Rok 1994
Nad uplynulým rokem 1994 se ohlédl nově zvolený starosta a pro zápis do
městské kroniky poskytl několik podstatných údajů, týkajících se veškerého dění a
života právě v průběhu tohoto roku, z nichž některé jsou podrobněji popsány na
následujících stránkách.
“Byl to rok, v němž pokračovala zdárně plynofikace města pro jejíž
spolufinancování ze strany města se nám podařilo zajistit bezúročné půjčky od firem
Lecotex a. s. Tábor, Ford Fopo Počátky s. r. o. a ČSAD a. s. Pelhřimov, i příspěvek
od Policie ČR.
Město převzalo do vlastnictví infrastrukturní majetek vodovodů a kanalizací
v Počátkách a pro jeho levnější správu, rychlejší obnovu a rozvoj založilo nové
zařízení s názvem Počátecké vodovody a kanalizace.
V nájemních domech města – zejména na sídlišti došlo k výměně vodovodních
stoupaček a v jednotlivých bytech k osazení vodoměrů.
Děkanskému úřadu se podařilo zkrášlit Palackého náměstí opravou kostela
sv. Jana Křtitele a zabezpečit stažení kostela Božího Těla na hřbitově lany. Městu
zbývá do budoucna úkol opravit městskou věž.
V Počátkách byla letos založena Charita – charitní pečovatelská a
ošetřovatelská služba, která doplňuje služby pečovatelské služby založené městem.
Naše město letos navštívil i biskup českobudějovický PhDr. Antonín Liška
CSsR.
Významným krokem bylo zahájení partnerské spolupráce s městem
Konolfingen ve Švýcarském kantonu Bern.
Uprostřed roku jsme si slavnostně připomněli 120. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů v Počátkách.
Velkým problémem roku bylo řešení dopravní obslužnosti území spádové
oblasti města a okresu tak, aby byla zachována základní autobusová doprava.
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Na podzim jsme provedli personální změnu ve vedení Společné správy lesů se
sídlem v Počátkách. Novému vedoucímu se podařilo včas a úspěšně předejít kůrovcové
kalamitě a plně rozjet práce na kmenové pásové pile na pořez pilařské kulatiny.
A nakonec rok 1994 byl i rokem volebním v němž jsme volili bohužel pouze
sedmičlenné městské zastupitelstvo a tudíž jsme neměli možnost dále v zastupitelstvu
volit městskou radu. Její úkoly tedy plní ze zákona starosta. Věřím, že je to pouze
přechodné do nejbližších komunálních voleb.“
podepsán
ing. František Peroutka
starosta
Hospodaření města v roce 1994.
Dosažené příjmy celkem
Výdaje celkem
Přebytek hospodaření

27.664.906 Kč
26.162.606 Kč
1.502.300 Kč

Rozdělení příjmů:
Daně a poplatky:
daň z příjmů fyzických osob
daň ze závislé činnost osob
daň z nemovitostí
doplatky zrušených daní
správní poplatky
Celkem

1.546.347 Kč
3.049.121 Kč
1.276.098 Kč
18.012 Kč
355.290 Kč
6.244.868 Kč

Poplatky vybírané dle měst. vyhlášky:
poplatek ze psů
poplatek za reklamu
poplatek z prodeje tabákových
a alkoholických výrobků
poplatek za rekreační pobyt
poplatky z ubytovací kapacity
poplatky za uložení odpadů
Celkem

31.398 Kč
3.250 Kč
104.782 Kč
47.370 Kč
80.476 Kč
703.594 Kč
970.880 Kč
-2-

Ostatní finanční zdroje:
prodej majetku
ostatní a nahodilé příjmy
včetně pokut
Celkem

278.198 Kč
350.553 Kč
628.751 Kč

Dotace a půjčky
plánovaná dotace ze státního rozpočtu
převody z fondu rezerv vlastní i OÚ
převody mezi obcemi na školství
účelová dotace na nájemné
na sociální dávky
na rekonstrukci muzea
na posílení vodních zdrojů
na místní volby
bezúročné půjčky na rozvod plynu:
FORD Počátky
ČSAD Počátky
LECOTEX Počátky
Celkem

2.268.500 Kč
4.137.351 Kč
111.389 Kč
29.994 Kč
551.914 Kč
1.470.000 Kč
700.000 Kč
33.826 Kč
100.000 Kč
200.000 Kč
800.000 Kč
10.402.974 Kč

Příjmy z jednotlivých kapitol:
vodní hospodářství a odpady
společná správa lesů
školství, včetně škol. jídelen
vnitřní správa
pečovatelská služba
místní hospodářství, tepelně a
bytové hosp., pohřebnictví a
veřejná zeleň
Celkem

370.696 Kč
422.500 Kč
1.298.124 Kč
80.514 Kč
15.614 Kč
7.229.984 Kč
9.417.432 Kč

Rozdělení výdajů
vodní hospodářství

27.882 Kč
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posílení vodního zdroje
odpady
Celkem

1.400.000 Kč
584.132 Kč
2.012.014 Kč

společná správa lesů
Celkem

413.000 Kč
413.000 Kč

doprava
dopravní obslužnost za celý okres
příspěvek ČSAD – kryto z FRR OÚ
Celkem

2.280.000 Kč
2.562.476 Kč

školství – mateřská škola
- základní škola
- školní družina
- jídelna mat. školy
- jídelna zákl. školy
Celkem

242.345 Kč
1.005.250 Kč
8.076 Kč
579.770 Kč
859.840 Kč
2.695.281 Kč

Kultura
příspěvek na provoz KZM
příspěvek na provozu muzea
rekonstrukce muzea
muzeum O. Březiny – oprava
oprava kaple sv. Anny
oprava věže
ostatní činnost v kultuře
Celkem

911.000 Kč
313.000 Kč
3.567.494 Kč
96.351 Kč
86.385 Kč
72.349 Kč
3.844 Kč
5.050.423 Kč

Vnitřní správa
správa městského úřadu
sbor dobrovolných hasičů
Celkem

2.519.702 Kč
102.188 Kč
2.621.890 Kč

Sociální péče
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282.436 Kč

pečovatelská služba
setkání důchodců
sociální dávky
Celkem

289.229 Kč
5.244 Kč
1.243.286 Kč
1.537.759 Kč

Místní hospodářství
bytové hospodářství
tepelné hospodářství
veřejné osvětlení
pohřebnictví
veřejná zeleň a měst .tech. dvůr
čištění obce
Celkem

3.285.309 Kč
2.768.394 Kč
235.025 Kč
84.048 Kč
781.664 Kč
11.446 Kč
7.165.886 Kč

Stavebnictví
plynofikace města
ostatní
Celkem

1.100.000 Kč
104.373 Kč
1.204.373 Kč

Všeobecná pokladní správa
splátky úvěrů
splátky úroků
vratka přeplatků BYTEP
příspěvek MO Svazu včelařů
Celkem

641.800 Kč
32.993 Kč
220.441 Kč
4.000 Kč
899.234 Kč

Stav bankovních účtů, fondů, úvěrů a depozit k 31.12.1994.
zůstatek základního účtu města
1.434.256 Kč
zůstatek základního účtu POVAKu
68.044 Kč
nevrácená přechodná výpomoc od OÚ
800.000 Kč
zůstatek fondu rezerv a rozvoje
774 Kč
zůstatek fondu kult. a sociálních potřeb
31.473 Kč
zůstatek depozit. účtu (mzdy a sociální
pojištění za prosinec vyplacené v lednu)
246.728 Kč
zůstatek úvěru u České pojišťovny a. s.
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na SONO

176.800 Kč

Změny na městském úřadě 1994.
Dům pečovatelské služby
pí Vaňková – odešla na mateřskou dovolenou
pí Míková – nastupuje na toto místo
pí Slavíčková M. – rozvázala prac. poměr – náhrada je řešena přechodně
pracovnicemi – uchazečkami o práci v evidenci na úřadu práce.
POVAK – Počátecké vodovody a kanalizace.
p. Pavlíček Martin – jmenován vedoucím od 1.4.1994 při své dosavadní funkci
stavebního technika připravoval již od února půdu pro převzetí tohoto nového
zařízení.
Stavební odbor.
p. Václav Hrnčíř – nastupuje na uvolněné místo stavebního technika – částečně je
pověřen výkonem stát. správy.
Městský úřad
pí Zdena Trostová – (mzdy, sekretariát) odchází v srpnu na mateřskou dovolenou
pí Lenka Skokanová – nastupuje současně na toto místo
Společná správa lesů.
ing. Pavel Petrů – končí k 31.7.1994 na počátecké hájence
p. Jaroslav Skála – se po dvou měsících ujímá vedení správy od 1.10.1994.
p. Bohumil Hanzálek – se stal vedoucím nově zřízené městské pily
p. Roman Hanzálek a Pavel Hlava jsou další zaměstnanci na měst. pile.
Městský technický dvůr.
p. Jan Záruba – rozvázal pracovní poměr u MTD
p. Frant. Syrovátka – nastupuje na toto uvolněné místo.
Výstavba ve městě 1994.
údaje od p. Petra Zadáka ze stavebního úřadu:
Vydaná povolení ke stavbám a přestavbám.
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čp. 656 – bytový dům jako náhrada za původní dům, který bude po dostavbě
uvolněn pro LECOTEX v oblasti sídliště “Lipárky“.
čp. 654 – FORD FOPO Počátky – povolena přestavba části objektu na
autosalon a posléze na restauraci v témže objektu.
čp. 341 – povolena přestavba domu manž. Hricovým
čp. 346 – p. Ant. Smejkal ul. Rudé armády – výstavba Autoservisu.
Manželé Poláčkovi a manž. Valentovi – výstavba dvou nových domů v ul. “Na
výsluní“.
p. J. Němec – výstavba nového domu na místě bývalého domku čp. 128 (demolice)
na Mariánském náměstí.
p. St. Štefl – povolena přestavba kočárkárny (bývalé jesle) na trafiku v ulici
Tyršově.
Všeobecná veřejná nemocnice – povolena výstavba nové kotelny.
Vydaná povolení: oprava fary na Palackého náměstí
oprava kaple sv. Anny – ul. Březinova
zkušební provoz v novém LEVOTEXU
Kolaudace:
čp. 330
Jar. Přibyl
- nástavba rod. domku ul. Žirovnická
čp. 394
manž. Svitákovi - nástavba domu
ul. Žižkova
čp. 404
manž. Krčmářovi - nástavba domu
ul. Žižkova
čp. 501
Oldřich Novák - nástavba domu
ul. Švermova
čp. 630
manž. Panáčkovi - novostavba
ul. Zahradní
Demolice:
čp. 128 – majetek p. J. Němce na “Mariánském náměstí“.
čp. 322 – manž. Jiří a Dana Kuklovi – “V cihelnách“.
V tomto roce byla zahájena kabelizace telefonů, přípojky zavedeny do všech domů a
vybudována telekomunikační ústředna na dvoře DPS (dům pečovatelské služby).
Dokončení této akce přechází do roku 1995.
Hlavní pozornost byla věnována dokončení I. etapy a zahájení II. etapy plynofikace
města: ulicí Tyršovou na Lipárky, pokračování ul. Stodolní na Lipárecké náměstí,
ulicí Žižkovou, Horní. Dále dolní část ulice Březinovy, náměstí Štítného, odtud
směrem k nemocnici ulicí Havlíčkovou a na druhou stranu ze Štítného náměstí
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jednosměrkou na náměstí Riegrovo a odtud ulicí Rudé armády směrem na náměstí
Palackého.
Od paní Černé z Karlových Varů byl odkoupen pozemek (zahrada) v prostoru za
rod. domky v ulici Stodolní. Tento stavební pozemek byl prodán p. Radkovi
Dvořákovi, Františku Přesličkovi a Jiřímu Novotnému.
Z městské matriky 1994.
Na městském úřadě bylo celkem ve čtyřech obřadech slavnostně přivítáno do
života 33 nových občánků.
Devět novomanželských dvojic bylo oddáno na MěÚ a dalším třinácti párům
byla vydána zmocnění k uzavření sňatku do jiných míst.
Podle statistik je v naší republice poměrně vysoká rozvodovost. Žel, nejinak je
to v posledních letech i v našem městě. Obvykle jde o mladá manželství s dětmi, ale
výjimkou nejsou ani manželské páry středního věku.
Gratulace a písnička z městského rozhlasu patřila našim spoluobčanům
jubilantům, kteří se dožili:
75 let
18 občanů
90 let
4 občané
80 let
9 občanů
91 let
2 občané
95 let
5 občanů
92 let
1 občanka
Nejstarší občanka našeho města paní Božena Novotná se letos ve zdraví
dožila 95 let.
Smutno stránkou života je pro naše občany úmrtí členů rodiny, odchod nejbližších.
V průběhu letošního roku to bylo 21 občanů, kteří odešli z našich řad.
Mezi nimi pan Václav Červený, vyhlášený a svědomitý obkladač, jehož práci
lze ocenit i v některých městských zařízeních. V neposlední řadě se téměř do konce
svého života jako amatér staral o přesný chod věžních hodin. Zemřel i pan Jan
Tománek, který byl od svého mladého věku oddán myšlence hasičství a v této oblasti
odvedl poctivý kus práce, ale i velkou část svého soukromí. Zemřel vlastně téměř při
výkonu této práce při oslavách 120 let sboru, kdy ho při slavnostní schůzi stihla
mozková příhoda a v den ukončení oslav výročí vlála nad počáteckým náměstím místo
české vlajky, vlajka černá, která oznámila všech zúčastněným jeho úmrtí.
Třetím byl pan Karel Lehejček – nenápadný skromný občan. Rád maloval a svoji
šikovnost uplatnil často pro veřejný prospěch. Jako příklad lze uvést obnovu
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městského znaku jak již bylo před časem v kronice zaznamenáno a jeho poslední
práce bylo restaurování soch a obrazů křížové cesty v počáteckém kostele.
Dne 24.9.1994 byla brutálně zavražděna vlastním mužem mladičká paní
Eva Nýdrlová rozená Voharčíková. Utrpěla množství bodnořezných ran kuchyňským
nožem. Poté se její manžel Jaroslav Nýdrle rozhodl pro sebevraždu skokem pod vlak,
utrpěl těžké zranění, kterému 17.10.1994 v Pelhřimovské nemocnici podlehl.
Nešťastným rodičům zavražděné zůstala dvě děvčátka ve věku 3 a 5 let.
Zajímavé údaje o složení obyvatel našeho města k 31.12.1994
K tomuto datu mělo naše město celkem 2.841 obyvatel
tj. 1439 žen a 1.402 mužů
z toho mají: samotné
Počátky
2.628 obyvatel
Vesce
63 obyvatel
Prostý
37 obyvatel
H. Vilímeč
61 obyvatel
Léskovec
38 obyvatel
Heřmaneč
14 obyvatel
Podle dosaženého věku k 31.12.1994 máme v Počátkách od 0 – 16 let 563
občanů, 16 – 60 let 1760 občanů, a nad 60 let 518 občanů.
V průběhu roku se k trvalému pobytu přihlásilo 39 a odhlásilo 53 osob.
V našem městě žije 24 vdovců a 159 vdov
120 svobodných žen od 18 do 35 let
211 svobodných mužů od 18 do 35 let.
Sociální situace ve městě:
(údaje od pí Heřmánkové – sociální odbor)
K 31.12.1994 má sociální odbor v záznamu 34 nezaměstnaných.
Naproti tomu je nabízeno 134 volných pracovních míst v profesích:
fasádník, zedník, tesař, instalatér, obráběč kovů, ostřič nástrojů, brusič, strojní
dělník, svářeč, obkladač, šička, kuchař, číšník.
Opakované sociální dávky vyplácené sociálním odborem:
1) na zvýšené náklady na dietní stravování do výše příjmu 3.040 Kč.
-9-

2) na společné stravování důchodců 100 Kč měsíčně
3) rodinám s dětmi, které mají nižší příjem než životní minimum
4) nezaměstnaným s nižšími příjmy než životní minimum
5) osobám, kteří pečují o zdravotně postižené dítě nebo staré občany: při péči o 1
osobu do výše příj. 2.460 Kč, při péči o 2 osoby do výše příjmu 4.360 Kč.
Dále jsou vypláceny jednorázové sociální dávky na překlenutí mimořádně tíživé
finanční situace rodinám s dětmi a starým, nebo zdravotně postiženým občanům.
Sociální odbor obstarává výplatu sociálních dávek pro: Počátky a přilehlé
obce, Žirovnici a přilehlé obce, Častrov a Veselou.
Nejnižší hranice důchodu k 31.12.1994, který je jediným zdrojem příjmu činí pro
jednotlivce 2.460 Kč pro dvojici 4.360 Kč. Horní hranice důchodu pro jednotlivce
byla zvýšena na 4.800 Kč. Od 1.12.1994 byly zvýšeny důchody o 5% o pevnou
částku 420 Kč.
Průměrný vyplácený důchod 1 občana – důchodce v Počátkách k 31.12.1994 činí
3.105,- Kč
Bytová situace v městě.
Podle sdělení pana starosty volné byty v současné době nejsou, výjimkou bytu
v čp. 308, který byl během roku přidělen a dalšího bytu na sídlišti, rezervovaného
pro potřeby nemocnice. V prosinci 1994 stanovilo městské zastupitelstvo pravidla a
schválilo vyhlášku o prodeji bytů z majetku města, která vstoupí v platnost od
1.1.1995.
Místní poplatky.
Změny ve vyhlášce o místních poplatcích jak je s platností od 8.4.1994 schválilo
městské zastupitelstvo.
a) sazby poplatků ze psů zůstávají beze změny
b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt: sazba ze den se snižuje na 10,Kč za osobu. Rozsah osob osvobozených od poplatku se nemění.
c) poplatek za užívání veřejného prostranství: sazba 5,- Kč za m2 a den
zůstává nezměněna. Osvobozeni jsou občané a organizace pořádající na
veřejném prostranství akce bez vstupného nebo akce, jejichž výtěžek je určen
na veřejně prospěšné a humanitární účely. Poplatek za vyhrazení trvalého
parkovacího místa neplatí invalidní občané. Rovněž za užívání veřejného
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místa pro stavební materiál a stavební zařízení neplatí po dobu 1 roku občané,
kteří si opravují své rodinné domky.
d) poplatek z ubytovací kapacity: sazba je stejná za lůžko a den 2,- Kč ale
pouze za dny, kdy je lůžko využito. Je možno sjednat i placení paušální roční
částky. Poplatkům nepodléhají lůžka pro přechodné ubytování pracovníků
vlastníků ubytovacích zařízení a lůžka ve zdravotnických nebo lázeňských
zařízeních, pokud nejsou využívána jako hotelová zařízení a lůžka sloužící
sociálním a charitativním účelům.
Ostatní poplatky uvedené ve vyhlášce ze dne 14.3.1991 (viz. zápis v kronice str.
40/1991) a v dodatku č. 1 z 19.3.1993 byly zrušeny.
Volby do městského zastupitelstva 1994.
Na základě volebního zákona konstatovala městská rada na zasedání
15.8.1994, že počet obyvatel k 1.1.1994 byl 2830 osob, z toho počet voličů 2132
osob. Z těchto údajů vyplývá počet potřebných podpisů petice pro nezávislého
kandidáta tj. 114 a počet podpisů na petici pro sdružení nezávislých kandidátů tj.
199.
Dále stanovila rada počet volebních okrsků na dva s tím, že jedna volební
místnost bude v klubovně hasičské zbrojnice a druhá v přízemí budovy městského
úřadu.
Termín voleb byl stanoven zákonem na dny 18. a 19.11.1994. První den byly
volební místnosti otevřeny od 14:00 do 22:00 hodin a druhý den od 7:00 do
14:00 hodin.
Příslušnost voličů do 1. nebo 2. okrsku byla zveřejněna podle ulic a popisných
čísel ve vyhlášce o dni a konání voleb. Právo volit má pouze občan České republiky
starý nejméně 18 let, který má v obci trvalý pobyt a u kterého nenastala některá
z překážek volebního práva (výkon trestu odnětí svobody, výkon vazby, zbavení
svéprávnosti, výkon vojenské nebo náhradní služby). Občané byli vyzváni, aby si včas
opatřili potvrzení o českém občanství do občanského průkazu.
Počet členů nově voleného zastupitelstva se rozhodoval na čtyřech zasedáních
městského zastupitelstva. Byla možnost volby v rozmezí 7 – 15 členů v závislosti
na počtu obyvatel města. Toto zasedání se konalo 23.8.1994. Za 24 minut bylo
rozhodnuto. Schůze se zúčastnilo pouze 8 členů, tj. 53% členů zastupitelstva.
Žádný z návrhů na příští počet zastupitelů nedosáhl potřebné nadpoloviční většiny
všech hlasů a tak došlo k tomu, že Počátky budou mít na příští volební období pouze
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minimální zákonný počet zastupitelů, tj. sedm a žádnou radu. Počátky se tak staly
výjimkou mezi obcemi stejné velikosti.
Pro komunální volby v tomto roce zaregistrovaly své kandidáty následující
politické strany, koalice a sdružení:
1) Křesťanská a demokratická unie – Čs. strana lidová KDU-ČSL
2) Občanská demokratická strana ODS
3) Komunistická strana Čech a Moravy KSČM
4) Liberální strana národně sociální LSNS
5) Sdružení nezávislých kandidátů
6) Koalice Sdružení pro republiku – Republikánská strana československá a
Sdružení důchodců ČR
SPR – RSČ a SDČR
Některé volební strany zveřejnily své kandidátky a volební programy v Počáteckém
zpravodaji a téměř všechny organizovaly předvolební schůze, na kterých
představovaly občanům své kandidáty a seznamovaly se svými volebními programy.
Nejobsáhlejší volební program předložila voličům ODS. Obsáhla v něm podrobně
všechny oblasti a činnosti spadající do působnosti obecní samosprávy i vytváření
podmínek pro dobře fungující občanskou společnost.
KDU-ČSL vyjádřila své záměry a plány jedinou, ale velice výstižnou větou: “Naše
město a obce se musí stát místem, které máme rádi a ne něž jsme hrdi“.
KSČM se chce orientovat na rychlé dokončení plynofikace i dalších rekonstrukcí
podzemních sítí a uvést poškozené komunikace a chodníky do bezvadného stavu, na
zlepšení přístrojového vybavení nemocnice a dokončení rekonstrukce muzea.
LSNS šla do voleb společně se stranou podnikatelů, živnostníků a rolníků. Jejich
volebním heslem bylo: “Program pro svobodného občana, program pro svobodné
podnikání, program pro rovné příležitosti“. Chtějí podporovat znovuzřízení
gynekologického oddělení v nemocnici a činnost sportovních a jiných zájmových
organizací ve městě.
Sdružení nezávislých kandidátů kladlo důraz na profesionálnost, nezaujatou
objektivnost a osobní zodpovědnost budoucích členů městského zastupitelstva.
V pořadí důležitosti řešení problémů dávají na přední místo rozšiřování
poskytovaných zdravotnických služeb, modernizaci školství, podporu podnikatelské
sféry a udržování zahraničních vztahů.
Předvolební schůze uskutečnily volební strany v termínech
10.11. KDU – ČSL – v sále Kulturního zařízení
12.11. ODS – v sále kina za účasti ministra hospodářství Karla Dyby
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14.11. KSČM – v sále Kulturního zařízení
15.11. Sdružení nezávislých kandidátů – v sále Kulturního zařízení
Vlastní volby se uskutečnily ve stanoveném termínu 18. a 19. listopadu 1994. Po
sečtení hlasů a vyhodnocení výsledků v okrskových komisích sestavila městský volební
komise závěrečný protokol o výsledcích voleb.
KDU – ČSL
získala 3022 hlasů
2 mandáty
ODS
získala 1467 hlasů
1 mandát
Sdruž. nez. kandidátů získalo 2859 hlasů
2 mandáty
KSČM
získalo 2263 hlasů
1 mandát
LSNS
získalo 1258 hlasů
1 mandát
SPR-RSČ a SD ČR získalo 89 hlasů
0 mandátů
Dle volebního klíče bylo určeno 7 jmen nejúspěšnějších kandidátů, kteří byli zvoleni
do městského zastupitelstva.
ing. František Peroutka KDU – ČSL
nar. 27.10.1963 732 hlasů
Karel Šimánek
KDU – ČSL
nar. 9.10.1952 729 hlasů
ing. Jan Třebický
ODS
nar. 9.12.1943 379 hlasů
MUDR. Luboš Kudrna nezávislý
nar. 20.1.1958 703 hlasů
ing. Petr Jašek
nezávislý
nar. 26.3.1963 552 hlasů
Jan Záruba
KSČM
nar. 1.3.1949
591 hlasů
Lubomír Dubský
LSNS
nar. 19.12.1952 356 hlasů
Na ustavujícím zasedání dne 1.12.1994 nově zvoleného městského zastupitelstva byl
zvolen v tajné volbě starostou pan ing. František Peroutka. Rovněž tak byl tajnou
volbou zvolen zástupcem starosty pan ing. Petr Jašek. Zastupitelstvo také rozhodlo,
že jediným dlouhodobě uvolněným členem zastupitelstva bude starosta.
Na tomto ustavujícím zasedání byli zvoleni pánové Peroutka a Jašek za členy
okresního shromáždění, pan ing. Petr Jašek byl navržen jako kandidát města do
správní, resp. dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR – okresní pobočky
Pelhřimov a pan Josef Pokorný jako delegát města do Elektrárenského a
plynárenského sdružení obcí Jižních Čech.
19.12.1994 jmenoval starosta města pana JUDr. Františka Hezinu předsedou
komise k projednávání přestupků a jejími členy p. Jaroslava Háka a p. Petra
Matulu.
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Větší opravy objektů patřících městu.
Po delší prodlevě byla dokončena oprava schodů vedoucích z náměstí tzv. “Malou
fortnou“ do Tovární ulice.
1. září 1994 byla dokončena a předána oprava střechy (nová krytina) klempířských
prvků a vstupního prostoru čp. 87 v Horní ulici jeho správci Kulturnímu zařízení
města. Dodavatelem prací byla firma Pevný z J. Hradce.
Opravu kaple sv. Anny v Březinově ulici dokončila 15. září 1994 firma
“NOSTAV“ Jihlava. S prací této firmy vyslovila rada spokojenost a proto jí byla
zadána na podzim i oprava rodného domku básníka O. Březiny, která byla rovněž
ve sjednaném termínu dokončena.
V sále kina došlo k výměně sedaček za lepší, čalouněné, pohodlnější a větší.
Dosavadní počet míst 361 byl snížen na nových 279. Toto vše bylo pořízeno
nákladem cca. 140.000,- Kč.
Všeobecná veřejná nemocnice 1994.
V letošním roce dál pokračovalo vybavování jednotlivých oddělení nemocnice
potřebnými přístroji.
Pro interní oddělení byl zakoupen nástěnný tonometr na jednotku intenzivní péče
pořízen EKG monitor v hodnotě 60.000,- Kč. Na ergometrické pracoviště interny
přibyl elektrokardiograf SICARD – 460 v hodnotě 300.000,- Kč a
monitorovací jednotka SICARD 460 S v hodnotě 220.000,- Kč. Tyto přístroje
umožňují zjistit i počínající stadia srdečního onemocnění.
Pro zdravotnickou záchrannou službu bylo zakoupeno sanitní vozidlo FORD
za 520.000,- Kč. Sanitka byla kromě jiného vybavena defibrilátorem
s kardiostimulátorem ZOLL v hodnotě 280.000,- Kč. Přístroje pracují nezávisle
na elektrické síti.
Na chirurgické oddělení byl pořízen laparoskop WISAP, za který bylo v tomto
roce zaplaceno 625.000,- Kč a další splátky přecházejí do roku 1995. Přístroj
slouží k diagnostice a operacím v dutině břišní. Operace se provádí pod kontrolou na
televizním monitoru. Jedná se o moderní operační postup, pacient je po operaci
hospitalizován kratší dobu a pooperační příznaky trvají rovněž tak. Jako doplněk ke
gastroskopu a kolonoskopu bylo zakoupeno zařízení k provádění endoskopické
polypektonie (odstraňování polypů bez operace) od fy OLYMPUS za 180.000,Kč. Rentgenologické pracoviště bylo vybaveno pojízdným RTG přístrojem
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CHIRAX – 70 za 57.000,- Kč. Lze s ním snímkovat hlavně končetiny pacientů
přímo na lůžku v případech, kde není pacienta možno na RTG oddělení převézt.
Pro rehabilitaci byl zakoupen moderní elektronický přístroj BIOMAG za
36.000,- Kč, který vyvolává pulzní magnetické pole na požadovaném místě na těle
pacienta. Slouží k ovlivňování a potlačování bolestí původu svalového i bolestí
kostních.
Oddělení klinické biochemie a hematologie získalo darem od Zemské nemocnice
v Sant Pöltnu v Rakousku biochemický automatický analyzátor HITACHI
v hodnotě cca. 500.000,- Kč. Z Velké Británie obdržela laboratoř hematologický
automat COULTER přispěním pana Keitha Johnsona.
Pro administrativu byla pořízena kopírka XEROX v hodnotě 85.000,- Kč.
Financování nákupu výše uvedeného zařízení bylo prováděno převážně z vlastních
zdrojů nemocnice, dále pak z finančních darů a příspěvků občanů, fyzických a
právnických osob a orgánů obecní samosprávy a státní správy.
Postupně probíhala i nutná stavební údržba – postupná oprava venkovních fasád
a obnova vnitřních prostor na jednotlivých odděleních. Tyto práce obstarali vlastní
pracovníci údržby a jen hodnota použitého materiálu je 165.000,- Kč.
V posledním čtvrtletí byla zahájena přístavba plynové kotelny v rozpočtové
hodnotě 3,8 milionu Kč. Fond životního prostředí České republiky poskytl pro tuto
stavbu 50% dotaci a 30% bezúročnou půjčku.
V prosinci 1994 schválilo Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho
privatizaci návrhy privatizace naší nemocnice v souladu s přáním a požadavky
města. Návrhy privatizačních projektů byly uvedeny v městské kronice loni.
K 1. červnu 1994 byla otevřena další ordinaci praktického lékaře, jejímž
zřizovatelem se stala naše nemocnice.
Ordinujícím lékařem je MUDr. Radek Pauš, zdravotní sestrou pí Jana
Čekalová. Ordinace je umístěna v přízemí budovy zubního střediska naproti
nemocnici. Pohotovostní služba pro pacienty této ordinace je zajištěna z nemocnice.
Letos je tomu již 30 let od zahájení provozu rehabilitačního oddělení. Z počátku
bylo dlouhou dobu provozováno v primitivních podmínkách, kdy byly pro pacienty
k dispozici hlavně “zlaté“ ruce našich zdravotníků. Posledních 10 let má rehabilitace
nové dobře vybavené oddělení, velké vzdušné prostory a potřebné přístroje.
Ambulantním pacientům zde poskytují veškerou elektroléčbu, masáže klasické i
segmentální, cvičení po úrazech, ortopedických operacích, revmatických a artrotických
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potížích. Léčí se zde mnoho dětí s vadným držením těla i s vrozenými vadami a
zpožděným vývojem.
V personálním obsazení hlavních funkcí v nemocnici nedošlo v roce 1994 ke
změnám. Průměrný měsíční plat všech zaměstnanců počínaje platy lékařů až po
pomocné provozní zaměstnance činil 6.305,- Kč.
Společná správa lesů se sídlem v Počátkách 1994.
V nebývalé míře se v loňském a letošním roce namnožil v našich lesích kůrovec,
což bylo předmětem několika upozornění všech zúčastněných obcí ve Společné správě
lesů na adresu vedoucího ing. Pavla Petrů, který pak byl po příslušných jednáních
odvolán z této funkce s odůvodněním – neplnění povinností vyplývajících
z příslušného zákona. V počátecké hájence končí k 31.7.1994. Po dvou měsících
1.10.1994 přichází na hájenku nový vedoucí pan Jaroslav Skála. V této době byla
také přestěhována do Počátek meteorologická stanice, která byla dlouhá léta
umístěna poblíž hájovny. Vzhledem k tomu, že nový vedoucí působil na polesí až
v závěru roku, podrobná zpráva z této oblasti bude zpracována až v zápisu za rok
1995. Vedení SSL podléhá nově zřízená pila v prostoru u sídlištní kotelny, jejímž
vedoucím je p. Boh. Hanzálek. Kmenová pásová pila SERRA byla pořízena
nákladem 800.000,- Kč, následně byla dokoupena ještě bruska na pilové listy za
155.000,- Kč. Kolna byla postavena v podstatě z vlastního materiálu, projekci
dodal p. ing. Mir. Hanzálek z Polesí. U kolny je přistavena mobilní buňka, pořízená
za 32.000,- Kč.
Počátecké vodovody a kanalizace PoVaK.
Městské zastupitelstvo schválilo na svém zasedání dne 21.1.1994 zřízení nové
organizace. Počátecké vodovody a kanalizace – zkráceně PoVaK – jako
rozpočtové zařízení města. Následně pak 31.1. schválila statut PoVaKu a jmenovala
pana Martina Pavlíčka – dosavadního stavebního technika MěÚ vedoucím
organizace s platností od 1.4.1994. Po inventarizaci a převzetí majetku od
Jihočeských vodovodů a kanalizací – závod Humpolec, zahájil PoVaK od 1.5.1994
samostatnou činnost.
Některé údaje o činnosti a hospodaření 1.5. až 31.12.
Příjmy
2.753.054 Kč
Výdaje
2.735.879 Kč
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Voda pitná dodaná
99.797 m3
Voda pitná fakturovaná 87.358 m3
ztráty
12.439 m3 tj. 12,5%
1 m3 dodané vody přijde v nákladech na 6,79 Kč
Stočné voda čištěná
169.960 m3
Stočné voda fakturovaná 100.494 m3
ztráty
69.466 m3 tj. 40,9% včetně vody dešťové
1 m3 čištěné fakturované odpadní vody přijde v nákladech na 5,58 Kč.
Kalkulace pitné vody:
cena pro fyz. osoby
7,- Kč/m3
cena pro podnikatele
14,19 Kč/m3
průměrná cena
9,39 Kč/m3
zisk
2,60 Kč/m3
Kalkulace stočného: cena pro fyz. osoby
6,- Kč/m3
cena pro podnikatele
9,62 Kč/m3
průměrná cena
7,20 Kč/m3
zisk
1,62 Kč/m3
Průměrná cena vodného a stočného fakturovaná
16.59 Kč/m3
náklady bez odpisů
12,37 Kč/m3
zisk
4,22 Kč/m3
PoVaK si musel za krátkou dobu své existence pořídit nejnutnější technické
vybavení, neboť minulý provozovatel “Jivak“ si téměř vše odvezl. Ve vlastní režii bylo
provedeno položení hlavního vodovodního řádu z pramenišť v lázeňských lesích a
z Kačerovek přímo do vodojemů na Strážném kopci. Výsledkem bylo dosažení větší
kapacity přiváděcího potrubí a omezení ztrát ve vodovodní síti. Tato akce byla
částečně hrazena dotací od Ministerstva zemědělství Č. republiky.
Sbor dobrovolných hasičů 1994.
120 let od založení sboru v Počátkách.
V červnu letošního roku připravili počátečtí hasiči k oslavám 120 let od založení
celou řadu akcí. V zasedací místnosti počátecké radnice byl týden oslav zahájen
výstavou, seznamující veřejnost s historií a současností hasičského sboru. Poté
následovala slavností členská schůze v sále a. s. Agrostroj. Na počest těchto oslav
sehrál ochotnický divadelní soubor J. K. Tyl romantickou komedii se zpěvy “100
dukátů pro Juana“. Vyvrcholením celé akce byla okresní soutěž hasičských družstev a
soutěž o putovní pohár SDH Počátky. Na závěr oslav byla na Palackého náměstí
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předvedena ukázka námětového cvičení – likvidace požáru a záchrana ohrožených
osob s použitím výkonné techniky. Tuto ukázku předvedli členové veřejného
požárního útvaru z Pelhřimova a družstva hasičských sborů. oslav se zúčastnila
delegace hasičů z partnerského města Konolfingen ve Švýcarsku.
K této příležitosti vydal hasičský sbor další “ALMANACH“ shrnující historii a
činnost sboru v uplynulém období 10ti let. Vydání tohoto sborníku umožnila nemalá
finanční podpora od místních podnikatelů a městského úřadu. Autorem almanachu
byl pan Jan Tománek dlouholetý funkcionář sboru, který v den vyvrcholení oslav
zemřel v počátecké nemocnici ve věku nedožitých 80ti let.
Družstva dorostenců v celostátním kole soutěže:
Počátecké hasičské dorostence bylo možno pravidelně vídat v sobotu odpoledne i
v neděli před hasičskou zbrojnicí, kde pilně trénovali jednotlivé disciplíny požárního
sportu. Jejich družstvo prošlo úspěšně okrskovou i okresní soutěží, zvítězilo i
v oblastním kole v Jindřichově Hradci, což jim umožnilo účast v celostátním kole
konaném ve dnech 1. až 3. července v Žamberku. Tréninkové úsilí bylo ještě
intenzivnější. Že tato příprava nebyla marná dosvědčily výsledky, se kterými se
chlapci ze Žamberka vrátili. Z osmi družstev – účastníků celostátního kola skončili
dorostenci z Počátek na výborném druhém místě. Byli to tito mladí členové
hasičského sboru: Vladimír Janko, Luděk Rybář, Jan Bureš, Pavel Hric, Aleš
Povolný, Vilém Ryšavý ml., Radek Kadlec, Václav Matějů a Jakub Vachek. Dík za
vzornou přípravu družstva patří instruktorům. V. Ryšavému st. a D. Kadlecovi.
Cvičiště pro Sbor dobrovolných hasičů Počátky.
Členové sboru začali v tomto roce budovat nové cvičiště naproti zbrojnici na
zahradou pana Šuhájka. Pozemek 2.384 m2 louky a 1.676 m2 pole byl pronajat
na dobu deseti let od majitelky pí Marcely Dolejšové, roz. Brdlíkové s tím, že po
deseti letech lze počítat s užíváním i nadále.
Hasičská vzájemná pojišťovna:
Od března tohoto roku je v našem městě zřízeno zastoupení Hasičské vzájemné
pojišťovny a.s . Obchodním zástupcem se stal p. František Vobr z Moravské ulice č.
264 a pan Josef Zaňák z Tyršovy ulice č. ...
Kultura a sport v Počátkách 1994.
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Snahou ředitele KZM (Městského kulturního zařízení) p. Pavla Kubů je
obstarávat kulturu z vlastních zdrojů a omezit kulturu tzv. dováženou, která je
v současné době nákladná a často nebudí u občanů příliš velký zájem. Touto snahou
byly vedeny akce roku 1994, o čemž svědčí následující výčet:
Přednášky a besedy:
30.1. Pásmo poezie Jar. Seiferta – v sále KZM účinkovali členové klubu přátel
poezie.
4.3. Přednáška – “Numismatika a archeologie na Počátecku“ – v sále KZM
přednášel pan učitel Veselý.
27.3. Vzpomínkový pořad k 65. výročí úmrtí básníka Otokara Březiny – účinkují
čl. klubu přátel poezie.
17.11. Český červený kříž uspořádal přednášku “Zelená medicína“ – přednáší Dr.
František Starý – nabízeny jsou přípravky fy KNEIPP.
Divadla – koncerty – kulturní vystoupení:
12.2. Koncerty Jožky Černého s přáteli v sále Kina vstupné 35,- a 40,- Kč
30.3. Koncert žáků základní a mateř. školy pro veřejnost.
Opět jsou uspořádány zájezdy do Horáckého divadla v Jihlavě. Předplatné na
divadelní sezónu 94/95 (7 představení) je 154 Kč + doprava.
8.4. Koncert posádkové hudby z Tábora pro žáky základní školy.
8.4. Koncert pěveckého souboru “Dobrá společnost“ v sále Kina.
25.5. Učitelé a žáci základní školy uspořádali školní akademii pro veřejnost v sále
Kina.
10.6. Divadelní ochotnický soubor J. K. Tyl nastudoval divadelní hru se zpěvy “Sto
dukátů za Juana“ na počest 120. výročí založení hasičského sboru v Počátkách.
Toto představení bylo sehráno 17. a 18. 6.1994.
26.6. Pásmo herce M. Částka “Jsme zde pro ty druhé“ v kostele sv. Jana Křtitele
– uspořádali P. Vendelín Zboroň a členové farní rady.
8.7. Koncert sólistek Národního divadla Brno – Janáčkova opera Stáňa
Blažíčková – soprán a Hana Procházková – alt, za klavírního doprovodu paní
učitelky Evy Chýnové a Petry Povondrové.
16.7. Promenádní koncert kapely ze Studené na Palackého náměstí.
23.10. Recitál herce M. Částky “Z evangelia sv. Jana – Bůh je láska“ v kostele sv.
Jana Křtitele – usp. P. Vendelín Zboroň a farní rada.
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3.12. Ochotníci – repríza divadelní hry “Sto dukátů za Juana“, představení pro
mladší žáky “Tři pohádky pro tebe“, a pro starší žáky hru Karla Čapka “Matka“.
9.12. Vánoční koncert divadelního souboru “Kamenička“ v sále Kina.
13.12. Předvánoční koncert žáků umělecké a mateřské školy pro veřejnost.
Plesy a taneční zábavy.
21.1. Společenský ples Sdružení rodičů a přátel dětí a školy. Předtančením zahájili
žáci základní školy, k tanci hrála hudba “portál“ z J. Hradce za řízení počáteckého
rodáka p. Ludvíka Vojty.
15.2. Odpoledne masopust v ulicích města (pouze 5 masek) večer v hostinci u
Karásků lidová masopustní zábava.
18.2. Sportovní ples TJ Spartak – oddíl kopané opět s předtančením žáků ZŠ,
hrála hudba Styl Studená.
18.3. Josefovská veselice – hostinec “u Karásků“.
28.5. Sdružení rodičů a přátel dětí a školy připravilo dětský karneval
s předtančením, účinkovala dětská hudba ze Zruče nad Sázavou.
25.6. Pouťová taneční zábava – pořadatel Sbor dobrovolných hasičů Počátky –
hrála hudba Styl Studená.
29.7. Posezení s country hudbou na Volmanci
14.10. TJ Spartak – oddíl kopané uspořádala v klubu Agrostroje tradiční vinobraní
při hudbě Styl Studená.
Výstavy:
1.3. až 3.4. v muzeu otevřena výstava “Numizmatika a archeologie na
Počátecku“.
24. až 26.3. V sále Kulturního zařízení města Počátky proběhla výstava výrobků
počáteckých podnikatelů.
3.6. V prostorách základní školy byla otevřena a veřejnosti přístupna výstava
výtvarných prací dětí mateřské a základní školy.
4.6. Výstava k oslavám 120 let Sboru dobrovolných hasičů v Počátkách,
instalovaná v zasedací místnosti městského úřadu.
24.6. Výstavu “Církevní památky“ v muzeu zahájil počátecký děkan Vendelín
Zboroň.
14.10. Prodejní výstava keramiky p. Ladislava Zapářky v muzeu.
6.12. Zahájena výstava loutek Šárky Váchové v místním muzeu.
- 20 -

Sportovní a jiné akce:
1.5. Soutěž ve hře “Špaček“ na hřišti u sokolovny, letos již třetí ročník – tato
soutěž se hraje v rámci celé střední Evropy pouze u nás v Počátkách.
28.5. Již tradiční rybářské závody letos pořádané opět na Dvořákově rybníce.
9.5. Přes Počátky vedla trasa jedné z etap “Závodu míru“ České Budějovice –
Jihlava. Městem projeli všichni zúčastnění závodníci.
5.6. TJ Spartak Počátky – oddíl sport pro všechny uspořádal pro děti, rodiče a
ostatní občany již tradiční Pohádkový les v areálu počáteckých mlýnů. Přes nepřízeň
počasí prošel pohádkovým lesem dosud nejvyšší počet návštěvníků nejen místních ale i
z dalekého okolí.
11.6. byl dnem ukončení oslav 120 let hasičského sboru. V dopoledních hodinách
proběhla okresní soutěž požárních družstev, odpoledne pak soutěž “O putovní
pohár“ místního hasičského sboru. Slavnostní den byl v 16:00 hodin zakončen
námětovým cvičením s ukázkou požární techniky na Palackého náměstí. Oslav ze
zúčastnila delegace hasičů z družebního města Konolfingen ve Švýcarsku.
25.6. TJ Spartak – kopaná – I. ročník Turnaje starých pánů, za účasti Sokol
Studená, Spartak Batelov, Sokol Horní Ves, Spartak Počátky.
17.7. 40. ročník fotbalového turnaje “O křišťálový pohár“ za účasti: Spartak
Jihlava, SK Slavia Praha B, TJ ZVVZ Milevsko, Spartak Počátky. Sponzorem
turnaje je firma Ford FOPO s. r. o., autoservis Počátky.
6. a 7.8. Výstava drobného hospodářského zvířectva v areálu místního rybářského
svazu. Pořadatel – Svaz chovatelů Počátky.
20.8. TJ Spartak oddíl Sport pro všechny připravil akci: Jízda po lávce na trakaři a
kole, pro dospělé a atrakce pro děti u Dvořákova rybníka. Ke zdárnému průběhu
přispěla svými dary řada sponzorů z Počátek, takže soutěžící děti i dospělí byli
oceněni za nejlepší sportovní výkony. Nechyběly ani stánky s občerstvením.
4.12. KZM ve spolupráci s oddílem sport pro všechny uspořádali mikulášské
odpoledne. Městem procházeli Mikuláš a čert, se svými družinami, nevynechali ani
nadílku v počáteckém “Domě s pečovatelskou službou“. Průvod byl ukončen na
Palackého náměstí nadílkou pro děti u vánočního stromu.
Tak plynul kulturní rok v Počátkách. Snad už jen poděkovat desítkám
nejmenovaných převážně počáteckých občanů, kteří obětovali a odvedli ze svého
soukromí čas a schopnost k naplnění záměru vytvářet kulturu vlastní.
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Partnerské styky s Konolfingenem ve Švýcarsku.
Po počátečních kontaktech navázaných v roce 1993 došlo již k širším
vzájemným návštěvám delegací obou města hlavně na školském úseku. V dubnu od 11.
do 17. pobývali v našem městě učitelé z Konolfigenu. pan Jean-Luc Lehmann
s manželkou vyučovali týden němčinu v 7. ročníku v rozsahu 2 hodiny denně.
Přivezli si s sebou zajímavé materiály a učební pomůcky. Výuka byla pestrá a pro
naše žáky po jazykové stránce rozhodně přínosná. Pan Lehmann jednal s ředitelem
naší školy i o programu pro přepravovanou návštěvu žáků 8. třídy v září tohoto
roku. Společně s dalšími učiteli, kteří přijeli během týdne, navštívili Lehmannovi také
mateřskou školu, kde se jim velice líbilo. Po této návštěvě objednali švýcarští učitelé
dřevěné hračky pro školní zahradu (kůň, pes, kolotoč) v ceně 16.000,- Kč, které
byly dodány do školky na podzim a plně hrazeny švýcarskými hosty.
V květnu přijela kempovat na Javořici 30ti členná výprava žáků s pedagogickým
doprovodem a s rodiči. V Počátkách navštívili zemědělské družstvo a v rámci
sportovního odpoledne změřili síly s našimi žáky v kopané a odbíjené.
Švýcarští přátelé také přivezli a oficiálně předali p. starostovi prapor města
Konolfingen, který byl pak po dobu návštěvy společně s počáteckým praporem vyvěšen
na budově radnice.
Ve třetím zářijovém týdnu přijela výprava žáků 8. třídy “Sekundární školy
z Konolfingenu“ s pedagogickým doprovodem a se zástupci rodičů a zástupci města.
Ubytování byli v rodinách našich žáků 8. tříd, kteří pojedou v příštím roce v květnu
do Švýcarska. Vedení počátecké školy spolu s nadací HARMONIE jim připravilo
zajímavý program. Byla to např. společná hodiny výuky němčiny v 8. třídách, dvě
diskotéky, návštěva Telče, Jindřichova Hradce (gobelínka, hrad) zámek Červená
Lhota. V Počátkách mimo škol byli přijati i na radnici, navštívili nemocnici,
zemědělské družstvo, Agrostroj, muzeum, prohlédli si místní kostel, zámek
v Žirovnici i expozici perletě, v Jaroměřicích mimo jiné položili kytičku na hrob
našeho rodáka básníka Otokara Březiny. Úspěch sklidila návštěva závodu masného
průmyslu p. Jana Prantla v Žirovnici a návštěva vzorkové síně skláren p. Antonína
Rückela v Kamenici nad Lipou. Na závěr návštěvy prošli výrobní prostory sklárny
ve Včelničce, kde si mohli zkusit práci se sklářskou píšťalou a následně podle vlastní
volby i práci malířskou. Pracovníci sklárny doplnili na výtvory dětí zlatým písmem
jejich jména a pan starosta jim je při listopadovém zájezdu do Bernu dovezl.
Poslední večer v Počátkách strávil doprovod žáků v příjemném prostředí sálu
léčebny ve Svaté Kateřině na setkání s rodiči našich žáků u nichž byli švýcarští
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přátelé ubytováni. Setkání organizovalo Sdružení rodičů a přátel dětí a školy,
významně se na něm podíleli i sponzoři.
Následující den odjeli naši hosté do Prahy, kde byla zajištěna návštěva přestavení
Laterny Magiky na Nové scéně Národního divadla, absolvovali procházku pěší
zónou, prohlídku reprezentačních místností Pražského hradu, zajeli si prohlédnout i
hrad Karlštejn. Po pondělní prohlídce reprezentačních místností Parlamentu odjeli
přes Plzeň do své vlasti.
Na pozvání švýcarských přátel odjela začátkem srpna delegace z Počátek v čele
se starostou p. ing. Janem Třebickým do Konolfingenu. K tomuto týdenním pobytu
bylo přizváno i vedení základní a mateřské školy. Byla to první oficiální návštěva
zástupců města Počátky ve Švýcarsku, na které se mimo jiné projednávaly
konkrétněji družební akce obou spřátelených měst v oblasti školství kultury,
hasičských sborů. Pobyt v Konolfingenu trval týden a představitelé města tak oplatili
červencovou návštěvu představitelů tohoto města u nás.
Žijí mezi námi, dobrovolní dárci krve 1991 – 1994.
Poslední zápis v roce 1990 uvádí jména těch občanů, kteří jsou
bezpříspěvkovými dárci krve a za tento příkladný čin získali některou z plaket Dr.
Jánského. Z rádia, televize i z denního tisku se stále častěji ozývají výzvy k občanům
naší republiky, aby darovali svou krev, protože se této vzácné životodárné tekutiny
v našem zdravotnictví nedostává. Je potěšitelné, že za dobu od posledního zápisu do
této kroniky přibyly desítky dalších, kteří za své dlouholeté dárcovství vlastní plakety
Dr. Jánského, i ti, kteří se k jejímu získání za deset prvních odběrů dopracovávají,
aby mohli být zveřejněni na stránkách městské kroniky.
Za 10 bezplatných odběrů (bronzová)
Baštářová Dana
Počátky 502
Beneš Karel
Počátky 568
Brabec Miloslav
Počátky 569
Brát Josef
Počátky 580
Budek Jiří
Počátky 621
Coufal Ladislav
Vesce 9
Hamrlová Blanka
Počátky 628
Hatala Josef
Počátky 552
Hák Jaroslav
Počátky 568
Hřava Miloslav
Lázně sv. Kateřina
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Hurban Michal
Chyška František
Janák Josef
Jiráková Jaroslava
Juliš Pavel
Kalina Josef
Kalina Jiří
Karásek Ivan
Kommová Helena
Král Petr
Kremlička Jan
Kysela Milan
Kyselová Ludmila
Matoušek Jiří
Málek Jaroslav
Maršík Roman
Melichar Jaroslav
Nováček Miroslav
Pavlíčková Marta
Peroutka František Ing.
Petrů Otakar
Rudišar Luboš Ing.
Smrčka Pavel
Soukup Jiří
Stárek Jaroslav
Strnad Ladislav
Strnadová Miroslava
Svitáková Marie
Svobodová Marie
Šustr Zdeněk
Trávníček Jiří
Tůmová Anna
Urban Miloslav
Vopravil Václav

Počátky 571
Počátky 570
Počátky 508
Počátky 579
Počátky 578
Počátky 439
Počátky 120
Počátky 530
Počátky 575
Počátky 554
Počátky 561
Počátky 573
Počátky 573
Prostý 33
Počátky 649
Počátky 624
Počátky 533
Počátky 538
Heřmaneč 11
Počátky 624
Počátky 540
Počátky 515
Počátky 186
Počátky 569
Počátky 531
Počátky 571
Počátky 571
Počátky 399
Počátky 227
Počátky 574
Počátky 553
Počátky 579
Počátky 133
Počátky 578
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Za 20 bezplatných odběrů – stříbrná plaketa:
Bednář Hynek
Počátky 579
Blecha Ladislav
Počátky 624
Budín František
Počátky 573
Černošová Kateřina
Počátky 274
Háva Jiří
Počátky 314
Hekl Jan
Počátky 131
Jankulár Josef
Počátky 576
Jelínek Jiří
Počátky 571
Kalina Vladimír
Počátky 478
Kremlička Frant.
Počátky 257
Mach Jan
Počátky 76
Matoušek Václav
Počátky 624
Průchová Alena
Počátky 182
Přibyl Václav Ing.
Počátky 555
Ryšavý Jiří
Počátky 581
Semorád Stanislav
Počátky 518
Slípka Jaroslav
Počátky 551
Tuček Petr
Počátky 570
Třešňák Josef
Počátky 492
Maršík Roman
Počátky 624
Záruba Jan
Počátky 534
Za 40 bezplatných odběrů – zlatá plaketa.
Březina Milan
Počátky 578
Dvorský Petr
Počátky 555
Eliáš Milan
Počátky 534
Jedlička Josef
Počátky 52
Klacna Milan
Počátky 554
Kyselák Frant.
Počátky 557
Desítky dalších dobrovolných dárců – našich občanů dojíždějí k pravidelným
odběrům krve do pelhřimovské transfuzní stanice. Všem i těm, kteří v budoucnu
dospějí k plaketě Dr. Jánského náleží poděkování těch, kdo krev potřebují a uznání a
obdiv ostatních kdo nenašli sílu následovat příklad dárců daru nejcennějšího
daru života.
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1994 Rekreační oblast Počátek.
Aero Vodochody provozuje stále rekreaci a školení svých zaměstnanců na středisku
Valcha. Objekt je předmětem restitučního řízení, podnik AERO zde tedy provádí
jen nejnutnější běžnou údržbu. Kapacita ubytování je 140 míst včetně stanů.
Chatový tábor včetně restaurace (vagon) prodaný v dražbě není opět v letošním roce
v provozu. Okolí těchto chatek je neudržované, restaurace doslova zarostlá
v kopřivách. Kapacita zařízení 60 lůžek je nevyužita.
Stanový tábor nad chatami na louce, která byla v restituci vrácena soukromé
majitelce nebyl letos rovněž v provozu, přestože zájemců o stanování v letní sezóně
bylo hodně a odjížděli z Počátek neuspokojeni.
Rekreační zařízení Vysoké školy stavební má svého stálého správce. I letos jako
všechna předešlá léta sloužilo v plném rozsahu rekreaci.
Rekreační zařízení Volmanec prodal původní majitel Agrostroj Pelhřimov a. s.
realitní kanceláři – 1. Českomoravská Pelhřimov. Tato firma zajistili provoz
zařízení v sezóně a pak je pronajala p. Kokešovi z Prahy. Posezónní provoz byl
navzdory velkým plánům nájemce minimální i z důvodů špatné kvality
poskytovaných služeb.
Rybníky Velké a Malé valchovské jezero – částečně náležející restituentům
Konečným z Kozlovic na Ostravsku a městu Počátky získali zpět do nájmu na
příštích 10 let členové rybářského svazu – místní organizace Počátky.
Ubytovací kapacity ve městě jsou v letní sezóně vzhledem k zájmu turistů a
nahodilých návštěvníků Počátek nedostačující.
Restauraci na Žirovnické ul. “U Palivce“ odkoupil p. Nekola od dosavadního
majitele – družstva Jednota Kamenice nad Lipou.
Agrostroj akciová společnost Počátky 1993 – 1994.
(od ředitele závodu p. Zdeňka Nováka)
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V návaznosti na zápis v roce 1992 došlo v roce 1993 skutečně podle očekávání ke
snížení počtu zaměstnanců až na 162 k 31.12.1993 oproti 193 zaměstnancům
k 1.1.1993. Do konce I. čtvrtletí 1994 pokračuje ještě sestupná tendence v počtu
zaměstnaných v tomto závodě až na 153 k 31.3.1994. To vše jde ruku v ruce
s tíživou situací ve výrobě. Postupně se skutečně stává rok 1993 mírou nárůstu
zásob hotových výrobků (neschopnost nákupu zemědělskými podniky i soukromými
zemědělci) dále pak stavem výrobních prostředků a v neposlední řadě úrovní řízení a
zvyklostmi pracovníků závodu, které neodpovídají požadavkům na plnění
zahraničních zakázek.
Tuto obtížnou situaci znásobují časté změny na vedoucích funkcích na závodě:
k 28.2.1993 odchází z funkce vedoucího ekonomického úseku Ing. J. Zeman, funkci
přebírá Ing. Oldřich Přech.
k 3.5.1993 končí funkci vedoucího technického úseku pan Petr Král (úmrtí)
kterého zastoupil p. Rudolf Hanzal – oficiálně jmenován až od 1.9.1993.
k 31.8.1993 opět odchází z funkce vedoucího ekonomického úseku p. O. Přech –
je nahrazen panem Zdeňkem Novákem.
k 31.8.1993 končí jako ředitel závodu Ing. Jiří Matoušek, na jeho místo je dosazen
Ing. Martin Lutr a jeho dosavadní funkci vedoucího výrobního úsek přebral p. Štěpán
Hájek. Změny pokračují i v roce 1994. Z místa ředitele závodu odchází Ing.
Martin Lutr.
20.6:1994 se stává ředitelem závodu pan Zdeněk Novák – dosavadní vedoucí
ekonomicko-obchodního úseku. V tuto dobu dochází k rozdělení této funkce na:
Vedoucí ekonomického úseku – jmenována pí Zdena Jelínková
Vedoucí obchodního úseku – pan Jaroslav Málek.
k 31.4.1994 končí jako vedoucí technického úseku pan Rudolf Hanzal (odchod do
důchodu)
k 1.7.1994 převzal tuto funkci p. Ing. Mach.
Situace se začala pomalu lepšit ve II. čtvrtletí roku 1994. Aby byla kapacita
v závodě využita, bylo nutno získat obchodního partnera vedle výroby zemědělských
strojů, která již léta tuto kapacitu nenaplňovala. To se podařilo v podobě zahájení
obchodních styků s firmami CLASS v Německu a PÖTTINGER v Rakousku, pro
které Agrostroj vyrábí různé podkomplety podle individuálních požadavků. Stav
pracovníků se od té doby stabilizoval a podle stále se zvyšujících požadavků těchto
firem co do množství předpokládá vedení Agrostroje, že bude nutný nábor pracovníků
v některých profesích, což zřetelněji ukáže rok 1995.
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Výroba zboží v roce 1994 dosáhla výše 38.400.000,- Kč
z toho zemědělské stroje zaujímají
49%
náhradní díly k zeměděl. strojům
29%
externí zakázky představují zbývajících
22%
Mimo to vykazuje účetní uzávěrka výrobu dílů pro kooperaci mezi závody v objemu
21.400.000,- Kč.
Průměrný výdělek 1 zaměstnance
v r. 1993 5.498,- Kč
v r. 1994 5.723,- Kč
Rok 1994 podle kategorií:
Výrobní dělníci
5.995,- Kč
Režijní dělníci
4.827,- Kč
Tech.-hosp. pracov.
6.577,- Kč
Provozní a obsluh.
5.389,- Kč
Závodní kantýna je již od roku 1991 provozována formou nájmu soukromníkům.
Postupně se vystřídali p. Urbánek, p. Zmeškal a nyní p. Pospíšil.
DUP – družstvo pro výrobu kožené galanterie 1994.
Počátecká provozovna je vedena jako středisko 260 – výroba kožené galanterie
se zaměřením na manikúry, kabely a školní aktovky – patřící do DUP Pelhřimov.
Přestože v tomto provozu nedošlo v uplynulých letech k větším změnám, chci
zaznamenat několik podstatnějších údajů.
Do konce roku 1990 vedl provoz p. Zelenka z Cerekve, který odešel do důchodu
a vedení převzal p. Vilímkovský z Pelhřimova. V témže roce byla budova na
Palackého náměstí, kde je provoz umístěn od samého začátku tj. od roku 1959,
vrácena v restituci původní majitelce a výrobní prostory jsou od ní pronajímány.
V roce 1990 zde pracovalo 40 zaměstnanců, hlavně žen. Po roce 1989 byl
zrušen vývoz do bývalého Sovětského svazu, tím také omezena výroba a počet
pracovníků klesl na 22.
K 31.12. tohoto roku zde pracuje 25 výrobních dělníků a 3 technicko-hospodářští
pracovníci.
V současné době zde vyrábějí pro tuzemské zákazníky, ale i pro vývoz do
Německa pro firmu MEYRA sedačky a opěrky na invalidní vozíky a již 2 roky pro
firmu CEKA z dovezeného materiálu pouzdra a taštičky na kosmetiku.
V příštím roce oslaví DUP Pelhřimov 50 let od svého založení a provozu
Počátky je letos již 35 let.
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LECOTEX Počátky
(údaje od pí Tölgové)
V roce 1993 v dražbě odkoupený objekt obchodního střediska od původního
majitele “Drobné zboží“ byl dobudován na novou provozovnu fy Lecotex Tábor.
Původní záměr, zahájit zde výrobu od 1.8.1994 se neuskutečnil. Stěhování od
“Smrčku“ se dělo až 20.10.1994 a provoz v nové hale byl oficiálně zahájen
1.11.1994 s počtem 40 zaměstnanců včetně vedení, kteří dosud pracovali v bývalé
provozovně.
Akciová společnost Lecotex náleží většinovým podílem francouzské firmě
Bertrand faure gruppe. Nová moderní budova vybavená šicími stroji západní výroby
značky PFAFF (plně automatizované stroje) poskytla okamžitě zaměstnání dalším
ženám z Počátek a širokého okolí, takže počet zaměstnanců stoupl na 90 šiček a
35 ostatních zaměstnanců, včetně technicko-hospodářských pracovníků. Ženy pracují
v úkolové mzdě ve dvou směnách. Výdělek jednotlivých šiček je podmíněn naprostou
přesností, vysokou kvalitou a bezchybností a v neposlední řadě množstvím odvedené
práce. Z toho je zřejmé, že výdělky podle stanovených kritérií jsou značně rozdílné a
pohybují se od 5.000,- do 8.000,- Kč v některých případech i výše.
Pro nevyhovující autobusové spojení ČSAD jsou přespolní zaměstnanci sváženi
najatou firmou, kterou obstarává firma VYKA z Počátek a METAL Plastik
Žirovnice z dalekého okolí: J. Hradec, Horní Cerekev, Studensko, Kamenicko, Horní
Dubenky, Kaliště, Jihlávka a Počátecko.
Vyrábějí se zde potahové soupravy pro auta značky BMW. Kapacita denní
výroby (2 směny) je 800 souprav.
Zaměstnanci mají k dispozici kantýnu, útulnou jídelnu, prostorné šatny a sprchy.
Obědy jsou dováženy ze Žirovnice od pana Dvořáka.
V současné době je zahájena výstavba nové bytové jednotky jako náhrady za
bytový dům čp. 534, který odkoupil Lecotex od bytového družstva a který by
výhledově měl sloužit jako hospodářská budova závodu.
Do roku 1997 – 98 by zde mělo pracovat až 250 zaměstnanců.
Funkci vedoucí zastává paní Marie Tölgová
vedoucím výroby je pan Stanislav Šafránek
oddělení kvality vede pan Zdeněk Pfleger.
Ford Počátky
(informace od p. Adolfa Lehejčka majitele firmy FOPO s. r. o.)
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Dne 25. června 1992 zakoupil v dražbě při druhém opakovaném kole areál
Okresního podniku včetně objektu pan Adolf Lehejček, počátecký občan. Od samého
začátku zde zahájil přípravu prostoru pro zamýšlenou budoucí činnost. Došlo
k vnitřním úpravám provozoven a v září 1992 mohla být tak uvedena do provozu
autoopravna a prodej aut v zastoupení fy FORD. Postupem doby až do roku
1994 byla vybudována nová výstavní (síň) prodejna v průčelí budovy čp. 408 a
přilehlé parkoviště v prostoru mezi průčelím této budovy a ulicí Stodolní.
Následovala další modernizace v celém provozu, pracoviště byla moderně vybavena.
Pracuje zde 20 zaměstnanců včetně vedení, kteří provádějí především opravy a
prodej aut značky FORD, ale i veškeré opravárenské práce pro všechna auta jiných
značek.
Proti očekávání samotné fy FORD se stále zvyšuje prodej nových aut, což se
původně předpokládalo a lze kladně hodnotit, že prodej 24 nových aut v roce 1993
se v roce 1994 téměř zdvojnásobil. To vše je díky tomu, že firma FORD stále
snižuje ceny aut naší výroby tj. cca. 260.000,- Kč. Prodejna je pochopitelně
zásobena i příslušnými náhradními díly.
Z rozhovoru kronikářky s majitelem provozovny panem A. Lehejčkem vyplývá,
že provozovna prosperuje velice dobře, což sám potvrdil.
Na sklonku roku 1994 započal s výstavbou nové lakovny, nejmodernější v kraji.
Přestože areál těsně sousedí s bytovou zástavbou, není třeba se obávat znečišťování
ovzduší, protože způsob lakování je v naprostém souladu s ekologickými předpisy,
budou zde používány barvy ředitelné vodou.
Výhledově plánuje p. Lehejček v roce 1995 vybudovat v přízemní prostoru hlavní
budovy malou restauraci.
Trepon, s. r. o. (informace od p. Rudolfa Štefla)
Jednání o bytí či nebytí výroby punčochového zboží v Počátkách pokračovala i
začátkem roku 1994. Předpokládaný termín znovu zahájit výrobu od 1.3.1994
nebylo možné uskutečnit. Po četných jednáních koupil provozovnu její bývalý vedoucí
p. Rudolf Štefl se svojí dcerou a zakládají společnost s ručením omezeným, tak jak
bylo v závěru roku 1993 projednáváno. Toto se uskutečnilo k 1.4.1994 a nová
společnost vstupuje ve známost pod názvem ŠTEPON. Vlastní výroba byla
zahájena 2. května 1994 s počtem 31 zaměstnanců, celkem. Začala zde tak zvaná
hrubá výroba tj. teplé ponožky hlavně pro armádu a policii ČR a pro vnitřní trh. Ve
IV. čtvrtletí vzrostla poptávka o toto zboží natolik, že majitelé mohli přijmout na
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dobu určitou dalších 12 dělnic z řad bývalých zaměstnankyň – důchodkyň. K 31.12.
zde pracovalo 43 lidí.
Policie České republiky – služební obvod Počátky.
V policejním obvodu od začátku jeho působení v roce 1991 pracovalo 11 policistů,
později pak 14 a k 31.12.1994 byl stav 12 mužů.
Kriminalita v ČR v posledních letech značně narůstá, žel nejinak je tomu
v našem městě. Zvláště v roce 1994 zaznamenalo policejní oddělení 121 trestných
činů, z toho 36 v Počátkách. Osm z nich byly trestné činy s neznámým pachatelem
(3 byly objasněny). Kriminalita zde narůstá žel trestnou činností mladistvích do 15
let – školou povinných. Došlo k několika krádežím vloupáním do sklepů recidivistou
– počáteckým občanem M. K., který je opět a již po několikáté ve vazbě. V lednu
došlo ke krádežím vloupáním v chatové oblasti u Chadimova rybníka, u Ctiboře a
v Podliščí. Ač se tímto případem zabývala i kriminální policie, pachatel nebyl
dopaden. Vedle neustálého odcizování lampiček a květin na hrobech došlo v listopadu
k pokusu o vloupání do hřbitovního kostela. Otřesnou událostí byla vražda pí
Nýdrlové a pokus o sebevraždu p. Nýdrleho (toto je zmíněno ve stati z spirittsměstské
matriky 1994“.
Pohřební služba v Počátkách 1994.
V roce 1991 je v kronice zmíněno ohlášení samostatných živností pohřební
služby p. Jaroslava Doležala a p. Radka Bejdy. Tyto živnosti trvají dosud a
v současné době oba podnikatelé spolupracují. Při rozhovoru s p. Doležalem, který
mi velice ochotně odpovídal na moje dotazy, jsem se dozvěděla toto:
Služba v této provozovně se v současné době rozšířila v podstatě na všechny
úkony, spojené s obstaráním pohřbu. Rodině zesnulého jsou v pohřební službě schopni
zajistit od vytištění parte dle osobního přání přes zhotovení věnců, kytic, obstarání
obřadu jak civilního tak církevního, obstarání hudby, zpěváků, výkop nebo otevření
hrobu či hrobky, v podstatě vše, co pohřbu předchází, až po vypravení vlastního
obřadu.
Sociální podpora na vybavení pohřbu od státu činí 3.000,- Kč. Na dotaz jaký
pohřeb v současné době lze za tyto peníze vypravit sdělil p. Doležal, že pouze pohřeb
tzv. spirittsbezobřadový“ např. jen převoz, nejlevnější rakev a kremace.
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Průměrný pohřeb s hudbou a církevním či civilním obřadem (p. děkan, zpěvačky,
vykopání hrobu, levnější rakev, květiny, parte a vlastní vypravení stojí cca. 5.000,až 6.000,- Kč.
Nejdražší pohřeb dosud vypravený počáteckou pohřební službou byl za 12.000,- Kč.
Ceny rakví které lze objednat podle katalogu se pohybují od 800,- do 5.000,- Kč.
Ceny květin: věnec rostlý do 440,- Kč umělý do 300,- Kč
kytice rostlá do 250,- Kč umělá do 170,- Kč
Vykopání hrobu podle obtížnosti stojí 800,- až 1.000,- Kč.
Mimo to je zde prodej lampiček, dílů na pomníky a kříže, různých světel, lze
zakoupit i urnu z několika vystavených vzorů. Na požadavek zákazníka
zprostředkují dodání desek i obkladů na hroby. Tato provozovna má v prodeji i
řezané květiny. Tyto údaje se týkají období do 31.12.1994 a podle sdělení p.
Doležala ceny pro příští rok opět stoupají.
Pohřební služba působí v okruhu: Studensko, Počátecko, Žirovnicko, Kamenicko,
Černovicko, částečně H. Cerekev, směrem k Pelhřimovu až Veselá, část Horno –
Dubenska a Nové Včelnice.
Oprava kostela sv. Jana Křtitele.
V průběhu roku 1994 probíhala oprava kostela na Palackého náměstí, kterou
objednal Děkanský úřad Počátky u fy spirittsStavba“ v. d. Počátky. Tato akce
spočívala v:
- provedení kompletní fasády kostela včetně nátěru a sanačních omítek
- výměna a osazení nových zdvojených oken
- provedení veškerých klempířských prací z měděného plechu (výměna střešního
pláště na bočních lodích za měděný, nové žlaby, svody, parapety aj. klempířské
prvky.)
- přeložení a doplnění střešní krytiny na severní straně hlavní lodi z tašek značky
“Bobrovka“.
- doplnění ozdobných prvků na kamenných částech a pozlacení růže nad severním
bočních vchodem do kostela.
- oprava, dočištění a stabilizace kamenných prvků včetně ostění dveří.
Oprava kostela sv. Jana Křtitele byla celkovým nákladem
1.198.648,- Kč
z toho
1.145.500,- Kč je částka fakturovaná
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rozdíl
53.148,- Kč jsou práce a dodávky nad rámec smlouvy jako
nepeněžní dar dodavatelů.
Fakturovaná cena byla v letech 1993 – 1994 uhrazena jednak z daru p. Jindřicha
Suchánka částkou 943.000,- Kč (z peněž za prodej domu čp. 37 spořitelně)
a 202. 500,- Kč (od dárců – z účtu veřejné sbírky)
Kostel Božího Těla na hřbitově.
Po nutném zajištění rozpukaného zdiva formou sepnutí ocelovými lany v roce
1993 (výdaje na tento účel představovaly částku 224.442,- Kč, dle přesného
vyúčtování z Děkanského úřadu Počátky)
dílče:
60.000,- Kč (dar Biskupství Českobudějovického)
50.000,- Kč (dar Města Počátky)
10.000,- Kč (dar obce Jihlávka)
104.442,- Kč (z běžného účtu farnosti Počátky)
Zůstává hřbitovní kostel dále uzavřen. V současné době stojí proti sobě dva
posudky týkající se původu havarijního stavu tohoto kostela. Původní rozhodnutí
porazit staré lípy v blízkosti zdí bylo zamítnuto (z hlediska úřadu ochrany přírody)
a celá záležitost je odložena na neurčito, protože předpokládaná částka 5 milionů
korun, kterou si oprava vyžádá není zatím k dispozici.
Zemědělství v našem městě rok 1994.
(zpracováno dle informací od p. předsedy družstva).
K nejpodstatnější změně v ZD Lísek došlo od 1. září 1994, kde se rozdělilo na
dva samostatné subjekty takto:
1. Agrodružstvo Počátky jehož předsedou je p. Oldřich Jelínek. Předmětem
podnikání je zemědělská činnost, rostlinná a živočišná výroba a provoz dílen.
Toto družstvo obhospodařuje 1.750 ha půdy a vlastní majetek v hodnotě 45
milionů Kč. Má 62 členů.
2. Zemědělské družstvo “Lísek“ Počátky – do jehož čela se postavil jako
předseda p. Jan Soukup. Místopředsedou je Petr Janko. Předmětem podnikání
je rovněž zemědělská činnost a družstevní mlékárna v Žirovnici. Toto
družstvo má 20 členů a obhospodařuje 300 ha půdy a vlastní majetek
v hodnotě 35 milionů Kč.
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Zároveň došlo k podstatnému poklesu počtu členů, protože uplynula lhůta
k doplacení členských podílů po transformaci družstva. Kdo nedoplatil do stanovené
výše členského podílu, pozbyl nárok na členství v družstvu. Šlo převážně o ty bývalé
členy, kteří nevnesli do družstva půdu ani jiný majetek, jenom zde pracovali.
Výsledek hospodaření (ještě za oba podniky společně).
Rostlinná výroba – výnosy z hektaru:
pšenice
48 q
žito
41 q
ječmen
38 q
oves
37 q
prům. obilí celkem
41 q
brambory
185 q – osázeno 65 ha
mák modrý
6q
mák bílý
4,5 q
řepka
29 q
hrách
24 q - oseto 60 ha
Živočišná výroba:
Dojivost: 3.910 lt na dojnici, tj. 10,68 lt na den.
Hovězí maso: přírůstky 0,68 kg na kus a den, úhyny dobytka proti roku 1993 na
polovinu.
Prodejní ceny produktů bez daně z přidané hodnoty
Brambory: konzumní 550,- až 1.000,- Kč za q od října 94 do února 95
sadbové 1.200,- až 1.600,- Kč za q dle odrůdy
průmyslové 500,- Kč za q.
hrách 4.250,- Kč za t
pšenice 2.900,- Kč za t
žito 2.650,- Kč za t
ječmen 2.400,- Kč za t
řepka 5.400,- Kč za t
mléko 5,80 Kč za lt
maso - býci 38,- Kč za 1 kg živé váhy
- krávy 21,- Kč za 1 kg živé váhy
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- kuřata 22,50 Kč za 1 kg živé váhy (brojleři)
Výsledek hospodaření:
Ztrátu 4.000.000 Kč tvoří především úroky z úvěrů ve výši 2 miliony a 2
miliony splátka dluhů. Z toho u mlékárny byla vykázaná ztráta 1 milion Kč.
600.000,- Kč činí úroky a 400.000 Kč splátka úvěru.
Provozní výsledek mlékárny byl nulový.
Průměrná měsíční mzda byla 4.700,- Kč.
Celkový počet pracovníků 130
Soukromým rolníkům vrátilo družstvo od roku 1990
1 milion Kč strojů, dobytka a zásob.

150 hektarů půdy a cca za

Počasí údaje za rok 1994.
Podklady k těmto zápisům byly po všechna léta čerpány z počátecké hájenky,
kde byla umístěna měřící stanice meteorologického ústavu. Na podzim tohoto roku
byla stanice přemístěna do Počátek na pozemek zemědělského družstva – louku
proti ulici “Krátká“ a péči o tuto stanici převzala pní Dana Sankotová. Vzhledem
k tomu, že při změnách lesníků v počátecké (v posledních dvou letech 2x) došlo
k částečnému výpadku těchto záznamů, obstarala paní Sankotová ucelený přehled za
rok 1994, přímo z Meteorologického ústavu v Českých Budějovicích, z něhož
vyjímám:
prům. teploty
srážky v mm
Leden
+ 0,6
44,8
Únor
- 1,8
13,0
Březen
+ 4,5
57,4
Duben
+ 6,3
71,0
Květen
+ 11,2
49,1
Červen
+ 15,0
40,7
Červenec
+ 19,6
75,2
Srpen
+ 17,2
73,2
Září
+ 13,1
98,2
Říjen
+ 5,2
42,1
Listopad
+ 4,5
36,5
Prosinec
0,1
75,1
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Průměrná teplota
Srážky v mm

rok 1992
7,6
538

rok 1993
7,0
681,8

rok 1994
7,9
676,3

Výskyt sněhu ve dnech:

18. až 22. a 28. až 31. ledna
1. až 5. a 12. až 22. února
10. až 14. dubna – poslední sníh
8. října napadl 1 sníh, listopad byl bez sněhu
14. až 28. prosince – sněhová pokrývka
nejteplejší den: 29. červenec označen jako nejteplejší den roku ale současně teplota +
36,7°C naměřená v Počátkách nebyla překonána od r. 1775 (dle meteorologů).
Stanice zaznamenala:
23 dnů ledových
101 dnů mrazivých
43 dnů letních
11 dnů tropických (nad 30°C)
162 dnů se srážkami
54 dnů jasných
130 dnů oblačných
13 dnů se silným větrem
40 dnů s mlhou
17 dnů s bouřkou
51 dnů se sněhem.
Z uvedených čísel vyplývá, že počasí v roce 1994 v lednu bylo teplé, ve dne až
+10°C bez nočních mrazů, bez sněhové pokrývky, bez mlhy. Až od 20. února přišly
silné mrazy v noci při vyjasnění až -18°C. Brzy se pak přihlásilo jaro vysokými
teplotami, ale v období sen nastalo pravé medardovské počasí. Léto bylo ve znamení
vysokých teplot – např. 27. července dosahovala rtuť teploměru v 10 hod. večer ještě
25°C. V této době došlo k zákazu koupání z důvodů závadné vody, rozdělávání
ohňů, kouření a vjezdu motorových vozidel do lesů. Díky vydatnějším srážkám na
sklonku léta si přišli přece jen na své i houbaři. Závěr roku přinesl do našeho města
a okolí opravdové bílé vánoce.
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Drobné zprávy a zajímavosti roku 1994.
21.3.1994 nově jmenovaná komise.
21.3.1994 jmenovala městská rada komisi pro realizaci programu na
regeneraci městské památkové zóny v následujícím složení:
Předseda: p. ing. Jan Třebický
Členové: Karel Šimánek, Karel Chadim st., Bohumil Kyba.
Poradci: ing. Kubín – soudní znalec a statik, pí Filipová – ředitelka muzea, ing.
Kroupová – Památkový ústav Č. Budějovice, p. Petr Zadák – vedoucí stavebního
odboru MěÚ Počátky.
Palivové dřevo – pila.
Společná správa lesů (obecních) nabízí občanům palivové jehličnaté dřevo, 1
prostorový metr za 123,- Kč včetně daně. Od 1.4.94 zahájen provoz kmenové
pásové pily a přijímání zakázek na pořez kulatiny.
Cena za odvoz popelnic.
Ceny a organizace svozu odpadu z popelnic schválené městskou radou pro
roku 1994 dne 31.1.1994 s platností od 1.3.1994.
1. celoroční (týdenní svoz – popel. označ. růžovou známkou).
450,- Kč
2. zimní týdenní a letní 14ti denní svoz žlutá známka
400,- Kč
3. letní čtrnáctidenní svoz zelená známka
150,- Kč
4. zimní čtrnáctidenní svoz modrá známka
150,- Kč.
Letní období: od 1.5. do 30.9.
Zimní období: od 1.10. – 30.4.
Vlastní odvoz odpadu na skládku:
malé množství do 1 m3
30,- Kč
větší množství za 1 t
250,- Kč.
29.8.1994 změnila a doplnila MěR ceny za individuální odvoz odpadů na sládku
pro občany takto:
malé množství do 0,2 M3 (cca 2 – 3 kolečka)
zdarma
střední množství od 0,2 m3 do 1 m3
30,- Kč.
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Nová prodejna tabák. výrobků a novin.
31. ledna 1994 byl schválen městskou radou pronájem kočárkárny u budovy
býv. jeslí čp. 347 p. Stanislavu Šteflovi, který zde po nutné adaptaci hodlá zřídit
prodejnu tabákových výrobků, novin a časopisů.
Výchovný ústav.
Na straně 101 kroniky v r. 1993 je zmínka o sporu vedení VÚDM (vých.
ústav) a MěÚ o vyřešení vlastnictví původní staré budovy ústavu. Dle sdělení
starosty p. ing. Peroutky městský úřad nepožaduje převod objektu na město, budova
tedy zůstává dále majetkem státu.
Sokolovna.
Objekt bývalé sokolovny je střídavě pronajímán různým podnikatelům.
V lednu schválila rada pronájem volných prostor panu Borovému pro velkoobchod
ovocem a zeleninou. Pronájem se však pro další nezájem nájemce neuskutečnil.
Prodejna “U Knoflíčků“.
1.9.1994 byla otevřena prodejna smíšeného zboží “U Knoflíčků“ fy
BUTTONEX p. Ing. Václav Tunkl, který zakoupil pro tento účel objekt bývalého
“konzumu“ od spotřebního družstva Jednota.
Malování a prodej skla.
7.12.1994 zahájila pí Marie Dvořáková prodej malovaného sklad, keramiky
a kožené bižuterie i provoz malírny skla a porcelánu v domě čp. 189 na Štítného
náměstí, který k tomuto účelu zakoupila.
Prodej na stáncích.
Ve stále větším počtu navštěvují naše město tzv. “Stánkaři“ ve většině případů
Vietnamci, kteří nabízejí hlavně textil a obuv, elektroniku a různé jiné zboží za
nepoměrně nižší ceny než v obchodech. V poslední době dochází k nabídce textilu
použitého, který nakupují prodejci v zahraničí na váhu. O toto zboží nevalné jakosti
je poměrně velký zájem právě pro nižší ceny. Mimo to zde prodávají v sezoně ovoce a
zeleninu prodejci z Jižní Moravy.
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Zájezdy nákupní.
Módou posledních let se staly zájezdy občanů do Německa a hlavně do
Polska do příhraničních městeček za účelem nákupu levnějšího zboží, hlavně textilu.
Zájezdy pořádají různé podniky a organizace ve městě.
Ceny zboží a potravin.
Za poslední léta souběžně s inflací narůstají ceny potravin a průmyslového
zboží. Pro porovnání s cenami, které čas od času jsou v kronice zaznamenány
uvádím některé z nich k 31.12.1994.
Textil:
pánská košile flanel
170,- až 290,- Kč
pánská košile popelín
250,- až 380,- Kč
dámský prádlový komplet 130,- až 160,- Kč
První dupačky pro novorozence
120,- až 180,- Kč
plenky 1 ks
18,50 Kč (dříve 3,80 Kč)
punčochové kalhoty nejmenší
39,- až 70,- Kč
kabátek pro nemluvně – příze
65,- až 90,- Kč (dříve 15,- Kč)
chlapecká košile flanelová
100,- až 150,- Kč
povlaky na dvě postele souprava plátěná 650,- až 690,- Kč
damašek
až 2.000,- Kč
záclony za 1 bm (dle šíře)
70,- až 190,- Kč
svetr obyčejný
od 500,- Kč výše
svetr módní
od 1.000,- Kč výše
Textilní galanterie:
Bavlněná příze 1 kg
360,- až 420,- Kč
Částečně umělá pletací příze 1 kg 350,- až 400,- Kč
Deštník dámský módní
190,- až 400,- Kč
Větší cenový nárůst je u drobné galanterie – knoflíků, nití, bavlnek, háčkovacích
přízí.
kapesníky 1 ks:
dámský
11,- Kč
pánský
16,- Kč
pánský dárkový 20,- Kč
Obuv:
První botičky “capáčky“
200,- Kč i výše
Dětské boty: běžné kožené
400,- až 500,- Kč
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plátěné
100,- až 200,- Kč
sportovní
300,- až 300,- Kč
Pánské boty: kožené polobotky
900,- až 1.000,- Kč
umělé polobotky 600,- až 700,- Kč
domácí obuv
120,- až 200,- Kč
zimní boty kotníčkové 900,- až 1.000,- Kč
Dámské boty:
kožené (dle vzoru) 900,- až 1.500,- Kč
zimní vysoké
1.000,- až 2.000,- Kč
domácí obuv
100,- až 200,- Kč
Pánské ponožky
20,- až 30,- Kč
podkolenky kolem
50,- Kč
Dámské punčochové kalhoty
15,- až 25,- Kč
Maso:
Maso hovězí
Maso vepřové

přední
zadní
roštěná
kýta
pečeně
plec
bok

Uzenina:
Salám točený (nejlevnější)
Salám trvanlivý Vysočina“
Šunka
Základní potraviny:
Mléko 1 lt
Máslo 1 kg
Sýr tvrdý 1 kg
Smetana – šlehačka 1/4 lt
Cukr krystal 1 kg
Cukr moučka 1 kg
Mouka hladká 1 kg
Mouka hrubá 1 kg

96,- Kč
106,- Kč
113,- Kč
112,- Kč
96,- Kč
100,- Kč
55,- Kč
54,- Kč
111,- Kč
118,- Kč
8,20 Kč
86,- Kč
85,- Kč
11,- Kč
17,40 Kč
19,80 Kč
7,90 Kč
8,50 Kč
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Chléb 1 kg
11,20 až 12,80 Kč
Pivo 0,5 lt 10°
5,50 Kč
Pivo 0,5 lt 12°C
7,80 Kč
Kuře mražené 1 kg
53,- Kč
Houska 5 dkg
1,20 Kč
Rohlík 5 dkg
1,10 Kč
Uzená ryba 1 kg
57,- Kč
Z prodejny hraček:
V této prodejně se mimo hraček a sportovních potřeb prodávají i dětské kočárky. Při
dotazu na současnou cenu tohoto kočárku mi bylo sděleno, že toto zboží není na
prodejně skladem pro jeho vysokou cenu a malý zájem spotřebitele. Na individuální
přání zákazníka pan Skalický kočárek obstará za cenu od 4.000,- Kč do
5.000,- Kč. Kočárky si prý zákazníci vozí ze sousedního Polska, kde jsou
výrazně levnější.
Současná situace ve vztahu obchod – zákazník.
Vzhledem k tomu, že v současné době není regulovaná cenová politika a
v obchodní oblasti je volná tvorba cen a na druhé straně chybí řádná konkurence,
přijde nutně zákazník k závěru, že prodejna, kdy by laciněji nakoupil v podstatě není
a obchodníci ceny zboží spíše přizpůsobují (zvyšují), než by výhodnější cenou lákali
zákazníka na svou stranu. Tento trend získat za své zboží peněž co nejvíce není jen
v maloobchodě ale již od velkoobchodníků. Struktura obchodu zůstala stejná (z
výroby do velkoobchodu, potom mnohdy soukromí překupníci a posléze maloobchod).
Celou situaci by ve prospěch zákazníka vyřešil přímý prodej výrobcem. Při tomto
stavu prodeje naši občané a všichni spotřebitelé v naší republice zjišťují, že ceny zboží
v různých místech jsou různé – někdy vysoce rozdílné to podle polohy obce či města.
Tak např. v Jindřichově Hradci, v Č. Budějovicích a obcích směrem k hraničním
přechodům je mnohem dráž než v místech odlehlých přísunu nebo průjezdu turistů ze
zahraničí.
Petice proti jadernému meziskladu.
V lednu 1994 byli občané vyzýváni k podpisu petice sepsané Obecním
úřadem v Horní Cerekvi proti záměru Český energetických závodů vybudovat
v prostoru mezi Horní Cerekví, Novou Vsí a Dolní Cerekví mezisklad vyhořelého
jaderného paliva z jaderných elektráren.
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Příspěvek včelařům.
31. ledna schválila městská rada příspěvek 4.000,- Kč místní organizaci
Českého svazu včelařů na zakoupení přístroje na ochranu včel proti “varoáze“. Toto
onemocnění způsobené rychle se množícím roztočem má velký podíl na snížení počtu
včelstev v regionu.
HC Spartak hokejový klub.
HC Spartak (hokejový klub) založen.
Povětrnostní podmínky několika posledních zim umožňovali jen v minimální
míře využívání přírodního ledu k bruslení i hokejovému sportu. S tím se nechtěli
spokojit někteří mladí lidé ve městě a dospěli k názoru, že by mohli založit hokejový
oddíl při místním Spartaku a pronajímat si k tréninkům některou umělou ledovou
plochu na zimních stadionech v okolních městech. Byli také ochotni vložit své peníze
do zakoupení hokejové výbavy a výstroje. Starší výstroj zakoupili od Sokola
Batelov, kde hokej zanikl a chybějící součásti jim prodal oddíl HS Žirovnice. Dresy
byly zakoupeny v černobílém provedení. Podařilo se získat i trenéra odpovídající
kvality i zkušeností. Stal se jím pan JUDr. Josef Vachek.
První zápasy: Po překonání všech potíží vyjelo mužstvo 2.9.1994 na led zimního
stadionu v J. Hradci k prvnímu tréninku. 29.10.1994 sehráli první přátelský zápas
s HS Žirovnici s výsledkem 2:6 pro Žirovnici. Následovala odveta s výsledkem 4.7
opět pro Žirovnici. Poté se hokejisté rozhodli zúčastnit se soutěže o putovní pohár
v Telči. Z přihlášených 18ti mužstev hrál každý s každým tj. 17 zápasů. Naši byli
na 15tém místě.
Na financování nemalých nákladů se podíleli i sponzoři z řad místních
podnikatelů.
Dobrá společnost pro pozdvižení zpěvu na české vesnici.
Koncert tohoto v Počátkách nového hudebního tělesa, konaný 8.4.1994
v sále kina se setkal s příznivým ohlasem u návštěvníků. Proto trochu z historie
mladého souboru vedeného p. učitelem Fr. Vrátným, působícím na škole v Dětské
léčebně sv. Kateřina. “Dobrá společnost“ vznikla v listopadu 1990 z několika žáků
základních škol v Košeticích a Hořepníku. Časem přišli do souboru další členové ze
Žirovnici, Dubovic a Počátek. Jednou za měsíc se sjíždějí ke společnému
muzicírování do Sv. Kateřiny. O prázdninách je můžeme potkat na některém
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z jihočeských hradů či zámků, kde pořádají pěvecká vystoupení. Jednou do roku se
zúčastní některého zámeckého pěveckého festivalu. Pořádají výchovné koncerty pro
žáky základních škol, středních škol a několik koncertů večerních. Spolupracují
s našimi současnými hudebními skladateli. Předvádějí, že se dá dělat dobrá muzika
bez elektronického vybavení. Jejich repertoárem je hudba a písně posledních pěti
staletí a tří kontinentů.
Setkání s důchodci.
Na konci května se uskutečnilo v kulturním sále nemocnice každoroční setkání
občanů starších 70ti let s představiteli města. Starosta informoval o řešení
aktuálních problémů v našem městě i o záměrech pro nejbližší období. Místostarosta
p. ing. Peroutka odpovídal vyčerpávajícím způsobem na dotazy a připomínky
přítomných. Setkání končilo malým občerstvením a posezením při hudbě.
Charitativní sbírka.
1.6.1994 zahájila svou činnost Charitativní pečovatelská a ošetřovatelská
služba. Její pracovní náplní je péče o částečně nesoběstačné občany, tj. pomoc
v domácnosti, podávání léků a ošetřování v domácnosti dle pokynů lékaře u těch
nemocných, kteří by jinak ze sociálních důvodů museli být umístěni v nemocnici.
Vedení této služby se ujala slečna Blažena Ekschlagerová z Lázeňské ulice –
bývalá zdravotní sestra.
Prapor města.
V letošním roce byl zhotoven prapor města Počátek, jehož návrh vytvořil
akademický sochař Svoboda, člen heraldické komise. Prapor sestává ze dvou
vodorovných pruhů v modré a zlaté (žluté) barvě s malým základním znakem
Počátek tj. hvězdou a růžicí s písmeny AW a AL. Poprvé byl tento prapor vyvěšen
na budově radnice při návštěvě přátel ze Švýcarského Konolfingenu.
Městská knihovna.
Knihovna, kterou vede stále pí Jana Přibilová vypůjčila v letošním roce 1994
26.603 svazků knih a časopisů 4.437 čtenářům. Knihovna registruje na 400
stálých čtenářů z toho je cca. 150 dětí. Během roku přibylo 547 nových knih
v hodnotě 47.000,- Kč.

- 43 -

Základní škola – olympiáda.
Základní škola uspořádala jako každoročně školní olympiádu. Vítězové
v jednotlivých disciplínách postoupili do okresního kola. Rodiče žáků i ostatní občané
shlédli na závěr školního roku v sále kina žáky našich škol při školní akademii.
Výsledky své práce předvedli žáci ze zájmových kroužků působících ve škole – např.
pěveckého, dramatického, tanečního aj.
V lednu roku 1994 byla vyhodnocena soutěž vyhlášená pro žáky základní
školy starostou města p. ing. Třebickým v loňském roce na téma “Otokar Březina a
města Počátky“. Cílem bylo posílit a podnítit zájem žáků o myšlenky z díla našeho
rodáka. První čtyři místa ze třiceti zúčastněných dětí obsadila děvčata ze 7. a 8.
tříd:
1. místo: Hana Peroutková z Veselé
2. místo: Lenka Roubíková Počátky
3. místo: Dana Dařinová z Hor. Olešné
4. místo: Lucie Štěrbová Počátky
Zapsala
Hana Koubová
kronikářka
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