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SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA
Vážení občané,
nový rok 2009 už na svém začátku ukázal mnohé problémy, které nás čekají, ale také šance, jež jsou před námi. Hned začátkem ledna jsem se zúčastnil v Národním divadle setkání
členů Evropské komise s členy vlády České republiky při příležitosti zahájení předsednictví
České republiky v Radě Evropské unie.
Po projevech předsedy české vlády Mirka Topolánka a předsedy Evropské komise Jose
Manuela Barrosa následoval kulturní program, který i díky přímému přenosu České televize
vzbudil mnohé emotivní reakce. Mně se netradičně pojatá originální „směska“ pod vedením
bratří Formanů za účasti i našeho třešťského Petra Píši docela líbila, ale na rozdíl od jiných
se necítím být odborníkem na kulturu, abych program hodnotil. Co mě ale opravdu mrzelo,
byla skutečnost, že se tohoto významného setkání představitelů Evropy v našem hlavním
městě nezúčastnili všichni vrcholní představitelé našeho státu. Bohužel to ukazuje nejednotný sporný přístup některých protagonistů naší politické scény k Evropské unii, což nám
v očích Evropy určitě neprospěje.
Těch kulturních událostí souvisejících s naším předsednictvím bude ještě mnoho. Jsem rád,
že jedna z nejpodstatnějších se uskuteční v našem kraji. Tradiční Dolnorakouská výstava se
tentokrát kromě rakouských měst Hornu a Raabsu představí i v naší Telči. Česko a Rakousko – dvě země, které si v minulosti dokázaly být tak blízké i tak vzdálené. Dva státy se
společnou historií i státy, které ještě nedávno oddělovala neprostupná hranice, jsou si díky
Evropské unii a Schengenskému prostoru blíže. Společný projekt této přeshraniční zemské
výstavy, která se v roce 2009 bude konat na obou stranách hranice, je výzvou i šancí.
Po dvaceti letech od pádu „železné opony“ bych si přál, aby návštěvníci této výstavy z České republiky i Rakouska měli „chuť“ objevovat společné dějiny zemí v srdci Evropy, hledat
rozdíly i podobnosti obou národů a měnit mnohdy vžité mylné představy o svých sousedech. Projekt společné zemské výstavy kraje Vysočina a Dolního Rakouska a mimořádně pestrého doprovodného programu je rovněž příležitostí navázat trvalá osobní přátelství
mezi občany našich regionů a jistě přispěje k vzájemnému porozumění. Výstava bude konkrétním příspěvkem kraje Vysočina k českému předsednictví v Radě EU.
V lednu jsem se také zúčastnil s nově zvolenými hejtmany jednání na ministerstvu pro
místní rozvoj. Řeč byla mezi jiným i o čerpání ﬁnančních prostředků z fondů Evropské unie
do regionálních operačních program (tzv. ROP). Jde v období 2007–2013 o celkem skoro
pět a půl miliardy euro – tedy velkou sumu, kterou musíme umět získat a využít. To patří
k velkým šancím a našim úkolům v tomto období.
Kromě těchto „evropských“ souvislostí nás všechny – na kraji, ve městech a obcích –čeká
mnoho běžné práce přímo u nás doma. Chceme ji dělat poctivě a otevřeně.
Jiří Běhounek,
hejtman kraje Vysočina

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA POČÁTKY (LEDEN 2009)
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Kompletní výpisy usnesení Zastupitelstva a Rady města Počátky naleznete aktuálně na www.pocatky.cz.
Rada města schvaluje:
•
v rámci uspokojování potřeb občanů a rozvoje péče o jejich zdraví, vyjadřuje podporu záměru praktické lékařky paní
MUDr. Ivany Hadravové, k žádosti předložené Všeobecné zdravotní pojišťovně na obnovení smlouvy v oboru interna, neboť
ukončením ambulantní činnosti paní MUDr. Radky Paušové v Počátkách, zde není tato odborná činnost zajišťována
•
uspořádání motocyklových závodů v kategorii pitbike v sobotu 27.6. 2009 - pořadatel DKM moto Počátky, na odstavné
ploše pro zastávky autobusů v ul. Tyršova v Počátkách a na části místní komunikace ul. Tyršova – od křižovatky s ul.
Březinova ke křižovatce s ul. Stodolní, za předpokladu, že pořadatelé zabezpečí celou akci organizačně, s ohledem na
bezpečnost jezdců i diváků, odstraní případné škody způsobené touto akcí a celý prostor uvedou do původního stavu;
pořadatelé vstoupí do jednání s uživatelem odstavné plochy autobusů a zajistí potřebné úkony pro vyvolanou změnu
v dopravním značení
pokračování na další straně
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Letem nejen
počáteckým světem
ŠKODA ...
že už to není pravda. Mám na mysli ﬁremní nápisy na řadě dnes již neexistujících
ﬁrem, prodejen a provozoven, které nám
donedávna po dlouhá léta sloužily k naší
spokojenosti. Až se vydáte na procházku
naší městečkem budete možná (pokud jste
to již nezaregistrovali) překvapeni kolik se
jich ještě „honosí“ ﬁremními nápisy. Nebudu je vyjmenovávat, ale otřesným příkladem je Hotel modrá hvězda, o jehož osudu
údajně nikdo nic neví. Jen se ještě zmíním
o malírně skla, kde je stále ještě reklamní cedule. Dům prý opět změnil majitele
a podle místních drbů by tady mohl vzniknout zajímavý provoz. A tak bychom mohli
pokračovat dál, otázka je, proč se ještě tolik
domů honosí již neexistujícími označeními.
Líbí se Vám to?
Na závěr bych ale chtěl pochválit majitele domu, který na sice již dlouho neexistující vyhlášené pekárně a prodejně ponechal na fasádě plastický nápis „Alois Hála“.
To už je ale pradávná historie.
FRK

DŮM HRŮZY?
Když jsem se v předchozím příspěvku
zmínil o nápisech na neexistujících provozovnách všeho druhu, nedá mi, abych
nezmínil dům sice bez nápisu, ale lidem
počáteckým nazývaným jako „dům hrůzy“.
Hrůza začíná už při chůzi po zdevastovaném chodníku okolo tohoto domu, za
který snad nájemníci nemohou. Při pohledu vzhůru jsou ale téměř v každém bytě již
delší dobu rozbitá okna. Někde místo skel
igelit či jen hadr.
Přístup obyvatelů těchto bytů je podivný.
Až by se zdálo. že tam snad nikdo nebydlí.
Nepochopitelné. Vždyť i malá dítka vědí,
že když se třeba nechtíc už něco rozbije,
musí se to opravit.
FRK

Rada města bere na vědomí:
•
oznámení odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu kraje Vysočina o usnesení Řídícího výboru grantového programu „Obnova památkově
chráněných území“, kterým byla městu Počátky přiznána ﬁnanční podpora
ve výši 70.000,- Kč na předložený projekt „Obnova střechy domu čp. 21
v Počátkách“

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR
Policisté v ulicích - Školáci v ranních hodinách potkávají u přechodů policisty
Dnem 1. ledna 2009 vstoupil v účinnost nový zákon č. 273/2008 Sb., který
vytváří podmínky pro Reformu Policie ČR. Hlavním cílem Reformy je postavit
více policistů do ulic a pracovat tak víc preventivně než represivně.
Jedné z priorit policie v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku „Bezpečně
do školy“, si občané na Pelhřimovsku jistě všimli již počátkem ledna. Policisté
obvodních oddělení a dopravní služby kontrolují přechody pro chodce v době
od 7,15 do 8,00 hodin, tedy v době největší frekvence.
S policisty se tak v této době mohou občané setkávat nejen v Pelhřimově
na Třídě Legií, ale rovněž v Humpolci, Kamenici nad Lipou, Pacově, Počátkách,
Žirovnici a Horní Cerekvi. I tady policisté hlídkují na rušných a frekventovaných
přechodech v blízkosti škol a autobusových nádraží.
Nehoda na Kamenicku
Řidička nezvládla smyk a srazila se s protijedoucím vozidlem. K dopravní nehodě došlo 12.1.2009 před 11,00 hodinou mezi Včelničkou a Kamenicí nad Lipou.
Řidička (23) vozidla Kia v pravotočivé zatáčce nepřizpůsobila rychlost jízdy stavu a povaze vozovky a na ujetém sněhu dostala s vozidlem smyk. Ten nezvládla
a vyjela do protisměru, kde se střetla s protijedoucím vozidlem Seat Ibiza. Nehoda se obešla bez zranění. Hmotná škoda byla vyčíslena na 100 tisíc korun.
Policisté kontrolovali
V Počátkách jel řidič pod vlivem alkoholu. Ve středu 14. 1.2009 krátce po poledni kontrolovali počátečtí policisté v ulici Žirovnická v Počátkách vozidlo Škoda
Forman. U řidiče byla provedena dechová zkouška přístrojem Dräger. Na displeji se ukázala hodnota 2,22 promile alkoholu v dechu. Řidič se podrobil žilnímu odběru krve. S třicetiosmiletým mužem bylo zahájeno zkrácené přípravné
řízení pro podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.
Sprejerství
Neznámý pachatel z pátku (16.1.2009) na sobotu postříkal barvami dva vagóny
osobního vlaku, který stál na nádraží v Horní Cerekvi. Způsobená škoda byla
vyčíslena na 20 tisíc korun.

ZAPOMENUTÍ HRDINOVÉ NAŠEHO MĚSTA
– POKRAČOVÁNÍ
Další zpráva Konráda Mitase.

VÍTE TO?
Myslím, že je vhodné zmínit údajnou
novinku v péči o pacienty u všech obvodních lékařů. Jde totiž o možnost objednat
se k vyšetření na určitý čas. To bylo jistě
přáním všech pacientů.
Vyzkoušel jsem si to osobně v ordinaci
MUDr. Ševčíkové. Ke vstupu do ordinace
jsem byl vyzván zdrav. sestrou pí. Marešovou přesně v objednaný čas. Co vy na to?
Nevím, jak to funguje u ostatních
„obvoďáků“, ale pokud vám není příjemné
vysedávat dlouho v čekárně, vyzkoušejte
to. Stačí se jen u svého lékaře informovat.
FRK

Dostali jsme hlášení, že velká skupina vystěhovalců, doprovázená asi 200
až 300 vojáky SS, zůstala nocovati mezi Žirovnicí a Litkovicemi. Bylo rozhodnuto podívati se na ně. Bylo 11 hodin v noci. Kulomet, ukradený dopoledne,
několik ručních granátů do osobních vozů a jelo se. Velitel četnické stanice a
tři civilisté v jednom voze. Než jsme připravili druhý vůz přišla zpráva, že ruská
armáda je již v Jihlavě. V druhém voze jsme jeli dva.
Za Žirovnicí jsme se sjeli. Dohodli jsme se, že úkol provedeme. Zajeli jsme asi
do středu kolony a vystoupili z vozů. Prvá slova, která jsme slyšeli :,,Partyzáni“.
Pan praporčík se dvěma muži šel dopředu za velitelem kolony, tři jsme zůstali u
vozů. Za malou chvíli slyšíme kroky a šramot po obou stranách silnice.
A již jsme zahlédli postupovat proti nám skupiny s puškami a automaty. Klidně
jsme vyčkali, až dojdou k nám, ač nás napadlo, že nás obkličují. Byla to však
skupina, která přišla za námi a byli ustrašeni jako ostatní. Než jsme se s nimi
domluvili vrátili se naši vyjednávači. Měli vyjednáno, že velitel kolony se dostaví
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ve 24 hodin na četnickou stanici v Žirovnici a sdělí výsledek
jednání s vystěhovalci a vojáky. Vrátili jsme se. V Žirovnici jsme
oznámili, že ještě přijedeme a jeli jsme do Počátek pro nákladní auto a několik mužů. V půlnoci jsme byli na četnické stanici
v Žirovnici. S několika minutovým zpožděním se dostavilo asi
10 mužů, které jsme odzbrojili a jeli za ostatními. Překvapilo nás chování této elity vůdcova vojska. To nebyli zpupní a
panovační SS, jak jsme je znali.To byli ustrašení chlapečci,
kteří se strachem chvěli a vyprazdňovali i kapsy a ochotně
odevzdávali jejich obsah. V této druhé výpravě nás bylo asi 10.
Náš Mirek /syn/ se nedal zastrašit a jel také. Nechtěl jsem ho
vzíti, ale snad by se byl rozplakal, tedy jsem povolil já. Střídaly
se ve mně různé pocity. Byl jsem hrdý, že se nebojí, ale měl
jsem o něho také obavu. Konečně jel jsem s ním a to stačí. Byl dlouhou dobu do všeho, co se u nás dělo, zasvěcen.
Rovněž i manželka. Jinak to nešlo a věřil jsem mu. Když jsme
měli zbraně a vraceli se do Počátek, nepostřehl jsem, že se
s námi nevrací. V Počátkách již nás netrpělivě čekali, neboť
přišlo hlášení, že se za Žirovnicí střílí. Mezi čekajícími byla i

naše maminka.Vítala nás s pláčem, Mirek však nepřijel. Ujistil jsem ji, že se mu nic nestalo. Složili jsme zbraně a vraceli
se pro automobily, které tam zůstaly. Mirka jsme potkali, pušku přes rameno a vedl krásného koně. Chvíli prý jel, kůň však
silně kulhal, tedy ho raději vedl. Odebral ho v poslední chvíli
jednomu SS, který chtěl ve tmě ujeti.
Koně jsme zatím dali k strýci a později byl odevzdán naší
armádě. Z této druhé výpravy jsme přivezli jedno nákladní a jedno osobní auto naložené různými zbraněmi. Druhé
malé, osobní, ve kterém jeden hrdina ujížděl a kterého jsem
s naším vozem dohonil, jsem odevzdal i s řidičem strážím
v Žirovnici. Vozy, které zůstaly v Počátkách druhý den ráno
odvezla Rudá armáda. V době, kdy jsme se bavili popsaným
způsobem, přivítali v Počátkách několik prvních automobilů
s vojíny Rudé armády. Byli srdečně vítáni téměř všemi občany našeho města, přestože byla noc. O toto vítání jsme byli
bohužel ochuzeni, jsem však přesvědčen, že naše práce byla
záslužnější.
zpracoval Jan Kouba, kronikář

CO VÁS ZAJÍMÁ?
Zeptali jsme se vedoucí ﬁnančního odboru MěÚ Počátky paní Ivany Hůšové na poplatky za svoz odpadu. V jaké výši
jsou letos poplatky za svoz odpadu a ze psů? Jakým způsobem je mají občané uhradit?
Zastupitelstvo města Počátky neměnilo Obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích. Z tohoto důvodu již čtvrtý rok zůstávají poplatky na stejné úrovni a nemění se.
Poplatek za komunální odpady
Poplatek platí každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Sazba poplatku činí 490,- Kč na každou osobu s trvalým
pobytem. Dále poplatek za komunální odpad hradí fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci. Zde činí poplatek 490,- Kč za rekreační objekt. Poplatek je na letošní rok splatný nejpozději 31. března 2009 a je možno
ho uhradit v hotovosti na ﬁnančním odboru městského úřadu každé pondělí a středu vždy v době od 8 do 11 hod a od 13 do
16 hodin nebo po dohodě s pracovnicemi ﬁnančního odboru převodem na účet nebo složenkou.
Každá fyzická osoba má povinnost městskému úřadu ohlásit vznik své poplatkové povinnosti – trvalý pobyt, objekt určený
k rekreaci. Taktéž má povinnost oznámit ukončení své poplatkové povinnosti.
Poplatek ze psů
Poplatku podléhají psi starší tří měsíců. Poplatek hradí držitel psa podle místa trvalého pobytu.
Sazba poplatku činí za kalendářní rok:
a) za psa

v nájemním domě ve městě
v rodinném domě ve města
v RD a nájemních domech v místních částech
na samotách

1.500,- Kč
400,- Kč
200,- Kč
100,- Kč

b) za druhého a každého dalšího psa se zvyšuje sazba poplatku o 50 %, na samotě o 100,- Kč
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmu anebo poživatel sirotčího důchodu
v nájemním domě ve městě
200,- Kč
v rodinném domě ve městě
100,- Kč
v RD a nájemních domech v místních částech
50,- Kč
na samotách
0,- Kč
d) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená v písm. c) se zvyšuje sazba poplatku o 50 %
Poplatek je možné opět uhradit v hotovosti na ﬁnančním odboru městského úřadu každé pondělí a středu vždy v době od 8
do 11 hod a od 13 do 16 hodin nebo po dohodě s pracovnicemi ﬁnančního odboru převodem na účet nebo složenkou. Poplatek
je na letošní rok splatný nejpozději do 31. března 2009.
Finanční odbor městského úřadu upozorňuje, že každý držitel psa má povinnost držení psa městskému úřadu ohlásit a
zároveň má povinnost ohlásit případný zánik své poplatkové povinnosti tj. např. úhyn, ztráta, darování, prodej psa.
V případě, že poplatky nejsou uhrazeny včas nebo ve správné výši, přistupuje městský úřad k vymáhání poplatků v souladu
se zákonem o správě daní a poplatků. Včas nezaplacené poplatky může obec zvýšit až na trojnásobek a jejich vymáhání může
být ukončena exekucí.
VK
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URVI CO MŮŽEŠ
Obdrželi jsme do redakce....
Následující příspěvek otiskujeme tak, jak jsme jej obdrželi - bez korektury, identitu autora známe, na jeho výslovné přání
jméno neuveřejňujeme.
Už delší čas pozoruju, jak Počátky zaostávají s rozvojem nad
okolními městy. Při cestě do práce vidím, jak se za poslední
půlrok vylepšila Horní Cerekev, buduje se v Žirovnici, Kamenici... a Počátky nic. Inu, jakej pán, takovej krám. Páni konšelé spíš, jak na potřebu lidí, koukají na potřebu svojí. A tak
po pokusu prodat lázeňský hřbitov, plánujou výstavbu počáteckého multikina za 50 miliónů, poněvadž součástí toho je
i koupě domu od rodiny paní starostky za cenu, kterou by
jinak zaplatil jen blázen. To, že přes den není pomalu kde
zaparkovat, některé cesty připomínají tankodrom, rozpadá
se hřbitovní zeď, přes léto je ve městě tráva vysoká, jak před
senosečí, nikoho nezajímá. Asi to tak má být. Pak se dozvíme, že nebude fungovat zdravotní středisko v Agrostroji. To
už jsem znejistěl i já, protože ho taky potřebuju. Teď musejí
staří lidi, „cukráři“, jezdit za paní doktorkou do Pelhřimova,
protože město nemá za potřebu obstarat jí nějaký místo,
kde by mohla paní doktorka pracovat. My práce schopní si
budeme muset brát na doktora asi dovolenou. Napadlo mě,
nepotřebuje město spíš, jak multikino nový moderní zdravotní středisko, ve kterým bude všechno potřebné pro doktory,
aby počátecký lidi nemuseli dojíždět do Pelhřimova? Nejsou
peníze, by mi asi řekli. Tak jsem to nechal být. Ale najednou jdu kolem skříňky v kině, a tam čtu, že je na prodej kus
letiště pod nemocnicí a hádejte na co? Pan doktor Heřmánek, počátecký konšel, ho kupuje na stavbu svojí ordinace.
Nejsem nepřející a práce doktorů si vážím. Ale copak nemá
pan doktor Heřmánek ordinaci, nedávno postavenou? To
musí město prodat poslední volnou plochu blízko centra,
kde by mohlo stát v budoucnu velký parkoviště, mohly by
se tam pořádat pouťové atrakce, cirkusy, skládat materiál na
velký stavby, jak tomu bylo dřív? Copak si nevzpomínáte,
kolik sněhu se na tu plochu vyvezlo v zimě před třema lety?
Tehdá už ho nebylo kam dávat přece. Copak si už nikdo nic
nepamatujete? Rozhodoval o tom prodeji někdo nezávislý,
který má alespoň střední stavební školu? Prodejem toho
pozemku zničíte využití pozemku, který má velikost asi jako
náměstí. Navíc, aby páně doktora nemohl někdo přeplatit,
prodává mu to město za 150 korun metr a může to koupit
jen on, nikdo jiný. Vedle toho prodává město pozemek na

rodinný domek, který může koupit jen ten, kdo dá nejvíc,
ale minimálně 250 korun za metr. Inu, jsme si všichni rovní, někteří jsou si rovnější. Vážím si práce doktorů, ale oni
svojí práci nedělají zadarmo. Navíc, jestli mě mysl neklame,
pan doktor ordinaci má v Agrostroji. Nebo ta mu nevoní? Pro
„cukráře“ tam stejně nic nebude, takž budeme tam, kde teď.
Páni konšelé, já jsem Vás nevolil, ale jste tu i pro mě a ostatní
lidi, co mají stejný názory, jako mám já. Postavte nám místo multikina nový obecní zdravotní středisko někde v centru
města. Ale nechte to navrhnout projektantům a dohodněte
se s doktory, aby tam bylo vše potřebné. Jinak tady budeme mít za chvíli deset soukromejch středisek a bude potřeba
jedenáctý. Soukromý vlastnictví jak vidno v Počátkách tento
problém nevyřešilo. Teď máme 2 soukromá střediska, jedno
města a budeme stavět další? A za deset let další? Kde? Na
náměstí nebo na hřbitově? A letiště pod nemocnicí neprodávejte, to by byl zločin. Jestli to půjde, přidejte k tomu i mapku,
kterou k tomu dávám, ať se i ostatní podívají, jakej pozemek
to je. Svoje jméno si nepřeju uveřejnit, protože se bojím, že
budu šikanovanej od těch, o kterých jsem napsal.

VZPOMÍNKA

Znáte své město?

Dne 26.2.2009 tomu bude již 10 let, co nás navždy opustil
pan Karel Chadim.
Vzpomínají Jitka, Karel a Ivan s rodinou

Na snímku z minulého
zpravodaje jsme zachytili
štítek nad vstupní bránou
na počátecký hřbitov.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme za představení operety Ostrov milování sehrané
Počáteckým divadelním spolkem, který nás navštívil v neděli
11. ledna 2009 v Nové Včelnici. Ochotníci sehráli představení
na vysoké herecké úrovni a jejich zpěv okouzlil snad každého
diváka. Již se těšíme na další představení a jejich další návštěvu.Za kulturní komisi Města Nová Včelnice a velmi spokojené diváky Marie Davidová

Kde jsme pořídili následující snímek z přírody?
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Marie Davidová, Městská knihovna Nová Včelnice
378 42 Nová Včelnice, Tel. 384 371 336

MY OBYČEJNÍ A NEOBYČEJNÍ LIDÉ
(Seriál ze života, vyprávění, z dokumentů- pro osvětu, zapamatování, pro zasmání)

PŘÍBĚHY ZAHRANIČNÍ
Akutní speciﬁcký problém ﬁnančního trhu způsobil jednu
neobvyklou výjimku – závěrem našeho jednání bylo pozvání na oběd v britském parlamentu. Historii tu vnímáte na
každém kroku Úchvatná prostorná hala, kde již před stoletími
hrál král tenis posloužila též jako popraviště královny. Přijali
jsme pozvání, navázali na cestu, kam před několika dny přijela v kočáře královna otevřít jednání parlamentu a absolvovali
její část cesty uvnitř komplexu až k pozlacenému křeslu horní
komory. Pouze sem má královna přístup. Jedenkrát král vstoupil na půdu dolní sněmovny a byla z toho občanská válka.
V dolní sněmovně strpí jen jejího zástupce. Musí zaklepat holí
(symbolem úřadu) na její dveře. A jsou již pěkně omlácené.
Pak je vpuštěn dovnitř a dveřmi je hlučně prásknuto, aby bylo
zřejmé jak „ mile“ je vítán. Vstup šéfa komory do jednací síně
je siným zážitkem a připomíná spíše svatbu s družičkami.
Pod věží známou z pohlednic Londýna a za zvuku Big Benu
jsme vstoupili. Jako hlavní jídlo se podávalo pečené jehněčí
na houbách a bílé víno. Na dezert – puding jsem již rezignoval.
On - typický anglický sluha jako vystřižený z knih minulého a
předminulého století včetně oblečení. Ona při těle, tmavé pleti
s bílými zuby, které vynikly vždy při úsměvu. Oba obyčejní lidé.
Neobyčejností jejich postavení byla obsluha v jídelně Westminstru. Při zpětném letu jsem se bavil výpočty kolik takových
14 kg zlatých cihliček jaké jsme potěžkávali v BoE (Bank of
Englan) by náš Boing musel naložit aby utišil vzrušení na
ﬁnančních trzích Velké Británie minulého týdne. Nakonec jsem
to vzdal. Utkvěli mi více ti neobyčejní skvělí číšníci. V mé
paměti reprezentovali svou zemi lépe než celá ﬁnanční CITY
s více jak 100 bankami v místě bývalého kanárského přístavu
(připlouvali sem dříve lodi z kanárských ostrovů s nákladem
banánů) na řece Temži.
(Příště ještě příběh přeshraniční ).,J. Třebický

Adolescentní věk – věk dospívání není pro rodiče ani učitele
jednoduchým obdobím komunikace s mládeží. Jedné z návštěv vycházející školní třídy z partnerského švýcarského
Konolﬁngenu přesto učarovala sklárna ve Včelničce. Skláři
dovolili mladým lidem nafouknout si svou skleněnou baňku.
Další část cesty vedla do malírny skla v Kamenici nad Lipou.
Zde obyčejná děvčata rekrutující se převážně z počáteckého výchovného ústavu vymyslela neobyčejnou věc. Každý
host si mohl s jejich pomocí vymalovat svou baňku. Na závěr
děvčata požádala žáky, aby se na kousek papíru podepsali a papírek vložili do baňky. Další postup se uskutečnil už
bez hostů. Děvčata obtáhla zlatým písmem podpisy žáků na
jejich výtvory a pak vypálila v pecích. Při parlamentní cestě
do Bernu jsem měl možnost je předat. Byl to citově silný okamžik a věřte nechyběly ani slzy.
Počátečtí fotbalisté si před lety lámali hlavu při přípravě programu pro dorost svého partnerského rakouského sportovního klubu SC Stattersdorf u nás. Ubytování ve srubech u rybníka Wolmanec byl dobrým řešením, ale oříškem zůstávalo
jak dospívající mládež zabavit. Návštěva hradů a zámků by „
nezabrala“. Až jeden obyčejný člověk vyslovil myšlenu uspořádat opékání špekáčků v lomu u lázní sv. Kateřiny obklopeného lesem a byla to myšlenka spásná. V jejich regionu se
vyskytují jen menší akátové porosty, vstup do soukromého
lesa je limitován. U nás se mladí fotbalisté chovali nejdříve
nedůvěřivě - ještě nikdy neopékali špekáčky na obyčejném
klacku, natož bez alobalu. Pak se osmělili a my nevycházeli
z údivu. Viděli jsme najednou množství neobyčejných mladých lidí. Běhali po lese, objímali stromy a chovali se jako
když našinec poprvé uvidí moře a má tendenci jej snad i
vypít.

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA POČÁTKY
příspěvková organizace Horní ulice 87, Počátky, 394 64n příjme zaměstnance do pracovního poměru na pozici

účetní /referent (referentka) turistického informačního centra
Požadujeme:
středoškolské vzdělání ekonomického směru; dobrá znalost podvojného účetnictví; znalost 1 světového jazyka (AJ
nebo NJ); znalost práce s PC a programy MS Word, Excel,
Outlook; řidičský průkaz skupiny B; spolehlivost, samostatnost a ﬂexibilitu, schopnost jednání s lidmi; způsobilost k
právním úkonům, bezúhonnost

564/2006., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě - ve znění pozdějších změn a doplňků
Písemná přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
jméno, příjmení a titul uchazeče; datum a místo narození
uchazeče; státní příslušnost uchazeče; místo trvalého pobytu
uchazeče; doručovací adresa (vyplňte pouze v případě odlišné adresy); telefonní spojení, případně i e-mail (pokud uchazeč má); datum a podpis uchazeče

Výhodou:
praxe ve vedení účetnictví příspěvkových organizací; alespoň základní znalost druhého světového jazyka (AJ nebo
NJ); zkušenosti v cestovním ruchu a zkušenosti s administrativou; iniciativní, aktivní a koncepční přístup, organizační
a komunikační schopnosti
Nabízíme: prestižní zaměstnání v dobrém pracovním
kolektivu; 5 týdnů dovolené; příspěvek na stravování; kulturní vyžití

K přihlášce budou přiloženy tyto doklady, jako příloha:
životopis s výčtem údajů o dosavadních zaměstnáních,
odborných znalostech a dovednostech, úrovni znalosti práce
s PC; ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání; výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
Přihlášky a bližší informace:
kompletní inzerát s nabídkou pracovní pozice naleznete na
www.pocatky.cz; bližší informace v případě potřeby podá
Vít Kratochvíl, vedoucí Kulturního zařízení města Počátky
na tel. 602 223 732 a e-mailu: kultura@pocatky.cz; přihlášky v písemné podobě zasílejte nebo odevzdejte osobně nejpozději do 20.3.2009 15:30 hod. na Kulturní zařízení města
Počátky, Horní ulice 87, Počátky, 394 64

Pracovní poměr a platové podmínky:
plný úvazek - 7. platová třída; smlouva na dobu určitou
- zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou; nástup
květen/červen 2009; platové podmínky se řídí zákonem
č. 262/2006 Sb., Zákoník práce a nařízením vlády č.
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KINO POČÁTKY
ÚNOR 2009
Prodej vstupenek 20 minut před zahájením představení. Vstupné
již zvýšeno o 1,- Kč podle zákona ČNR 241/1992 Sb.
Změna programu vyhr azena!
Obvyklé vstupné 50,- Kč.
Minimální počet návštěvníků pro uskutečnění představení je 5
platících osob.

„KOZÍ PŘÍBĚH - POVĚSTI STARÉ PRAHY“
ČR 2008; 80 MINUT;
MLÁDEŽI PŘÍSTUPNÝ
Staré pražské legendy v prvním českém 3D animovaném film, který se odehrává v české středověké
metropoli, která je ještě plná strašidel, rodících se
legend a teprve začíná dostávat svou majestátní tvář.
Kozímu příběhu propůjčili své hlasy M. Bočanová,
V. Preiss, M. Táborský, P. Nárožný a zejména Jiří
Lábus v roli hlavní kozí hrdinky.
neděle, 1. 2. 2009, 18 hod.
SAW V.
USA 2008; 92 MINUT; DO 15 LET NEPŘÍSTUPNÝ;
ČESKÉ TITULKY
Přesto, že již tvůrci této hororové série vyčerpali snad
vše, co by mohlo mít společného se hrou o holý život,
do kin se přiřítil pátý díl mysteriózního hororu SAW od
režiséra Davida Hackla. V SAW V. pokračuje Hoffman
v práci Jigsawa. Jeho tajemství je však skoro prozrazeno a on se musí vydat na lov, aby zabránil svému
prozrazení. Horor USA.
neděle, 8. 2. 2009, 19 hod.
HLÍDAČ Č. 47
ČR 2008; 108 MINUT;
DO 15 LET NEPŘÍSTUPNÝ
Josef Douša je železniční hlídač, který jednoho dne
zachrání mladého muže před skokem pod vlak.
Zachráněný muž se ovšem po incidentu zamiluje do
Doušovy manželky. K tomu všemu ztrácí hlídač Douša načas sluch. Ačkoliv se mu sluch za určitý čas vrátí, předstírá Douša i nadále hluchotu, aby zjistil, co si
o něm, i o vztahu jeho ženy lidé říkají za jeho zády...
neděle, 15. 2. 2009, 19 hod.
SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH
ČR 2008, 104 MINUT, MLÁDEŽI PŘÍSTUPNÝ
Sněženky a machři jdou ve stopách životů hlavních
hrdinů v době, která všechno změnila. Jak prošli jejími nástrahami a jaké šrámy to na nich zanechalo?
Jsme opět na horské chatě, kde se všichni po letech
scházejí a opět zažijí mnoho nezapomenutelných
chvil. Na horách se setkávají někdejší spolužáci, aby
se viděli, aby si zavzpomínali a aby sami sebe ujistili
v tom, že to s nimi ještě není tak hrozné, protože ty
někdejší holky a kluky si stále nesou v sobě.
neděle, 22. 2. 2009, 19 hod.

KULTURA V ŽIROVNICI

XI.
Pořadatelem společenského plesu je ZUŠ Žirovnice ve spolupráci s MěÚ

sobota 28. února 2009
SOKOLOVNA ŽIROVNICE
Začátek: 19:00 h - Začátek a prodej bohaté TOMBOLY
Zahájení:20:00 h - Oslovení hostů ředitelem ZUŠ a starostou města Žirovnice
Program:20:15 h - Tradiční úvodní tanec mladých muzikantů s rodiči
20:20 h - Taneční start s kapelou GOOD COMPANY
21:00 h - ARIETTA v rytmu country
21:15 h - Tančíme a zpíváme v lidovém tónu
21:50 h - Malé hudební překvapení
22:00 h - ABBA ROCKS
23:00 h - SUPER HITY ze 70. a 80. let
24:00 h - Vylosování půlnoční TOMBOLY
00:30 h - SVĚTOVÉ HITY popové scény
01:15 h - Taneční MEGAFINÁLE kapely GOOD COMPANY
03:00 h - Ukončení Muzikantského plesu
Produkce a program ve spolupráci s P.J.Music Produkt, s.r.o.
Vstupné s místenkou: 170,- Kč • Předprodej vstupenek na MěÚ od 10. února 2009
Hlavním partnerem společenské akce je MĚSTO ŽIROVNICE

Odbor kultury Města Žirovnice Vás zve na komedii v podání mládežnického divadelního souboru DOMINO při DDM Pelhřimov

HOLUBÍ MAMBO
Podle knihy C.D.Payne
Humorné nahlédnutí na pozemské hemžení z ptačí perspektivy.
Hlavní představitelé Holubi si myslí, že jsou lidé, a podle toho se
tak i chovají.Určeno jako večerní představení pro mladé i ty dříve
narozené. Délka představení 60 minut bez přestávky. Inscenace
oceněna za nejlepší herecké výkony na mládežnickém divadelním
festivalu v Jihlavě a doporučena na celostátní přehlídku Šrámkův
Písek. Sokolovna Žirovnice, 7.3.2009 v 18.00 hod., Vstupné 50,- Kč,
mládež do 15-ti let 30,-Kč

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
10,- Kč/dítě
09.02.2009
02.03.2009
06.04.2009
04.05.2009

09.30 Valiant
09.30 Příhody brouka Pytlíka
09.30 Roboti
09.30 Nezbedníci

Program kina – www.pocatky.cz
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KULTURA
POČÁTECKÝ DIVADELNÍ SPOLEK
vovat s takovou přesností a bez jediného přeřeknutí a svým
hereckým výkonem může konkurovat nejednomu „profíkovi“.
V podání „milionářů“ se nám představili Anežka Křížová, Václav Sochor, Miloslav Zikmund, Jaroslav Čáp a Karel Slavíček.
Dvojrole si sehrály Jana Kráslová, Petra Křížová, Simona
Rudišarová, Lucie Váňová a Bc. Renáta Vetišková v podobě
stevardek a havajských tanečnic. Zpěv skvěle s orchestrem,
který řídil Jaroslav Bašta, nacvičil PharmDr. Otmar Krásl. Představitelka hlavní role Pavlína Krátká se starala také o scénu a
nemůžeme opomenou líčení Marie Kybové a účesy Evy Jelínkové. Pro každé divadlo je důležitá také nápověda v podobě
paní Mgr. Hany Buchtové a Ivety Váňové.
Snad už jen zbývá poděkovat paní Janě Kráslové, která je
vedoucí Počáteckého divadelního spolku, a v operetě si nejen
zahrála, ale také navrhla kostýmy a postarala se o režii.
Jen tak dál, ochotníci, kteří umíte hrát na úrovni „profíků“ a já
jen mohu přát stále se zvyšující návštěvnost kulturních akcí
v našem městě.
Za kulturní komisi Marie Davidová

Ve zpravodaji Nové Včelnice v kulturní rubrice o nás napsali:
Kultura v Nové Včelnici aneb ochotníci mají úspěch
Velká návštěvnost představení Počáteckého divadelního
spolku operety Ostrov milování nás mohla přesvědčit o zájmu
našich občanů o divadlo. Však se bylo také na co dívat. Herci
– amatéři se nám představili na vysoké herecké, dá se říci
profesionální úrovni. A jejich zpěv musel také každý ocenit.
Zvláště zpěv Waldemara Botryse v podání Josefa Krátkého
byl úžasný. Jeho manželka Pavlína Krátká v roli Karolíny,
sekretářky a ošetřovatelka ho také velmi příjemně doplňovala. Ani ostatní herci se nedali „zahanbit“. Prospera Goldena v podání Stanislava Žižky skvěle sehrál Stanislav Žižka,
stejně jako jeho dceru Elisu v podání Pavly Jelínkové. Jeho
sestru Sylvii jsme mohli shlédnout v podání Jany Hanzálkové
a herecké seskupení hlavních rolí výborně doplňovali Zdeněk
Berka coby kapitán Van Trok a Sven Hansen v podání Jiřího
Budka. V neposlední řadě nesmíme zapomenout na Tomáše
Trnku, Rádžu z Išnapuru, své poněkud dlouhé jméno vyslo-

Počátecký divadelní spolek Vás srdečně zve na

DIVADELNÍ PLES
v sobotu 7. března 2009 od 20 hodin
v Sokolovně v Počátkách
Občerstvení zajištěno
Bohatá tombola
Slosovatelné vstupenky
Celým večerem nás bude provázet kapela KAREL A MY.
Předprodej vstupenek v ceně 100,-Kč: Cukrárna, Palackého nám. 16, Počátky; Tel.: 737 183 222, 724 715 829;
www.pocateckydivadelnispolek.cz;
email: pds.pocatky@seznam.cz

„DRAK PRO PRINCEZNU“
ZNOVU V POČÁTKÁCH
Divadelní kroužek při ZŠ v Počátkách připravuje na pátek
20. 2. 2009 reprízu divadelního představení
„Drak pro princeznu“.
Představení se bude konat v počáteckém kině
od 19,30 hod.

TRAVESTI SHOW
NOVÁ SHOW 2009 TRAVESTI SKUPINY HANKY PANKY
POPRVÉ V POČÁTKÁCH!
VYSTOUPÍ I SLEČNA STEFANY Z TV REALITY SHOW BIG
BROTHER.
Travesti skupina Hanky Panky pro Vás
připravila program nabitý těmi nejlepšími
osobnostmi české i zahraniční hudební scény. Během programu vystoupí hvězdy jako jsou
například Anastacia, Celine Dione, Tom Jones,
ale i Hana Zagorová, Eva Pilarová, Helena Vondráčková nebo Jiří Korn.
pátek 27. 3. 2009 od 19:30 hod.
VSTUPENKY V CENĚ 110,- A 100,- KČ V PRODEJI V INFOCENTRU V POČÁTKÁCH,
tel. 561 034 921, infocentrum@pocatky.cz

7

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

SLEVA 10%
ZAKÁZKYNOVÉ
UZAVěENÉ
DO KONCE
ÚNORA
2009
VNA
NABÍDCE
TVAROVÉ
TYPY
POMNÍKģ

V NABÍDCE NOVÉ TVAROVÉ TYPY POMNÍKģ
PĜijímáme zakázky na výrobu a montáž:
x PomníkĤ,rámĤ a krycích desek na hroby
(z pĜírodních i umČlých materiálĤ)
x Zhotovení základĤ pod pomníky
x Výrobu schodĤ,parapetĤ,obkladĤ
x Prodej hĜbitovních doplĖkĤ
(svítilny,vázy,kĜížky – výbČr dle katalogu)
PĜípisy a opravy nápisĤ

ZAVOLEJTE
ZAKÁZKU PěIJEDEME SJEDNAT OSOBNċ

POJIŠTċNÍ
PģJýKY, ÚVċRY, HYPOTÉKY
STAVEBNÍ SPOěENÍ
PENZIJNÍ PěIPOJIŠTċNÍ
Kompletní info. o firmČ , produktech, službách, prodejních místech, atd. najdete na : www.kkmakler.cz
PojišĢovací makléĜ - KAREL KěÍŽEK,

KĜížova 65,

Telþ 588 56,

tel.567 243 522,

fax. 567 210 149

ÚĜední doba : pondČlí a stĜeda : od 8 hod. do 18 hod. Úterý a þtvrtek: od 8 hod. do 16 hod.
pátek - výhradnČ po tel. dohodČ !

SOBOTY, NEDċLE, SVÁTKY, NE !!!

POVINNÉ RUýENÍ PRO ROK 2009
OSOBNÍ VOZIDLA DO OBSAHU ( v ccm. )
PěI VYUŽITÍ VŠECH SLEV ( Kþ/rok )

1000 ccm.
1250 ccm.
1350 ccm.
1650 ccm
1850 ccm.
2000 ccm.
2500 ccm.
více ccm.

1012,1418,1566,1566,1560,2030,2030,2030,-

NEJLEPŠÍ CENA

CENA PRO KAŽDÉHO (Kþ/rok)

PRO 5 A VÍCE VOZIDEL (Kþ/rok)

1549,2062,2255,2917,3192,4920,5222,6941,-

860,1269,1504,1964,2378,3150,3627,5112,-

NÁKLADNÍ VOZIDLA DO CELKOVÉ HMOTNOSTI ( v tunách )
3,5 t
12 t
nad 12 t
TAHAý
TRAKTOR

3658,6147,8928,29993,382,-

6590,12056,18567,49904,723,-

4421,6267,9652,25941,325,-

Vydavatel a sídlo redakce: Kulturní zařízení města Počátky, Horní ulice 87, Počátky 394 64, tel.: 561 034 920, kultura@pocatky.cz Počátecký zpravodaj je vydáván 12x ročně. Uzávěrka vždy k 15. předchozího měsíce. Zveřejněné názory nemusí
souhlasit se stanoviskem redakce. Povoleno pod č.j. 0330014687. Náklad 500 ks. Sazbu a tisk provádí: RAIN s.r.o., Jindřichův Hradec, tel.: 384 362 512 Distribuce: vlastní roznos předplatitelům v Počátkách, zasílání předplatitelům mimo
Počátky, volný prodej v obchodní síti v Počátkách. Předplatné: možno uhradit v kanceláři KZM vždy na kalendářní rok.
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