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Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych nám všem popřál klidné a spokojené
prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku
plného štěstí, radosti a úspěchů.
Bílé sněhové království,
ledové krystalky ve větvích stromů,
poletující sněhové vločky,
příroda ulehlá ke spánku,
všude mír a klid…
…zimní příroda je nádherná
…ať jsou stejně nádherné i Vaše Vánoce a celý příští rok 2011.
Karel Šteﬂ, starosta města

Chci změnit svět

Krásné prožití vánočních svátků
a šastný nový rok
vám všem přeje
redakce PZ.

Z obsahu:

Martina Hejcmannová
Chci udělat z nenávisti lásku.
Chci, aby smutek se stal radostí.
Chci, aby smůla znamenala štěstí.

l Slovo starosty Počátek

Mým prvním přáním je, aby nikdo neuměl nenávidět.
Aby láska byla tolik všude, že vždycky z ní mnoho zbude.
Aby lidé měli se jen rádi a se vším si pomáhali.

l Literární soutěž

l Omluva voličům

l Slovo hejtmana
l Pohádkový les?

Druhým přáním chci radostí smutek ze světa vypudit pryč.
Aby všichni radost měli, se slzami v očích nebrečeli.
Aby se jen smáli, pláč ten nikdy nepoznali.

l My obyčejní a neobyčejní lidé

Posledním mým třetím přáním bude změnit smůlu ve štěstí.
Jen aby už na světě nebylo ani jedno neštěstí.
Chci, aby každý narozený člověk štěstí měl a na tomto světě nikdy netrpěl.
Aby nevěděl, co smůla znamená, to jsou má tři přání jediná.
žákyně VÚ DDŠ

l Policie
l Nejen pro pamětníky
l Šachisté vás zvou
l Almanach JČ
l VÚ DDŠ a soutěž
l ODS Počátky

PŘEDPLATNÉ POČÁTECKÉHO ZPRAVODAJE
Z důvodu plánovaných změn v příštím roce týkajících se vzhledu i ceny Počáteckého
zpravodaje, prosíme, předplatitele o úhradu pouze leden – duben 2011.
Zatím platí vše jako v loňském roce.
Vaše redakce

l Rozsvícení stromečku
l Vánoční trhy
l Silvestrovský ohňostroj

SLOVO STAROSTY MĚSTA POČÁTKY
Dalším krokem je:
•
využití nemovitostí (majetku města) k případnému
pronájmu jiným právnickým nebo fyzickým osobám
s možností jejich následné rekonstrukce.
•
získat nové pozemky pro stavbu rodinných domků
(zainvestovat zasíťování těchto pozemků s možností
ﬁnanční participace budoucího vlastníka).
•
zlepšit informovanost občanů města o práci úřadu,
příspěvkových organizací a organizačních složek
města s možností vzájemné spolupráce.
•
snažit se vypracovat co nejvíce potřebných projektů,
které budou směřovat k získání dotací z evropských
fondů (do roku 2013).
•
využívat nabídky úřadu práce k výkonu veřejně prospěšných prací nezaměstnanými
•
a po ustanovení rady co nejdříve zřídit komise rady
pro spolkovou činnost a vzdělávání, pro regeneraci
městské památkové zóny a pro partnerskou spolupráci.

Vážení a milí spoluobčané,
chtěl bych Vás jako nově zvolený starosta cestou našeho
zpravodaje pozdravit a poděkovat všem těm, kteří mi dali
svůj hlas a zároveň slíbit, že se budu snažit nezklamat
Vámi vloženou důvěru v moji osobu.
Ovšem než začnou Vámi volení zástupci plnit úkoly
a cíle, které jsou důležité a potřebné pro naše město,
tzn. pro nás všechny občany, musíme nejprve na druhém zasedání zastupitelstva schválit členy rady města.
Při prvním ustavujícím zasedání zastupitelstva se toto
bohužel nepodařilo splnit z důvodu odstoupení zvolených
členů rady města za politické strany ODS a ČSSD, neboť
pro ně nebyl akceptovatelný zástupce KSČM na postu
pátého radního.
Po doplnění všech členů rady se začnou realizovat
jednotlivé kroky důležité pro město:
•
schválení rozpočtu na rok 2011
•
dokončení rekonstrukce a převzetí multifunkčního
kulturního zařízení
•
rekonstrukce čističky odpadních vod (ČOV) a vybudování nové kanalizace z Vesce
•
rekonstrukce kanalizace na Palackého nám. a revitalizace tohoto náměstí
•
vybudování stanoviště rychlé záchranné služby
(RZS)
•
rekonstrukce a údržba místních komunikací, odstavných ploch a chodníků a iniciace krajského ředitelství
správy a údržby silnic (SÚS) k rekonstrukci a údržbě
jejich majetku (silnice od Stojčína a do Pelhřimova)

Věřím, že shora uvedené priority pro nejbližší měsíce
tohoto volebního období se nám bude dařit naplňovat za
podpory Vás, občanů města Počátky.
Karel Šteﬂ, starosta města

OMLUVA VOLIČŮM
Nesložila jsem slavnostní slib a odmítla tak mandát
zastupitele města. Omlouvám se 326 voličům, kteří mi
dali svůj hlas v komunálních volbách. Vedlo mě k tomu
osobní zklamání a znechucení z nekonečných povolebních diskuzí…a že jsem dobře udělala, dokazuje úroveň
ustavujícího zasedání zastupitelů dne 15. listopadu.

V době hospodářské krize, kdy se řada měst potýká s ﬁnančními problémy, snížily Počátky svou celkovou
zadluženost na 1,5 milionů korun (z toho 1,2 mil. činí dluh
zkrachovalé nemocnice). Ta „neschopná“ starostka Hrnčířová dokázala nejenom udržet rezervní fond města, ale
dokonce ho navýšila o 10 milionů. Proč je důležitý rezervní fond, ví každá dobře hospodařící rodina.

Styl konfrontační politiky, který nastolila ODS v Počátkách, mi není příjemný a nezaručuje bezproblémovou a
konstruktivní spolupráci v nově zvoleném zastupitelstvu.
Zamyslete se nad následujícími údaji. Jsou pro mě
důležitější než sladké sliby nebo urážky.

Díky rozumným lidem v minulém zastupitelstvu jsem
si za uplynulých 8 let zvykla na věcné a slušné jednání.
To však dnešní hluční kritici nemohou posoudit, protože
na zastupitelstvo nikdy nechodili, o nic se nezajímali a se
svou zcestnou kritikou vzbuzují snad jen údiv.

Investiční akce v Počátkách za minulé čtyři roky činily 122
milionů korun. Z ﬁnančních zdrojů EU dokázaly Počátky
získat přes 90 milionů korun. Z ministerstva ﬁnancí získalo město dalších 5 milionů. Kdo se zajímá o hospodaření
města, ten ví, jak byly nebo ještě budou tyto částky proinvestovány. Právě zásluhou minulého, tolik kritizovaného,
zastupitelstva v čele s M. Hrnčířovou stojí nové kulturní
centrum s kinem.

Nedokážu si tedy představit dobrou spolupráci s lidmi,
kteří nejsou schopni sebereﬂexe, nejsou schopni jednat
slušně a především objektivně.
Jitka Zlukyová

2

POVÍDKY Z LITERÁRNÍ SOUTĚŽE
Když Janička uslyšela moje rozhodnutí, radila mi, abych
se na to nedívala z estetického hlediska, ale abych dbala
spíše na bezpečnost než na způsob provedení. A jak se
často stává, já ji samozřejmě neposlechla.
Velice pomalu a opatrně jsem se posadila do dřepu
a následně se nemotorně postavila. Udělala jsem krok,
druhý, třetí a moje tempo se zrychlilo. Nejspíš to se mi
stalo osudným.

„Dřevěná, úzká lávka nad rybníkem a jaká je
voda v něm?“
Tento den si pamatuji a budu pamatovat ještě hodně dlouho. Psal se čtvrtek 8. července, léto dosahovalo
svého vrcholu a horké letní dny mě lákaly ke koupání. Po
dopoledni stráveném prací na zahradě jsem se rozhodla,
že tento pěkný slunečný den využiji k procházce k trochu vzdálenějšímu, ale o to krásnějšímu rybníku. Zavolala jsem své kamarádce Janičce, která se to odpoledne
nudila, a o chvilku později jsme se vydali na cestu.

Pravá noha se mi smýkla jako na ledě a já zavrávorala. Snažila jsem se udržet poslední zbytky rovnováhy
rozpřáhnutými pažemi, takže jsem (jak mi později Janička vyprávěla) vypadala jako větrný mlýn. Zděšeně jsem
vykřikla a s hrůzou sledovala lesknoucí se vodní hladinu,
která se ke mně nebezpečně přibližovala.
Padala jsem rovnou do rybníka. Můj výkřik zdusila
voda, jejíž teplota se najednou o desítky stupňů snížila.
Došlo mi, že klesám ke dnu. Hlavou mi bleskla myšlenka: „Musím se co nejrychleji dostat nahoru!“. Konečně,
po několika neuvěřitelně dlouhých sekundách, jsem se
vynořila ven a zhluboka se nadechla. Doplavala jsem
k lávce a s hlasitým funěním se na ní vyškrábala.
Neohrabaným lezením jsem dospěla ke břehu, kde mi
Janička pomáhala se zvednout. Voda ze mě lila a z vlasů
kapalo. „ Vidíš, já ti to říkala,“ hubovala, zatímco mi zezadu ždímala mokré tričko.

Polní cestičkou jsme dorazili do chladného a tichého
lesa plného hub, lesních jahod a prvních borůvek. Po
chvíli cesty lesním porostem jsme spatřili nepříliš vzdálený potůček, který si vesele uháněl kamsi hluboko do
lesa. Jeho třpytící se křišťálově čistá voda nás zlákala ke
smočení nohou. Nedbali jsme na to, že nás studená voda
ledově štípala do chodidel, jen tak jsme chodili po dně a
hledali pěkné oblázky. Až po tom, co se chlad nedal snést,
jsme si obuli boty a šli po proudu necelý kilometr k místu, kde potok křižovala velmi staře vyhlížející lávka. Přes
ni jsme však nechtěli přejít (pravděpodobně bychom ani
nepřešli), toto místo nám signalizovalo, abychom odbočili
do hustého houští, které rostlo poblíž. Tam jsme objevili jakousi úzkou a zanedbanou cestičku, kterou jsme po
několika set metrech došli až k okraji lesa. Náhle se před
námi rozprostřela menší louka plná barevných květů a
rozmanitých druhů motýlů a hmyzu. Přímo za ní se rozkládal rozlehlý rybník, k němuž jsme měli namířeno.

V tom jsme se obě rozesmáli tak hlasitě, že se to kolem
neslo ozvěnou. Navzájem jsme si líčili celou událost tak,
jak ji každá prožívala. Ještě dlouho jsem se na břehu
sušila, a až když se slunce začínalo pomaloučku klonit,
uvědomili jsme si, že bychom neměli otálet s návratem
domů. Zpátky přes louku, křoví, podél potoka, přes les a
po cestě do vsi.
Na obzoru zrovna zapadalo slunce, které udělalo hezkou tečku za tímto neobvykle prožitým odpolednem.
Když si po delší době tuto příhodu vybavím nebo ji někomu vyprávím, vždy se u toho dokážu zasmát. Proto věřím,
že to patří na seznam mých nejlepších prázdninových
zážitků.

Prošli jsme skrz loučku a ocitli se na břehu rybníka,
porostlém nízkou trávou. Ukázal se nám výhled na celý
rybník, na jehož protějším břehu s hustým rákosím si plavala kachní rodinka a o kus dál se potápěla majestátní
bílá labuť. Celý břeh se hemžil různými vážkami, bruslařkami a žábami.
Já a Janička jsme se dohodli, že si celý rybník obejdeme a důkladně prohlédneme. V půlce naší obhlídky
jsme narazili na upravenější břeh, na jehož pravém okraji
šuměla v mírném vánku početná skupina olší. Asi v polovině břehu byla zasazena dlouhá, ale velmi úzká dřevěná lávka, která pokračovala asi 10 metrů do volné vody.
Vypadala docela bytelně, takže jsme si zuli boty a jedna
po druhé opatrně přešli asi do půlky lávky. I když jsme se
nacházeli poměrně blízko břehu, voda zde již sahala do
pořádné hloubky. Posadili jsme se na okraj a zanořili nohy
do osvěžující chladivé vody plné drobných rybek. Nohama jsme vytvářeli vodní víry a vlnky a zanedlouho jsme
vodu cákali všude okolo. Voda nezapomněla poznamenat
jak naše oblečení, tak i lávku, která se během chvilky stala nebezpečně kluzkou. Janička mi řekla, že půjde zpátky,
a tak se po čtyřech plazila po lávce na břeh. Šlo jí to velice pomalu, několikrát jí podklouzly ruce, ale nakonec to
zvládla.

3. místo – Marie Machová

SOKOLOVNA
AKCE PROSINEC 2010
P. a. (zkratka) - prodejní akce

2. 12.
7. 12.
8. 12.
11. 12.
14. 12.
22. 12.

Teď přišla řada na mě. Usmyslela jsem si, že nepolezu
Janiččiným způsobem, ale zkusím lávku přejít normálně.
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P. a. - f. BELLITEX - Secondhand
P. a. - f. VOLANSKI - oděvy OP
Prostějov
Vánoční koncert - ZUŠ Počátky
Vánoční trhy - KZM Počátky
P. a. - f. VERITEX - Secondhand
P. a. - f. VERITEX - Secondhand

SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA
Ani jsem se nenadál a je za mnou polovina volebního období
ve funkci hejtmana kraje Vysočina. Po dvou letech v mých
pocitech převažuje spokojenost s výsledky mnohdy hektického úsilí krajské samosprávy i samotného krajského úřadu
a v návaznosti na ně i se spoluprací s městy a obcemi na
celé Vysočině. To v žádném případě neznamená uspokojení.
Myslím, že jsem už znám svými kritickými postoji ke každému šlendriánu nebo jen nedůslednosti v práci svých podřízených i partnerů. Ale drtivá většina mých spolupracovníků i lidí
na jiných úřadech či ve ﬁrmách odvádí solidní práci, takže i
v době obecné hospodářské krize a vnitropolitických šarvátek
jsme na Vysočině nezaznamenali podstatné problémy, jež by
narušovaly běžný život občanů. Doufám, že tato spolupráce
bude i po proběhlých volbách stejně oboustranně vstřícná
a užitečná se znovuzvolenými nebo i s novými představiteli
měst a obcí.
Těch starostí nás čeká nemálo, ale jako zásadní výzvu
v dlouhodobém horizontu vidím nutnost reagovat na skutečnost, která není stále dostatečně vnímána. Demograﬁcký
vývoj naší společnosti signalizuje dvě základní změny. Tou
první je současný úbytek středoškolských studentů, na což
musíme reagovat i restrukturalizací středních škol. Druhá
probíhající změna je dlouhodobá a její řešení bude náročnější. Procentuálně prudce ubývá ekonomicky činného obyvatelstva a výhledy jsou ještě dramatičtější. Zmenšující se část
těch pracujících musí uživit zvětšující se podíl těch v důchodovém věku.
Přes všechny problémy a výtky je to i tím, že naše přes
hrozby současných neřešených problémů stále ještě vyspělé
zdravotnictví umožňuje seniorům dožít se vyššího věku. Je
zřejmé, že stárnutí populace bude přinášet nové požadavky
– nejen ekonomické. Před měsícem jsem psal v této souvislosti o nutnosti rozšiřování sociální péče pro starší spo-

luobčany. Protože toto téma považuji za důležité, dnes se
k němu vracím. Solidarita se seniory je výrazem vyspělosti
společnosti. Žádná vláda, kraj ani žádné jiné instituce však
samy tyto úkoly nevyřeší. Bude záležet na přístupu všech
– těch v produktivním věku i samotných seniorů. A nejde jen
o péči o pouhé zajištění důstojného fyzického bytí seniorů.
Stále důležitější bude i vlastní seberealizace starších spoluobčanů tak, aby jejich život po skončení pracovního zapojení
nebyl jen dožíváním. Společnost by měla vytvářet prostor pro
využití jejich životních zkušeností i naplňování jejich času.
Jednou z možností tvořivého přístupu k aktivnímu prožívání
tohoto volného času je například univerzita třetího věku, jež
je pokračováním celoživotního vzdělávání. Situace seniorů
se odvíjí od jejich vlastního aktivního přístupu i od postojů
mladších generací k těm, kteří jim svou dlouholetou prací
připravili podmínky pro jejich existenci. V mezigeneračních
vztazích ještě více než jinde záleží na schopnostech vzájemně si naslouchat, umět se vžít do situace těch druhých.
Vnímání seniorů jako rovnocenné součásti společnosti se
každému dalšímu pokolení vrátí. A naopak. I malé dítě chápe
někdy ty souvislosti – jako ve známé Nerudově básni – kdo
jen vydlabe dědovi dřevěnou mísu, aby nerozbíjel talíře, ten
se sám posléze dočká stejného. Stejně jako ti, kdo si na
„bábu“ vzpomenou jen při předvolebním strašení.
Nadcházející adventní období by mělo být zklidněním,
přípravou na duchovní svátky. Samotná doba vánoční je pak
časem rozjímání a zamyšlení nad uplynulým rokem, příjemných setkání celých rodin. Přeji vám krásné prožití nejhezčích svátků v roce, vychutnejte si přátelskou pohodu se všemi svými blízkými.
Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina

POHÁDKOVÝ LES „MOŽNÁ“ OŽIJE
Kulturní zařízení města Počátky v rámci obnovení akce „POHÁDKOVÝ LES“ hledá strašidla a nadšence pro pohádku. Kdo chce udělat radost dětem, přihlaste se u nás v kanceláři
v KZM Počátky, nebo volejte na tel. číslo: 561 034 920, nebo pište na: kultura@pocatky.cz.
Upoutávku zveřejňujeme již několikátý měsíc. Moc touto cestou děkuji dvěma nadšencům, kterým se po této akci
stýská a mají odvahu jít do toho s námi. A co Vy? Chcete Pohádkový les?

2. 10. 2010 z e-mailové pošty KZM Počátky
Dobrý den,
rádi bychom se připojili k obnovení akce „Pohádkový les“, protože je to nejen pro děti dobrým zpestřením a vždy to
byla úžasná akce. Jsme nadšenci do pohádky, ale nevadí nám ani být za strašidla. Záleží, kam budete potřebovat.
Předběžný počet je určitě pět nadšenců možná i více, ale záleží na termínu.
Když tak nám dejte vědět bližší informace s pozdravem Lucie Budková.

16.10.2010 z e-mailové pošty KZM Počátky
Dobrý den,
hlásím se jako dobrovolník pro dětskou akci POHÁDKOVÝ LES. Je skvělé, že se zvažuje jeho obnovení!
S pozdravem Křížová Petra
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Podìkování
Upřímně děkujeme všem příbuzným, přátelům
a známým, kteří se přišli dne 30. října rozloučit
s naší drahou manželkou, maminkou, babičkou
a prababičkou, paní
Růženou PŘESLIČKOVOU.
Děkujeme též panu Doležalovi za důstojné
vypravení pohřbu.

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast, květinové dary i za projevenou
soustrast na pohřbu naší drahé zesnulé, paní

Zarmoucený manžel, dcera a syn s rodinami.

Růženy DOSTÁLOVÉ.
Naše velké poděkování patří i všem zaměstnancům pohřební služby pana Jaromíra
Doležala z Počátek za vysoce profesionální
přístup a důstojné zajištění celého pohřbu.

Děkuji sestřičkám z domu pečovatelských služeb za to, že mě
2x dovezli k lékařce na zdravotní
středisko v Počátkách, a tam
velmi dlouho čekali v době svého
volna na konec mého vyšetření.
Ještě jednou děkuji.

Za zarmoucenou rodinu z celého srdce děkuje manžel s rodinou.

Vlasta Povondrová

Ředitelství ZŠ Počátky tímto děkuje SDH
Počátky za pomoc při čištění okapů na
budově školy. Jako každoročně přijeli, v době
svého volna a obětavě pomohli. Jmenovitě
se jedná o pány: Janko Vladimír st., Janko
Vladimír ml., Kocmánek Roman, Bureš Jan
a Jelínek Roman. Jsme rádi, že spolupráce
mezi školou a SDH je na takové úrovni.
Ještě jednou děkujeme.

MO ČSSD děkuje všem spoluobčanům za
podporu v komunálních volbách. Věříme, že
Vaši důvěru nezklameme a uděláme maximum pro rozvoj našeho města.
MO ČSSD Počátky

MY OBYČEJNÍ A NEOBYČEJNÍ LIDÉ
Seriál ze života, vyprávění, z dokumentů - pro osvětu, zapamatování i pro zasmání
Příběhy rakouské II.
teplou vodou. Spali a vařili jsme pod střechou fotbalových
kabin, či venku – podle nátury. Tak fotbalisté poprvé hráli pod
rozsvícenými reﬂektory. Osvětlená hřiště v té době neměla
ani všechna naše prvoligová družstva. Tam se stal osudným
blesk z oblohy pro jednoho z nás. Jako neskutečné se nám
v tom případě jevilo chování našeho zastupitelského úřadu.
Nechtěli v takové nouzi hovořit německy (asi neuměli) s místní policií (žandáry). Těžko zapomeneme, že nebýt ﬁnanční
pomoci našich hostitelů, nemohli bychom jako nepojištění
zaplatit ani malý obnos za pobyt kamaráda v márnici, a jak
jsme byli následně „šacování“ na našich hranicích s podezřením, že náš zemřelý kolega uprchl na západ.

Při prvním výjezdu s fotbalisty do Rakouska bylo překvapením, že 30 km cest za naší hranicí bylo prašných. Divili
jsme se do doby, než jsme zjistili, že sousedé měli strach
z našich ozbrojenců tehdejší Varšavské smlouvy a onen úsek
cesty tvořil jakýsi nárazníkový pás, kde stát neinvestoval.
Cest s fotbalisty bylo ještě několik. U našich přátel
jsme byli ubytováni v rodinách a měli tak možnost poznat
detailněji odlišnosti způsobu života. V autobuse jsme si pak
vyměňovali své dojmy. Zpravidla následovaly 3 dny poznávání země. Vytyčili jsme si trasy a rakouští kolegové nám
občas pomohli dojednat v místě přespání přátelské fotbalové utkání. To byl pokrok! Mohli jsme se všichni osprchovat

pokračování na str. 6
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CO VÁS ZAJÍMÁ: POLICIE
DOPRAVA

DOPRAVA

Dopravní akce odhalila pětatřicet přestupků
V neděli 14. listopadu v době od 10,00 do 17,00 hodin
probíhala na pelhřimovských silnicích dopravně bezpečností
akce, která byla zaměřena na dodržování pravidel silničního
provozu. Zejména policisté kontrolovali dodržování stanovené rychlosti, technický stav vozidel, připoutání bezpečnostními pásy a samozřejmě i zda řidiči před nebo během jízdy
nepožili alkoholické nápoje.

Čtyři řidiči nepoužili bezpečnostní pásy a u pěti vozidel
zjistili policisté nevyhovující technický stav.
Řidič nedodržel bezpečnostní vzdálenost
K přestupku v dopravě včera krátce před šestou hodinou
večerní vyjížděli dopravní policisté. Přestupku se dopustil
36 letý řidič osobního automobilu Peugeot 309, který jel s
přívěsným vozíkem od obce Žirovnice směrem na obec Zdešov. Muž nedodržel dostatečnou bezpečnostní vzdálenost
za, před ním jedoucím, osobním automobilem Ford Escort,
jehož řidič snížil rychlost jízdy v důsledku okolností vyvolaných silničním provozem a do tohoto narazil. Ke zranění osob
nedošlo. Škoda byla vyčíslena na třicet tisíc korun.

Policisté zkontrolovali 134 vozidel a za sedm hodin zjistili 35
dopravních přestupků. Dvaatřiceti přestupcům byla uložena
bloková pokuta v celkové výši 33.000 korun. Přestupek tří
neukázněných řidičů byl postoupen k vyřešení k přestupkové
komisi při městském úřadu.

KRÁDEŽE
Celkem 17 řidičů překročilo stanovenou rychlost. Čtrnáct
řidičů obdrželo blokovou pokutu za celkovou částku 29.000
korun. U tří řidičů bude spis postoupen k
vyřešení u přestupkové komise. Policisté naměřili osmatřicetiletému
řidiči na obchvatu kolem Božejova
rychlost 163 km/hodinu.
Druhý hříšník jel v obci Pravíkov
v místech přechodu pro chodce
108 km/hodinu. Nezodpovědným řidičům hrozí zákaz řízení
motorových vozidel na dobu 6
- 12 měsíců, pokuta ve výši 5.000
- 10.000 korun a ztráta 5 bodů.

Krádež ze skladu
Počátečtí policisté přijali oznámení na neznámého pachatele, který se poslední říjnový den vloupal do skladu v Horní
Cerekvi. Pachatel ze skladu odcizil svářecí agregát na CO2
a benzinový agregát. Způsobená škoda byla vyčíslena na
25.000 korun.
Krádež elektrického kabelu
Na policejní služebnu v Počátkách byla dne 19. listopadu
oznámena krádež elektrického kabelu na 220V od ponorného čerpadla studny u rodinného domku v Žirovnici. Ke krádeži mělo dojít v noci z úterý na středu. Neznámý pachatel
tak způsobil škodu ve výši nejméně pětset korun.

MY OBYČEJNÍ A NEOBYČEJNÍ LIDÉ
pokračování ze strany 5

oblast našich otázek jeden. Moc se divili, že neškemráme o
peníze jako mnoho našich jiných Čechů, ale že nás zajímají jejich zkušenosti. Nyní s letitým odstupem víme, jak jejich
moudro bylo velmi přínosné pro naše městečko. Určitě cennější než vyžebraný peníz.

Za pár let počal tuháč u nás měknout a sousedé dobudovali rychle infrastrukturu (silnice…) i centra pro návštěvníky. Např. v Litschau (9 km za hranicemi) s ubytováním, variabilním kongresovým centrem s restaurací, resp. vinárnou,
klubovnou a dvěma golfovými hřišti. Po našem saměťáku zde
celý život rázem dostal nový rozměr. Češi sem jezdili nakupovat (sem tam i krást) jako o závod, obchodníci vydělávali, stát
investoval. Rakušané naopak u nás oživili restaurace, obchody, zvláště cukrárny. Nakupovali i maso, zemědělské stroje a
benzín. Bylo to oboustranně prospěšné rozvoji, přesto někteří lidé uvěřili stále stejným a notoricky známým našeptávačům problémů, že nás vyjedí, vše vykoupí. My jsme dnes už
otužilejší na takovou propagandu, ale víme, že koupit si nás
může kdokoliv – pokud se dáme.

Příště: Průzkumy, volby, hlasování, J. Třebický

VZPOMÍNKA
Žiji vzpomínkami, jako druzí nadějí.
Dne 26.12.2010 je tomu již 15 let, co nás
navždy opustil náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček

Ne každý ovšem ví, jak nám na počátecké radnici
v začátcích svobody pomohli zástupci právě městečka Litschau. Omylem jsme zaklepali na dveře úplně v jiném městě
a na jiném místě než nám bylo doporučeno. Dveře otevřel
farář a po chvilce vysvětlování řekl: „ Když už jste tady, pojďte dál“ a pozval nás na kávu s bábovkou. Řekli jsme, v čem
potřebujeme poradit a on zkontaktoval radnici. Na příští
návštěvě nás na radnici čekalo 17 odborníků – na každou

pan Jaroslav SMETANA
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
manželka a děti s rodinami
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NEJEN PRO PAMĚTNÍKY
Moravská ulice
V Moravské ulici stávaly tři domky s čísly 302, 304 a 295. Bydlel tam Jan Razima, Stanislav a Blažena Tůmovi a Josef Novák.
V letech 1967-68 byly domky zbourány a byla zde postavena prodejna potravin. Po revoluci (1989) zde soukromí podnikatelé
provozovali prodejnu HEVA. Dnes zde sídlí ﬁrma DKM MOTO prodávající motorky.
JiZ

zde bydleli Tůmovi

bourání domků 1968

DKM Moto

rok 2010

ŠACHISTÉ VÁS ZVOU
Hrajete rádi šachy?
Kdy hrajeme: ………….. vždy ve středu.
Kde hrajeme: ………….. v klubovně ve sportovní hale.
V kolik hodin:................. .18:00 – 21:00 hodin
Bližší informace v klubovně nebo u Miroslava Jelínka na
mobilním telefonu: 603 712 604.
Těšíme se na Vás!
Za ŠO: Miroslav Jelínek
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VÝTAH Z ALMANACHU ŽÁKŮ MĚŠŤANSKÉ - STŘEDNÍ ŠKOLY
V POČÁTKÁCH ROČNÍKU 1937 Z LET 1948 - 1952
DVĚ SPOLUŽAČKY
Další vzpomínka patří dvěma spolužačkám, které mě velmi zaujaly.
Tou první byla Stáňa Fialová z Vesce, tenkrát nenápadná blondýnka. Nosívala do školy zvláštní jablka – nejvíce v době zimní a jarní. Tyto jablka, jak mi prozradila, dávala její maminka do sudu mezi nakrouhané zelí a
po jeho vykysání, které jim právě toto dávalo zvláštní chuť, nosívala spolužačka jablka do školy. Byly výtečnou
pochoutkou s příchutí láčených okurek a vůní ovoce. Sám jsem je od ní několikrát dostal.
Potom jsem Stáňu přes dvacet let neviděl. Až 9. září 1978 při našem prvním společném setkání. Spatřil jsem
zvláštní krasavici s milým úsměvem, kterým každého vítala. Potom při tanci, kterým setkání končilo, šla stále
s kola do kola a myslím, že si ani na chvilku neodpočala. Za několik let po tomto milém setkání jsme ve výboru
spolužáků obdrželi zprávu, že Stáňa odešla tam, kde se již o každém hovoří v minulém čase. Předtím na setkání
veselá dívka, která si na nic nestěžovala, náhle nebyla. Ale i strom, který bohatě rozkvétá a přináší nadmíru ovoce v příštím jaru již nerozkvétá.
A tak si myslím, že její veselost, při našem prvním setkání, bylo její hezké rozloučení.
Bohužel poslední ...
A ta druhá spolužačka?
Ta se jmenovala Emílie Kučerová a docházela do školy z nedalekého Stojčína, kde její rodiče pracovali na
statku. Byla to černovlasá dívenka s živýma černýma očima a pletí hodně podobnou orientálním dívkám. Chodívala do první A jenom jeden rok, ale to co mě na ní tenkrát zaujalo, byla její mimořádná šikovnost. Ona totiž uměla
jednou rukou vyhazovat do výše dvě jablka, která zase dovedně chytala – tedy uměla žonglovat a toto předváděla
oběma rukama se třemi jablky. Obdivovali jsme její postřeh a šikovnost, se kterou mohla vystupovat i v cirkuse. Po
roce se Emilka s rodiči odstěhovala, a když se po 26-ti letech zjišťovaly adresy spolužáků, na tuto asi nepřišli.
Dostanou-li se někdy, milá spolužačko, snad tyto řádky k Tobě a vzpomeneš si na první měšťanku v Počátkách, neváhej, napiš a přijeď. Vřele Tě uvítají všichni ti, kteří tady ještě zbudou.
Tak na viděnou!!! ???
JČ

CO SE DĚJE VE VÝCHOVNÉM ÚSTAVU
Každý rok se i zde, v našem VÚ DDŠ, vyhlašuje velká literární soutěž. Tentokrát téma znělo Tři přání. Každý má
své přání. Někdo si myslí, že je splní zlatá rybka, někdo si je plní sám, a někomu je splní někdo blízký, milý.
A kdo je splní Adéle Limberkové, vítězce naší ústavní soutěže?

Tři přání
Jeden moudrý člověk mi řekl: ,,Život je jako žebřík
do kurníku, stejně tak krátký a pokaděný!“ Měl pravdu.
A stejně tak je to i s přáním. Člověk si přeje mnoho věcí.
Být s rodinou, mít peníze, stát se Hollywoodskou hvězdou.… Ale když si někdo přeje takové věci, musí si za
nimi tvrdě jít, aby dosáhl svého takzvaného přání. Podle
mne je to hloupost. Lidé si neumí vážit, toho co mají.
Když jsou bohatí, chtějí být ještě více, když mají talent
na jednu věc, chtějí ho mít i na dalších deset.

takovým lidem by se měla plnit přání, a tím jim dopřát
alespoň trochu radosti.

Kdo si ale uvědomuje, jak se cítí děti a lidé v afrických zemích. Ti by měli asi největší právo chytit zlatou
rybku a přát si tři přání. Den ode dne umírají stovky dětí
na různé nemoci, protože žijí v tak šíleném prostředí a
nemají prostředky ani na lékaře. Afričtí obyvatelé jsou
rádi, že mají jednu hrstku rýže na týden a nám oproti
nim, jak se říká, padají pečení holubi do úst. Přesně

Třetí přání vlastně ani nemám. Je mi totiž jasné, že
věci, které bych si přála, se mi asi nesplní. Píši jen to,
co mám na srdci a nic více. Můžu být ráda, za to co
mám a nechtít nic více, když bych se stejně žádného
přání nedočkala.

Já osobně, když už bych tedy musela mít nějaké
přání, bych si přála asi peníze, které bych darovala
potřebným, právě těmto chudým dětem.
Druhé mé přání by bylo mít dobré vztahy s mým
bratrem. Stačil by mi i telefonický kontakt, když už jsme
od sebe tak daleko.

Adéla Limberková
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Tři přání
Nevěřím v přání. Dříve jsem věřila, teď ne. V přání
je i očekávání a já už od nikoho a ničeho nic neočekávám. Život mne naučil neočekávat, nic si radši nepřát.
Možná i proto je pro mne přání tak nějak tabu. Ten,
kdo si přeje je mnohdy nešťastnější než ten, co si nic
nepřeje.

Nač mít tři přání, když vím, že je to touha srdce a
duše po něčem, co většinou zůstane nesplněné.
Tři přání? Člověk si přeje leda co, peníze, různé
předměty, ale i lásku a spousty jiných citů. Může si přát
i zcela absurdní věci, jako třeba letět na Měsíc. Jestli
se přání vyplní, záleží už na každém z nás. Každý člověk si musí uvědomit, jak moc si konkrétní věc přeje a
jak daleko je pro ni ochoten zajít.Téměř každé přání je
nakonec splnitelné.

Přání se plní pocity, emocemi, myšlenkami, které
mohou vyústit i do extrémních situací. Vraždy, krádeže,
rvačky… Minimálně se přání lidí odráží na jejich chování. Slzy, křik, výčitky, nadávky, ale i úsměv, radost
v případě, že naše přání bylo vyplněno. Nikdy však
pozitivní emoce nevydrží tak, jako negativní. Proč?
Protože na splněná přání rychle zapomeneme a na
jejich místo vyvstanou jiná přání, kterými jsme opět
hnáni vpřed.

Pro mne je přání jen jiné slovo, synonymum, pro
výraz CHCI. A když člověk chce, musí pro to něco udělat. Sama od sebe se naše přání nesplní. Většina přání
pramení z toho, že člověk po něčem touží. Já osobně nemám ráda touhu, protože z ní nemůže vzejít nic
dobrého. Touha je ovšem u lidí na denním pořádku.
Na chvíli se tedy zamyslím. Co by si mohl člověk
v mé situaci přát? Vrátit čas? Změnit styl života? Být
na svobodě? Být u svých blízkých?

Nejsem pesimista, jen realista. Možná je mi 17 let,
možná o životě nevím nic, ale prošla jsem si nejrůznějšími situacemi a mnohým úskalím a vždy se mi potvrdilo, že přát si je k ničemu.

Všechno může být! Vrátit čas? Proč? Protože by
to něco změnilo? To by bylo zbabělé. Změnit se přeci
mohu i teď. Svůj život drží každý sám ve svých rukách.
Svobody se nejspíš také dočkám. I u blízkých bych
mohla být. Stačí jen pro to něco udělat.

Přejte si, co chcete a přejte si kolik toho chcete, ale
dělejte pro to něco!
Bára Eiserová

Mé zamyšlení nad slovem přání…
Když přemýšlím nad tím, co si vlastně člověk vybaví při vysloveném slově přání, napadne mne jen ať už
nesplněný nebo při troše štěstí v budoucnu splněný sen.
Každý člověk má sny a přeje si je uskutečnit. U některých přání to jde snáz a u některých hůř. Přání mohou
být různého typu. Někteří z nás mají přání citové. Sní
o něčem, co se dá jen s těžkým úsilím splnit. Například o nějakém nadání pro některou z věcí, kterou mají
ostatní. Přejí si získání jiné dobré vlastnosti své osobnosti, nebo si přejí vlastnosti špatné odstranit. Citové
přání může být také chtít zažít dobrodružství, společné
důvěřivé kamarádství dvou osob, ale samozřejmě také
lásku. Tu si přeje každý z nás.
Naše sny nemusí být pouze citové. Mohou se týkat
například peněz. Jsou přání, které se nám bez ﬁnanční
částky nesplní. Chtít nové auto, jet se podívat do ciziny a podobně. Mnoho přání neovlivníme. Nemůžeme
zcela ovlivnit naše zdraví. Zbývá nám jen doufat. Snít.
Při zamyšlení na toto slovo – přání, si uvědomuje-

me, jaké jsou mezi jednotlivými přání rozdíly. Někdo si
přeje uzdravení z vážné nemoci a oproti tomu si někdo
jiný přeje mít hezčí domov, nebo být štíhlejší. Přijde mi
zarážející, jak někdo nemyslí na to podstatné. Přejí si
spousty zbytečností.
Já mám také spousty přání. Chtěla bych toho na sobě
spousty změnit. Jak vzhledově, tak i zevnitř. Sním o tom,
jaké to bude, až opustím tento současný život, který
trávím zde ve VÚ. Přeji si začít nanovo. Chci být lepší!
Chci se pokusit při odchodu vyšlápnout do nového života tou správnou nohou. Moc chci dosáhnout dobrého
vzdělání a budu za to bojovat. Sním o tom, jak budu
vycházet nejenom s otcem, jak je tomu doposud, ale
i s matkou. Chci žít spořádaný život. Mít cíle. Někam
směřovat. Směřovat tím správným směrem.
Avšak nejvíce přeji mé rodině, lidem co mám ráda a
sobě lásku, štěstí a zdraví. To jsou pro mě tři nejdůležitější přání.
Hejcmannová Martina

ŘÁDKOVÁ INZERCE
•

Prodám řadový RD v obci Počátky. Dům je určen k rekonstrukci. Cena k jednání.
Volejte: 737 048 475

•

Hledám pronájem garáže v Počátkách.
Tel.: 732 759 071
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•

Prodám zahradu v Počátkách ve Vodičkově ulici o rozloze 176
m2. Tel.: 606 295 430

•

Prodám dětské jízdní kolo (4 – 7 let) za polovinu pořizovací ceny. Červenožluté, málo používané, po jednom dítěti
s postranními kolečky. Pořizovací cena: 3 700,- Kč.
Telefon: 723 591 880. Při rychlém jednání sleva!

ODS POČÁTKY
Občanská demokratická strana společně se zastupiteli
ČSSD a TOP 09 navrhuje v projednat v mimořádném jednání zastupitelstva 29.11.2010 vyčlenění ﬁnančních prostředků
pro seniory k zabezpečení nejnutnějších životních potřeb,
např. nákup potravin, návštěva u lékaře apod. Navrhujeme
poskytovat určitý počet volných jízdenek pro seniory nad 70
let z místních částí, neboť město nemá městskou dopravu a
zabezpečení základních životních potřeb je pro ně náročnější
a nákladnější. Budeme sledovat, jak se k tomuto návrhu postaví ostatní zastupitelé a chceme vás následně informovat.
Připravujeme návrh, který usnadní placení poplatků
občanům. Současný stav je takový, že budova Městského
úřadu nemá výtah ani jiné zařízení usnadňující dopravu invalidům a starším lidem do místa platby v prvním patře budovy.
Máme za to, že přesunem do přízemí např. při platbě poplat-

ku za pejska, či popelnici se našim občanům lépe vyhoví.
Naopak výplaty sociálních dávek navrhneme umístit mimo
budovu úřadu, v určených pracovních hodinách. Stanovení
místa ponecháme na vedení úřadu. Nebudeme protestovat,
když bude místo vybráno tak, aby v blízkém okolí nebylo
možné zaparkovat automobil.
Vážení občané, počet obyvatel města stále klesá. To
není dobrá zpráva pro budoucnost. Stát vzhledem k ﬁnančním problémům omezí výplaty porodného pouze na první
narozené dítě. Umožníme, aby se zastupitelstvo k tomuto
problému postavilo čelem a jako mnoho jiných obcí poskytovalo částku 10 000 Kč i na druhé a třetí narozené dítě. I zde
vás chceme, tak jako vždy, o výsledku jednání informovat.
Ing. Jan Třebický

MĚSTSKÁ KNIHOVNA POČÁTKY
NOVÉ KNIHY
Pro dospělé:
Jižní vítr – Nicole C. Vosseler
Seance smrti – Arnaldur Indridason
Císařova poslední vůle – Jan Bauer
Apage Satanas – Vlastimil Vondruška
Nauč mě milovat – Irena Hejdová, Irena Dousková
Jíst, meditovat, milovat – Elizabeth Gilbertová
Sykot – Julie Garwood
Princ a psík – Barbara Cartland
Letí, letí andělíček – Jana Moravcová
Všechny vzdálené zítřky – Bertrice Small
Rudá růže z Anjou – Jean Plaidy
Černá věž – P. D. Jamesová
Trnitou cestou – Vlasta Pittnerová
Na prahu touhy – Stephanie Laurens
Diamantový sníh – Susan Wiggsová
Děti Ireny Sendlerové – Anna Mieszkowska
Pod kupolí – Stephen King
Obrazy, které by neměly existovat – Reinhard
Habeck

Výpůjční doba:
Pondělí: 7:15 – 11:30 / 12:00 – 15:45 hodin
Pátek: 9:30 – 11:30 / 12:00 – 18:00 hodin
Knihovnice: Pavla Kolářová
Tel.: 561 034 922
Webové stránky:
www.knihovna.pocatky.cz

Pro děti a mládež:
Zločinecká akademie – Přepadení pro pokročilé – Terry Deary
Upíří ségry – Osudová proměna – Franziska Gehmová
Akademie nočních můr 2 – Dean Lorey
Klub Tygrů – Hlas ze záhrobí – Thomas Brezina
Co dělají stroje
Upíří deníky – Návrat – L. J. Smith
Trojka na stopě - Smrtící led – Kari Erlhoff
Dračí meč - Zrození rytíře – Thomas Brezina
Tomáš a jeho přátelé – knížka na rok 2011
Kuchařka pro kluky a holky podle čarodějky Borůfky – Helena Rytířová

PRODEJ VÁNOČNÍCH
STROMKŮ

SECOND HAND U KOŘÍNKŮ
v Žirovnici oznamuje, že nabízí půjčování dámských společenských šatů a doplňků.
V den vypůjčení budou šaty nově vyčištěny.

Tradiční prodej vánočních stromků bude zahájen
6.12.2010 u Fialů ve Vesci čp. 41.
Dne 11.12.2010 se bude prodej konat na vánočních trzích u Sokolovny v Počátkách.

Zároveň přeje všem svým stálým i novým
zákazníkům krásné prožití svátků vánočních
a v novém roce pevné zdraví, štěstí a splnění
všech přání.

Prodejní doba:
pondělí – sobota 9:00 – 11:30 13:30 – 16:30
Tel.: 607 936 298
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Kulturní zařízení města
Počátky
srdečně zve
všechny malé i velké na

Slavnostní rozsvícení
vánočního stromečku
s příchodem Mikuláše,
které se koná v neděli

5. prosince 2010
na Palackého náměstí
v 16:30 hodin.
Občerstvení zajištěno!!!

Na příjemnou ochutnávku a posezení se těší Sport Bar v Počátkách.
3. – 5. 12. 2010
SVÁTEČNÍ SPECIÁL
7. – 9. 1. 2011
JIHLAVSKÝ GRAND – polotmavý speciál 18° – se vyznačuje nádhernou barvou červeného zlata, mimořádně vyváženou plností a hořkostí
i vysokým obsahem alkoholu. Hodí se pro všechny chvíle, kdy v klidu a
pohodě vychutnáte jeho mimořádné vlastnosti. Jihlavský Grand je 18%
světlý speciál s obsahem alkoholu 8,0%. Vyrábí: Pivovar Jihlava.
21. – 23. 1. 2011
JEŽEK NEFILTROVANÝ – nepasterizovaný Ježek 11 neﬁltrovaný se
vyznačuje vyváženou svěží chutí a kvalitním řízem. Pivo Ježek 11 je
světlý ležák s obsahem alkoholu 4,8%. Vyrábí: Pivovar Jihlava

*Malby*
byt,rodinnýchdom,
schodiš,kanceláí…
*Nátry*
deva,kovovýchkonstrukcí,
plechovýchstech,okap…
renovacedveífóliemidcfix
obnovenístarýchnátr
nábytku,dveí…
*Tapetování*
lepenívšechdruhtapet
(vliesové,papírové,fototapety)
lepenípolystyrenovýchlišta
podhled…

725097812
nikomalby@seznam.cz
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Koínková Dagmar
Jírova 724, 394 70 Kamenice nad Lipou
Tel.: 565 432 439
email: d.korinkova@quick.cz
mobil.: 724089727
-------------------------------------------------------------------------------- úetní, finanní, ekonomické, organizaní, daové a
podnikatelské poradenství
- zastupování pi jednáních na úadech státní správy
- poradenství pro zaínající i ostatní podnikatele – fyzické,
právnické osoby
- vedení podvojného, jednoduchého úetnictví a daové
evidence, evidence + piznání k DPH, mezd
(neziskovky, podnikatelé, obanská sdružení, bytová družstva,
spoleenství)
- veškerá povinná daová piznání (nap. k dani silniní,
z nemovitosti)

KAMENICTVÍ
SEVERA KAREL
x VÝROBA A MONTÁŽE POMNÍK, RÁM A KRYCÍCH DESEK
x ZHOTOVENÍ ZÁKLAD POD POMNÍKY
x PRODEJ HBITOVNÍCH DOPLK
x ZHOTOVENÍ NÁPIS A PÍPIS

SLEVA 10%
NA ZAKÁZKY UZAVENÉ DO KONCE ROKU 2010
PELHIMOV



Po tel. dohod

Tel: 565 323 360

Tel: 565 323 360

777 162 132

777 162 132

ZAVOLEJTE, ZAKÁZKU PIJEDEME SJEDNAT OSOBN

Kulturní zařízení města Počátky
srdečně zve na
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KAMENICE NAD LIPOU

Kemešnická 1946

VÁNOČNÍ TRHY
v sobotu
11. 12. 2010
od 8:00 do 13:00 hodin
do SOKOLOVNY v Počátkách.
vstupné dobrovolné



občerstvení zajištěno





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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