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VÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI 2011 – 10. ročník
Již po desáté se na Palackého
náměstí budou konat v sobotu 24. 9.
2011 tradiční Václavské slavnosti. Drobní prodejci, vystavovatelé a baviči se
budou snažit nám tento podzimní den
zpestřit. Shlédneme ruční lidovou tvoři-

vost a ruční výrobky. Jako vždy ochutnáme dobroty místních rybářů, hasičů
a jiných občerstvovatelů. Na programu
zatím pracujeme, ale věřte, nudit se
nebudete!
Lí.

NA ZRANĚNÉ DRAVCE RADĚJI NESAHEJTE
O prázdninových dnech byla na
Sídlišti v Počátkách nalezena poštolka
obecná, která měla spálená křídla od
drátů vedení elektrického proudu. Určitě
chválím lidi, kteří nám na Úsek životního
prostředí tuto zraněnou poštolku oznámili. Opatrně ji odchytil a zatelefonoval
do Záchranné stanice Třeboň, která si
pro ni přijela. Záchranná stanice funguje v objektu bývalých jatek (za autobusovým nádražím u trati) již několik let
funguje stanice pro handicapované živočichy. Ta zde byla dokončena za pomoci společností Městské lesy a rybníky
Třeboň a Rybářství Třeboň s r. o. během
podzimu r. 2005. Nyní stanice disponuje
pěti voliérami pro ptactvo a malé savce.
Zraněná zvířata a ptáci se zde po vyléčení navracejí do volné přírody.
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) je nejběžnější dravec u nás. Zbarvená je dorezava. Samec má šedou
hlavu a šedý ocásek. Běžně hnízdí ve
městech např. na kostelích nebo i sídlištních balkónech. Při lovu ji poznáte
snadno – stojí na obloze a třepotá se na
místě. Poštolka obecná loví především
hraboše, proto je velmi užitečná. Často

kovářské řemeslo
Václavské slavnosti 2010

Z obsahu:
l Slovo hejtmana
l Z jednání Rady města
l Z jednání Zastupitelstva
městským holubům vybírá holoubata
z hnízd. Může ale lovit i brouky, mladé
vrabce a ještěrky.
Poštolky vlastní hnízdo nestaví,
využívají hnízda jiných ptáků (zejména
strak a vran) a také různé dutiny, římsy a výklenky budov, kde snáší vejce
- pro která jen vytlačí důlek v původním materiálu, pokud to jde. Později je
v hnízdě značné množství zbytků kořisti. V ČR hnízdí odhadem asi maximálně
13 000 párů se stabilní tendencí.
Stane-li se, že naleznete kdekoli
v přírodě podobně zraněného ptáka,
raději na něho nesahejte a vůbec ne
holýma rukama. Je důležité chránit ptáka proti lidským pachům a dbát na odolnost peří vůči vodě.
Pavel Hůša
Úsek životního prostředí Počátky

města
l Policie
l Nejen pro pamětníky
l MC Lvíček od září
l My obyčejní a neobyčejní
lidé
l Šachisté oznamují
l Knihovna Počátky
l Simona Monyová
l Šachový oddíl a 5. ročník
turnaje
l Taneční zábava Kalybr

SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA
Léto je za námi. Tento příjemný čas máme mimo jiné spojený s odpočinkem a dovolenými. Pro zemědělce je léto naopak v mnohých směrech obdobím vyvrcholení jejich činností
– žní doslovně i v přeneseném smyslu slova, i když klasické
„plechové kavalérie“ už nevyjíždějí na rozsáhlé plochy.
Zemědělci jsou pro mě zvláště důležitou součástí našeho
obyvatelstva, protože jejich práce není prostou výrobou, ale
jejich činnost výrazně ovlivňuje stav naší přírody. Tím více
mě mrzí, že jsou skupinou dlouhodobě naším státem opomíjenou a zanedbávanou. Znovu jsem se o jejich poctivé práci
a nelehkých podmínkách přesvědčil při svých letních návštěvách.
V západní Evropě situace donutila státy už dříve k poměrně štědrým podporám, aby zemědělci přežili. Dnes jim ani ty
nestačí. A co teprve chudáci naši zemědělci, kteří jsou nuceni
přežívat v této přímé konkurenci s daleko menšími dotacemi.
Dovozy levnějších a často méně kvalitních potravin sítěmi
obřích supermarketů z celého světa jim odebírají přirozený
odbyt a nutí je často přecházet na jednostranné pěstování
plodin, po nichž je bezprostřední poptávka. Tato politika EU
je neúnosná a pro naše zemědělce likvidační. Bohužel ani
české vlády oprávněné nářky zemědělců nevyslyšely. Stále se spoléhá, že to naši venkovští hospodáři nějak ustojí.
Ale jejich situace je už opravdu neúnosná a řešení se nedá
odkládat. Naše dnešní nesoběstačnost v mnoha komoditách
potravin je varující a pro možné krizové situace nebezpečná.
Nemáme ani žádné důležité zásoby potravin, spoléhá se na
průběžné dovozy, ale to nemusí fungovat vždy.
Příroda není fabrika, kde se dá vše přestavovat dle
momentální potřeby trhu. Největším nebezpečím pro ni je
narušení přirozené rovnováhy. K té patří i léty formovaný
způsob života na venkově. Rozumné hospodaření v lesích,
na polích i ve stájích. Ne krátkodobé drancování za účelem
okamžitého zisku. Zvláště tady platí, že to, co se léta buduje, může být rychle a téměř nenávratně zničeno. Vysočina
je jedním z posledních krajů, kde se naši zemědělci jako

správní hospodáři snaží o nutnou rovnováhu mezi živočišnou
a rostlinnou výrobou, což je nutné i pro stav půdního fondu
v budoucnosti. Ale i zde hrozí, že ty zodpovědné hospodáře,
kteří mají v sobě po předcích smysl pro onu rovnováhu v přírodě, nahradí časem mladší pragmatici, kteří budou i donuceni z pudu sebezáchovy myslet hlavně na ten okamžitý zisk,
aby „přežili“. Chybí zoufale státní koncepce zemědělství, pro
přírodní prostředí je rozumná regulace a péče o ni ve spolupráci s hospodáři nutná. Pokud se nechceme dožít devastace
tohoto dědictví našich předků. Ti žili v mnohem obtížnějších
podmínkách než my dnes a přesto se nesnižovali k pouhému
drancování přírody podle pouhých potřeb zisku na trhu.
Se samotným slovem Vysočina se i nám domorodcům
zde žijícím pojí představa zeleně. O našem kraji platí dvojnásob než jinde, že příroda je naším největším bohatstvím.
Vysočina je i zásobárnou životadárné pitné vody pro největší
aglomerace v republice. Želivka zásobuje velkou část Prahy, vodní nádrž Vír s dalším napojením zase Brno. Ochranná
pásma kolem těchto zdrojů vody znamenají další omezení
pro naše zemědělce, kteří to chápou a respektují. Oprávněně
ale požadují náhradu, která pro ně stále není, i když se o ní
snažíme jednat.
Kraji chybí potřebné pravomoci k tomu, aby zemědělcům
pomohl. Snažíme se alespoň o stálý tlak na centrální orgány, o různé formy propagace regionálních výrobků. Všichni můžeme napomáhat našim výrobcům mimo jiné tím, že
budeme přednostně kupovat české výrobky. A požadovat je
nahlas v supermarketech, kde je nemají. Například málo kvalitní čínský česnek je už vytlačován žádostmi o ten náš poctivý, jehož produkce se rozšiřuje. Doufám, že časem zavoní na
pultech obchodů kromě česneku častěji více dalších našich
chutných potravin. A taky, že český zemědělec se dočká lepších podmínek a bude moci citlivě hospodařit a řídit se svým
zdravým selským rozumem a zkušeností předků.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 12 ZE DNE 20. ČERVENCE 2011
RADA SCHVÁLILA
•

•
•

•

•

vyhlášení záměru na pronájem zasedací místnosti
v budově č.p. 1 na Palackého nám. v Počátkách předem
určenému zájemci – Ing. Stanislavu Hrubému, ﬁnančnímu poradci České pojišťovny a.s., za účelem poskytování služeb občanům v rámci jednatelství České pojišťovny
a.s.; pronájem bude sjednán od 1.10.2011 na dobu neurčitou, s provozní dobou každé pondělí od 15:00 do 16:30
hodin a s ročním nájemným ve výši 4.672,- Kč.
rozpočtové změny roku 2011 dle usnesení Zastupitelstva města Počátky č.3/2010 ze dne 30.12.2010
termín 1. kola výběrového řízení na vedoucí/ho organizační složky města Pečovatelská služba Počátky na
2.8.2011
přijetí ﬁnančního daru pro Základní školu Otokara
Březiny Počátky od ﬁ. HOLZ INVEST s.r.o. Horní Cerkev, ve výši 10.000,- Kč; dar bude použit na nákup učebních pomůcek pro žáky
vyjmutí pozemků bývalé školní zahrady p.p. 3234/7

•

•

•
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a p.p. 3234/1 ze smlouvy o výpůjčce – příloha č. 1, uzavřené mezi Městem Počátky a Základní školou Otokara
Březiny Počátky dne 11.3. 2010; základní škola ukončila
užívání zahrady dne 30.6.2011 a ke stejnému datu byla
ukončena i platnost smlouvy o odběru elektrické energie
prodloužení uzavření provozu Mateřské školy Počátky
v době hlavních prázdnin na dobu od 18.7. do 12.8.2011;
v této době bude provedeno vymalování celé hlavní budovy, úklid ve všech prostorách a čištění koberců ve všech
třídách; nikdo z rodičů přihlášených dětí nemá k uzavření
provozu žádné připomínky a zájem o umístění dětí v prodlouženém týdnu byl malý (přihlášeny 4 děti).
odprodej 2 ks nepoužívaných reproduktorů z původních aparatur kina před rekonstrukcí, za cenu 3.000,- Kč,
panu Eriku Dufkovi, v současném vybavení Multifunkčního
kulturního centra jsou již tyto reproduktory nepoužitelné.
Smlouvu o výpůjčce, kterou Město Počátky (půjčitel),
půjčuje příspěvkové organizaci Kulturní zařízení města

•

•

•

•

•

•

•

•

Počátky (výpůjčitel), budovu č.p. 8 se st.p. 17, budovu
č.p. 7 se st.p. 16/1 a budovu č.p. 249 se st.p. 195 a st.p.
16/2, na dobu neurčitou, za účelem řádného provozování činnosti v souladu se zřizovací listinou organizace ze
dne 29.3. 2011.
prodloužení pověření paní Ludmily Markové vedením Kulturního zařízení města Počátky od 1.7.2011
se všemi pravomocemi statutárního zástupce příspěvkové organizace, až do doby jmenování nového vedoucího
na základě výsledku proběhlého výběrového řízení
prominutí poplatku za pronájem Sokolovny dne
25.6.2011 HC Spartak Devils Počátky, oddíl ledního
hokeje, z důvodu nezájmu návštěvníků a neuskutečnění akce – taneční zábavy; spotřebované energie uhradí
pořadatel HC Spartak Devils Počátky.
Město Počátky, jako vlastník nemovitosti v ulici Horní
č.p. 87, 394 64 Počátky, souhlasí s umístěním sídla
společnosti Vodotechnické služby s.r.o. Počátky, IČ
260 484 77 v této nemovitosti; tento souhlas se vydává
pro účel zapsání změny sídla společnosti v obchodním
rejstříku.
Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu, uzavřenou mezi městem Počátky a E.ON
Distribuce, a.s., se sídlem České Budějovice, budoucí
investor stavby, za cenu věcného břemene 7.740,- Kč
bez DPH, na umístění elektrického zařízení pro stavbu
„Počátky, zahrádky Hejmanecká – kabel NN“ na p.p.
243/42, 243/56, 4511/1, 4512/11 a 4513/3 v k.ú. Počátky, které jsou ve vlastnictví Města Počátky (LV 10001);
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na uvedenou stavbu byla schválena usnesením rady č. 46/2009 ze dne 2.9.2009
Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu, uzavřenou mezi městem Počátky a E.ON Distribuce, a.s., se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera
2151/6, budoucí investor stavby, za cenu věcného břemene
500,- Kč bez DPH, na umístění elektrického zařízení pro
stavbu „Počátky, Straka – kabel NN“ na p.p. 4525/1 v k.ú.
Počátky, která je ve vlastnictví Města Počátky (LV 10001);
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na uvedenou stavbu byla schválena
usnesením rady č. 61/2010 ze dne 10.8. 2010
Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, uzavřenou mezi městem Počátky a E.
ON Distribuce,a.s., se sídlem České Budějovice,
F.A.Gerstnera 2151/6, budoucí investor stavby, za cenu
věcného břemene 1.000,- Kč bez DPH, na umístění
elektrického zařízení pro stavbu „Počátky, Háva – kabel
NN“ na p.p. 3234/2, 3237/8 a 3252/21 v k.ú. Počátky, které jsou ve vlastnictví Města Počátky (LV 10001); Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu na uvedenou stavbu byla schválena
usnesením rady č. 55/2010 ze dne 10.3.2010
Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu, uzavřenou mezi městem Počátky a E.ON Distribuce, a.s., se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera
2151/6, budoucí investor stavby, za cenu věcného břemene 1.000,- Kč bez DPH, na umístění elektrického
zařízení pro stavbu „Léskovec, Janů – kabel NN“ na
p.p. 620/10 v k.ú. Léskovec, která je ve vlastnictví Města
Počátky (LV 10001); Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na uvedenou stavbu byla schválena usnesením rady č. 56/2010
ze dne 29.3.2010

•

•

•

žádost pana Ladislava Havlů, pojišťovacího agenta
České pojišťovny a.s., o ukončení smlouvy o pronájmu zasedací místnosti v 1. poschodí Městského úřadu
Počátky, Palackého nám. 1, ke dni 30.9.2011 (užíváno
každé pondělí v době od 15,00 do 16,30 hod.)
Smlouvu o provedení služeb a reklamních prací uzavřenou mezi Městem Počátky (objednatel) a ﬁ. Amigi
Consulting s.r.o., Na Doubkově 1249/4, 150 00 Praha 5
(zhotovitel), na odvysílání upoutávek na projekt „Mezinárodní festival dechových hudeb“ konaný dne 25.6.2011,
za cenu zakázky 2.000,- Kč z rezervy rozpočtu rady
uložení kanalizačního potrubí na p.p. 620/10 a p.p. 620/4
v k.ú. Léskovec (ve vlastnictví města - LV 10001) z domácí
ČOV novostavby rodinného domu na st.p. 20/2, vlastník
Jan Janů, trv. bytem Pelhřimov; uložení sítí na pozemcích
města poskytuje město občanům bez poplatku
umístění zařízení pro poskytování datových služeb
(internet provider) ﬁ. MEMORY computers s.r.o., 393 01 Pelhřimov, na střeše budovy č.p. 87 v Horní ulici; stožár s přijímacím a vysílacím zařízením bude umístěn cca 120 cm od
hřebene střechy, směrem do zahrady, aby nerušil pohled
z ulice a instalaci provede odborná pokrývačská ﬁrma; zařízení bude mít rozvaděč s vlastním jištěním a měřením odebrané elektrické energie pro odečet; za umístění zařízení je
stanoven poplatek ve výši 2.500,- Kč/rok

RADA NESCHVÁLILA
•

darování praporové stuhy 44. lehkému motorizovanému praporu Generála Josefa Ereta v Jindřichově Hradci
k příležitosti prezentace bojového praporu při slavnostním nástupu v Jindřichově Hradci

RADA UKLÁDÁ
•

příspěvkové organizaci Kulturní zařízení města
Počátky odvod za porušení rozpočtové kázně v souladu
s ust. §28 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši neoprávněně použitých prostředků 39 971,Kč do rozpočtu zřizovatele; příspěvková organizace se
dopustila porušení rozpočtové kázně podle § 28 odst.7
písm. e) cit. zák. tím, že překročila stanovený objem
prostředků na platy za rok 2010 a toto překročení do
31.12.2010 nekryla ze svého fondu odměn; odvod bude
proveden do 30-ti dnů od doručení usnesení a dále ukládá vedoucímu zaměstnanci organizace písemné napomenutí ve smyslu ust. § 52 písm. g) zákona č. 262/2006
Sb., zákoník práce, a z důvodu nesplnění povinností statutárního zástupce odnímá osobní příplatek jako nenárokovou složku platu za měsíc červenec 2011.

RADA BERE NA VĚDOMÍ
•
•

•
•
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přehled hospodaření města Počátky k 30.6.2011,
předložený vedoucí ﬁnančního odboru MěÚ Počátky
přehled vývoje daňových příjmů města Počátky za
období leden až červenec 2011 (do 19.7.2011) a porovnání se stejným obdobím let 2010, 2009 a 2008
čerpání rozpočtu příspěvkové organizace Kulturní
zařízení města Počátky za leden - červen 2011
přehled o pohybech na účtech příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky za období od
1.1. do 30.6.2011

•

•

•

•

zápis ze schůze Komise pro partnerskou spolupráci konané dne 14.6.2011 ve věci přípravy programu pro
zástupce partnerských měst na „Mezinárodním festivalu
dechových hudeb“ a organizací zájezdu do Lokce
žádost paní Michaely Špačkové, t.č. bytem Prostý,
o přidělení bytu a konstatuje, že v současné době nezveřejňuje město žádný záměr o pronájmu bytu a nemá tedy
k pronájmu žádný volný byt.
informaci starosty města o udělení medaile a pamětní plakety Městu Počátky od Ministerstva obrany ČR za příkladnou péči o válečné hroby obětem I. a II. světové války
informaci místostarosty města z mimořádného zasedání představenstva Sdružení obcí Vysočina (SOV)

konaného dne 13.7.2011 v sídle Regionální rozvojové
agentury Vysočina s tím, že město Jihlava zůstává nadále členem SOV .
RADA JMENUJE
•

výběrovou komisi pro výběrové řízení na vedoucí/ho
organizační složky města Pečovatelská služba Počátky ve složení: MUDr. Pavel Heřmánek, člen rady města;
Mgr. Karel Šteﬂ, starosta města; Milada Norková, vedoucí PS Počátky; Bc. Jana Kubů, vedoucí PS Pelhřimov;
Marcela Vaňková, pečovatelka Farní charity Počátky

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 13 ZE DNE 8. SRPNA 2011
RADA DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU SCHVÁLIT
•

•

•

•

RADA SCHVÁLILA

nabytí nemovitostí do majetku města bezúplatným
převodem od Pozemkového fondu ČR; jedná se o místní
komunikace užívané veřejností: p.p. 439 o výměře 3.291
m2 v k.ú. Vesce (přístupová cesta k č.p. 43 na st.p. 52);
p.p. 317/4 o výměře 677 m2 v k.ú. Heřmaneč (přístupová cesta k č.p. 4 na st.p. 1); p.p. 620/9 o výměře 317
m2 v k.ú. Léskovec (přístupová cesta k č.p. 1 na st.p. 2);
p.p. 604/1 o výměře 3.177 m2 v k.ú. Léskovec („úvozová“
cesta za RD užívána veřejností)
vyhlášení záměru na převod části p.p. 4135/10 o výměře cca 270 m2 v k.ú. Počátky, předem určenému zájemci
– panu Vladislavu Vobrovi, bytem Počátky, který předloží
nabídku ve výši minimálně 70,- Kč/m2 s podmínkou,
že jako nabyvatel zaplatí daň z převodu nemovitostí
a náklady spojené s uzavřením smlouvy o konkrétním
prodeji; jedná se o pruh pozemku o rozměrech 6x45 m,
který je v těsném sousedství s žadatelovým pozemkem;
pozemek nezasáhne v nově zpracovaném územním plánu do plochy určené k výstavbě garáží a u garáží bude
ponechána minimální šířka na komunikaci 6 m; parcela
je ve vlastnictví města Počátky (LV 10001), sítě v majetku nebo správě VTS s.r.o. se na ní nenachází.
ﬁnanční výpomoc organizační složce Lesy města
Počátky (LMP) ve výši 109.000,- Kč, jako bezúročnou
půjčku na zakoupení terénního vozidla zn. FORD s kabinou pro 5 osob, s dieslovým motorem, náhonem na 4
kola, korbou s nástavbou a závěsným zařízením, stáří 3
roky, najeto 85 tis. km; celková cena vozidla je 242 tis. Kč
bez DPH, LMP může z rozpočtu použít částku 103 tis.
Kč převedenou z roku 2010 a v letošním roce má nevyčerpanou částku 30 tis. Kč na opravy; půjčku ve výši 109
tis. Kč by musela organizace splatit nejpozději do 3 let;
do této doby užívané vozidlo OPEL má najeto cca 750
tis. km, je v havarijním stavu, jeho provoz je neekonomický – nadměrná spotřeba oleje, výše nejnutnějších oprav
byla vyčíslena na cca 80 tis. Kč
zapracovat do rozpočtu města na rok 2012 položku
48.700,- Kč na nákup rychlostního panelu – ukazatele
rychlosti (vč. dopravy a montáže), v základní verzi, tj.
pouze označení rychlosti dvoumístnou číslicí, od ﬁ. Bártek rozhlasy s.r.o.; nabídka ﬁrmy je v porovnání s dalšími
cenově nejvýhodnější; pro umístění panelu se kladně
vyjádřilo 66 % občanů, ze 300 zúčastněných při hlasování v anketě na webových stránkách města

•

•
•

•

•

•

•
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vyhlášení záměru na pronájem části p.p. 4135/7
a části p.p. 4132/6 o celkové výměře cca 40 m2 v k.ú.
Počátky předem určenému zájemci panu Milanovi
Malému, bytem Počátky, za cenu minimálně 10,- Kč/
m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce; pozemek bude pronajímán ke skladování dřeva
a parkování osobního automobilu, může být oplocen,
ale nesmí na něm být vybudovány žádné stavby pevně
spojené se zemí; pronajata bude část parcely v místě
proti st.p. 1345 s ponecháním pozemku na komunikaci
v šířce 6 m
rozpočtové změny roku 2011 dle usnesení Zastupitelstva města Počátky č.3/2010 ze dne 30.12. 2010
přijetí sponzorského daru – 2 ks nových notebooků ThinkPad EDGE E520 i3-2310M/4GB/500GB 7200/15,6“ HD v ceně 1 kusu 16.500,- Kč pro Základní
školu Otokara Březiny Počátky od ﬁ. Wood&paper a.s.,
Ing. Tomáš Pařík, Hlína 18, 664 91 Ivančice; souhlas je
vydán v souladu s čl. 6, písm.B), odst. 1a zřizovací listiny
základní školy
doplnění komise pro výběrové řízení na vedoucí/
ho organizační složky města Pečovatelská služba
Počátky z důvodu dočasné pracovní neschopnosti jiného člena komise a jako dalšího člena jmenuje pana Františka Vichra, člena zastupitelstva města
přílohu č. 11 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi Městem
Počátky a VTS s.r.o. Počátky dne 25.4.2003 - Speciﬁkace cen prací a služeb dle schváleného rozpočtu města
Počátky pro rok 2011; rozsah a objem prací pro rok 2011
byl změněn v návaznosti na usnesení zastupitelstva
města z 5. zasedání ze dne 28.6. 2011
bezplatné umístění reklamního poutače na provozovnu „OVOCE – ZELENINA“ s cenovými nabídkami
prodávaného zboží panu Petru Smrčkovi, prodejna
Počátky, Palackého nám. 10, na zábradlí u chodníku
před kinem, při vjezdu do Palackého náměstí; umístění poutače je povoleno do 31.10.2011 z důvodu stavebních prací na Palackého náměstí a následně bude
poutač odstraněn a vše bude uvedeno do původního
stavu.
bezplatný pronájem cca 4 m2 plochy pro zřízení
předzahrádky před provozovnou obchodu pana Nguyena Danga Biena, Počátky, Palackého nám. 4; v prostoru
pod chodníkem u stromu před prodejnou budou umístěny 2 stolky se židlemi a slunečníky; souhlas je vydán

•

•

v souladu obecně závaznou vyhláškou města Počátky č.
4/2005, o místních poplatcích, Hlava III., Čl. 24
prodloužení smlouvy o pronájmu bytu č. 3 v č.p 308,
Počátky, ul. Rudé armády, paní Petře Skořepové, na dobu
určitou – dobu 12-ti měsíců, s podmínkou úhrady předplaceného nájemného ve dvou půlročních splátkách
Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi Městem Počátky (půjčitel) a Základní školou Otokara Březiny Počátky
(výpůjčitel), kterou město půjčuje příspěvkové organizaci
budovu č.p. 387 se st.p. 460 a budovu č.p. 361 se st.p.
428/1 na dobu neurčitou, za účelem řádného provozování činnosti v souladu se zřizovací listinou organizace
ze dne 30.10. 2009; z původní smlouvy byly vyjmuty
pozemky bývalé školní zahrady

•

•

RADA NESCHVÁLILA
•
•

žádost pana Jana Kukly, bytem Počátky o souhlas
k umístění reklamní upoutávky pro svou provozovnu
na stávající reklamní poutač postavený na Lipáreckém
náměstí; souhlas nebyl schválen z důvodu nesplnění podmínky bezdlužnosti žadatele vůči městu a všem
organizacím i společnostem, které byly městem zřízeny
či založeny; další podmínkou k udělení souhlasu by bylo
provedení majetkoprávního vypořádání s vlastníkem stávajícího reklamního poutače.

•

RADA PROMÍJÍ
•

příspěvkové organizaci Kulturní zařízení města
Počátky odvod za porušení rozpočtové kázně v souladu s ust. § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložený zřizovatelem dne 20.7.2011 ve
výši neoprávněně použitých prostředků 39.971,- Kč; při
zamezení tvrdosti bylo přihlédnuto k nedostatku ﬁnančních prostředků v rozpočtu příspěvkové organizace na
rok 2011 a k nedostatku ﬁnančních prostředků v jejím
rezervním fondu.

•

RADA BERE NA VĚDOMÍ
•

•

•

•

•

•

•

přehled vývoje daňových příjmů města Počátky za
období leden až červenec 2011 (do 31.7.2011) a porovnání se stejným obdobím let 2010, 2009 a 2008
čerpání rozpočtu příspěvkových organizací města –
Městské muzeum Počátky, Základní škola Otokara Březiny Počátky + školní jídelna a Mateřská škola Počátky,
za období leden–červen 2011
čerpání rozpočtu příspěvkové organizace Kulturní
zařízení města Počátky za období leden - červenec
2011 s tím, že předložené čerpání rozpočtu není úplné
a u 20-ti položek na výdajové stránce došlo k překročení
rozpočtovaných položek o 10 až 100 %
přehled realizovaných akcí příspěvkové organizace
Kulturní zařízení města Počátky s následným vyúčtováním za 2. čtvrtletí roku 2011
přehledy výsledků provozu Kina Počátky za 1.a 2.čvrletí roku 2011 v porovnání povinných odvodů a tržeb
z promítání
celoroční přehled plánovaných akcí příspěvkové
organizace Kulturní zařízení města Počátky aktualizovaný k měsíci srpnu 2011
informaci starosty města o vyžádání stanoviska od Úřa-

•

•

du Regionální rady soudržnosti Jihovýchod v souvislosti s prověřením možnosti sloučení příspěvkových organizací Kulturní zařízení města Počátky a Městské muzeum
Počátky, z důvodu záruky dodržení podmínek udržitelnosti
projektu “Multifunkční kulturní centrum Počátky“
písemnou výpověď smlouvy o nájmu bytu č.5 v čp.
656 na Lipárkách v Počátkách ze dne 1.7. 2002, kterou
podali manželé Irena a Václav Daňkovi, opatrovníci nezletilých sourozenců Andrašíkových; výpověď byla podána
dne 22.7.2011 a při tříměsíční výpovědní lhůtě bude byt
2+1 o výměře 71,96 m2 vyklizen do 31.10. 2011
žádost paní Jarmily Přibylové, bytem Počátky o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou v Počátkách; rada
tímto konstatuje, že v současné době nemá město v DPS
k dispozici žádný volný byt a žádost zůstává v evidenci pro
další posouzení v případě uvolnění některého bytu.
žádost paní Marie Jirsové, bytem Počátky o přidělení
bytu v Domě s pečovatelskou službou v Počátkách; rada
tímto konstatuje, že v současné době nemá město v DPS
k dispozici žádný volný byt a žádost zůstává v evidenci
pro další posouzení v případě uvolnění některého bytu
žádost MUDr. Ivany Hadravové, praktické lékařky pro
dospělé a dorost a interní lékařky, o pronájem nebytových prostor v č.p. 442, Počátky, ul. Žirovnická, za
účelem provozu soukromé ordinace praktické lékařky, čímž by byla zejména starším klientům umožněna
lepší dostupnost než v současné době ve 2. poschodí
v budově SAL s.r.o., Horní ul. 90; rada konstatuje, že
v současné době užívá tyto nebytové prostory Zdravotní záchranná služba kraje Vysočina pro výjezdové
stanoviště Počátky, stavební práce nově budovaného
výjezdového stanoviště RZP v Počátkách by měly být
dokončeny do 31.12.2011, přesný termín jeho vybavení
a ﬁnálního přemístění však zatím znám není; po převzetí prostor od stávajícího nájemníka bude vyhlášen
záměr na další pronájem, ve kterém budou podmínky
pronájmu upřesněny
oznámení členů petičního výboru o konání petiční
akce „Petice za uzákonění přímé volby starostů, primátorů, hejtmanů a prezidenta“, která se v Počátkách
uskuteční na Palackého náměstí a v okolních ulicích
v úterý 23.8.2011 od 8:00 do 20:00 hodin
výsledky ankety vypsané na webových stránkách
města na možnost nákupu a instalace rychlostního
panelu – ukazatele rychlosti u příjezdové komunikace na
začátku města; v anketě hlasovalo celkem 300 občanů,
pro pořízení panelu se vyjádřilo 66 %, 22 % hlasujících
bylo proti a 12 % nemělo vyhrazený názor; pro případné
pořízení panelu byly posouzeny základní verze nabídek
od ﬁ. Bártek rozhlasy s.r.o. a DOSIP Servis s.r.o.
informaci místostarosty města z vernisáže výstavy
„Architektura jihočeského venkova v obrazech“ uspořádané v prostorách nové sklepní galerie KZM Počátky a zahájené dne 4.8.2011 autorkou paní Věrou Slanou - Kubů

RADA POVĚŘUJE
•
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správce bytového a nebytového fondu města RK
Koubská s.r.o. Pelhřimov zajistit vyjádření orgánu státní
památkové péče k výměně oken v bytě č. 3 domu č.p.
14 na Palackého náměstí, vzhledem k umístění domu
v městské památkové zóně; o výměnu oken požádala
nájemnice bytu z důvodu současného nevyhovujícího
stavu (okna jsou částečně shnilá, zkřížená a netěsní)

RADA VYSLOVUJE
•

poděkování počáteckému Divadelnímu spolku „AJeTo!“ za reprezentaci města Počátky na „TOP TÝDNU“ v Polné v rámci
projektu SHSČMS „Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska“ a v rámci „Polenského vítání léta“ dne
23.6.2011, na kterém divadelníci úspěšně představili publiku francouzskou komedii „Anna v ringu“.

Z JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA ZE DNE 1. SRPNA 2011
ZASTUPITELSTVO RUŠÍ
•

výběrové řízení vyhlášené Radou města ze dne 18.5. 2011 a ukládá Radě města Počátky nevyhlašovat další výběrové
řízení do rozhodnutí Zastupitelstva města Počátky ve věci sloučení příspěvkových organizací Kulturního zařízení města
a Městského muzea.

CO VÁS ZAJÍMÁ: POLICIE
KRÁDEŽE V RESTAURAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH
Z odložené kabelky odcizil i platební kartu
Neznámý pachatel v sobotu v době mezi 2,45 a 3,00 hodinou ranní odcizil kabelku, která byla volně položená na vnitřním okenním parapetu v Music baru U Karásků v Počátkách.
V odcizené kabelce byla uložena ﬁnanční hotovost, platební

karta, kreditní karta, osobní doklady, mobilní telefon a svazek klíčů. Odcizením kabelky vznikla škoda ve výši nejméně
2.500 korun.
por. Bc. Hana Kotková
tisková mluvčí ÚO Policie ČR Pelhřimov

Vzpomínka

Vzpomínka

„Na Tebe ještě život čekal celý
s úsměvem mládí, rozletem a touhou.
Žili jsme pro Tebe,
z Tebe radost měli
a čas nám dá vzpomínku pouhou.“

Dne 22.9.2011 uplyne 10 let od úmrtí
pana Karla DVORSKÉHO.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Dne 9.9.2011 uplynou čtyři smutné roky, kdy nás
navždy opustila naše TEREZKA NOVÁKOVÁ.

Rodina

S velkou bolestí stále vzpomíná rodina.

Vzpomínka

Vzpomínka

Existují city, které není možné vyslovit
jinak než mlčením.

Dne 26.8.2011 uplynulo 10 let od úmrtí

Dne 20.9.2011 uplyne 5 let, kdy od nás
odešla

pana Josefa VOPRAVILA.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

paní Dana ŠIMÁNKOVÁ.
S láskou vzpomínají
manžel a dcery.

Manželka Milena,
dcera Iva s rodinou a syn Milan
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NEJEN PRO PAMĚTNÍKY
spěvek zaslaná Ministerstvu národní obrany a Ministerstvu
školství a osvěty byla odmítnuta.
Město oslovilo také pozůstalé rodiny, ty vyjadřovaly dojetí
nad chystanou akcí a též se ﬁnančně spolupodílely. Jen pro
ilustraci citujeme jeden z dopisů. …S pohnutím čtu Váš laskavý dopis, kterým mi sdělujete, že město Počátky buduje svým spoluobčanům a rodákům, kteří dali svůj život,
aby národ žil lepším zítřkem, památník. V řadě obětí bude
vytesáno na věčnou paměť také jméno mého nebohého
a nezapomenutelného chotě. Vzdávám jménem svým a
rodiny srdečné poděkování. S nezměnitelnou láskou stále vzpomínaný manžel JAN TŘEBICKÝ, plukovník gen.
štábu, podlehl mučitelům dne 20.března 1940 v Praze.
Ráda posílám současnou poštou skromný ﬁnanční příspěvek s upřímným přáním, aby rodné město zesnulého
trvale vzkvétalo. S projevem plné úcty Ela Třebická.
Knihtiskárna Františka Svobody v Žirovnici zhotovila 50
plakátků k odhalení pomníku a 500 odznaků.
Na fotograﬁi je slavnostní odhalování základního kamene,
jehož se zúčastnili zástupci Sokola, hasičů, ČSM, legionářů
a široká veřejnost. V pozadí je vidět zahrada pana Brdlíka,
místo stodoly dnes stojí mateřská škola.
Jiz

Na jaře 1946 uvažovalo vedení města o zřízení PAMÁTNÍKU OBĚTEM PERSEKUCE. Byly osloveny místní spolky,
podniky i jednotlivci s žádostí o ﬁnanční příspěvek. Pravděpodobně vlivem velkých poválečných změn politických i společenských se o této akci dočítáme v městské kronice znovu
až v roce 1948.
Na schůzi MNV v březnu 1948 dostává návrh konkrétní
podobu. Výtěžek z taneční veselice, hasičského promenádního koncertu, ochotnického představení a veřejné sbírky je
uložen na zvláštní účet v Záložně Počátecké. První návrh na
zhotovení pomníku zaslal kameník p. Dvořák ze Studené (za
76 000,- výška 3,50 m) druhý návrh přišel od kameníka p. Foita z Doubí u Telče (za 100 000,- výška 4,50 m). Místní okrašlovací spolek a kulturní komise MNV vybrala druhý návrh.
Bylo stanoveno slavnostní položení základního kamene na
9. května a 28. října odhalení POMNÍKU OBĚTEM DRUHÉ
SVĚTOVÉ VÁLKY.
V městském muzeu je archivováno množství dokladů, kde
se můžeme dočíst, jak ﬁnanční sbírka narůstala. Obyčejní
občané přispívali desetikorunami, majetnější tisícikorunami.
Jmenujme alespoň několik z nich: MUDr. Ekšlágr, podnikatel
Zmeškal, lékárník Čapek, zaměstnanci nemocnice, garáží
ČSD, zemědělského podniku,…Žádost města o ﬁnanční pří-

MC LVÍČEK OD ZÁŘÍ
Prázdniny rychle utekly a od září
opět rozjíždíme program v našem
mateřském centru Lvíček. Obnovujeme
program hracího dopoledne pro děti do
tří let, kdy každý týden bude věnován
určitému tématu. Čas zůstává zachován, tedy každé úterý od 9 do 11 hodin.
Rády přivítáme i nové maminky s dětmi!
Novinkou je, že od září se rozbíhá
program pro školkové děti, tj. 3-6 (7)
let. Čekat na ně budou hračky, básničky a písničky – a také pohybové aktivity
a nejrůznější zajímavé tvoření. Začínáme 6.9.2011 od 15 hodin!
Téma pro dopoledne i odpoledne
bude stejné – viz program na září, uveřejněný v tomto zpravodaji. Program je

vždy vyvěšen na nástěnce v průchodu
kina, na našich internetových stránkách www.mclvicek.estranky.cz a také
na Facebooku (MC Lvíček).
Do mateřského centra nám během
léta přibyly nové dětské stolečky s židličkami, tabule na kreslení a hudební
sety pro veselé zpívání. Tyto věci jsme
pořídili z příspěvku Města Počátky,
kterému tímto velice děkujeme! Děti
již vše vyzkoušely a byly novými předměty nadšené. Naše zpívání je opravdu aktivní a veselé a děti velmi baví
zpívat a zkoušet si nejrůznější hudební „nástroje“. Kromě toho se mohou
sklouznout na skluzavce a prolézt
tunelem, kterými jsme také nově dovybavili náš koutek. Také se nám podařilo
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získat další stavebnici Lego Duplo - po Farmě, Policejní stanici, máme i Velkou ZOO – se kterou
si v našem mateřském centru vyhrají nejen děti.
Všichni rodiče s dětmi jsou velice vítáni, jen upozorňujeme: Přezůvky s sebou!
Od září také pořádáme kurz angličtiny pro děti 4. a 5. tříd. Hledáme zájemce o tento kurz – viz
inzerát ve zpravodaji.
Za maminky Lucie Bulíčková, Kateřina Burešová

Program MC LVÍČEK

MC LVÍČEK

v klubovně č. 2, v budově KZM Počátky
1) hrací dopoledne pro neškolkové děti
s říkankami a tvořením vždy od 9 do 11 hod.

pořádá
ve spolupráci s Mgr. Hanou Konvalinkovou

2) hrací odpoledne pro školkové děti
s říkankami a tvořením vždy od 15 do 17 hod.

KURZ ANGLIČTINY

6.9. 2011
Téma „Vzpomínky na prázdniny“

pro děti 4. a 5. tříd
ve školním roce 2011/2012

13.9.2011
Téma „Čtení – projekt CČČD“

Předběžný termín výuky:
každý čtvrtek odpoledne

20.9.2011
Téma „Podzim“ + od 9 hod. Beseda na téma:
„Čakry, láska a porozumění“

Přihlášky a další info na tel.: 604 842 626
27.9.2011
Téma „Mezinárodní den seniorů“

MY OBYČEJNÍ A NEOBYČEJNÍ LIDÉ
Seriál ze života, vyprávění, z dokumentů pro osvětu, zapamatování i pro zasmání...
Příběh o překvapeních
hostů? Rozklepala se mi brada, rychle se omluvil, vyběhl
ven a vrátil se až s velkou kytkou. Taková byla moje první
lázeňská sestřička Zdenička z nedalekých Pozlovic. Škoda,
že jsme se setkali až několik dnů před jejím odchodem do
důchodu.
Píše se říjen 2010 a po 19 letech se snažím povzbudit
své zdraví pobytem ve stejných lázních. V neděli se procedury redukují jen na ranní a podvečerní pitné, je tudíž možnost delší vycházky. Vydal jsem se prohlédnout si ne často
vypouštěnou přehradu u Luhačovic. Odtud to do Pozlovic je
zhruba půlhodinka. Kochám se pohledem na Vizovické vrchy.
Když se kopec obrátí cestou dolů je první na ráně místní
hřbitov. Před ním mne požádala starší paní o pomoc donést
těžký pytel s rašelinou k rodinnému hrobu. Panáčku moc
děkuji. Dala bych vám štamprlu. To nemusíte, ale povězte
zda tu ještě žije paní Zdenička. Pracovala celý život v lázních
Luhačovicích a mělo by jí být snad osmdesát. Zvědavé sousedky se seběhly. Opakovaně vyprávím svůj příběh a mám
štěstí. Jedna z nich mi dala typ. Žije. Dokonce jim kdysi náš

Píše se rok 1991 a na tzv. křížek vyjíždím do lázní Luhačovic. Byl jsem tu již opakovaně za mládí. Tentokrát zdraví
poněkud nesloužilo, cesta autobusem s velkým zavazadlem
byla únavná. Po příjezdu šlo vše rychle za sebou - ubytování, oběd, k lékaři na vstupní prohlídku a hned v pozdním
odpoledni na první koupel. Byla příjemná. Prohřála tělo,
uhličité bublinky ho pohladily. Následoval zábal do huňaté
vojenské deky. Víc si nepamatuji – usnul jsem. Když sestřičkám končila směna, našly mne, vzbudily a smějíce se pročítaly si moje jméno z lázeňského průkazu, aby si na takového
experta daly příště dobrý pozor. Na následující koupel asi
stěží někdy zapomenu. Starší sestřička mi přinesla ukázat
fotograﬁi malých pacientů stojících na schodech u jednoho
lázeňského pramene. Všichni chlapci na ní vyfotografovaní
vedle krásné mladé sestřičky vypadali jako dorost cizinecké
legie v tehdy velmi módních baretech na hlavách. A pak ta
starší dáma ukázala prstem neomylně na můj obličej. Od
mé první návštěvy uplynulo neuvěřitelných 41 let!!! Kolik asi
za tu dobu musela poznat malých, či dospělých lázeňských
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příběh sama vyprávěla. Dozvídám se její příjmení za svobodna i nyní. Bydlí na opačné straně Luhačovic ve vesničce
Kladná Žíliň. Usmyslel jsem si, že tentokráte po 60-ti letech
zase překvapím já ji. Podařilo se. Našel jsem ji. Malá, stále
příjemná dáma, bohužel vážně nemocná. Mé jméno již dávno
zapomněla, ale na onu příhodu si přeci jen vzpomněla. Opět
s kyticí a drobným dárkem jsem ji vyrušil od nedělní odpolední televizní pohádky. Na její vážnou nemoc mne zakrátko
upozornila opakováním otázek, které jsme již diskutovali. Byla
unavená, ale šťastná. Rozloučil jsem se. Stisk ruky byl pevný,
pohled do očí též. To je krása. To musím prožít ještě jednou.
Rychle kladu ještě jednu otázku a pak ještě jeden stisk rukou

a vděčný pohled. Nevím zda se ještě někdy překvapíme, ale
jsem si jist, že tak vzácné lidi prostě k životu moc potřebujeme. Vracím se strmou cestou Bílých Karpat zpět. Slunce
občas zvýrazní barvy podzimu. Ten den byl nádherným!
P.s. Náš příběh neskončil. Vyhledala si mne se svým
mužem v mém hotelu. Zastavili se krátce cestou do Pozlovic
na hrob svých rodičů. Obdarovali mne lékem léků – domácí
slivovičkou.
Příště: Výročí seriálu
J. Třebický

ŠACHISTÉ OZNAMUJÍ
Šachový oddíl TJ Spartak
Počátky uspořádá v sobotu
17. září 2011 v Restauraci Na
Sídlišti již pátý ročník v rapid
šachu. Turnaj se hraje švýcarským systémem, je sedmikolový
a jedna partie trvá 2x 20 minut.

Zveme všechny přátele šachu, aby si přišli zahrát, případně jen podívat.
M. Jelínek

KNIHOVNA POČÁTKY - NOVÉ KNIHY
Pro dospělé:

Mládí v hajzlu 1 – C. D. Payne
Nula stupňů volnosti – Jeffery Deaver
Světla Jihu – Danielle Steel

Láska a čas – Irena Obermannová
Hvězda Valdštejnova srdce – Jan Bauer
Zvěrolékař vzpomíná - Jan Herčík, Alena
Hrachovcová
Slaná chuť cigaret – Otakar Chaloupka
Rubínové intriky – Carolyne Swann
Záležitost srdce – Mary Balogh
Vůně jasmínu – Jude Deveraux
Obraz lásky – Barbara Cartland
Hladové moře – Helmuth Nowak
Operace Hess – Leo Kessler
Pletení – Kniha dobrých nápadů – Melody
Grifﬁths
Šťastná hodina – Zuzana Maléřová
Jak na to – Rukověť praktické ženy – Yara
Hackstein, Tobias Pehle
Rodinná encyklopedie zdraví – První
pomoc
Vánoční dekorace - Denise Crolle-Terzaghi
Moderní dům od podlahy po půdu
Lexikon - Rostliny pro zahrady snů – Hermann Hackstein, Wota Wehmeyer
Adventní kletba – Vlastimil Vondruška
Duhový most – Táňa Keleová-Vasilková
Krize – Robin Cook

Pro děti a mládež:
Dobrodružství Darinky a kamarádů – Petra Vondrová
Hledej strašidla - Francisca Valiente
Pohádkový rok s medvídky – Willeke Bakker
Ezopovy bajky
Pohádky bylo nebylo…- Vladimír Hulpach
Čtyři a půl kamaráda a matikářovy plavky –
Joach Friedrich
Klub záhad – Úkryt posledního vlkodlaka – Thomas Brezina
Létem políbená – Lenka Lanczová
Upíří ségry – Přepadení v muzeu – Franziska Gehm
Výpůjční doba:
Pondělí: 7:15 – 11:30
Středa:
7:15 – 11:30
Čtvrtek: 7:15 – 11:30
Pátek:
9:30 – 11:30

Knihovnice:
Pavla Kolářová
Tel.: 561 034 922
e-mail: knihovna@pocatky.cz
www.knihovna.pocatky.cz
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12:00 – 15:45
12:00 – 15:45
12:00 – 15:45
12:00 – 18:00

SIMONA MONYOVÁ
se i leknout: „To není možné, tohle je
o mně!“ V jejích knihách s výstižnými názvy – Matka v koncích – Matka
v nesnázích – Konkurz na milence
– Jednou nohou v blázinci – Utrhnout se ze řetězu – Tchyně a uzený
- …(napsala jich téměř třicet) vystupují obyčejné ženy, jejich neimponující chlapi, zlobivé děti, nudná práce,
milenecké pletky, hledání pravdy,
lásky, štěstí,…glosované trefnými
hláškami.
Pouze z jejího posledního příběhu SRDCEBOLY, dle
slov autorky, autobiograﬁckého příběhu, mě mrazilo. Shodou
náhod jsem ho četla v době, kdy Simona Monyová tragicky
Úspěšná, sympatická, vtipná, šťastná, milá……těmito
slovy jsme hodnotili spisovatelku Simonu Monyovou, po její
autogramiádě spojenou s autorským čtením, která se konala
22. března v místní knihovně. Každý z nás si kromě příjemného zážitku odnášel i její knihu s podpisem.
Monyová byla vtipná vypravěčka. Humorně a svižně líčila svou spisovatelskou kariéru, s láskou a hrdostí mluvila o
svých třech synech, beze stop hořkosti líčila své manželství…nikoho by ani ve snu nenapadlo, že za tou usměvavou
tváří se skrývá bolavá duše.
Knihy této brněnské spisovatelky se čtou jedním dechem,
protože jsou o nás obyčejných lidech s každodenními běžnými starostmi i radostmi. Simona Monyová bývala přirovnávána k Betty MacDonaldové, která také dokázala i ty chmurnější
stránky života popisovat vtipně s ironickým nadhledem.
Čtenář si musel často nad její knihou povzdychnout nebo
zahynula a já mezi řádky jejího posledního příběhu cítila, jaké
utrpení ta útlá černovláska prožívala.
Tragický odchod této spisovatelky zasáhl nejen nás, věrné čtenáře, ale určitě i všechny ženy, které prožívají domácí
násilí. Když se nedokázala zachránit tato veleúspěšná, bohatá žena, jak to mají dokázat ty chudé, bez prostředků, bez
známostí?
„Simono, dovedla jsi tak úžasně zaplétat a rozplétat osudy svých literárních postaviček, proč jsi včas nerozpletla i ten
svůj? Budeš nám chybět!“
Jiz
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ŠACHOVÝ ODDÍL TJ SPARTAK POČÁTKY
POŘÁDÁ 5. ROČNÍK TURNAJE V RAPID ŠACHU
Termín:

sobota 17. 9. 2011
Přihlášky u ředitele turnaje Jelínek Miroslav, Sídliště 579, 394 64 Počátky,
tel: 603 712 604.

Hrací místnost:
Ředitel turnaje:
Realizační tým:
Rozhodčí turnaje:
Hrací systém:
Program:

Restaurace „Na Sídlišti“ (50 m od restaurace Ford)
Jelínek Miroslav, Sídliště 579, 394 64 Počátky
Jelínek Miroslav, Krystián Miroslav (krystian@seznam.cz), Alexa Jaroslav
(alexajar@volny.cz)
Alexa Jaroslav
Švýcarský systém na 7 kol s tempem 2x 20 min.
8, 00 - 9,00 hod. - prezentace účastníků + objednávky obědů
9, 00 - 16,00 hod. - zahájení a průběh turnaje (během turnaje budou
prostory restaurace k dispozici účastníkům).
Kolem poledne přestávka na oběd.
16, 30 hod. - Zakončení turnaje, vyhlášení výsledků, předání cen

Startovné:

bude vybíráno při prezentaci
dospělí – 100 Kč
mládež do 18 let, důchodci – 80 Kč

Ceny:

1. cena – 500 Kč
2. cena – 300 Kč
3. cena – 200 Kč
další odměny budou věcné ceny

Upozornění:

Na 2 hráče nutno přinést šachy + šachové hodiny
Jelínek Miroslav, ŠO TJ Spartak Počátky

Na příjemnou ochutnávku a posezení se těší Sport Bar v Počátkách.
2. – 4. 9. 2011
RYCHTÁŘ NATUR – neﬁltrovaný světlý ležák
Je to nepasterizované příjemně hořké pivo s vysokým řízem a bohatou pěnivostí.
Rychtář Natur je neﬁltrovaný světlý ležák s obsahem alkoholu 4,9 %.
Vyrábí: Pivovar Rychtář (Hlinsko v Čechách)
19. – 21. 9 . 2011
JEŽEK 11 NEFILTROVANÝ – neﬁltrovaný světlý ležák
Nepasterizovaný Ježek 11 je neﬁltrovaný, vyznačuje se vyváženou svěžestí chutí a kvalitním řízem.
Pivo ježek 11 je světlý ležák s obsahem alkoholu 4,8 %.
Vyrábí: Pivovar Jihlava
27. – 28.9. 2011
SVÁTEČNÍ SPECIÁL
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PC KURZ - „SENIOŘI KOMUNIKUJÍ“
Zatímco si naše děti užívali posledních prázdninových dní, kdy se konečně vydařilo i počasí,
skupinka deseti počáteckých seniorů, prázdniny
- neprázdniny, nastoupila do školy!
Po čtyři dny, vždy dopoledne od 8:00 do 12:00
hodin, zasedli do pomyslných „školních lavic“, kterými byly stoly v naší klubovně.
Rozhodli si doplnit své vzdělání a naučit se pracovat na počítačích. Snad i chtěli zjistit, co ty naše
děti na PC tolik láká!
Každý měl před sebou notebook i s myší a zkušený lektor pan Adamec je pomalu zasvěcoval
do počítačového a internetového světa. Někteří
z nich se mi přiznali, že PC ještě nedávno neuměli
ani zapnout. O velké přestávce chodili na čerstvý
vzduch do amﬁteátru a vroucně si vyměňovali zkušenosti. Senioři určitě měli, jak já říkám „vykecanou díru do hlavy“, ale byli spokojení. Bylo hezké
s nimi sdílet jejich nadšení i zkušenosti. Obdivovali
trpělivost pana Adamce, který jim zkušeně vysvětloval a několikrát opakoval, jak na to. Každý si také
během kurzu na Seznamu založil svoji e-mailovou
adresu. Jeden den přijel z banky další lektor, který
jim vysvětloval internetové bankovnictví a princip
platebních karet. Protože ne všichni mají doma PC a internet, pozvala jsem je na veřejné internetové PC pracoviště do
našeho infocentra.
Čtyři dny utekli a naši „žáci“ zdárně absolvovali PC
kurz „Senioři komunikují“ z nadačního fondu manželů Livie
a Václava Klausových.
Lí.

POZVÁNKA PRO SENIORY
Senior klub pro Počátky a okolí
Milí senioři,
dovolte mi pozvat Vás prostřednictvím Počáteckého zpravodaje na otevření nového Senior klubu v Počátkách. Klub
bude místem společného setkávání a trávení volnočasových
aktivit.
První schůzka se koná 7. října 2011, a pak nadále každý
sudý týden v 16:00 hod. v budově KZM Počátky v klubovně
č. 2. v Počátkách.
U kávy nebo čaje se můžeme setkat se zajímavými lidmi
a dozvědět se něco nového!
Na společná setkávání a spolupráci se těší
Petra Mikolášková
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KINO

SOKOLOVNA
AKCE ZÁŘÍ 2011

POČÁTKY

ZÁŘÍ 2011

P. a. (zkratka) - prodejní akce

BARBAR CONAN
3.9.2011 – sobota – 19:00 hodin – 90 Kč
110 minut – USA - titulky
Akční, dobrodružný; Přístupný od 15-ti let
ČERTOVA NEVĚSTA
4.9. 2011 – neděle – 17:00 hodin – 75 Kč
101 minut – ČR – české
Pohádka; Přístupný
MUŽI V NADĚJI
10.9.2011 – sobota – 19:00 hodin – 90 Kč
115 minut – ČR – české
Komedie; Nevhodné pro děti do 12-ti let.

8. 9.

P. a. – f. OPELTOVÁ – Secondhand

19. 9.

P. a. – f. BELLITEX – Secondhand

21. 9.

P. a. – f. SHIVA – Spotřební zboží

24. 9.

HC DEVILS – Zábava – hraje KALYBR,
host večera KABÁT REVIVAL

KALYBR a KABÁT REVIVAL!
SOBOTA 24.9.2011
SOKOLOVNA POČÁTKY
21:00 hodin

DRIVE
17.9.2011 – sobota –19:00 hodin – 80 Kč
95 minut – USA - české titulky
Akční, krimi, thriller; Přístupný od 15-ti let

OŠETŘOVATEL
25.9.2011 – neděle – 17:00 hodin – 70 Kč
104 minut – USA, český dabing
Komedie, rodinný, romantický; Přístupný

P. a. – f. HANSLIAN – Spotřební zboží

TANEČNÍ ZÁBAVA hraje

PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI
11.9.2011 – neděle – 17:00 hodin – 75 Kč
93 minut – Velká Británie – český dabing
Pohádka; Přístupný

SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL
18.9.2011 – neděle – 17:00 hodin – 110 Kč
90 minut – ČR – české
Pohádka; Přístupný

7. 9.

Hraje skupina KALYBR.
Host večera KABÁT REVIVAL
První revival skupiny KABÁT schválená managementem skupiny KABÁT. Od roku 2002 vystupuje na prestižních
podiích po celé ČR i na Slovensku!
Repertoár tvoří největší hity skupiny KABÁT. Vše doplněno světelnými a pyrotechnickými efekty.
Od března 2011 již s novým programem
BANDITI DI PRAGA.
Pořádá - HC Devils Počátky

POZVÁNKA
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

FOLKOVÝ BUDÍK
Kulturní dům Horní Cerekev
pořádá

HANA A PETR ULRICHOVI
S JAVORY
v sobotu 22.10.2011 v 19:00 hodin
Předprodej vstupenek:
Městský úřad Horní Cerekev.
Info: p. Kmoch – tel.: 608 963 011
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ODLOŽENÁ ŠTĚNATA – VZPOMÍNÁTE?
V únorovém čísle, letošního roku, Počáteckého zpravodaje jsem psala o nalezených čtyřech štěňatech v kolně klubovny ve Vesci. Našel
je pan Bureš z Vesce a u této rodiny Burešů
tyto pohublé, malé, chlupaté, kostnaté kuličky
potažené kůží nalezly azyl. Ihned byl informován Pavel Hůša z Úseku životního prostředí.
Toho jsem se také zeptala, jak to se štěňaty
dopadlo. Hrozilo totiž, že budou odvezeny do
útulku. Hůša mi odpověděl, že bohužel ze čtyř
štěňat nakonec zůstaly pouze tři. To jedno ještě
v lednu zemřelo.
Burešovi kostnatá štěňata během pár týdnů
vykrmili do pěkných cvalíků, krásných mazlíků, kteří i když je lidská ruka takto odložila, na
lidské pohlazení vůbec nezanevřela. Ba naopak! Jedno štěně našlo domov u Standy Fialy,
druhé si vzal bagrista z ﬁrmy Syner, který v té
době pracoval ve Vesci. Třetí štěňátko páníčka
z počáteckého okolí nenašlo, a tak bylo odvezeno do útulku. Město za něho muselo zaplatit
poplatek 2.350 korun. Bohužel se nepodařilo
zjistit, kdo štěňata odložil.
Lí.
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AXA Povinné ruení – AXA Auto

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Pebíráme bezeškodní prbh a uplatníme bonus až 50 %

•
•
•
•

•

•

Prodám byt 2 + 1 na Sídlišti v Počátkách. Zateplený, plastová
okna. Cena 600.000,- Kč. Při rychlém jednání sleva.
Tel.: 720 626 608
Nabízím nebankovní půjčku, rychlá realizace, ručení nemovitostí. Tel.: 724 286 548.
Housle na svatebním obřadu. Absolventka konzervatoře
Sandra Biňovcová zahraje známé, vybrané svatební skladby
světových mistrů, živě na housle dle dodaného seznamu. Cena
produkce je 350,- Kč. Tel.: 774 138 207
Výprodej secondhandového zboží! Dovoz z Anglie, vše pěkné
a luxusní. Kojenecké dětské od 30,- Kč/ks, dámské - 50,Kč/ks. Velice příznivé ceny. V Sokolovně, dne 8. září 2011 od
14:00 do 16:00 hodin.
Prodám družstevní byt 3+1, garáž i zahradu. Lze i samostatně.
Panelový dům je po celkové rekonstrukci - nová okna a zateplení. Tel.: 728 686 299

SLEVA 10 % za roní platbu, podroní platby bez navýšení
ZDARMA asistenní služby nejen v pípad nehody, ale i v pípad poruchy
Pipojištní všech skel za 540,- K / rok, s limitem 20.000,- K

Sazby pro povinné ruení STANDARD (35/35)
0 – 49 kW
50 – 59 kW
60 – 69 kW

od 1.620,- K
od 1.800,- K
od 2.160,- K

70 – 79 kW
od 2.844,- K
80 – 99 kW
od 3.600,- K
100 a víc kW od 4.320,- K

AXA eská republika
Simona Vaková, POS Senior
Tel. 774 355 543, 734 700 806
e-mail simona.vankova@axa-partner.cz
www.axa.cz

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
x PEÍCÍ KAMENY
!!!ZAJÍMAVÉ CENY,PRVOTÍDNÍ KVALITA,PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA!!!
HUMPOLEC

PELHIMOV

KAMENICE NAD LIPOU

Parkovišt u obadní sín

Kemešnická 1946

Po tel. dohod

Tel: 777 612 640

Tel: 565 323 360

Tel: 565 323 360

777 162 132

777 162 132

ZAVOLEJTE,ZAKÁZKU PIJEDEME SJEDNAT OSOBN
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