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Redakce Počáteckého zpravodaje, Kulturní zařízení města Počátek a MěÚ Počátky
přejí všem maminkám při příležitosti svátku matek hodně zdraví a spokojenosti
v rodinné pohodě.

Strategie rozvoje Města Počátky
Vážení občané, v loňském roce jsem ve Zpravodaji vyjádřil úmysl pokusit se společnými silami v našich
podmínkách vytvořit pro město jako celek dokument s dlouhodobějšími záměry rozvoje. Původním cílem
bylo připravit výhled až do r. 2013, což je čas, do kterého bude v platnosti nová finanční a dotační politika
Evropské Unie. K tomu účelu vznikla menší pracovní skupina, která se shodla, že nejprve vyzveme zařízení
města, úřad města, politické strany jejichž kandidáti získali důvěru rozhodovat v Zastupitelstvu města. Tato
etapa již proběhla a proto Rada města rozhodla tímto oslovit zájmové organizace, právnické i fyzické
podnikatelské subjekty působící ve městě a vyzvat Vás k zasílání, či předávání svých představ, námětů
na Městský úřad, Kulturní zařízení města, nebo na dále uváděné e-mailové adresy. Současně jste zváni na
setkání dne 10. června od 18. hodin v sále kulturního zařízení (Záložny) , kde náměty radní spolu s Vámi
prodiskutují. Následovat bude spojení všech těchto informací v jeden společný podklad, který bude dostupný k seznámení během letních měsíců na MěÚ, v informačním centru kulturního zařízení města a na
webových stránkách města (www.pocatky.cz). Podstatné informace ve zkrácené formě uveřejníme též ve
zpravodaji. Než bude vše posuzovat Rada města a nakonec o rozvojovém dokumentu rozhodovat Zastupitelstvo žádáme všechny občany-využijte možnosti reagovat na předložené, vlastními nápady přispět
rozvoji města a to písemně na podatelnu MěÚ, nebo e- mailem na adresy (me.urad@pocatky.cz, město@pocatky.cz, město.pocatky@cmail.cz, kultura@pocatky.cz). Předpokládáme, že ještě před konečným
projednáním v orgánech města uspořádáme v září nebo říjnu (termín bude upřesněn) k tomuto tématu
veřejný diskusní večer.
Ing. Jan Třebický, starosta

Ještě se dnes hrají kuličky?

Z obsahu:
l Strategie města
Počátky

Chvíle, kdy se po zimě ohřála země natolik, že do ní šel patou vyhloubit důlek, býval kdysi pro děti ten skutečný
začátek jara. Kluci i holky si přibalili do aktovek plátěný pytlík s hliněnými kuličkami a všechny důlky v okolí školy
byly ihned po vyučování obležené. Všichni jsme šli domů se špinavým ukazováčkem od cvrnkání. Střídavě jsme
měli pytlíček s kuličkami přeplněný nebo poloprázdný. S postupujícím jarem přicházely další zábavy, kuličky
jsme uložili, abychom je opět za rok znovu vytáhli. Zásoba hliněnek se dala snadno doplňovat. Pytlík s
dvacítkou hliněnek stával v hračkárně 2 Kč. Později se mezi dětmi hrávalo o skutečný poklad – skleněnky.
Skleněné kuličky byly sice dražší, ale pro hru byly vhodnější, protože jsou těžší, lépe drží směr a odráží kuličky
soupeřů. Opravdovou pojistkou vítězství však byla kulička kovová. Ve starém Římě si děti cvrnkaly mramorovými kuličkami, při vykopávkách se jich našla spousta. V opravdových kuličkových turnajích se dá hrát s kuličkami
z kamene a ušlechtilých polodrahokamů, které lze objevit ve specializovaných obchodech s minerály. Jsou ale
hodně drahé – kolem stokoruny za jednu. V roce 1998 založila v Praze parta nadšenců Český kuličkový svaz,
který pořádá každoročně turnaje v této dnes již takřka zapomenuté hře. Idylická hra našeho dětství se změnila
v tvrdou sportovní disciplínu s řadou turnajů a konečným mistrovstvím republiky. Hrají celé rodiny v jediné
kategorii bez ohledu na věk a pohlaví. Zakázané jsou kovové kuličky, hraje se především skleněnkami. Může
se hrát i s korálky, vyvrtaný otvor nevadí, ale působí to trochu amatérsky. Nejkvalitnější skleněnky se k nám
dovážejí. Je to neuvěřitelné, do sklářské velmoci se dovážejí skleněné kuličky. Žádná sklárna u nás o jejich
výrobu nestojí. Z dětského jarního cvrnkání se stala organizovaná společenská disciplína s pevnými pravidly.
Alespoň něco. Děti už totiž dnes kuličky nehrají. Nebo jste je snad viděli? U pana Skalického v hračkárně jsou
ke koupi kuličky hliněné i skleněné. Jsou samozřejmě mnohem dražší, než před léty. Sáček hliněnek stojí 37
Kč/50 kusů a sáček skleněnek pořídíte za 16 Kč/40 kusů.
JiZ

l Ještě se dnes
hrají kuličky?

Anketní otázky z webových stránek

l Zázraky přírody

Výsledky anket, které proběhly na oficiálních webových stránkách města Počátky (www.pocatky.cz).
„Jste v Počátkách spokojeni s údržbou a stavem silnic v zimním období?“
Zveřejněno od 15.2. do 20.3.2005. Celkový počet hlasujících: 127
spokojeni(17%)
ujde to(20%)
nespokojeni(63%)
„Podporujete konání již tradiční akce Den přírody? Mají se akce tohoto typu v Počátkách pořádat?“
Zveřejněno od 20.3. do 18.4.2005. Celkový počet hlasujících: 73
více takových akcí(62%)
je mi to jedno(18%)
akce tohoto typu nenavštěvuji(21%)
VK
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l Cyklista
Vysočiny
l Mateřská
škola
l „S tvojí
dcerou ne“
l Anketa

l Inzerce
l Kino

Letem nejen
počáteckým světem
VTS s.r.o. děkují všem spoluobčanům Počátek a žákům místní
ZŠ za pomoc při jarním úklidu
chodníků, ulic a veřejných zelených ploch.
Jak čteme a přispíváme do Počáteckého zpravodaje?
Patřím k občasným dopisovatelům PZ, tak si někdy kladu tuto
otázku. Není to nejhorší i když se
někdy jeví, že lhostejnost ke všemu veřejnému, tolik příznačná
pro dnešní dobu a převážnou
většinu společnosti panuje i u
nás, v Počátkách.
PZ je měsíčník, čili pokud chce
informovat v předstihu, pak o
kulturních a společenských akcích dopředu plánovaných. Tento předpoklad určitě plní. Velké
rezervy jsou v získání širokého
okruhu přispívatelů sdělujících
ostatním svoje poznatky, názory, zkušenosti, životní moudra
atd. Jak praví staré, léta platné
heslo: „ Co je psáno, to je dáno.“
Sám mám radost, že možná
i několik mých kritických článečků prospělo dobré věci. Např.
hory doly ve školní ulici zmizely,
byla předlážděna. Naše věžní
hodiny zase bijí i ukazují stejně a
správně atd...
I dnes, kdy už skončilo zimní
období, je stále ještě „propírána“
zimní údržba i nyní probíhající
jarní úklid veřejných komunikací
a mohu potvrdit, že značně kriticky. Na webových stánkách
města o ní probíhala anketa. Doufám, že se v tomto vydání dočteme o jejích výsledcích. Všichni
víme, že pokud se týče sněhové
nadílky, byla štědrá. Pamětníci
však tvrdí, že nikoliv mimořádná.
Z mého pohledu mohu říci, že
mladí pracovníci Vodotechnických služeb se určitě snažili.
Zkušenosti s odstraňováním takového množství sněhu však
neměli. Vždy jsem „rostl“, když
jsem z chodníku pracně odstranil sníh a „kluci“ při odvážení sněhu ze silnice (pluhem) mi ho v
dvojnásobném množství nahrnuli
až ke zdi. Totéž u garáží u „elektrárny“. Příště to chce u toho více
přemýšlet nebo si nechat poradit
od zkušenějších.
Ale proč to všechno píši? Planým
kritizováním takzvaně „u piva“ nic
nedocílíme. Svěřme se s tím, co
nám dělá radost i s tím, co nás
trápí nám všem v PZ. Mimochodem, jestli pak jste si všimli v několika předchozích vydáních
PZ nové hlavičky a půvabné fotografie našeho náměstí na titulní
straně s kašnou, věží, kostelem?
FRK

Cyklista Vysočiny
V posledních letech dochází k velkému rozmachu cykloturistiky. Tato sportovní aktivita s sebou
bohužel přináší i neblahé vedlejší účinky v podobě dopravních nehod. Účinným řešením jsou
akce prevence zaměřené na bezpečnost cyklisty v silničním provozu.
Městská policie Jihlava vyhlašuje druhý ročník soutěže Cyklista Vysočiny 2005. Soutěž se
koná pod záštitou hejtmana kraje Vysočina RNDr. Miloše Vystrčila. Tato sportovní akce si klade
za cíl zvýšit bezpečnost cyklistů v silničním provozu a seznámit účastníky s cyklotrasami
našeho regionu. Pořadatelé soutěže zároveň chtějí připomenout turistickou atraktivitu regionu,
prezentovat krásu a pamětihodnosti kraje Vysočina a v neposlední řadě umožnit obyvatelům
měst a obcí smysluplné využití volného času.
Druhý ročník se uskuteční v průběhu měsíců červen až září. Samotná soutěž se bude odehrávat
ve dvou fázích. V rámci první, dlouhodobé fáze (červen-srpen) bude probíhat registrace
účastníků a cyklovýlety do vybraných měst a obcí regionu Vysočina. Účastníci se budou
registrovat v místě svého bydliště. V případě, že v jeho obci nebo městě nebude registrační
místo, provede registraci v nejbližším místě svého bydliště nebo na internetových stránkách
www.cyklistavysociny.cz. Trasy byly vybrány pro všechny typy kol. Ukončení první fáze bude do
31. 8. 2005. Druhá fáze soutěže proběhne 17.9. 2005 na Čeřínku u Jihlavy.
Zúčastnit se jí mohou pouze zaregistrovaní účastníci, kteří v první fázi soutěže absolvovali
minimálně dvě trasy mezi uvedenými městy. V tento den závodníci absolvují dovednostní
disciplíny a finálový závod po stanovené trase (viz internetové stránky), která povede z větší
části terénem. Pro její absolvování doporučujeme použít horská nebo trekinková kola. V závěru
finálového dne dojde k vyhlášení výsledků jednotlivých kategorií a předání cen vítězům.
Ceny pro vítěze finále: pro první tři v jednotlivých kategoriích - finanční odměna.
Každý z účastníků obdrží tričko a malé občerstvení.
Přihlášky a detailní informace o akci lze získat na internetových stránkách:
www.cyklistavysociny.cz
MP Jihlava

Nemocnice Počátky s. r. o.
Tři roky uplynuly od uzavření zadlužené počátecké nemocnice. Až v letošním roce, 1. dubna
byl slavnostně zahájen provoz soukromé léčebny dlouhodobě nemocných. Branami
nemocnice proudily desítky, možná stovky zájemců, kteří využili „dne otevřených dveří“ a přišli
si zrekonstruované prostory naší bývalé nemocnice prohlédnout. Prozatím je k dispozici 44
lůžek, dalších 76 přibude v červnu.
Pokoje pro pacienty jsou vybaveny novým nábytkem a budou 2-3 lůžkové. V nově otevřené
léčebně vznikne 85 nových pracovních míst, především pro střední a pomocný zdravotnický
personál. Investice do rekonstrukce celého areálu přesáhnou 30 mil. Kč a s návratností investic
počítají její noví majitelé za více jak 10 let.
Lůžka pro dlouhodobě nemocné budou využívat pacienti z celého okolí – z pelhřimovského,
jihlavského, jindřichohradeckého o českobudějovického okresu. Otevření LDN vítají také
praktičtí lékaři, neboť lůžek tohoto typu je u nás nedostatek. Nemocnice s.r.o. je ochotna zajišťovat
také lékařskou službu první pomoci pro Počátecko. Vše je zatím otázkou jednání s vedením
města a VZP. Jaký dojem získali návštěvníci při slavnostním otevření léčebny? - to se dočtete
v anketě na str. 4
JiZ

Ohlédnutí za sezonou 2004 - 2005
šachového oddílu TJ Spartak Počátky
Šachový oddíl začal sezonu první středu v měsíci říjnu 2004. V oddíle je registrováno
deset členů. 7 dospělých a 3 žáci. Scházíme se ve středu v klubovně sportovní haly.
Šachisté opět hráli přebor 3. divize - východ. V přeboru třetí divize hrálo 9 družstev z
východu již. Čech. Umístili jsme se „na pomyslné bedně“ a to na třetím místě. V měsíci
březnu 2005 jsem sehráli přátelské utkání se Žirovnicí. Zápas skončil naším vítězstvím
a to 9:1 bodů. Tečkou za sezonou byl Turnaj dvojic. Turnaj se hrál v rapid šachu, 2x 20
minut na jednu partii. Hrálo se systémem každý s každým. Hráči byli ze Žirovnice,
Janštýna a Počátek celkem 5 dvojic. Vítězem se stala dvojice z Počátek ve složení
MUDr. Miroslav Kristián a Karel Kapoun. Turnaj se všem účastníkům líbil a už se těší na
příští rok. Koncem měsíce dubna 2005 jsme sezónu ukončili. Máte-li zájem o šachy
přijďte mezi nás. Sezóna 2005-2006 začne v říjnu 2005. Bližší informace v nástěnce TJ
Spartak Počátky.
za šachový oddíl M. Jelínek
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Tradice netradičně

Mateřská škola
MtŠ zve všechny rodiče na slavnostní vystoupení dětí k příležitosti oslavy DNE MATEK. Vystoupení se uskuteční v kině v pátek
dne 13. května v 17:00 hodin.
V pátek 15. dubna bylo v mateřské škole slavnostně otevřeno
dopravní hřiště pro děti.
Toto hřiště bylo opraveno díky
státní dotaci, kterou město Počátky dostalo díky p. starostovi ing.
J. Třebickému. Dětská vozidla
byla zakoupena za finanční prostředky získané na akcích MŠ pro veřejnost a od sponzorů: p. Karásek, p. Brož, p. Skalický,
p. Rychta, p. Krásl, p. Kešner, p. Doležal, Česká spořitelna, Domov důchodců Konolfingen,
občané Konolfingenu, anonymní dárce.
Mateřská škola všem velmi děkuje!

„S tvojí dcerou ne“
A je to za námi! To si mohli říci počátečtí ochotníci, když spadla poslední opona. Ve dnech 1. a 2. dubna
sehráli komedii od současného autora a herce Antonína Procházky „ S tvojí dcerou ne“. Již název
napovídal, že by se diváci mohli pobavit. (Od Antonína Procházky jsme měli možnost vidět v loňském
roce při hostování divadelní společnosti HÁTA -„ Klíče na neděli“).Sama jsem byla zvědavá, jak si
povede počátecký soubor. Již dlouhou dobu jsme neměli možnost shlédnout v nastudování souboru
J.K.Tyl činohru. Vypadalo to, že se soustředí jen na operety, které byly vždy „tutovkou“.
Už na plakátech jsme viděli, že režie se ujali Mgr. Alena Jandová a Pavel Kubů, oba dlouholetí členové
divadelního souboru J.K.Tyl v Počátkách, a obsazení bylo také překvapením. Vedle osvědčených
„hlavních herců“ (Miluška Smejkalová, Karel Šimánek a Milan Salava) dostali šanci „komparsisté“
(Dana Povolná, Karel Janda a Standa Žižka) a nováček souboru Jarka Machová. Určitě jsem nebyla
sama, kdo byl zvědavý, jak se s rolemi poperou.
Výběr hry byl šťastným rozhodnutím. Vždyť, jak již upozornili „divadelníci“ v programu, je potřeba, aby
se lidé zasmáli. A to hra splnila. Spád, humor, praštěné zápletky - to vše jsme mohli vidět na prknech
počáteckého kina. Při obsazování rolí měli režiséři také šťastnou ruku. Pan Karel Janda v roli bankovního
úředníka byl skvělý. Když se „přerodil“ ze seriózního pána v rádoby moderního mladého muže,
ozývala se z publika salva smíchu. Paní Miluška Smejkalová mu úspěšně sekundovala coby manželka
a učitelka v mateřské škole. Oba mě svým výkonem mile překvapili. Na druhé straně jsem více čekala
od Dany Povolné a Karla Šimánka. Ti se zbytečně drželi při zemi.
Myslím, že role jim nabízela větší „odvaz“, ale nicméně předvedli perfektní výkon. Velkým překvapením
bylo první divadelní vystoupení Jarky Machové ( Sandra ). Ta nehrála, byla prostě sama sebou a
hlavně byla přirozená. Standa Žižka v roli zloděje Česti dostal zase větší možnost projevit se. Jeho
Česťa byl takový moula k politování a o to šlo. Škoda, že role Robina - Milan Salava, byla tak malá.
Nemůžu než říci - dobrý.
Sečteno a potrženo, byl to úspěch. Hra byla skvělá, herci byli skvělí (abych nezapomněla - dámy,
smekám před Vámi, určitě víte proč) a myslím, že i publikum bylo skvělé. Alespoň se báječně bavilo.
Odměnou Vám všem, kteří jste se podíleli na zdárném průběhu představení, byly smích a potlesk
diváků. Děkuji Vám za příjemné dva večery a doufám, že se brzy v počáteckém kině zase objeví
činohra.
I.P.

Zdá se to být nelogické? Jak
pro koho. Pokud jste si ale
udělali čas ke shlédnutí divadelní komedie autora Antonína Procházky „S tvojí dcerou
ne“ dne 1. a 2.4. 2005 v našem kině, zakoupili si a pozorně pročetli program, poznáte logiku v názvu tohoto
článečku. A když už jsme u
toho programu, nutno vyzdvihnout, že tak perfektně
zpracovaným programem by
se mohla chlubit i profesionální divadla. Odnož počáteckých ochotníků v programu
upozornila na skutečnost netradičního rozšíření repertoáru o komedii slibující, že se
budeme dobře bavit. Že se jim
to povedlo, o tom není pochyb. V představení, kde se
„vydováděli“ nejen ostřílení
počátečtí herci mile překvapili i „elévové“ Jaruška Machová a Staník Žižků. Těch
momentů, kdy jsme opět slzeli smíchy bylo příliš. Karlík
Jandů, doposud známý jen
občasnými „štěky“ mile překvapil v titulní roli.
Co na závěr? Udělali jste
nám všem radost a pokud
může být pro vás odměnou
rozesmáté a tleskající publikum, potom vaše více než
půlroční dřina nebyla marná.
Věřím, že i pan Hezina
a Milouš Březina, pokud vše
z nebeských výšin sledovali,
hodnotili výkony dvou „nových“ režisérů, herců i celého
„ansámblu“ s povděkem.
Dobrá věc se podařila. Počátecké divadlo žije a bude žít!
Dvě vyprodaná představení
budiž našim ochotníkům výzvou k dalším reprízám a těm,
kteří je dosud neviděli pobídkou k návštěvě.
-FRK-

ČSÚ informuje
Podle sdělení Českého statistického úřadu, krajské reprezentace Jihlava, bude na území celé České republiky probíhat v
době od 9.4. do 22.5. 2005 statistické zjišťování o životních podmínkách domácností s názvem SILC 2005. Město Počátky je
mezi vybranými obcemi v kraji Vysočina, kde budou speciálně vyškolení pracovníci zjišťovat potřebné údaje v náhodně
vybraných bytech. Pracovníci se budou prokazovat příslušným pověřením ČSÚ a občanským průkazem s jednoznačnou
identifikací.

Upozornění redakce
V poslední době se množí příspěvky do Počáteckého zpravodaje od anonymních pisatelů. Redakce podporuje zveřejnění i
kritických příspěvků, ale vždy musí znát autora článku. Pro svůj příspěvek si autor může zvolit osobní značku. Redakce
zaručuje že jméno pisatele nikdy nezveřejní.
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Listujeme v kronice
Počátky jsou docela malé obyčejné městečko, když se však
ohlédneme do uplynulých let,
prolistujeme kroniky a dobové
listiny, zjistíme, že Počátky bývaly velmi významné a pokrokové město. V čele města, spolků i organizací působily skutečné osobnosti s přirozenou autoritou, které se nebály nových
věcí a dělaly určitě víc než „musely“.Dokazují to např. i tyto údaje: V celém pelhřimovském regionu bylo založeno 1. muzeum
právě u nás v Počátkách už v
roce 1892. (Humpolec – 1895,
Pelhřimov – 1908, Kamenice n.L.
– 1940) Nejstarší záložna v našem okrese je ta počátecká – z
roku 1862. ( Humpolec – 1870,
v dalších městech okresu – 1882
až 1883) Z poštovních služeben se postupně stávaly poštovní úřady. U nás tomu bylo v
roce 1820 a pak následovala
další města. ( Pelhřimov – 1839,
Humpolec – 1846, Kamenice n.L.
– 1851) Při zakládání Sokola
byly Počátky také mezi prvními
městy v našem regionu. V roce
1923 vznikl v Počátkách Klub
českých turistů. V té době působil zatím jenom v Pelhřimově.
Hasičská jednota v Počátkách
z roku 1874 byla druhá v celém
okolí hned po Pacově. Počátecká lékárna „U sv. Kateřiny“ píše
svou historii od roku 1820. Je to
nejstarší lékárna na Pelhřimovsku. Městský vodovod jsme měli
jako první v celém okrese už v
roce 1907. (Pelhřimov – 1920,
Humpolec – 1930, Kamenice n.L.
– 1946, Žirovnice – 1960) Historie naší nemocnice a dětské
opatrovny patří také k těm nejstarším v celém širokém okolí.
Údajů, které ilustrují skutečný
význam našeho města v minulosti by se ještě dohledalo více.
Také přehled významných
osobností Počátek by byl obsáhlý. K odkazu našich předků se
tedy můžeme hlásit s hrdostí.
Marně přemýšlím, jaká významná událost proslavila a zviditelnila naše město v posledních
letech.
JiZ

Anketa
Jaký dojem máte ze slavnostního otevření nemocnice?
Mgr. Marie Bušková - První dubnový den jsem měla možnost nahlédnout do nově otevřeného oddělení
nemocnice, které je určeno pro dlouhodobě nemocné. Prohlédla jsem si pěkné a moderní vybavení
pokojů, velmi mě zaujaly sprchy a sociální zařízení pro pacienty. Vše je řešeno účelně a zajišťuje pacientům pohodlnou hygienu. Z vlastní zkušenosti vím, jak důležitá jsou podobná zařízení pro lidi, kteří tuto
pomoc potřebují. Tato péče je nezbytná a velmi potřebná, proto mě těší, že jsou prostory bývalé nemocnice takto využity. Vše zářilo novotou a čistotou…..jen mě trochu zamrazil pocit z chladných bílých stěn,
jako bych se dotkla beznaděje, kterou zde budou někteří lidé prožívat. A trochu mi chyběl pocit útulnosti,
jež by snad možná přinesla teplejší barva stěn, na které se budou dlouhé dny pacienti dívat….Vím, že v
podobných zařízeních je prvořadá lékařská a osobní péče, ale pocit útulnosti by jistě neměl chybět. Vždyť
pro mnohé z lidí, kteří budou nové pokoje obývat, je to určitá forma domova, pro mnohé možná poslední….A stejně jako v porodnicích začínají svůj život človíčci v barevně vymalovaných pokojích, snad ještě
více potřebují barvy a neformální útulné prostředí lidé, kteří si pro barevnost a teplou krásu ven vyjít již
nemohou… p.Radka Kubů –V nově otevřené nemocnici jsem se byla také podívat. Je to tam pěkné,
všechno je nové. Překvapilo mě, jak mnoho lidí se zajímá o osud naší bývalé nemocnice a přišli si ji také
prohlédnout. p.Eliška Grossová – Léčebna je pěkná. Je dobře, že se prázdné prostory opět využijí ke
zdravotnickým účelům. Osobně si myslím, že mohla počátecká nemocnice plynule a při provozu přejít na
LDN a mohla tak stále patřit městu. Pharm Dr. Otmar Krásl – Jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit spolu
se zástupci kraje, zdravotní pojišťovny a dalších institucí a organizací slavnostního otevření prvních dvou
jednotek následné péče v Nemocnici Počátky. Mohl jsem porovnat původní stav objektu se stavem po
rekonstrukci a musím se přiznat, že jsem něco takového očekával – již dříve jsem byl v Nemocnici ve
Valticích, která je obdobným zdravotnickým zařízením a odtud jsem si odnesl představu, jak by jednou
naše nemocnice v Počátkách mohla vypadat a jaké služby by mohla pacientům poskytovat. Zrekonstruované prostory, vybavení a zařízení léčebny jsou však jen jednou stránkou úspěchu, bude rovněž
záležet na zdravotnickém personálu a ostatních zaměstnancích, zda nemocnice v Počátkách získá zpět
svůj věhlas a prestiž. Marie Bínová - K dotazu, jestli jsem se byla podívat v nově otevřené nemocnici,
musím říci, že je to tam udělané pěkně. I když si myslím, že je důležitější, jak se tam budou cítit pacienti.
Dále si myslím – když toto dokázali občané Společnosti Valtice, proč to nemohlo realizovat město Počátky? To tady máme tak málo schopné zastupitelstvo? Co se týká kuchyně v MŠ, souhlasím plně s
ředitelkou pí. Trkolovou a p. ing. Třebickým. Nájemné za pronájem kuchyně se mi zdá nehorázně nízký. S
tím musí souhlasit většina občanů Počátek. Proč o pronájmu rozhoduje pouze Rada města?
Iva Třebická - Jako každý občan Počátek byl zvědavý na znovuotevření nemocnice, tak i já jsem v sobě
měla pocit zvědavosti – jaké to tam je a jak to všechno bude dál. Moje zvědavost byla uspokojena,
všechno prokouklo, nová dlažba, nové dveře, praktické koupelny,WC, moderní postele,… Ovšem při
opuštění budovy jsem cítila smutek, že to všechno už vlastně není naše, nepatří to městu. Ujali se toho
cizí podnikatelé. Také personální obsazení nese snad 4-5 jmen našich počáteckých občanů, ostatní
zaměstnanci jsou pravděpodobně cizí. Ale i tak si přeji, aby nemocnice dobře sloužila těm, kdo ji bude
nejvíc potřebovat. Jitka Zlukyová - Prostředí je příjemné. Teď ještě aby byl personál příjemný na klienty,
aby byl zaměstnavatel příjemný na zaměstnance a aby dopady na mateřskou školu (z důvodu pronájmu
její kuchyně) byly co nejmenší.
JiZ

Tip na návštěvu kina
„Lovci pokladů“
KINO POČÁTKY * SOBOTA 28. KVĚTNA 2005 OD 17:00 A 20:00 * VSTUPNÉ 50,- KČ * USA
2004 * 130 MINUT * MLÁDEŽI PŘÍSTUPNÝ * ČESKÉ TITULKY * ŠIROKOÚHLÉ PLÁTNO
Aby rozluštil kód, musel porušit všechna
pravidla.
V hlavních rolích Nicolas Cage, Diane Kruger a Jon Voight
Benjamin Franklin Gates (NICOLAS
CAGE) obětoval celý život hledání bájného
pokladu řádu Templářů, za kterým se bezúspěšně honilo už šest generací jeho předků. Teprve Benovi se však podařilo sérii marných pokusů prolomit a konečně najít nejdůležitější vodítko k jeho nalezení – mapu
ukrytou na zadní straně Deklarace nezávislosti. Když se ale o velkém objevu dozví
jeho úhlavní nepřítel (SEAN BEAN), je Ben
postaven před velké dilema – pokud nezcizí nejcennější americký dokument sám,
padne do rukou nebezpečného zločince. Do víru Benova závodu s časem, nebezpečnou konkurencí a
vládními agenty je postupně vtažen jeho kamarád a počítačový nadšenec Riley (JUSTIN BARTHA) a
okouzlující restaurátorka Národního archivu Abigail Chase (DIANE KRUGER). Společnými silami se
musí pokusit zrealizovat jednu z nejnáročnějších loupeží všech dob a rozluštit 2000 let staré tajemství
největšího pokladu v dějinách Ameriky.
VK
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Zázraky přírody

V to mto čísle Počáteckého zpr a vodaje si něco řekneme o zvířa tech, která používají k získání po tr a vy nástr oje. Do nedávna se lidé do mnívali, že jsou jedinými tvor y, kteří používají nástr oje, a le přesto dnes již víme, že četná zvířa ta sa vci, ptáci i hmy z - p ř išla na to, že jim při získávání po tr a vy může něja ký
nástroj pomoci.
Sup mrchožravý ve východní Afr ice velice rád háže ka meny. Vyhlídka na chutný obsah pštrosího vejce je pro supa natolik lákavá, že objevil metodu, jak
tuto tvrdou skořápku rozbít. Sup pochopitelně nedokáže
velké vejce zobákem zvednout a mrštit jím o zem. Vybere
si tedy kulatý kámen a z výšky jej pustí na vejce, celý postup opakuje dokud vejce nerozbije. Někteří supi hodí kámen až 70x - samozřejmě, že z toho úspěšných pokusů je
asi tak polovina. Sup si také vybírá např. menší vejce pelikána a sním se vznese do výšky a pak jej pustí a vejce se o
kamení rozbije.
N a s v ý c h p r o c h á z k á c h p o o ko lí Po č á t ek u r č i t ě o b j evíte
ovocný strom nebo jiný strom, na kterém jsou na větvičkách na píchány luční kobylky, střevlíci a jiný hmyz ( mně
se to stalo u ovocných stromů u Dederovy chalupy - směr
Polesí). Vězte, že zde má hnízdiště
ťuhýk obecný (ta ké se mu říká „masojídek“). Tento pták má
po měr ně nechutný zvyk, ulo vené živočichy to tiž na pichuje
na ostré větvičky nebo na tr ny. Ta ko vá „spižír na“ má několik výhod - chycená kořist neuteče, ťuhýk si ji může na porco va t na kousky a zbytky může zko nzumo va t později. Typické zásoby v ťuhýko vě spíži tvoří hmyz, ještěr ky i ma lá
ptáča ta. Ťuhýk lo ví kořist podobně ja ko dr a ví ptáci. Sedí na
vyvýšeném místě a číhá, jestli se někde něco nepohne. Vidíli kořist, slétne do lů z pozor o va telny a svým mír ně zahnutým zobákem se jí obr a tně zmocní. Na picho vání po tr a vy je cho vání zcela instinktivní, na učené metodou po kusu a o mylu. Mladý ťuhýk obvykle drží kořist v
zobáku a táhne ji po větvi. Jestli se náhodou potrava zachytí o trn nebo o
větvičku, pomůže to ťuhýkovi, kde bude nejvýhodnější spižírna.
Pěnkava obecná používá nástrojů, aby se dostala i na obtížně dostupnou
po tr a vu. Nemá sice na dobývání larev ta k silný zobák ja ko da tel, a le do káže
při získávání potravy imropvizovat. Nejprve stejně jako datel zobákem odstraní kůru a sezobne hmyz, který byl hned pod
ní. Je-li však hmyz mimo její dosah, zaletí si
pěnkava pro nějaký tvrdší klacík a ten drží v
zobáku a šťourá jím v díře nebo ve dřevě, dokud se nedostane k ukrytému hmyzu ( toto
jsem viděl při pochůzkách přír odou s or nitologem Agentury ochrany přírody a krajiny z
Havlíčkova Brodu).
V loňském r oce byly na Fáčko vých r ybníčcích
čtyři
volavky obecné. V létě jsem pozor o va l dvě z
nich, ja kým zajíma vým způsobem lo ví ma l é
r ybky. Na břehu r ybníka si sebr a ly klacík a
udělaly z toho nástražní mušku jako si jí dělají rybáři. Návnadu hodí na hladinu na dosah svého ostrého zobáku a pak nehnutě čeká a lapí každou rybku, která si
pohozenou návnadu přijde prohlédnout. Druhá volavka to samé udělala s nalezeným peříčkem. Je pr a vda, že vo la vky ja ko r ybář nevidím u cho vné vody
rád, a le někdy je jejich cho vání zajíma vé pozor o va t.
Drozd zpěvný rozbíjí ulity mlžů a plžů o kámen. Ke svému oblíbenému kameni
se pr a videlně vr ací a ta k je o kolo nej plno r ozbitých ulit. Dr ozd žije po měr ně
skrytě, takže jeho přítomnost někdy prozradí pouze zbytky ulit a hlasité bouchání o kámen. Pouhý jeden větší hlemýžď zahr adní předsta vuje pr o dr ozda
pořádnou porci po tr a vy, a le její získání je na máha vé a nár očné na čas. Dr ozd
se k hlemýžďům uchyluje jen tehdy, když nemá dosta tek jiné po tr a vy na př.
žížal.
Vydra říční po kud neulo ví zr o vna r yby, nepohrdne a ni škeblí r ybničnou. Určitě jste si všimli, když byla upuštěná Valcha, hr o mádek prázdných lastur škeble r ybničné. Vydr a má svůj oblíbený způsob, kdy předními ko nčetina mi se snaží r ozloupnout lastur u. Po kud se jí to nedaří, vezme kámen a nebo škebli a
bije s ním o další kámen, dokud neroztříští lasturu a masitý obsah potom zhltne.
Člo věk si myslí, že práci s nástr oji zvládl ze všech živočichů jeno m o n, a le z
tohoto malého přehledu je patrné, že nástroje používají i zvířata ( samozřejmě adekvátně ke svým možnostem a schopnostem).
Pa vel Hůša, MěÚ Počátky – odbor živo tního pr ostředí
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Z veršů
Josefa Vachka
Návrat do Počátek
Zastavte mi na rozcestí.
Odtud půjdu již sám pěšky
domů.
Vystupuji: Hladím ruce třešním kolem cesty.
Dnes již stromořadí statných
stromů.
Zdá se mi, že blízký les již na
mě mává,
zná mě z dětství. Tam mě znali
všichni holubi a kosi.
Hebký mech a ostrá lesní tráva,
která smáčela mé nohy sprchou ranní rosy.
Zná mě i tajemný Krčil, Valcha, rybník v Podliščí,
že se vracím domů, zbaven
světa pout
ještě dnes jim sojka jistě vykřičí.
Snad si na mě ještě vzpomenou.
Poznali mě. Vlastním jejich
přízeň.
Věřili, že nezapomenu.
Dovolí mi spláchnout prach
a uhasit žízeň.
Kateřina s Ludmilou mně dají
napít ze svých pramenů.
Již jsem blízko. Jít dál bos mě
svádí
známá cesta, louky, pole z kamení.
Vše kolem, co kdysi v mládí
do srdce mně vrylo svoje znamení.
Když se stýská, ta znamení
pálí.
Tam za lesem najdu na tu
bolest lék.
Za lesem uvidím tu známou
věž v dáli.
Té dnes dám za návrat domů
tisíc vzpomínek.

Vzpomínka
Dne 6. května 2005 uplynul
první smutný rok ode dne,
kdy nás náhle a nečekaně
opustila naše drahá maminka, babička a prababička
paní Anna Holubová.
S láskou vzpomíná a za Vaši
vzpomínku děkuje dcera
Milada s rodinou.

Navštivte v tomto měsíci…
Divadelní soubor J. K. Tyl Počátky při Kultur ním zařízení města Počátek Vás srdečně
zve:
- na operetu
„Na tý louce zelený“ - premiéra 29.4.2005, reprízy 1.5., 6.5. a 20.5. 2005 vždy od
19:30 hod. v sále Kina Počátky.
- na reprízu ko medie od Anto nína Pr ocházky
„S tvojí dcerou ne“ – pátek 24.6. 2005 od 19:30 hod. v sále Kina Počátky.
Vstupenky v ceně 50,- a 60,- Kč můžete zakoupit v kanceláři Kulturního zařízení
města Počátek, Hor ní ul. 87, Počátky, tel./fax: 565 495 474, kultur a@poca tky.cz
Kultur ní zařízení města Počátek ve spo lupráci s MtŠ, ZŠ, ZUŠ a VÚDM pořádá a kci
„Děti maminkám“. Můžete se opět těšit na vystoupení dětí z počáteckých škol
pr o kláda né pr odukcí ka pely Vesta z Třeště. Občerstvení je zajištěno. So ko lo vna Počátky, sobo ta 7. května 2005 13:30 – 17:00 hod.

Navštivte v tomto měsíci…

Rekonstrukce železniční trati

Ze zápisníku
Policie ČR
Vrátili se do školních let
Policejní komisař sdělil obvinění
z trestného činu krádeže a poškozování cizí věci dvěma mužům (21, 22) z Počátek, kteří
vykopli skleněnou výplň okna u
Základní školy v Počátkách a
vnikli do budovy. Dále vykopli
dveře u kanceláře vedoucí školní jídelny, kde poškodili pracovní desku psacího stolu, a z příruční pokladny odcizili finanční
hotovost ve výši 2 048 korun.
Spanilou jízdu ve škole zakončili tím, že z prostoru mezipatra
odcizili
sádrovou
bustu
J.A.Komenského. Když odešli
ze školy tak na parkovišti kamenem rozbili skleněnou výplň
dveří u vozidla Škoda 100 a
nakonec ještě poškodili obě
zpětná vnější zrcátka, ozdobné
kryty pravých kol, autoanténu
a střechu vozidla. Na vozidle tak
způsobili škodu ve výši nejméně 2 000 korun. Celkem mladíci
svým jednáním způsobili škodu
za 9 000 korun. Mužům při prokázání viny hrozí za tyto trestné činy trest odnětí svobody až
na dva roky nebo peněžitý trest.

Již několik počáteckých občanů projevilo zájem o informace k akci, která probíhá v
naší železniční sta nici a tr a ti k Po pelínu. Všimli si to tiž pohybu neobvyklých mechanizmů a skládek ma ter iálu. Podávám tedy str učnou infor maci. V úseku tra ti mezi železničními sta nicemi Počátky-Žir o vnice a Po pelín se pr o vádí úplná reko nstr ukce tra ti, tzn.
vytrhání stávajících kolejí, sejmutí štěrkového lože, oprava propustů, sanaci a odvodnění celého tělesa dráhy, za vezení no vým štěrkem a po ložení no vých kolejí na speciálních ocelo vých pr ažcích. Tyto pr ažce zde budou tvořit zkušební úsek, neboť nebyly
dosud v ČR používány. Součástí reko nstr ukce je též změna techno logie zabezpečovacího zařízení a osazení nových přejezdových zabezpečovacích zařízení, nových
přejezdů, včetně položení nových kabelů. Důležité je vědět, že celá akce v rozsahu
fina nco vání přes 32 milio nů Kč je do to vána z Evr o pských r ozvojo vých do pr a vních
fo ndů ve výši přes 29 mil. Kč. Přípra vy začaly již v lednu t. r. vyřezáváním dřevin
a přístupových míst kolem trati. Ukončení se předpokládá v měsíci červnu. Objednavatelem prací je státní organizace Správa železniční dopravní cesty Praha a generálním dodavatelem stavby je firma Skanska ŽS a.s. Praha. Pro subdodávky prací je zde
ještě něko lik da lších firem. Všechny doda va telské fir my využívají o ko lních str a vo vacích a ubytovacích kapacit, včetně ubytování v počátecké sokolovně. Jedním z odbor níků, řídícím reko nstr ukci žel. tr a tě, je i býva lý počátecký obča n, Jir ka Po kor ný.
Součástí akce bude i úplná uza vírka silnic Stojčín - Po pelín a Žir o vnice - Po pelín právě
kvůli zho to vení no vých přejezdů. V souvislosti s touto sta vbou budou po dobu 3 týdnů
výluky na tr a ti. Bude zajištěna náhr adní a utobuso vá přepr a va u všech spojů. Za tyto
omlouvají
cestujícím
dráhy
České
se
cestování
při
nepříjemnosti
Jirků Libor

Nepřetržitá výluka na železniční trati

Od 30.04. od 08:10 hod. do 11.05. do 15:25 hod. nepřetržitá výluka v úseku PočátkyŽir o vnice – Po pelín. Náhr adní autobuso vá do pr a va bude vedena u vla ků R 669, R 665,
R 661, R 663, R 662, R 664, R 666, R 668 v úseku Jindřichův Hr adec – Hor ní Cerekev
a o pačně, u vla ků Os 8382, Os 8310, Os 8381, Os 8323 a Os 8238 v úseku PočátkyŽir o vnice - Jar ošo v n. Než. a o pačně, u vla ků 8305, 8309, 8313, 8302, 8306, 8320 v
úseku Jihlávka – Jarošov n. Než. a opačně. U R 662 bude lůžkový vůz WLAB ZSSk č.
223 vyřazen ve sta nici Jihla va. U R 663 bude lůžko vý vůz WLAB ZSSk č. 223 zařazen
VK
ve sta nici Jihla va
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INZERCE

stavebniny a čerpací stanice
Hradecká 754, Žirovnice
!!! nově !!!
PUJČOVNA
Bourací kladiva, vrtačky, brusky na parkety,
motorový provzdušňovač trávníků, křovinořez a
další.
PRODEJ
Svařovací technika a příslušenství: svářečky,
elektrody, svařovací. dráty, hořáky a další.
Zahradní technika a příslušenství: sekačky,
křovinořezy, motorové pily, zahradní zeminy,
chemické postřiky, hnojiva, postřikovače, květinové
truhlíky a další.
Malířské potřeby: štětce, barvy na bílení, fasádní
barvy a omítky, a další.
SERVIS
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INZERCE

KINO POČÁTKY KVĚTEN 2005
Prodej vstupenek 20 minut před zahájením
představení.
Vstupné již zvýšeno o 1,- Kč podle zákona
ČNR 241/1992 Sb.
Změna programu vyhrazena! Obvyklé
vstupné 50,- Kč.
Minimální počet návštěvníků pro
uskutečnění představení je 5 platících osob.

SEMORÁD STANISLAV
finanční poradce nabízí vyřízení:
- 300 tis. půjčka na 2%
- na řešení všech bytových
potřeb úvěr od 4,8%
- penzijní spoření
- podílové fondy
- velmi výhodné krátkodobé
financování volných peněz
tel. 565 495 782
mob. 602 429 584

NENÁVIST
USA, JAPONSKO 2004; 91 MINUT, DO
15 LET NEVHODNÝ; ČESKÉ TITULKY
Supermoderní Tokio je kulisou
strhujícího hororového příběhu, který
se během prvního víkendu po uvedení
v USA vyhoupnul na čelo žebříčku s
tržbou 40 miliónů dolarů. Americká
studentka je vystavena záhadnému
prokletí, které způsobuje strašlivou
nenávist a následnou smrt oběti…
sobota
7. 5. 2005
17 a 20 hod.

PAPARAZZI

NÁPOJOVÁ PRODEJNA
SPECIÁL
Horní ulice 84, Počátky. Nově otevřená
prodejna s nápoji Vám nabízí široký sortiment ve výběru vín tuzemských i zahraničních, stáčená vína, alkoholické
nápoje, dárková balení, nealkoholické
nápoje, lahvová piva, sudová piva, doplňkový sortiment (káva, bonboniéry, cigarety, oříšky, brambůrky apod.)
Otevírací doba: úterý – pátek 10:00 –
12:00 a 13:00 – 19:00 hod., sobota,
neděle: 9:00 – 13:00. Lze také nakoupit
po uzavírací hodině a to po dohodě na
tel. 602 654 501 a 724 421 497. Těšíme
se na Vaši návštěvu!

Koupíme vesnickou
chalupu na Vysočině.
Nevadí ani horší stav. Zn.
Klidné místo,
navazující pozemek a zahrada vítány.
Cenu nabídněte.(případné
pozemky zaplatíme zvlášť).
Náš požadavek vyřizuje kancelář.
Volejte tel. čísla: 565 321 485
(od 8-16 hod.),
nebo 777 270 603,
775 957 082.
Děkujeme za Vaše nabídky.

NÁKLADNÍ DOPRAVA
JIŘÍ NETOUŠEK
Sídliště 680, Žirovnice
Nabízí zapůjčení a dopravu
kontejnerů na přepravu
odpadů, sypkých
a stavebních materiálů
do hmotnosti 2,8 t.
Bližší informace rádi
poskytneme na tel.:

602 865 750; 602 949 619
565 494 401; 565 404 659

Výprodej zboží
a veliké slevy
na celý sortiment!
OBUV IVONA
V cihelnách 591
Počátky
Pracovní doba:
Po-S-Pá:
14:30 - 17:00
So: 9:00 - 12:00
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USA 2004; 84 MINUT; DO 15 LET
NEVHODNÝ; ČESKÉ TITULKY; ŠÚP
Je čas vyrovnat skóre. Urputný bulvární
fotograf ohrozí život slavného herce a
jeho rodiny. Filmová hvězda se
rozhodne paparazzimu pomstít…
Hlavní role v napínavém thrilleru
odehrávajícím se v atraktivním
prostředí hollywoodských hvězd si
zahráli Cole Hauser, Robin Tunney a
Tom Sizemore.
sobota
14. 5. 2005
17 a 20 hod.

LETEC
USA, JAPONSKO 2004; 170 MINUT,
DO 15 LET NEVHODNÝ; ČESKÉ
TITULKY
Howard Hughes (L. DiCaprio) je
mužem, pro kterého není žádný sen
nedo- sažitelný. Na sklonku 20. let 20.
století natáčí filmové drama z 1. světové
vál- ky, které se stane legendou.
Výstřední miliardář není pouze
režisérem a pro- ducentem filmů
spoutávajících fantazii davů.Stává se
průkopníkem letectví…
sobota
21. 5. 2005
!! 19 hod. !!

LOVCI POKLADŮ
USA 2004; 130 MINUT; MLÁDEŽI
PŘÍSTUPNÝ; ČESKÉ TITULKY; ŠÚP
Benjamin Franklin Ga tes (Nicolas
Cage) obětoval celý život hledání
bájného pokladu řádu Templářů, za
kterým se bezúspěšně honilo už šest
generací jeho předků. Teprve Benovi
se však podařilo sérii marných pokusů
prolomit a konečně najít nejdůležitější
vodítko k jeho nalezení…
sobota 28. 5. 2005
17 a 20 hod.
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21. kvČt na 2005 9:00 – 17:00 ho d.
Poþátky (Kraj Vysoþina)
$NFHMHSRĜiGiQDSRG]iãWLWamiPLQLVWUDåLYRWQtKRSURVWĜHGtRNDr.
$NFHMHSRĜiGiQDSRG]iãWLWami
W i PLQLVWUDåLYRWQtKRSURVWĜHGtRNDr. L. Ambrozka DKHMWPDQD.UDMH9\VRþLQD51'U09\VWUþLOD.

0ČVWR 3RþiWN\ RNU 3HOKĜLPRY NU 9\VRþLQD  leží v QDGPRĜVNp YêãFH  m. n. m. QD þHVNp VWUDQČ ýHVNRPRUDYVNp
ýHVNRPRUDYVNp
YUFKRYLQ\XSURVWĜHGQHMGHOãtVWUDQ\SRP\VOQpKRWURM~KHOQtNXNWHUêWYRĜtPČVWD3HOKĜLPRY-LQGĜLFKĤY+UDGHFD-LKODYD-H
YUFKRYLQ\XSURVWĜHGQHMGHOãtVWUDQ\SRP\VOQpKRWURM~KHOQtNXNWHUêWYRĜtPČVWD3HOKĜLPRY-LQGĜLFKĤY+UDGHFD-LKODYD-H
RENORSHQR]YOQČQRXNUDMLQRXSURWNDQRXþHWQêPLSRWĤþN\SRVi]HQRXU\EQtN\DU\EQtþN\MDNRE\ohrazenou
RENORSHQR]YOQČQRXNUDMLQRXSURWNDQRXþHWQêPLSRWĤþN\SRVi]HQRXU\EQtN\DU\EQtþN\MDNRE\ ohrazenou pahorky, které
Y\WYiĜtNRWOLQXV3RþiWNDPLXSURVWĜHG9HPČVWČVHQDFKi]tPQRKRSDPiWHNKODYQČY RNROt3RþiWHNMHNUiVQiD]DFKRYDOi
SĜtURGD V SĜtURGQtPL UH]HUYDFHPL DGRFKRYDOR VH]GH LYHONpPQRåVWYt SDPiWQêFKVWURPĤ 7RWRYãHVL ]DVORXåt ]Yêãenou
\ a .XOWXUQt ]DĜt]HQt PČVWD 3RþiWHN
3RþiWHN
N VSROHþQČ VH ]iMPRYêPL
]iMPRYêPL
SR]RUQRVW ãLURNp YHĜHMQRVWL 3URWR 0ČVWR 3RþiWN\
S
RUJDQL]DFHPL PČVWD D FHOp QDãt REODVWL ]D ãLURNp PHGLiOQt S
SRGSRU\
VGČORYDFtFK SURVWĜHGNĤ NDåGRURþQČ SRĜiGi DNFL SUR
PLORYQtN\DYãHFKQ\SĜiWHOHSĜtURG\QD]YDQRXÄ'(13ěË52'<³7ĜHWtURþQtNWpWRYHONROHSpDNFHVHEXGHNRQDWY sobotu
PLORYQtN\DYãHFKQ\SĜiWHOHSĜtURG\QD]YDQRXÄ'(13ěË52'<³7ĜHWtURþQtNWpWRYHONROHSpDNFHVHEXGHNRQDWY
NYČWQD RG  KRGLQ
KRGLQ DEXGHSUREtKDW SR SRGVWDWQpþiVWL QDXþQp VWH]N\ Ä&HVWRX VWDUêFKVRXNHQLFNêFKPLVWUĤ
VWDUêFKVRXNHQLFNêFKPLVWUĤ
SRþiWHFNêFK³ Valchovská alej 5HNUHDþQt VWĜHGLVNR Valcha U\EiĜVNê UHYtU 9DOFKD –
– 9HONp MH]HUR 5HNUHDþQt VWĜHGLVNR
VWĜHGLVNR
ý987-- fakulta stavební'ČWVNêWiERU%HUXãND +ODYQtPLPHGLiOQtPSDUWQHU\MVRXýHVNêUR]KODV5(*,21)00ODGi
ý987
IURQWD'1(6D/LVW\3HOKĜLPRYVND0HGLiOQČDNFLGiOHSRGSRUXMtýHVNiWHOHYLze, TV Nova, TV Prima, Deník Blesk, Patriot a
N PĤåH Y SĜtSDGČ ]iMPX ]DMLVWLW ubytování ve své PRGHUQČ
PRGHUQČ
ĜDGD UHJLRQiOQtFK PHGLt .XOWXUQt ]DĜt]HQt PČVWD 3RþiWHN
Y\EDYHQp XE\WRYQČ Y VRNRORYQČ. V 3RþiWNiFK EXGH PRåQRVW SR FHOê GHQ QDYãWtYLW 0ČVWVNp PX]HXP VSROHþQČ
s Y\KOtGNRYRXYČåtDURGQêPGRPNHP2%ĜH]LQ\=DMLãWČQEXGHGRVWDWHNSDUNRYDFtFKPtVW
3ĜHGEČåQêVH]QDP~þLQNXMtFtFKDVWUXþQêSRSLVMHGQRWOLYêFKVWDQRYLãĢ

Valchovská

alej

3URMtåćN\NRþiUHPWDåHQêPNRĖPL (p. Vlach)
/HVQtãNRONDĜství (Centrum pro zahUDGXOHVDYROQêþDV-ohanka –SUH]HQWDFHFHQWUDVi]HFtVWURMREþHUVWYHQt«
–
SURMtåćN\QDSRQtFtFK 'YĤU'YRĜiNRYiäLURYQLFHa Centrum Johanka Kamenice n. Lipou)
&KRYNRQtQD9\VRþLQČ a
aSURMtåćN\QDSRQtFtFK
6RXWČåHSURGČWL 6SRUWSURYãHFKQ\3RþiWN\
Indiánská vesnice (2Eþanské sdružení Arboretum Johanka Kamenice nad Lipou)
Hiporehabilitace &HQWUXPSUR]DKUDGXOHVDYROQêþDV-ohanka Kamenice nad Lipou)
Hiporehabilitace
.ROiĜVNpPX]HXP (ukázky expozice z .ROiĜVNpKRPX]HDY Kamenici nad Lipou)
–
Agrovýstava $JURGUXåVWYR3RþiWN\$JUR]DäLURYQLFH='ýDVWURY–YêVWDYD]HPČGČOVNpWHFKQLN\
í /HV\ý5DV–VRXWČåHSURGČWLSUH]HQWDFHILUP\«
/HV\ý5DV –VRXWČåHSURGČWLSUH]HQWDFHILUP\«
–
Lesnictví
5 (Pštrosí farma Elrych Olší u Mrákotína)
Ukázky z FKRYXSãWURVĤY ý5
Stromolezectví :LVWHULDýHVNp%XGČMRYLFH–
:LVWHULDýHVNp%XGČMRYLFH – ukázky z RERUXDWUDNFHSURGČWL–
RERUXDWUDNFHSURGČWL – lávka mezi stromy…)
Stromolezectví
(5\EiĜVWYt.DUGDãRYDěHþLFH – YêVWDYDU\EiĜVNpWHFKQLN\…)
5\EiĜVWYtt (5\EiĜVWYt.DUGDãRYDěHþLFH–YêVWDYDU\EiĜVNpWHFKQLN\…)
Kynologie 6SROHNQDRFKUDQX]YtĜDW3ROQi - QDEtGNDRSXãWČQêFKSHMVNĤ] útulku,YêFYLNSVĤVOXåHEQtFKSlemen…)

5HNUHDþQtVWĜHGLVNR9DOFKD

ý
ýHVNê5R]KODV5(*,21)0
(mobilní studio --åLYpY\VtOiQtRGGRStVQLþN\QDSĜiQtKRVWp
åLYpY\VtOiQtRGGRStVQLþN\QDSĜiQtKRVWp
ýHVNêVYD]YþHODĜĤ3RþiWN\–
– XNi]NDUĤ]QêFKW\SĤ~OĤSURGHMPHGRYLQ\«
9þHODĜVWYt ýHVNêVYD]YþHODĜĤ3RþiWN\–XNi]NDUĤ]QêFKW\SĤ~OĤSURGHMPHGRYLQ\«
Zahradnictví (Centrum Johanka – prodejní výstava vše okolo zahrady: okrasné a ovocné stromky, sazenice…)
Chovatelství ýHVNêVYD]FKRYDWHOĤ– ukázky z FKRYXVOHSLFNUiOtNĤH[RWĤ«
Zoologická zahrada Jihlava
Jihlava VRXWČåHSURGČWLXNi]N\] þLQQRVWL«
SRXWČåHSURGČWLWRPEROD
SRXWČåHSURGČWLWRPEROD ýHVNêVYD]åHQPR3RþiWN\
Teraristika S.UHMþtäLURYQLFH
0X]HXP3RþiWN\
\ (ukázky ze své stálé expozice, výstava fotografií…)
([SR]LFHVRUWLPHQWXYêURENĤILUP\0RXQWILHOG
(výstavní a prodejní)
([SR]LFHVRUWLPHQWXYêURENĤILUP\0RXQWILHOG(výstavní
Prezentace hlavního partnera akce (Auto Racek a. s., Humpolec)
V areálu: SRFHOêGHQWHSOiNXFK\QČSHþHQpSUDVHNXĜDWDD]YČĜLQDþHSRYiQtYtFH
UHNUHDþQtPVWĜHGLVNX9DOFKD:&
GUXKĤSLYDDQHDONRQiSRMĤPRåQRVWXE\WRYiQtY UHNUHDþQtPVWĜHGLVNX9DOFKD:&
K poslechu hraje: 13:00 – 17:00 3RþiWHFNiGHFKRYND, 17:30 – 23:00 Jezevci

Host dne: MAXIM TURBULENC od 11 hod.
5\EiĜVNêUHYtU9DOFKD–

Velké

jezero

5\EiĜVNp]iYRG\ ]iYRGQtNĤ  ýHVNêU\EiĜVNêVYD]3RþiWN\–
--VSRUWRYQtU\ERORYVPDåHQpU\EtĜt]N\REþHUVWYHQtWRPERODVRXWČåHSURGČWL«
VSRUWRYQtU\ERORYVPDåHQpU\EtĜt]N\REþHUVWYHQtWRPERODVRXWČåHSURGČWL«
S
\
\
\
ýHVNêU\EiĜVNêVYD] SVWUXKDĜVWYtýHVNê.UXPORY – výstava fotografií, ukázky techniky

5HNUHDþQtVWĜHGLVNRý987IDNXOWDVWDYHEQt

Lesnictví
í /HV\3RþiWN\ –
– ukázky techniky, ukázky prací z RERUXVRXWČåH«
– YêVWDYD NRURSWYt D NĜHSHOHN XNi]N
XNi]Ny
Myslivost 0\VOLYHFNp VGUXåHQt Ä/tVHN³ 3RþiWN\ 0\VOLYHFNp VGUXåHQt 9HVFH –
Ny
ORYHFNêFK]EUDQtXNi]N\WURIHMtVRXWČåHSURGČWL«
ê
\
M
SHOW
Sokolnictví – SOKOLNICKÁ SHOW
W 2EþDQVNpVGUXåHQtZayferus
2EþDQVNpVGUXåHQt Zayferus – ukázky z FKRYXGHQQtFKGUDYFĤDVRY
V areálu: REþHUVWYHQtDONRLQHDONRQiSRMH WC; k poslechu hraje: 10:00 – 16:30 $:$/3RþiWN\

'ČWVNêWiEor

„Beruška“

Barevný den (EKOKOM –QDXþQiYêVWDYDSURGČWL
–
V areálu: VRXWHåHSURGČWLREþHUVWYHQtSURGČWLLGRVSČOp:&
3DYHO+ĤãD0ČVWVNê~ĜDG3RþiWN\ -RGERUåLYRWQtKRSURVWĜHGt
Vít KratochvílYHGRXFt.XOWXUQtKR]DĜt]HQtPČVWD3RþiWHN

KULTURNÍ ZAěÍZENÍ MċSTA POýÁTEK
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