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Instrukce pro šťastný život:
Když můžeš dosáhnout na více peněz, použij jich na pomoc jiným.
To je největší uspokojení z peněz.

Město Počátky získává dotaci 8 mil. Kč na
rekonstrukci místních komunikací.
Když žádost města na Ministerstvo financí o zařazení programu rekonstrukce místních komunikací do návrhu státního rozpočtu na rok 2006 byla neúspěšná, požádal
jsem osobním dopisem předsedu rozpočtového výboru o 8 mil. Kč na stejný účel.
Oslovil jsem poslance všech stran. Výsledkem je mimořádné přidělení této částky.
Pro návrh hlasovalo 172 z přítomných 196 poslanců. Prezident Václav Klaus podepsal zákon 20. prosince 2005. Platnosti nabyl 1. ledna 2006.
J.Třebický, starosta
Instrukce pro šťastný život:

Z obsahu:
l Strategie rozvoje
města

Dávej lidem víc než očekávají.
A dělej to s radostí.
Váš úsměv přináší radost i těm,
kteří Vás nemají v lásce.
Jediným důvodem, proč Vás někdo nenávidí,
je protože chce být jako Vy !

l Zlatý erb 2006

Příběh pražského hradu
Po článcích p. Karla Růžičky v loňském ročníku Počáteckého zpravodaje na téma naší státnosti jsem se s cílem posílit toto vědomí rozhodl pozvat skupinu kulturních
a školských pracovníků k prohlídce reprezentačních místností Poslanecké sněmovny, budovy Senátu a Pražského
hradu. Vyvrcholením byla návštěva stálé výstavy “Příběh
pražského hradu“. Zůstane-li Vám při návštěvě Prahy něco
času nenechejte si její návštěvu ujít. Hodnocení ponechám na návštěvnících samých.
My jsme na závěr absolvovali prohlídku pivovaru Krušovice včetně ochutnávky dobrého moku.
J. Třebický, starosta

l „Sušený tresky“
v roce 2005
l Volmanec
l Pro řidiče
l Co vás zajímá…

Anketní otázka z webových stránek
Výsledek ankety, která proběhla na oficiálních webových stránkách města Počátky
(www.pocatky.cz).

l Anketa

Jak se vám líbí vánoční výzdoba našeho města?
Zveřejněno od 19.12.2005 do 24.1.2006. Počet hlasů: 92

l Inzerce

líbí (69%)
ujde to (15%)
nelíbí (16%)

VK
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l Kino

Letem nejen
počáteckým světem
POČÁTECKÉ REALITY
Podle slovníku jazyka českého
realita = skutečnost. Chci se
zmínit o několika počáteckých
skutečnostech, nad nimiž se
jednomu zastavuje rozumné
myšlení. Letošní zima připravila
tak bohatou nadílku sněhu i
ledu, jaká tady už dlouho nebyla. Způsobila nemalé starosti
všem řidičům i chodcům, ale zejména pak těm, kteří se starají
(či měli by se starat) o její odklízení a údržbu. Názory na úspěšnost jejich snažení se různí.
Mnozí uznávají její obtížnost, jiní
zase kritizují a nadávají. Vyhovět všem jistě není jednoduché.
Ale zhodnocení si nechme na
dobu pozdější – zima ještě neskončila.
Dále se chci zmínit o další realitě, související se sněhovou nadílkou – totiž jak je využívána k
těm příjemnějším záležitostem,
k zimním radovánkám. Je mi až
smutno z toho, že dnešní mladí
ji absolutně nevyužívají k lyžování, běžkování, bruslení… A
přitom se (snad) pyšníme tím,
že žijeme na Vysočině. Běžkařské tratě si pracně vyjíždějí příslušníci střední až starší generace. Místní „sjezdovky“ zejí
prázdnotou – inu nemáme lyžařské vleky a vyšlapat nahoru po svých se už „nenosí“. Na
Továrním rybníku není vidět ani
bruslaře, ani vyhrnutý sníh. K
nepochopení.
Jistě zajímavou akcí bylo „Zábavné stavění ze sněhu“, organizované Kulturním zařízením
města. V neděli 8.1. 2006 nebyl
sníh zrovna ideální, ze soboty na
neděli začalo dosti mrznout. Přesto se sešla řada zájemců, kteří
postavili zajímavé výtvory a získali sladkou odměnu. Navíc byl
o akci nebývalý zájem i ze strany medií. Doufejme, že tento první pokus nezůstane posledním
a třeba se stane tradicí. Co ale
říci na to, že za několik dní poté
si nějací neurvalci dovolili téměř
zlikvidovat jednu z oceněných
staveb – počáteckou věž?!
(dokončení na str. 4)

Zlatý erb 2006
www.pocatky.cz - SOUTĚŽÍME O ZLATÝ ERB 2006
Dejte nám svůj hlas pro cenu veřejnosti! Hlasovat pro naše město můžete kliknutím na odkaz
přímo na našich webových stránkách www.pocatky.cz
Pokud se vám líbí webové stránky našeho města (www.pocatky.cz), můžete jim udělit svůj hlas.
Hlasovat mohou všichni uživatelé internetu, kteří disponují platnou e-mailovou schránkou, na
niž bude poslána ověřovací zpráva. Hlasovat lze pouze pro jedno město nebo obec bez ohledu
na kategorii. Do středy 22. 2. 2006 17:00 budou hlasy započítány do krajské ceny veřejnosti
(pokud bude udělena), do pátku 24. 3. 2006 17:00 do celostátní ceny veřejnosti.
Soutěž Zlatý erb 2006 vyhlásilo Sdružení Zlatý erb pod záštitou Ministerstva informatiky ČR,
Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Krajská kola vyhlašují kraje ČR.
Soutěž je pořádána ve spolupráci se sdružením Český zavináč, Svazem měst a obcí ČR,
portálem Města a obce online a konferencí ISSS. Soutěž je součástí iniciativ v rámci kampaně
Březen - měsíc Internetu.
Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných občanům i specifickým skupinám uživatelů s využitím
internetu a ostatních elektronických médií, a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech, obcích
a krajích České republiky. Zlatý erb byl oceněn jako finalista světové soutěže Stockholm Challenge Award.
Vít Kratochvíl, KZM Počátky

Vzpomínka na předvánoční sobotní
odpoledne v Kamenici nad Lipou.
Paní Milena Drbalová mě oslovila, zda bych s ní nechtěla jet v sobotu 17. 12. 05 do Kamenice nad Lipou. Byla pozvána na zámek, aby zde předvedla zdobení perníčků od 15 do 17
hodin. Poté mělo následovat vystoupení počáteckých ochotníků nazvané „Živý Betlém“.
Pozvání jsem přijala, protože hezké vzpomínky na tříletou docházku na tehdejší SVVŠ,
návštěvy zámecké zahrady a první taneční v hotelu Lípa,….se mile vracely. V sobotu dopoledne ještě paní Drbalová zavolala, že vyjedeme dříve, protože silně sněžilo a silnice byly
špatné. Dojely jsme včas a přijetí na zámku bylo dojemné. Hned při příchodu do krásné, po
staročesku vánočně naaranžované místnosti jsme byly pohoštěny horkým punčem a buchtičkami dle receptů starých babiček, obalované mákem, medem a ořechy. Pro paní Drbalovou byl připravený stůl a dá se říci, že po krátké přípravě hned začala kouzlit své nádherné
perníčky. O diváky neměla celé dvě hodiny nouzi, o chválu, obdiv, kladení otázek také ne.
Vše zvládala na jedničku s hvězdičkou!
V 17 hodin pořadatelé oznámili, že se mají všichni přemístit do zámecké kaple, kde shlédnou „Živý Betlém“. Protože jsem přišla o něco později, a bylo úplně plno, musela jsem se
protlačit doprostřed. Když jsem viděla tu plejádu počáteckých zpěváků, muzikantů a ochotníků, šlo po mně příjemné mrazení. Nejdojemnější bylo, když postupně přicházeli poutníci s
dary Ježíškovi a při písni „My tři králové jdeme k vám,..“ mi za hlavou zazněl pozdrav „Dobrý
den“, otočím se, jdou tři statní králové a pan „král“ Josef Kejval mě pozdravil a většina
účinkujících mi úsměvem a milým pohledem dávali najevo, že jsem i já z Počátek.
Když program skončil, zavládla krásná vánoční atmosféra v níž jsem zaslechla „Paní učitelko“, přiběhl ke mně Daník Skořepů, který také s maminkou účinkoval a nabízel mi bonbony,
neboť slavil narozeniny. Při odchodu ze zámku jsme s paní Drbalovou zamávaly počáteckým ochotníkům do autobusu a šly k autu. Osvícené náměstí bylo kouzelné a hotel Lípa
sváděl k návštěvě.
Závěrem bych chtěla poděkovat paní Drbalové za příjemné posezení a večeři ve sklepní
hospůdce „Na konírně“. Přeji jí mnoho zdraví a dalších úspěchů, ať její krásné perníčky
dělají neustále radost dětem i dospělým a rodina je jí stále při této práci oporou. Taktéž paní
Janě Kráslové ať se daří, ať máme nadále krásné zážitky z představení, která nacvičuje a
všem účinkujícím přeji hodně zdraví a úspěchů.
Jste skvělí – pokračujte……
Marie Tunková

Pro mozkový závit
V pokoji je tma a v zásuvce prádelníku máte 24 červených a 24 modrých ponožek. Kolik
ponožek nejméně musíte vyndat ze zásuvky, abyste měli jistotu, že budete mít shodný pár.
(řešení najdete na straně č. 6)
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4. část

6. Pitná voda, kanalizace + čištění
Stav, výhody, rizika:
Dostatek zdrojů kvalitní pitné vody. Historicky včasný její rozvod v Počátkách s postupnou obnovou. Nový vodovodní řad je ve
Vesci. Ostatní místní části mají individuální zdroje pitné vody. Kvalita vody je odpovídající, množství závislé na podnebí roku.
Vzhledem k poloze města od pramenů jsou menší problémy s prvotním znečištěním požívané vody i vod odpadových. Rizikem
je narůstající nerentabilita části Vodotechnické společnosti.
Potřeby, výhled:
Zdroje pitné vody jsou dostačující nevzniknou-li problémy související s prodejem Lázní sv. Kateřiny. U vedení pitné vody je
rekonstruováno hlavní vedení do sběrače na Ctibořském Strážném kopci. Postupně je obnovováno vedení pod rekonstruovanými komunikacemi. Lesy města Počátek započaly žádoucí rekonstrukce staveb pramenišť (Vojtěch, Ludmila, Markéta) včetně
úprav jejich okolí a zlepšení přístupnosti.
Obdobně se obnovuje kanalizační sít. Čistička odpadních vod (ČOV) města je staršího data a vyžaduje finančně nákladnou
(14 mil. Kč) renovaci dle norem EU.
7. Odpadové hospodářství
Stav, výhody, rizika:
Město provozuje pracovníky VTS skládku inertního materiálu včetně sběru a třídění všech nebezpečných odpadů (baterie,
barvy, chemikálie, zářivky…). Pro separovaný odpad (sklo, papír, plasty) jsou rozmístěny kontejnery ve městě, místních částech
i na překladišti - skládce včetně možnosti využití lisu na zkomprimování velkých kartonů. Odvoz z cca 1000 popelnic, které jsou
ve vlastnictví občanů zajišťuje SOMPO. Rizikem je tenčící se kapacita skládky (max. na příští dva roky), potřeba její následné
rekultivace a výstavba nové. Odhad nákladů přesahuje 10 mil. Kč.
Potřeby, výhled:
Pokračovat v rozšiřování kontejnerů na separovaný odpad + rozšíření na třídění barevného a bílého skla. Postupně s útlumem
topení na pevná paliva realizovat a rozšiřovat pilotní program pytlového sběru (snížení nákladů na sběrná vozidla a fyzické
námahy sběru popelnicemi). Vyhledat a zajistit odkup pozemku pro skládkování inertního materiálu s kapacitou min. na dalších
5 let. Rozšíření sběrného dvora včetně kryté plochy (haly?) pro ukládání ledniček a televizí. Prodiskutovat a zvážit možnost
výstavby kompostárny pro nejbližší region s využitím fondů z EU a zkušeností z Rakouska (viz níže).
8.Zemědělství, lesnictví, parky
Stav, výhody, rizika:
Zemědělství a lesnictví mají nezastupitelnou krajinotvornou funkci. Ekonomicky jsou dlouhodobě tradiční vhodné podmínky
pro pěstování brambor, lnu, máku, řepky a produkci mléka a hovězího masa. Vysoká je rovněž produkční schopnost lesních
porostů. Zastaralé technické vybavení doznává postupné obnovy. Rychlost obnovy je nevyhovující. Jako limitující se ukazuje
mléčná kvóta EU. V kraji je zemědělství nejsilnějším odvětvím-(2,5x silnější než je průměr ČR). Pro lesy je typická roztříštěnost
vlastnické struktury a vysoký podíl monokultury smrku. Důsledkem je zvýšení podílu nahodilých těžeb dřevní hmoty. Dochází i k
ojedinělým případům zaplevelení v místech dočasně neobdělávané půdy. Rizikem je i věková struktura soukromě hospodařících
zemědělců, nedostatečná podpora věnovaná státem a EU mimoprodukčním funkcím ploch (včetně malé informovanosti o
možnostech a postupech získání podpor) a stále ještě vysoké zornění zemědělsky využívaných ploch. (Podílem 47,4% orné půdy
se kraj řadí na 3 místo v ČR!!!) Podíl rozlohy zemědělské půdy je 60,8% a 30,3% rozlohy kraje tvoří lesní porosty. Podíl ochranných
lesů je 88% a hospodářských 11%. Zelené parkové plochy města jsou neuspořádané (spíše volné zelené plochy bez typicky
parkového uspořádání). Jejich využití není na žádoucí úrovni ani v centru města. Existují požadavky na úpravu zelených ploch v
prostoru mezi panelovými domy, a to zpravidla podle momentální věkové struktury obyvatelů jejich bytů.
Potřeby, výhled:
Vybraným parkovým plochám dát pravidelnou údržbou (ne pouze zeleně, ale i vyšších rostlin -keřů a okrasných stromů, dále
cest, altánu, laviček…) ráz skutečného parku. Nabídnout k prodeji a dalšímu efektivnímu využití ostatní dosud městem s rozdílnou
intenzitou udržované zelené plochy mezi bytovými domy a v místních částech. Úroveň zornění a pěstování plodin město
neovlivňuje. Podílí se na změně struktury městských lesů (nárůst listnáčů až na 15%).
---pokračování příště--Ing. Jan Třebický, starosta města

Tříkrálová sbírka 2006
Ve dnech 6. 1. – 9. 1. 2005 proběhla v Počátkách a okolí Tříkrálová sbírka. První kroky našich koledníků směřovali na Děkanský
úřad pro požehnání za panem Mgr. Páterem Vendelínem Zboroněm. Tři králové zavítali i mimo Počátky a to do obcí: Vesce,
Stranná, Žirovnice. Chtěla bych poděkovat našim koledníkům za krásný zpěv a výdrž při koledování:
Karolína Vetišková, Dan Melecha, Jakub Růžička, Josef Hatala, Ladislav Růžička, Štěpán Paclík, Vojtěch Vetiška
Celkem se do kasiček vybralo 14.409,-- Kč. Touto cestou děkujeme všem občanům, kteří přispěli, rodičům dětí.
Hana Houdková, ředitelka FCH
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Letem nejen
počáteckým světem
(dokončení ze str. 2)
A s tím souvisí – další počátecká
realita – vykrádání, ba co dím přímo loupení v jednom rodinném

domě dnes již vyhlášenou skupinou nezletilců. Naskýtá se otázka jak tuto jejich mánii zlikvidovat.
Ona se to partička totiž schází
dále a zřejmě řádně nepotrestána ani rodinou ani veřejností kuje
další pikle… V různých místech
se to řeší různě. Myslím, že zřídit
na náměstí „pranýř“ a navíc jim
nařídit tvrdě si odpracovat a uhradit vzniklou škodu.
A vidíte. To jsem se rozepsal a už
mi nezbývá místo na další realitu
– obhroublé vyjadřovací schopnosti řady nejen „teenagerů“ – o
tom zase jindy.
FRK
JAK JE TO S „KATEŘINKAMI“?
Jistě víte co jsou to „Kateřinky“.
Tak říkají starousedlíci lázním Sv.
Kateřiny. Takový byl kdysi jejich
název. A skutečně tam probíhal i
lázeňský život se vším všudy. Můj
otec jako mladík tam začínal svou
kariéru coby číšník v restauraci.
Nebudu vyjmenovávat další názvy. Bylo by jich dost. Skutečností
však je, že tamní ovzduší, příroda
i voda byla a je považována za
léčivou.
Co se bude dít dál, není počátecké veřejnosti příliš známo. Co skutečně zamýšlí nový majitel s celým komplexem? Budou mít jeho
aktivity pro naše město nějaký přínos?! Mezi lidem počáteckým panují různé fámy. A jak říká staré
české přísloví: „není šprochu, aby
na něm nebylo pravdy trochu“.
Poslední nám sdělená verze zněla, že zde budou probíhat odtučňovací kůry. Teď se proslýchá, že
zde prý bude i stáčírna vody do
PET lahví. Pesimisté hovoří i o té
nejhorší verzi (věřím že je to fáma)
– noví majitelé údajně spolu s pozemky mají nárok i na vodu a
město jim bude za vodu platit. Jaká
je tedy skutečnost?
FRK

„Sušený tresky“ v roce 2005
zpráva o činnosti počáteckého skautského oddílu s výhledem na tento rok
Za největší úspěch považuji, že pokračuje pravidelná činnost a týden co týden (mimo prázdniny) se
konají již dvě schůzky. Starší tresky v pátek odpoledne a mladší v sobotu dopoledne. Počty dětí
kolísají mezi patnácti až dvaceti. Největším podnikem minulého roku byl opět letní stanový tábor na
novém tábořišti u Lovětína. Zúčastnilo se třicet dětí a trval
deset dnů. Z krajského grantového programu „Fond Vysočiny“ jsme získali 24 tis. Kč na materiál na nové podsady a stany (60% investované částky). Při montáži podsad odpracovali rodiče a dospělí členové stovky hodin.
Nejnáročnější akcí bylo zimní táboření („Po stopách admirála Franklina a jeho výpravy“) v závěru roku (2931.12.). Dvanáct účastníků ve dvou tee-pee, z toho čtyři
mladší patnácti let, si užívalo dva dny a dvě noci zimních
radovánek při teplotách do -15°C. V nejbližší době chceme vyzkoušet lezeckou stěnu v Jindřichově Hradci a víc
se věnovat malým treskám. Hned na jaře musíme připravit tábořiště na léto, což obnáší především postavit přístřešek na kuchyň. Letní tábor chceme starším
treskám o týden prodloužit a ze zimního táboření udělat tradiční, běžnou akci. Měli bychom zlepšit
péči o nástěnku a vrcholovou knížku na Lísku (ta je v hrozném stavu, ale už to opravdu dám do
pořádku). Uvažujeme o tresčích webových stránkách. Pokud by nás chtěl někdo podpořit finančně
či materiálově slibuji rovné a rychlé jednání. Například potřebujeme plachtu na kuchyň, žlaby do
táborové umývárky, prkna na táborové stavby, uživili bychom další rosnou plachtu (lining) do teepee.
Na závěr děkuji všem spolupracovníkům, Květě Sinkulové, oběma Pavlům Šimkům, Jirkovi Syrovátkovi, rodičům za brigády, dopravu a trpělivost, když se nedaří, jak má, panu Josefu Přesličkovi za
klubovnu zvlášť.
Pavel Kešner

Poděkování
Mateřská škola děkuje TRUHLÁŘSTVÍ Smejkal – Hric za sponzorskou truhlářskou práci pro mateřskou
školu.







Vodotechnické služby s.r.o. tímto děkují za pomoc při odklízení několika
set tun sněhu ze sportovní haly. Děkují zejména ing. Hanzálkovi M. za
pomoc vlastní technikou, členům TJ a SDH zejména pak pan Vrábel J.
starší, Tušil M., ing.Rudišar L., Smejkal M. starší, Vrábel J. mladší, Jelínek R., Hrnčíř P., Zajíček L., Smejkal M. mladší, Pastuška J., Tesař K.,
Syrovátka F., Veselý L., Kadlec D., Kopečný D., Háva S., Háva P., Valeš
M. a ing. Hrnčířové za zajištění občerstvení. Zároveň děkujeme manželům Coufalovým za toleranci při padání části sněhu ze střechy haly na
soukromý pozemek.
VTS







Dne 13. ledna 2006 se uskutečnil Společenský ples SRPDŠ a o den později proběhl Dětský karneval.
Chtěla bych jménem SRPDŠ poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli do tomboly, byli to: Mgr. Blechová
Marie; SOME s.r.o. J. Hradec; Leona Tesařová – Manikúra a pedikúra; Jan Bouzek – Elektro; Pavla Pelechová –
Krejčovství; Jaroslav Vrábel – Malířství a natěračství; Jan Janků – Elektra A až Z; BAPON-ŠTEPON, Karel Slavíček
Počátky; Drogerie Hernovi; Allianz pojišťovna p. Maršík Popelín; Město Počátky; Zlatnictví Jan Brož; Věra Vichrová –
Trafika; Mgr. Drahomíra Lašanová; Lékárna u Sv. Kateřiny; Hana Váňová – kuchyňka; Česká spořitelna a. s.; Setora s. r. o.;
Milan Filsoch – masáže; Agrodružstvo Počátky; Obklady a dlažba Ing. Mejsnar – H. Olešná; Martina Némethová H. Olešná,
Moser Legno s. r.o. Plehřimov, Miroslava Veselá — Krejčovství Počátky, Vlasta Bouzková — Kadeřnictví Počátky, Drupo
Počátky, Josef Vojta H. Dubenky, Václav Vopravil — Autodoprava Počátky, VTS s.r.o. Počátky, IPS Plast Žirovnice, FOPO
Počátky, Eliška Komínová — Quelle Počátky, Mlékárna Žirovnice, Truhlářství Smejkal a Hric Počátky, Bravoll Žirovnice,
IROMEZ Pelhřimov, Pavel Komín — Gaskom Počátky, Ivo Duffek Počátky, Firesta Brno, Lekos CZ — Lékárna pod Javořicí
Počátky, Bohumila Ederová Žirovnice, Ivan Kolman — Pekařství Zahrádky, J. Doležal — Pohřební služba Počátky, Jana
Nováčková — samostatná výtvarnice Počátky, fa Zmeškal Počátky, Jaroslava Hörnerová — Květinka Počátky, Jiří Vojta
— Uzenářství Počátky, Miroslav Fojt Počátky, Petr Smrčka — Ovoce zelenina Počátky, p. Plíhal — Ovoce zelenina
Počátky, Růžena Zemanová - Kadeřnictví Počátky; p. Prantl - Masna Žirovnice; Za peněžní dary děkujeme — p. Šimánek
Truhlářství Počátky, VTS s r.o. Počátky. Dále patří poděkování p. Doležalovi za květiny na předtančení; pí.Neuberové a pí.
Veselé za nacvičení předtančení; pí. Vetiškové, žákům ZŠ, „Maxíkům“ a Davidu Širmarovi a Luboši Matějů za výzdobu sálu
a program na karnevale; p. Vojtovi za uvaření guláše; Mgr. Marii Blechové, p. Luboši Nesládkovi, p.Luboši Nesládkovi ml.,p.
Pavlovi Usému a samozřejmě všem členům SRPDŠ, kteří se podíleli na zdárném průběhu obou akcí.
Za SRPDŠ předsedkyně Iveta Přibilová
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Městská knihovna Počátky - Nové knihy měsíc leden 2006
Pro dospělé: Pro dospělé: 1001 otázek a odpovědí
Egypt
Baarová,Lída - Života sladké hořkosti
Birkettová,Caroline - Moderní křížovková výšivka
Hocek,Jan - Nejhezčí túry světa
Mcgonigal,David - Antarktida modrý kontinent
Owenová,Cheryl - Originální svíčky
Pechová,Jaroslava - Hrnčířová kuchařka
Racková,Daša - Česká obrazová kuchařka
Stepanova,Iryna - Pohoštění s fantazií a vtipem
Teeple,John B.- Kronika historie světa
Vigué,Jordi - Encyklopedie moderního bydlení
Al-Nahi,Donya - Děti si vzít nenechám
Boulle,Pierre - William,Conrad
Denker,Henry - Klinika
Drake,Shannon - Divoká srdce
Edwardson,Äke - Až na věky věků
Fairsteinová,Linda - Lovná zvěř
Fuchsová,Irena - Když chce žena hubnout
Green,Jane - Jiná žena
Hauserová,Eva - Blues zmražené kočky
Holas-Kořínková,Lenka - Andělé spásy
Katzenbach,John - Analytik
Lustig,Arnošt - Deštivé poledne-povídky

Maron,Monika - Animal triste
Nowak,Helmuth - Bojoval jsem u Berlína
Quick,Amanda - Místo nejtemnější
Sommerová,Olga - O čem sní muži
Táborský,Václav - Omniwish@toronto.com
Woodová,Barbara - Dům vzpomínek
Pro děti a mládež: 500 zajímavostí,které bys měl vědět o zvířátkách
Kniha her pro děti
Mědvědi
Moje první kniha o lidském těle
Obrazová encyklopedie zvířata
Pavouci
Davidson,Susanna - Tajemství světa zvířat
Ferstl,Roman - Děsné české dějiny
Hartmann,Gerhard - Divoká zvířata
Künzl,Ernst - Starověký Řím
Pitro,Martin - Děsné české dějiny
Poskitt,Kjartan - Děsivá věda-vrtkavé štěstí
Watt,Fiona - Kniha výtvarných nápadů
Gohl,Christia - Julie a hříbě
Mauffret,Ivon - Jdem domů pejsku
Řeháčková,Věra - Bezhlavě do maléru
Wilson,Jacquel - Diamantové holky
Irena Smejkalová, knihovnice

Pro řidiče
Od července 2006 vstoupí v platnost novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, která přinese tyto změny:
· bodový systém ( psali jsme v lednovém PZ)
· celoroční povinné svícení
· povinné autosedačky
· povinné přilby pro cyklisty do 18 let
· zvýšení pokut (až 50 000 Kč)
· pravomoc policie na místě odebrat řidičské oprávnění
· až 5 000 Kč (i opakovaně) za nedostavení se k projednání přestupku
· povinnost dodržet bezpečnostní pruh na dálnici při dopravní zácpě
· zákaz používat antiradar
· povinnost provozovatele motorového vozidla sdělit, kdo řídil
· rozšíření kompetencí městských strážníků (měřit rychlost radarem, zastavovat vozidla)
· rozšíření kompetencí pro příslušníky celní správy (kontrola řidičského a techn. průkazu, hmotnost kamiónů)
· instruktoři autoškol nesmí pít alkohol před cvičnou jízdou s žákem
· řidiči v koloně na dálnici musí mezi sebou vytvořit nejméně tři metry široký pruh pro vozidla policie či záchranky
· v místech s méně než třemi jízdními pruhy nebudou smět kamióny předjíždět
· policisté budou moci zablokovat vozidlo, které řídí opilý člověk, zablokování nebo odtažení vozidla bude hradit jeho
vlastník nebo řidič
· expresní vydání řidičského průkazu do 5 dnů za poplatek 500 Kč
www.volny.cz/romanruzicka JiZ
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Ze zápisníku policie
S alkoholem se špatně couvá
V pondělí 2.1.2006 krátce po třiadvacáté hodině couval s vozidlem Opel Movano čtyřiadvacetiletý mladík na chodníku v Žirovnici. Při couvání narazil do zábradlí u vchodu do restaurace Sokolovna. Poté z vozidla odešel a
nechal ho nastartované a odemčené. Mladík byl policisty dopaden a při dechové zkoušce mu
bylo přístrojem Drager naměřeno 1,95 promile alkoholu v dechu. Způsobená škoda byla vyčíslena na 5 000 korun.
Zima letos prověřuje řidiče
K dopravní nehodě došlo v úterý
3.1.2006 v odpoledních hodinách
na Počátecku. Řidič osobního
automobilu Škoda 105L v úseku
Jihlávka - Počátky. Při projíždění
levotočivé zatáčky v mírném klesání nepřizpůsobil rychlost jízdy
stavu a povaze vozovky, na zledovatělém povrchu dostal smyk
a vjel do protisměru. Zde narazil
do stojícího osobního automobilu
Opel Corsa a toto vozidlo bylo
nárazem odhozeno na za ním
stojící nákladní automobil Fiat
Ducato. Ke zranění osob nedošlo, hmotná škoda se vyšplhala
na 40 000 korun.
Z kabelky jí sebral mobil
Bez mobilu se ocitla 18ti letá dívka na diskotéce v Horní Cerekvi. V neděli 15.1.2006 v době od
03:00 do 03:30 hodin využil nepozornosti dívky neznámý poberta a z dámské kabelky, kterou měla zavěšenou dívka na rameni, jí odcizil mobilní telefon.
Dívce tak způsobil škodu téměř
za 6 500 korun.
Silnice jsou zledovatělé
K dopravní nehodě došlo v pátek
22.1.2006 v dopoledních hodinách na počátecku. Řidič vozidla
Škoda Octavia jel ve směru od
Počátek na Horní Cerekev. Po
projetí mírné pravotočivé zatáčky dostal na vozovce na ujetém
neposypaném povrchu smyk a
vjel na krajnici, kde se vozidlo levými předními dveřmi opřelo o
strom. Způsobená škoda byla
vyčíslena na 30 000 korun.

Co vás zajímá…
Jaké náklady si vyžádal silvestrovský ohňostroj, kdo ho zajišťoval?
Odpovídá: Vít Kratochvíl, vedoucí Kulturního zařízení města Počátek
Letos se v Počátkách konalo již 3. přivítání nového roku s profesionálním ohňostrojem.
Tuto akci tradičně pořádá Kulturní zařízení města Počátek společně se Sborem dobrovolných hasičů. Instalaci a samotné odpálení ohňostroje provádí odborná firma Ohňostroje Luboš Smištík ze Žďáru nad Sázavou - tato firma letos také zajišťovala ohňostroj
např. v Jihlavě. Ohňostroj byl hrazen z rozpočtu kulturního zařízení a vyžádal si částku
30.000,- Kč (podobně jako v předchozích letech).

Volmanec
První písemná zpráva o Volmanci se datuje rokem 1517, kdy Adam I. z Jindřichova Hradce,
kterému toto území patřilo, udělil rybník Volmanec s loučkou obci počátecké a prominul
plat z rybníku Kroužku v polní trati Lisovech. Brzy nato pravděpodobně zakládá obec počátecká rybníky Valchovské, což dokazuje
stáří lip, vysázených na hrázi Velkého
jezera, jak potvrzuje i odborná komise
Památkového úřadu v Praze v roce 1941.
Podle nejstarších nezaručených zpráv
byla na Volmanci jakási hájovna. Bezpečně však víme, že v pozdějších letech
zde byla menší zemědělská usedlost. V
době největšího rozkvětu soukenictví v
Počátkách, stal se majitelem Volmance
soukeník Nedvídek, který zde zřídil menší
manufakturní přádelničku, kde se předla
vlna. Za prací tam docházelo asi 12 lidí ze samoty Šejby, z Rymberka (Polesí) a z Počátek.
V té době přišel ze Strakonic přadlák Jan Nový, který pracoval v továrně na sukna Jana
Brdlíka st. v Počátkách. Oženil se s počáteckou dívkou sl. Janouškovou z hotelu Vůle a
chtěl se osamostatnit. V roce 1882 zakoupil Volmanec a rozšířil výrobu přadláckou o výrobu vaty. Přadláctví však v té době vlivem tovární konkurence pomalu upadalo. Po smrti
majitele Nového přišel majetek do dražby. Prý se v té době v Počátkách říkalo: Víte co je
novýho? Volmanec už není Novýho. Další majitelé zřídili místo přádelny pilu. Zakoupili parní
kotel, parní stroj, přestavěli kotelnu. Dřeva bylo v okolí dost a částečně jej dováželi z
křemešnických lesů od vesnice Čejkov. Ani těmto majitelům se příliš nedařilo a tak pilu
koupil pan Vamber. Ten se svými syny pilu rozšířil a vybudoval silničku směrem k Polesí.
Pilařem zde byl pan Josef Dědič z Polesí a topičem Josef Bína ze Šejbů. Při pile bylo
menší hospodářství. Ani Vamberům se dobře nedařilo. I. světová válka přinesla finanční
starosti. V roce 1919 se protrhla hráz rybníka, její oprava a následné zadlužení zapříčinilo,
že majitelem se stal věřitel-záložna. Dalším majitelem se stal Jan Penner, který v té době
už vlastnil Valchu. Jeho plány-vystavět zde hotel se však neuskutečnily. V letech 1936 a
1937 nabízela tyto objekty v dražbách opět záložna. V září 1938 kupuje tento objekt Ministerstvo dopravy, – aby zde vybudovalo rekreační středisko pro děti železničářů. Ihned se
přistoupilo k bourání hospodářských budov a podle moderního projektu začala přestavba
celého areálu. Slavnostní otevření se konalo v červnu 1939 a zařízení bylo odevzdáno jako
první ústav Zahradníkova fondu pro péči o děti. Smutnou kapitolu sehrál Volmanec ve II.
světové válce, kdy sloužil jako kasárny pro vojáky SS. (viz: foto) Po válce své zařízení
ředitelství železnic opět zrenovovalo a sloužilo k rekreaci i ke školení. V roce 1964 koupila
Volmanec Jednota Kamenice nad Lipou a ještě téhož roku jej prodala Agrostroji Pelhřimov,
Jednota si zde nechala hostinskou živnost. Agrostroj tento objekt využíval řadu let k
rekreaci svých zaměstnanců. Od té doby se už zase několikrát vyměnili majitelé. Nyní je
objekt oplocen a pro místní občany nepřístupný. (podle zápisků p. Karla Chadima – JiZ)

Pro mozkový závit - řešení
Musíte vytáhnout nejméně tři ponožky. Mohou být všechny tři modré nebo červené,
nebo budou dvě červené (modré) a jedna modrá (červená).
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Zeptali jsme se…
O zimním úklidu našeho města jsem si povídala s jednatelem VTS s.r.o. panem Martinem Pavlíčkem.
Během letošní zimy si spoluobčané stěžují na úklid některých místních komunikací. Co na to říkáte?
Museli bychom tyto stížnosti posuzovat jednotlivě. Zimní úklid města se řídí schválenou vyhláškou městského zastupitelstva a
plánem údržby komunikací, podle kterého se postupuje. Je pravda, že v několika dnech byly extrémní sněhové podmínky a je
třeba si uvědomit, že žijeme na Vysočině, v nadmořské výšce nad 600 m/mořem a nemůžeme čekat, že budeme bez sněhových srážek. Prvořadé pro nás je úklid státních komunikací pro dobrou průjezdnost města, zajištění bezpečnosti provozu a
potom následuje úklid místních komunikací.

Kolik vašich zaměstnanců provádí úklid?
Služby mimo pracovní dobu drží 2 zaměstnanci, v pracovní době se může věnovat zimní údržbě 6-8 zaměstnanců, tzn. včetně
zaměstnanců střediska VaK s použitím techniky.

Co vám stěžuje práci?
Obrovský problém dělají neukáznění řidiči, kteří parkují v místech, kde je to dokonce i zakázáno a kde následně nemůže
technika projet a komunikaci uklidit. Problém nám dělají i majitelé některých nemovitostí, kteří bez ostychu házejí vyhrnutý
sníh zpět na uklizenou komunikaci a tím opět zhorší její průjezdnost.
Problémem letošní zimy byla intenzita sněhových srážek. Nelze stihnout zároveň pluhování a odvoz sněhu. Takže se nejdříve
jen pluhuje a vyhrnuje, odvoz se organizuje až později. Někteří lidé se mohou zlobit že mají mnoho sn ěhu před domem, ale
nejsme schopni všechno dělat naráz. Na druhou stranu musím říci, že jsme zaznamenali takové stížnosti, že občan nemůže
vyjet autem z garáže a potom si dojede pouze do trafiky pro cigarety. Takoví lidé nejsou soudní a měli by se alespoň trochu
snažit respektovat stav počasí.

Můžete vzpomenout nějaké zlepšení oproti úklidu v minulých letech?
Určitě se letos zlepšila údržba a průjezdnost Březinovy ulice, kolem Zmeškalů a Lázeňské ulice k Agrostroji. Také díky změně
přednosti už zde nedochází k zácpám ani k uvíznutí především těžkých vozidel. Ještě musím připomenout, že nám každoročně
přibývají komunikace, které musíme udržovat. Např. cesta k Valše, ulice Na šancích, kam není možné dostat se s technikou.

Jak jsou udržovány v době zimy přilehlé obce?
Úklid obcí máme smluvně zajištěn s místním Agrodružstvem. Mají pro zimní uklid k dispozici dva traktory s pluhem. Jedním uklízejí
Vesci, Horní Vilímeč, mlýn u Bílkovských a Prostý. Druhý používají k úklidu obcí Heřmaneč, Leskovec a částečně lázně sv. Kateřiny.

Jak organizujete odvoz sněhu?
Množství sněhu je obrovské a my se jej snažíme vyvážet až když je to nevyhnutelně nutné, protože náklady na odvoz jsou nemalé.
Při vyvážení sněhu nám pomáhá jednak Agrodružstvo a potom podnikatel pan Josef Přeslička. Jenom lednové vyvážení bude stát
několik desítek tisíc.
Děkuji za informace. Věřím, že alespoň někteří čtenáři pochopí, že „boj“ s letošní sněhovou nadílkou není snadný. Neodpustím si
však připomenout situaci o Vánočních svátcích. Přestože 3 dny nesněžilo, leželo na ulicích (Moravská, Tovární) asi 30 cm rozježděné
sněhové kaše, kterou nešlo obyčejnou škodovkou projet. O Vánocích se sníh prostě nestahoval!
JiZ

Co se děje na třídicí lince?
Když člověk vyhazuje PET lahve nebo papír do barevného kontejneru před
domem, často se ptá, co se s těmi věcmi dál děje. Skeptici říkají, že je popeláři sesypou zpět na hromadu a vyvezou na skládku. Šli jsme se tedy podívat, jak je to doopravdy.
Všechny tyto odpady směřují na jedno klíčové místo, a to je dotřiďovací (neboli
třídicí) linka. Velmi zjednodušeně řečeno se taková linka skládá z velkých skladovacích hal, několika dopravníků, samotné linky s obsluhou a několika lisů na
výrobu balíků. Na samotném počátku přiveze svozový vůz materiál posbíraný z
kontejnerů po městě. Před konečným dotříděním se jednotlivé komodity (papír,
plasty) skladují v hale. Přicházejí sem ale také odpady ze supermarketů nebo
továren: lepenkové krabice a fólie z rozbalování zboží, odřezky papíru z papíren
nebo kousky plastů. Už zde je nutný značný podíl lidské práce. Pracovnice na
třídící lince ve Žďáru nad Sázavou například z velkých balíků vytahují fólie, které se sem dostaly jako odpady z výrobky. „Tyhle
odpady ani nemusejí jít přes třídičku,“ poznamenává Iva Zeroniková ze společnosti ODAS, která linku provozuje. „Odpady z
výroby nejsou nijak znečištěné a většinou jsou jednodruhové. Mohou se proto rovnou dávat do balíků.“
Hromady plastů, či papíru z pouličních kontejnerů na třídění odpadu se však dotřídit musí. Nakladače je přesouvají k dopravníkům, které je odvezou na ruční třídicí linku. Několik pracovníků tady z běžícího pásů vytahuje každý tu svoji frakci: jeden PET
lahve bílé, druhý zelené nebo jinak barevné. Třetí vybírá plastové tašky a pytlíky, další obaly od kosmetických výrobků.
(dokončení na str. 10)
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KINO POČÁTKY
ÚNOR 2006
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.
HARRY POTTER A OHNIVÝ
POHÁR
USA 2005, 150 MINUT,
MLÁDEŽI PŘÍSTUPNÝ; ČESKÝ
DABING; ŠÚP
Pronásledován nočními můrami,
díky nimž ho jizva bolí hůř než
obvykle, Harry (DANIEL RADCLIFFE) s povděkem uniká
znepokojivým snům a s kamarády Ronem (RUPERT GRINT)
a Hermionou (EMMA WATSONOVÁ) navštíví mistrovství
světa ve famfrpálu…
sobota; 4. 2. 2006; 16 a 19 hod.
FERDA MRAVENEC
ČR, CCA 65 MINUT, MLÁDEŽI
PŘÍSTUPNÝ
Pásmo pohádek NEJEN pro MtŠ
Počátky. Vstupné: 10,- Kč
pondělí; 6. 2. 2006; 9:30 hod.
V MOCI ĎÁBLA
USA 2005, 119 MINUT, DO 15
LET NEVHODNÝ, ČESKÉ
TITULKY; ŠÚP
Strhující souboj mladé dívky se
samotným ďáblem. Katolická
církev oficiálně potvrdila, že je
19tiletá studentka vysoké školy
posedlá zlý duchem…
sobota; 11. 2. 2006; 19:00 hod.
ŠÍLENÍ
ČR 2005, 100 MINUT, MLÁDEŽI
PŘÍSTUPNÝ, ŠÚP
Scénář filmu vychází z motivů
povídek E. A. Poea. Jednou z
hlavních postav je Markýz,
postava inspirovaná markýzem
de Sade. Děj filmu se zdánlivě
odehrává začátkem 19. století ve
Francii,
je
však
plný
anachronismů a reálií dneška…
sobota; 18. 2. 2006; 19:00 hod.
FINTY DICKA A JANE
USA 2005, 90 MINUT, MLÁDEŽI
PŘÍSTUPNÝ, ČESKÉ TITULKY
Dicku (JIM CARREY) se
konečně vyplácejí roky jeho
tvrdé práce - po dlouhém čekání
je povýšen.Poté, co na nové
pozici stráví jeden den, je firma
potopena ekonomickou katastrofou, která se podobá skandálu ve firmě Enron. A černý Petr
zůstává v ruce Dickovi.
sobota; 25. 2. 2006; 19:00 hod.

Sportovní hala
V loňském roce byla sportovní hala využívána takto:
TJ Spartak Počátky
- 700 hodin
Základní škola
- 600 hodin
Hasiči
- 120 hodin
ostatní
- 100 hodin
Ročně projde cvičením v hale přibližně 20 000 lidí.
Pondělí - Rodiče a děti (H. Plášilová, E. Ficková)
Jóga (M. Slípka)
Kalanetika
(H. Benešová)
Hasiči
Úterý - Kopaná-mladší žáci (M. Pavlíček)
Školní děti (L. Matějů, H. Lisá)
Kopaná-muži (M. Smejkal ml.)
Aerobic-ženy (L. Neuberová)
Středa - Aerobic-žákyně (L. Neuberová)
Kopaná-přípravka (M. Hanzálek)
Kopaná „stará garda“ (M. Smejkal st.)
Volejbal-muži (J. Vrábel)
Šachy – (M. Jelínek)
Čtvrtek - Kopaná-mladší žáci (M.Pavlíček)
Kopaná- starší žáci (M. Filsoch)
Kalanetika (D. Kalinová)
Hasiči
Pátek - Kopaná-starší žáci (M. Filsoch)
Kopaná-muži (M. Smejkal ml.)
Kopaná-dorost (M. Burza)
Kdo může chodit cvičit a jak cvičení probíhá nám zodpověděli tito cvičitelé:
H. Plášilová, E. Ficková – Na naše cvičení dochází vždy rodič a dítě předškolního věku.
Snažíme se využívat všechna nářadí v hale, hrajeme hry, podle počasí chodíme také ven.
Maminky s dětmi se mohou nezávazně přijít podívat, co děláme. Na jeden rok platí dospělý 120 Kč a dítě 50 Kč. Získají členský průkaz TJ Spartak a průkazku pro vstup do haly.
M. Pavlíček – Trénuji mladší žáky (10 – 12 let) a nábor provádím v základní škole. Ale
rodiče mohou přivést chlapce sami i během roku a ti si mohou vyzkoušet, zda je bude
kopaná bavit. Děti platí 50 Kč ročně a dostanou průkazku ke vstupu do haly. V letních
měsících trénujeme na hřišti.
Dáša Kalinová – V pondělí a ve čtvrtek chodí cvičit ženy středního a staršího věku,
provádíme různé protahovací a posilovací cviky. Samozřejmě se mohou ženy nejdříve
přijít podívat a teprve pak se rozhodnout. Docházet pak mohou na všechna cvičení za
roční poplatek 120 Kč.
Lída Neuberová –Na večerní cvičení v úterý docházejí ženy od 16 let výše a ve středu
cvičí děvčata od 4 do 15 let. Samozřejmě, že se mohou zájemci přijít kdykoliv podívat a
případně se i přihlásit. V loňském roce jsme s dětmi absolvovali soustředění na Čeřínku,
které se povedlo. S naším cvičením také často vystupujeme na veřejnosti. Např. k Svátku matek, na školní akademii, při Václavských slavnostech, na Mikuláše a na Štěpánské zábavě, kterou organizovali rodiče dětí, cvičících aerobic.
správce haly Milan Smejkal – Zájemci mohou chodit individuálně do posilovny každý
den, permanentka stojí 150 Kč/ půl roku. Školáci mají možnost hrát zdarma stolní tenis,
cizí návštěvníci hrají stolní tenis za úplatu 10 Kč/1 hod. mají možnost si zapůjčit i náčiní.
JiZ

Mateřská škola
Zápis se bude konat dne 21. února 2006 od 10.00 do 14.00 hodin v budově mateřské
školy. Zapsány budou děti, které začnou svou docházku příští školní rok (září 2006 –
červen 2007).
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Rekonstrukce fotbalových hřišť v Počátkách v roce 2005
Výbor oddílu kopané se již v roce 2003 začal intenzivněji zabývat stavem hlavní hrací plochy a tréninkového hřiště fotbalového stadionu v
Počátkách. Jako první krok bylo rozhodnuto, že je nutné zpracovat odbornou analýzu stavu hracích ploch s návrhy řešení pro zlepšení. Za tímto
účelem bylo zpracována odborná studie, která komplexně posuzuje stav povrchu na základě provedených sond, stav vegetačních a drenážních
vrstev. Současně byly provedeny z odebraných vzorků agrochemické rozbory, které posoudily vegetační vrstvu z pohledu obsahu živin a
propustnosti. Zároveň se provedla plošná nivelace (zaměření) pro zjištění nerovnosti povrchu a vodního režimu na povrchu hřišť.
Studie ukázala, že tréninkové hřiště není „vytvarované“ tak, aby splňovalo podmínky ČSN a povrch tvoří nevyhovující písčitohlinitá vrstva. Podloží
je ze škváry a silné plošné drenážní vrstvy kameniva. Povrch byl polopropustný a z větší části zarostlý plevelem a náletovými travinami. Toto vše
svědčilo o neudržování a hlavně nevyužívání plochy k tréninkům či hře. Z uvedených zjištění bylo navrženo opravit a doplnit stávající drenážní
systém, navést a přesně urovnat nově smíchanou vegetační vrstvu a celou plochu zatravnit. Z důvodu dobrých odtokových podmínek srážkových
vod byl navržen příčný jednostranný spád s převýšením 25 cm.
U hlavní hrací plochy byly posuzovány stejné parametry jako u hlavního tréninkového hřiště. Bylo konstatováno, že povrch hřiště odpovídá
podmínkách ČSN - sedlový tvar s podélným převýšením 30 cm. Pod vegetační vrstvou je uložena škvára a silná plošná drenážní vrstva kameniva.
Pod celou plochou je fungující drenážní systém. Vrchní travnatá plocha byla napadena zimními chorobami s obsahem velkého % odumřelého
trávníku a byla silně zaplevelena jitrocelem kopinatým a smetánkou lékařskou. Skladba travního porostu byla rovněž nevhodná, protože převládala
plevelná Lipnice roční (80%). Z uvedených zjištění bylo rozhodnuto o nutnosti kompletně rekonstruovat travnatý povrch, spočívající v chemické
likvidaci stávajícího povrchu, doplnění vegetační vrstvy pískem a opětovném zasetí.
Z důvodu budoucího provozu hlavní hrací plochy a vytvoření vhodných podmínek pro růst kvalitní travnaté plochy se rozhodlo o vybudování plně
automatické závlahy s podzemními postřikovači.
Všechny tyto uvedené skutečnosti vedly TJ k zpracování a podání žádosti o finanční dotaci z Ministerstva školství, sportu a tělovýchovy z
programu podpory rozvoje a obnovy materiálně technické základny sportovních organizací.
První žádost bylo podána již v roce 2003 na následující rok 2004. Bohužel neúspěšně. V průběhu roku 2004 byla žádost kompletně aktualizována
a opětovně podána pro rok 2005.V tomto případě byla již kladně vyřízena a TJ obdržela příslib na finanční dotaci ve výši 2.000.000,- Kč. Zbývajících
200.000,- Kč do celkových nákladů 2,2 mil. Kč bylo podmínkou finanční spoluúčasti samotné TJ.
V následujícím jarním období bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele stavby.Tím se staly Vodotechnické služby s.r.o., obchodní společnost
se 100% účastí Města Počátky, které si následně na konečné založení travnatých povrchů smluvně najaly společnost PARK v.o.s. sadovnické a
krajinářské úpravy se sídlem JE Dukovany v čele s Karlem Fučíkem diplomovaným trávníkářem.
Po stanoveném harmonogramu prací a úpravě hracích termínů oddílu kopané byly v jarních měsících 2005 zahájeny práce na rekonstrukci
tréninkového hřiště tak, aby již větší část podzimní fotbalové sezony 2005 mohla být opět zahájena na nové hrací ploše.
Shodou okolností dochází k stavbě nového rybníka v obci Polesí a je zde shrnuto dostatečné množství vegetačních vrstev bývalých luk. Tento
materiál byl po provedení rozborů určen za hlavní část nové vegetační vrstvy na tréninkovém hřišti. Po vzájemné dohodě a obrovské pomoci
technikou pana Přesličky z Počátek (stavitel rybníka) je bezplatně navezeno na parkoviště u hřbitova cca 700 m3 zeminy. Současně je na parkoviště
navážen písek z pískovny ze Stráže nad Nežárkou (frakce 0-4) v celkovém množství cca 300 m3. Veškeré toto množství je kolovými rypadly
Vodotechnických služeb a pana Františka Němce z Počátek mícháno a přehrnováno v přesně daném poměru.Tím byl vytvořen základ vegetační
vrstvy nového trávníku na tréninkovém hřišti. V této době na ploše trénikového hřiště již dochází k plošnému rovnání stávající plochy do předepsaného tvaru a Vodotechnické služby provádí nové drenáže. Celkem se jednalo o 800 mb nového flexibilního plastového potrubí.V měsíci květnu 2005
společnost I. Kamenická stavební a obchodní společnost z Kamenice nad Lipou svojí technikou převáží namíchanou vegetační vrstvu z parkoviště
u hřbitova na připravenou a urovnanou plochu tréninkového hřiště. Následně provádí hrubé urovnání celé plochy. Dále za značné pomoci
Agrodružstva Počátky je těžkou technikou (rotační brány) provedeno další urovnání a promíchání vegetační vrstvy. Začíná probíhat první brigádnický sběr kamene, zejména členy oddílu kopané.
V tomto stavu je plocha předána PARK Dukovany, která provádí další rotavátorování a přesné urovnání plochy leaser greaderem na + 5 mm. V
měsíci červnu 2005 je provedeno chemické hnojení a osetí celé plochy. Nastává 4 měsíční období intenzivního kropení, hnojení a kosení nového
povrchu hřiště. Dne 17. září 2005 je zahájen provoz na novém tréninkovém hřišti mistrovským utkáním mladších a starších žáků s družstvem
Havlíčkova Brodu „B“. Souběžně s probíhající rekonstrukcí tréninkového hřiště je v červenci 2005 po 51. ročníku turnaje o Křišťálový pohár zahájena
také rekonstrukce povrchu hlavního hřiště. Chemicky je zlikvidována stávající travnatá plocha a zahájeny práce na položení části vodovodu pro
nově připravovanou automatickou závlahu. Na základě provedených rozborů bylo nutno na plochu rozprostřít cca 400 tun nového písku frakce
0-2, který byl následně technikou Agrodružstva Počátky zapraven do vegetační vrstvy. Muselo být použito i cca 150 m3 nové vegetační vrstvy pro
výškové dorovnání plochy. Dochází k předání plochy fimě PARK Dukovany, která provádí závěrečné rotavátorování a urovnání plochy leaser
greaderem. Z důvodu 14 denních srpnových intenzivních dešťových srážek se plocha osévá až v začátku září 2005. Do zahájení zimního období
jsou provedeny již čtyři seče nového travnatého povrchu.
V plném souběhu s rekonstrukcí hřišť probíhá výstavba nového zavlažovacího systému pro obě dvě hřiště. Je vybudována podzemní čerpací
stanice s osazením nového samonasávacího čerpadla s výkonem až 12 atm, 400 l tlakovou nádobou a automatickým filtrem vody. Je položeno cca
500 m nového vodovodního potrubí a cca 1500 m el. kabelů. Na hlavním hřišti je osazeno 13 ks podzemních výsuvných postřikovačů TORO a
ovládací jednotka, která zajišťuje plně automatický provoz. Na tréninkové hřiště je zavlažovací voda dovedena pouze do dvou podzemních šachet
s možností připojení přenosných postřikovačů.
Celkové náklady na uvedené rekonstrukce činily 2,2 mil. Kč z toho 548. 579,- Kč - automatická závlaha, 971.933,- Kč - tréninkové hřiště a 679.488,Kč – hlavní hřiště.
Závěrem je nutné poděkovat všem zúčastněným stranám zejména však panu Ing. Janu Třebickému – starostovi města, za pomoc při zajištění
finančních zdrojů, Josefu Přesličkovi za bezplatné dopravení zeminy, obci Polesí za umožnění dopravy po místních komunikacích, Vodotechnickým
službám za provedení a řízení celé stavby, Karlu Fučíkovi a firmě PARK Dukovany za provedené trávníkářské práce, I. Kamenické stavební a
obchodní společnosti za provedené zemní práce, Františku Němcovi za pomoc kolovým rypadlem, Agrodružstvu Počátky za pomoc technikou,
Petru Zadákovi za odborné provedení výběrového řízení dodavatele stavby, Mgr. Stanislavu Hávovi a žákům ZŠ Počátky za sběr kamene, členům
oddílu kopané za provedené brigádnické hodiny a všem dalším zúčastněným.
Zpracoval Martin Pavlíček – leden 2006
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Co se děje na třídicí lince?

(dokončení ze str. 7)
Tak to jde až na konec linky, kdy na páse zůstává jen docela malý podíl odpadů, které se nepodařilo zařadit do žádné z
tříděných kategorií. Tento zbytek buď odchází na skládku jako dále nezpracovatelný, nebo se ještě dále zpracovává. Pavel
Gregor ze společnosti Esko-T, která provozuje třídící linku odpadů v Třebíči, říká: „Zbytek po dotřídění z naší linky odvážíme do
Brna. Používají ho jako jeden ze zdrojů pro výrobu alternativního paliva
pro cementárny.“
Počet komodit, které se třídí, stále přibývá. Linky ve Žďáru i v Třebíči
například začaly třídit také nápojové kartony od mléka, džusů a vína. „Do
loňského roku jsme vytřídili PET, fólie a nápojové kartony, což byla dohromady asi polovina celkového objemu, zbytek šel na výrobu alternativního paliva,“ říká Iva Zeroniková. „Letos v zimě jsme udělali přestavbu
třídicí linky a dnes jde na materiálové využití (tj. recykluje se na nové
výrobky) 80-85 % odpadů, které k nám přijdou. Až úplný zbytek jde na
skládku, ale to už je skutečný odpad.“
Získávání druhotných surovin
Vraťme se však na začátek ručního třídění. Každý pracovník hází určitou
tříděnou složku odpadu do shozů, které ústí přímo do velkých kontejnerů. Zde už se tedy shromažduje skutečně dotříděná, kvalitní surovina,
zbavená všech nežádoucích příměsí. Jendou za čas se slisuje v lisech na velké balíky a ty směřují ke zpracovatelům.
Takto dotříděné plasty se již prodávají jako druhotná surovina. Čím lépe jsou zbaveny všechny nežádoucích příměsí, tím je
jejich kvalita, a tedy i cena vyšší. Pokud je surovina kvalitní a podaří se ji dobře prodat, ovlivní to pozitivně náklady odpadového
hospodářství obce, či města. „Naše společnost ESKO-T byla založena svazkem obcí. Všechno, co vyděláme, se vrací obcím
svazku,“ poznamenává Pavel Gregor. Obecně se ale dá říci, že prodej vytříděných surovin snižuje náklady na odpadové
hospodářství, což pocítí v důsledku i občané.
Pokračování příště.
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Kultura
Předplatné na kulturní pořady v Žirovnici v roce 2006
Prodej divadelních a dechovkových permanentek na rok 2006 byl zahájen 15.12.2005 na MěÚ Žirovnice.
Dechovky – předplatné - 500,- Kč / 4 pořady + bonus
Program:
17. březen 2006 - 20.00 hod.
Doubravanka
Vracovjáci
Akce – Košt vína
16. červen 2006 – 20.00 hod.
Valdaufinka Ády Školky
Liduška
Akce – Domácí zabijačka
22. září 2006 – 20.00 hod.
Babouci
Lácaranka
Akce –100 piv zdarma
15. prosince 2006 – 20.00 hod.
Moravanka
Březovanka
Akce – Rybí hody
Divadelní předplatné - 600,- Kč
Program:
Vražda v salónním kupé - Divadlo Járy Cimrmana
A do pyžam! - Jiří Langmajer, David Suchařípa, Martina Válková, Kateřina Brožová a další
Talk show Jana Krause + hosté
Bonus
Neslyšitelný řev umění - Divadelní studio GaGa
Změna programu či termínu vyhrazena !!
Další informace na www.zirovnice.cz nebo kultura@zirovnice.cz
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PRODÁM
MALÝ DOMEK

HLEDÁM PRÁCI

FIRMA RAFFAEL ART

Žena 39 let, středoškolské vzdělání
přijme práci PHP, fakturantka, mzdová
účetní, asistentka, spojovatelka,
koordinátorka,
nebo
jiné
administrativní služby. Praxe 5 let,
možnost pracovat plný i poloviční
úvazek.

nabízí všem podnikatelským
subjektům v Počátkách inzerci na
velkoplošné mapě města, která bude
umístěna na autobusovém nádraží. V
případě Vašeho zájmu kontaktujte
prosím:

pan Hencl

NEBO

Tel. 721 760 655

Tel. 603 967 979

605 273 297

V POČÁTKÁCH, V CENTRU
MĚSTA – ULICE ŠKOLNÍ.
BLIŽŠÍ INFORMACE

565 495 673
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RAIN s.r.o., Jindřichův Hradec, tel.: 384 362 512 Distribuce: vlastní roznos předplatitelům v Počátkách, zasílání předplatitelům mimo
Počátky, volný prodej v obchodní síti v Počátkách. Předplatné: možno uhradit v kanceláři KZM vždy na kalendářní rok.
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