Obsahově nezávislý měsíčník občanů Počátek

cena 5,- Kč

Jaro je tady…
Na jaro se všichni těšíme, přestože míváme po zimě pár kilo navíc a zmáhá
nás jarní únava. Už naši předkové se těšili na jaro, snad proto, že je živilo
zemědělství a počasí pro ně bylo životně důležité. S radostí vítáme nesmělé
sluníčko, nevadí nám aprílové počasí, brodíme se bahnem v zahrádce a nadšeně si se sousedy sdělujeme, „co už leze ven.“
Po dlouhé zimě nám chybí teplo a světlo a náš organismus odpovídá únavou, v horším případě depresí. Ačkoliv jsou ultrafialové paprsky často kritizovány, pořád platí, že na náš metabolismus působí blahodárně. Pomáhají nám
zvyšovat imunitu, zajišťují pravidelný přísun beta-karotenu, vytváří v našem
těle „sluneční vitamín“ D.
Sluneční světlo je síla, která živí naše tělo a vytváří životní prostředí kolem
nás. Už otec medicíny Hippokrates objevil léčebné účinky slunečních paprsků –
helioterapii. V roce 1877 prokázali vědci Downs a Blunt, že UV paprsky zabíjejí
bakterie. Tito vědci nasadili bakterie do živného roztoku v několika zkumavkách. Docela náhodou byly některé vystaveny slunečnímu světlu. Bakterie rostly
ve zkumavkách, které byly ve stínu, ale ne v těch, které byly na slunci.
V roce 1903 získal dánský lékař Niels Finsen Nobelovu cenu za léčbu tuberkulózy pomocí slunečního záření. U žádných nemocí se neuplatňuje léčba
slunečními paprsky víc, než u kožních onemocnění – jako je lupénka, vředy,
ekzémy, akné. Sluneční světlo zvyšuje tvorbu určitých hormonů v našem
mozku a vytváří nám tak dobrou náladu. Léčí se jím žloutenka novorozeňat,
prospívá srdci, neboť harmonizuje činnost srdečního svalu. Předpokládá se, že
sluneční svit působí příznivě na hladinu cukru v krvi u diabetiků tím, že stimuluje buňky slinivky.
Samozřejmě, že sluneční záření nám může prospívat, ale také škodit. Právě
to příjemné sluneční záření je nejnebezpečnějším činitelem pro vznik rakoviny kůže. Ta se častěji vyskytuje u lidí se světlejší pokožkou, než třeba u
černochů - záleží zde na množství kožního barviva. Význam slunce a jeho
vliv na naše zdraví je popisován v knize NEWSTART od amerického lékaře
Vernona W. Fostera.
Aprílové jarní počasí nám přinese slunečné dny, ale
také dny, kdy „naše tělo nezanechá stín“ a potom můžeme chybějící paprsky získat v soláriu. Pokud se dávky záření nepřehánějí a používáme kvalitní přístroj,
nemusíme se obávat nepříjemných následků. Netrpíteli klaustrofobiií, nejste-li albín, zkuste navštívit solárium v Počátkách. Podrobnější informace čtěte na straně:
(JiZ)

MĚSTSKÝ ÚŘAD POČÁTKY, KULTURNÍ
ZAŘÍZENÍ MĚSTA POČÁTEK A REDAKCE
POČÁTECKÉHO ZPRAVODAJE VÁM PŘEJÍ
PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH
SVÁTKŮ.
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Oznámení

Co vás zajímá…

Městský úřad Počátky oznamuje
občanům, že od 1. dubna 2004
přechází odbor státní sociální podpory
(SSP) pod úřad práce. Upozorňujeme,
že pro občany se tímto nic nemění,
neboť sídlo SSP (v přízemí budovy
Městského úřadu v Počátkách), obsah
prováděné agendy i úřední hodiny
zůstávají stejné.

Sdružení ambulantních lékařů s.
r. o., Horní ulice 90, Počátky 394
64 oznamuje:
- od 1. března 2004 zahajuje činnost
chirurgické ambulance
MUDr. Miroslav Krystián
Ordinační hodiny:
Pondělí 7:00 – 12:00
15:30 – 17:30
Úterý
7:00 – 12:00
15:30 – 17:30
Středa 7:00 – 11:00
16:00 – 18:00
Čtvrtek 15:30 – 17:30
Pátek
11:00 – 16:00
16:00 – 17:30

12:30 –
(objednaní
12:30 –
(objednaní

15:30
pacienti)
15:30
pacienti)

(objednaní pacienti)
(objednaní pacienti)
(objednaní pacienti)

- od 12. března 2004 zahajuje činnost
praktická lékařka pro dospělé a
interní lékařka MUDr. Alice
Ševčíková
Ordinační hodiny:
Pondělí 7:00 – 12:30
13:00 – 15:00 (návštěvy)
Úterý
7:00 – 12:30
13:00 – 15:00
Středa 13:00 – 15:00 (návštěvy)
15:00 – 17:00 (ordinace)
Čtvrtek 7:00 – 12:30
13:00 – 15:00 (návštěvy)
Pátek
7:00 – 12:30

- od 1. dubna 2004 zahajuje činnost
odborná kardiologická ordinace
MUDr. Pavel Kos
Ordinační hodiny:
Pondělí 12:00 – 16:00
Středa 7:00 – 15:00

1) Za měsíc vstoupí ČR do Evropské unie. Přinese to něco konkrétního našemu
městu?
Odpovídá: Jan Třebický, starosta města Počátky
Dnem vstupu se změní celá řada zákonů, které přiblíží legislativu ČR k EU a
ovlivní jak fungování města( zřejmě se staneme plátci daně z přidané hodnoty),
tak podnikatele (např. účtováním a změnou sazeb i základu daní), ale i každého
z nás úpravou cen zboží (některé položky poklesem z 22% sazby daně na 19%
a jiné naopak růstem z 5% na 19%). Po vstupu má město možnost podílet se na
strukturálních fondech EU. Nutností je finanční spoluúčast v rozsahu 30-70%
hodnoty investice. Záleží na nás co si můžeme dovolit, s kým se spojíme a jak
uspějeme. V současné době vzniká na kraji agentura, která bude programy
zprostředkovávat.
2) Kdo se může stravovat v mateřské škole?
Odpovídá: p. Dana Povolná, vedoucí jídelny v MtŠ
Ke stravování se může přihlásit každý, kdo má zájem a to nejpozději do 7.00
hodin a ještě ten den může obědvat. Přihlášky přijímám osobně nebo telefonem
565 495 459. Oběd pro dospělého strávníka stojí v současné době 34,60 Kč. Cena
zahrnuje potraviny –18 Kč, věcnou režii – 6,60 Kč. (elektřina, plyn, voda, údržba,
atd.) a mzdovou režii – 10 Kč. Výdejní doba je od 10.30 do 12.30 hod. v jídelně
mateřské školy. Je možné si objednat donášku obědů v Počátkách (u p. Norkové
v DPS – 7 Kč) nebo rozvážku autem i mimo Počátky (u p. Houdkové Charita – 8
Kč). Ceny za dovoz obědů jsou stanoveny podle platných ceníků služeb.
3) Jak probíhá příprava II. Dne přírody?
Odpovídají: Pavel Hůša pracovník odboru životního prostředí MěÚ a Vít Kratochvíl, vedoucí Kulturního zařízení města Počátek
Přípravy probíhají již od září loňského roku. Bylo nutné především zajistit
účinkující, oslovit sponzory a partnery akce a postarat se o dostatečnou mediální
pozornost. Máme za sebou řadu jednání a schůzek ale vše je na dobré cestě.
Pouze počasí však objednat nemůžeme. V současné době probíhá distribuce
plakátů (1200 ks) a řešení technických problémů. Srdečně se těšíme na všechny
návštěvníky.
4) Kdy a v jakých etapách budou proinvestovány finanční prostředky, získané
ze státního rozpočtu na areál škol a budovu KZM?
Odpovídá: Jan Třebický, starosta města Počátky
Již jsem uvedl, že jsme získali dotaci ze státního rozpočtu 15 mil. Kč ve dvou
částkách a s podmínkou spoluúčasti města 1,5 mil.Kč. Po upřesnění požadavků
jsme požádali Parlament a Ministerstvo financí o sloučení částek s použitím na
areál škol a využití spoluúčasti pro rekonstrukční práce v budově KZM. To se
již podařilo vyjednat. Město nyní zpracovává podklady pro zařazení do programu
ISPROFIN, aby bylo možné následně žádat o uvolnění finančních
prostředků.Opravy v KZM se uskuteční zřejmě dříve. Areál škol by měl být
dokončen do října letošního roku.
5) Je počátecká čistírna odpadních vod schopna odstraňovat z odpadních vod
dusík a fosfor a vyhovuje nově stanoveným limitům EU ?
Odpovídá: Martin Pavlíček, jednatel VTS s.r.o.
Naše čistírna je již 25 let v nepřetržitém provozu a nebyla v roce 1980 budována
na odstraňování uváděných prvků z odpadních vod. Nicméně kvalita
vypouštěných čištěných vod splňuje nejnovější limity stanovené již v souladu
s legislativou EU (mimo jiné i u dusíku a fosforu). Tato skutečnost je ale dána
zejména „kvalitou“ přitékajících odpadních vod na ČOV a téměř neexistujícím
průmyslem v Počátkách, který by samozřejmě značně změnil charakter
odpadních vod. Co je ale nutné podotknout je to, že naše čistírna začíná být
technologicky stará a budeme nuceni se začít zabývat otázkou zejména
rekonstrukce technologických celků. V dnešní době právě zaváděné nové
technologie čištění řeší již i účinnější odstraňování právě dusíku a fosforu.
Každopádně bychom tím dosáhli lepší kvality vypouštěných odpadních vod
z ČOV Počátky. Jednalo by se o finanční náklad cca 10 mil.Kč.
(JiZ) + VK
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Výpis z usnesení 12. zasedání
Zastupitelstva města Počátky ze dne 23.
února 2004

Anketa: Navštěvujete
solárium? Proč?

Zastupitelstvo města v Počátkách (dále jen zastupitelstvo) schvaluje podle § 84 odst. 2 písm. d)
zákona č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ustanovení
obecně závazné vyhlášky zastupitelstva č. 16, o vytvoření a použití účelových prostředků
„FONDU MODERNIZACE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA POČÁTKY“, č.j. 1074/98
(dále jen vyhláška):
vyhlašuje, podle čl. 5 odst. 4 vyhlášky, výběrové řízení pro poskytování účelových půjček
fyzickým a právnickýcm osobám pro rok 2004, za podmínek uvedených ve vyhlášce a dále
stanovených na základě čl. 5 odst. 3 vyhlášky takto:

1. město nabízí ostatním vlastníkům obytných budov a bytů, kteří projeví zájem o poskytnutí
účelově vázaných úvěrů k úhradě nákladů na opravy a modernizaci bytového fondu do 30. 4. 2004
včetně, max. celkem 800.000,- Kč z prostředků poskytnutých ve formě státní půjčky pro rok 2004,
2. obytnou budovou se pro účely vyhlášky a výběrového řízení rozumí budova splňující
podmínky uvedené v ČSN 734301 Obytné budovy,
3. prostředky státní půjčky lze v roce 2004 použít k úhradě nákladů a prací prováděných
v souvislosti s opravou a modernizací bytového fondu, které budou doloženy fakturami a účty
vystavenými až po schválení půjček zastupitelstvem,
4. při porušení stavebních předpisů během realizace akce je žadatel povinen bezodkladně vrátit
celou půjčku,
5. finanční prostředky budou čerpány na základě smlouvy uzavřené nejpozději do 31. 8. 2004,
prostřednictvím samostatného účtu města u peněžního ústavu GE Capital Bank, a. s., jednatelství
Počátky

Hana Povondrová – Solárko zásadně
nepoužívám. Uznávám jedině přírodní
sluníčko.
Eva Ficková – Nemám potřebu používat
solárium.
Hana Hejdová – Solárium navštěvuji,
protože mi chybělo sluníčko a cítím se lépe.
Je škoda, že to lidi tak zavrhují, hlavně
z nedostatku informací.
Martin Pavlíček – Nevyužívám solária,
hlavně z časových důvodů.
Jiří Nováček – Čekám na přírodu, nikdy
jsem to nezkusil, ani mne to neláká.
Ota Krásl – Nenavštěvuji solárium, zatím
z časových důvodů, ale nevylučuji, že bych
je někdy nemohl navštívit.
Adam Zluky – Jak již napovídá mé příjmení,
jsem rumunského původu. V rámci svého
bezpečí, netoužím být ještě tmavší.
Radka Komínová
– Začala jsem
navštěvovat solárium v únoru na
doporučení své švagrové. A jsem
spokojená s obsluhou, prostředím i
s výsledkem.

● Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat. Půjčka se neposkytuje opakovaně na jeden titul u
jednoho bytu či domu.
● Půjčky pod poř. č. 01 - 06 lze čerpat pouze do konce kalendářního roku, v němž byl zřízen
příslušný účet.
● Půjčky pod poř. č. 07 – 08 lze čerpat pouze do konce března roku následujícího po roce,
v němž byl zřízen příslušný účet.
● Na finančním odboru MěÚ jsou k dispozici tiskopisy žádosti o poskytnutí půjčky.
● Žádost – přihláška k účasti na výběrovém řízení obsahuje zejména:
a)
jméno nebo název žadatele, popřípadě statutárního zástupce
b)
adresu bydliště nebo sídlo žadatele
c)
přesné označení předmětné obytné budovy nebo její stavby:
● adresa, číslo popisné (je-li již vydáno), číslo parcely
● prohlášení či jiný doklad o vlastnictví domu či stavby
● stavební povolení či jiný příslušný doklad o přístupnosti akce,
na níž či v jejímž rámci je žádáno o půjčku
● příslušnou projektovou dokumentaci
d)
předběžnou dohodu s dodavatelem akce, na níž je žádána půjčka
s orientační cenou akce, při svépomoci odhad nákladů, které při
realizaci budou doloženy fakturami a účty
e)
přesný popis účelu, na který je půjčka nebo jsou půjčky požadovány,
při kumulaci titulů je třeba popis provést odděleně
f)
předpokládaná lhůta dokončení předmětné akce
g)
požadovaná částka úvěru podle tabulky v čl. 4 této vyhlášky a způsob
jejího výpočtu
h)
návrh na stanovení záruky za poskytovanou půjčku ve výši alespoň
150 % předpokládaného úvěru
● O výsledku výběrového řízení rozhoduje Zastupitelstvo města v Počátkách
s přihlédnutím k návrhu příslušné komise.
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Luboš Rudišar - Není mým úmyslem
někoho přesvědčovat ke slunění v
soláriu, ale já osobně toto zařízení
využívám proto, abych získal větší
odolnost zejména proti respiračním
onemocněním, které mě v minulosti
každou zimu často obtěžovaly. Při mém
zaměstnání není jednoduché se uvést
do stavu pracovní neschopnosti.
Letošní zimu jsem začal pravidelně
používat doplňky stravy, obsahující
důležité vitamíny, minerální látky,
aminokyseliny a začal jsem navštěvovat
solárium, abych si doplnil „světelný
deficit“, kterým trpím v zimním období.
Do jaké míry se jednotlivé faktory
pozitivně projevují neumím říct, ale
není bez zajímavosti, že akutní
respirační onemocnění mě postihlo
letos pouze jednou a za 2 dny jsem byl
v pořádku. Slunění v soláriu je pro mě
několikaminutová skvělá relaxace
jedenkrát za týden a její estetický efekt
není též zanedbatelný. Zdravotní rizika
při správném používání zařízení jsou
minimální ve srovnání se sluněním na
slunci, neboť intenzitu a délku světelné
lázně lze přesně nastavit, což provádí
kvalifikovaná obsluha.
(JiZ)

PROGRAM KINA
POČÁTKY
BŘEZEN 2004

Kotle pekelné
Vesnička bojuje proti spalování „odpadu“
z chemičky

Prodej vstupenek 20 minut před zahájením představení. Změna programu
vyhrazena.
jednotlivé vstupné 50,- Kč

Vyšlo v časopisu TÝDEN 10/2004 dne 1. března 2004. Na žádost občanů a vedení
obce Stojčín přetiskujeme v celém znění.

sobota 3. 4. 2004 !!!15 a 19 hod.!!!
Pán prstenů 3: Návrat krále
USA, N. Zéland 2003, 201 minut, mládeži přístupný, české titulky
Nadchází čas rozhodující bitvy o přežití Středozemě. Putování jednotlivých členů Společenstva
prstenu se dostává do poslední a rozhodující fáze.
Podaří se jim naplnit poslání Společenstva a zachránit Středozem? Režie: Peter Jackson Hrají:
Elijah Wood, Alexandra Astinová, Sean Astin,
David Aston…
sobota 10. 4. 2004 17 a 20 hod.
Úsměv Mony Lisy
USA 2003, 115 minut, mládeži přístupný, české
titulky
Katherine Watson v roce 1953 přijíždí na prestižní univerzitu Wellesley, kde získala místo profesorky historie umění. Krátce po svém příjezdu
však Katherine zjistí, že prostředí na prestižní škole
je velmi konzervativní… Režie: Mike Newell
Hrají: Julia Roberts, Kirsten Dunst, Julia Stiles…
sobota 17. 4. 2004 17 a 20 hod.
Texaský masakr motorovou pilou
USA 2003, 98 minut, do 15 let nevhodný, české
titulky
Film, který musíte vidět, i když při něm budete
zavírat oči. Skupinka vysokoškolských studentů
z texaského Austinu si vyrazí na výlet do Mexika, kde si hodlají pořádně užít. Adrenalinový trip,
který zažijí, se však značně liší od toho, co si
vysnili. Hrají: Jessica Biel, Eric Balfour, Jonathan Tucker…
sobota 24. 4. 2004 17 a 20 hod.
Kdysi dávno v Mexiku
USA 2003, 102 minut, mládeži přístupný, české
titulky
El Mariach poznamenán tragédií se uchýlil
k odloučenému životu v ústraní. Když jej ale zkorumpovaný agent CIA najme k překažení plánu
zákeřného bosse, samotářský hrdina je donucen
svůj úkryt opustit a vydat se vstříc novému dobrodružství. Hrají: Antonio Banderas, Johnny
Depp, M. Rourke…

Připravujeme:
1.5. Jedna ruka netleská, 8.5. Dokud nás smrt
nerozdělí, 15.5. Strašidelný dům, 22.5. Scary
Movie 3, 29.5. Krajina střelců, 5.6. Velká ryba,
12.6. Na plný plyn

Kulturní zařízení města Počátek
Horní ulice 87, Počátky CZ - 39464,
tel./fax: 565 495 474,
kultura@pocatky.cz,
www.pocatky.cz

Majitel cihelny ve Stojčíně na Vysočině chce topit odpadním produktem z výroby
v Chemopetrolu. Radní se brání, mají strach o přírodu i zdraví. Lokální spor
p o o d k r y l
závažnější
problém: za palivo
lze
v Česku
vydávat téměř
j a k o u k o l i
hořlavinu.
V bývalé cihelně
na okraji Stojčína
strmí dva tovární
komíny. Vyšší
kdysi
odváděl
kouř z pecí, nižší
patří ke kotelně,
která provoz vytápěla. Výroba se zastavila v polovině 90. let a objekt zarostl křovím.
V roce 2002 přišel nový majitel Lubomír Koláč z moravských Bílovic. Nechyl
areál oplotit a dovnitř poslal hlídače se psem. „Několikrát vesnici začoudil smrdutý
kouř, jak tam v pecích pálili nějaké odpadky,“ říká radní Ludvík Jirků.
Pak nový majitel začal bez stavebního povolení přestavovat kotelnu. V srpnu se
radnice poprvé dozvěděla, že Kaláč hodlá instalovat kotel o výkonu 2,8 megawattu
(výkon pohodlně postačující k vytápění 140 rodinných domků), v němž chce topit
lehkými a těžkými oleji, ale především směsí, kterou pod názvem „OXO – těžké
podíly“ prodává Chemopetrol Litvínov.

Hlavně že to hoří
Právě o OXO, přesněji o jeho úřední uznání za regulérní palivo, se mezi
podnikatelem a obecním úřadem rozpoutal urputný boj. Zatímco vedení obce
považuje OXO za odpad, Kaláč trvá na tom, že jde o palivo. Radnice v září 2002
proti pálení této látky v továrně zorganizovala petici, kterou podepsalo
devětašedesát z tehdejších sto dvaceti obyvatel.
Kaláč používá těžší kalibr. Prostřednictvím právního zástupce Ladislava Tomíška hrozí
radním soudy o náhradu škody, protože kvůli nim nemůže vyrábět. Co vlastně hodlá
v továrně dělat, o tom se lze jen dohadovat. Cihly to ale nebudou. hovořilo se prý o
sušárně dřeva, ale přesnější podnikatelský záměr místní neznají a ani TÝDNU jej Tomíšek
neosvětlil. Urputnost, s jakou Kaláč trvá na OXO, a vysoký výkon kotle vedou radní
k obavám, že by se továrnička za humny mohla změnit ve spalovnu všeho možného.
Kaláč v poslední době vystupňoval tlak a na představitele obce podal několi
trestních oznámení pro pomluvu či zneužití pravomoci. Boj trvá už více než rok a
půl a kolbiště se za tu dobu přesunulo ze Stojčína do pražských kanceláří úředníků
ministerstva životního prostředí. Právě tam se má rozhodnout o tom, zda OXO
vyhovuje normám na ochranu prostředí.
Jak to může dopadnout, naznačuje Kurt Dědič z odboru ochrany ovzduší v odpovědi
na otázku, co by uznání této látky za palivo mohlo způsobit: „Mohl by vzniknout
precedens a následně by se mohly objevit další podobné druhy ‚paliv‘, jejichž
spalování za podmínek pro standardní paliva a dané zdroje by mohlo být nežádoucí.“
OXO – těžké podíly je směs vyšších alkoholů a dalších kyslíkatých substancí,
která vzniká jako vedlejší produkt při výrobě látek z ropy. „Z hlediska této výroby
se jedná o kapalný odpad s nebezpečnými vlastnostmi,“ píše v odborném posudku
specialista na organickou syntézu Lubomír Nondek, který v roce 2000
spolupracoval na posouzení vlivu výroby Chemopetrolu na životní prostředí.
Co je odpadem pro vědce, nemusí být odpadem z pohledu paragrafů. Zákon totiž
říká, že odpadem je pouze to, co není určeno pro další použití a čeho je třeba se
zbavit. Chemopetrol však označuje OXO za výrobek a prodává je. Tím ušetří za
likvidaci a ještě vydělá. O kupce nemá nouzi, protože OXO je proti regulérním
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palivům mnohem levnější. Tmavou agresivní kapalinu kupci skladují a pálí na
vlastní riziko, které není malé: „Páry se drží při zemi, rychle se šíří do velkých
vzdáleností. Jsou vznětlivé a tvoří se vzduchem výbušné směsi,“ píše se
v bezpečnostním listu výrobku. Chemička neskrývá ani to, že jde o látku zdraví
škodlivou, která mimo jiné dráždí dýchací ústrojí a kůži a může vážně poškodit
oči. Obsahuje také složky škodlivé pro vodní organismy.
Z faktu, že Chemopetrol deklaruje OXO jako výrobek, vycházel ústecký krajský
úřad, když letos koncem ledna konstatoval, že to není odpad. Další zbraní v tažení
za uznání OXO jako paliva je posudek profesora pražské Vysoké školy chemickotechnologické v Petra Buryana, který si u něj objednal Chemopetrol. Buryan
dochází k závěru, že OXO je produktem zpracování ropy, a jako takové odpovídá
palivu podle platné vyhlášky. To je však podle Nondeka zavádějící:
„Zjednodušeně řečeno, cokoli mělo prababičku ropu, je podle Buryana palivem,
což je nesmysl. Při výrobě ropných produktů vzniká řada odpadů.“

Trampoty s kotlem
Podle Nondeka je možné OXO spalovat pouze v prověřených autorizovaných
provozech a rozhodně ne například v běžných kotlích, konstruovaných na mazut
nebo LTO. Kaláč do kotelny dovezl právě takový kotel, navíc s rokem výroby 1975.
Jeho zástupce Tomíšek v e-mailové odpovědi na dotaz TÝDNE nejdřív tvrdil
, že z kotle zbyl pouze plášť a uvnitř je osazena moderní rakouská technologie.
Zařízení je podle něj trojnásobně jištěno počítači a při poruše systém
automaticky odstaví kotel z provozu. Jenže stojčínští radní viděli loni v létě
při prohlídce kotelny pouze onen starý kotel s třináct let starým rakouským
hořákem. O napojení na počítače nemohlo být ani řeči. Po této námitce
vyrukoval Tomíšek s novou verzí: moderní technologie opravdu ještě nebyla
namontována, prý vinou obstrukcí obce.
Jan Mates

Zázraky přírody
V minulém zpravodaji jsme se zabývali pylem a květy a dnes si něco řekneme
o semenech rostlin a jejich rozšiřování. Semena rostlin obsahují vše, co potřebuje
mladá rostlina k růstu. Uvnitř každého semene je zárodek rostliny a dostatek
potravy, která rostlině vydrží, dokud nezačne růst.
Aby rostliny poskytly semenům ten nejlepší start do života, musí je vyslat
daleko do prostoru. Některé to činí s pomocí živočichů, vody či větru. Další je
samy vymrští do prostoru malým výbuchem nebo je katapultují do vzduchu.
Např. janovec metlatý (u nás se nachází v teplých oblastech jižní Moravy).
Lusky janovce mají dvě ploché chlopně spojené k sobě hranami. Když se lusky
vytvoří, jsou měkké a zelené a při zralosti vyschnou a zčernají. Při svém vysychání
se chlopně skroutí na opačné strany, ale jelikož jsou spojené, zůstane lusk po
nějaký čas celý. Jak pálí slunce – začne být síla kroutící chlopně tak velká, že se
od sebe roztrhnou. Ve zlomku vteřiny se lusk zkroutí jako pružina a tím zároveň
vymrští semena do prostoru.
Taková netýkavka žláznatá (vyskytuje se na říčních březích – u nás roste mezi
Popelínem a Bednárečkem) má plody které vybuchují při dosažení plné zralosti
při sebemenším dotyku. Když praskne jedna plodnice, následuje řetězová reakce,
při níž vybuchují další a další plody. Každá rostlina má několik desítek plodů a
taková procházka po břehu řeky či potoka, může spustit kanonádu semen.
Netýkavka žláznatá dorůstá do výšky člověka, je rozšířena na dosti velké ploše
v České republice a je velice agresívním plevelem.
Jedním z nejúspěšnějších případů tvorby „létajících“ semen jsou padáčky
smetánky lékařské (pampeliška). Chmýří tohoto padáčku je tvořeno péřovitými
vlásky a pod nimi je zavěšeno semeno. Celý padáček je velice stabilní a je
schopen cestovat vzduchem i několik kilometrů. Jeden jediný úbor (květenství –
bílé chmýří po odkvětu) takto rozseje až stovku semen. Díky svým padáčkům se
semeny a kůlovitým kořenům patří smetánka lékařská mezi nejrozšířenější a
nejúspěšnější plevele na světě.
Těmito různými způsoby šíření svého druhu, z nich jsme si přiblížili jen pár
způsobů, rostliny splní svůj úkol a matečná rostlina pomalu odchází a usychá,
aby se na jaře příštího roku tento kolorit opakoval.

Pavel Hůša, úsek životního prostředí MěÚ Počátky
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Když se podaří, co se
dařit má
Ta zpráva přišla jako kulový blesk z čistého
nebe. Když jsem se ji poprvé dozvěděl,
podlomila se mi kolena a částečně i zdraví.
Co si to zase v tý Praze vymysleli? Ale
hezky od začátku.
Jednou v úterý, bylo už po sedmé, kdy je
levnější telefon, volá mi kamarád. Pražák.
Z Prahy. „Dneska v noci se dívej na
zasedání parlamentu. Bude tam něco, co se
týká i tý vaší vesničky.“ vybalil na mě a
ani se nepředstavil. Naštěstí jsem ho poznal
podle sytého barytonu a ihned jsem se
rozlítil: „Nejsme žádná vesnička. Jsme
město a už víc než 700 let.“ „A no jo, furt.“
,skočil mi do řeči, „je to na dvojce. Já už
musím letět. Čau.“ A zavěsil.
„Města pod deset tisíc obyvatel asi
dostanou od státu více peněz,“ ,řekl jsem
si v první chvíli já – optimista. Ihned jsem
však tuto možnost zavrhl. V dnešní době
jsou peníze nedostatkové zboží. Aspoň že
ty mandarinky si můžeme koupit. Čas od
19:15 do 2:00 jsem trávil střídavě
v obýváku a v kuchyni. Když nebylo nic
v televizi, šel jsem se podívat do ledničky.
Když nebylo nic ani tam, odvalil jsem
zpátky k televizi.
Konečně začíná přenos. Zaorálek stroze
oznámí: „Zákon o obcích č. 123/456 Sb.
byl jednomyslně přijat.“ Co to znamená
v praxi? Veškeré vodní plochy jako
rybníky, potoky, řeky a sádky budou muset
být nejméně půl kilometru od centra města,
aby turisté z evropské unie vhazovali svá
eura pouze na jedno určité místo a to do
tzv. městské eurokašny. Tato pak bude
každý poslední pátek v měsíci slavnostně
vybírána a mince budou posílány do Prahy.
Za každých odevzdaných deset tisíc euro
pošlou poslanci místnímu městskému úřadu
děkovný dopis a odznáček s logem
vládnoucí strany. Kašnu bychom měli.
Horší bude přestěhovat Tovární rybník za
město. Na Strážný kopec na Ctiboř to
samozřejmě nejde, jak všichni chápeme.
Tam se již několikátým rokem pálí
čarodějnice a ještě by nám do rybníka
opilci nazvraceli. Směrem na Stojčín se
zase pořádá Pohádkový les a děti by byli
dozajista unuděny samými vodníky.
Kaštanová alej patří Dnu přírody…
Avšak nezoufejme milí spoluobčané. Již
jsem napsal dopis panu prezidentovi, ať
zákon zamítne. My si nenecháme náš
Fabričák odvést někam do Tramtárie.
D. Uzamykal

Tip na návštěvu kina
ÚSMĚV MONY LISY
Příběh ženy, která měla velké srdce a
tvrdou hlavu. Julia Roberts v hlavní roli.
KINO POČÁTKY, SOBOTA 10.
DUBNA 2004 OD 17 A 20 HOD.,
VSTUPNÉ: 50,- KČ
ROMANTICKÝ PŘÍBĚH, 115 MINUT,
MLÁDEŽI PŘÍSTUPNÝ, ČESKÉ
TITULKY
Katherine Watson (JULIA ROBERTS)
v roce 1953 přijíždí na prestižní
univerzitu Wellesley, kde získala místo
profesorky historie umění. Očekává, že
její studentky, které patří k nejlepším
vysokoškolačkám v zemi, využijí všech
možností, které jim současná poválečná
doba nabízí. Krátce po svém příjezdu
však Katherine zjistí, že prostředí na
prestižní škole je velmi konzervativní.
Její kolegyně, profesorka Nancy Abbey
(Marcia Gay Harden), není zdaleka jediná,
kdo si stále myslí, že zásnubní prsten je
pro mladou ženu mnohem větší životní
výhrou než kvalitní vzdělání. Když
Katherine začne své studentky
povzbuzovat k tomu, aby začaly
přemýšlet nezávisle, dostane se do
konfliktu s ostatními profesory,
některými absolventy a dokonce i jednou
ze svých studentek – arogantní Betty
Warren (Kirsten Dunst). Poté, co se
Katherine podaří přesvědčit nejlepší
kamarádku Betty Joan Brandwyn (Julia
Stiles), aby si podala přihlášku na
právnickou fakultu univerzity Yale i
přesto, že očekává nabídku ke sňatku od
svého přítele, stává se čerstvě vdaná
Betty jejím zapřísáhlým nepřítelem. Pro
chytrou a provokativní Giselle Levy
(Maggie Gyllenhaal) je však Katherine
vzorem a rádcem, kterého dlouho
potřebovala. Její pedagogické působení
má příznivý vliv také na nesmělou
Connie Baker (Ginnifer Goodwin), které
se konečně podaří získat tolik potřebnou
kuráž a prolomit svou kriticky malou
sebedůvěru. Katherine se snaží učit své
studentky myslet samostatně a nezávisle
ve světě, ve kterém jim všichni ostatní
říkali, jakým způsobem mají žít. Jejich
pokusy o nalezení vlastní cesty nakonec
pomohou změnit životní kurs i jí
samotné.
Hrají: Julia Roberts, Kirsten Dunst, Julia
Stiles, Maggie Gyllenhaal, Juliet
Stevenson, Dominic West… Režie: Mike
Newell
VK

Výpis z jízdního řádu ČD (bez záruky)
Odjezdy z železniční stanice Počátky - Žirovnice
odjezd

číslo vlaku

cílová stanice

4:24
4:24
5:20
5:59
6:48
6:48
8:01
8:41
10:02
10:20
10:38
11:34
13:17
14:35
14:35
15:16
15:51
16:19
17:00
17:32
18:08
18:08
18:18
18:43
19:37
21:03
23:16

Os 8311
Os 8311
Os 8320
R 660
R 665
Os 8301
Os 8300
Os 8321
R 667 JUNÁK
R 662 ROŽMBERK
Os 8303
Os 8322
Os 8305
Os 8302
Os 8302 /14852
Os 8307
R 663 ROŽMBERK
Os 8304
R 664
Os 8309
R 661
R 661 /223
Os 8306
R 666 JUNÁK
Os 8310
Os 8315
Os 8238

Jindřichův Hradec
Veselí n.Lužnicí
Horní Cerekev
Plzeň hl.n.
Brno hl.n.
Veselí n.Lužnicí
Havlíčkův Brod
Jindřichův Hradec
Brno hl.n.
Plzeň hl.n.
Veselí n.Lužnicí
Horní Cerekev
Veselí n.Lužnicí
Jihlava
Havlíčkův Brod
Veselí n.Lužnicí
Bohumín hr.
Jihlava
Plzeň hl.n.
Veselí n.Lužnicí
Bohumín hr.
Košice
Havlíčkův Brod
Plzeň hl.n.
Horní Cerekev
Veselí n.Lužnicí
Horní Cerekev

poznámky
* jede v 6,+
* jede v X

* jede v 1-6,nejede 12.IV.,5.,6.VII.
* jede v 1-6,nejede 12.IV.,5.,6.VII.

* jede v X
* jede v 1-6,nejede 12.IV.,5.,6.VII.

* přímý vůz * lůžkový vůz

* jede v 1-5,7,nejede 11.IV.,4.,5.VII.

VK

Autobusový jízdní řád
Odjezdy z Počátek autobusové nádraží

HP
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Z činnosti výboru pro
partnerskou spolupráci

Základní škola
Třicetiletá tradice lyžařského výcviku
Součástí tělesné výchovy na základní škole je v 7. třídě lyžování. Tato
výuka může probíhat jak v místních podmínkách, tak na základě lyžařských
výcvikových kurzů. Naše škola se před 30 lety rozhodla pro druhý způsob
výcviku. Tyto kurzy se konaly v Beskydech, na Šumavě, v Krkonoších,
v Krušných a Jizerských horách. Právě v Jizerských horách jsme strávili
posledních deset let. Je to určitá výhoda, protože všichni instruktoři víme,
jaké jsou zde podmínky pro sjezdové a běžecké lyžování, a také jaké je
ubytování spojené se stravováním.
Snažíme se, aby lyžařský výcvik probíhal za co nejnižších finančních
nákladů. S tím také souvisí lyžařská výzbroj – jak sjezdová, tak běžecká, kterou
se snažíme za velké pomoci rodičovského sdružení obměňovat a doplňovat.
Tuto výzbroj si někteří žáci za menší poplatek mohou půjčit, pokud nemají
svou. Aby se náklady rodičů na lyžařský výcvik dětí co nejvíce snížily, přispívá
rodičovské sdružení nemalou finanční částkou na lyžařské vleky (letos 9000,Kč) a Městský úřad Počátky částkou 400,- Kč na každého žáka.
Nejedná se však jen o celodenní lyžování, ale i o stmelení kolektivu
žáků, kteří se poprvé na týden odloučí od svých rodičů a známého prostředí
v Počátkách.
Mgr. Stanislav Háva, Mgr. Hana Buchtová

Lyžařský výcvik
Už jenom pár dní nás dělilo od dlouhého očekávání lyžařského výcviku.
Velice jsme se těšili, ale zároveň nás provázely obavy, neboť naše lyžařské
umění mělo do dokonalosti daleko.
Konečně onen den nadešel. Žáci, kteří odjížděli do Jizerských hor, celí
netrpěliví nakládali své věci do autobusu. jakmile pan řidič Škorpík zavřel
dvířka od zavazadlového prostoru, nasedli všichni toužebně do autobusu.
Atmosféra v mercedesu se postupně uvolňovala. Cesta, která trvala necelé
čtyři hodiny, proběhla bez problémů.
Náš první dojem z chaty Jarmilka nebyl nijak příznivý, ale nakonec všichni
uznali, že hodnotili unáhleně. Hned, jak jsme si ve svých pokojích vybalili
základní věci, zamířili jsme na sjezdovku, která se nacházela asi 500 metrů
od chaty. Tady nás podle předvedených výkonů rozdělili do tří skupin.
První skupině se věnoval pan učitel Háva, druhé paní učitelka Buchtová a
třetí paní učitelka Mejsnarová.
Všechny dny probíhaly ve stanoveném režimu s výjimkou úterý a pátku.
Ranní budíček byl v 7:30 hod. Do 8:15 hod. jsme měli čas na osobní hygienu
a úklid pookjů. Poté všichni společně odcházeli do společenské místnosti,
kde probíhala nejen snídaně, oběd a večeře, ale i přednášky a předem připravené
večerní programy. Od 9:00 hod. až do oběda jsme
se plně pohroužili do dopoledního lyžařského
výcviku, na který navazoval po obědě polední klid
a pak odpolední výcvik. Jak už bylo řečeno, výjimku
představovalo úterý a pátek. V úterý jsme jeli
autobusem do libereckého bazénu a v pátek
dopoledne se uskutečnily sjezdové, slalomové a ze
všech nejnáročnější běžecké závody. Nakonec se
vše završilo závěrečným karnevalem.
Ten jeden týden v Bedřichově utekl jako
voda. Odvezli jsme si z Jizerských hor opravdu
krásné zážitky a ty nám zůstanou v srdci napořád.
Petra Nováková a Jana Hlaváčková, žákyně 7.A
ZŠ Počátky
Karolínka Vetišková
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V dubnu proběhne jednání s našimi
přáteli ze Švýcarska z Konolfingenu o
2. etapě opravy schodiště ve věži. Na
návštěvu do Počátek přijedou Michael
Friederich (hlavní konstruktér a vedoucí
celého projektu opravy schodiště) a
Ruedi Schmutz (člen výboru
partnerského spolku). O výsledcích vás
budeme informovat v dalších vydáních
Počáteckého zpravodaje. Výbor pro
partnerskou spolupráci by také chtěl
projednat možnost výměnné praxe ve
Švýcarsku pro studenty středních škol,
za účelem zdokonalení německého
jazyka. Jednalo by se o nevýdělečnou
praxi. Studentům bychom zajistili
ubytování a stravování. Finanční nárok
pro účastníka by byla pouze úhrada
cesty s pojištěním na příslušnou délku
pobytu. Abychom mohli zahájit
jednání, potřebujeme zjistit váš zájem.
Hlaste se prosím do 13.4. 2004 u pana
Víta Kratochvíla, vedoucího Kulturního
zařízení města Počátek, který vám podá
podrobnější informace. Tel./fax: 565
495 474, e-mail: kultura@pocatky.cz
Po delší odmlce byl opět navázán
kontakt s obcí Lokca na Slovensku. V
Listopadu 2003 přijeli na naše pozvání
Pavel Bartoš - zástupce sportovců, B.
Kozák - ředitel školy, J. Korpa podnikatel a člen zastupitelstva a pan
Sivoň - vedoucí dechové kapely.
Proběhlo setkání se zástupci některých
našich spolků a společně jsme plánovali
naší další spolupráci na úrovni školy,
sportovců (zejména fotbalistů) turistiky
a dechové kapely. Na léto 2004 je
předběžně plánovaná návštěva
fotbalistů a dechové kapely z Lokci u
nás v Počátkách. Konkrétní podoba
této návštěvy je v současné době v
jednání. O přesných termínech vás
budeme také průběžně informovat. Byli
bychom rádi, aby se spolupráce s našimi
partnerskými obcemi týkala co nejširší
veřejnosti. Přivítáme každý nápad a
myšlenku dalšího rozvoje ať už ze
strany spolků nebo jednotlivců. Vaše
názory si rádi vyslechnou členové
výboru pro partnerskou spolupráci: Eva
Ficková, Hana Plášilová, Radka
Moravcová, Mgr. Jaroslav Blažíček,
Mgr. Helena Králová, Karel Růžička,
Vít Kratochvíl, Ing. Marie Hrnčířová.
Za VPPS Eva Ficková

Horní ulicí se rozléhala
střelba
Vážení čtenáři, byl jsem u toho! Ulicí, která již
potemněla, se ozval výstřel. Náhle odněkud shora mu
v odpověď zaštěkal kulomet. Kulky začali svištět ve
svém letu. Zalehl jsem a v tom celou ulici rozechvěl
výbuch granátu. Nemusíte se obávat nešlo opravdovou
střelbu, ale o nový projekt klubu Neviděných z Lučin,
uspořádaný našimi členy společně ještě s několika
příznivci počítačových her z našeho města. V sobotu
27. února se jistě mnoho spoluobčanů, kteří se
v dopoledních hodinách pohybovali v okolí pošty,
podivovalo nad snášením výpočetní techniky do
prostor kulturního zařízení města Počátek. To již celá
akce propojení počítačové sítě běžela na plné obrátky.
Naším cílem bylo vyzkoušení si a zároveň porovnání
našich hráčských možností. Během dne jsme se ocitli
na několika bojištích II světové války, uprostřed
džungle obklopeni nepřátelským vietcongem, i
v cockpitu závodního vozu. Během hraní neúprosně
utíkal čas, takže se celá akce protáhla do pozdních
nočních hodin. Až na drobné technické potíže s jedním
počítačem nás technika nezradila, tudíž jsme se
osvědčili nejen jako hráči, ale i jako počítačoví
techniciJ. Závěrem bychom chtěli poděkovat za
podporu Kulturního zařízení města Počátek, jmenovitě
panu Vítu Kratochvílovi.

klub Neviděných z Lučin

Z veršů Josefa Vachka
Vím, že ti, paní Zimo, dobře není,
když musíš ukončiti svoje představení.
Mráz s vánicí již nemají chuť do svých her
a chtějí odletět za štací na sever.
Cítí, že tady nastanou již velké změny
a ty máš svůj ancámbl příliš unavený.
Letos vynechej své známé finále.
Podívej, jívu již krášlí nové korále.
Kos po zahradě honí kosici.
dokážeš, Zimo, býti přející?
Běda ti, zůstaneš-li zde do rána.
Možná že uslyšíš zapěti skřivana.
I pole odkrylo tvou ztěžklou peřinu.
Být tebou, tak neváhám již ani vteřinu.
U zídky na oporu krčí se již první květ.
To už je slunce emisar a jara tajný zvěd.
Josef Vachek
Měla jsi slunce v očích.
Lásku umělas dát i přijímat
a bylas nám vším,
co jsme na tomto světě měli.
Srdce bolí, maminko chybíš nám.
Dne 13.3.2004 jsme vzpomněli 10. výročí
úmrtí naší drahé maminky a babičky OLGY
KAŠPARŮ – roz. Lepešková
Dne 11.4.2004 by se naše drahá maminka
dožila 70 let. Kdo jste jí znal a měl rád
vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají dcery Hana a Naďa
s rodinami

Letem nejen počáteckým světem
Smutná zimní vycházka
V polovině února za pěkného zimního odpoledne jsme se s manželkou
vydali jako každoročně na pěší vycházku trasou Počátky – hájovna – lázně
– úžlabí – statek – Počátky (mohu každému doporučit). Pokud pominu
krásnou přírodu, zejména od hájovny do Kateřiny a v úžlabí, ostatní podívaná
je více než smutná.
Vezměme to od začátku, bývalá prodejna „HEVA“ s cedulkou „prodejna
zatím uzavřena“. Pokračujeme Moravskou ulicí kolem bývalého Agrostroje.
To, že je areál částečně využíván k jiným účelům je snad zajímavé, ale ponurá
nálada z toho, jak dopadl náš donedávna největší závod z vás nespadne.
Pokračujeme dál – „Smrčkovna“. Chátrající – nevyužívaná. Před statkem
překvapí novinka – oplocený pozemek. Jak jsme na vlastní oči viděli, slouží
jako cvičný prostor dvěma psům. Kateřina – jindy v tomto období ráj lyžařů,
bobistů, sáňkařů. Nyní mrtvo. Celý tento areál poloprázdný. Potkali jsme
všeho všudy čtyři děti s rodiči. Co s ním bude dál? Jak milé by bylo zajít si
zde na krátké občerstvení – kdysi zde bývala i restaurace. Projdeme úžlabím
– nějak zde za ten rok, co jsme tudy nešli, prořídly stromy (kácením?).
Vracíme se kolem statku. Ještě před rybníkem byl kdysi včelín. Nyní úly
převrácené, rozbité, bez užitku. A vlastní statek? Těch nepouživatelných
strojů zralých do šrotu! Jeden (dříve snad kravín) v likvidaci, na spadnutí.
Potěší snad rozestavěný domek v místě bývalé jídelny.
Je vám z toho také smutno? A to je jen malá část našeho okolí.
FRK
Radostné překvapení
Ráda vycházím do okolí našeho města. Protože patřím mezi osoby dříve
narozených, ráda si na svých vycházkách odpočinu. V posledních letech je
to vlastně už bohužel nutností. Ze Strážného kopce lze za jasného vzduchu
dohlédnout naše pohraniční Novohradské hory, od Sosny je pěkný výhled
na město s pozadím Lísku. Na Valchovské cestě je možno si odpočinout ve
stínu starých lip a kaštanů. Na silnici k nádraží bývala také lavička u Klátového
rybníka. Odtud byl také pěkný výhled na město. Ta už tam není dlouho.
Ráda chodím modřínovou alejí na Kališťské silnici. Tam bývala také lavička,
z které byl pěkný pohled na město. Potom asi zásluhou vandalů zmizela.
Bylo mi to velmi líto, odpočívat bylo možno jen na kamenech, které tam
jsou. Jaké bylo moje překvapení, když jsem tam minulé léto našla opět
lavičku. Děkuji proto všem, kteří se v okolí o vzhled našeho města starají.
VP
Mé oblíbené místo
Mým oblíbeným místem jsou skály v Balkově pekle. Často tam chodím,
kochám se nádhernou přírodou a poslouchám romantické písně ptáků. Šum
větru jim dělá orchestr.
Šplhám po skalách, které tiše naslouchají všemu, co se v lese děje, a přitom
se tváří, jako by měly srdce z kamene. Někdy však také upustí i slzu (při
jarních přeháňkách). Pak, když se vyškrábu
nahoru, mám pocit, jako bych byla vládcem
vesmírných soustav.
Rozdělám oheň a spolu s Gábinou, mým
psem, si vychutnávám pozdní odpolední
svačinku. Potom si lehnu na zem, zavřu oči
a sním. Po nějaké chvíli zjistím, že ptáci již
nezpívají. Otevřu oči a nade mnou se sklání
deštník noci pokrytý milióny hvězd.
Nezapomenutelný zážitek!
Příroda je mocná čarodějka, přináší
uvolnění, pohodu a tolik potřebný klid
v duši.
Lukáš Benda
KL – žákyně naší školy
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Zeptali jsme se
Od poloviny loňského října je ve sportovní hale v Počátkách
v provozu solárium. O zakoupení solárního přístroje Ergoline
26 SUPER POWER 1 GB jsme čtenáře informovali
v květnovém čísle Počáteckého zpravodaje. O významu
„solárka“ jsem si povídala s paní Vaňkovou - obsluhou
tohoto zařízení.
1. Můžete se čtenářům přestavit?
Jmenuji se Marcela Vaňková, jsem bývalá zdravotní sestra. Po absolvování
rekvalifikačního masérského kurzu jsem se věnovala sportovním a rekondičním
masážím. Nyní jsem rozšířila působnost absolvováním příslušného kurzu
k obsluze solária.
2. Jaká je provozní doba solária, je nutné se objednávat?
Provozní doba je prozatím tři dny v týdnu – pondělí, středa, pátek - od 11.00
do 16,00 hod., ale při větším zájmu zákazníků může být provozní doba
pochopitelně rozšířena a upravena. Ale již nyní je možné si dohodnout návštěvu
a službu i mimo shora uvedenou dobu a to buď osobně ve sportovní hale nebo
telefonicky na čísle 606 575 037. Předchozí objednávka je žádoucí vzhledem
k tomu, že odpadne zbytečné čekání a i z hlediska plynulosti provozu samotného
solária.
3. Pro koho je (není) vhodné užívání solária?
Solárium a masáže mohou navštěvovat všichni, kteří chtějí mít dobře udržované,
pěstěné tělo a pocit dobré pohody. Předpokladem je ale dobrý zdravotní stav.
Riskantní ze zdravotního hlediska je solárium pro těhotné ženy, pro ty, kteří
užívají antibiotika, popřípadě léky na kterých je to výslovně uvedeno, dále pro
osoby se srdečními potížemi nebo se zvýšeným krevním tlakem. Je rozhodně
lepší se v případě pochybností poradit se svým lékařem a řídit se jeho
doporučením.

Kulturní zařízení města Počátek
pořádá ve spolupráci s Macek
MUSIC Management MOST
zábavný májový koncert pro
všechny generace k příležitosti
oslav „Dne matek“

„GALAVEČER OPERETNÍCH
MELODIÍ A EVERGREENŮ“
Hudba pro radost a potěšení…
melodie které pohladí…
Zazní slavné árie a dueta z operet F.
Lehára, J. Strausse, O. Nedbala, či
muzikálové melodie z My Fair Lady a
další evergreeny…
Účinkuje „KOMORNÍ SOUBOR
NÁLADY“, který hraje ve složení: 2
housle, viola, violoncello, kontrabas,
2 klarinety, flétna, fagot. Zpívají sólisté
hudebních divadel. Program pro
dobrou
náladu
moderuje
kontrabasista a umělecký vedoucí
Petr Macek.
7. května 2004 od 19:00 sál KINO
POČÁTKY
Vstupenky
v prodeji
v kanceláři
Kulturního zařízení města Počátek, Horní
ulice 87, Počátky 394 64, tel./fax: 565 495
474, kultura@pocatky.cz, www.pocatky.cz.
Cena vstupenek: 100,- Kč a 80, Kč.

4. Jak probíhá samotná návštěva solária, absolvování kůry?
Především s každým novým zájemcem je probráno kolik lázní si přeje a kolik
by bylo odpovídajících s ohledem na jeho typ pleti. Lze doporučit 10 až 12
lázní v průběhu 3 týdnů a potom udržovací návštěvy 1 až 2x týdně. I zde platí:
„všeho s mírou.“ Vychází se zejména z typu pleti, jak už bylo uvedeno, aby
bylo slunění ku prospěchu.
5. Jaký je ceník vašich služeb?
Ceny jsou přijatelné. Jedna minuta v soláriu stojí 5,-Kč, masáž zad vyjde na
95,-Kč, časté problémy se šíjí lze řešit masáží za 80,-Kč. Podrobný ceník je
samozřejmě zákazníkům k dispozici v samotné provozovně.
6. Proč doporučujete používat solárium?
Teď, koncem zimy je často počasí pošmourné a dokážete si představit pocity,
jaké prožíváte v soláriu, když zavřete oči, vzdálíte se od všedních denních
starostí a necháte své tělo vystavit slunečnímu záření….. ale zpátky nohama na
zem. Význam solária spočívá především v tvorbě vitamínu D, potřebného pro
organismus zejména v zimní době. Ocení jej také každý, kdo má problémy
s akné. Pohoda, kterou přiměřené sluneční záření vyvolá, se promítne do
psychiky, a tom není žádná pochybnost. Na závěr bych ráda vyslovila přání, že
ráda přivítám čtenáře Počáteckého zpravodaje mezi zájemce o službu solária
popřípadě o rekondiční masáže.
(JiZ)

„DĚTI MAMINKÁM“
Pořad u příležitosti Dne matek – vystoupení žáků MtŠ, ZŠ a
VÚDM Počátky.
K poslechu bude
hrát kapela VESTA z Třeště. Přijďte na příjemné posezení do počátecké sokolovny
v sobotu 8. května
2004 od 13:30 do
17:00 hod.
Johanka Kešnerová
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Ze zápisníku Policie ČR…
Požár prodejny v Počátkách
V neděli 22.2.2004 krátce před polednem
došlo k požáru plynových kamen s propanbutanovou lahví o obsahu 10 kg v zadní části
prodejny textil, která je umístěna v přízemí
domu v Počátkách na Palackého náměstí. K
požáru došlo tím, že pronájemce prodejny po
výměně PB lahve v kamnech startovacím
zařízením spustil tyto v činnost, po
přesvědčení, že kamna jsou v chodu, chtěl tyto
zavřít jak ovládacím prvkem kamen, tak i
uzavřením ventilu lahve, což se mu však
nepodařilo. Po chvíli došlo k výšlehu plamene
z míst regulátoru mezi kamny a lahví a od
tohoto k požáru uskladněného textilního
zboží. Požár lokalizovaly jednotky HZS
Kamenice nad Lipou, SDH Počátky a
Žirovnice. Na místě přítomen vyšetřovatel HZS
Pelhřimov, který jako příčinu požáru určil
pravděpodobnou závadu na regulátoru
plynových kamen. Při požáru došlo k shoření
a poškození textilního zboží, poškození
stropu v zadní části prodejny a vlivem zplodin
k poškození celých vnitřních prostor prodejny.
Obytné prostory budovy nebyly požárem
ohroženy, tyto jsou ve stavební úpravě,
neobydlené, rovněž nedošlo k ohrožení
sousedních obytných budov. Způsobená
škoda dosáhla 300 000 korun.

Srážka automobilu a cyklisty
Ve čtvrtek 26.2.2004 v odpoledních hodinách
došlo v Počátkách ke srážce osobního automobilu
a cyklisty. Řidič automobilu Citroen jel po vedlejší
silnici a vjížděl na hlavní silnici, kde odbočoval
vlevo na náměstí v Počátkách a přitom přehlédl
cyklistu, který jel po hlavní silnici- ulice
Březinova - a křižovatkou chtěl pokračovat po
hlavní silnici vlevo do ulice Horní. Došlo ke střetu
cyklisty a automobilu. Cyklista utrpěl lehké
zranění s dobou léčení nejméně 3 týdny. Alkohol
byl vyloučen, škoda činí 200 korun.

Nález odcizeného vozidla
Dne 6. března 2004 v 18,00 hod. byl za obcí
Počátky směrem na obec Jihlávka nalezeno
zaparkované vozidl tov. zn. Plymouth Voyager
Grand, se znaky pohřební služby, které bylo
odcizeno v Dačicích.
VK

Ivuška
Hečsková

Stručná historie existence nemocnice
v Počátkách
Před 120 lety, dne 1. ledna 1884 byl zahájen provoz nemocnice v Počátkách.
Stalo se tak výnosem c.k. ministerstva vnitra ze dne 20. srpna 1883 pod č.j.
13.581. Byl jí přiznán statut Všeobecná a veřejná nemocnice a tímto dnem
odevzdána svému účelu zdravotnického zařízení, kterému bezesporu úspěšně a
blahodárně vyhovovala na dobu překračující celé 20. století. Zřídit takové zařízení, postavit budovu a zahájit provoz, aby vyhovoval předpisům na ně kladeným nebyla záležitostí jednoduchou. Pro malé, poměrně chudé město i záležitostí nákladnou.
Byla to dlouhá cesta, jak si dále připomeneme.Zdravotnické předpisy rakouské monarchie byly dobře propracované a poměrně moderní. Základem
byl tzv. Generální normativ, vydaný
císařem Josefem II. v roce 1781. Tento
zákon poprvé v historii vymezil roli
státu při řízení a organizaci zdravotní
péče, stanovil náplň a odbornost jednotlivých profesí zdravotnických pracovníků, podmínky k jejich získání a
vykonával dohled nad výstavbou
zdravotnických zařízení. Všechny
zdravotnické aktivity tak podléhaly
státnímu dohledu, tudíž musely mít
souhlas státní správy. Odbornou způsobilost chirurgů, ranhojičů, praktiků,
lékárníků a porodních bab po stránce
odborné i metodické řídil městský fysik. Kolem roku 1800 vyrostlo téměř 300 tzv. špitálů ve všech větších městech,
některé ovšem jen s několika lůžky. Některé existují dodnes, např. Fakultní
nemocnice v Praze na Karlově náměstí byla přestavěna z bývalého ústavu šlechtičen a měla až 350 lůžek, včetně lůžek pro choromyslné. Stát přispíval i na
léčbu chudých, denní taxa byla 5 i více krejcarů na den.
Myšlenku, zřídit v Počátkách nemocnici prosazoval místní děkan ThDr Augustin Svoboda (1812 – 1880) rodák Pelhřimovský. Po studiích theologie a církevního práva vyučoval v českobudějovickém semináři. Odtud byl roku 1861 jmenován děkanem v Počátkách. Byl to člověk velmi vzdělaný se sociálním cítěním. Navštěvoval rodiny svých farníků, převážně chudé, viděl mnoho bídy a
utrpení, zvláště v nemoci a umírání. Proto se rozhodl pomoci se zřízením nemocnice, kde by se trpícím dostalo pomoci a ulehčení. K uskutečnění každého
lidského díla, zvláště tak náročného, se musí sejít více faktorů, které se vzájemně doplňují a samozřejmě silná vůdčí osobnost. Tato situace u nás vznikla
v druhé polovině 19. století a naštěstí byla úspěšně využita. Doba byla myšlence příznivá. Evropa prožívala již půl století poměrné stability, získané dohodou
Ruska, Rakouska a Anglie na Vídeňském kongresu v roce 1815 na závěr devastujících napoleonských válek. Průmyslová výroba rostla nebývalým tempem,
na druhé straně zůstávala lidská práce nedoceněna. Zvětšovala se tedy paradoxně společenská nerovnost. Sociální napětí mezi majetnými a většinou chudých
vedlo až k sociálním bouřím. Vzdělaní lidé s hlubokým sociálním cítěním viděli tuto prohlubující se společenskou propast a podle svých sil a možností se
snažili o nápravu a řešení, většinou cestou charitativní. Podporováni ideami
Národního obrození, které v té době probíhalo v celém národě, nabádali
k budování nejrůznějších forem sociálních zařízení, škol, nemocnic, nalezinců,
dětských útulků apod.
Pan děkan Svoboda získával pro svou myšlenku především představitele města.
Byli to: továrník Jan Brdlík se synem, Raimund Werner, Josef Šejtar, Jan Kubeš,
František Navrátil a purkmistr Alois Nedvídek. Malá poznámka – nejlepším
vývozním aktiklem v té době bylo u nás kvalitní sukno a plátno. Pro svoji
kvalitu a láci o ně byl ve světě velký zájem. Navíc rakouská armáda objednala
velké zakázky pro přestrojení armády z bílých uniforem na šedozelené - polní,
v důsledku porážky od Prusů v bitvě u Hradce Králové a tím ztrátě Slezska.
Soukenné továrny běžely naplno a páni radní na myšlenku pana děkana Svobody přistoupili.
- pokračování příště-

MUDr. Bohumil Peterka
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stavební spořitelna-hypoteční banka
životní pojišťovna
Má pro Vás tuto nabídku:
Hypoteční úvěry od 3,85% jarní nabídka
Úvěry ze stavebního spoření již od 4,4%s
nízkou splátkou úvěru, které lze použít na
koupi, modernizaci, přestavbu i na plynofikaci

přijme
pro provoz stavebnin v Počátkách

samostatného prodejce stavebnin

Úvěry pro právnické osoby
Životní pojištění pro klienty od 6 měsíců
až po důchod. (Nečekejte na nepříjemnou
událost a pojistěte se co nejdříve, aby Vás to
moc nestálo a životní úroveň se nezměnila,
aby nebylo pozdě!!)

Požadujeme:
SŠ vzdělání, dobrou znalost práce s PC,
odpovědnost, samostatnost, orientaci v oboru,
osvědčení na řízení VZV, bydliště v místě
provozovny či blízk. okolí.

Stavební spoření zadarmo a je nejvýhodnější
na našem trhu i po změnách.Úročení 2,5%
nikde nedostanete.Úroky se nedaní!!

Kontakt: p. Tománek 565 303 834, 777 740 796

Na Vaše zavolání a schůzku která je zdarma se
těší finanční poradkyně

AGOS stavební a.s. Pelhřimov
Tomáše ze Štítného 634
Pelhřimov

Markéta Petřičková
na tel. 608 52 60 80, 721 744 499 nebo
e-mail: mpetrickova@volny.cz
Prodám BYT 2+1 v Počátkách, Sídliště 579 (2. patro)
Marie Zadražilová, možnost zakoupení i zařízení bytu,
cena dohodou - jistá. Telefon: 604 724 256 (kdykoliv).

Prodám BYT 3+1 v Žirovnici (4. patro). Telefon: 777
042 922

Český svaz chovatelů, základní
organizace v Počátkách upozorňuje
občany Počátek a širokého okolí, že
přijímá objednávky na kuřice a
kohoutky. Kuřice jsou vyšlechtěny na
vysokou snůšku. Jsou v barvách červené
a černé ve stáří 9 – 10 týdnů. Cena za
kuřici 60,- Kč a kohoutka 35,- Kč. Odběr
objednaných kuřic a kohoutků bude
v sobotu, 15. května 2004 ve 14 hod.
v Počátkách, Moravská ulice na
náměstíčku u křížku, jako obvykle.
Objednávky přijímá pan Jan Matějů,
Moravská ulice 272 Počátky písemně
nebo tel. 565 495 093, mobil: 608 130
950 do 30.4.04. Čím dříve objednáte, tím
lépe. Na spolupráci se těší chovatelé!

ŽALUZIE VYSOČINA – Jaroslav Nečas
U Rendlíku 1904, Pelhřimov 393 01,
tel./fax: 565 493 549
Husovo nám. 40, Žirovnice 394 68,
mobil: 606 609 909

- prodej & montáž – záruční
i pozáruční servis
- záruka 24 měsíců
- žaluzie horizontální, žaluzie vertikální
- žaluzie klasické + domykavé Euro +
Euroklasik design
- žaluzie s imitací dřeva, žaluzie dřevěné
- rolovací sítě do oken, pevné dveřní a
okenní sítě
- látkové žaluzie + rolety, atypické
horizontální žaluzie
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