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SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA
Přestože čtete tyto řádky v listopadu, kdy se blíží zimní plískanice, rád bych se vrátil
ke svým zážitkům z konce slunného babího léta. Možná i proto, že mne tehdy zahřálo
nejen to slunce, rád bych se vrátil k tomu, co jsem tehdy zažil i vyslovil.
Říjnem skončila Dolnorakouská zemská výstava - poprvé jako přeshraniční akce
s naší účastí. Už když jsme 28. září v Telči přivítali jubilejního třistatisícího návštěvníka,
bylo jasné, že úsilí jí věnované nebylo marné. Byl jsem velmi potěšen, že se výstava
setkala s takovým ohlasem. Společně s dolnorakouským zemským hejtmanem Erwinem
Pröllem jsme jako jubilejní návštěvnici výstavy mohli pogratulovat osmnáctileté studentce
chotěbořského gymnázia Kateřině Jandové. Vidím v tom určitou symboliku. Právě
v mladých, v jejich zájmu o minulost a současně nezatížeností temnými úseky dějin
s dominující záští, vidím šanci světa na jeho budoucnost bez zbytečných tragických
konﬂiktů. Za šest měsíců navštívilo nakonec tento mimořádný projekt ve třech městech
celkem více než 350 tisíc návštěvníků na obou stranách hranice.
Nemohl jsem si tehdy v této souvislosti nevybavit zážitek z brněnského setkání s hlavou
katolické církve. Přestože se tu sešel více než stotisícový dav, shromáždění si uchovalo
hlavně díky jemu výrazný duchovní ráz. Papež Benedikt XVI. mě zaujal především svými
slovy o tom, že bez spolupráce a dohody lidí různých národů, názorů a ﬁlosoﬁí nemůže
být prognóza světového vývoje příznivá. Papež nemoralizoval, mluvil o naději. O tom, že
není snadné vytvořit společnost založenou na dobru, spravedlnosti a bratrství, protože
lidská bytost je svobodným tvorem a jeho svoboda zůstává křehkou. O tom, že musíme
svou svobodu stále znovu a znovu zaměřovat k dobru.
Možná se někomu může zdát, že to jsou jen stále opakující se slova. Jsem ale
přesvědčen, že je potřebné často připomínat, že naděje tohoto světa je jen v poznávání
se a toleranci různých vidění naší reality. Bez rozdílu způsobu vyznání, historicky
a etnicky rozdílných zkušeností. Ne hledání a zdůrazňování rozdílů, vyvyšování se nad
jiné, deklarování svých jediných pravd. To vše vede jen k nenávisti, válkám slov a posléze
i zbraní. Mezi jednotlivci i mezi národy.
K povzbudivým říjnovým zážitkům patřil taky slavnostní večer s udělováním medailí
kraje Vysočina. Slavná a skromná atletka Jarmila Kratochvílová, férový horolezec
světového formátu Radek Jaroš, uznávaný vědec Josip Kleczek, trpělivý propagátor
Posázaví František Pleva, mladá famózní rychlobruslařka Martina Sáblíková, obdivuhodný
organizátor festivalu dokumentů Marek Hovorka, houževnatý parasportovec Michal Šiška.
Osobnosti z Vysočiny, které se prosadily v různých oborech a disciplínách, mají jedno
společné. Všichni se prosadili svými schopnostmi, ale i svou vůlí a vytrvalostí. Něco
dokázali a mohou být pozitivními vzory pro své následovníky i pro běžný život.
K tomu tolik potřebnému pozitivnímu v myšlení lidí jistě přispívají takové chvíle, jaké
byly spojeny s návštěvou papeže, společnou česko-rakouskou přeshraniční výstavou
i prezentací příběhů našich laureátů krajských medailí. Naděje, o níž mluvil Svatý otec,
se mi tehdy v tom slunečném pondělním setkání v Telči zhmotnila i v osobě sympatické
studentky Kateřiny Jandové. Mluví anglicky a německy, zajímá se o soudobé dějiny
a chce být lékařkou. Dnešní mladí lidé mají svět otevřený. Domluví se, mají možnost
poznávat ten svět na vlastní kůži a vlastníma očima. Přes všechno lamentování nad
současnou mladou generací věřím, že přinejmenším ti nejlepší z nich chtějí a mohou
udělat ten svět lepším. Nenechávejme to ale jen na nich a na budoucnosti. Pomáhat
naplňovat onu naději může každý z nás. Konání národů, států a jejich vlád nakonec svým
způsobem odráží jen konání jednotlivců. Takže všichni můžeme přispět - prostě svým
slušným a přátelským chováním a jednáním v každodenních vztazích.
Jiří Běhounek
hejtman Vysočiny
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KAŠNA SE SOUSOŠÍM
SV. JANA NEPOMUCKÉHO

Foto: Jan Doskočil
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PŘEDPLATNÉ POČÁTECKÉHO ZPRAVODAJE
Vážení čtenáři,
současné uhrazené předplatné Počáteckého zpravodaje (PZ) vyprší vydáním prosinec 2009. Pokud chcete i nadále dostávat
PZ do své poštovní schránky vždy na začátku měsíce, ještě před jeho distribucí do počáteckých obchodů, je nutné obnovit si
předplatné na rok 2010. Cena PZ pro předplatitele se nemění a je stanovena na 7,50 Kč, v počáteckých obchodech je volně
v prodeji za 8,- Kč. Dále upozorňujeme, že na webové stránky města www.pocatky.cz je PZ v elektronické podobě úmyslně
umísťován s cca 20ti denním zpožděním po jeho distribuci v tištěné podobě. Roční předplatné pro doručování PZ v Počátkách
(leden – prosinec 2010) činí 90,- Kč (12 výtisků á 7,50 Kč). Pro doručování mimo Počátky = zasílání poštou činí cena 258,- Kč
(PZ 7,50 Kč, poštovné 12,- Kč, obálka 2,- Kč). Předplatné je možné uhradit hotově v Turistickém informačním centru v Horní
ulici 87 nebo poštovní poukázkou typu C na jakékoliv pobočce České pošty.
Kulturní zařízení města Počátky

KRONIKA VÝBĚR ZAJÍMAVOSTÍ - 1925, 1935, 1945, 1955, 1965, 1975, 1985, 1995, 2005
být v rámci nuceného sběru barevných kovů za okupace
odvezena na sběr. Z návrhu archiváře Frant. Navrátila z Počátek
bylo po ní pátráno a byla nalezena ve skladu v Praze a na žádost
obce byla vrácena.

Rok 1925 - v květnu byl koupen nový zvon do věžičky nad
nemocniční kaplí.
V září byla oplocena přikoupená část nemocniční zahrady.

Rok 1955 - 27. ledna po shlédnutí budovy – býv. skladiště na
hospodářské stroje č. p. 171 naproti pivovaru a po shlédnutí
znalci býv. hotelu Koruna, bylo deﬁnitivně upuštěno od
adaptací na kino v těchto budovách a rozhodnuto o adaptaci
budovy býv. pivovaru.

30. prosince o půl třetí ráno začal požár starého měst.
chudobince u sadu. Při požáru zahynul p. Třebický st., byl raněn
srdeční mrtvicí.
Rok 1935 - 6. a 7. března se konala oslava 85. narozenin
presidenta republiky Tomáše G. Masaryka. 6. března večer
šel průvod hasičstva s ostatními občany z města na Strážný
kopec, kde byl roznícen oheň a přednesen proslov starostou
hasič. župy počátecké J. Bartlhelem. Město bylo slavnostně
vyzdobeno prapory a osvětleno. Kostelní věž byla ozářena
barevnými světly elektrickými a žárovky tvořily iniciálky T. G. M.
a letopočet 85 – sněžilo.

23. května po zřízení autobusového stanoviště naproti garážím
a po provedení jeho vytyčení, zůstala část parku u Spartaku
nevyužita. Proto byla urovnána, oseta travou a ohraničena
drátěným plotem. Později tam byly nasázeny keře a stromky.
Rok 1965 - začátkem srpna bylo začato se zevní opravou
kostela na náměstí. Opravují jej pracovníci jihočeského podniku
pro údržbu památek v Č. Budějovicích. Nejdříve bylo přikročeno
k zevní opravě chrámové lodi, kterou lešení obepíná. Oprava se
bude provádět ještě v příštím roce. Letos věnuje stát na opravu
160.000 Kčs a opravy si vyžádají 242.000 Kčs. Opravuje se
vnějšek. Omítka se oklepává až na holé zdivo a nová nahazuje,
přičemž původní architektura se zachovává. Opravována bude
pak i věž. Plechový kryt byl na ni dán již dříve.

9. a 10. června byla otevřena školská výstava v měšťanských
školách na oslavu 60. výročí založení měšť. školy chlapecké
a 40. výročí zavedení měšť. školy dívčí.
14. července se konal výlet sboru dobrovolných hasičů
v Počátkách na cvičiště. Toho dne večer ve ¼ na 11 vznikl
požár v domě č. p. 280 náležejícím Jos. a M. Sochorovým
v Hejmanecké ulici. Celý dům vyhořel, ale sousední domy byly
zachráněny. Majetek byl pojištěn u Rolnické pojišťovny.

Šafkův rybník do něhož vytéká voda přes Agrostroj z Továrního
rybníka, byl stále obtíží města. Všude plno bahna, zarostlý
travinami, v bahně staré hrnce a odpad a k rybaření už nebyl.
Proto město po zralé úvaze přikročilo k jeho zrušení. Dne 1. září
1965 byl rybník vypuštěn a nyní teče jen potok začínající pod
jezem Továrního rybníka u Agrostroje. Na Moravě protéká podél
Moravské ulice a v ulici Rudé armády podtokem opouští město.
Po vyschnutí a úpravě toku bude bývalý rybník vhodně oset,
osázen keři a stromovím, takže zde vznikne pěkné a zdravé
prostředí našeho města.

Rok 1945 - 9. května je něm. armáda bezradná, blíží se Rudá
armáda. Po půlnoci na 10. května vjíždí první ze šesti aut Rudé
armády do města. Město je vzhůru – okna svítí – září, radostně
vlají čsl. a rudé prapory – přijíždí velitel – ruský major. Vítaní
sovět. vojáků lidem a nár. výborem, zpěvy, tance. Celý den
projíždějí nekonečné kolony zbraní RA, jejichž cílem je Praha.
13. května - ve snaze vyjádřit vroucí díky Rudé armádě
za osvobození, byly ulice Studenská, Na hrázi a Pešinova
pojmenovány ulicí Rudé armády. Těmito ulicemi dne 9. května
1945 do našeho města poprvé vešly roje Rudé armády.

Rok 1975 - za dětskou nemocnicí vyrůstá dalších deset nových
rodinných domků. Vznikla zde nová ulice, zvaná Krátká, ve které
byla letos v akci „Z“ pořizována přípojka el. proudu, vodovod
a kanalizace, chodníky a vozovka připravena k asfaltování.

19. května byly zrušeny protiletecké kryty ve školách, v záložně
a v pivovaru a zařízení bylo odstraněno. Stávalo se, že ozbrojené
osoby, pověřené nočními hlídkami v okolí obce, bez příčin – pro
zábavu – střílely. Bylo uloženo veliteli hlídek, že se smí střílet jen
v krajním případě. Podobné výjevy nebyly jen u nás. Objevovalo
se to na venkově téměř všude.

V tomto roce se slavilo výročí 150 let průmyslové výroby a 20 let
výroby zemědělských strojů v Počátkách.
Rok 1985 - 40. výročí osvobození - rok 1985 je rokem 40.
výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou od nacistické
okupace. Je mnoho pamětníků v našem městě, kteří prožívali
hrůzy druhé světové války a v květnových dnech roku 1945

16. září - pod záštitou národ. výboru byla slavnostně odhalena
pamětní deska O. Březiny na jeho rodném domě , která musela
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potom dny radosti z osvobození. Práce všech složek NF se
zaměřila k důstojným oslavám těchto dnů. V závodech i úřadech
uzavírají pracovníci socialistické závazky na počest 40. výročí.
Brzy s přicházejícím jarem, které se i počasím podobalo tomu
z roku 1945, uklidili naši občané ulice, zelená prostranství. Vždyť
naší druhé republice je letos 40 let.

doby TJ Spartak žádal každoročně Min. školství a tělovýchovy
o ﬁnanční dotaci. Jeho snaha byla korunována v letošním
roce, kdy byla schválena státní dotace 2 mil. korun, 200.000 Kč
musí Jednota zaplatit ze svých prostředků. Práce byly
zahájeny návozem zeminy z vybagrovaného rybníka v Polesí
na parkoviště u hřbitova, kam bylo také dovezeno potřebné
množství písku a obě substance byly vzájemně promíchány.
V konečné fázi bude zatravněno zadní tréninkové hřiště, dříve
škvárové, rekonstruována travnatá plocha hlavního hřiště
s automatickou závlahou a čerpáním vody z Továrního rybníka.
Hlavním dodavatelem se staly místní VTS, pro speciální
práce spojené se založením kvalitních travních porostů byla
najata ﬁrma Park Dukovany. Rekonstruovaný stadion by měl
být otevřen při 52. ročníku ,,Křišťálového poháru“ v létě 2006.
Oddíl kopané má v současné době v mistrovských soutěžích
6 mužstev, z toho 4 mládežnické.

Skvělý sportovní úspěch - skvělého úspěchu v kulturistice
dosáhl dne 30.11.1985 náš občan Karel Zákostelský, když
získal titul mistra ČSSR v silovém trojboji do 110 kg.
Rok 1995 - vestavba bytových jednotek DPS - na základě
možnosti získat státní dotaci z programu „Podpora při výstavbě
nájemního bydlení v obcích“ navrhlo město vestavbu 5 bytových
jednotek v podkroví domu č. p. 256 (Dům pečovatelské služby).
Státní dotace byla získána. Projektovou dokumentaci provedla
ﬁrma H-Projekt Jindřichův Hradec. Mimo vestavby bytu
bude přeložena střecha a vyměněno oplechování. Uvažuje
se o zřízení výtahu vhodného i pro vozíčkáře. 19.12.1995
se konalo výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.
Tajným hlasováním 9 členů komise byla stavba svěřena ﬁrmě
„Výrobní družstvo Stavba Počátky“ a 20.12.1995 uzavřena
smlouva o dílo na částku 3.670.000,- Kč, z toho 1.600 tis.
bude kryto dotací od státu a zbývající částka z rozpočtu města.

Počátecké kino - ano nebo ne - v podzimních měsících rozvířila
diskuse místních občanů zpráva, že městská rada uvažuje
o skončení provozu kina k 31.12. Pro uskutečnění tohoto
záměru byly pádné argumenty - malá návštěvnost, dlouhodobá
ﬁnanční ztráta z provozu, nutnost renovace promítacího
zařízení i potřeba rozsáhlejší opravy budovy. Proti byly rovněž
mnohé důvody - budova kina neslouží jen pro promítání ﬁlmů,
ale je také stánkem místních ochotníků, slouží i pro občasná
kulturní představení profesionálních souborů. Sokolovna je
spíše prostorem pro pořádání společenských akcí, pro hudební
a divadelní produkce se nehodí. Členové divadelního souboru
J. K. Tyl nejen mluvili, ale i jednali - uspořádali veřejnou sbírku
na opravu budovy kina, uspořádali beneﬁční představení, jehož
výtěžek věnovali rovněž na tento účel. Diskuse byla ukončena
tím, že byla městem ustavena pracovní skupina, která má
posoudit náročnost rekonstrukce budovy kina, případně jejího
využití pro další účely a navrhnout zastupitelstvu možná řešení.
Ke konci roku tedy promítání ﬁlmů zrušeno nebylo a další
osud počátecké ,,Zlaté kapličky“ bude jistě předmětem zápisu
v kronice v následujícím roce.

Údolí u mlýnů - svoji tvář změnilo údolí u Kopejtkova mlýna
(bývalá mísírna krmiv – mlýn pod silnicí na pravé straně od
Počátek ke Stojčínu). Bývalí majitelé restituenti údajně mlýn
prodali. Na lukách pod budovou byl terén vybagrován a jsou
zde vybudovány sádky pro chov ryb. Toto místo původně
zakryté lesem je od silnice zcela otevřené, protože část
starého lesa majitel pokátil. Přesné a podrobné údaje se od
nových majitelů nepodařilo získat.
Rok 2005 - rekonstrukce fotbalového stadionu - stávající
dvě hřiště na fotbalovém stadionu – jedno travnaté a druhé
se škvárovým povrchem již dlouho nevyhovovaly svým
povrchem potřebám sportovců, a proto byla již v roce 2002
zpracována studie na rekonstrukci povrchu obou hřišť. Od té

Sestavila Petra Kopečná, KZM Počátky

HISTORICKÉ BÁDÁNÍ OD POČÍTAČE
Krátké sdělení pro amatérské dějezpytce, rodopisce a všechny lidi, které zajímá historie: ve čtvrtek 17.září 2009 byly
na webových stránkách třeboňského Státního oblastního archivu publikovány všechny počátecké matriky od nejstarších až
po ty nedávno odevzdané do archivu. Stalo se tak v rámci probíhající digitalizace vybraného archivního materiálu tohoto
archivu. Skenování matrik probíhá postupně podle abecedy a zahrnuje matriky far českobudějovické diecéze včetně obcí
Jihočeského kraje (tak, jak jsme ho znali v dřívějším rozsahu), které náleží i dalším diecézím – brněnské (18), královéhradecké
(12) a pražské (1) diecézi. V případě Počátek jde o matriční knihy narozených, oddaných a zemřelých z počátecké farnosti
s přifařenými obcemi Heřmaneč, Horní Dubenky, Horní Vilímeč, Janštejn (zápisy později vedeny u obce Horní Dubenky),
Jihlávka, Leskovec, Počátky, Polesí (dříve Rymberk), Stojčín, Vesce; pro starší období (do r.1793) i Ctiboř, Kaliště a Prostý.
Nejstarší matrika byla založená roku 1685 obsahuje několik starších zápisů od roku 1680 a je to společná kniha pro narozené,
oddané i zemřelé. Od roku 1736 začaly být vedeny zvlášť knihy narozených a od roku 1793 se zavedlo oddělené vedení
všech tří druhů knih (N, O, Z). Matriky včetně nejstarší knihy jsou vybaveny jmennými indexy, což urychluje vyhledávání podle
určitého příjmení. Celkem bylo digitalizováno 20 knih z časového období 1685-1928, a to:
matriky narozených (označované „N“): (1680) 1685-1906
matriky oddaných („O“) 1685-1919
matriky zemřelých („Z“) 1685-1928
Pro zajímavost – v nejstarším zápise z roku 1680 se píše o narození a křtu Jáchyma Šťastného, po třech letech následuje
zápis narození jeho bratra Zachariáše Štastného. Jako kmotři jsou uvedeni u Jáchyma Václav Růžička a Matěj Pospíšil,
u Zachariáše kromě těchto dvou ještě Žoﬁe Hörnerová. V roce 1683 se objevují příjmení Ježek, Ondruška, Svoboda, Zykeš,
Pešina, Krajíček, Bělohlávek, Růžička, Slavíček, Daneš, Doležal, Skala, Paulin, Beránek, Skopačka, Kremlička, Všohaj, Kalina
a další. Jako nejoblíbenější křestní jména se často objevují u dívek Rozina, Kateřina, Žoﬁe, Markyta, Mandalena, Voršila;
u chlapců Václav, Vít, František, Bartoloměj, Matěj. Zbývá doplnit adresu portálu, na které lze toto vše najít: www.ceskearchivy.
cz. Zájemci se musí vybavit trpělivostí při luštění starého písma, které ale lze díky počítačovým vymoženostem zvětšovat,
přesouvat atd. Odměnou pak za to může být třeba odhalení rodinné historie z dob dávno minulých.
Helena Hálová
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MY OBYČEJNÍ A NEOBYČEJNÍ LIDÉ

ŘÁDKOVÁ INZERCE

(Seriál ze života, vyprávění, z dokumentů pro osvětu,
zapamatování, pro zasmání)

Prodám dveře vchodové, plastové a okna z neuskutečněné
stavby. Bílá a hnědá, levně, přivezu zdarma.
Tel.: 777 106 709

Dopis Ježíškovi
Prodám zděný byt 3+1 s lodžií v Počátkách, v osobním
vlastnictví, první patro.
Tel.: 607 540 285, 721 851 852

Ježíškovi
Ježíšku, prosím Tě,

Prodáme byt 1+1 v Žirovnici. Nová fasáda a balkon, původní
jádro a okna. V domě plynová kotelna. Cena: 495 000 Kč.
Tel.: 565 321 485, 777 270 603

přečti si mé psaní.
Je krátké. Mám k Tobě
jen jedno přání:

Hledáme pro své klienty jakoukoli nemovitost v Počátkách
a okolí. Dejte nám tip, po uzavření smlouvy odměna i pro Vás.
Stačí poslat SMS, ozveme se Vám zpět. Tel.: 777 270 603
nebo 565 323 874 – večer.

Ať jsou všichni v celém roce
takoví jak na Vánoce!
Ať jsou milí, míň se mračí…

Nabízím doučování anglického jazyka pro žáky základních
škol v Počátkách a okolí. Cena 150,-/hod. Kontakt: Radka
Baštýřová 723 727 598

Děkuji Ti, to mi stačí.
J. Třebický

Zpříjemněte si předvánoční shon a začátek plesové
sezóny. GELOVÁ MODELÁŽ vč. malování LISTOPAD
– ÚNOR !!!!AKCE!!!! První natažení pro dvě zákaznice
objednané najednou 50% sleva, (tj. každá 250 Kč).
Jedna objednaná zákaznice 100 Kč sleva. Doplnění
a překreslení 250 Kč. Volejte 728 680 390. Modeláž
provádím ve Veselé. V nejnutnějších případech dojedu.
Možno vystavit i dárkový kupon.

Odborný ﬁnanční poradce
Wüsterot-stavební spořitelna a.s.
Markéta Petřičková
tel. 608 52 60 80
kancelář: Budějovická 723, Tábor, 390 02
email: mpetrickova@volny.cz
http://www.wustenrot-tabor.cz

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Tradiční prodej vánočních stromků bude zahájen
7. 12. 2009 u Fialů, Vesce 41.
Dne 12. 12. 2009 bude prodej probíhat
na vánočních trzích u Sokolovny v Počátkách.

Vánoční nabídka s bonusem 1 500,-Kč
na stavební spoření
Výhodné povinné ručení
Pojištění nemovitostí a domácností
Úvěry a pojištění na bytové domy
Reﬁnancování úvěrů
Váš rodinný ﬁnanční poradce:
Markéta Petřičková 608 52 60 80

Prodávat se bude:
smrk stříbrný, borovice černá, jedle, chvojí.
pondělí – sobota

Prodejní doba:
9:00 – 11:30

14:00 – 16:30

Tel.: 607 936 298

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR
Z neobývané vily zmizelo nářadí
Počátečtí policisté šetří případ vloupání do neobydlené vily v Počátkách. Neznámý pachatel přeřezal mříž u nezajištěného okna
v rekonstruovaném neobydleném domě v Počátkách. Pachatel vnikl do kotelny, kde odcizil motorovou pilu, rozbrušovačku a vrtačku.
Škoda byla vyčíslena na 10 tisíc korun.
Narazil do otevřených dveří
K dopravní nehodě došlo v pátek v dopoledních hodinách v Počátkách. Řidič vozidla Škoda Octavia zaparkoval vůz v Horní ulici a otevřel
pravé přední dveře vozidla v době, kdy jej míjel cyklista (70), který do otevřených dveří narazil. Cyklista utrpěl lehké zranění.
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TRADIČNÍ DRAKIÁDA V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Ve čtvrtek 8.10.2009 se konal další ročník DRAKIÁDY pořádané místní
mateřskou školou. Počasí letošnímu soutěžení přálo, bylo slunečno,
větrno a draci různých velikostí a podob pluly v takových výškách, že
nebylo možné určit, který je nejvýš. Na Strážném kopci nad městem se
v odpoledních hodinách prohánělo 28 soutěžících, kterým pomáhali rodiče
nebo prarodiče. Celkem se zde sešlo více jak 80 lidí. Porota hodnotila
draky nejen dobře létající, ale především doma vyrobené. To byla hlavní
podmínka soutěže. Oceněni byli všichni soutěžící - zápisníkem a zubním
kartáčkem, 10 nejlepších dostalo navíc plyšovou hračku.
Pořadí: 1. místo - Janáková Aneta, Trkola Lukáš
2. místo - Hricová Vendula, Jelínek Tomáš
3. místo - Kučerová Šárka, Bureš Jakub
4. místo - Leszková Erika, Šatarová Terezie
5. místo - Hejdová Zuzana, Smejkal Tomáš
Drakiáda byla ukončena opékáním buřtů u ohýnku.
Ilustrační fotograﬁe k této akci je trochu netradiční. Strážný kopec, oblíbený
cíl nedělních procházek hyzdí hromada PET lahví (asi 40 ks v roztrženém
igelitovém pytli). Těžko potom dětem vysvětlujte, že odpadky do přírody
nepatří. Zdá se to neuvěřitelné, že mezi námi ještě žije „člověk“, který
netuší, proč jsou po městě rozmístěny kontejnery s nápisem PLAST.
Mateřská škola – JiZ

NÁVŠTĚVA Z KONOLFINGENU
Je to již sedmnáct let, kdy začala spolupráce měst Počátky - Konolﬁngen.
Ve dnech 25. až 29. září nás navštívili přátelé z Konolﬁngenu. Tentokrát jsme se rozhodli, ukázat návštěvě zase jiný kout
naší země. Naplánovali jsme dvoudenní pobyt na Pálavě. Pět členů komise pro partnerskou spolupráci dělalo našim přátelům
průvodce. V pátek odpoledne jsme dojeli do Vídně, kam přijela vlakem třináctičlenná skupina. Z Vídně jsme pokračovali do
Dolních Věstonic, kde bylo zajištěno ubytování. Sobotní den jsme strávili v překrásné přírodě Pálavských vrchů. Za nádherného
počasí jsme vyrazili z Dolních Věstonic přes Dívčí Hrady, Děvín, Sirotčí Hrádek až do Mikulova. V neděli jsme se věnovali
prohlídce Lednicko - Valtického areálu. Největší obdiv vzbudila botanická zahrada, zámecký park a Minaret v Lednici. Cestou
do Počátek jsme si v Třešti prohlédli betlémy. Stálou expozici betlémů si všichni zaujatě prohlédli a naši přátelé nešetřili slovy
obdivu a uznání nad umem třešťských řezbářů. Jsme rádi, že mají Konolﬁngenští zájem o poznávání naší země. Organizováním
těchto turistických aktivit můžeme tak alespoň poděkovat za vše, čím partnerské město Konolﬁngen přispělo k rozvoji našeho
města. Ať už je to stavba sportovního hřiště, spolupráce škol, oprava věže, příspěvek na zařízení sokolovny, dětské hřiště
u sportovní haly, a mohli bychom jmenovat mnoho dalších.
Pondělní program byl pro naše přátele, kteří navštívili Počátky již několikrát, překvapením. Cílem vycházky byl Resort Sv.
Kateřina se zastávkou u altánu sv. Vojtěcha a kapličky sv. Markéty. V Resortu byli naši hosté mile přivítáni a provedeni
celým areálem. Po prohlídce si všichni vybrali, ze široké nabídky činností, sportovní aktivity venku. Za krásného počasí si
hosté vyzkoušeli střelbu z luku, odpalování golfových míčků, jízdu na koni, jízdu v bryčce. Příjemné odpoledne bylo završeno
v Počátkách na věži. Stalo se již tradicí, že každá návštěva z Konolﬁngenu zakončuje svůj pobyt v Počátkách výstupem na věž
a pohledem na naše město. Vždy si připomeneme, že stavba schodů a oprava věže utužila naše přátelské vztahy a rozvinula
další přátelství mezi občany Počátek a Konolﬁngenu.
Večer proběhlo setkání našich hostů se zástupci města, členy komise pro spolupráci a účastníky loňské výstavy „Gewerbeschau“
v Konolﬁngenu. Večer se uskutečnila pracovní schůzka s prezidentem partnerského spolku panem Stefan Jost. Společně jsme
nastínili směr našich dalších společných aktivit v oblasti vzdělávací, kulturní i turistické. Naším cílem do budoucna je zapojit do
spolupráce s partnerskými městy co nejširší veřejnost. O konkrétních aktivitách vás budeme průběžně informovat.
Naše návštěva si náklady na cestu vlakem a naším autobusem i ubytování na Pálavě hradila ze svých prostředků. V Počátkách
bydleli naši přátelé v rodinách a stravování bylo hrazeno z prostředků KPPS.
S našimi milými hosty jsme se rozloučili 29. září dopoledne.
KPPS
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA POČÁTKY - NOVÉ KNIHY
Navěky, Cartland Barbara
100 největších objevů archeologie
Svoboda, Oufkirová Malika

Pro dospělé:
Já si tě najdu, Jamesová P. D.
Lázeňská kúra, Devátá Ivanka
Milenec ze snů, Brown Sandra
Pekelná kuchyně, Deaver Jeffery
Pohádkář Zdeněk Troška, Čermáková Dana
Ten sen, Formanová Martina
Když sob se ženou snídá, Pawlowská Halina
Krvavý život, Elrod P. N.
Krvavý kruh, Elrod P. N
Slavnosti krokodýlů, Jakoubková Alena
Znamení Jidáš, Vavruška Vlastimil
Aljaška, Šimánek Leoš
Milost, Steel Daniele
Pohřbeno v hlubinách, Rollins James
Ten pravý, Drake Shannon
Top krimi – Holka pro všechny
Velký snář, Kludská Dagmar
Panna v Paříži, Cartland Barbara
Magická padesátka, Košanová Marcela
Dvě srdce v Maďarsku, Cartland Barbara
Ženu ani květinou .., Monyová Simona
Utrhnout se ze řetězu, Monyová Simona
Konkurz na milence, Monyová Simona
Otcomilky, Monyová Simona
Hra svalů, Monyová Simona
Manželky na odpis, Monyova Simona
Smrt v buši, Martini Manuela

Pro děti a mládež:
Klub záhad – Děsivé tajemství, Brezina Thomas
3 holky na stopě - Podvod při castingu,Wich Henriette
Všude dobře, doma nejlíp, Wilsonová Jacqueline
Dračí pohádky, Baischová Milena
Klub Tygrů – Létající přízrak, Brezina Thomas
Past na Sněhurku, Kuhn Krystyna
Princezny – Obrazový slovník
První starosti, Wilsonová Jacqueline
Dinosauři
Velké objevy

SOKOLOVNA - Akce listopad 2009
P. a. (zkratka) - prodejní akce

9. 11.

P. a. - f. TROJAN – obuv

12. 11.

P. a. - f. BELLITEX – Secondhand

16. 11.

Travesti show Hanky Panky – KZM Počátky

21. 11.

Hubertská zábava
– Myslivecké sdružení Lísek Počátky

27. 11.

P. a. - f. BELLITEX – Secondhand

STATISTIKA NUDA JE, MÁ VŠAK CENNÉ ÚDAJE…………
Čekáte miminko a nevíte si rady se jménem, které věnujete do vínku svému potomkovi na celý život? Které jméno je moderní
a které je nepoužívané? Jak si stojí zrovna to vaše jméno? Třeba zrovna vás zaujme tento článek, který se jmény jenom hemží.
Český statistický úřad vždy v lednu celorepublikově zjišťuje jména narozených dětí a jejich rodičů. V letošním lednu 2009 se
narodilo 4.568 děvčat a 4.772 chlapců. A tak Tereza je již jedenáctý rok první a Jakub těsně předstihl Jana (Honzíka).
Nejčastější jména děvčat v ČR
Tereza slaví již jedenáctý triumf v řadě, tentokrát s odstupem
před dalšími těsně seřazenými Natálií, Eliškou a Karolínou.
Další schůdek v celkovém počtu za Českou republiku tvoří
Adéla s Annou. Oproti loňskému roku si na předních místech
polepšily Eliška, Karolína a ke konci desítky Kristýna. O místo
klesly Adéla, Anna a Lucie.

Nejčastější jména matek v ČR
Jména matek narozených dětí zachovávají téměř stejné pořadí
jako loni: suverénně nejčastější je Jana, následující Petra, Lenka
a Lucie. Zajímavé je mezigenerační srovnání: pouze Kateřina
a Lucie se objevují jak mezi nejčastějšími jmény matek, tak
mezi nejčastějšími jmény narozených holčiček. Mezi matkami
letošních lednových dětí se oproti loňsku objevily častěji Lucie,
Eva a Michaela. Jednu příčku ztratily Kateřina a Hana.

Nejčastější jména děvčátek

Nejčastější jména matek

PoĜadí
2009
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

Jméno
Tereza
Natálie
Eliška
Karolína
Adéla
Anna
KateĜina
Barbora
Kristýna
Lucie

Poþet
231
185
179
177
168
167
146
122
119
115

PoĜadí
2008
1.
2.
5.
6.
4.
3.
7.
8.
10.
9.

PoĜadí
jména
mezi
matkami
36.
93. - 94.
54.
66.
59.
40.
5.
31.
47.
4.

PoĜadí
2009
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
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Jméno
Jana
Petra
Lenka
Lucie
KateĜina
Martina
Eva
Hana
Monika
Michaela

Poþet
593
516
416
400
395
340
269
240
221
218

PoĜadí
2008
1.
2.
3.
5.
4.
6.
8.
7.
9.
13.

PoĜadí
jména
mezi
dČvþaty
25.
45. - 46
47. - 52.
10.
7.
47. - 52.
56. - 58.
30.
47. - 52.
14. - 15.

Nejčastější jména chlapců v ČR
Stejně jako loni Jakub vítězí nad Janem, za nimi opodál zůstává Tomáš. Od loňska si značně polepšil Filip a David (oba
poskočili i pět pozic). Naopak Vojtěch z loňského 6. místa klesl na 10., také Ondřej ztratil dvě příčky a o jednu níže se posunul
Matěj a Adam.
Nejčastější jména otců v ČR
Pořadí jmen otců se oproti předchozímu roku stejně jako u matek příliš nezměnilo. Nejčastějším jménem otce je i letos
s přehledem Petr, za ním Martin, Jan, Jiří, s odstupem pak Pavel s Tomášem. V porovnání s loňským rokem přibylo tatínků se
jménem Martin, Miroslav a Josef. O něco méně bylo letos mezi jednotlivými otci Jiřích a Jaroslavů. Pravděpodobně nejvíce
předávaných jmen z otce na syna je Jan a Tomáš.
Nejčastější jména chlapců
PoĜadí
2009
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

Jméno
Jakub
Jan
Tomáš
Lukáš
Filip
David
OndĜej
MatČj
Adam
VojtČch

Poþet
285
264
229
193
173
170
165
157
154
154

PoĜadí
2008
1.
2.
3.
4.
10.
11.
5.
7.
8.
6.

Nejčastější jména otců
PoĜadí
jména
mezi otci
2009
30.
3.
6.
17.
39. - 40.
11.
24.
100. -114.
55.
52. - 53.

PoĜadí
2009
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

Jméno
Petr
Martin
Jan
JiĜí
Pavel
Tomáš
Michal
Miroslav
Josef
Jaroslav

Poþet
704
543
514
511
449
432
319
255
240
237

PoĜadí
2008
1.
4.
3.
2.
5.
6.
7.
13.
10.
8.

PoĜadí
jména
mezi
chlapci
15.
11.
2.
18.
23. - 24.
3.
17.
30. - 32.
21.
35. - 36.

Jména staročeská, neobvyklá a cizokrajná v ČR
Mnoho rodičů se zjevně snaží vybrat dítěti pokud možno zajímavé a netuctové jméno. Variabilita jmen je vyšší i dívčích jmen,
během letošního ledna vybrali rodiče děvčátkům 289 různých jmen, chlapcům 235 jmen. U děvčat jsou používána jména
staročeská Anežka, Amálie nebo Květa, ale velmi jsou rozšířena i jména „moderní“ jako Soﬁe, Vanesa nebo třeba Liliana.
Mnoho rodičů dává také jména cizí nebo cizokrajná, např. Mia, Tanja, Luisa nebo Katrin. Opravdovými zajímavostmi jsou dívčí
jména Charon, Laila, nebo Vavara. U chlapců dosahují poměrně veliké obliby dříve nepoužívaná jména jako Oliver, Kristián,
nebo Alex. Mezi cizokrajnými jmény najdeme Antonio, Mario, nebo Tomas, kterým však zdárně konkurují dříve obvyklá
chlapecká jména Teodor, Čestmír, Vendelín či Florián. Ze zajímavých výjimek jmenujme například jména Emanuel, Áron
a Timotej. Tyto údaje, které jsem vám zprostředkovala, najdete na webových stránkách www.czso.cz, a vypracovaly je Andrea
Pexová a Eva Kortanová.
A jak jsme na tom v Počátkách?
Vyhledala jsem narozená miminka od roku 2000 a spolu s matrikářkou paní Hanou Heřmánkovou jsme dali do kupy letošní rok
2009 děvčata i chlapce. Takže zde uvádím statistiku za 10 let nazpět.
Děvčátka
V Počátkách bylo za celé desetiletí použito 61 různých dívčích jmen. I u nás jako v celé ČR Tereza potvrzuje prvenství. Stojí
zde však ve stejné rovině spolu s Barborou.
1. – 2. místo - po 7 děvčatech od jména
Barbora a Tereza
3. – 4. místo - po 6 děvčatech od jména
Karolína a Veronika
5. – 8. místo - po 4 děvčatech od jména
Adéla, Eliška, Michaela, Simona
9. – 12. místo - po 3 děvčatech od jména
Aneta, Lucie, Martina, Natálie
13. – 27. místo - po 2 děvčatech od jména
Anna, Anežka, Kateřina, Lenka, Magdalena, Monika, Jana, Linda,
Mariana, Markéta, Nikol, Patrície, Kristýna, Sára a Zuzana
28. – 61. místo - tato jména děvčátek jsou v Počátkách
jedinkrát během 10-ti let použitá
Alena, Andrea, Anita, Daniela, Denisa, Dorota, Gabriela,
Hana, Christina, Izabela, Jolana, Julie, Karla, Klára, Laura,
Marie, Miroslava, Nela, Nikola, Pavlína, Petra, Radka, Sabrina,
Slávka, Soﬁe, Šárka, Terezie, Tessa, Valentýna, Vanda,
Vanesa, Valerie, Vendula a Viktorie.

PŮJČKY
Rychlé vyřízení - nové, lepší podmínky.
Volejte ihned - vyřízení tentýž den!!!
Máte EXEKUCI? ... Vyřešíme!
Máte důchod? Mateřskou? Práci?
... Půjčíme Vám!!!
Nízké měsíční splátky!!!
Registry neřešíme!

Tel.: 774 888 889
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Dívčí jména v Počátkách
2000
Alena
Aneta
Barbora
Eliška
Karolina
Kristina 2x
Markéta
Michaela
Monika
Nikol

2001
Karla
Markéta
Michaela
Natálie
Pavlína
Sára
Simona
Tereza
Vanessa
Veronika

Sára
Tereza
Veronika

2002
Andrea
Aneta
Barbora
Jana
KateĜina
Klára
Lucie
Magdaléna 2x
Martina
Monika

2003
Adéla
Barbora 2x
Jana
Karolina
KateĜina
Lenka
Martina
Miroslava
Simona
Sofie

Natálie
Patricie
Radka
Tereza

Terezie
Valerie
Veronika 2x

2004
Christina
Lenka
Linda
Lucie
Natálie
Simona
Vendula
Veronika

2005
Adéla
Denisa
Marie
Mariana
Nikola
Patricie
Tereza 2x
Zuzana 2x

2006
Adéla 2x
Aneta
Anežka
Eliška
Hana
Karolina 2x
Michaela
Sabrina
Valentýna
Veronika

2007
Anita
Anna
Barbora
Dorota
Eliška
Izabela
Linda
Michaela
Slávka
Šárka

2008
Anna
Daniela
Eliška
Gabriela
Jolana
Julie
Karolína2x
Marianna
Nikol
Petra

Tessa
Wanda

Simona

2009
Anežka
Barbora 2x
Laura
Lucie
Martina
Nela
Tereza
Viktorie

2x

Chlapci
U kluků bylo za 10 let použito celkem 42 různých jmen. To je o 19 jmen méně, než u děvčat.
8. – 12. místo - po 5 chlapcích od jména
Adam, Jan, Jiří, Martin
13. – 14. místo - po 4 chlapcích od jména
Daniel, Lukáš
15. – 18. místo - po 3 chlapcích od jména
Kryštof, Ondřej, Pavel a Petr
19. – 25. místo - po 2 chlapcích od jména
Filip, Jaroslav, Luboš, Matyáš, Patrik, Radek, Vladimír
26. – 42. místo - tato jména chlapců jsou za 10 let jedinkrát použitá
v Počátkách
Alexandr, Antonín, Andrej, Damián, Diviš, Erik, František, Josef, Karel,
Ladislav, Marek, Milan, Mikuláš, Roman, Tadeáš, Vlastimil, Zdeněk

1. místo - po 12 chlapcích od jména
Tomáš
2. místo - po 10 chlapcích od jména
Vojtěch
3. místo - po 9 chlapcích od jména
Jakub
4. místo - po 8 chlapcích od jména
David
5. místo - po 7 chlapcích od jména
Matěj
6. – 7. místo - po 6 chlapcích od jména
Dominik a Michal

Chlapecká jména v Počátkách
2000

2001

David
Dominik
Jakub
JiĜí
Martin
Pavel
Tomáš
Václav
Vladimír

Adam
Antonín
Filip
Jakub
MatČj
Milan
OndĜej
Pavel
Václav
VojtČch

2x

2x
2x
2x

2x
3x

3x
2x

2002

2003

Alexandr
Dominik
Jakub 3x
Karel
Kryštof
Ladislav
Martin 2x
MatČj 2x
Michal
OndĜej

Adam
Daniel 2x
David 2x
Filip
Jakub
Jan
MatČj
Michal
Tomáš 2x
VojtČch 2x

Petr
Radek
Tomáš

2004
Adam
Andrej
David
Diviš
Jakub
Kryštof
Lukáš
Marek
Michal
Mikuláš

2005

2006

2007

2008

Jan
3x
JiĜí
Josef
Luboš
Lukáš
Pavel
Tomáš
Tomáš 2x
VojtČch 2x

Daniel
David 2x
Jakub
JiĜí
Lukáš 2x
Patrik
Tomáš
VojtČch 2x

Adam 2x
David
Dominik
František
Jaroslav
Kryštof
Martin
Matyáš
Michal
Patrik

Daniel
David
Dominik
Jaroslav
JiĜí
MatČj
Michal 2x
Petr
Radek
Tomáš

Damián
Dominik
Erik
Jan
JiĜí
Luboš
Matyáš
Petr
Roman
Tomáš

Tomáš

Vlastimil
VojtČch

Václav
ZdenČk

OndĜej
Tadeáš
VojtČch

2009

Poznáním pro mne, ač mám původem slovanské jméno latinského původu Ludmila a znamená „lidu milá“, mám prostě jméno,
které „neletí“. Jenom za rok 2008 se v celé republice narodilo pouze 40 Lidušek. K 1. květnu 2009 neslo toto jméno 85 939 žen
a dívek ČR a bylo třináctým nejčastějším ženským jménem.
Pokračování příště: Zemřelí podle příčin smrti
Ludmila Marková, kronikářka

POZVÁNKA
KZM Počátky a Gabriela Kotenová vás zvou na Korálkový kurz – téma KETLOVANÉ NÁUŠNICE. Tento kurz se uskuteční
13. listopadu 2009 v 18 hodin v sále KZM Počátky (Horní 87). Cena kurzu je 300 Kč. Kurz trvá 2 až 2,5 hodiny. V ceně je zahrnut
spotřebovaný materiál, káva a čaj. Vyrobené náušnice si zájemci odnesou domů. Je možné zde také zakoupit materiál pro další
práci doma. Počet zájemců je omezený. Zaregistrujte se na čísle: 724 116 031
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VÍTE, CO JE TO ZRNOBRANÍ?
Slyšeli jste již toto slůvko? Je podobné tomu „vinobraní“, že? Více jste se však mohli dozvědět v sobotu 3. října 2009, kdy ve
Ctiboři na ekofarmě Hanky Habermannové, probíhal již druhý ročník Zrnobraní. Po celý den byl na ekofarmě připraven naditý
program, kde jste se mohli pobavit, poučit a využít jedinečné příležitosti seznámení se s makrobiotiky z různých koutů země.
Počasí měli jako vymalované a v podstatě to byl jeden z posledních teplých dní v tomto roce, kdy jsme se mohli svléknout
do trička a nastavit se sluníčku. Právě k tomu sváděl prostorný dvůr ekofarmy, kde se konal od dopoledne až do večerních
hodin jarmark s připravenými stánky s uvařeným makrobiotickým jídlem, pečivem a občerstvením, které mohli návštěvníci
ochutnat. Nabízelo se zde i krásné oblečení zhotovené z biobavlny, zdobené ručními technikami a různé ručně vyrobené
doplňky. Samozřejmě nechyběla ani literatura nejen s tématikou o makrobiotice, ale i jiných žánrů souvisejících s přírodou
a léčitelstvím. Prodávala se i bio zelenina a obilniny na uskladnění, vypěstované nejen na ekofarmě, ale i místními zemědělci.
V prostorné stodole se prodávaly různorodé makrobiotické suroviny, které se obtížně shání. Snad jen ten, kdo má internet, ví,
kde si je může sehnat a objednat. Dámy si mohly pořídit ručně šité originální tašky a ručně vyráběné šperky. Pro děvčátka se
nabízely panenky s ovčím rounem. Pro pohodlný spánek zase polštáře s výplní z pohankových slupek. Stánek Zrnění skýtal
knihy, omalovánky a publikace Zrnění. A dřevěné lžíce, nádobí a další řezbářské výrobky zde byly také k mání.
Pískoviště uprostřed tohoto dění vrnělo malými dětmi. Pro ty nejmenší byl připravený dětský program a o děti se starali
absolventi Waldorfské školy pro dospělé. A tak se dospělí návštěvníci – rodiče, nemuseli bát své dítko zde opravdu „odložit“
a zúčastnit se třeba přednášky, která se konala v hlavní budově ekofarmy v 1. patře, na téma: „Zdravý člověk v nezdravém
těle“. Zajímavá byla i přednáška na téma „Socionika“, což je typologie člověka, která pomáhá pochopit sama sebe, jací jsme,
v čem vynikáme, kde jsme slabí a jak se nejlépe rozvíjet, aby nás život naplňoval a bychom uviděli svoje místo v celku.
K dispozici byla i masérka šiacu.
Vstupenka na tento krásný den zahrnovala nejen dopolední a odpolední akce, ale i parkování v okolí farmy a program pro
děti. Kdo chtěl, mohl si dopřát i makrobiotický oběd, a tak třeba poprvé v životě tuto stravu ochutnat.
A jak den utíkal a krátil se, nechyběla malá večeře, kterou byla polévka s kváskovým chlebem. Ten kdo měl málo, se dorazil
hlavní večeří a vše potom mohl vytancovat na tancovačce s živou hudbou. A komu se ani potom nechtělo domů, mohl zdarma
přespat na farmě na seně, či si na pozemku ekofarmy postavit stan.
Už tedy víte, co je to Zrnobraní? Že jste o této akci nevěděli? A líbilo by se vám tam? Musíte si ale počkat zase až za rok.
To se bude konat již 3. ročník, který určitě bude ještě lepší než ten letošní.
Ludmila Marková
kronikářka
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POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ NA ZIMNÍ ÚDRŽBU
Rada města na svém 48. zasedání dne 14. 10. 2009 na základě § 27 zákona č. 97/2009 Sb., Novela zákona o pozemních
komunikacích, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o provozu na pozemních komunikacích schválila vypsat poptávkové řízení
na zajištění zimní údržby místních komunikací města Počátky a místních částí pro rok 2010 v souladu s Operativním plánem
zimní údržby pro rok 2010. Rada si vyhrazuje právo nevybrat žádného ze zájemců. Nabídky předložte na podatelně MěÚ
Počátky nebo zašlete poštou do 3. listopadu 2009 v zalepené obálce s nápisem – Neotvírat – zimní údržba.
Poptávka na zajištění zimní údržby místních komunikací a chodníků
Poptávkové řízení je rozděleno do 4 úseků včetně místních částí.
•
•

•
•

1. úsek – Sídliště, sídliště Lipárky a ulice Žirovnická, Tyršova část, Nádražní, Zahradní, Spojovací, Sládkova, Krátká
a přilehlá část ulice Žižkova, účelové komunikace u garáží v ulici Nádražní
2. úsek - chodník v ulici Stodolní, část ulice Žižkova, Horní, Tyršova část, Lázeňská, Palackého nám., Na Šancích,
Mariánské nám., Březinova, Školní, Riegrovo nám., Vodičkova, Pešinova, Komenského, Lázeňská, Tovární, Na Hradbách
a část ulice Rudé Armády k č.p. 308
3. úsek – ulice Moravská,Moravské nám., Hejmanecká, Na Výsluní, V Cihelnách, Švermova a Na Kopci
4. úsek – místní části – Vesce, Prostý, Horní Vilímeč, Léskovec a Heřmaneč, Svatá Kateřina

Seznam prací zimní údržby místních komunikací a chodníků
Provádění zimní údržby místních komunikací a chodníků představuje zejména tyto práce:
Místní komunikace:
•
prohrnutí místních komunikací od napadaného sněhu
•
posyp inertním materiálem
•
ruční proházení sněhových bariér z přechodů pro chodce a z míst, které jsou používány chodci k přecházení na
autobusových zastávkách
•
vyčištění dešťových vpustí tak, aby byl zajištěn odtok vody v případně tání sněhu
•
ruční úklid sněhu u stanovišť nádob na separovaný sběr odpadů, u nádob o objemu 1 100 litrů na sběr směsného komunálního
odpadu tak, aby byly nádoby přístupné občanům k odkládání odpadů a aby svozová ﬁrma mohla zajistit obsluhu nádob
Chodníky:
•
strojní prohrnutí chodníků od napadaného sněhu
•
v místech, kde nelze prohrnovat strojně, ruční úklid sněhu
•
ruční proházení sněhových bariér z přechodů pro chodce a z míst, které jsou používány chodci k přecházení na
autobusových zastávkách
•
posyp chodníků inertním materiálem
•
stejný postup bude uplatněn i v úsecích chodníků se schody
•
ruční úklid sněhu u stanovišť nádob na separovaný sběr odpadů, u nádob o objemu 1 100 litrů na sběr směsného komunálního
odpadu tak, aby byly nádoby přístupné občanům k odkládání odpadů a aby svozová ﬁrma mohla zajistit obsluhu nádob
Další práce, které je nezbytné zajistit:
•
posyp chodníků a komunikací inertním materiálem v době bez spadu sněhu pokud dochází k namrzání povrchu
•
pokud napadne velké množství sněhu, zajistit naložení a odvoz sněhu na místo, které si před začátkem zimní sezóny zajistí
dodavatel prací. Odvoz sněhu bude zahájen neprodleně po výzvě objednatele. V rámci prací zajistí dodavatel dopravní značení
pro zamezení parkování vozidel v úseku, kde bude sníh odvážen tak, aby odvoz sněhu mohl proběhnout v celém úseku.
•
zajistit dostatečnou zásobu inertního posypového materiálu ve vlastním skladu nebo smluvně, pro pokrytí potřeb zimní
údržby
Veškeré práce je nezbytné v případě potřeby zajistit nepřetržitě, v pracovních dnech, o sobotách a nedělích i v období státních
svátků, v termínech určených v nařízení města.
Předložená nabídka bude obsahovat tyto materiály:
•
zájemci doloží vybavení odpovídající technikou a počtem pracovníků
•
návrh smlouvy o dílo včetně zodpovědnosti za odvedenou práci
•
představu o ﬁnančním plnění dle jednotlivých etap i celkem (paušální platby nebo hodinové sazby)
•
čestné prohlášení o nepřetržité dostupnosti
•
uvedení pohotovostního telefonního spojení
•
doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozováním činností a za škody dle § 27, odst. 3 zákona
č. 97/2009 Sb., Novela zákona o pozemních komunikacích v platném znění
•
nabídka může být podána pouze na jednotlivé úseky (není podmínkou podat nabídku na celé město včetně místních částí)
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Nejlepší česká TRAVESTI SKUPINA HANKY PANKY PRAHA
uvádí svůj zcela nový, podzimní galaprogram s názvem CIRKUS
HANKY PANKY. Pražská travesti skupina přiváží velkou
cirkusovou travesti show, během níž uvidíte hvězdy hudebního
a ﬁlmového nebe v podání slečen Stefany, Dolores, Priscilly
a mistra Alexe. Tentokrát Vám ve svém zbrusu novém programu
představí hvězdy jako jsou Lenka Filipová, skupina Boney M,
Eva a Vašek, Helena Vondráčková, Alla Pugacheva, Liza Minelli,
Hana Hegerová, Daniel Nekonečný, Hana Zagorová, Mariah
Carrey a podíváme se i na velký karneval do Ria de Janeira.
Výpravná kostýmová show, která se těší oblibě v řadě měst po
celé republice přijíždí i do POČÁTEK!
vstupenky v ceně 150,- a 130,- kč v předprodeji v infocentru
v počátkách, tel. 561 034 921, infocentrum@pocatky.cz

Z VERŠŮ JOSEFA VACHKA
Rok stárne
Tak nám ten rok zase stárne.
Poslední růže uvadá.
Divoká husa na jih táhne
a na nás padá divná nálada.
Už zase vlaštovky píší noty
na drátech vedení.
Za pár dní odletí od té sloty
a smažou i part písně loučení.
Na louce na poplach zazvonila rosa.
Příroda pomalu balí krám.
Nebýti vrabce,sýkorky a kosa,
tak tady člověk zůstane snad sám.
Jen žádné strachy milí braši.
Zatím jsme každou zimu přežili.
Nás jen tak někdo nezastraší!
To bychom zde již dávno nebyli.
Přátelství,láska,ty jsou naší drogou,
kterou zas na celý rok zásobí nás Vánoce.
Ochrání nás před smutkem v duši,nepohodou.
a zahřejí tam někde blízko u srdce.

Znáte své město?
Kde jsme pořídili tuto fotograﬁi???

LIDOVÉ PRANOSTIKY NA LISTOPAD
• Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima.
• V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští
neúrody.
• Jaký listopad, takový březen.
• O Všech svatých větry-li jsou, znamenají zimu proměnlivou;
přijdou-li ale s Ondřejem, dobré zimy se nadějem.
• Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to
oznamuje.

Odpověď ze zářijového čísla: reliéf
na kašně na Palackého náměstí.

POZVÁNKA NA HUBERTSKOU ZÁBAVU
Myslivecké sdružení Lísek Počátky
srdečně zve na

HUBERTSKOU ZÁBAVU
dne 21. listopadu 2009 od 20 hodin
v Sokolovně v Počátkách.
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