Obsahově nezávislý měsíčník občanů Počátek

cena 5,- Kč

Máma
Snad jediný člověk na světě se upřímně raduje z našich radostí, bolí ho naše
bolesti, je ochoten vždy pomoci a jeho nezištná láska nezná hranic. Je to
vlastní matka. Právě teď, druhou květnovou neděli, bychom si to měli uvědomit a přijít alespoň s kytičkou. Význam mateřství nebyl v historii snad nikdy
zpochybňován, avšak v různých obdobích dějin se tomuto poslání přikládala
větší či menší důležitost. Asi nejvíc nakloněna byla ženám doba kamenná –
období matriarchátu. Tehdy žili lidé v tlupách a pro všechny bylo nejdůležitější, aby se narodilo co nejvíce zdravých dětí. To mohla zajistit jen žena –
rodička- nositelka života. Kdo dítě zplodil, bylo našim předkům celkem jedno. S tím si začali lámat hlavu až mnohem později.
S plozením dětí souvisela také nelítostná diskriminace žen neplodných, ale i
těch, které přiváděly na svět „jen“ holčičky. Mít potomka mužského rodu
bylo v minulosti, a bohužel stále je pro mnohé pány tvorstva, podmínkou
životní úspěšnosti. Snad i proto si muži pořizovali více žen, aby se pravděpodobnost zrození dědice zvyšovala. Např. náš prapředek kupec Sámo měl prý
12 manželek, které mu porodily 37 dětí. Kyjevský kníže Vladimír měl oficiálně pouze 5 manželek, ale vydržoval si údajně 800 souložnic. Je pochopitelné,
že polygamie nevede k úctě k mateřství. Nakonec to dokládá postavení žen v
islámském světě. Žena je věc bez duše a lze s ní libovolně nakládat, jak uzná
pán za vhodné. Návrat zaslouženého uznání mateřské úlohy přinesl až středověk. Zásluhu na tom mělo především křesťanství s kultem Panny Marie. Postupem času si tak ženy vymohly důstojnější postavení a uznání společnosti,
alespoň v našem civilizovaném světě.
Kult ženy a mateřství se oslavoval už ve starověkém Řecku, svátek legendární
matky bohů RHEIY se slavil 12. července. Přímým předchůdcem Dne matky
je však „Mothering Sunday“ – tedy mateřská neděle, která se slavila v už v 16.
století v Anglii. V moderní historii přišla s nápadem na oslavu Dne matek v
roce 1872 v USA Julia Ward Howeová. Navrhla spojit den věnovaný maminkám s oslavou míru, což byl jistě dobrý nápad, neboť kdo už může být antimilitarističtější než matky… Na tyto snahy navázala koncem 19. století rovněž
Američanka paní Ana Reevers Jarvisová, matka jedenácti dětí a bojovnice za práva matek. Avšak až
její dceři, Aně Jarvisové se podařilo v roce 1914 prosadit, aby se druhá květnová neděle stala oficiálním
americkým národním svátkem, což vyhlásil sám president Wilson. K nám přinesla tradici tohoto svátku
ve dvacátých letech Alice Masaryková. Podpořily ji
v tom mnohé organizace, spolky, politické strany,
ale i široká veřejnost. Bohužel po roce 1948 ho vytlačil Mezinárodní den žen. Po sametové revoluci si
opět Svátek matek získal své příznivce, avšak slavný MDŽ je asi nesmrtelný, od příštího roku si jej
budeme připomínat alespoň v kalendáři.
(JiZ)

Michaela Kochová
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Kultura

Zeptali jsme se…

„DĚTI MAMINKÁM“ - pořad u příležitosti
Dne matek – vystoupení dětí divadelního souboru J. K. Tyl, žáci ZŠ, ZUŠ 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.

Nad kronikou našeho města jsem si povídala s kronikářem panem
JANEM KOUBOU.
Jak jste se dostal k psaní kroniky?
Historie našeho města mne vždy zajímala, moje manželka Hana psala městskou kroniku téměř třicet let, občas jsem jí pomáhal shromažďovat potřebné materiály. Když v roce 2000 těžce onemocněla a následující rok v květnu zemřela, požádal mne starosta města p.Ing.Peroutka, zda bych v psaní
kroniky nemohl pokračovat. Dokončil jsem tedy rozpracovaný zápis za rok
2000 a pak již pokračoval samostatně.

„GALAVEČER OPERETNÍCH MELODIÍ A
EVERGREENŮ“ v podání komorního souboru NÁLADY z Mostu. sál KINO POČÁTKY,
pátek 7. května 2004 od 19:00, vstupné: 100,a 80,- Kč v prodeji v kanceláři Kulturního zařízení města Počátek, Horní ulice 87.

A JE TO TADY!
Přesně na den po půl roce Vás zveme na
zábavu. Hraje opět kapela MORAVA
pátek 21. 5. 2004
v počátecké sokolovně od 20:30 hod.
Čeká na Vás večer plný pohody
a skvělé hudby.
Tentokrát myslíme i na mlsné jazýčky.
A samozřejmostí zůstávají
i slosovatelné vstupenky.
Srdečně Vás zve
Kulturní zařízení města Počátek!

Nové služby pro veřejnost
Kulturní zařízení města Počátek nabízí
zájemcům černobílé kopírování dokumentů
až do formátu A3. Možné je zvětšování i
zmenšování mezi formáty A5 – A3.
Dále nabízíme možnost odeslání faxu –
cena 5,- Kč za jednu stranu formátu A4.
Tyto služby lze využít v pracovní době
KZM a výpůjční době Městské knihovny.
Ceník kopírování:
jednostranná kopie A4 2,oboustranná kopie A4
3,jednostranná kopie A3 4,oboustranná kopie A3
6,příplatek
za zvětšení (zmenšení)/kopie
příplatek
za kopii na barevný papír A4
příplatek
za kopii na barevný papír A3

1,2,3,-

V případě více než 100 kopií z jednoho
dokumentu poskytujeme slevu 0,50 Kč/
kopii.

Kolik kronikářů se již v Počátkách vystřídalo?
Od kdy se ve městě vede pravidelně kronika?
I když byla kniha pro kroniku z ručního papíru a v kůži vázaná zakoupena
v roce 1836 za purkmistra Dominika Skaly, teprve po vydání zákona o
pamětních knihách obecních 31.1.1920, byl za starosty Jana Solaře ustaven
kronikářem PhMgr. Dominik Navrátil, který do této knihy napsal první
řádky. Po smrti tohoto kronikáře byl 27.12.1929 požádán jeho syn, aby se
ujal vedení pamětní knihy. Ten však provedl zápis pouze za část roku 1929.
Dalším kronikářem byl jmenován 27.6.1930 Tomáš Zapletal, přednosta
poštovního úřadu a dostal uloženo doplnit zápisy v kronice od roku 1918.
Vedl kroniku až do roku 1940, kdy z Počátek odešel. V zápisech pak nebylo
pokračováno až do roku 1950, kdy byl dalším kronikářem jmenován řídící
učitel obecné školy Josef Čapek. Ten pak zpětně doplnil zápisy v kronice od
roku 1940 dle dostupných materiálů a vyprávění pamětníků. Kroniku vedl
do roku 1970, kdy se odstěhoval k dceři do Pelhřimova. Protože zatím
nebyl získán další kronikář, pověřila rada sestavením zápisu za rok 1971 a
72 mne, jako člena tehdejšího národního výboru. Zápis jsem sestavil, ale
do kroniky jej zapsala moje žena Hana Koubová, úřednice z Agrostroje,
která měla krásný rukopis a vlohy pro tuto práci. Řádnou kronikářkou byla
jmenována od června 1973. Po její smrti v roce 2001 jsem byl radou města
jmenován řádným kronikářem.
Kde jsou kroniky uloženy? Kolik jich je? Co je jejich součástí?
Je možno do nich nahlédnout?
Kroniky jsou uloženy v jedné místnosti v budově městského muzea. Pět
svazků je již popsaných, od roku 2001 se píše do šesté knihy. Od roku 1973
jsou ke kronikám vedeny tzv.přílohy – alba ve kterých jsou uspořádány
fotografie a další písemné materiály mající vazbu k zápisům v jednotlivých
letech. Zápisy v kronikách jsou veřejné, je možno do nich nahlédnout za
přítomnosti kronikáře, nebo pověřeného pracovníka muzea, není však možné si je vypůjčit a přenést.
Jakým způsobem provádíte zápisy, jaké oblasti, informace apod.?
Jelikož můj rukopis není vůbec kaligrafický, vyžádal jsem si od rady města
svolení k pořizování zápisů na počítači a navrhl jsem pro tento účel i vhodné písmo.Zápis pro daný rok je pak z počítače přetištěn na jednotlivé listy
kroniky. Do kroniky jsou zapisovány některé události a údaje každý rok
povinně dle směrnic pro kronikářskou práci – např. jednání orgánů města a
jeho organizací, údaje z matriky, městský rozpočet, výstavba města, počasí,
školství a zdravotní situace. Ostatní náměty si určuje kronikář sám. Jedná
se na příklad o přehled kulturního společenského a sportovního dění ve
městě, práci politických, společenských, zájmových a sportovních organizacích, situaci v zemědělství a lesnictví, a podnicích ve městě, obchodní síť
, výsledky všech druhů voleb, činnost policie a hasičů, požáry a katastrofy,
významná výročí organizací a občanů, přátelské styky s jinými městy, návštěvy významných osobností a různých delegací. Nechybí ani řada statistických údajů – např. sčítání lidí a domů.
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Zápisy v kronice nejsou pouze vaše subjektivní názory a poznatky. Jakým
způsobem je zajištěna objektivita zápisů?
Povinností kronikáře je zapisovat události pravdivě a dle doložených faktů,
vystříhat se prezentace vlastních názorů, nebo vlastních komentářů. Pro zápis
používám zápisy z jednání městských orgánů, oficiální listiny z městského
úřadu a městských organizací. U ostatních zpráv uvádím, z jakých zdrojů a
kým byly poskytnuty. Radou města je ustavena „letopisecká komise“, v čele se
starostou města, se kterou obsah ročního zápisu konzultuji. Opis ročního zápisu v kronice je k nahlédnutí pro veřejnost na městském úřadě.
Před časem jsem hledala v kronikách zprávy o hlásném na věži. Listování v tlustých kronikách bylo dost náročné a pracné. Jak je možno hledat v kronikách?
I na tuto otázku mám dnes již vhodnou odpověď. Přes letošní zimu jsem vypsal ze všech kronik jednotlivé zprávy jako obsah, seřazený podle stránek a
letopočtu. Pro lepší hledání jsem potom tento obsah seřadil dle zvoleného
rejstříku do třiceti druhů událostí. Tak se všechny zprávy uvedené v kronikách
vešly do dvou svazků - jeden je pro obsah dle stránek a druhý pro obsah dle
druhů zpráv. Jedno vyhotovení je k dispozici v městském muzeu a jedno má
kronikář.
Jak jsou kroniky využívány?
Kroniky jsou občas v muzeu vystavovány, nahlédnutí do kronik požadují např.
studenti, nebo i občané, kteří mají zájem o určitý údaj, dále pak občané, kteří
píší různé historické publikace, v poslední době např. historie našich lázní,
nebo nemocnice, rovněž při různých výročích organizací ve městě jsou poskytovány údaje pro jejich vydávané almanachy. Vyžadovány jsou např. také údaje o tom, kdy a jak byla která historická stavba ve městě opravována.
(JiZ)

Tip na návštěvu kina
„STRAŠIDELNÝ DŮM“
KINO POČÁTKY, 15. května 2004 od 17 a
20 hod., Jednotné vstupné 50,- Kč
„Dokáže prodat každou nemovitost, ale tentokrát mu straší ve věži. Kdo vstoupí, zemře. Smíchy. Eddie Murphy v hlavní roli.“
Obchodníka s nemovitostmi Jima Everse
(EDDIE MURPHY) a jeho ženu Saru jedné
noci probudí telefonát od majitele luxusní
vily Edwarda Graceyho, který chce své sídlo prodat. Jim se Sarou cítí, že se přiblížil
nejlepší obchod v jejich kariéře, a spolu se
svými dětmi se ihned vydávají na návštěvu
odlehlého domu. Rodinu však ve staré vile
uvězní prudká bouře, která je nechá napospas výstřednímu Graceymu, jeho tajemnému sluhovi Ramsleymu a celé řadě dalších
velmi zvláštních obyvatel domu. Jim se Graceyho duchařským historkám o strašidlech
nejprve vysmívá – ale jen do chvíle, kdy
odkryje tajemství vily a zjistí, že jeho ženu
Saru pojí se strašidelnou minulostí domu
nečekané souvislosti… Hrají: Eddie Murphy, Terence Stamp, Nathaniel Parker, Marsha Thomason, Jennifer Tilly, Wallace Shawn, Dina Waters…
KOMEDIE USA 2004, 99 MINUT, MLÁDEŽI PŘÍSTUPNÝ, ŠIROKOÚHLÉ PLÁTNO, ČESKÉ TITULKY
VK

Základní škola informuje

Kino Počátky připravuje
Předběžný program kina Počátky na měsíce červen/srpen 2004. Změny v programu i v hracích termínech jsou možné.
ČERVEN
5.6. sobota 17 a 20 hod. VELKÁ RYBA
12.6. sobota 10 hod.
MEDVĚDÍ BRATŘI
17 a 20 hod. NA PLNÝ PLYN
20.6. neděle 17 a 20 hod. BABA NA ZABITÍ
26.6. sobota 17 a 20 hod. NÁVRAT DO COULD MOUNTAIN
28.6. pondělí 8 hod.
TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU
10 hod.
HARRY POTTER A TAJEMNÁ KOMNATA
ČERVENEC
3.7. sobota 17 a 20 hod. KILL BILL 2
7.7. středa 17 a 20 hod. VAN HELSING
10.7. sobota 17 a 20 hod. BOLERO
14.7. středa 17 a 20 hod. CHOKING HAZARD
17.7. sobota 17 a 20 hod. TAJEMNÉ OKNO
21.7. středa 17 a 20 hod. JAK BÁSNÍCI NEZTRÁCEJÍ NADĚJI
24.7. sobota 17 a 20 hod. TROJA
28.7. středa 17 a 20 hod. OHNIVÝ OCEÁN
31.7. sobota 17 a 20 hod. STARSKY AND HUTCH
SRPEN
4.8. středa 17 a 20 hod. PETR PAN
7.8. sobota 17 a 20 hod. DEN POTÉ
11.8. středa 17 a 20 hod. PURPUROVÉ ŘEKY 2:
ANDĚLÉ APOKALYPSY
14. 8. sobota 17 a 20 hod. POST COITUM
18.8. středa 17 a 20 hod. SPIDER – MAN 2
21.8. sobota 17 a 20 hod. KAMEŇÁK 2
25.8. středa 17 a 20 hod. 50x A STÁLE POPRVÉ
28.8. sobota 17 a 20 hod. LUPIČI PANÍ DOMÁCÍ
VK
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Pozvánka
Žáci 7.A ZŠ Počátky připravují ke Dni dětí
pod vedením Mgr. Ilony Fojtové a Mgr. Aleny Jandové „Pohádku o Honzovi a princezně Zlatovlásce“. Představení je plánováno na
odpoledne 1.6.2004 do sálu počáteckého
kina. Předem zveme nejen děti, ale i dospělé!
Informace
Ve škole v těchto dnech vrcholily přípravy
devátého ročníku na přijímací zkoušky, které se konaly 19.4.2004. O jejich výsledku
budeme informovat v dalším vydání PZ.
Žáci osmého ročníku již tradičně absolvovali besedu s Úřadem práce na téma “Volba
povolání“.
Pro rodiče z Kališť a okolí byl zorganizován
den otevřených dveří. I přes nepřízeň počasí se celá škola podílela na úklidu okolí školy a Valchovské aleje.
V soutěžích, kterých se naše ZŠ účastní dosáhla výrazného úspěchu žákyně 9.A Ivana
Přesličková, kterou připravovala Mgr. B.
Budková. Vítězstvím v okresním kole chemické olympiády se nominovala do kola
krajského, kde v konkurenci studentů gymnázií obsadila velmi pěkné 7. místo. V okresním kole recitace nás zastoupila Denisa Havlátová. Okresního kola v dějepisné olympiádě se zúčastnily Zuzana Machová a Adéla Kratochvílová. Okresního kola v zeměpisné olympiádě se zúčastnily Jana Hlaváčková a Tomáš Havlát.
ZŠ Počátky

Anketa

Senzační týden

Co je vám bližší? Oslava Mezinárodního
dne žen nebo oslava Dne matek?
Lída Neuberová – Vždy mě potěší, když
si na mě rodina vzpomene a na datu nezáleží.
Iva Třebická – Mám pěkné vzpomínky
na oslavy MDŽ v naší rodině, vždy jsme
měly se sestrou pečlivě uschovaný dárek
pro maminku a tatínek nikdy nezapomněl
na kytičku. Moje děti si zvykly slavit druhou květnovou neděli Den matek. Vždy mě
překvapí vlastnoručně vyrobeným přáníčkem, dárkem a jarní kytičkou z babiččiny
zahrádky. Myslím si, že nezáleží na datu,
přejeme-li někomu z lásky a ne pouze z
povinnosti.
Hana Šroufková – MDŽ slavili hlavně
chlapi, proto mi nechybí. Je mi bližší květnová oslava Dne matek.
Martin Pavlíček – Snažím se s dětmi nezapomínat ani na MDŽ ani na Den matek.
Marie Filipová – Je mi to jedno, kdy tu
kytku dostanu.
Jan Třebický - Od mého útlého mládí jsme
v rodině slavili Den matek. Mezinárodní
den žen byl iniciován zpravidla zaměstnavatelem. Matky, které jsou "úlem" lidského rodu si zaslouží naší úctu. Dodržovali
jsme i hezký zvyk přijít v den svých narozenin s kytičkou za matkou a poděkovat
za to, že jsme na světě. Pokud to čas dovolí
snažím se jej dodržovat dodnes.
Václav Marek – MDŽ si pamatuji ještě z
dob školních, kdy jsme chodívali s kulturním programem po podnicích, kde pracovali naše maminky. Vážnost těchto svátků
u mě upadá, když otcové rodin nosí kytku
z povinnosti v určitý den.
(JiZ)

Byl pátek 13. a v našich domovech právě vrcholily přípravy na senzační
týden bez rodičů. Šílející mamči,které už popáté přerovnávaly věci v kufrech,
nám dávaly rady typu: „Chovej se slušně,nekuř,nepij a žádné noční
návštěvy!!!“
V sobotu 14. 2. 2004 v 7.30 jsme se naposledy rozloučili se starostlivými
maminkami a nervózními tatínky. Nasedli jsme do autobusu sympatického
řidiče pana Škorpíka a vtom k nám ještě vtrhla paní Houšková,aby dala
Jiříkovi pusinku. Ale Jirka jí jen odbyl :“Prosím tě,už běž,ještě s námi fakt
odjedeš.“ Autobus nastartoval a my naposledy spatřili tváře drahých rodičů,se
kterými se za týden zase shledáme.
Po čtyřhodinové cestě jsme dorazili do Liberce, kde většina z nás obdivovala
krásy Mc Donaldu a jiní sledovali opilé fanoušky Baníku Ostrava. Asi kolem
13.00 h. jsme se měli sejít před radnicí,jenomže Mirka s Míšou se někam
ztratily. Pohotový pan ředitel vzal mobil,aby jim zavolal, ale to už děvčata
vykráčela z ovocného baru.Potom jsem všichni znovu nastoupili do autobusu
a vydali se vstříc dobrodružství,které nás čekalo v Bedřichově. Když jsme
dojeli na místo, s hrůzou jsme zjistili, že máme pokoj vedle učitelů. Vybavení
pokoje nás také zrovna nenadchlo. Ale nám nevadilo, hlavně že nemusíme
upírat zraky na černý oltář,kterému se říká tabule.
Ještě ani nebyly kufry prázdné a už nás hnali do šíleného kopce,který nás
dovedl až ke sjezdovce. No,musíme přiznat,že žádní „Hermani Mayerové“ z
nás nebyli, avšak rozdělování do družstev všichni ve zdraví přežili. Později
jsme znovu vybalovali oblečení zbylé v kufrech a zabydlovali se v
„přepychovém apartmá“.
Následující den jsme šli zase na lyže. Dopoledne jsem se učili spíše zvedat
ze země,ale odpoledne nám to svištělo mnohem lépe. Takto probíhaly
všechny dny kromě úterý,čtvrtka a pátku. V úterý jsem zamířili do Liberce
do bazénu. Někteří z nás si užívali bublinkových lázní a jiní s pizzou v ruce
pozorovali z restaurace dovádějící spolužáky. Ve čtvrtek jsem všichni vyrazili
na velmi „oblíbené“ běžky. První družstvo absolvovalo trať o 10 km delší, a
to díky zaručeným zkratkám pana řidiče Škorpíka.
Předposlední den našeho pobytu se konaly lyžařské závody. Večer se
vyhlašovaly výsledky,ale můžeme říci, že
vítězem se stal každý, protože všichni projeli
cílem bez újmy na zdraví. Po večeři nás čekal
karneval, na němž jsme to i s učitely pořádně
“rozjeli“. Ani jsme se nenadáli a všichni
přítomní tančili posledního ploužáka.
Vytancovaní jsme se vrátili na pokoj,kde to
vypadlo jak po výbuchu atomovky. Všude
leželo nezabalené oblečení a v tom nepořádku
se neustále někomu něco ztrácelo. Když jsem
dobalili i poslední drobnosti ,ulehli jsme do
postelí a probírali zážitky z tohoto týdne, jenž
nám uběhl jako voda. Během týdne se nám
pomalu začalo stýskat po rodičích a zjistili
jsme,že někteří jedinci si bez nich nevymění
ani ponožky. Nadcházející den při odjezdu
jsme „zamáčkli slzu“ a rozloučili se s chatou
Tomáš Švec
Jarmilkou i nádhernými panoramaty kolem. Když jsem konečně uviděli nám
známou krajinu,skandováním jména pana řidiče jsme děkovali za bezpečnou
cestu domů. Velice rádi jsme opět spatřili známé tváře,které už nervózně
vyčkávaly na autobusovém nádraží.
Tento týden bychom za nic na světě neměnili!
Monika Bínová, Michaela Blažíčková, 7.A

PODĚKOVÁNÍ
Jménem Kulturního zařízení
města Počátek
bych chtěl poděkovat všem,
kteří se zapojili a věnovali
svůj volný čas do příprav a
organizace akce
„Velikonoční výstava spojená s prodejem“
(3. 4. 2004 v počátecké sokolovně).
Již nyní se těším na další
spolupráci.
Vít Kratochvíl, vedoucí Kulturního zařízení města Počátek

4

Letem nejen počáteckým světem

Chemia mia

Porovnání…
Možná znáte léty oprášené (snad i pravdivé) porovnání rozdílu mezi
běžným počáteckým a žirovnickým občanem. Připomenu. Vydělá-li
žirovnický 100,- Kč, půjčí si od kamaráda další stovku a společně to jdou
propít do hospody. Počátecký, který vydělá 100,- Kč si také půjčí stovku
a celý obnos jde uložit do kampeličky. Dnes už by to neplatilo, protože v
kampeličce či spořitelně by spíše prodělal. Podle toho moudra by měli
být počátečtí bohatší a úspěšnější. Pouhým nahlédnutím do telefonního
seznamu zjistíme, že opak je zřejmě pravdou. Spočítejme si, kolik nových
zaměstnání poskytujících firem a firmiček v Žirovnici najdeme. S
Počátkami nesrovnatelné. Často nad tím přemýšlím a přišel jsem na řady
důvodů. Čím to, že u nás v Počátkách tzv. „chcípl pes“? Své myšlenkové
pochody nebudu rozvádět. Tato úvaha budiž všem přemýšlivým motivací
k zamyšlení, proč tomu tak je a dá-li se s tím ještě vůbec něco dělat.
Kritika?!
Nedávno jsem byl jedním spolusedícím „štamgastem“ u piva napomenut,
že moje občasné příspěvky do PZ jsou málo kritické a neadresné. Má
reakce byla taková, že i on má možnost zpestřit obsahovou náplň PZ
svými příspěvky.
Když už jsme ale u té kritiky, mám za to, že je třeba dát našim novým i
„staronovým“ zastupitelům alespoň krátkou dobu „hájení“. I když
popravdě řečeno, již samotné současné složení našich zastupitelů, které
jsme si zvolili (či nezvolili vzhledem k nízké volební účasti) z navržených
kandidátů samo o sobě naznačuje, že to asi není to pravé „ořechové“.
Sám jsem měl problém vybrat několik, kteří skytali šanci, že budou
nejen ochotni, ale i schopni udělat pro rozvoj města maximum.
Sledujme proto, jak se každý ze stávajících zastupitelů snaží. On totiž
obětavý, nezištný a úspěšný výkon funkce vyžaduje značné úsilí na úkor
svého volného času a porovnejme, co bychom na jejich místě dokázali
sami. Z toho pak může vycházet případná kritika.
Modlitbička či rada?
Už léta je známá tato modlitbička: „Bože, dej mi POKOJ v srdci, abych
přijímal vše, co nemohu změnit. ODVAHU, abych změnil vše, co změnit
můžu. MOUDROST, s níž rozeznám jedno od druhého.“
Myslím, že to není jen modlitbička, je to snad i rada, jak přijímat vše to,
co se kolem nás děje a zachovat si přitom zdravý rozum. Pokusme se
občas zamyslet nad obsahem této modlitbičky a zařadit ji do svých
myšlenek i skutků. Možná nám to pomůže zkracovat trápení při
rozhodování jak dál.
FRK

V květnu 2004 uplyne 135 let od doby,
kdy D. I. Mendělejev poprvé publikoval
periodický zákon a s ním související periodickou soustavu prvků. Co vlastně chemie přinesla lidstvu? Mnoho lidí jí nerozumí. A čemu nerozumí, toho se bojí. A
čeho se bojí, to nemají rádi. A co nemají
rádi, tím opovrhují.
Lidé se sice chemie bojí, ale dopřejí si flakón koko šanelu. Nemají chemii rádi, ale s
chutí si načepují plnou Naturalu 95. Opovrhují chemií, ale s lahví toluenu si rádi
zalétají. Zateplují si byt polystyrenem, zvedají si sebevědomí silikonem, tráví se arzénem. Chemie již do našich životů pronikla.
Usídlila se a zřejmě se jí zde zalíbilo. Potkáváme ji dnes a denně. Zdravíme se s ní,
osaháváme ji, spíme s ní, jíme ji.
Jako každá vědní disciplína i chemie měla
své těžké začátky a svá slepá ramena. Výroba zlata ze švestek, kámen mudrců, elixír
mladí a nápoj lásky. O tyto lučebniny usilovala spousta chemiků. V té době se jim
však říkalo alchymisté. Jejich technická
zaostalost byla sice kompenzována nadšením a pílí, avšak bez kýženého výsledku.
Alchymisté mnohdy přišli na něco jiného,
než vlastně chtěli, jak známe z filmů, avšak
to byly ty první úspěchy, jež později zlatily dlouhou a trnitou cestu chemie k té podobě, jak ji známe dnes.
Chemie v dnešní podobě může život brát i
dávat. Pan Bush se domníval, že Irák vlastní chemické zbraně. Měl z chemie takovou
obavu, že neváhal a zakročil. Zákrok proti
chemii ho stál mnoho životů i dolarů. Věděl, že chemie může zabíjet lidi po stovkách. Může mrzačit a devastovat.
Na druhou stranu většina léků dnes vzniká
především chemickou cestou. Chemoterapeutika jsou léky chemického původu
sloužící k léčbě infekcí. Nebo chemoterapie, farmacie. Chemie je vlastní matkou medicíny. Chemie dnes může směle nahradit
oheň v tom přísloví o zlém pánovi a dobrém sluhovi.
Závěrem bych chtěl ještě zmínit, že chemie
je jako krajina, ve které člověk vždy může
objevit něco nového, něco, co mu bylo doposavad utajeno. Já osobně jsem se nedávno od své mladší sestry, žákyně ZŠ Počátky, dozvěděl, že chemickou soustavu prvků vymyslel a sestavil pan Period.
D. Uzamykal

Bude v Počátkách na interní ambulanci opět obnovena
„SONOGRAFIE“?
Tento vyšetřovací přístroj „sonograf“ existoval v nemocnici v Počátkách
a potom 2 roky tj. do roku 2002 na interní ambulanci v budově SAL v
Horní ulici. Tato int. ambulance byla v lednu 2003 v budově SAL zrušena. Zajímalo by mne, proč se tedy tento „sonograf“ nepřemístil do int.
ambulance, která se obnovila v budově bývalého Agrostroje v Lázeňské
ulici v Počátkách k paní MUDr. Paušové? Mimochodem kam se tedy z
budovy SAL vytratil? Byla bych ráda, kdyby mi někdo na toto téma
odpověděl. Tímto přístrojem byli vyšetřováni také i diabetici při celkové
jejich prohlídce. Ti jsou většinou starší lidé, někteří se i hůře pohybují.
Tak je pro ně obtížné cestovat autobusem za tímto vyšetřením do Pelhřimova, které se provádí nalačno. Aby se předešlo této situaci, tak se nyní
toto vyšetření při jejich celkové prohlídce už neprovádí a na vyšetření se
posílá, až když nastanou nějaké potíže a je to nutné. Ale aby pak také
jednou někdy nebylo třeba již pozdě.
Marie Doškářová
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Vzpomínka
V dubnu uplynulo 5 let, co nás navždy opustil náš tatínek a dědeček
pan Miloslav Chadim.
Vzpomínají syn a vnuci.

Oznámení, inzerce

Zázraky přírody

Městský úřad Počátky, oznamuje všem
občanům, že jsou na Městském úřadu v
Počátkách, v kanceláři finanční účtárny
k vyzvednutí složenky na daň z
nemovitostí. Daň je splatná do 31. 5.
2004 a je možné ji zaplatit přiloženou
složenku na jakékoliv poště a nebo v
pokladně Finančního úřadu v Kamenici
nad Lipou v pondělí a ve středu v době
od 8,00 – 11,00 a 12.00 – 14,00 hodin,
tak jak je uvedeno na složence.

V tomto čísle Zpravodaje se budeme zabývat posledním vývojovým článkem rostlinné
říše - stromy. Tyto mistrovské kusy stavitelského umu přírody mají zároveň poslední
slovo v boji rostlinstva o proniknutí ke světlu. Existují tisíce druhů stromů a jejich
popis by zabral hodně času. Např. sekvojovec obrovský váží přes 5 000 tun a měří
přes 90 m - jsou to největší a nejtěžší organismy z rostlinné říše na Zemi,některé jsou
staré přes 3 000 let. Zůstalo jich na světě pouze 75 ks a rostou v severní Kalifornii. V
době Divokého západu trvalo poražení jednoho takového stromu partě čtyř
dřevorubců 22 dní a dřevo stačilo na stavbu jednoho malého města.
O stáří stromů, kterých je na světě několik tisíc druhů,svědčí letokruhy v kmenovém
tělese - je to tzv. okno do minulosti. V těch oblastech,kde dochází ke střídání ročních
dob, vytvářejí stromy o svých životech skryté záznamy. Každé jaro i léto rostou
kmeny jak do šířky tak do výšky a přidávají dřevo k dalším letokruhům. Když se pak
strom porazí,prozradí letokruhy jak byl strom starý a o kolik vyrostl. Odborníci,kteří
se zabývají vědou- naukou o stromech, se nazývají dendrologové a letokruhy
využívají jako „průzor“ do klimatických podmínek dávných věků. Velikost
každoročního přírůstku záleží na počasí a dalších faktorech,které ovlivňují růst
stromu. V dobrých letech,kdy je dostatek vláhy a tepla,rostou stromy dobře a letokruhy
jsou široké,za špatných roků jsou letokruhy tenké. Studiem letokruhů u dlouhověkých
stromů sestavili dendrologové záznamy dosahující až 7 000 let nazpět, díky tomu
lze určit a přesně datovat např. malou dobu ledovou (musí se však porovnávat stromy
rostoucí na poměrně malé oblasti).
Stromy rostoucí kolem nás jsou svědky různých
historických událostí a legend.Na základě těchto historií
a legend se vyhlašují tzv. „památné stromy“. Většinou se
k těmto stromům vztahují legendy nebo se vyhlašují kvůli
své dominatnosti v krajině a je to památka i na naše
předky,kteří tyto stromy vysadili. Nebudeme se zdržovat
úředním postupem při vyhlašování památných stromů,ale
za zmínku stojí,že všechny jsou zapsány jako národní
památky v celostátním registru v Praze. V okolí Počátek
máme 35 ks památných stromů (převážně několikasetleté
lípy) a k mnoha se vztahují i některé legendy. Všechny
lípy v našem okolí jsou odborně ošetřeny. Nejstarším
Veronika Koudelková stromem v okolí je „Kamenická lípa“,její stáří je 750 let.
Druhým nejstarším dochovaným stromem jsou „Lípy na hrázi Velkého jezera - Valcha“
se svými 480 léty. Stromy tu byly dávno před lidskou civilizací,provází člověka
celým životem a nesmíme dopustit, aby se naše děti chodily dívat na stromy jen do
botanických zahrad.
Pavel Hůša, úsek životního prostředí MěÚ Počátky

- 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!
- Český zahrádkářský svaz, místní organizace
pořádá dne 23. května 2004 zájezd na výstavu
HOBBY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Cena
pro členy a rodinné příslušníky je 100,- Kč.
Pro nečleny 120,- Kč. V ceně je doprava
autobusem. Vstupné si hradí každý účastník
sám. Přihlášky u p. Suchého – OPRAVA
OBUVI do 17. 5. 2004. Odjezd v 7:00 hod. z
autobusového nádraží.
- HEI SPORT PRODEJ-SERVIS-PŮJČOVNA,
Nádražní 214, Nová Včelnice, tel. 384 394
111. Jízdní kola – prodej servis, náhradní díly
a doplňky. Rybářské potřeby, sportovní a
fitness oblečení, fotbal, tenis, turistika, vybavení
pro vodní sporty. Možnost splátkového
prodeje. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Co vás zajímá…
Máte nějaké informace o „kotlech pekelných“ ve Stojčíně?
Odpovídá: Petr Zadák - vedoucí stavebního odboru, MěÚ Počátky
Stavební odbor Počátky vydal povolení k přestavbě kotelny v bývalé cihelně ve
Stojčíně. KÚ Jihlava povolil změnu paliva. Povolení k přestavbě kotelny a olejového
hospodářství je v současné době na KÚ Jihlava v dalším jednání.
Jaká byla letošní zima?
Odpovídá: Martin Pavlíček - jednatel VTS s.r.o.
Letošní zima byla náročnější a delší než v předcházejících letech, zejména množstvím
sněhových srážek. Údržba komunikací za prosinec, leden a únor stála město Počátky
přibližně 270 000 Kč,- Najali jsme si výpomoc z místního Agrodružstva pro odvoz
sněhu z částí města. Obrovské problémy při údržbě komunikací nám stále dělají
neukáznění řidiči (zejména na Sídlišti). Dalším problémem při úklidu komunikací a
chodníků jsou popelnice připravené ke svozu odpadů, které leckdy „překážejí“
chodcům a motoristům i několik dní.
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Jaké budou první kroky nových majitelů počátecké nemocnice?
Odpovídá: MUDr. Ivo Koneš – ředitel nemocnice Valtice s.r.o.
První kroky? Takže po nezbytných formalitách, které souvisí s převodem majetku,
začne rekonstrukce areálu tak, aby v konečné podobě měla nemocnice k dispozici
120 ošetřovatelských lůžek. Předpokládaná doba rekonstrukce je konec roku 2004 s
tím, že očekáváme otevření od 1.1. 2005 tak, jak nám ukládá rozhodnutí MZ ČR.
Je pravda, že Kraj Vysočina chce převést lázně sv. Kateřiny na město Počátky?
Odpovídá: Ing. Jan Třebický – starosta města Počátek
Lázně sv. Kateřiny byly převedeny k datu 1. ledna 2003 z působnosti Okresního
úřadu Pelhřimov na nově vzniklý samosprávný celek- Kraj Vysočina. Výsledek
hospodaření pod jeho vedením za uplynulý rok vykázal ztrátu přes 2,5 mil. Kč. Je to
důsledek stagnace(či menšího poklesu) návštěvnosti dětskými pacienty, nárůstu počtu
pracovníků a růstu jejich mezd. Léčebna pro další činnost dle platných norem EU
vyžaduje v nejbližších letech investice v rozsahu cca 30 mil. Kč. Pro kraj je to
ekonomicky neúnosný stav. Pokud se léčebna"neuživí" z prostředků zdravotního
pojištění nevidí důvod dotovat krajskými prostředky děti pocházející převážně z
jiných krajů. V letošním roce je zatím nábor na úrovni 20% kapacitních možností
léčebny. Kraj městu avizoval, že jednou z alternativ je převést léčebnu na město
včetně všech závazků (současného neuspokojivého stavu i dluhů). Očekáváme, že
zastupitelstvo kraje nabídne městu tuto možnost jako jednu z
možných.
Kolik neplatičů za odvoz popelnice a poplatků ze psa
registruje MěÚ Počátky? Jak budete poplatky vymáhat?
Odpovídá: Věra Dubská – pracovnice MěÚ Počátky
Za psy bylo letos vybráno 76.555,-Kč. Ještě nemáme uhrazen
poplatek od tří majitelů přihlášených psů. Za odvoz odpadu
(včetně doplatků za rok 2003) bylo zaplaceno 1.158.790,-Kč.
Poplatek nemá uhrazeno zhruba 50 trvale přihlášených osob.
Podle zákona o správě daní a poplatků obdrží tito občané
platové výměry, výzvy k úhradě a v krajním případě dojde k
exekuci. Poplatek jim bude navýšen o 50%.
(JiZ) + VK Johanka Kešnerová

Při příležitosti 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Počátkách
Vás Divadelní soubor J. K. TYL v Počátkách společně s Kulturním zařízením
města Počátek srdečně zvou na frašku se zpěvy ve třech dějstvích Rudolfa
Piskáčka „Děvče z předměstí aneb všecko přijde najevo“ sál „Kino Počátky“
premiéra 18.6.´04 (věnována SDH Počátky) od 19:30 repríza 19.6. od
16:00 a 19:30, 25.6. a 27.6. od 19:30. Vstupné 50,- Kč. Vstupenky jsou již
v prodeji v kanceláři Kulturního zařízení města Počátek, Horní ulice 87,
Počátky 39464, tel./fax: 565 495 474, e-mail: kultura@pocatky.cz.
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Ze zápisníku
Policie ČR
V pátek po návratu domů je
čekalo překvapení
Překvapení čekalo na majitele
domu v pátek 2. 4. 2004 v Horní
Cerkvi, když se vrátili domů. Neznámý pachatel vnikl do rodinného domku, ze kterého odcizil peníze a šperky ze zlatého kovu v hodnotě 22 150 korun. Celkem způsobil majiteli domu škodu ve výši
28 160 korun.
Odcizení zářivkových těles
Neznámý pachatel odcizil 5. 4.
2004 z nezabezpečené budovy bývalé odchovny prasat ve Veselé na
počátecku v bývalém zemědělském
družstvu celkem 12 kusů zářivkových těles včetně povrchové elektroinstalace a zásuvku 380V/32A.
Dále z nezabezpečené budovy s
katrem odcizil 2 kusy zářivkových
těles včetně povrchové elektroinstalace a vypínačů.
Celkově se hmotná škoda vyšplhala na částku 12 050 korun.
I okna ze stavby se dají odcizit
Z nezajištěné stavby rodinného
domku v Počátkách odcizil neznámý pachatel 6. 4. 2004 dvě střešní
okna. Majiteli tak způsobil škodu
za bezmála 19 000 korun.
Vražda v Horní Cerekvi
– průběh vyšetřování
Policisté dne 16.dubna 2004 podali
opětovně návrh na vzetí do vazby
18letého mladíka z Pelhřimovska
pro trestný čin vraždy, kterého se
měl dopustit tím, že dne 24. března
2004 v odpoledních hodinách
zavraždil v prodejních prostorách
uzenářství v Horní Cerekvi
87letého majitele. Krajský soud
České Budějovice, pobočka Tábor
tento návrh akceptoval a v 16,00
hodin byl mladík vzat do vazby na
základě důkazů, které policisté
předložili společně se znaleckým
zkoumáním, kde bylo zjištěno, že
na oděvu obviněného se nacházely
biologické stopy zavražděného.
Motiv vraždy je předmětem
vyšetřování. VK

Stručná historie existence
nemocnice v Počátkách
(2. pokračování)
Hned na jaře 1870 byl sestaven první nemocniční výbor. Radní šli příkladem a
sami složili 1.000 zlatých do začátku. Pak
už veškerá tíha spočinula na panu děkanovi. Předpokládaný náklad stavby činil
25-30 tisíc zlatých. V té době to byla částka obrovská, za kterou už se dal koupit
velký statek.
V roce 1930 při opravě nemocniční budovy byla otevřena kovová schránka, uložená v základním kamenu s různými památkami ze začátku stavby, jak se ještě podrobněji zmíním dále. V písemné zprávě
zde pan děkan popisuje všechny kroky k
získání potřebných financí. Vždyť se začínalo prakticky od nuly. Nemocniční výbor se sešel 31.března 1870 a při prvním
zasedání rozhodl koupit od přítomného
pana purkmistra Aloise Nedvídka starší
dům čp. 206 v Danšově ulici s pozemky č.
56, 57, 58 o výměře 815 sáhů za cenu 1
324 zlatých rakouské měny. Nato začaly
sbírky v zámožnějších rodinách, někteří slíbili zdarma povozy a jinou pomoc. Konaly se sbírky v kostele i v nejbližších městech a farnostech. Děkan Svoboda se dočetl v novinách, že občané města Knittlfeldu ve Štýrsku zřídili věcnou loterii ku prospěchu zbudování sirotčince. Proto hned
zažádal na Vysoké c.k. ministerstvo financí a vskutku dostal povolení ze dne 16.
března 1869 pod č.j. 6803 tuto loterii zřídit s 50-tisíci losy po 30 krejcarech s prominutím daně a dokonce ve dvou emisích.
Většinu z 500 cen věnovali zdejší občané.
Byly to různé ozdoby, šperky, sukna, dýmky apod. Tah loterie se odbýval 29. prosince 1869 za přítomnosti okresního
hejtmana p. Jindřicha Pokorného, vládního zmocněnce a dalších hostů. Výtěžek byl
necelých 10 tisíc zlatých. Druhý tah za
rok nato vynesl pouhé 2 450 zlatých. Dále
se konal roku 1870 velký hudební koncert
v lázních sv. Kateřiny s výnosem 74 zlatých a 66 krejcarů. V této souvislosti odeslal Augustin Svoboda sám více jak 10 tisíc dopisů prosebných i děkovných. Obdivuhodná aktivita bez počítače, bez
internetu.
Ačkoliv peníze se
jen pomalu scházely, nemocniční výbor se rozhodl zahájit stavbu již v
dubnu 1870 pod
vedením mistra stavitelského pana Fr.
Semotáma ze Žirovnice, podle plánů architektů Maxe
Věruška Stefak

Šimanovského z Tábora a pana Kocába
z Jindřichova Hradce. Začala demolice
a příprava staveniště. Tady dodávám,
že pozemek byl dle
vůle pana děkana
zaknihován do majetku obce počátecké. Stavba se začala
s velkým nadšením.
Hlína se kopala v
děkanské zahradě a cihly se vypalovaly nedaleko v ulici, která se dodnes
jmenuje V cihelnách. Selské povozy svážely zdarma kámen ze širokého
okolí, dřevo se těžilo v obecním lese a lidé pomáhali dle svých sil a
možností. Když stavba pokročila v celé své rozsáhlosti nad zem, konala
se velká slavnost kladení a svěcení základního kamene. Bylo to na svátek
Nejsvětější trojice v neděli 12. června 1870. Velký průvod družiček, školních dětí, mnoha řemeslnických cechů s korouhvemi, pěváckým spolkem
a hudbou vyšel po mši z kostela a ozdobenými ulicemi kolem sv. Anny a
školy až ke staveništi. Kámen byl uložen do zdi vedle hlavního vchodu.
Byl pěkně opracovaný, s vytesaným křížkem a letopočtem 1870. V dutině
kamene byla uložena plechová krabička, obsahující písemné zprávy o založení nemocnice, o darech, o loterii, výhrách, také přiloženo 5 losů na
ukázku v jazyce českém i německém. Dutina kamene byla přikryta kamenem, nebyla však vodotěsně zaletována. Přesto při vynětí v roce 1930
nebyly listiny poškozené. Vybledlé písmo bylo opraveno a originál uložen v muzeu. Opis s novými doklady a dobovými ukázkami i fotografiemi byl znovu vložen a v té podobě je tam dosud uložen. Dále je zde
popisován velký požár, který zničil 15. srpna 1869 na předměstí Morava
25 domů, to, že 1 100 domácích obyvatelů hledá nyní obživu v cizině, o
neúrodě a velkém suchu v létě 1868. Čtení původních listin je velmi zajímavé a jak jsem uvedl, jsou k vidění v muzeu.- pokračování příštěMUDr. Bohumil Peterka

Cyklista Vysočiny
V posledních letech můžeme být svědky velkého rozmachu cykloturistiky.
Náš region Vysočina je svými přírodními podmínkami k podobným
aktivitám přímo předurčen. Bohužel rozmach této sportovní aktivity s
sebou přináší i neblahé vedlejší účinky v podobě dopravních nehod, na
kterých se účastní právě i cyklisté. Je smutnou skutečností, že tyto nehody
na sebe často váží ty nejzávažnější následky v podobě poškození zdraví.
Právě všechny tyto skutečnosti vedou k uspořádání sportovní akce Cyklista
Vysočiny. První ročník se uskuteční v průběhu měsíců červen až září.
Samotná fáze se bude odehrávat ve dvou etapách.
V první (dlouhodobé červen-srpen) etapě bude probíhat registrace
účastníků, vyplnění vědomostního testu z pravidel silničního provozu a
cyklovýlety do měst a obcí regionu (trasa byla vybrána pro všechny typy
kol). Za vyplnění testu obdrží účastníci bodové ohodnocení. Účastníci se
budou registrovat v místě svého bydliště. Při druhé etapě, která proběhne
v měsíci září (termín bude upřesněn) v Jihlavě, závodníci absolvují
cyklistický bodovaný závod na čas a při plnění dovednostních úkolů budou
sbírat další body do soutěže. Trasa finálového závodu povede z větší části
terénem, proto pro její absolvování doporučujeme použít horská nebo
trekinková kola.
V závěru finálového dne dojde k vyhlášení výsledků jednotlivých kategorií
a předání cen vítězům. Záměrem organizátorů je aby finálový den probíhal
v dalších letech střídavě v různých městech kraje Vysočina, aby „ Cyklista
Vysočiny“ se stal záležitostí celého regionu.
Registrace bude probíhat ve vybraných městech regionu: Jihlava, Žďár
nad Sázavou, Třebíč, Pelhřimov, Havlíčkův Brod a bude trvat do
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31.7.2004. Po tomto datu se již nelze zaregistrovat. Proces registrace spočívá:
ve vyplnění přihlášky (je možné splnit první disciplínu), vyplnění testu ze
znalosti zákona č. 361/2000 o provozu na pozemních komunikacích
(úspěšnosti splnění bude bodově ohodnocena), vydání kartičky k zápisu
získaných bodů z cyklovýletů do měst regionu. Zároveň bude tento údaj
postoupen do centrální průběžné evidence výsledků. Registrace ve dnech 8.
května 2004 a 5. června 2004 vždy od 10:00 – 15:00 hodin. Registraci a
vyplnění testu budou zajišťovat městské policie v těchto městech:
Jihlava - Městská policie Jihlava, Křižíkova 10, tel. 567 167 500
Havlíčkův Brod - Městská policie H. Brod, Havlíčkovo nám. 53,
tel.569 428 239
Třebíč - Městská policie Třebíč, Karlovo náměstí 55/104, tel. 568 896
110
Žďár nad Sázavou - Městská policie Žďár n.S., Náměstí Republiky 44,
tel. 566 622 588
Pelhřimov - Policie České republiky, Obvodní oddělení Pelhřimov,
Karlovo náměstí 201, tel. 565 323 109
Cyklovýlety - Seznam měst regionu, které budou mít účastníci soutěže
navštívit, bude zveřejněn na internetových stránkách v rubrice mapa a
komentář k cyklovýletům. Každý cyklovýlet bude bodově ohodnocen v
závislosti na počtu ujetých kilometrů. Podrobnosti stanoví bodová tabulka.
Ke stvrzení pravdivosti údajů vyhledá účastník místní služebnu městské nebo
státní policie s nepřetržitým výkonem služby (jejich adresy budou součástí
internetového seznamu). Zde účastník obdrží razítko. Zároveň bude tento
údaj postoupen do centrální průběžné evidence výsledků a zveřejňovány na
internetových stránkách. Bodována bude cesta do cílového města. Zpáteční
cesta nebude počítána. Veškeré údaje o této soutěži budou průběžně
zveřejňovány a aktualizovány na internetové stránce soutěže „Cyklista
Vysočiny“. Zároveň zde budou umisťovány organizační pokyny, změny a
upozornění týkající se soutěže.
Hana Kotková, Policie ČR

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 pro klienty všech
stavebních spořitelen.
● Úvěry pro právnické osoby se státní podporou
● 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!!)
● Stavební spoření zadarmo a je nejvýhodnější na našem trhu. Úročení
2,5% pro všechny.
Na Vaše zavolání a schůzku která je zdarma se těší finanční poradkyně
Markéta Petřičková na tel.: 608 52 60 80, 721 744 499
nebo e-mail: mpetrickova@volny.cz
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KINO POČÁTKY
květen 2004
Prodej vstupenek 20 minut před zahájením
představení. Vstupné již zvýšeno o 1,- Kč podle
zákona ČNR 241/1992 Sb. Změna programu
vyhrazena! Obvyklé vstupné 50,- Kč.
JEDNA RUKA NETLESKÁ
sobota 1. 5. 2004, 17 a 20 hod.
ČR 2003, 103 MINUT, DO 15 LET
NEVHODNÝ
Jste normální? Bojíte se tmy? Jste hrdina? Máte
rádi svého psa? Rozumíte svým dětem? Pili jste
houbový čaj? Máte skvělého kamaráda? Máte rádi
televizi? Natočili vás skrytou kamerou? Chcete
ochutnat něco nového? Režie: David Ondříček Hrají:
J. Macháček, V. Dlouhý, J. Tříska, D. Matásek…
VÍTEJTE V DŽUNGLI
sobota 8. 5. 2004, 17 a 20 hod.
USA 2003, 108 MINUT, MLÁDEŽI
PŘÍSTUPNÝ, ČESKÉ TITULKY, ŠÚP
Vydejte se hledat Helldorado. V městské džungli
jménem Los Angeles žije Beck – muž, který je
ochoten použít jakékoliv prostředky k tomu, aby
získal věc, pro kterou ho jeho klient poslal - ať už
jde o pozdní platbu nebo vzácný prsten…Režie:
Peter Berg Hrají: The Rock, Seann William Scott…
STRAŠIDELNÝ DŮM
sobota 15. 5. 2004, 17 a 20 hod.
USA 2004, 99 MINUT, MLÁDEŽI
PŘÍSTUPNÝ, ČESKÉ TITULKY, ŠÚP
Obchodníka s nemovitostmi Jima Everse a jeho
ženu Saru jedné noci probudí telefonát. Jim se Sarou
cítí, že se přiblížil nejlepší obchod v jejich kariéře, a
spolu se svými dětmi se ihned vydávají na návštěvu
odlehlého domu… Hrají: Eddie Murphy, Terence
Stamp, Nathaniel Parker…Režie: Rob Minkoff.
SCARY MOVIE 3
sobota 22. 5. 2004, 17 a 20 hod.
USA 2003, 84 MINUT, DO 12 LET
NEVHODNÝ, ČESKÉ TITULKY
Možná přijde i Michael Jakson! Varování: Teď
umřeš! Ale smíchy! Cindy dokončila školu a
pracuje jako televizní moderátorka. V rámci
žurnalistiky se setkává se záhadnými případy:
objevuje tajemné kruhy v obilí, setkává se s
mimozemskými tvory, řeší problém se smrtícími
videokazetami…
KRAJINA STŘELCŮ
sobota 29. 5. 2004, 17 a 20 hod.
USA 2003, 140 MINUT, DO 12 LET
NEVHODNÝ, ČESKÉ TITULKY, ŠÚP
Western USA. Čtyři kovbojové bojují proti
tyranskému šerifovi ve jménu zachování svobody,
cti a spravedlnosti. Komerčně úspěšný návrat
Kevina Costnera do hollywoodské extraligy.
Režie: Kevin Costner Hrají: Kevin Costner, Robert
Duvall, Diego Luna,Abraham Benrubi…
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA POČÁTEK
Horní ulice 87, Počátky
CZ-39464, tel./fax: 565
495 474,
kultura@pocatky.cz,
www.pocatky.cz

POZVÁNKA NA „DEN PŘÍRODY“
22. KVĚTNA 2004 V POČÁTKÁCH
Město Počátky (okr. Pelhřimov, kr. Vysočina), ležící v nadmořské výšce 620 m.n.m., se nachází v jihozápadním cípu Vysočiny, v oblasti Podjavořické
vrchoviny (nejvyšší vrchol Českomoravské vrchoviny – Javořice 837 m.n.n. je vzdálena 7 km od Počátek). Ve městě se nachází mnoho památek, hlavně
v okolí Počátek je krásná a zachovalá příroda s přírodními rezervacemi a dochovalo se zde i velké
množství památných stromů. Toto vše si zaslouží zvýšenou pozornost široké veřejnosti. Proto se Město
Počátky a Kulturní zařízení města Počátek společně se zájmovými organizacemi města a celé naší
oblasti, za široké mediální podpory sdělovacích prostředků rozhodlo uspořádat akci pro milovníky a
všechny přátele přírody nazvanou „DEN PŘÍRODY“. Již druhý ročník této velkolepé akce se bude
konat 22. května 2004 od 9:00 hodin a bude probíhat po podstatné části nově vybudované naučné
stezky „Cestou starých soukenických mistrů počáteckých“ (Valchovská alej, Rekreační středisko Valcha, rybářský revír Valcha – Velké jezero, Rekreační středisko Volmanec) - naučná stezka vede okolo
všech těchto objektů. Do akce se zapojí zájmové organizace ze širokého okolí, jejichž činnost souvisí s
přírodou (myslivci, včelaři, sokolníci, rybáři, chovatelé, lesní školkařství a hospodářství, zahrádkáři,
ochránci přírody…). Hlavními mediálními partnery jsou: Český rozhlas REGION 87,9FM, Mladá
fronta DNES a Listy Pelhřimovska. Dále mediální podporu zajišťují: Česká televize (pořad „Mě to
baví“), TV Nova – regionální zpravodajství, TV Vysočina, Deník Blesk, Právo, Patriot a řada regionálních medií. Český rozhlas REGION 87,9FM bude průběžně po celý den vysílat přímo z místa konání
akce. Kulturní zařízení města Počátek může v případě zájmu zajistit ubytování ve své moderně vybavené ubytovně v sokolovně. Zajištěn bude dostatek
parkovacích míst i doprava z nádraží ČD Počátky – Žirovnice. Generálními partnery této akce jsou firmy: FORD FOPO Pelhřimov – Počátky a Mountfield.

CELÁ AKCE JE POŘÁDÁNA POD ZÁŠTITOU MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PANA RNDR. LIBORA AMBROZKA A HEJTMANA KRAJE
VYSOČINA
Vše vlastně vypukne již v pátek 21.5.2004 od 20:00 v počátecké sokolovně - taneční zábava, hraje
MORAVA. Předběžný seznam účinkujících a stručný popis jednotlivých stanovišť:
Valchovská alej
Chov koní na Vysočině (Dvůr Dvořáková Žirovnice – ukázky jezdectví, parkurové skákání…)
Show s koňmi (manželé Tomkovi Vamberk – ukázky z výcviku koní)
Soutěže pro děti (Sport pro všechny Počátky)
Zemědělství dříve a dnes (Agrodružstvo Počátky – výstava zemědělské techniky, ukázky z chovu…)
Centrum pro zahradu, les a volný čas (Johanka Kamenice nad Lipou – prodejní výstava vše okolo
zahrady, lesní školkařství, nabídka okrasných a ovocných stromků, poníci…)
Soutěže pro děti (Sport pro všechny Počátky)
Sokolnictví (Občanské sdružení Merlin Praha – ukázky z chovu denních dravců a sov)
Lesní školkařství a hospodářství (Lesy ČR a. s. – firemní prezentace…)
Myslivost (Myslivecké sdružení „Lísek“ Počátky – výstava loveckých psů, ukázky z další činnosti …)
Myslivost (Myslivecké sdružení Vesce - ukázky loveckých zbraní, ukázky trofejí, střelba ze vzduchovky…)
Rekreační středisko Valcha
Včelařství (Český svaz včelařů Počátky – ukázka různých typů úlů, skleněný úl, ochutnávka a prodej
medoviny…)
Výstava bonsají (Bonsai studio Jihlava – výstava, poradenská služba, prodej bonsají a doplňků…)
Chovatelství (Český svaz chovatelů – ukázky z chovu slepic, králíků, exotického ptactva…)
Zoologická zahrada Jihlava
Teraristika (p. Krejčí Žirovnice)
Zdravá výživa
Muzeum Počátky (ukázky ze své stálé expozice, výstava vycpaných zvířat…)
Expozice sortimentu výrobků firmy Mountfield (výstavní a prodejní)
V areálu: po celý den teplá kuchyně, možnost stravování, opékání špekáčků, pečené prase, kuřata a
zvěřina, čepování více druhů piva a nealko nápojů, možnost ubytování v rekreačním středisku Valcha, WC
K poslechu hraje: 11:00 – 16:00 Počátecká dechovka, 16:30 – cca 21:00 AWAL Počátky
Rybářský revír Valcha – Velké jezero
Rybářské závody (200 závodníků) (Český rybářský svaz Počátky – sportovní rybolov, smažené rybí řízky, občerstvení, tombola, soutěže pro děti…)
Rekreační středisko Volmanec
Sokolnictví a ochrana přírody (Klub na ochranu sov a dravců Humpolec – ukázky živých exemplářů dravých ptáků, možnost podržení dravců na ruce,
ukázky vycpaných druhů sov a dravců…)
Soutěže pro děti (Český svaz žen Počátky)
Kynologie (Spolek na ochranu zvířat Polná – Pomocné tlapky: výcvik slepeckých psů; Chcete mě?: nabídka opuštěných pejsků z útulku v Polné; výcvik
psů služebních plemen: zadržení pachatele, vystopování; výcvik záchranářských psů: výcviková dráha; kynologické pomůcky…)
Expozice sortimentu výrobků firmy Mountfield (výstavní a prodejní)
V areálu: po celý den teplá jídla, čepování více druhů piv a nealko nápojů, pečené prase, opékání špekáčků, možnost ubytování v rekreačním středisku
Volmanec, WC, ukázky country tance
K poslechu hraje: 11:00 – 16:00 CWBC, 16:30 – cca 21:00 Jezevci
Pavel Hůša, Městský úřad Počátky, odbor životního prostředí
Vít Kratochvíl, vedoucí Kulturního zařízení města Počátek

Počátecký zpravodaj vydává 12x ročně Kulturní zařízení města Počátek. Uzávěrka vždy 15. předcházejícího
měsíce. Redakční rada Iveta Přibilová, Jitka Zlukyová, Vít Kratochvíl.
ADRESA: KZM, Horní 87, 394 64 Počátky, tel.: 565 495 474, e-mail: kultura@pocatky.cz
Zveřejněné názory nemusí souhlasit se stanoviskem redakce. Povoleno pod č.j. 0330014687.
Sazba a tisk: RAIN s.r.o., J. Hradec, tel.: 384 362 512
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