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Co jsme, odkud pocházíme, kam směřujeme? Tyto otázky trápili lidstvo od nepaměti. Komu je vše jasné má o problém méně. My ostatní
se musíme čas od času zastavit a nad těmito otázkami zamyslet.

Zamyšlení Karla Čapka
(Přítomnost 4. ledna 1933)
Co všechno se vymyslelo jen proto, aby se nemuselo myslet!
Říká se, že náboženství je
opium pro lid, ale i politický
chiliasmus, diktatura, demagogie jsou opiáty pro lid,
zbavují jej odpovědnosti,
osobní snahy a těžkého
úkolu myslet a soudit.
Když jsem četl v jedné utopické knize, jak to bude mít
budoucí lidstvo snadné s
pozemskými
starostmi,
spolkne se prostě pilulka
úředně dodávaného preparátu, jež okamžitě opatří zarmoucené duši zapomenutí
přiznám se, že jsem se styděl za tu budoucnost a rozhostilo se ve mne cosi jako
vděčnost za to, že žiji v pradávné, primitivní a hrdinné
přítomnosti. Ale kdyby se
nějaký lidský tvor z pravěku
ne příliš odlehlého přišel podívat na nás, měl by možná
podobný pocit. Zdá se opravdu, že se konzum těchto "tišících prostředků" zmnohonásobil. Předně, rozumí se,
nebylo tehdy tolik příležitostí, ale nesporně nebylo také
té potřeby. Když si vzpomínám na lidi, kteří obklopovali
mé dětství, mám dojem, že
neměli nutkání přenést se
přes meze svého všedního
života, ale za to dbali, aby
své místo vyplnili důkladně
a bytelně. Zdá se mi, že se
vůbec nenudili, ale pokud
vím, pořád něco dělali, a
když odpočívali, požívali
sebe samých, svého rozu-

mu, své rodiny, svých přátel. Nehledali odpoutání, nýbrž připoutání. Žili těžce, ale
nějak sebevědoměji, své
povolání nesli jako trvalou
hodnost, ne jako špinavou
dřinu, na kterou je lépe zapomenout. Co tam, to tam,
nač o tom marně mluvit. Jde
o to, je-li dnešní výroba hromadné anesthese biologicky
a sociálně účelná. Nechceme zajisté kazit žádnou legraci a přejeme každému jeho
potěšení. Ale předně anesthese není žádný pravý špás.
I k tomu, abychom se hluboce veselili je třeba bdělosti. A za druhé to není léčení
choroby, není řešením konfliktu, nevede nikam dál. Biologicky lépe je cítit, že nás
něco bolí, a kurýrovat to, pokud to umíme. Sociálně lépe
je nezapomínat, kde nás bota
tlačí, a myslet na to jak ji zout,
nebo předělat. Kulturně je
lépe neunikat své vlastní
prázdnotě a hledět ji naplnit
něčím kloudným. Zvykne-li si
člověk bavit se náhražkami
života, ztrácí schopnost bavit se životem samotným. Žít
je nudno- jděme do biásku.
Pozorovat lidi je matoucípojďme pohlížet na jejich stíny. Stalo se potřebou odpočinout si od života, být vedle
skutečnosti. V jádře je to kouření dýmičky s opiem. Chodíme se dívat na zápasy- to
nás zbavuje vnitřní nutnosti
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zápasit sami. Hledáme v novinách co je nového- následkem toho už nemáme své
vlastní oči pro to, co je nového ve vesmíru. Ale ne, žádného návratu není. Není-li
něco v pořádku, je jediný prostředek posvítit si na to. Například se jednou celým
svým rozumem podívat na
to, jak pitomá a nicotná je většina toho, co jsme si zvykli
považovat za kratochvíli.
Vzbouřit se proti ohlupování, které si kupujeme jako zábavu a zapomenutí. Shledat,
že je to vlastně nedůstojné
a že nás to ponižuje. Na to
není potřeba než obyčejného rozumu. Konec konců
víme skoro všichni, že to,
čím zabíjíme svou nudu, je
hloupé a věčně stejné, ale
chováme se k tomu shovívavě a dáváme najevo, že
jako neklademe větších nároků na pouhou kratochvíli.
Ale, řekněme si, že život přeze vše je tuze cenná věc a
že následkem toho i ta kratochvíle si zasluhuje trochu
naší vážnosti. Bavme se
cele, s vynaložením plného
intelektu- shledáme potom,
že k tomu je zapotřebí myslet, poznávat, kutit, s něčím
se potýkat, něco tvořitzkrátka být aktivně při věci,
a přestat být pouhým obluzeným divákem.
Za zamyšlení děkuje
Jan Třebický
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Letem nejen
počáteckým světem

Co vy na to...?
Počátky odjezd autobusu

Jedna lékárna již
v Počátkách nestačí?
Proslýchá se, že se zde zřizuje další lékárna v bývalé
prodejně obuvi v Horní ulici.
Jedna na náměstí v tak malém městě, si myslím, že bohatě stačí. Bylo by lepší zde
zřídit ordinaci očního lékaře
a optika, aby zde mohli ordinovat denně a ne jen 1x týdně ve čtvrtek, to je málo. Brýle
nosí stále více lidí a dětí. Optik zde nemá potřebné vybavení, obroučky si odváží a skla
zabrušuje jinde a čeká se celý
týden. Při dnešních cenách
brýlí, aby si člověk kupoval
vždy dvoje (jedny náhradní),
to taky není legrace. Stalo se
mi a nebyla jsem sama, že mi
vypadlo sklíčko zrovna v pátek. Potřebuji je do dálky (mám
silné dioptrie), v zaměstnání
jsem byla vyřízená, to samé
pěšky na ulici, v obchodě atd.
Vzít si dovolenou a jet jinam
na opravu - tu jsem zrovna
také neměla. Tak jsem musela vydržet a trápit se celý týden než zde bude optik. Ten,
kdo má silné brýle do dálky,
tak ví o čem mluvím.
J. U.

PODĚKOVÁNÍ
Za milé blahopřání
k životnímu výročí
srdečně děkujeme Ing.
Janu Třebickému a Ing.
Marii Hrnčířové.
Josef a Růžena
Přesličkovi

Vzpomínáme
- Dne 21. ledna uplyne již 5 let, co
nás navždy opustila naše milovaná
manželka, maminka, babička, paní
Jaroslava Zadáková. Vzpomínají
manžel, dcera a syn s rodinami.
- Den 17.2.2005 je výročím úmrtí mého
otce, místního rodáka pana Bohumila Kremličky, zakládajícího člena
a předsedy "Sdružení rodáků a přátel
města Počátek" v Praze. Na zdejším
hřbitově odpočívá 50 let. Stále vzpomíná dcera. Děkuji dosud žijícím pamětníkům, že vzpomenou se mnou.

Stojčín odjezd vlaku

4.40
4.15, 5:19, R 6.18, 6.45
9.40
R 9.39, 10.18, 10.55
11.00
12.06, 13.14, 13.39
14.20
R14.18, 14.18, 14.51, 15.13, 15.39,
15.58
16.20
R 16.18, 16.18, 16.51, 17.12, 17.39
17.50
R 18.18, 18.30, 18.30
Dopravní obslužnost je taková, že autobus k vlaku R, přijede 5 minut po odjezdu vlaku.
Nevím jestli vlak někdo doběhne.
D. Vlčková

Ohňostroj opět
zahájil nový rok!

Páteční nákup
V pátek jsem byla nakupovat
v jednom nejmenovaném obchodě. Při čekání ve frontě
jsem si znovu uvědomila, jak
nelehkou práci mají prodavačky – nekonečná pracovní
doba, mzda jistě nijak závratná, choleričtí nebo arogantní
nakupující,… no, děkuji pěkně. A do toho pátečního shonu ještě zloděj! Vůbec tomu
dotyčnému nevadilo, že
manko platí prodavačky ze
svých mizerných platů. Vůbec
mu nevadilo, že ničí pověst
vlastní rodiny a nějaká lidská
důstojnost? Prosím vás, to se
dneska nenosí. V době, kdy si
zloděj už doma pochutnával
na tresčích játrech, které si
chtěl ukrást, tak mně byloještě
špatně.
Z něho.
JiZ

Byl jsem jedním ze stovek
účastníků, kteří nebyli líní a
vypravili se před půlnocí k
hasičárně přivítat první minuty nového roku již podruhé
profesionálním ohňostrojem.
Kdo přišel, jistě nelitoval. Že
se líbil, dokázali účastníci nefalšovaným potleskem. Díky
pořadateli i hasičům, kteří připravili příjemné občerstvení,
stejně jako dvěma odpalovačům, kteří k nám přijeli ze Žďár
u nad Sázavou. FRK

Ještě k výstavě exotů
V prosincovém vydání PZ byl
o ní pěkný článek od pana
Matějů. Všichni, kdo tuto výstavu shlédli, byli jistě spokojeni. Postesknutí nad malým
zájmem místních obyvatel
jsem v článečku nepřehlédl.
Zatímco „cizích“ bylo mnoho.
Odkud byli, bylo citováno.
Počátečtí chovatelé touto výstavou oslavili 70. výročí a jen
ten, kdo ví, co práce i fyzické
dřiny dá příprava takové akce,
pochopí, že největší odměnou pořadatelům je patřičný
zájem celé veřejnosti, zejména pak domácích. A že na nás
byli dobře připraveni i s možností posedět a pobesedovat
si u dobrého občerstvení včetně nápojů i lahůdkového točeného piva „Krušovice Mušketýr“, mohu jen potvrdit. Díky
vám a ať vám chuť dělat něco
navíc pro druhé dlouho vydrží! A co na to vy, počátečtí?
Polepšete se ! Pryč s lhostejností.
FRK

Pejskové,
nestyďte se…
....vy za to nemůžete! Když
jsem před časem v PZ vybízel
ke kritickému pohledu na žvýkačky vyplivané a rozšlapané po počáteckých chodnících, v duchu jsem doufal, že
se plivači žvýkaček nad sebou
zamyslí a budou využívat odpadkových košů. Dá se říci nic se nezměnilo, žvýkačkové "ozdoby" dál přibývají. Škoda! Co se ale změnilo k horšímu? Psí výkaly neúměrně
znečišťují nejen chodníky.
Není u nás místečka, kde by
se neobjevovaly. Když nebudete pozorně sledovat, do
čeho směřují vaše kroky, odnesete si tyto produkty do
svých domovů a obchodů.
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Milé, že? A teď k těm pejskům.
Oni se opravdu stydět nemusí. Ale co jejich majitelé? Mělo
by být jasné, že když se někdo rozhodne mít ve své domácnosti pejska, musí si být
vědom, že i u něj probíhá přirozený proces : příjem potravy - vyměšování. Když jejich
miláček nemá prostor ( zahradu, dvorek ), je pak samozřejmou povinností postarat se o
jeho vyměšování tak, aby měl
možnost "vyvenčit se" nikoli
volně, ale na vodítku! Dnes
už se prodávají specielní sáčky na sběr a úklid těchto výkalů. Jen chtít, nebýt líný a
lhostejný. Před svým vchodem si jistě dáte pozor. Znám
a denně potkávám řadu chovatelů, kteří lhostejní nejsou.
Své miláčky vodí na vodítku
a odpadky uklízí. A co říci těm,
kteří je pouštějí samotné?
Bezohlednost, která by měla
být tvrdě trestána! Majitelé
těchto volně pobíhajících pejsků jsou pověstně známi. Neukáznění majitelé, styďte se !
FRK

To jsou věci
Možná jste to také četli v novinách. Studenti protestovali
proti vedení NG v Praze tak,
že se v prostorách galerie…
ehm… vykonali potřebu. A
pak mě to napadlo! Co když
ty pytle znečištěných plínek
v popelnici kulturního zařízení jsou také formou protestu? Vysvětlení bude asi
mnohem prozaičtější. Někdo
si šetří svou popelnici a odnáší své odpadky tam, kde
si toho třeba nevšimnou.
JiZ

ZÁZRAKY PŘÍRODY

Co vás zajímá?

V tomto čísle Zpravodaje si řekneme něco o dalších zajímavých
aspektech vlastností živočichů - zraku některých zvířat.

Komunikace ve městě se
opravují a škola, školka, sokolovna jsou po rekonstrukci. Kam budou směřovat další investice?!
Odpovídá: starosta města
Ing. Jan Třebický
Dluhy města v podstatě pohlcují vlastní finanční prostředky města a na investice nezbývá. Ty jsou odvislé do získání
státních dotací. Letos se mimo
jmenované změnilo i topení v
budově Kulturního zařízení
města Počátek a ještě čekáme na opravu památkově
chráněných maleb. V těchto
dnech se při schvalování státního rozpočtu na rok 2005 rozhoduje i o naší žádosti na financování změny topného
systému ve sportovní hale a o
dovybavení nového Domu s
pečovatelskou službou i budovy KZM. Městské zastupitelstvo vyčlenilo pro příští rok 1
mil. Kč na spoluúčast při financování oprav místních komunikací s pomocí zdrojů EU.
Před několika dny jsme obdrželi informaci, že zdroje EU
příští rok nebudou. Milion použijeme na opravu vybraných
nejvíce zničených a exponovaných částí komunikací. Jejich opravy ve městě a místních částí budou postupné,
neboť jsou finančně náročné
a přesahují potřebu 30 mil. Kč.

Během vývoje trvajícího 600
mil. let se u živočichů objevily
oči všech tvarů a velikostí. Pozoruhodné přitom je, že zrak
některých velmi malých živočichů patří v rámci živočišné
říše mezi nejdokonalejší.
Pavouci - skákavky mají na
hlavohrudi šest malých a dvě
velké oči. jejich zorné pole díky
tomu pokrývá 360°. Loví kořist ve dne a mají perfektní barevné vidění, pohyb rozeznávají díky malým očkům, která
mají široké zorné pole. Dvě
velké oči mají jen úzké zorné
pole, ale vidí velmi ostře, pavouk skákavka své objekty zaostřuje tak, že pohybuje sítnicí, zatímco čočka v oku zůstává ve stejné poloze a při tom
se mění barva oka.
Poštolka obecná vnímá i ultrafialovou část světelného
spektra. Třepotá se vysoko na
obloze a očima prohledává
prostor pod sebou, vidí ultrafialové světlo odrážené pěšinkami, jež močí potřísnila její
hlavní kořist - myši a hraboši.
Tyto cestičky v trávě vnímá jako
tmavé pásy. Může tak najít nejvýhodnější loviště. Poštolka
zaznamená myš v trávě i z
výšky kolem 1 600 m. Orel
bojovný spatří kořist na 6,5 km
a uloví ji, lidské oko vidí stejně
velkého ptáka asi na vzdálenost 1 km. Dravci mají oči ori-

entované dopředu - právě tak
vidí kořist nejlépe, zorná pole
obou očí se překrývají, takže
díky tomu vidí dravci prostorově ( stereoskopicky ), což jim
velice pomáhá při odhadování vzdálenosti ke kořisti. Jednotlivé části oka dravce jsou
mimořádně specializované.
Rohovka je plochá ( u lidí vypouklá ) díky čemuž obraz
dopadá na větší plochu sítnice. Oko dravce má 5x více fotocitlivých buněk než lidské
oko, takže dravci vidí daleko
ostřeji než člověk a 8x lépe.
Toto se děje díky tzv. foevám (
místo nejostřejšího vidění na
sítnici ).
Vážka obecná má oko složeno z více než 20 000 miniaturních čoček, které jsou poskládané do vypouklé mozaiky.
Připomínají tak zrcadlové koule, které odrážejí světla na
diskotékách. Každou z čoček
prochází světlo do fotocitlivé
buňky, která pak vlákny očního nervu zasílá informace do
mozku. Oči zabírají podstatnou
část hlavy vážky a díky nim vidí
i za šera a může lovit i komáry.
Mozek vážky přijímá obraz
jako soustavu uspořádaných
bodů ( na stejném principu
funguje digitální fotoaparát ) také se pohled sestává z tisíců bodů. Jednotlivá očka sice
nevidí příliš ostře, ale vážka

velice přesně vnímá pohyb.
Krakatice obrovská ( obrovská chobotnice) má oči největší ze všech živočichů. Díky nim
dokáže lovit i tam, kde není
takřka žádné světlo. Největší
krakatice byla spatřena o délce 18 m, ale jelikož tito živočichové žijí ve velkých hloubkách moří, nikdo neví, jak velké kraktice jsou u dna oceánů. Krakatice žijí v temných
hlubinách oceánů, ale jejich
oči dokáží zachytit i sebemenší světelný paprsek ( např. i
světlo vydávané světélkujícími živočichy). Stavbou se okok
krakatice podobá lidskému,
má duhovkovou clonku, čočku schopnou akomodace a
velkou komoru naplněnou tekutinou. Liší se však sítnicí krakatice má sítnici lemovanou protáhlými čidly obsahující zrakový pigment. Oko krakatice obrovské díky tomu vidí
ostřeji a lépe rozlišuje. Krakatice hledí při lovu levým okem
vzhůru a ve zbytcích světla
přicházející od hladiny rozpoznávají nejasné obrysy, jejich
pravé oko pátrá po světélkujících hlubinných organismech.
Kolem pravého oka mají krakatice navíc zařízení, které
zesiluje světelné paprsky.
Pavel Hůša
MěÚ Počátky,
úsek životního prostředí

Vážení spoluobčané,
Adra - ÚL pomáhá
rok 2004 skončil a já stojím před milou povinností poděkovat všem dárcům, kteří jakoukoli finanční častkou
přispěli na konto humanitární organizace ADRA - ÚL. Za letošní rok se nám podařilo vybrat a na konto ADRA
- Úl odeslat celkem 6. 750, - Kč. Tyto peníze budou uloženy na pohotovostním kontě ADRY a v případě
nutnosti okamžitě použity pro pomoc lidem postiženým živelnými katastrofami, epidemiemi nebo válkou.
Během roku 2004 poskytovala humanitární organizace ADRA svou pomoc lidem postiženým katastrofálními
povodněmi v Bangladéši, poskytla pomoc několika rodinám v Litovli na Olomoucku při likvidaci následků
tornáda, poskytla finanční pomoc nevidomému člověku z Brněnska na pořízení slepeckého vodícího psa.
Momentálně se ADRA ÚL zapojuje do pomoci při likvidaci poničených Vysokých Tater. Do fondu ADRA ÚL
přispívají občané opakovanými menšími částkami peněz. To umožňuje pravidelný přísun peněz i v době, kdy
se z tohoto konta peníze odčerpávají na humanitární pomoc. ADRA ÚL má za úkol v případě nouze okamžitě
využít vybrané finanční prostředky k zajištění co nejrychlejší pomoci tam, kde je momentálně lidé nejvíce
strádají. ADRA organizuje též tzv. adopci na dálku v projektu BangBaby. Zde je možno pravidelně přispívat
na zlepšení života a studium chydých bengálských dětí. Podrobnosti je možno zjistit na www.adra.cz, nebo
na adrese: občanské sdružení ADRA, Kúty 1962, 760 01 Zlín, nebo na telefonu: 577 222 005. Ještě jednou
tedy děkuji za ADRA ÚL všem, kdo svými dary pomáhají zmírňovat lidská utrpení. Přeji vám všem, kdo se
snažíte pomoci, aby celý nový rok 2005 byl pro vás rokem klidným, bez vážných nemocí, bez životních otřesů
a zklamání. Aby nový rok vám všem přinesl zdraví, pracovní i osobní spokojenost a naději.
Za ADRA ÚL Počátky Marie Hajná
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Z veršů Josefa Vachka
Svatební den
Svítá. Noc k ústupu tmě velí.
Náš sen však raněn zůstal na bojišti
v lásce světlem ranní střely.
Již nevrátí se k matce noci.
Dnešní den ve skutek jej změní.
Zahojí jeho poranění
a nikdy nepropustí ze své moci.
Dnes naše láska řekne ano.
Ano, mám tě, můj milý, ráda,
ano, mám tě, má milá, rád.
Nikdy tvou ruku ze své nepustím,
dokud v mé dlani bude hřát.
Svítá. Již probouzí se ráno.
Josef Vachek

KINO POČÁTKY
LEDEN 2005
sobota
15. 1. 2005
17 a 20 hod.
PURPUROVÉ ŘEKY 2:
ANDĚLÉ APOKALYPSY
FR, IT, UK 2004, 100 MINUT,
DO 12 LET NEVHODNÝ,
ČESKÉ TITULKY, ŠÚP
Mrtvola muže zaživa zazděného v klášteře v Lotrinsku je
pro komisaře Niemanse výzvou i posláním odhalit záhadu kruté a neobvyklé vraždy.
Počet vražd se zvyšuje když
komisař zjistí, že jména i profese obětí se shodují se jmény apoštolů. Dojde opravdu ke
dvanácti vraždám podle počtu
apoštolů?

Sobota
22. 1. 2005
17 a 20 hod.
BRIDGET JONESOVÁ:
S ROZUMEM V KONCÍCH
GB 2004, 120 MINUT, DO 12
LET NEVHODNÝ, ČESKÉ
TITULKY, ŠÚP
V pokračování DENÍKU
BRIDGET JONESOVÉ se setkáme s titulní hrdinkou tam,
kde jsme se s ní rozloučili:
šťastnou a spokojenou v náručí vytouženého milence
Marka Darcyho. Pokračování
přináší úsměvnou a osobní
odpověď na otázku: Co vlastně následovalo po happyendu? Úspěšná komedie GB.

sobota
29.1. 2005
17 a 20 hod.
ZLODĚJI PAMĚTI
USA 2004, 96 MINUT, DO 12
LET NEVHODNÝ, ČESKÉ
TITULKY
Co kdyby se všechno, co jste
kdy zažili a všechno, co jste
kdy znali, nikdy nestalo?Telly
přišla před 14 měsíci díky tragické havárii o svého 8letého
syna Sama. Zatímco se snaží
vyrovnat s tímto neštěstím,
dozvídá se od svého psychiatra děsivou skutečnost – nikdy žádného syna neměla…

ZUBY NÁS BOLELY V KAŽDÉ DOBĚ
Zubní lékařství má v Počátkách dlouholetou a úspěšnou
tradici. Jeho zakladatelem byl
dentista - první v celém okolí
- pan Karel Melion. Narodil se
v Počátkách roku 1894 a zubařskému umění se učil v
polském městě Breslav, kde
získal na tu dobu bohaté vědomosti a zkušenosti. Svou
praxi zubního lékaře provozoval i během 1. světové války ve vojenském zubním ambulatoriu v Gratzu. Po válce
pracoval v Brně a v Rybníku
u Ostravy. Dne 1.7. 1920 získává od Zemského soudu v
Praze koncesi zubního dentisty v Počátkách k provozování živnosti zubotechnické.
Protože v jeho rodném domě
č. 18 na Palackého náměstí
sídlil tou dobou berní úřad,
zařídil si Karel Melion svou
ordinaci v domě pana J.D.
Brdlíka. Po přestěhování berního úřadu si pan Melion přestěhoval ordinaci do svého
rodného domu. Praxe se rychle rozšiřovala, takže bylo nutno přijímat asistenty - dentisty. Postupně jimi byli pánové:
J.V. Suchan, Jan Šedivý, Frant.
Žižka, Ludvík Lovenson, Jiří
Souček, Frant. Dosoudil a Jaroslav Hlava. Byli to všichni
dobří pracovníci, kteří se také
aktivně zúčastňovali veřejného života v Počátkách.

Nejdéle ze všech asistentů
pracoval Jaroslav Hlava. Přišel do Počátek v roce 1935 a
po smrti Karla Meliona (1937)
převzal toto zařízení včetně filiálky ve Studené. V té době
to bylo nejmodernější zubní
ambulatorium na celé Vysočině. Jaroslav Hlava ordinoval 7 dní v týdnu a měl na starosti nejen ordinaci, ale také
veškerou techniku a laboratoře. J. Hlava se narodil
19.9.1909 v Šumburku nad
Desnou u Jablonce nad Nisou. Zubařině se věnoval od
roku 1925 už na vojně a později úspěšně složil zkoušky v
Liberci. Mnoho zkušeností
získal při své praxi v Praze. V
roce 1935 přišel do Počátek
a zde úspěšně pracoval celých 50 let. Byl vyhledávaným
odborníkem v širokém okolí
a jeho práce se stala životním posláním. Po " únoru"
1948 byl majetek pana Hlavy
zestátněn a období 1952-58
prožil J. Hlava ve vězení.
V letech 1936 až do "vítězného února" provozovala též
zubařskou praxi v Počátkách
paní Božena Zelenková v Tovární ulici č. 123. Také ona si
prožila v 50. letech nelehké
období.
V době socialismu spadalo
zubní oddělení nejdříve pod
ONP Kamenice nad Lipou,

od roku 1953 pod OÚNZ Kamenice nad Lipou a po dalších územních změnách v
roce 1960 pod OÚNZ Pelhřimov. Vedoucí lékařkou byla
jmenována MUDr. Poustková
a později MUDr. Tůma. V zubních ordinacích se postupně
vystřídali tito lékaři: MUDr.
Sochorová, MUDr. Hejčová,
MUDr. Králová Ludmila,
MUDr. Rous, MUDr. Kudrna,
MUDr. Křížková, MUDr. Králová Renata.
V roce 1991 se zubní oddělení přestěhovalo do zrekonstruovaných prostor bývalé
dětské nemocnice. V období
OÚNZ Pelhřimov byla péče
rozšířena o ortodontickou
péči, kterou zajišťoval MUDr.
Fára, později MUDr. Rousová. Taktéž se prováděly povinné prohlídky a následné ošetření chrupu u školních dětí v
ordinaci v budově ZŠ. V roce
2001 přišel do Počátek MUDr.
Mrvka. V současné době provozuje soukromou ordinaci
MUDr. Kudrna a MUDr. Mrvka. Podrobnější informace o
práci zubních lékařů přineseme v březnovém Počáteckém
zpravodaji v rozhovoru s
MUDr. Lubošem Kudrnou.
Použitý materiál: pozůstalost p.
K. Chadima a informace od
pracovníků zubního oddělení
JiZ

KNIHA
Koniáš používal knih coby otopu.
V době temna, druhé světové
války a komunismu mohla být
nevhodná kniha vstupenkou na
šibenici, do uranových dolů či jízdenkou na Sibiř. Kniha může mít i
zásadní vliv na zdraví jejího majitele. Mám na mysli modrou knížku, při jejímž vzniku se může
zcela zdravý jinoch proměnit v
Lazara. Znáte knihy, které nikdo
nikdy nedočetl? Jsou to knihy
příležitostné. Například slovníky,
učebnice dějepisu, telefonní a Cibulkovy seznamy. Samozřejmě
jsou v oblibě knížky vkladní, ty
dokážeme přečíst několikrát ne
za život, ale za večer. Mimochodem spisovatel, co psal tu mou,
moc inspirace neměl.

Je docela možné, že někdo z
nás našel pod stromečkem knihu. Ano jsou i tací lidé, kteří někomu k Vánocům koupí knihu, ba
co víc, jsou i tací, kteří si knihu
přejí. Abyste, milí čtenáři, věděli k
čemu knihy jsou, nabízím Vám zde
krátké povánoční zamyšlení nad
knihou. "Na knihách mám nejraději to, že se dají číst." řekl kdysi
Jiří Suchý.
Já bych jejich význam nezužoval pouze na čtení. Podle mne je
kniha ojedinělou součástí našeho života. Kniha je vynálezem
polyfunkčním. Když Johannes
Gutenberg vynalezl knihtisk přímou příčinu rapidního rozvoje
knih - jistě netušil k čemu všemu
se budou využívat.
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Máme ještě další okruh "čtenářů". Jistě znáte ten typ, co si chce
koupit 42 centimetrů kůže barvy
cihlové červeně, aby zaplnil místo mezi vázou z Egypta a originálem od Kubišty. Nezáleží na
tom, doplní-li jejich knihovnu cvičebnice Schwabachu, stručná
historie Mauretánie či vyvázaný
Dikobraz z roku 1976. Kniha a
její význam je pro mne stále ještě
otevřenou knihou.
Závěrem bych se chtěl zmínit o
mé knize z nejoblíbenějších. Když
ji mám před sebou, cítím papriku
a majoránku. Ano, přátelé, dršťkové polévce s chlebem dám
přednost (promiňte, ale je to tak)
i před Čapkem. Potřebuje však
spláchnout desítkou.
D. Uzamykal

ZEPTALI JSME SE…
V Počáteckém zpravodaji už vyšlo dost básní, které mají vztah k našemu městu a jsou
veřejností dobře hodnoceny. S autorem této příjemné poezie - panem Josefem Vachkem - jsem si docela zajímavě popovídala.
Můžete se čtenářům zpravoče, na pomníku naproti škole je ochránce přírody apod. Co se
daje blíže představit? Kdo ve jméno mého bratra, který zahy- týče ocenění, nejvíce si osobně
vás probudil vztah k poezii?
nul za druhé světové války při vážím třech. Dva jsou spíše příJsem počátecký rodák. Narodil totálním nasazení. Nakonec za běhy. Prvý je smutný a je z roku
jsem se jako třetí dítě. Moji bratři každým rohem na mně vykukují 1969. V pátek 4. dubna 1969 se
byli již dospělí. Když jsem končil vzpomínky na hezké i když vá- upálil na náměstí Míru v Jihlavě
základní školu, rodiče byli již v lečné dětství. Těším se z počá- na protest proti vstupu vojsk na
důchodu. Odešel jsem proto na teckých úspěchů, mrzí mě neú- naše území vedoucí pracovník
stipendium dál se vzdělávat mimo spěchy. Žiji obrazně v Počátkách podniku Motorpal E. Plocek. ZaPočátky. Můj otec byl řezbář a za i když spím kousek dál.
čínaly Velikonoce. Byl Velký páprací procestoval celou Evropu. Kdy jste poprvé napsal báseň? tek. Dohodl jsem se s redaktoJako ženatý se s rodinou usadil Myslím, že první báseň jsem na- rem regionálního listu, že mu
někdy okolo roku 1910 v Počát- psal v 16ti letech. Byla to básnič- hned druhý den předám báseň k
kách. Dle vyprávění zde měl dost ka "Nohy na nádraží." Napsal této tragické události. Když jsem
zakázek. Narodil se v Hradci jsem ji skoro celou sedíce na ji tam nesl, byla již redakce obKrálové a pocházel z rodu Vach- kufru a čekajíce na vlak na Ma- sazena ruskými důstojníky. Moje
ků, ze kterého vzešel i nestor sarykově nádraží v Praze. Vlak báseň "Velký pátek 1969" byla
české detektivky, čítankový spi- měl asi tenkrát velké zpoždění. otištěna až za 21 let v almanasovatel Emil Vachek. Otec byl po- Různé verše jsem psal už dříve. chu "Zamlčená oběť." Druhý záJak své básně tvoříte,
čátecký divadelní ochotník, vedl
žitek je veselejší a je mladší o
kde berete náměty?
i kurzy tance. Pamatuji se, jak se
dvacet let. Bezprostředně po reu nás na různé akce malovaly To je různé. Jako každý, kdo chce voluci 17. 11. 1989 proběhly tisplakáty po vzoru A. Muchy. Snad reagovat, musí být ovlivněn ně- kem tyto mé verše:
odtud pramení mé záliby. Hodně jakým vjemem. Někdy píši snáZačaly hořet ulice. Plameny
se u nás četlo a zpívalo. I já jsem ze, lehce, až se bojím, že mi něsvíček přeskakují do srdcí.
musel chodit do houslí k panu kdo přetrhne nit, jindy déle přeProbíhá řetězová
Mikodovi a o Vánocích s ostatní- mýšlím, přepisuji. Většinou příští
reakce světla.
mi žáky hrávat v kostele. Proto- den něco změním nebo doplním.
Vosk svíček se slil.
že jsem mimo jiné absolventem Proto nic neodevzdám hned. Z
V celé zemi hoří jediná svíce.
průmyslové školy strojnické, tak lenosti jsem přišel o hodně hezBuď pozdravena krásná
prakticky celý produktivní život kých veršů, které mě napadly
revoluce!
jsem pracoval v Jihlavě jako tech- před spaním a já nevstal z po- Jsem rád, že jsem se mohl takto
nický úředník. Jak ve škole, tak stele a nezapsal si je. Z 90% dotknout těchto událostí. A ta třepři práci jsem na kulturu nezapo- jsem si na ně ráno nevzpomněl. tí věc, to už snad ocenění je.
Máte k některým veršům
mínal. Pro školu v Mostě jsem zaOdborná porota posoudila výběr
zvláštní vztah?
ložil studentský časopis, hrál a
mých básní tak, že mi nakladazpíval jsem v souborech. Hráli Samozřejmě že mám. Básně ne- telství nabídlo zveřejnění ve
jsme i v zahraničí. V Jihlavě jsem jsou kupecké zboží, přesto se "Sborníku současné české poebyl členem Vávrovy instrumen- zeptám, kolik básní nebo sbírek zie."
tální skupiny. A samozřejmě jsem máte na svém
Nestálo by za úvahu, vydat vaše
nezapomínal na mého velkého kontě?
básně o Počátkách v samostatkoníčka -psaní veršů. Nyní jsem Jak jsem již výše řekl. Psaní ver- né sbírce? Zájem by jistě byl?
v důchodu. Z Jihlavy jsme se pře- šů je mým celoživotním koníč- Básní o Počátkách a okolí ještě
stěhovali do obce Hříběcí, do kem. Píši, když cítím potřebu něco bohužel tolik není.
domku který zdědila manželka po říci na to, co přináší život nebo Jsem stejně rád, že mé skromrodičích. Do Počátek to máme vzpomínky. Myslím, že na sbírku né příspěvky neproběhly Počáautem ani ne deset minut. Vazby by to bylo. Chtěl bych také říci, teckým zpravodajem bez pok rodnému městu jsou neotřesi- že mimo veršů mám i řadu textů všimnutí. Usuzuji podle toho, že
telně pevné. Jsem patriot, který písní. Některé by se jistě hodily i jste mně pozvala na tento rozhoto vlastenectví nasypal do trych- počátecké dechovce.
vor. Osobně je pro mě největším
týře a ono se vysypalo na jeden Kde všude už jste publikoval, pří- oceněním, když se mé básně líbí
bod na mapě. Ten bod jsou Po- padně získal nějaká ocenění?
čtenářům. Děkuji.
čátky. Do Počátek jezdíme naku- V tom se moc nevyznám. Dříve Já také děkuji a jsem ráda, že v
povat, popovídat si se známými, jsem psal převážně do "šuplíku." dnešní uspěchané a přetechnis kníráčem na procházky Val- Pak to byly hlavně deníky nebo zované době ještě žijí lidé, kteří
chovskou alejí. Máme zde svojí tisky pro určité skupiny a sdru- mají rádi češtinu a mají rádi Popaní doktorku, syn v Počátkách žení. Některé mé reakce nebyly čátky.
podniká, vnuci tu chodili do školy totožné s daným směrem. NaJiZ
jako já. Na hřbitově leží moji rodi- psal jsem například hymnu pro
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Anketa
Představte si, že má město dost peněz a neví, kam
je investovat.
Co byste poradil?
Milada Norková - Určitě by
bylo vhodné opravit fasádu
na DPS v Tyršově ulici. Ta
bude brzy strašákem celého města.
Hana Šroufková - Mě chybí
pořádná cesta kolem školky. Po dešti se tudy nedá
projít. A taky by mohly být po
městě rozmístěny stojany se
sáčky pro pejskaře jako je
to v jiných městech. Za ty
vysoké poplatky ze psů by
to mohlo být někde vidět.
Ludmila Neuberová - Ve
městě chybí dětské hřiště a
klubovna pro mládež. Veřejnost by určitě také uvítala
pořádné koupaliště, třeba i
s občerstvením. Návštěvníci
města postrádají letní posezení s cukrárnou, ale to je
asi věc podnikatelů.
Pavla Jelínková - Já bych
nechala opravit všechny
chodníky, postavila dětské
hřiště, zřídila veřejné koupaliště, poskytovala pomoc
mladým rodinám formou
např. bezúročných půjček na
bydlení a podporovala důchodce.
Mirka Šteflová - Protože
máme dvě předškolní děti,
chybí mi dětské hřiště s pískovištěm a průlezkami.
Petra Kybová - Já bych v
Počátkách investovala do
zájmové činnosti obyvatel.
Určitě zde chybí dětské hřiště. Důchodci i rodiče by měli
radost z místa, kde by se
mohli setkávat a dělat, co je
baví. Uvítala bych pořádání
krátkodobých kurzů (zdobení perníků, aranžování,…) a
různých besed. Je kolem
nás mnoho lidí, kteří něco
umí a znají a chtěli by se o
to podělit. Proč toho nevyužít?
Martin Přeslička - Je to rozdíl, když se přijede do Žirovnice nebo do Počátek. V Žirovnici jsou přehledné barevné ukazatele různých
objektů ve městě. V Počátkách je to jak na vesnici,
označení žádné.

Výsledek rozboru pitné
vody
v Počátkách

Naše školy

Pach (stup.) MH přijatelná

0

Mateřská škola upřímně děkuje všem, kteří vyslechli výzvu a přispěli na nákup dětských dopravních
prostředků pro nově zřízené dopravní hřiště na zahradě mateřské školy. Děkujeme těmto sponzorům:
Česká spořitelna a. s., Vlastimil Rychta, Klenoty J. Brož, Pohostinství Karásek, Kešner - Krásl, anonymní
dárce 5000,- Kč. MtŠ vložila 20.000,- Kč, které získala od spoluobčanů při Tříkrálovém a masopustním
průvodu v letech 2000 a 2001.
Mimořádné poděkování patří panu Luďkovi Norkovi za sponzorský dar na Mikulášskou nadílku.

Chuť

0

Základní škola

Fyzikálně - chemický rozbor

Barva
Zákal

MH přijatelná
(mg/ l) MH 20
(NTU) MH 5

5
0,5

Vodivost (mS/m) MH 125 23
pH
MH 6,5 - 9,5
6,8
KNK 4,5 (mmol/l)
1,05
Ca + Mg (mmol/l)DH 2-3,
CHSKmn (mg/l) MH 3,0
Železo (mg/l) MH 0,2

0,75
0,4
0,14

Hliník
(mg/l) MH 0,2
Dusitany (mg/l) NMH 0,5
Dusičnany(mg/l) NMH 50

0,01
0,01
11,9

Chloridy (mg/l) MH 100
5,3
Sírany
(mg/l) MH 250 19,1
Amonné ionty (mg/l) MH 0,5
menší než 0,05
Fluoridy (mg/l) NMH 1,5 0,14
Vápník (mg/l) DH 40-80 24,1
Hořčík (mg/l) DH 20-30
3,6
Mangan (mg/l) MH 0,05
menší než 0,043
Volný Cl (mg/l)
MH 0,3
Rozpuštěné látky (mg/l)
MH 1000

V posledním měsíci roku 2004 se na naší škole událo následující:
Pro žáky 8. tříd to byla beseda s pracovníky Červeného kříže, proběhla školní olympiáda v Čj,Nj a
dějepisu, pro zájemce z řad dětí byl uspořádán tradiční vánoční turnaj ve stolním tenise. Dále byl ukončen
závěrečnou hodinou kurz plavání pro děti 1. - 4. tříd. Na tyto poslední dvě akce finančně přispělo SRPDŠ.
Pro veřejnost sdělujeme informaci ze školní jídelny, že s platností od 1. ledna 2005 bude cena oběda 43,Kč bez DPH pro cizí strávníky, pro mladší děti 17,- Kč a pro starší děti 19,- Kč. Bližší informace jsou k
dispozici ve vývěsce u školní jídelny v budově školy.
Na závěr si dovolujeme poděkovat všem za dosavadní spolupráci, popřát vše nejlepší, hodně zdraví a
mnoho osobních i pracovních úspěchů v novém roce
2005.
KA SPV pořádala 13. 11.2004 v Havlíčkově Brodě
krajské kolo čtyřboje ( člunkový běh, šplh, skok z
David Valenta
místa, hod medicimbálem ). Okres Pelhřimov reprezentovali tito žáci:
MLADŠÍ ŽÁCI I.: Peltan Michal 1999 Žirovnice, Matějka Karel 1998 Žirovnice
MLADŠÍ ŽÁCI II.: Tomšík Filip 1993 Žirovnice, Knotek Tomáš 1993 Žirovnice, Voharčík Jan 1994 Počátky,
Filsoch Lukáš 1994 Počátky
STARŠÍ ŽÁCI I.: Šatara Vojtěch 1991 Počátky, Vítek Tadeáš 1992 Počátky, Kožich Jakub 1991 Žirovnice,
Knotek David 1991 Žirovnice, Náhr. Komárek Pavel 1991 Počátky
MLADŠÍ ŽÁKYNĚ I.: Valentová Dominika 1995 Žirovnice, Kočovská Kateřina 1998 Žirovnice, Hálová
Karolína 1995 Počátky, Pihávková Dominika 1998 Žirovnice, Náhr. Tesařová Kristýna 1996 Počátky
MLADŠÍ ŽÁKYNĚ II.: Nováková Šárka 1993 Žirovnice, Valentová Denisa 1994 Žirovnice, Cabadajová
Pavlína 1993 Žirovnice, Odrážková Jana 1993 Žirovnice, Náhr. Kasalová Nikola 1994 Žirovnice
STARŠÍ ŽÁKYNĚ I.: Tokarová Irena 1991 Počátky, Melechová Dominika 1992 Počátky, Krejčová Radka
1991 Počátky, Nesládková Pavla 1992 Počátky, Náhr. Ištoková Klára 1991 Počátky

Tip na návštěvu kina
BRIDGET JONESOVÁ:
S ROZUMEM V KONCÍCH

Mikrobiologický rozbor
Koliformní bakterie MH 0
Mezofilní bakterie MH 20

0
1

Psychorofilní bakterie
MH 200
Enterokoky NMH 0

0
0

NMH - nejvyšší mezná hodnota
MH - mezná hodnota
DH - doporučená hodnota

Za pozornost jistě stojí údaj o
množství dusičnanů. Norma pro
dospělé povoluje 50 mg/ l, pro
kojence je norma přísnější - 15
mg/ l. U nás v Počátkách teče z
kohoutků voda, která obsahuje
dlouhodobě 11 mg/ l dusičnanů.
VTS s. r. o., Počátky

která neustále obtěžuje svým
tvrzením: "Já přece nikdy neříkám nic jiného, než pravdu."
Jakmile se na scéně objeví "dlouhonohé nebezpečí", Bridgetiny
růžové obláčky, na kterých se
až dosud vznášela, náhle zešednou. Stále častější záchvaty sebepodceňování začnou negativně ovlivňovat její lásku s Darcym.
Když už se zdá, že rozbouřená
hladina jejich vzájemného vztahu se jen tak neuklidní, objeví se
na scéně Bridgetin bývalý šéf,
zkušený dobyvatel ženských
srdcí Daniel Cleaver (Hugh
Grant). Bridget se rychle vymaní
z trapné situace a upadne do romantického omylu - avšak stále
se jí daří prodírat se spletí trapasů a problémů, jaké provázejí
každou pracující ženu, zejména
když se stala symbolem jako "samostatná hrdinka, která si dovede poradit se životem".

KINO POČÁTKY, sobota 22. 1.
2005 od 17 a 20 hod., jednotné
vstupné 50,- Kč
Velká Británie 2004, širokoúhlé
plátno, 120 min., do 12 let nevhodný.
Renée Zellwegerová, Hugh Grant
a Colin Firth se opět setkávají v
romantické komedii BRIDGET
JONESOVÁ: S ROZUMEM V
KONCÍCH. V tomto pokračování
DENÍKU BRIDGET JONESOVÉ
se setkáváme s titulní hrdinkou
tam, kde jsme se s ní rozloučili:
šťastnou a spokojenou v náručí
vytouženého milence Marka
Darcyho (Colin Firth). Mark je
zatím uznalý, ohleduplný a tolerantní (takřka) ke všem žárlivým
záchvatům. Bridget totiž nejde na
mysl, proč by se všechny ženy
v Londýně - včetně Markovy
nové asistentky - "dlouhonohé
hrozby" - nesnažily Darcyho odlákat od baculaté, umíněné a často nevhodně se chovající Bridget,

BRIDGET JONESOVÁ:
S ROZUMEM V KONCÍCH
přináší úsměvnou a osobní od-
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pověď na otázku: Co vlastně následovalo po happy-endu?
Ve filmu BRIDGET JONESOVÁ:
S ROZUMEM V KONCÍCH, který vznikl podle stejnojmenného
bestselleru Helen Fieldingové,
hrají hlavní role Renée Zellwegerová, Colin Firth a Hugh Grant,
opět pod režijním vedením
Beeban Kidronové. Scénář napsal
Andrew Davies, Helen Fieldingová, Richard Curtis a Adam Brooks. Film je dílem produkční společnosti Tima Bevana a Erika
Fellnera WORKING TITLE a Jonathana Cavendishe.
V dalších rolích se objeví Jim
Broadbent, Gemma Jonesová,
Jacinda Barrettová, Shirley Hendersonová, Sally Phillipsová, James Callis, Jessica Stephensonová, Celia Imrieová a Neil Pearson. Koproducentkami jsou Debra Haywardová a Liza Chasinová.
Film se natáčel v Londýně, v Thajsku a v Rakousku.
VK

Stručná historie existence nemocnice v Počátkách
V kronice města Počátek je za
rok 2002 článek věnovaný nemocnici od místního kronikáře p. Jana Kouby. Otiskujeme
ho v plném znění - 2. část:
Další zasedání Zastupitelstva
města se konalo 27.2.2002 Bylo
opět z větší části věnováno situaci v nemocnici. Kromě konstatování, že každý měsíc narůstá
ztráta o 400.000 Kč, nebylo nabídnuto jiné řešení, než zřízení
o.p.s. Tento návrh u zastupitelů
opět neprošel . Nato se Ing.Jašek
vzdal funkce ředitele nemocnice
k 28.2. a na své funkce rezignovali jak starosta Ing.Peroutka, tak
místostarosta L.Dubský. V přestávce jednání zastupitelstva se
zástupci pol.stran dohodli na pokračování schůze, znovu zvolili
jak starostu, tak i místostarostu
a přijali usnesení o vypsání výběrového řízení na provozování
nemocnice jinými subjekty a
schválili návrh na změnu právní
formy nemocnice na o.p.s. Rovněž dali souhlas z obnovením
kontokorentního úvěru ve výši 2
miliony Kč.Dále zastupitelstvo pověřilo kontrolní a finanční výbor,
aby v součinnosti s ekonomicko
právní poradenskou firmou Comerc servis z Č.Budějovic provedli rozbor ztráty za rok 2001
do 31.3.2002.
Na dalším zasedání dne
16.4.2002 byla pozastavena část
usnesení týkající se změny právní
formy nemocnice a byl vyhlášen
a schválen záměr dlouhodobého pronájmu nemocnice na dobu
20 let s podmínkou zachování
stávajících lůžkových oddělení a
ambulantních služeb pro občany
Počátek a spádového území.
Uzávěrka nabídek je stanovena
na 20.5.2002. Na dalším zasedání zastupitelů 12.6.2002 byl
schválen zápis o posouzení a
hodnocení nabídek uchazečů na
pronájem nemocnice a pokračování v jednání s prvními v pořadí
pány Ing.Milan Bursa z Chomutova a RNDr Rudolf Bernklau z
Prahy včetně uzavření příslušných smluv.
Po resignaci ředitele nemocnice
Ing. Jaška pověřila městská rada

dalším jednání s pány Ing.Bursou
a RNDr Rudolfem Bernklauem ,
kteří po seznámení s výší závazků nemocnice a pokračováním
poklesu objemu zdravotních služeb od navrhované smlouvy o
provozování nemocnice odstoupili. Zastupitelstvo již nemělo prostor k jinému rozhodnutí než, že
ruší Všeobecnou veřejnou nemocnici Počátky k 11.září 2002
a pověřilo MUDr Štrobla provedením mimořádné inventarizace
majetku, závazků a pohledávek
do 30.9. a ukončením činnosti
VVN Počátky. Zároveň zastupitelé schválili zahájení jednání
představitelů města s bankami o
poskytnutí dlouhodobého úvěru
ke krytí závazků nemocnice. Pro
úplnost ještě uvádím výňatek ze
závěru kontroly provedeném
kontrolním a finančním výboremŠpatná ekonomická situace nemocnice byla způsobena stále se
zvyšujícím podílem mezd na celkových nákladech, který v roce
2001 dosáhl 73 %, nákup služeb
od nestátních zdravotnických
zařízení / většinou stávající zaměstnanci, kteří měli uděleny licence na provozování zdravotních služeb a uzavřeny smlouvy
pro nemocnici nevýhodné/a snižování zdravotních výkonů a tím
i tržeb od zdravotních pojišťoven.
Nemocnice ztratila svou bývalou
dobrou pověst a pacienti ji opouštěli. V závěru kontrolní zprávy je
dále uvedeno, že odpovědnost
za vzniklou situaci nese bývalý
ředitel Ing.Jašek a zřizovatel VVN
Město Počátky zastoupené v
provozních záležitostech městskou radou. Na oddalování řešení problémů nemocnice mělo i
upřednostňování věřitelů, kdy
byly hrazeny přednostně faktury za činnosti, které bezprostředně ohrožovaly provoz nemocnice a ostatní museli počkat než
jim došla trpělivost.
Na dalších zasedáních zastupitelstva 24.9, 30.9 a 24.10 bylo v
záležitosti likvidace nemocnice
provedeno výběrové řízení na
získání úvěru ve výši cca 15 mil
Kč na krytí závazků vůči zaměstnancům nemocnice - tříměsíční

od 1.3.2002 řízením nemocnice
MUDr Miroslava Krystiána, primáře chirurg.odd. Další jednání
zastupitelů se konalo 27.6.2002
Bylo konstatováno že kromě ztráty za rok 2201 ve výši 2,7 mil.Kč
přišel ještě požadavek Všeobecné zdravotní pojišťovny na vrácení 1,7 mil.Kč za chybně vykázané zdravotní výkony a byl vyčerpán kontokorentní úvěr ve
výši 2 mil.Kč. Zastupitelé schválili návrh na odložení projednání
fin.vypořádání ztrát nemocnice
až po jeho projednání s novými
zájemci na pronájem nemocnice
Další jednání zastupitelů, v pořadí již 28 se konalo 6.srpna. Na
základě ztráty nemocnice za rok
2001 byl pověřen kontrolní a fin.
výbor jmenovitou kontrolou
smluv uzavřených nemocnicí o
poskytování služeb s nestátními
zdravotními zařízeními včetně
evidence a vykazování těchto
služeb, dále kontrolou pracovních smluv zaměstnanců, kteří
měli zároveň uzavřeny smlouvy
o poskytování služeb NZZ a kontrolou plateb dle výše uvedených
smluv za období jejich platnosti v
termínu do 15.9. Dále zastupitelé
projednali společenskou smlouvu společnosti s ručením omezením Všeobecná veřejná nemocnice Počátky, kterou Město
Počátky hodlá založit se společníky Ing.Milan Bursa Chomutov
a RNDr Rudolf Bernklau Praha a
navrhli její schválení po doplnění
připomínkami na příštím zasedání. Mezi jednáními zastupitelů,
rada města na zasedání 15.7.
ukončila pověření MUDr Krystiána k řízení nemocnice a pověřila touto činností MUDr Richarda
Štrobla z Jemnice do doby jeho
schválení do funkce jednatele
společnosti VVN Počátky s.r.o.
Rozhodující jednání o osudu nemocnice proběhlo na 29.zasedání zastupitelstva konaném dne
10.9.2002. Byl vzat na vědomí zápis o provedené kontrole kontrolním a finančním výborem zastupitelstva a bylo schváleno
jeho postoupení orgánům činným
v trestním řízení. Dále zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o
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výpovědní lhůta a dvouměsíční
odstupné a polovina třináctého
platu, a na krytí pohledávek věřitelů. Z několika nabídek fin.ústavů
byla vybrána Komerční banka
a.s. a zahájeno s ní jednání o uzavření smlouvy. Rovněž bylo rozhodnuto použít jeden milion korun z kontokorentního úvěru
města na doplatek mezd zaměstnancům nemocnice za měsíc
srpen.
Pro úplnost je třeba se zmínit o
úloze rady města v záležitostech
týkajících se nemocnice. Ing.Petr
Jašek, bývalý ředitel nemocnice
nerezignoval na svůj zastupitelský mandát a nebyl ani odvolán
z členství v radě, ač se asi jejích
schůzí nezúčastňoval. Usnesení rady se omezila na poděkování Ing.Jaškovi za desetileté působení v nemocnici, ustanovení
MUDr Krystiána zastupujícím ředitelem a následné jmenování ředitelem nemocnice pana MUDr
Richarda Štrobla. Rada se angažovala ve výběrovém řízení organizace, která by zpracovala
rozbor hospodaření nemocnice.
Byla vybrána firma Commerce
service a.s.Č.Budějovice, která
již dříve pro město podobné šetření prováděla. Provedený audit
nesplnil očekávání a hlavně nenavrhl jak dál ve snaze o záchranu nemocnice pokračovat. Ztroskotaly snahy o přeměnu statutu
nemocnice z příspěvkové organizace města na veřejně prospěšnou společnost a okolní
města a obce ze spádové oblasti se odmítly na záchraně nemocnice podílet. Poslední oficiálně
vydané usnesení rady se týkalo
55.zasedání rady z 15.července
a až do konce volebního období
již žádné usnesení z jednání rady
vydáno nebylo., snad ani nezasedala.
Další jednání o likvidaci nemocnice již zůstalo novému zastupitelstvu, které bylo zvoleno ve
volbách dne 14.11.2002. Jak se
mu to dařilo a jaký dopad má likvidace na rozpočet města v
roce 2003 bude již náplní zápisu
v kronice za rok 2003.

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

Účetní poradenství Vedení účetní a
daňové evidence daňová přiznání
Kořínková Dagmar,
Jírova 724, Kamenice
nad Lipou tel. kancelář
565 432 439, mobil 724
089 727

Kultura
pátek 28. ledna 2005 od 19:00 v sále kina v Počátkách
Antonín Procházka - Klíče na neděli
Komedie o tom, že dva manželské páry se sejdou na nepovedeném mejdanu.
Prozradí se, že všichni čtyři nejsou příliš
spokojení s tím, čeho dosáhli, a jejich
manželské soužití trpí stereotypem. V
opilosti se partneři prohodí, vymění si
klíče od bytu a po kratičké radosti z
něčeho nového se z této záměny roztočí
kolotoč potíží. Ze Švýcarska přijede
bohatá tetička, na oběd přijde nepříjemná
tchýně, podvedený manžel přijde
potrestat nevěru své ženy, manželka
vlivného funkcionáře přijde zachraňovat
svou propadající dceru. Vrší se trapasy a
nedorozumění. Hrdinové jsou fyzicky i
duševně týráni, dostávají se do
choulostivých situací, a tak brzy zatouží
po jediném - dostat se zase domů ke
svému zákonitému partnerovi. Nakonec jsou šťastni, i když nic nezískali.
Režie: Antonín Procházka
Osoby a obsazení:
Luisa Puckailerová - Milena Dvorská/Jana Šulcová
Ing. Jindřich Dostál - Lumír Olšovský/Zbyšek Pantůček
MUDr. Irena Dostálová - Ivana Andrlová/Olga Želenská
Karel Kartouch - Vladislav Beneš/Antonín Procházka/Libor Hruška
Dana Kartouchová - Mahulena Bočanová/Lucie Zedníčková
Matka Jindřicha - Ludmila Molínová/Marcela Nohýnková
Modelka - Lucie Benešová/Jana Zenáhlíková
Milenka - Veronika Jeníková/Lucie Svobodová
Manžel - Pavel Vondra/Martin Sobotka
Urbanová - Jiřina Pachlová/Jana Zenáhlíková
Vstupenky v prodeji v kanceláři Kulturního zařízení města Počátek,
Horní ul. 87, tel./fax: 565 495 474, kultura@pocatky.cz

MALBY, NÁTĚRY
A
REKLAMNÍ
N Á P I S Y
Jan
Rásocha,
S t u d e n á
Tel. 384 490 397
Mobil: 606 889 097
j.rasocha@quick.cz
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