ÈÍSLO 114

KVÌTEN 2001

CENA 2,− Kè

Máj – měsíc zamilovaných
Při spoustě jarních prací na našich tečné, vždyť všichni dobře víme, že
zahrádkách si někdy ani pořádně ne- láska je takový zážitek lidského srduvědomujeme, že přišel líbezný máj, ce, nad jehož silou vždy znovu a znože se příroda již zcela probudila, že vu žasneme. Láska nás umí posílit
vlahé vánky, teplé deštíky a živo- a změnit k dobrému, ti, kteří milují
tadárné slunce blahodárně působí bývají schopni velkých obětí, mívají
na koloběh života nejen u rostlin, pozitivní přístup k životu a lépe
ale také u živočichů. Všichni jsme se pak vyrovnávají s nástrahami žise tak těšili na jaro, nejkrásnější vota. Láska lidi spojuje, nikoli rozobdobí roku,
děluje, je tím
kdy
louky
nejk rásnějCitát na květen
zežloutnou
ším vztahem
”Zdá se nám, že ke štěstí potřebujeme
květy petrvzájemnosti,
právě
to,
co
nám
schází.”
klíčů a důa proto právě
M. Maeterlinck
věrně známá
ona dokáže
zákoutí
se
dát lidskému
rozvoní omamnou vůní fialek. Na životu opravdový a hluboký smysl.
dobu, kdy nás poprvé zlehka rozcu- Láska někdy může hodně bolet, ale
chá nebo se nám vzdorně opře do zad i přesto patří mezi to nejkrásnější, co
teplý jarní vítr a my si všichni spo- nám život může dát.
lečně řekneme: “…zimní plášť zvolna
Skutečná láska není pouhý pocit
spouštím, jenž mě halí…” a všechny sympatií a náklonnosti, je to schopnaše teplé věci skončí na dně šatní- nost hlubokého, opravdového citu
ku.
k druhým, schopnost, kterou v sobě
Květen je měsíc lásky, rozkvetlých nosí každý z nás. Láska může mít
sadů, ptačího zpěvu a romantických mnoho podob a je jen na nás dospěschůzek…Hovořit o pocitech štěstí lých, abychom ji v sobě nejen pěstov souvislosti s láskou je zcela zby- vali, ale abychom ji učili i své děti...

Šeříky mamince v máji
Na naší zahrádce kvetou šeříky,
omamně voní,
snad více jak vloni – bílé šeříky...
Utrhnu pár květů,
mamince je dám.
S kyticí těch květů
vroucně řeknu větu:
Maminko, jsem šťastný, že Vás
ještě mám!

rozhlédnete a vezmete to druhou stranou ke Ždírci, zjistíte, že za chatkami
zahrádkářů je opravdu “něco”. Nepořádek až hrůza, bedničky, igelit,
odpadky, vše naházené za chatkami.
Pozvolna to padá do potoka a pohled
je to opravdu nevábný. Je velký rozdíl
mezi chatkami a zahrádkáři “U Boroviček” a u benzinové pumpy. Zde je

opravdu na zahrádkářskou kolonii radost pohledět. Vše úpravné a pohledné. Nebo, že by se s nastávajícím jarem
došlo i na úklid i za tím, co není vidět?
Necháme se překvapit. Bude možnost
odvozu nebezpečných a jiných odpadů, jestlipak ji občané využijí?

Jarní postřeh
“Na Borovičky” bývávala docela
pěkná procházka. Nyní cesta zabrána
zahrádkáři a nová cesta vede měkkým
soukromým polem, které je blátivé.
Když se na “Borovičkách”, které zde
už ovšem žádné nejsou, trochu po-

Karel Janáček

Druhou květnovou neděli mají také
maminky svůj svátek a právě láska mateřská je ze všech lásek tou největší.
Až Vám budou, milé maminky,
vaše ratolesti přát k svátku matek, dovolte, abychom se i my s přáním a kytičkou také připojili.
… A to je ten věčný koloběh života.
Dnes malé děvčátko často nechápe úzkostlivý pohled matky, ale až vyroste
a bude také mámou, ve vzpomínkách se
vrátí a pochopí. A to je dobře. Pak postačí jenom kytička, kterou podá mámě
a řekne: “Děkuji za všechno!”
Zdena Lédlová

Občanka Ždírce n.D.

Z p r áv y m ě s t s k é h o ú ř a d u
● Uzavírka silnice II/345
Chotěboř – Ždírec n.D.
Rekonstrukce silnice, kterou provádí společnost STRABAG ČR, a.s.
Pelhřimov (úsek Křivý – Chotěboř)
a Silnice Hradec Králové, a.s. Havl.
Brod (úsek Ždírec – Křivý) si vyžádá
úplnou uzavírku, tzn. že úsekem budou
moci projíždět pouze vozidla hasičů,
policie a zdravotníků. Pro veřejnost je
vedena oficiální objížďka přes Českou
Bělou na Dobkov a Chotěboř. Upozorňujeme proto občany, kteří pracují
v oblasti uzavírky, aby využívali pouze vlakové spojení.
● Zasedání zastupitelstva města
– X. zasedání zastupitelstva města
se uskuteční ve čtvrtek 3. května 2001
ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou, začátek zasedání
v 18.00 hod. Hlavním bodem programu bude projednání změny územního
plánu města.
– XI. zasedání zastupitelstva se
uskuteční ve čtvrtek 28. června 2001,
začátek v 18.00 hod. a hlavním bodem
programu bude uzávěrka hospodaření
města za rok 2000.
Výběr z usnesení Rady města
č. 51

2) Stanovila:

Pořadí soutěžících firem:
a) veřejná soutěž č. 2/2001 – stezka
Ždírec – Studenec
1) Silnice Hradec Králové, a.s.,
cena 1.131.185,– Kč
2) Dopravní stavby HOLDING,
a.s. Olomouc, cena 1.211.347,– Kč
3) KOREKT DIPS, s.r.o. Brno,
cena 1.259.131,– Kč
b) veřejná soutěž č. 3/2001 – rekonstrukce ulice 5. května
1) Dopravní stavby HOLDING,
a.s. Olomouc, cena 2.508.831,– Kč
2) Silnice Hradec Králová, a.s.,
cena 2.569.113,– Kč
3) DVOŘÁK stavby pozemních
komunikací Havl. Brod, cena
2.600.462,– Kč
4) KOREKT DIPS, s.r.o. Brno,
cena 2.610.129,– Kč
3) Souhlasí:

a) S příspěvkem ve výši 300,– Kč
Sokolu Horní Studenec na poplatek za
účast v turnaji.
b) Se zakoupením revizního přístroje KU 190 pro potřeby technických služeb.
Výběr z usnesení Rady města
č. 52

1) Rada města pověřila:

1) Rada města rozhodla:

V souladu se zákonem č. 128/2000
Sb., §102:

a) O snížení výše nájemného za
poskytnutí prostor Základní školy Ždírec n.D. Martinu Bártovi pro výuku
anglického jazyka na 1/2 stanovené
částky s platností od 1. 4. 2001.
b) O realizaci výstavby chodníku
na Benátkách podle návrhu a.s. DOPRAVNÍ STAVBY HOLDING Olomouc v ceně 163.448,– Kč.

a) Městský úřad:
– nákupem drobného dlouhodobého majetku a spotřebního materiálu
v souladu se schváleným rozpočtem
města
– zajišťováním nákupu služeb potřebných pro chod města, údržbu
a opravy majetku města v souladu se
schváleným rozpočtem města
b) Vedoucí pečovatelské služby:
– uzavíráním smluv o poskytnutí
pečovatelské služby
– samostatným prováděním úkonů souvisejících se zajišťováním pečovatelské služby a podpisem potřebných
listin, kterými jsou tyto úkony vázány
c) Technika požární ochrany města:
– podpisováním příkazů k jízdě
vozidel, která jsou vyčleněna pro jednotky JPO II a JPO III
– dohledem nad hospodařením
s hasičskou technikou města

2) Schválila:

c) Smlouvu o provozování vodovodu, uzavřenou s a.s. VAK Havlíčkův
Brod na dobu neurčitou a výpovědní
dobou 6 měsíců.
d) Smlouvu o aktualizaci a správě
digitální technické mapy města, uzavřenou s s.r.o. GEOS Hradec Králové
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
3 měsíce.
3) Souhlasí:

e) S příspěvkem ve výši 2500,– Kč
osadnímu výboru Horní Studenec na
uspořádání akce “Dětský den”.
f) S příspěvkem ve výši 2500,– Kč
ASPV SK DEKORA Ždírec n.D. na
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uspořádání akce “Sedmiboj žactva,
VI. ročník”.
S převodem částky 2500,– Kč z účtu
města na účet Základní školy Ždírec
n.D. sloužící pro založení účtu.
Výběr z usnesení Rady města
č. 53
1) Rada města rozhodla:

O úhradě ceny za dvoudenní školení účetní základní školy ve výši
1850,– Kč.
2) Doporučuje:

Zastupitelstvu města schválit převod 3200 ks akcií České spořitelny,
a.s. na Erste Bank.
3) Schválila:

Smlouvu o výpůjčce uzavřenou
mezi Městem Ždírec nad Doubravou
a Základní školou Ždírec nad Doubravou, kterou město dává budovy areálu
základní školy s budovu školní jídelny
čp. 77 ve Ždírci n.D., budovu Základní
školy v Horním Studenci čp. 70 a pozemky sloužící pro činnost školských
zařízení, základní škole do časově neomezeného bezplatného využívání.
4) Souhlasí:

g) S uzavřením smlouvy o dílo
na opravu střechy tělocvičny v ceně
46.850,– Kč se Zemědělským družstvem Bystřina se sídlem v Olešence.
h) S uzavřením smlouvy o dílo na
průzkum vodních zdrojů v MČ Údavy
v ceně 34.650,– Kč s firmou Vodní
zdroje Chrudim, s.r.o.
i) S tím, aby zaměstnanci Základní školy Ždírec n.D., pověření ředitelem školy, používali k výkonu pracovní
činnosti osobní a užitková vozidla města. O použití vozidla rozhodne starosta nebo místostarosta.
5) Stanovila:

Prodejní cenu výčepního pultu
i.č. 1803 na 5.000,– Kč. Pult bude odprodán žadateli Jozefu Lováskovi.

Prodej, pronájem, směna
majetku města
●

Oznámení o prodeji majetku
města
Na základě žádostí občanů oznamuje město Ždírec nad Doubravou v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000
Sb. záměr prodeje pozemků ve vlastnictví města:

Z p r áv y m ě s t s k é h o ú ř a d u
k.ú. Ždírec nad Doubravou
O odprodej pozemku č. 441 – veřejná cesta o výměře zhruba 200 m2
požádal Český rybářský svaz, místní
organizace Krucemburk.
k.ú. Horní Studenec
O odprodej částí pozemků č. 708/51
a 708/10 – náves o výměře 185 m2 požádala Ludmila Luňáčková. Pozemek
je zaplocen a využíván jako zahrada
u RD.
k.ú. Benátky
O odprodej pozemku č. 22/40 –
zahrada o výměře 764 m2 požádali
manželé Jágerovi. Pozemek je žadateli
využíván jako zahrada.
k.ú. Kohoutov
O odprodej části pozemku č. 514
– louka o výměře zhruba 1000 m2 požádal Petr Pátek.
Na pozemku hodlá žadatel postavit
rodinný dům.
●

Oznámení o směně majetku
města
Město Ždírec nad Doubravou v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000

N A
A K T U Á L N Í
T É M A
Likvidace nebezpečných
odpadů
V pondělí 4. června proběhne ve
Ždírci n.D. i ve všech osadách sběr
nebezpečného odpadu. Jedná se o tyto
druhy odpadů: lednice, televize, zářivky, výbojky, staré motorové oleje
a maziva, zbytky chemikálií, staré
léky, bateriové monočlánky všech druhů, spreje, textilie znečištěné ropnými
produkty apod. Občané budou včas informováni o době a místu přistavení
pojízdné sběrny.
Ivana Niklová

Sb. oznamuje záměr směny pozemků
ve vlastnictví města:
a) Předmětem směny je pozemek
ve vlastnictví města u Janského potoka, k.ú. Ždírec n.D. č. kat. 65/15
(nyní součást zahrady p. V. Beneše) za
část pozemku č. kat. 360/2, k.ú. Ždírec n.D., kde jsou připravovány nové
stavební pozemky.
Záměrem směny pozemků je vytvoření stavebních parcel v ulici Nad
řekou a vypořádání vlastnictví u rodinného domu p. Beneše.
b) Předmětem směny je pozemek
původní lesní cesty, k.ú. Údavy, č. kat.
289/4, 191/10191/8 a část 289/3 (nyní
les) za pozemek č. kat. 289/2 (původně
les, nyní cesta), k.ú. Údavy.
Záměrem směny pozemků je narovnání vlastnictví podle stávající skutečnosti.
c) Předmětem směny je pozemek
původní polní cesty, k.ú. Ždírec n.D.,
č. kat. 441, (nyní louka) za pozemek
č. kat. 140/1 (nyní stezka Ždírec–Krucemburk), k.ú. Ždírec n.D.

Záměrem směny pozemků je narovnání vlastnictví podle stávající skutečnosti a umožnění přístupu ke klubovně
mysliveckého sdružení.
Předmětem směny jsou pozemky
bývalých polních cest, které jsou v současnosti v areálu firem Holzindustrie
Schweighofer Ždírec a Lesní společnost Hradec Králové. Jedná se o cesty
číslo pozemku 428/1 ve spoluvlastnictví města Ždírec n.D. a a.s. Lesní
společnost Hradec Králové a číslo pozemku 426 ve vlastnictví města Ždírec
n.D. Je záměrem tyto pozemky směnit
za pozemky č. 215/14 ve vlastnictví
a.s. Lesní společnost Hradec Králové
a č. 253/10 ve spoluvlastnictví a.s. Lesní společnost Hradec Králové a s.r.o.
Holzindustrie Schweighofer Ždírec.
Na částech směněných pozemků vybuduje město stezku pro pěší Ždírec –
Studenec.
●

Ztráty a nálezy
Klíče všeho druhu tvoří i nadále
základ sbírky věcí ztracených a nalezených.
Horské kolo a pánský svetr čekají
stále na svého majitele.

Redakční šotek řádil !
V minulém čísle NN byl v textu 2x uveden u data rok 2000. Jednalo se
samozřejmě o rok letošní, tedy 2001. Omlouváme se čtenářům NN.
Redakce

Kultura
Výstavy v Městském muzeu v Chotěboři:

Panáček a panenka
10. května – 2. září 2001
Soustružené malované hračky Zdenka Bukáčka

Obrazy ze zámecké obory a Železných hor
1. května – 31. října 2001
Prodejní výstava malíře Miroslava Paráka

Chotěbořské školy očima fotografa Ing. Ladislava Vaška
10. května – 24. června 2001
Školství 70. – 80. let 20. století

Hledám podnájem ve Ždírci n.D. od
1. června 2001.
Kontakt: 0605/709 640

Jede jede mašinka
10. května – 31. října 2001
Výstava modelů vláčků ze sbírky Milana Rybenského
a Klubu železničních modelářů Kolín
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ČERNOBÍL Á
K RONIK A
Databáze autorádií
a ochranné samolepky
V posledních letech jsou nejčastějším činem krádeže samotných vozidel
a věcí z nich. Pachatelé se zaměřují především na autorádia a volně položená
zavazadla. Tento druh kriminality neúměrně zatěžuje občany našeho okresu.
Parkující vozidla na ulici nejde nikdy
100% zabezpečit. Vzhledem k uvedeným skutečnostem přicházíme s novým
preventivním řešením, kterým můžeme tento problém společně snížit.
Databáze autorádií:

K zaregistrování autorádií do databáze postačí pouze vyplnit jednoduchý formulář na kontaktních místech.
Tento formulář bude obsahovat SPZ
vozidla a v.č. autorádia.
Majitel zaevidovaného autorádia obdrží na kontaktním místě dvě samolepky s patřičným textem “Autorádio
je zaregistrováno Policií ČR”, které si
přilepí zevnitř na skla předních dveří.
Ochranné samolepky:

Jsou určeny pro majitele vozidle,
kteří zpravidla v noční době automobil nepoužívají. Samolepky s nápisem
STOP 24 bude možno si vyzvednout
na kontaktním místě a následně je nalepit zevnitř do pravého dolního rohu
zadního skla. Takto označená vozidla
budou ve větší míře kontrolována policií v rámci celé ČR.
Očekávaný výsledek:

Tímto opatřením se zvýší možnost
dopadení pachatele po spáchání trestného činu a tím i možnost vrácení odcizeného autorádia nebo motorového
vozidla majiteli. Nebuďme neteční nejen ke svému majetku. Prevence se
vždy vyplatí a může ušetřit hodně starostí a finančních prostředků.
Kontaktní místa:

– Policie ČR, Okresní ředitelství Havlíčkův Brod – vrátnice, nepřetržitě
v denní dobu
– Obvodní oddělení Chotěboř
– v denní dobu nepřetržitě
– Služebna Policie ČR Ždírec n.D.
– každou středu od 13 do 14 hod.
– všechny služebny a oddělení Policie ČR v okrese Havl. Brod
Vedoucí oddělení PČR Chotěboř kpt. Šereda

Anketa
Jak se Vám líbí ždírecké
nádraží a jeho okolí?
a Ždírecké nádraží – no nic moc, ale
zase žádná hrůza. To s okolím je
to horší. Chodí–li na nádraží místní občan, snad to ani nevidí. Když
sem zavítá někdo cizí a vy s ním
jdete od vlaku, díváte se cizíma očima, jímá vás hrůza. Vyježděné koleje plné vody a bláta, hromady
suti, strážní domek na spadnutí...
Před časem jsme se ptali p. starosty, proč s tím obec (tehdy ještě
ne město) něco nedělá. Dozvěděli
jsme se, že ta část území patří dráze a ta je za to zodpovědná. Tak to
se asi lepšího vzhledu nedočkáme.
žena 56 let
a Ždírecké nádraží a jeho okolí by
myslím ještě ušlo, horší je to na
sportovním hřišti ve studeneckém
lese. Po přečtení informace v N.N.
jsem nabyl dojmu, že v této věci
“která nadělala tolik rozruchu” se
ve skutečnosti zas tolik nestalo.
Hřiště by mělo býti v lepším stavu
než bylo dosud. Jestli to studenecké hasiče a sportovce a nakonec
i město a občany nebude opravdu
nic stát, jak se v článku píše, si
budeme muset ještě nějaký čas počkat. Doposud se na bývalém hřišti
mimo navezenou zeminu a kamení

Naše škola
ZŠ Ždírec nad Doubravou
Ve školní družině při naší základní
škole je v tomto školním roce zapsáno 67 dětí. Jsou rozděleny do třech oddělení – 1. a 2. třída, 3. a 4. třída a oddělení třetí, žáci pátých tříd, se stalo
součástí školního klubu. Činnost dětí
ve ŠD je zaměřena na činnost odpočinkovou, zájmovou, rekreační a přípravu na vyučování.
Jak je známo, děti baví všechno
chvilku, a proto probíhá několik činností najednou. Děti nejsou do žádné
z nich nuceny, ale vybírají si individuálně podle svého zájmu, jsou však
vedeny a usměrňovány tak, aby každá
z činností měla smysl a vedla ke
konkrétnímu výsledku. Děti ve ŠD
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nic neděje. Termín, kdy ono slibované vylepšení hřiště mělo býti
hotovo, nebude asi ze strany obou
jmenovaných firem dodržen.
důchodce
a Cesta vlakem může být i nepříjemným zážitkem. Na přechodu u Vzoru kvituji, že dostávám od vozidel
přednost a nemusím jako chodec
kličkovat jak zajíc. Za ranního šera
dávám na ulici bedlivě pozor, abych
nezakopl o hroudu hlíny, nebo náhodně spadlou větev. Se smíšenými
pocity míjím strážní domek a v rámci kondice přeskočím několik kaluží.
Klády, vysypané jak sirky z krabičky, milosrdně zakrývají oraniště
rampy. Povinně polknu dávku výfukových plynů ze startujících kamionů a následně si zaneřádím boty
jakousi černou břečkou. Ještě, že
vím, odkud chci jet, vždyť nápis na
průčelí hovoří za všechno. V neútulné čekárně zaplatím několikrát
již zdražené jízdné a čekám na ten
technický, často zpožděný vlak. Při
návratu, pokud si při vystupování
nezlámu nohy a příliš se nerozhlížím, tak jen opravená restaurace
a bistro na rohu dávají tušit, že se
vracím do svého města.
Ivan Vomela

Anketní otázka na červen:
Kolik času denně trávíte u televize ?

se velmi rády věnují například skládání “PUZZLÍ”, což někdy představuje
i několik dní soustředěné, pečlivé a trpělivé práce.
Je známo, že děti dnes tráví mnoho
času bez aktivního pohybu, proto se
za vhodného počasí chodí na procházky do přírody, kde se děti věnují různým sportovně zaměřeným činnostem.
V zimě se sáňkuje, pořádají se různé
závody, na jaře zase vypukne míčová
sezóna a lehkoatletická soutěžení.
O sportovní činnosti však děti nepřijdou ani za špatného počasí, kdy
se k tomuto účelu využívá prostorná
chodba. Děti zde hrají přehazovanou,
na třetího, tenis a donedávna i všemi
kluky milovaný náš takzvaný “miniflorbal”. Toto vše pochopitelně přizpůsobeno na dané podmínky a pouze
s molitanovými míčky. Velmi oblíbeným se také stal stolní tenis, ve kterém

se pořádají různé turnaje s malými odměnami pro ty nejlepší.
Děvčata se zase více věnují činnostem výtvarným, panenkám, kuchyňce
a kadeřnictví.
Výtvarné práce dětí ze ŠD zpříjemňují prostředí místní knihovny a také
v místnosti sociální správy na MÚ.
Děti ze ŠD se také každoročně
představují na školní akademii. Nezůstávají však pozadu ani v akcích
mimo naše město. Každoročně se zúčastňují okresních lehkoatletických závodů v Havlíčkově Brodě, odkud si
přivezly i několik medailí. Ve ŠD prostě děti nezahálejí, někdy jsou sice
hlučné, ale i to k dětem patří.
Už tradičně se zúčastňujeme mezinárodní matematické soutěže konané
v jednom týdnu ve všech evropských
zemích. V kategorii Klokan – Benjamin (6.–7. třídy – 18 žáků) byl na
1. místě Václav Němec, 2. byla Jana
Culková (oba 6. A), 3. Hana Petruželková (7. B) a Tomáš Ilich (7. A).

SK DEKOR A infor muje
z oddílu kopané...
K dalšímu přípravnému zápasu si
I. mužstvo zajelo do Chocně, kde s účastníkem divizní soutěže prohrálo 3:1, když
branku Dekory vsítil Kovárník.
... a už to konečně začalo. Počasí se
trochu umoudřilo (i když ne úplně), terény přece jenom trochu vyschly a po
odložených třech kolech mohlo se začít bojovat o první mistrovské body
v jarní části soutěží.
Ústí n. O. – Dekora 3:1 – branka
Volejník.. Za stavu 2:1 střelecká smůla
a výborný výkon brankaře znemožnila snahu mužstva o vyrovnání a zisku
alespoň 1 bodu – naopak soupeř z brejku další brankou si pojistil vedení.
Dekora – Dobříkov 6:1 – Dvořák
2, Kovárník 2, Volejník, Šmíd. Po infarktovém začátku (neproměněná penalta) trochu uklidnění přinesla branka
Volejníka a gól Dvořáka do šatny na
konci prvého poločasu. Druhý poločas

se již odehrával v režii domácích, kdy
v závěru utkání se soupeř již vzdal.
Dekora – Holice 3:0 – Motl 2, Kovárník. V prvém poločase se nedařilo
proti dobře organizované obraně dosáhnout branky, teprve po změně stran
a zdařilém střídání bylo dosaženo žádaného vítězství.
K dalšímu mistrovskému zápasu zajíždělo mužstvo na hřiště do Havlíčkova Brodu k derby utkání s Jiskrou
Havlíčkův Brod a vrátilo se s výsledkem 1:1.
Pořad zápasů v květnu:
úterý 1. května – odložené utkání
Dekora – FC Hlinsko,
začátek v 17.00 h.
neděle 6. května – Dekora – Česká
Skalice – začátek v 17.00 h.
úterý 8. května– zajíždí do Týniště na
odložené utkání,
odjezd ve 14.00 h.
neděle 13. května – zajíždí do
Litomyšle, odjezd ve 14.00 h.
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19. března sehráli naši žáci přátelské utkání s Krucemburkem ve volejbale; chlapci hráli 2:2, dívky 1:3.
10. dubna se v naší tělocvičně konal
turnaj v odbíjené o postup do okresního kola. Výsledky: Ždírec – Krucemburk 1:2, Ždírec – Havl. Brod Nuselská
2:1, Ždírec – Havl. Brod Sady 2:0,
Ždírec – Přibyslav 0:2. Naši chlapci
skončili na 3. místě.
Naši žáci spolu se žáky z ostatních
škol okresu hrají Školský pohár Coca
– Cola v kopané. Podle rozpisu u nás
hrál Vilémov (vyhráli jsme 3:0), Gymnasium Chotěboř (výhra 3:2) a zatím
poslední soupeř z Uhelné Příbrami
(opět jsme vyhráli – 6:0).
Rázně skoncovat se zimou se
11. dubna rozhodli žáci čtvrtých tříd.
Vyrobili létečko a přistrojili velikou
Moranu, kterou za zpěvu písní pustili
po řece Doubravě pryč od nás.
Na závěr připomínám, že 17. 5.
(čtvrtek) se bude konat v místním
kině Akademie žáků naší školy. Budou opět dvě představení se začátky
v 15.00 hod. a v 17.30.
Anna Horáková

sobota 19. května – zajíždí do Jičína,
odjezd ve 13.30 h.
neděle 27. května – Dekora – Vysoké
Mýto, začátek v 17.00 h.
Naše rezerva si na přípravné utkání pozvala mužstvo FC Světlá n.S.
“C”, které vede skupinu “B” IV. třídy,
nad kterým brankami Bílka, Šedivého
a T. Buriana zvítězila 3:0.
Dekora – Lípa “C” 2:3 – Pilař,
Tecl (PK). Co je platná herní převaha,
nedá–li se branka, přidruží se k tomu
ještě slabá chvíle brankaře a s prohrou
se musí mužstvo smířit.
Maleč – Dekora 1:4 – Pilař 2, T. Burian, Janáček. Bojovnost a disciplina
dovedla mužstvo k zaslouženému vítězství a získání patřičné sebedůvěry.
Na domácí půdě sehrála naše rezerva utkání se Sokolem Pohled “B”
a dosáhla výsledku 3:1.
Pořad zápasů v květnu:
úterý 8. května zajíždí na odložené
utkání do Vepřové, odjezd v 15.30 h.
neděle 6. května zajíždí do
Rozsochatce, odjezd v 8.15 h.
sobota 12. května Dekora – Dlouhá
Ves, začátek v 17.00 h.

(pokračování na str. 6)

Naše škola

V kategorii Klokan – Kadet (8.–9. třídy – 20 žáků) se na 1. místě umístil
Vojtěch Štěrba, druhá byla Jana Klusoňová, na 3. místě Michal Zvolánek
(všichni 9. B).
5. dubna se v tělocvičně konaly již
tradiční soutěže pro děti 1. stupně: ve
šplhu, přeskoku přes švihadlo, driblinku, skoku z místa a kopu tyčkou. Po
bodovém ohodnocení získaných umístění jsou nejlepší v 1. třídách Veronika
Sedláková a Lukáš Cimpl, ve 2. třídě
Kateřina Lavírová a David Pešava, ve
3. třídách Tereza Klepetková a Radek
Michalica, ve 4. třídách Lucie Bartoňová a Michal Kunst a v 5. třídách
Ilona Horáková a Petr Doležal. Vůbec
nejlepšími sportovci jsou Ilona Horáková (5. A) s 23 body a David Pešava
(2.) s 25 body.
Velikonoční dopravní soutěže se zúčastnilo 59 žáků. V I. kategorii (5.–6.
třídy) znají nejlépe testy Petr Doležal,
Petra Machková (oba z 5. A) a Jan
Schnabl (6. B) – všichni 3 trestné body.
V II. kategorii (7.–8. třídy) byl první
Jakub Hájek (2 trestné body), na 2.–4.
místě se třemi trestnými body skončil
Ondřej Kočí, David Štěrba a Michal
Tlapal (všichni čtyři z 8. B).

(pokračování ze str. 5)

– mladší Havl. Brod 3:1, mladší Dekora – rezerva mladší Havl. Brod 0:9.
neděle 20. května zajíždí do
Šlapánova – odjezd v 8.00 h.
sobota 26. května Dekora – Úsobí,
začátek v 17.00 h.
Dorostenci pokračují ve svých výkonech podzimním stylem – dobrý
/horší Přibyslav – Dekora 1:1.
V derby utkání se soupeři rozešli
jako na podzim smírně, když vlastním gólem umožnili vedení ždíreckým, dalším gólem se jim podařilo
skóre srovnat a další šance na obou
stranách zůstaly nevyužity.
SK Chrudim – Dekora 0:3 – P. Málek 2, Láznička. Na zasněženém terénu
za chumelení se lépe dařilo domácím,
když bojovnost a disciplina přinesly své
ovoce v podobě zisku 3 bodů.
Horní Jelení – Dekora 3:1. Nepovedené utkání, ve kterém měla na-

vrch bojovnost před disciplinou.
V dalším utkání přivítali na domácí půdě dorostence z Chrasti u Chr.
a dosáhli výsledku 1:0.
Pořad zápasů v květnu:
sobota 5. května zajíždí do
Třemošnice – odjezd v 8.45 h.
úterý 8. května Dekora – Slatiňany –
odložené utkání, začátek ve 14.15 h.
sobota 12. května Dekora – Tesla
Pardubice – začátek ve 14.45 hod.
sobota 19. května Dekora – Paramo
Pardubice – začátek ve 14.45 hod.
sobota 26. května zajíždí do
Chroustovic – odjezd ve 12.15 h.
Mladší a starší žáci v rámci přípravy sehráli utkání s Herálcem u Žďáru s výsledkem: mladší 8:0, starší 6:3,
s Havlíčkovým Brodem: starší Dekora

K prvému utkání jarního kola přivítali na domácí půdě hráče z Chotěboře, kterým podlehli starší 1:5 /
mladší 0:3
K dalším utkáním zajížděli do Chrudimi na SK, kterým podlehli starší 2:1
/ mladší 15:0, a do Třemošnice, které
podlehli starší 4:0 / mladší 9:0.
Na domácí půdě sehráli utkání
s FK Přelouč s výsledkem 0:6 mladší
/ 1:0 starší.
Pořad zápasů v květnu:
sobota 5. května – zajíždí do Ledče
n.S., odjezd v 7.30 h.
sobota 12. května Dekora – Světlá
n.S., začátek starší 9.30, mladší
11.15 h.
sobota 19. května – zajíždí do Heřm.
Městce, odjezd v 7.45 h.
neděle 27. května – zajíždí do Havlíčkova Brodu, odjezd v 8.15 hod.

O d bor ASPV sou těž í ...
Ve středu 5. dubna proběhlo v Chotěboři ve sportovní hale okresní kolo soutěže ve sportovní gymnastice mládeže.
Z našeho odboru se zúčastnilo 16 závodníků a dosáhli těchto výsledků:
V kategorii chlapců:

mladší I.: L. Cimpl 15. místo
mladší II.: M. Schnabl 2.
starší I.: D. Vavroušek 1., J. Pokorný 5.
starší II.: Mísař 2.
V kategorii dívek:

mladší I.: A. Bartoňová 8., K. Stará
13., A. Urbanová 14. družstvo 3.
mladší II.: M. Sotonová 3., L. Bartoňová 5., T. Klepetková 10., L. Vašíčková 17., družstvo 2.
starší I.: M. Vavroušková 1., M. Mísařová 2., M. Havelková 3., J. Kudláčková 4.
V sobotu 7. dubna se okresní soutěže v zimním čtyřboji (čl. běh, šplh,
hod na koš, skok z místa) v tělocvičnách ZŠ Nuselská Havlíčkův Brod zúčastnilo z našeho odboru 34 závodníků
s těmito výsledky:
Chlapci:

mladší I.: J. Pospíšil 17., L. Cimpl 19.
mladší II.: R. Michalica 9., R. Vavroušek 12.
starší I.: D. Vavroušek 4., T. Kunst 5.
starší II.: J. Mísař 3., P. Novák 4.

Dívky:

mladší I.: K. Machovcová 3., A. Niklová 5., H. Kasalová 7., K. Stará 8.,
A. Bartoňová 9., L. Kosařová 12.,
A. Urbanová 13., K. Kosařová 14.,
K. Lavírová 17.
mladší II.: L. Bartoňová 1., M. Sotonová 2., L. Vašíčková 4., N. Sedláková
5., T. Klepetková 12., K. Tonarová 15.,
B. Ligmajerová 16., V. Vápeníková 18.
starší I.: M. Havelková 1., J. Kudláčková 2., V. Klepetková 3., M. Janáčková
4., M. Vavroušková 6., L. Doležalová
12., J. Zahradníková 14.
starší II.: L. Kudláčková 9., K. Pekařová 10.
Závodníci umístění na 1.–4. místě
postoupili do oblastního kola, které se
konalo v sobotu 21. dubna v Pardubicích.
Blahopřejeme závodníkům k dosaženému umístění a děkujeme za vzornou reprezentaci odboru i města.
Další akce našeho odboru: 2. května účast na okresním přeboru v lehké
atletice v Havlíčkově Brodě. V sobotu
19. května pořádáme ve školním areálu již VI. ročník okresní soutěž v sedmiboji netradičních disciplin. Zahájení
v 9.00 hodin.
Zdeněk Marek
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Nové obchodní zastoupení
v prodejně VARIANT
Ždírec n.D.
p. Ondráčková a p. Stehnová
Vás zve k nákupu
a objednávkám dle katalogů
Jaro–léto 2001,
Trendy léta 2001
a Výprodejový katalog této
sezóny.
Za Vaše nákupy máte možnost
získání nákupních poukázek
na 100,– Kč a účast ve věrnostní
hře o slevy o 500,– do 1.250,– Kč.
Určitě nás navštivte,
těšíme se na Vás.

Cestovní agentura
Ing. Jindřicha Kyncla
nabízí možnost objednání zájezdů
a pobytů v ČR i kdekoli v zahraničí od
3.4.2001 i v kanceláři:
ve VZORU, Nádraní 95
Každé úterý a pátek
od 12.15. do 14.00 hod.
V ostatních dnech včetně sobot a nedělí na adrese:
Drustevní 403
dírec n. D.
Telefon 0453/694 140
V případě nepřítomnosti použijte, prosím, záznamník.

Ještě máme volná místa v těchto
zájezdech:
Jiní Itálie

5.7. – 10.7. 2001

Solnohradsko

10. – 12. 8. 2001

ŽALUZIE
VENKOVNÍ ROLETY
MONTÁŽ A OPRAVY
Žaluzie horizontální od 230,– Kč/m2,

dále vertikální, isedesign, indesign.
Venkovní rolety od 800,– Kč/m2

Oproti konkurenčním firmám z cizích
regionů nabízíme navíc:
➜ tlumící kartáče
➜ průchodku chrom
➜ navíječe building
➜ záruky oprav do 24 hod.
➜ bezkonkurenční ceny
Další nabídka:

➜ sítě proti hmyzu
➜ čištění vertikálních žaluzií

Pojištění občanů,
průmyslu a zemědělství.
Jednatelská kancelář
Marie Vašíčková

Normandie, Bretagne, Zámky na
Loiøe, Paøí
14. – 20. 8. 2001

Glosr, Na Chmelnici 1595, Chotěboř
tel.: 623 897 (622 467)
0602/102 336 (0606/180 777)

Jiní Francie
Riviéra)

(tzv. Francouzská
18. – 23. 9. 2001

Dusík, Hamerská 385, Ždírec n.D.
tel.: 694 345

●

telefon: 0453/69 59 57,
0604 29 35 39,
e-mail: Vasickova.M@seznam.cz

SPEKTRA – KOMPENZAČNÍ
POMŮCKY PRO ZRAKOVĚ
POSTIŽENÉ

Zámečnictví

●

Ždírec nad Doubravou, Dům
soustředěné pečovatelské služby
Provozní doba: každé úterý
13.30 – 16.00 hod

Zprostředkování prodeje:
Josef Prokeš,
Družstevní 1093,
674 01 Třebíč,
tel. 0618/846 533
Zvětšovací TV lupy, počítačové
systémy pro zrakově postižené, čtecí zařízení s hlasovým výstupem,
Brailské řádky, programové vybavení, tiskárny, slepecké psací stroje,
orientační pomůcky

Informace a prodej,
předvedení a servis:
SPEKTRA v.d.n.,
Zátišská 915/1,
143 00 Praha 4 – Modřany,
tel. 02/401 4022, 402 6905,
fax 02/402 6903
Spektra@braillnet.cz

RYCHLE * KVALITNĚ
●

Zakázková výroba a montáže:
vrat, schodů, plotů, ocelových konstrukcí, opravy automobilových
podvozků a strojních mechanismů
Vše se zárukou
státní svářečské zkoušky.

Aktuální nabídka
- sjednání životního pojištění s daňovými úlevami, možnost úspor
od 1800 – 4000 Kč ročně
- okamžitý přístup k penězům prostřednictvím ČP Kreditní karty
- bezpečná investice a atraktivní výnosy
- moderní pojištění staveb a domácností
- pojištění ČP ZDRAVÍ a penzijní
připojištění

Joska Jaroslav

WWW.CPOJ.CZ

Na rozcestí 493
582 63 Ždírec n. Doubravou
tel.: 0453/694 782
a 0602/716 150

• JISTOTA • STABILITA •
• TRADICE • BEZPEČÍ •
• PROSPERITA •
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Program kina
květen 2001
4. 5. pátek v 18.30 hod.
ZAMILOVANÝ
PROFESOR 2
Americká bláznivá komedie,
106 min. Přístupný, 40,– 42,–
+ 1,– Kč
11. 5. pátek v 18.30 h.
SCARY MOVIE – DĚSNEJ
BIJÁK
Americká hororová komedie,
titulky, 103 min. Přístupný
od 15 let, 42,– 44,– + 1,– Kč
17. 5. čtvrtek v 15.00 a 17.30 h.

ŠKOLNÍ AKADEMIE
Účinkují žáci Základní školy
ve Ždírci nad Doubravou,
vstupné dobrovolné

18. 5. v 18.30 hod.
REBELOVÉ
Nový český muzikál, 110 min.
Přístupný, 44,– 46,– + 1,– Kč
25. 5. pátek v 18.30 hod.
FOTR JE LOTR
Americká komedie s titulky,
108 min. Přístupný, 40,– 42,–
+ 1,– Kč
Ždírec nad Doubravou – KINO

PODVEČER
TRAMPSKÝCH PÍSNÍ
Účinkují: Bílek a spol., Kamarádi
Sobota dne 26. května 2001
v 18.00 hodin
Vstupné dobrovolné.

1. 6. pátek v 18.30 hod.
OTESÁNEK – český film
8. 6. pátek v 16.00 hod.
102 DALMATINŮ – film
USA
Předprodej vstupenek je půl hodiny
před začátkem představení • Šatna
1,– Kč/ks • Občerstvení • Úschovna
kol 2,– Kč/ks •

CYK L ISTIK A
Postupující jaro láká stále více příznivců cyklistiky ven do přírody. Příznivé jsou zprávy o rozhodnutí budovat
cyklotrasu, která naváže na “Sázavskou
větev”. Povede přes Hlubokou, Křížovou, Ždírec nad Doubravou, Studenec
a pod Železnými horami přes Běstvinu a Pařížovskou přehradu do Golčova
Jeníkova. Na trase budou vybudována
vyhlídková a odpočinková místa v jednotném stylu. Tyto jednotlivé stezky
naváží na republikové trasy a v budoucnu budou napojeny na Evropskou
síť tzv. EUROVELO. Pro informaci:
trasa je označena žlutou značkou
se symbolem kola a číslem trasy.
K dostání bývají mapy, kde jsou
stezky již vybudované zakresleny.
Další informace: www.cyklotrasy.cz,
www.klubturistu.cz.
Pro zamyšlení několik myšlenek,
proč propagovat cyklistiku a budované
cyklistické stezky. Jízdní kolo poskytuje soukromí, nezávislost a svobodu.
Cyklista je pro ostatní minimální překážkou. Třicet procent všech jízd au-

tem je kratších než 3 km. Kolo je ve
městě do vzdálenosti 5 km rychlejší
než auto a do 8 km je srovnatelné s autem i kolejovou dopravou. Cyklistická
přeprava je bezhlučná a čistá. (vybráno z konference o rozvoji cyklistiky
a její význam pro regionální rozvoj)
Druhá příznivá zpráva. Díky snaze
organizátorů a pořadatelů byl 7. ročník “našeho” cyklomaratonu zařazen
do seznamu Českého poháru mtb maratonů. Velo Maraton Serie Silnice obsahuje tyto závody: Rampušák 16. 6.
– Štíty. Penco Superior Beskyd Tour
14. 7. – Rožnov pod Radhoštěm. V termínu 11. 8. pořádá CK Vokolek Hlinsko a město Ždírec nad Doubravou již
tradiční Cannondale Vysočina. Serii
maratonů uzavře 8. 9. Král Šumavy
v Klatovech.
Informace: Kola Vašek – Severýn
Hlinsko, tel. 0453/311 458, www.pavlicek.cz/zdirec, pro místní nadšence
p. Luboš Plíhal.
Cyklistice zdar
Ivan Vomela

Společenská kronika
Narodili se:
12. 3. Michal Vavroušek, Ždírec nad Doubravou
9. 4. Andrea Červinková, Ždírec nad Doubravou
Rodičům upřímně blahopřejeme a malým občánkům
přejeme do života hodně zdraví, štěstí a lásky.
Zemřeli:
31. 3. pan Antonín Stehno z Horního Studence
18. 4. pan Josef Polívka ze Ždírce n. Doubravou
Čest jejich památce !

Jaroslav Klepetko
vedoucí kina, tel.: 0453/694 620
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