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Nejkratší měsíc v roce, kterému lidé
přidávají jednou za čtyři roky den.
To proto, aby se vyrovnal kalendářní
čas s časem skutečně uplynulým–přírodním. I tak však zůstává nejkratším
mezi měsíci. Za to si to nahrazuje koketováním se vším kolem sebe, člověka
nevyjímaje. Osmdesátiletému narozenému v onen přestupný den, klidně
bude tvrdit, že je vlastně dvacetiletý
mladík. Hned od samého začátku koketuje s jarem i se zimou. Hned
v prvních dnech nám nabízí skoro

pravidelnou hromniční oblevu. Ví, že
tato je pouze teplejším zimním intermezzem, a proto dodává: je tu svátek
Hromnic – zimy polovic. Den na to
připomíná: je tu svátek Blažeje, slunce ještě nehřeje. Po hromniční oblevě,
které se někdy říká hromniční zima,
přichází období valentinské zimy. V té
nás upozorňuje svatá Dorota, že bude
rozdávat ptáčkům písničky, ale člověk
by měl doplnit krmítka. O svaté Scholastice navleč si rukavice (10. 2.). To
je rada hlavně pro rybáře, protože na

tento den se probouzí ryby. Rybáři je
musí nejen pozdravit, ale udržovat jim
přístup vzduchu. To už máme období
tuhé únorové zimy, kterému se také
říká zima valentinská. Ta nežertuje,
vždyť v minulosti nás o tom nejednou
přesvědčila. Této zimě činí někdy konec svatý Valentýnek – jara tatínek ve
spojení s juliánskou oblevou. Posledním obdobím tuhé únorové zimy bývá
pak petrská zima. Den svatého Petra
stolování, však zimu ještě nevyhání.
(22. 2.). To patří podle slov “pranostiky sedlské” z roku 1676: …”svatý
Matěj milý, otvírá zemi a zemské žíly.
A v ten čas se lomí led…”. Na tom
má zásluhu také prodlužující se den
a sluneční paprsky…
Ze slov E. Strnada vybírala Z. Lédlová.

Z p r áv y m ě s t s k é h o ú ř a d u
města
Ve čtvrtek 7. února 2002 se uskuteční XV. zasedání zastupitelstva města
ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou, začátek v 17.00
hod. Hlavními body programu je další stupeň projednání změny územního
plánu, úprava rozpočtu města a prodej
pozemků.
● Poplatky za znečišťování

ovzduší
Městský úřad upozorňuje vlastníky
a provozovatele kotelen a zdrojů tepla
o výkonu do 200 kW (tzv. malé zdroje
znečištění) na povinnost nahlásit do
15. února 2002 údaje o zdrojích znečištění ze kterých MěÚ stanoví příslušný poplatek v souladu se zákonem
č. 389/91 Sb.

● Daň z nemovitostí

1) Koeficienty pro výpočet sazby
daně z nemovitostí dle §11, odstavec
(1), písmeno a) zákona pro jednotlivé
části města Ždírec nad Doubravou
platné od 1. 1. 2002:
a) Ždírec nad Doubravou

1,4

b) Horní Studenec, Nový
Studenec, Benátky, Nové
Ransko, Kohoutov, Údavy

1,0

c) Stružinec

0,6

d) Horní Studenec čp. 5, 7,
20, 59, 69
a Nový Studenec čp. 33

0,3

2) Základní sazba daně u staveb
uvedených v zákoně o dani z nemovitosti v § 11, odstavec 1), platnost od
1. 1. 1999:
– písmeno b) – stavby pro individuální rekreaci

– písmeno c) – garáže vystavěné odděleně od obytných domů
– písmeno d) – stavby pro podnikatelskou činnost
se v celé obci násobí koeficientem 1,5.
Výběr ze zápisu schůze
Rady města č. 70, 9. 1. 2002

1) Rada města konstatovala, že
paní Hájková přidělení bytu v Domě
s pečovatelskou službou odmítla.
V měsíci prosinci podala žádost
o umístění v DSPS paní Marie Jandová z Benátek čp. 76. Rada zvážila potřebnost umístění žadatelky do DSPS
a byt jí pronajala s okamžitou platností. Hlasování: 5 pro.
2) Paní Eva Tůmová požádala radu
města o ukončení nájmu prostor prodejny v budově čp. 14 v Horním
Studenci. Rada žádosti vyhověla. Pod-

(pokračování na str. 2)

● XV. zasedání zastupitelstva

(pokračování ze str. 1)

Z p r áv y m ě s t s k é h o ú ř a d u
mínkou ukončení nájmu je úhrada nájemného a služeb k uvedenému datu.
Hlasování: 5 pro. Rada dále ukončila
pronájem společenské místnosti zdravotní pojišťovně METAL–ALINCE na
žádost nájemce. Hlasování: 5 pro.
3) Rada města odsouhlasila uzavření dohod o pracovní činnosti s občany–důchodci, kteří již pro město
vykonávali práci v roce 2001 a to za
stejných podmínek, jako v uplynulém
roce. Jedná se o zaměstnance kina,
kronikáře, správce hřbitova a uklízečku. Rada dále odsouhlasila uzavření
dohody o pracovní činnosti s Ing. Václavem Pavlíčkem na provádění stavebního dozoru na výstavbě 16 b.j. v ulici
Jižní. Podmínky smlouvy jsou shodné
s podmínkami smlouvy z roku minulého. Rada města souhlasí s tím, aby
město uzavřelo dohodu s paní Věrou
Šťastnou na výkon funkce knihovnice
na Novém Ransku. Odměna bude vyplacena ve výši, kterou doposud vyplácela Okresní knihovna Havl. Brod.
Hlasování: 5 pro.
Usnesení ze 70. schůze
Rady města
1) Rada města souhlasí:

a) Se změnou v délce nájmu na
dobu určitou bytu v Údavech čp. 43
Petru Lojkovi a to z 1 měsíce na 1/2
roku.
b) S ukončením nájemní smlouvy
s Evou Tůmovou na pronájem nebytových prostor v budově v Horním Studenci čp. 14 k 31. 12. 2001.
c) S ukončením nájemní smlouvy
se zdravotní pojišťovnou METAL–
ALIANCE na pronájem společenské
místnosti v DSPS k 31. 12. 2001.
d) Se zrušením předepsaných poplatků za stočné u domácností, které
nejsou připojeny na veřejnou kanalizaci. Seznam zrušených poplatků tvoří přílohu zápisu.
e) S uzavřením dohod o pracovní
činnosti s paní Miluší Mühlfaitovou,
Jaroslavou Homolkovou a Marií Klepetkovou, pány Karlem Novákem,
Františkem Otradovským, Františkem
Sysrem, Miloslavem Bouškou, Františkem Kubátem st. a Ing. Václavem Pavlíčkem a to za stejných podmínek za
jakých pracovali v roce 2001 při respektování stanovené minimální mzdy.
f) Se zvýšením hodinové mzdy
u zaměstnanců pracujících na dlouho-

dobé dohody o pracovní činnosti na
stanovenou minimální mzdu.
g) S uzavřením dohody o pracovní činnosti s knihovnicí v místní části
Nové Ransko paní Věrou Šťastnou.
h) S příspěvkem:
– ve výši 10.000,– Kč Okresní nemocnici Havlíčkův Brod na zakoupení přístroje HRT II pro oční
oddělení
– ve výši 10.000,– Kč Sdružení pro
péči o duševně nemocné FOKUS
VYSOČINA Havl. Brod na činnost
sdružení ve Ždírci nad Doubravou
– ve výši 5.000,– Kč Hospici Anežky České se sídlem v Červeném
Kostelci
– ve výši 2.000,– Kč Centru služeb
pro zdravotně postižené Havlíčkův
Brod na činnost centra
– ve výši 2.000,– Kč Zbyňku Mrkvičkovi na provoz pojízdné prodejny
zásobující Stružinec
– ve výši 50.000,– Kč fotbalovému
oddílu SK DEKORA Ždírec n.D.
na činnost oddílu
– ve výši 7.000,– Kč Sokolu Horní
Studenec na činnost oddílu stolního tenisu
– ve výši 10.000,– Kč celkem na ceny
účastníků turnajů, z toho s příspěvkem SDH Údavy ve výši 1.000,– Kč
na ceny pro účastníky turnaje ve
stolním tenisu dne 2. 2. 2002 a ve
výši 500,– Kč na ceny pro účastníky turnaje v mariáši dne 23. 2.
2002
– ve výši 15.000,– Kč klubu seniorů
(komise rady města) na činnost klubu v roce 2002
i) S vyřazením nepotřebného
drobného majetku dle přílohy zápisu

N A

v souladu s návrhem inventarizační
komise.
2) Pronajala:

Část pozemku na Kohoutově panu
Josefu Stehnovi a Josefu Sodomkovi
k uskladnění palivového dřeva za stejných podmínek jako u smlouvy platné
v roce 2001.
3) Stanovila:

a) Výši pronájmu nebytových prostor prodejny v budově čp. 43 v Údavech na 5.000,– Kč ročně.
b) Termín XV. zasedání zastupitelstva města na 7. únor 2002.
● Přístup k informacím

Výroční zpráva Městského úřadu
Ždírec nad Doubravou za rok 2001
o poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, o svobodném přístupu k informacím.
Městský úřad ve Ždírci n.D. byl
v roce 2001 požádán o informace ve
smyslu výše uvedeného zákona celkem
426 krát.
– 1 žádost byla podána písemnou formou
– 5 žádostí elektronickou cestou
(e–mail)
– 420 ústně (včetně telefonických)
Všechny žádosti byly kladně vyřízeny.
Rozhodnutí podle § 15 uvedeného
zákona nebylo vydáno žádné.
Městský úřad

● Ztráty a nálezy

Sbírce nálezů vévodí 2 jízdní kola.
Jedno značky Favorit a druhé dětské
BMX. Postrádáte–li uvedená kola, přihlaste se o ně na MěÚ.

A K T U Á L N Í

Zápis žáků do 1. třídy základní
školy
Ředitelství ZŠ Ždírec nad Doubravou oznamuje, že ve středu 6. února
2002 se bude konat zápis dětí do 1. třídy základní školy.
Zápis budoucích prvňáčků se uskuteční v 1. pavilonu ZŠ (nad mateřskou
školou) od 12.45 do 16.00 hod.
Zápis v Horním Studenci se uskuteční v budově ZŠ ve stejný den v době
od 12.45 do 16.00 hod.
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T É M A

Žádáme rodiče, aby vzali sebou
rodný list dítěte a občanský průkaz.

Zápis žáků do mateřské školy
Ředitelství ZŠ Ždírec nad Doubravou oznamuje, že zápis do mateřské
školy se bude konat od 11. 2. do 8. 3.
2002.
Zápis dětí do MŠ se uskuteční v mateřské škole Ždírec n.D. denně od 8.00
do 15.00 hodin.

N A

A K T U Á L N Í

T É M A

Zápis v Horním Studenci se uskuteční v budově ZŠ ve stejném termínu
v době od 13.00 do 15.00 hodin.
Děkujeme a těšíme se na vás.

Věřím, že se touto akcí podařilo povzbudit zájem o činnost charity a ukázat, že nám není lhostejná cizí bolest
a trápení.

Mgr. Jiří Novák, ředitel

Antonín Brychta

Počet obyvatel

Oprava kostela v roce 2001

A* – k 18. 1. 2002
B* – k 1. 3. 2001
C* – k 1. 1. 2000

Jak si mohli obyvatelé Horního Studence v létě povšimnout, natírala se na
místním kostele střecha a štít. Práce
provedl pan Stanislav Kamarád – Staré Ransko. Náklady činily 63.840 Kč
a 10.500 Kč.
Když jistý muž ze Studence poznal,
že na střeše kostela visí bratři Kamarádovi, poznamenal: “Kamarádi jsou
dobří“. A skutečně byli. Z kvalitně vykonané práce za příznivou cenu mohla
mít radost nejenom farnost, ale i každý, kdo ví, že střecha místního kostela
patří neodmyslitelně k tomuto malebnému údolí našeho kraje.
Děkuji Městskému úřadu za příspěvek, který činil 70.000 Kč. Vzhledem k tomu, že farnost musela letos
ještě provést nákladnější opravu zvonice a Okresní úřad nic nepřispěl,
nemohli bychom opravu střechy a štítu kostela bez podpory Městského úřadu realizovat. Znovu tedy za farnost
upřímně děkuji.

Ždírec n.D.
Horní Studenec
Nový Studenec
Údavy
Stružinec
Benátky
Nové Ransko
Kohoutov
Celkem město

A*
B*
C*
1850 1840 1833
281 282 283
145
148
157
114
103
99
51
51
48
175
170
169
119
108
106
89
88
91
2824 2790 2786
MěÚ, evidence obyvatel

Tříkrálová sbírka
V pátek 4. ledna mezi 14 a 17 hodinou proběhla na některých místech
Ždírce nad Doubravou Tříkrálová sbírka. Sbírku pořádalo Sdružení Česká
katolická charita formou koledy. Ten,
kdo viděl bílé pláště s čepicemi “králů“ a “velblouda“ byl jistě překvapen,
ale po oslovení v drtivé většině správně
zareagoval – do zapečetěných kasiček
vhodil příspěvek. Všem, kdo přispěli,
jménem všech potřebných, děkujeme.
Skupina tříkrálových koledníků vybrala od místních občanů 4846,– Kč.
Je to málo nebo mnoho? Možná mohlo být víc, kdyby se podařilo vytvořit
více skupinek dětí a obejít všechny ulice. Snad příště.
Jak již bylo sděleno, výtěžek bude
ze 70 % odeslán na vybavení a zahájení provozu denního stacionáře pro
děti a mládež s mentálním postižením
v Ledči nad Sázavou, zbylá část bude
rozdělena pro humanitární pomoc do
zahraničí, k financování charitních
projektů v ČR, na činnost církevních
charit a na pokrytí nákladů na přípravu a realizaci sbírky.
Velký dík patří dětem, kteří koledovaly – vzaly to upřímně i vesele – jak
to děti umí. Dík patří i dvěma dobrovolným spolupracovnicím, které děti
doprovázely. Děkuji radě Městského
úřadu, která sbírku podpořila a umožnila zmrzlým koledníkům osvěžení
v domě pečovatelské služby.

Antonín Brychta, duchovní správce

Otevírací doba pobočky České
spořitelny a.s. od 1. února 2002
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

9.00 – 12.30
9.00 – 12.30
9.00 – 12.30
9.00 – 12.30
9.00 – 12.30

13.30 – 17.00
13.30 – 15.00
13.30 – 17.00
13.30 – 15.00
13.30 – 16.00

vedoucí pobočky ČS

Zima a údržba komunikací
Letošní zima začala neobvykle zostra a vlastně od prvních dní svého panování nepolevuje a dává znát, kdo
že je zde pánem. Městský úřad vynaložil na odklízení sněhu do konce
roku 2001 částku téměř 200 tis. korun,
což jsou normálně náklady na údržbu
na celou zimu a to nás čekají (včetně
ledna) ještě nejméně 3 zimní měsíce.
Rada města se několikrát zabývala
stavem údržby komunikací a řešila některé připomínky občanů. Všeobecně
lze však konstatovat, že přes nebývalé
množství sněhu je údržba místních komunikací na dobré úrovni, o což se
–3–

zasloužili především všechny firmy
a soukromníci, kteří někdy s vypětím
všech sil odstraňovali sněhovou nadílku. Děkujeme a vydržte!
MěÚ

Několik informací k nové
prodejně masa a uzenin
11. prosince byla otevřena nová prodejna masa a uzenin na náměstí 9. května, k jejímuž otevření přispěl nemalou
měrou též městský úřad.
Stávající prodejní plocha nahradila
již méně vyhovující prostory pronajaté
v objektu městského úřadu.
Nová prodejna je podstatně prostornější a dovoluje nám tak ve větší
míře rozšířit sortiment prodávaného
zboží. Bohužel veterinárně hygienické
předpisy a další zákony nás částečně
omezují v dalším rozšíření sortimentu. Určité druhy zboží tak vůbec vyrábět ani prodávat nemůžeme (výrobky
obsahující čerstvou krev – polévka,
barvené kroupy a jiné). Prodej občerstvení s konzumací přímo v prodejně
(bufet) nelze v současné době realizovat. I přes tato omezení se snažíme
našim zákazníkům vyjít vstříc, například rozšířením prodejní doby o pondělní dopolední prodej. Od 22. ledna
je též zaveden prodej polévek, ale z již
výše uvedených důvodů pouze do přinesených nádob. Polévka bude v prodeji zatím 2x týdně (v úterý a ve čtvrtek)
a opět v návaznosti na hygienické
předpisy pouze od 10 do 12 hodin.
Od 17. ledna jsou v prodeji houskové
knedlíky vlastní výroby. O dalším rozšíření sortimentu se dále uvažuje.
Touto cestou se omlouváme našim
zákazníkům za některé problémy, které otevření prodejny provázely, zejména pak za prodejní dobu na konci roku
2001. Zároveň chceme požádat naše
zákazníky, aby případné připomínky
a podněty k provozu prodejny adresovali přímo na Zemědělskou a.s., nebo
předali v prodejně. Pokud to bude
v našich silách, budeme se snažit našim zákazníkům maximálně vyhovět,
ovšem musíme se řídit především zákonnými předpisy, které nás v některých případech dosti omezují.
Za Zemědělskou a.s. Ing. Miloslav Doležal

Sloupek

pamětníků

Oh lé d nut í za m i nu lo st í
V procházce kolem trianglu pokračujeme od bývalé
Vachkovy výrobny na křižovatku k Lázničkům.
M. Mühlfaitová, kronikářka

Těsně před křižovatkou na levé straně vybudoval pan
Lacina rodinný dům (dnes Městská knihovna) s tkalcovskou dílnou, původně jednopodlažní – viz snímek z roku
1935.

Na dalším snímku z roku 1935 je pohled od dnešní ulice
Školní k Lázničkům. Vlevo je Lacinova tkalcovna a na pravé straně rodinný domek Havlíkových, Švandových a zcela
vzadu Lázničkova restaurace. Oba rodinné domky byly
zničeny při bombardování 9. 5. 1945 a po válce byly postaveny zcela nově.

Na snímku z roku 1942 (pohled od školy) je zachycena
Lacinova tkalcovna již po výrazné přestavbě a výstavbě
zcela nové dílny (dnešní budova kina). Na snímku je dále
zachycena restaurace u Lázničků a zcela vpravo autodílna
pana Velíka (nyní firma D&s, s.r.o.).

Hotel Láznička je zachycen i na dalším snímku z roku
1935. Z fotografií uložených v archivu je patrné, že vybavení tehdejší restaurace bylo skutečně na úrovni. Velký

sál sloužil divadelnímu spolku J. K. Tyl, o jehož činnosti
je dochováno mnoho písemností. Malý sál, tzv. zrcadlový,
byl na svou dobu skutečně reprezentační.
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Sloupek

pamětníků

Str u ž i necká ho spo da
Stružinečtí školáci “u muziky”
Není to tak dávno, kdy jsem měl
možnost prolistovat několik školních
matrik hornostudenecké Národní školy.
Byli tam zapsaní žáci, kterým by nyní
bylo asi 120 až 130 let! Mnohé z nich
jsem osobně znal, byli to už staří lidé.
Okolo roku 1880 děti ze Stružince
chodily do školy přes les, mezi poli po
Barchanci k chrudimské silnici a po
jejím překročení pokračovaly polní
cestou “Dolcema” do Studence. Roku
1884 jich chodilo 33. Celkem ze sedmi obcí jich bylo 301 školáků, škola
byla trojtřídní...
V jedné knize mne u stružineckých
žáků a žákyň zaujala na okraji listu
drobným písmem napsaná poznámčička... “u muziky”! Ale, ale, ale! To se
podívejme – kdopak to ale byl? Byla
jich celá desítka, osm kluků a dvě
děvčata. Žáci I. a II. třídy, stáří od
devíti do dvanácti let. Děti stružineckých domkařů. Dva nejstarší slavili
svoje narozeniny v říjnu a o našem posvícení! Maminka toho úplně nejstaršího bývala hostinského dcera a o rok
mladší Josef byl sirotek, otec mu zemřel na jaře 1884. Kluk měl větší volnost. Obě rodiny bydlely hned vedle
hospody. I ostatní děti postižené poznámkou sousedily nedaleko.
Po celou dobu trvání hospody chodily děti z vesnice “na čumandu” pod
okna, některé se odvážily i do síně.
Překvapilo mne, že žáci k poznámce
nedostali horší známku z “mravů”
(chování). “Návštěvníci muziky” se

Naše škola
Ždírec nad Doubravou
Po krásných vánočních prázdninách
se zdálo, že se v naší škole toho moc
neděje. Za okny s výzdobou na motivy “Zvířata v zimě spí” však žáci nespali. Pravda, neuskutečnily se téměř
žádné soutěže, ale ve své činnosti pokračovaly všechny kroužky – na naší
škole jich pracuje 18. Hlavně se však
žáci i vyučující soustředili na hodnocení 1. pololetí. Vysvědčení napoví
mnoho o tom, jak pilně, odpovědně,
s porozuměním či právě opačně žáci
zvládli učivo prvního půl roku. Jedno

průměrně učili, jen Josef často vynechával, musel po úmrtí otce pomáhat
v hospodářství.
Na stránce 40. prvního dílu kroniky
hornostudenecké školy řídící učitel Bohumil Kopecký obšírně vylíčil výlet do
lesa Crhov, uspořádaný majitelem (Panství) Velkostatku Studenec. Řídící psal:
“ku posilnění ze sbírek zakoupeno 400
rohlíků, 150 párů uzenek a 1/4 hl piva”,
atd. Byl to opravdu pěkný výlet. Na
straně 50. opět záznam o konání výletu
a ... ”dítky podarovány rohlíky, uzenkami a pivem”! To bylo na konec roku
1884 – 85. Asi se v té době tolik nehledělo, čím se dítka o výletech napájela.
Proto taky nebyla ta známka z chování
zhoršená! Až teprve roku 1904 vyšly
nové zákony:”Nařízení c. k. Zemské
školní rady 7. 4. 1904. Zakazuje se tímto při výletech žákovských navštěvovati hostinců a pití lihovin vůbec”.
Roku 1881 se konala kontrola z Polenské diecéze ve škole v Horním Studenci a pan kontrolor napsal mimo
jiné: “rozpustilá jest mládež školní,
zlodějství, pití kořalky, hanobení řeči,
i v písmě, vybírání ptáků, maření patentu a rvačky... ” Byla mládež napomenuta”.... Nářky na špatné chování
mládeže se opakovaly.
V matrikách vedle jmen žáků jsou
uvedeni jejich rodiče, nebo poručníci,
ale také jejich stravovatelé, nebo poskytovatelé služby a j. Majitel stružinecké hospody je v jedné knize uveden
jako stravovatel a u dalšího staršího
žáka jako poskytovatel služby. Podle

záznamů do školy moc nechodili. Zejména ten starší, narozený r. 1871.
Takových školáků bylo v hornostudenecké škole několik. Pracovali za stravu a bydlení. Byly to děti z chudých
a hlavně početných rodin.
Rodinný život nově nastoupivších
šenkýřů ve Stružinci se nijak nedařil.
Na takové malé vesničce s 200 obyvateli a na vedlejší cestě živnost neposkytovala nějaké zvláštní zisky. Manželům
Antonínu a Aničce se štěstí vyhýbalo.
V rodině mívali často smutek. Jen prvorozená dcera Mařenka zůstala z devíti dětí! Druhorozená Anička ani ne
po dvou měsících krátkého života zemřela. Za rok potom v červenci 1886
zemřel synek stár 14 dní. Roku 1889
se narodila holčička, které rodiče dali
opět jméno Anna. Po 2, 5 roce 1892
zemřela. Dne 19. června se narodila
dvojčata. Jan a Lojzík. Jan zemřel za
šest dní, Lojzík následoval svého bratříčka, když mu bylo něco málo přes rok.
František narozený 20. listopadu 1899
zemřel 12. května 1903. Dne 13. prosince 1910 jel studenecký pan farář pan
Schöneberg s “velebnou svátostí” do
Stružince k nemocné dceři hostinského
Toničce. Zaopatřená Tonička zemřela
26. ledna 1911. Staré pamětnice pohřbu
Toničky vyprávěly, jak pan farář maminku utěšoval. Pamatovaly si, jak hostinská bědovala:”pane faráři, vždyť je
to už sedmé dítě!” Toničce bylo 19 let.
To ještě nebyl konec jejího trápení. Dne
12. března 1914 zemřela devatenáctiletá
dcera Pavlína. V těchto letech koncem
století umíralo hodně dětí v hornostudenecké kolatuře. Takové hoře ale neprožila žádná jiná rodina.
Bouška Miloslav, kronikář

školní kolo se přece jenom uskutečnilo. 9. ledna proběhla Dějepisná olympiáda pro žáky 8. a 9. tříd. Soutěžilo
9 žáků ve znalostech z tématu Evropská kultura ve středověku. Výsledky byly vyrovnané. Na třetím místě
s 50ti body z 97 možných se umístil
Ivo Marek (8. A), druhá skončila Lenka Josková (9. tř. ) se ziskem 60 bodů
a vítězem se stal žák 8. A Vítězslav
Klepetko (61 bodů), který postupuje
do okresního kola.

Horní Studenec – z činnosti školy:

Blíží se opět zápis dětí do první
třídy, a tak mnoho starších žáků připravuje drobné dárky k této jistě významné chvíli.

3. 29. 2001. FOTO – BRNO
Všichni žáci 1. – 4. ročníku měli
možnost se nechat netradičně vyfotit
v různém provedení.

Anna Horáková

Alena Janáčková
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1. 11. 2001. DIVADLO ÚSMĚV
Zimní pohádka o rukavičce
2. 28. 2001.
ZÁVODIVÉ HRY NA SNĚHU
Děti si vyzkoušely techniku jízdy
na pytlích, na kluzácích a na bobech.
Závoděním zjistily, co jezdí nejrychleji. Všichni byli za účast odměněni
sladkostí. Nejlepší sněhulákovým diplomem.

ČER NOBÍL Á K RONIK A
Policie ČR – OO Chotěboř
informuje:
● Od 1. 12. 2001 se pátrá po neznámém pachateli, který za použití
násilí částečně odšrouboval a dále vytrhl mincovní telefonní automat v obci
Ždírec nad Doubravou, který následně celý odcizil a způsobil Českému
Telecomu škodu ve výši 61.000,– Kč.
● Policisté pátrají po neznámém pachateli, který se v ranních hodinách
dne 4. 12. 2001 za pomoci násilí vloupal do novinového stánku ve Ždírci
n.D., kde odcizil různé druhy cigaret,
svým jednáním způsobil škodu ve výši
nejméně 37.000,– Kč.
● Od 29. 12. 2001 se pátrá po neznámém nenechavci, který vypáčil dveře
u dřevěné kůlny v Krucemburku a zde
odcizil elektrický křovinořez, sekačku, vrtačku a motorovou pilu, čímž
způsobil majiteli škodu ve výši nejméně 28.000,– Kč.
● Za uplynulé období zpracovali policisté zdejší součásti celkem 18 přestupků. Z uvedeného počtu se jednalo
o 8 dopravních nehod pouze s hmotnou škodou. Jedná se převážně o přestupky majetkového charakteru a dále
narušování občanského soužití.

Informace pro občany:
Vzhledem k častým dotazům občanům ve věci vydávání a platnosti

občanských průkazů a řidičských průkazů mohu sdělit, že veškerá evidence
ve věci uvedených dokladů spadá
již výlučně pod pravomoc Okresních
a Městských úřadů.
Platnost dosavadních občanských
průkazů je vydána a zveřejněna
v zákoně o občanských průkazech
328/1999 v § 24 s účinností od 1. července 2000.
Občanské průkazy vydané do
30. dubna 1993, kde není vyznačeno
občanství, pozbyly platnost dnem
31. 12. 2001.
Občanské průkazy vydané přede
dnem účinnosti tohoto zákona platí po
dobu v nich uvedenou, nejdéle však
do 31. prosince 2005.
Policisté na útvarech PČR přijímají
pouze ve věci občanských průkazů
ohlášení o odcizení OP, nikoliv o ztrátě OP.

Paříž

4 480,– Kč

24. – 29. 9.

Jižní Francii

5 950,– Kč

14. 12.

předvánoční Vídeň

450,– Kč

24. 5. – 1. 6.

Skotsko

12 990,– Kč

4. – 9. 6.

Jižní Itálie (Neapol, Capri, …)
6 990,– Kč
4. – 10. 7.

1. – 4. 5. a 11. – 13. 10.
Maďarské lázně,
3 490,– a 3 190,– Kč
1. – 5. 5. a 16. – 19. 5.
Floriada (Holandsko, Belgie)
27. – 29. 7.
Za krásami Solnohradska,
2 990,– Kč
červen
Chorvatsko s aerobikem
červenec, srpen
cykloturistika v Dolomitech
23. 8. – 1. 9. a 6. – 15. 9.
Dalmácie
– poznávání s koupáním
Všechny tyto zájezdy ve spolupráci
s CK MTOUR a CKDP HK.

Řidičské průkazy vydané od 1. července 1964 do 31. prosince 2000 mají
platnost do 31. prosince 2005.
kpt. Jaroslav Šereda, vedoucí OOP

Vstupné včetně místenky a dopravy autobusem 70,– Kč, předprodej vstupenek
v papírnictví u paní Mühlfaitové. K tanci a poslechu hraje AMIX, ukázku
sportovního tance předvede taneční skupina Elvis Jihlava. Bohatá tombola,
občerstvení zajištěno.
Jízdní řád autobusu:

19.00
19.05
19.15
19.25

1. – 5. 5. a 10. – 14. 10.

Řidičské průkazy vydané do
30. června 1964 mají platnost do 31.
prosince 2002.

v kulturním domě Sobíňov. Začátek v 19.30 hod.

Odjezd:
Benátky, zast.
Kohoutov, zast.
H. Studenec, pohost.
Ždírec n.D., DIPP

NABÍZÍ V ROCE 2002:

Zámky na Loiře, Bretagne,
Normandie, Paříž 6 820,– Kč

HASIČSK Ý PLES

18.30
18.35
18.40
18.45

Družstevní 403
582 63 Ždírec nad Doubravou
Tel./fax.: 0453/694 140
www.kyncl.chnet.cz

V oblasti platnosti řidičských průkazů je rozhodující datum vydání a to
následovně:

Sbor dobrovolných hasičů Ždírec nad Doubravou
pořádá v sobotu 23. února 2002

Odjezd:
Krucemburk, náměstí
Krucemburk, sokolovna
Ždírec n.D., náměstí
Nové Ransko, zast.

Ing. Jindřich Kyncl
Cestovní agentura

Odjezd:
Ždírec n.D., náměstí
Ždírec n.D., DIPP

Odjezd:
Bílek, zastávka aut.
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19.35
19.40

19.50

DÁLE PŘIPRAVUJEME:

Jsme autorizovaným provizním prodejcem: ATIS, FIRO–tour, GLOBTOUR,
M–TOUR, Régio a dalších spolehlivých CK. Možnost získání i produktů CK FISCHER a ČEDOK.

! VŠE KROMĚ CESTY NA MĚSÍC !
Na Vaši návštěvu se těšíme každé
úterý a pátek od 12.15 do 15.00 hod.
v naší kanceláři ve VZORU nebo po
telefonické dohodě kdykoliv i v sobotu
a v neděli.

Anketa
Máme masnu. Co Vy na to ?
a Pondělí 31. 12. “Silvestr” – zavřeno; středa 2. 1. – zavřeno.
Neomluvitelné! Asi vám slovo “tržba” nic neříká!
důchodkyně, 61 let
a Postrádáme paní vedoucí ze staré
masny. Proč? Rozuměla nám, důchodcům. Vždy s úsměvem nás obsloužila. Děkujeme touto cestou.
důchodkyně, 63 a 65 let
a Ždírec dostal pěkný vánoční dárek
– novou, moderní prodejnu. Prodejna se mi moc líbí, chodím sem
často nakupovat a jsem celkem spokojený. Drobné počáteční nedostatky je třeba pominout.
ždírecký čtyřicátník
a Masna na náměstí “nová”.
Chybí řezník, který ostrým nožem
krájí plátky a řízky. Ne praporky
na “1. máje”.
žena, 52 let
a V nové masně postrádám paní
Cyrmonovou, čerstvé a pořádně
opracované maso. O cenách masa
nemluvím, není ve Ždírci žádná
konkurence.
muž, 40 let
a Prodejna masa je pěkná, bohužel ty
schody. Všude se dnes dělá bezba-

Kultura
Den, kdy si ptáci začínají
vybírat své druhy…
… přestože zima nám stále připomíná, že na jarní prosluněné dny si musíme
ještě počkat, není to důvod, aby zima
prostoupila i naše srdce. Snad právě proto, aby se tak nestalo, zvolili naši moudří
předkové dobu, kdy se zima zdá být už
příliš dlouhá, pro oslavu svátku zamilovaných. Den svatého Valentina, který
připadá na 14. února, byl prý i dnem,
kdy si ptáci začínají vybírat své druhy.
Je milé, připomínat si byť drobnou
pozorností, že láska je stále s námi,
je v dnešní uspěchané době tím
nejhezčím důkazem toho, že jsme
zcela nepropadli všednímu shonu.
A vzpomínka na takový okamžik
radosti zahřeje i po dlouhém čase, kdy
už třeba vztah mezi partnery přeroste

riérový vchod a tady schody nejsou
čisté. Kolem zábradlí je namrzlý
sníh, takže se nedá ani přidržet. Nikdo nepočítal, že by tam šli staří
lidé...
důchodkyně, 70 let
a Na Silvestra v masně zavřeno. Proboha, co nás ve Ždírci ještě čeká
za služby.
žena, 36 let
a Masnu máme krásnou, což o to,
ale se zbožím je to mnohem horší.
Chtělo by to konkurenci.
žena, 44 let
a K a.s. Zemědělské Krucemburk:
Otevřeli jste novou prodejnu, vyměnili v ní prodavačky a vzali nám tu,
která byla k zákazníkům vždy milá,
úslužná a hlavně poctivá. “Tím si
tržbu nezvýšíte, ba naopak!” Z poloprázdných pultů jste nám po celý
týden nabízeli staré maso potažené
tmavou krví. Slizká uzenina šedé
barvy rovněž odpuzovala. A přitom
vám hned vedle konkuruje prodejna
Jednoty, kde je uzenina čerstvá, některá v “akci” zlevněná. Kde jsou
tak dobré škvarky, párky a klobásy
z Vaší výrobny? Stávaly na ně fronty a jezdili pro ně i zákazníci ze
širokého okolí.
Chtělo by to konkurenci a supermarkety.
žena, 50 let

v pouhý zvyk a zaběhnutou rutinu.
U nás jsme si zatím na tento zimní
svátek nepotrpěli, ale celý anglosaský
svět jej nadšeně slaví. V této době si lidé
vyměňují speciální pohlednice, valentinky, s přáním ke svátku zamilovaných,
všichni věří v krásný vztah. A když věříte, mnohdy se váš sen splní, nebo ne?
O dnu svatého Valentina se zmiňuje
Shakespeare a Chaucer, stejně jako básníci Drayton a Lydgate. Jedním z prvních autorů pozdravných básní k tomuto
dni a poetických milostných veršů byl
vévoda Charles z Orleansu, který byl zajat v bitvě u Agincourtu. Všechno tohle
ale se zamilovanými spískal a má na svědomí mučednický biskup z Umbrie…
Snažme se proto využít každou příležitost k vyjádření našich citů. Protože
jen ten, kdo dává, bývá obdarován, praví
staré a pravdivé přísloví. A dárek z lásky snad nikdy nemůže být odmítnut.
Z. Lédlová
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a Tak jsme se konečně dočkali nové
masny. Jsem pravidelnou zákaznicí, při čekání vyslechnu dobré i to
horší hodnocení. Těm, co všechno
na masně vidí jen černě, těm chci
připomenout, že i v této prodejně je
převážná část uzeniny od stejných
masokombinátů jako v Jednotě. To
znamená i stejně kvalitních, dobrých a horších.
žena, 49 let
a Jsem velmi nepravidelný zákazník
masny. V té naší jsem byla všehovšudy dvakrát. Poprvé to bylo za
slunečného zimního dne, a tak mne
hned napadlo, zda se nezapomnělo
na žaluzie. V obchodě jsem byla
sama, to mi vyhovuje, protože už
počet tří lidí přede mnou je na mě
moc. Celkový dojem ale nic moc.
Kašírované prasátko už dnes nikoho nedojme.
žena, 57 let
a Nová prodejna je krokem k pohodlnějšímu nákupu. Zmizely fronty,
rozšířil se sortiment, i nové prodavačky jsou ochotné, takže jsme
spokojené. Pokud by zemědělské
družstvo chtělo prodej zlepšovat,
určitě najde další možnosti, např.
v sobotu je jedna prodavačka na
dva pulty málo.
zákaznice 35 a 60 let
Anketní otázka na únor:
Co Vám v životě nejvíc chybí ?

Obecní zastupitelstvo
v Havlíčkově Borové
pořádá v místní sokolovně
v sobotu 2. února 2002

XI.
OBECNÍ
PLES
Začátek v 19.30 hod.
K tanci hraje hudební skupina
E.M.I.L.
Bohatá tombola, vstupné
obvyklé, doprava zajištěna.

SK DEKOR A infor muje:
Vánoční turnaj ve stolním tenise
Předem bych chtěl touto formou poděkovat vedení města a hlavně správci
tělocvičny, že nám v nabitém programu tělocvičny umožnil akci uspořádat. Nejednalo se o akci plánovanou
dopředu, spíše naopak. Svoje poděkování na úvod píši proto, že NE všichni
kompetentní, např. v okolních obcích,
jsou aktivnímu využití volného času
příznivě nakloněni.
Celkem se turnaje zúčastnilo 9 hráčů (ze Ždírce, Sobíňova a Chotěboře),
někteří pozvaní dali přednost ideálním sněhovým podmínkám. Střetly se
zde dvě generace hráčů. Otcové, kterým jejich potomci šlapou už pořádně
na paty ve všech směrech a dravé mládí posílené dennodenním tréninkem
ve škole u tenisových stolů, poháněni
touhou dokázat svou převahu a dovednost nad “starší generací”. Hrálo se na
dvou stolech, systémem každý s každým, na dva vítězné sety. Nejmladším
účastníkem byl Petr Neuvirt z 5. třídy,
který svými výkony potrápil několik
protihráčů a ve školní lize o něm jistě
uslyšíte. Vítězem se stal po čtyřhodinovém klání Miroslav Ilich s plným
počtem bodů a pouze s jedním prohraným setem. Turnaj se všem moc
líbil a o dramatické okamžiky nebyla
nouze. Rozešli jsme se s předsevzetím
klání si zopakovat a zpestřit ho souboji rodinných dvojic (otec syn – dcera)
ve čtyřhrách. Případní zájemci, kteří
zpracují své rodiče můžou kontaktovat
Mirka Ilicha 9. třída.
Ilich Mirek st. a ml.

Vánoční nohejbalový turnaj
V sobotu dne 29. 12. 2001 uspořádala ZŠ Ždírec nad Doubravou tradiční Vánoční nohejbalový turnaj ve
zdejší tělocvičně.
Letošního ročníku se zúčastnilo rekordních 13 družstev z obce a okolí.
Letos jsme poprvé přivítali i družstvo
ze Světlé nad Sázavou. Boje ve dvou
kvalifikačních skupinách a jedné finálové trvaly celý den. Po odehrání
52 zápasů byly večer vyhlášeny výsledky. Vítězem turnaje se stalo mužstvo
Rváčova A. Na druhém místě skončili
obhájci loňského prvenství družstvo

Kohoutova, třetí příčku získali hráči
družstva D&S Ždírec n. Doubravou.
Nejlepšími hráči celého turnaje byli
oceněni smečař Patrik Vídeňský ze
Rváčova a hráč v poli Jan Ročárek
z družstva Dorostenci Ždírec n.D.
Nejen vítězové, ale všechna družstva obdržela hodnotné věcné ceny,
které věnovali sponzoři tohoto turnaje.
Touto cestou chceme poděkovat všem
níže uvedeným sponzorům za finanční a věcné dary a věříme, že nám zachovají svou přízeň i v tomto roce
a s jejich pomocí budeme moci tento
tradiční Vánoční nohejbalový turnaj
opět uspořádat.
Sponzory turnaje byli:
Město Ždírec n.D.
DEKORA Jeníček, a.s. Ždírec n.D.
Stora Enso Timber, s.r.o. Ždírec n.D.
D&S, s.r.o. Ždírec n.D.
Musil, Prodejna nápojů Ždírec n.D.
Woodmetal, s.r.o. Kohoutov
ETA, a.s. Hlinsko
Disco club Falco Sobíňov
Tenez, a.s. Chotěboř
Říha, Zámečnictví Hlinsko
Kožešnictví Hudec, Hlinsko
Stavební firma BKK, s.r.o.
Havlíčkova Borová
Beho, s.r.o. Staré Ransko
Turinská S., účetnictví Krucemburk
Jan Marek

Futsalová liga 2001 – 2002
Dne 2. prosince 2001 začal další
ročník I. třídy futsalové ligy, které se
účastní i ždírecké mužstvo Zoufalci.
Tento ročník odstartoval již v nově otevřené hale v Přibyslavi. Větší a kvalitnější plocha svědčila Zoufalcům, kteří
v první turnajové neděli nepoznali hořkost porážky.
Sestava: brankař Pilař, P. Burian,
Starý, R. Vlach, Janáček, T. Burian,
Tecl, Máša, Bílek.
Zoufalci – Chlapíci Havlíčkův Brod
3:1 (2:1) – branky Tecl, T. Burian,
R. Vlach
Zoufalci – Chánov B 1:1 (0:1) – branka Máša
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Zoufalci – Restaurace Vysočina 5:1
(2:1) – branky Bílek 2, Tecl, T. Burian,
Máša
22. prosince proběhlo další měření
sil s těmito výsledky:
Sestava: brankař Pilař, P. Burian,
Starý, R. Vlach, Janáček, T. Burian,
Bílek, J. Matějka, Sklenář
Zoufalci – Vavera tým 3:1 (1:0)
– branky Jiří Matějka 2, Janáček
Zoufalci – S. U. D. Světlá B 4:1 (1:0)
– branky Bílek, Jiří Matějka, Janáček,
vlastní
Saurus STS – Zoufalci 1:0 (0:0)
Zoufalci – Slza Havlíčkův Brod 6:0
– branky R. Vlach 2, Janáček, Sklenář,
Jiří Matějka, Bílek
6. ledna 2002:
Nový rok zahájili Zoufalci celkem
dobře a z Přibyslavi si odvezli 2 výhry
a 1 prohru.
Sestava: brankař Pilař, Starý,
R. Vlach, Bílek, Jan Matějka, Jiří Matějka, Sklenář, Máša.
Zoufalci – Premium 1:0 (0:0) – branka Máša
Zoufalci – S. U. D. Světlá B 4:1 (1:0)
–branky R. Vlach, Jan Matějka, Starý,
Máša
Zoufalci – FC Mlejn 0:1 (0:0)
Tabulka po třetím kole:
1. Zoufalci Ždírec
7
2. Saurus STS Chotěboř 6
3. Chlapíci Havl. Brod 6
4. Restaurace Vysočina 5
5. FC Mlejn Ledeč
5
6. Slza Havl. Brod
5
7. S.U.D. Světlá B
4
8. Vavera tým Věžnice 4
9. Chánov Chotěboř B 2
10. FK Premium Světlá 1

1
3
2
3
2
1
1
1
1
3

2
2
3
3
5
5
6
5
8
6

22:7
45:36
25:22
35:29
30:27
25:30
25:30
32:44
17:27
21:30

22
21
20
18
17
16
13
13
7
6

(POP)

Podoubravská cyklotrasa
Od února letošního roku je v papírnictví u paní Mühlfaitové možno zakoupit mapu Podoubravské cyklotrasy
č. 5127, kterou vydal v nakladatelství
SCHOCART Svazek obcí Podoubraví.

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
Glosr, Na Chmelnici 1595, Chotěboř
tel.: 623 897 (622 467)
0602/102 336 (0606/180 777)
Dusík, Hamerská 385, Ždírec n.D.
tel.: 694 345

PRODÁM
dětskou autosedačku CHICCO od
1 do 13 kg. Sedačka je s odpínací stříškou, madlem na přenášení a možností
nastavit jako kolébku. Sedačka je užívaná 4 měsíce – bezvadný stav. Cena
990,– Kč.
Tel.: 0608/172 581

PRODÁM
vnitřní dveře:
– prosklené bílé 2 ks šíře 70 cm levé
á 300,– Kč
– beze skla bílé 1 ks 80 cm pravé
200,– Kč
– prosklené masiv hnědé 1 ks 80 cm
3000,– Kč
Tel.: 0608/811 430

Chtěli byste
zrekonstruovat byt ?
STAVEBNÍ SPOØITELNA
Postavit dům ?
Pořídit si plynové topení ?
●

okamžitý úvěr, konstantní splátky, úrok 6,9 % ročně
!!! DO 70.000,– Kč BEZ RUČITELE !!!
potřebná částka

minimální vklad

měsíční splátka

20 000,–
50 000,–
70 000,–
100 000,–
300 000,–

5 750,–
14 300,–
20 000,–
28 600,–
85 800,–

140,–
350,–
490,–
700,–
2 100,–

• Možnost spoření s výhodným bonusem do konce března 2002.
Bonus až 5.950,– Kč.
Najdete nás každé pondělí v Domě s pečovatelskou službou od 13.00 do 15.00
hodin. Bližší informace Vám poskytneme na tel. čísle 0608/63 60 30.

AUTOŠKOLA S VITÁK
U pošty 17, 582 63 Ždírec nad Doubravou
Zahajuje každý měsíc kurz na skupiny:
AM – moped a malý motocykl do 45 km/h – od 15 let
A1 – lehký motocykl do 125 ccm a 11 kW – od 16 let
A
– motocykl o výkonu do 25 kW – od 18 let
B
– osobní automobil – od 18 let
B+E – osobní auto + přívěs nad 750 kg – rozšíření sk. B
Školení – řidičů referentů a taxislužby, řidičů nákladních a speciálních
vozidel nebo souprav o celkové hmotnosti vyšší než 3500 kg.
Potřebný studijní materiál zajistíme. Kurzy na motocykly od března do
října. Možnost rozložení platby – záloha + doplatek.
Od 1. 1. 2002 jsou zákonem sníženy požadavky pro získání řidičského
oprávnění, je zkrácena doba zkoušky z jízdy a upraveny testové otázky.
Závěrečné zkoušky se provádějí v Chotěboři.
Veškeré informace rádi poskytneme osobně
nebo na telefonu: 0606/807 316 a 0453/694 112 – večer.
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Citát na únor
“I sebemenší projev laskavosti
a každé vlídné slovo přispívá
ke štěstí na zemi.”
Julia A. F. Carneyová

Městské kino Ždírec n.D.
ÚNOR 2002
1. 2. pátek v 18.30 hod.
PLANETA OPIC
Americký dobrodružný scifi
film. Titulky, 120 min.
Přístupný, 46,–, 48,– + 1,– Kč
8. 2. pátek v 18.30 hod.
OPERACE: HACKER
Akční thriller USA a Austrálie
s Johnem Travoltou v hlavní
roli. Titulky, 100 min.
Přístupný, 46,–, 48,– + 1,– Kč
15. 2. pátek v 18.30 hod.
JAKO KOČKY A PSI
Rodinná komedie USA
a Austrálie. Česká verze,
88 min. Přístupný, 44,–, 46,– +
1,– Kč

16. 2. sobota v 17.00 hod.

Podvečer trampských písní
Účinkují: Jarda Bílek a spol.,
Kamarádi
22. 2. pátek v 18.30 hod.
DENÍK PRINCEZNY
V americké rodinné komedii
v hlavní roli Julia Andrews.
Titulky, 114 min. Přístupný,
46,–, 48,– + 1,– Kč
1. 3. pátek v 18.30 hod.
SEJMĚTE CARTERA,
film USA
8. 3. pátek v 18.30 hod.
BABÍ LÉTO, český film
Předprodej vstupenek je půl hodiny
před začátkem představení • Šatna
1,– Kč/ks • Občerstvení • Úschovna
kol 2,– Kč/ks •
Jaroslav Klepetko
vedoucí kina, tel.: 0453/694 620

KČT TJ Jiskra Havlíčkův Brod
a Sokol Sobíňov
pořádají v sobotu 2. února 2002
XVII. ročník lyžařského přejezdu

ZIMNÍ VYSOČINOU
MEMORIÁL LADISLAVA
DYMÁČKA
Start:
Sobíňov – hostinec U Štefana
od 8.00 do 9.00 hod.
Trasy pro lyžaře a pěší:

Nabídka pořadů
a společenských akcí
konaných v KD Ostrov
Havlíčkův Brod
únor/březen 2002

6. únor
Nikdo není dokonalý
natáčení oblíbeného televizního
pořadu.
13. únor
Adamusovo trio
abonentní koncert.

1) 20 km: Sobíňov, Březinka, Ždírec n. D., Krucemburk, Řeka,
Štíří důl – kontrola a občerstvení, Hluboká, Řeka, Staré Ransko, Nové Ransko, Sobíňov

21. únor
Lekce lásky
Tři příběhy z Boccacciova
Dekameronu – V. Postránecký,
J. Čenský, J. Hanušová,
M. Kobrová a další.

2) 10 km: Sobíňov, Březinka, Ždírec n.D., Hluboká, Řeka, Staré
Ransko, Nové Ransko – kontrola a občerstvení, Sobíňov

3. března
Moravěnka
oblíbená brněnská kapela
– Jiří Helán a spol.

Akce se koná za každého počasí !!

5. a 6. březen
Náš pohádkový strom
Okresní přehlídka dětských
divadelních a recitačních kolektivů.

Informace:
OÚ Sobíňov, tel.: 694 534

V uplynulých dnech se dožil šedesátin Ing. Miloslav Gajdorus,
místostarosta města. Blahopřejeme. Do dalších let hodně zdraví
a radosti z práce přejí
RADNÍ MĚSTA

Společenská kronika
Narodili se:
10. 1. Monika Hanzalová, Nové Ransko
16. 1. Luboš Lempera, Ždírec n.D.
Rodičům upřímně blahopřejeme a malým občánkům
přejeme do života hodně zdraví, štěstí a lásky.
Úmrtí:
6. 1. 2002 zemřela paní Marie Švandová ze Ždírce n.D.
Čest její památce !
Dne 9. února vzpomeneme 1. výročí úmrtí pana Antonína
Stýbla. Za tichou vzpomínku děkujeme všem, kteří ho
měli rádi.
S láskou stále vzpomínají manželka a dcera s rodinou.
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