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ÈÍSLO 135
Panímámo zlatičká,
darujte nám vajíčka,
nedáte-li vajíčka,
uteče vám slepička
do horního rybníčka
a z rybníčka do louže,
kdo jí odtud pomůže?
Hody, hody, doprovody,
já jsem malý zajíček,
utíkal jsem podle vody,
nesl pytel vajíček…
(novější koleda)

Vstávej ráno, Mariáno,
dávej vejce každé ráno,
jedno bílé, dvě červené,
naposledy malované.
(okolí Uherského Hradiště)

Magické praktiky i pohanské zvyky
K Velikonocům patří i celé období
před nimi, které zahrnuje šest postních
nedělí, z nichž každá má své jméno
a neměnný obyčej.
První neděle se jmenuje Černá, Pytlová – ženy svlékaly pestrý oděv a oblékaly se do černého, nebo Pučálka
– podle pokrmu z namočeného a usmaženého hrachu.
Druhá neděle se lidově nazývá Pražná – podle tradičního staroslovanského
pokrmu připravovaného pražením nedozrálého obilí, nebo Sazometná, neboť se v tuto neděli vymetaly komíny
a uklízelo vše, čeho se po zimě chceme zbavit.
Třetí neděle se podle pověry, že kdo
třikrát za den kýchne, bude po celý rok
zdravý, nazývala Kýchavná.
Čtvrtá neděle byla Významná tím,
že v tento den se nemusel tak výrazně
dodržovat půst, a družba chodil navští-
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DU BEN voní jarem
Jaro už dýchá do promrzlé země
a budí poslední zelené spáče. Světélka prvních květů nesměle probleskují
svěží zelení a budící se zahrady chystají nejkrásnější pestrobarevné koberce.
Květinářky plnými náručemi nabízejí
jaro obarvené na fialovo, růžovo a žluto… Signály plné radosti, štěstí, optimismu a pohody se jistě promítnou
také do chystaných svátků jara u vás

doma. S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko
a všechno to hezké, na co po dlouhé
a studené zimě čekáme. Po dlouhých
měsících je obloha modrá, vzduch
voní jarem, lidé mají hned lepší náladu
a jsou na sebe hodnější.
Krásné svátky jara …
Z. Lédlová

České a moravské velikonoční tradice a zvyky
Oslavy velikonočních tradic (pa- od počátku od svátku židovského už
mátka umučení a vzkříšení Krista) kvůli tomu, že propukaly spory o příměly velmi silnou tradici původem slušné datum. Nakonec se stanovila
ještě z doby předkřesťanské, pravdě- zásada slavit Velikonoce po jarní rovpodobně navazovaly na židovský pe- nodennosti, v neděli po prvním jarním
sach. Křesťané se snažili oddělit je již úplňku.
vit dům, do něhož hodlal přijít o pomlázce na námluvy.
Pátá neděle se jmenuje Smrtná a byla poslední před Velikonocemi. V kostele se zahalovaly kříže a na vesnicích
se „vynášela smrt“ – Mořena. Tento
obyčej je spojen s ukončením zimy. Figurína z hadrů se nosila k potoku, kde
se za zpěvu zapálila a hodila do vody.
Po postních nedělích nadchází Pašijový týden a v něm Modré pondělí, Škaredá středa – ten den se nikdo
nesmí mračit, aby nebyl škarohlíd celý
rok, Zelený čtvrtek – kostelní zvony
odlétají v noci do Říma a nahrazují je
klapačky. Má se cinkat penězi, aby se
nás držely. Velký pátek – v tento den
dívky stíraly rosu z obilí, aby byly chráněny celý rok před sluncem, a kdo měl
na šatech zašito alespoň něco nití upředenou na Velký pátek, byl chráněn před
uhranutím a zlými duchy. V tento den se
také otvírala země, aby odhalila své poklady. Poklad označovalo světýlko nebo

zářící kapradí. Bílá sobota – v tento se
strkalo ohořelé dřívko za trám, aby se
domu vyhnul oheň. Boží hod velikonoční – v kostele se světily tradiční pokrmy. Nadcházelo Pondělí velikonoční.
Nejvýznamnější den Velikonoc
Velikonoční pondělí je spojené s pomlázkou a velikonočním hodováním.
Pomlázka může být, jak popisují encyklopedie, rodinná, to hospodyni vyšlehali všichni členové domácnosti, pak
rodičovská, to zas děti musely vydržet
nějaké to šlehnutí, aby byly zdravé a čilé a pomlázka mládeže, která se konala v noci z neděle na pondělí. Chlapec,
který první přišel do domu, byl nejvíce
obdarován. Jeho pomlázkou pak hospodyně vyšlehala všechno domácí zvířectvo, aby se „pomladilo“. Zvláštní funkci
měla takzvaná pomlázka babská, ta se
konala v úterý, kdy vdané ženy oplácely
šlehání mužům.
Připravila Z. Lédlová

Z p r áv y m ě s t s k é h o ú ř a d u
Autobusová linka
do Havl. Brodu – nemocnice
Linka pro nedělní dopravu „do a z“
nemocnice v Havlíčkově Brodě:

2) účelem úvěru je financování investiční akce města v roce 2003
„Úpravy školní kuchyně“

Trhová Kamenice – Hlinsko
rec n.D. – Havlíčkův Brod.
Odjezdy autobusu:
Benátky . . . . . . . . . .
Kohoutov . . . . . . . . .
Ždírec n.D. . . . . . . . .
Příjezd do Havl. Brodu . .

4) čerpání úvěru od 1. června
2003 do 31. prosince 2003

●

– Ždí-

12.55
12.57
13.00
13.28

Z Havl. Brodu–nemocnice odjíždí linka v 15.45, do Ždírce přijíždí
v 16.18.
Výpis z usnesení 3. zasedání
zastupitelstva města
ze dne 20. 3. 2003
4/3/03

Zastupitelstvo projednalo zprávu
o výsledku hospodaření města za rok
2002. Přezkoumání hospodaření města provedl kontrolní odbor Krajského
úřadu kraje Vysočina ve dnech 10.
a 24. 2. 2003 se závěrem:
Při ověřování uvedených podkladů
nebyly zjištěny žádné významné nedostatky, které by ovlivnily správnost
tvorby a čerpání rozpočtu obce.
6/3/03

Zastupitelstvo schválilo:

3) výše úvěru 3.000.000,00 Kč

5) splatnost úvěru 2,5 roku se
splácením v pravidelných čtvrtletních
splátkách
6) zajištění úvěru budoucími rozpočtovými příjmy města
8/3/03

Zastupitelstvo rozhodlo:
1) Město Ždírec nad Doubravou
bude hlavním pořadatelem 9. ročníku
cyklistického závodu LACMAN VYSOČINA ROAD, konaného 9. srpna
2003.
2) Město Ždírec nad Doubravou
poskytne pro potřeby cyklistického
závodu zdarma prostory tělocvičny,
osobní vozidla města a nákladní vozidlo Avia Sboru dobrovolných hasičů
Ždírec n.D.
12/3/03

Zastupitelstvo města prodalo:
1) 15 ks akcií společnosti ENVITERM a.s., se sídlem Ždírec nad
Doubravou, Chotěbořská 573, IČO
25936336 Ing. Petru Křivánkovi, akcionáři a.s., za cenu 175.000,00 Kč.

1) přijetí úvěru od České spořitel2) 15 ks akcií společnosti ENVIny, a.s. v Havlíčkově Brodě
TERM a.s., se sídlem Ždírec nad
● Telefonní seznam MěÚ Ždírec n.D. a souvisejících organizací
Městský úřad

starosta
místostarosta
podatelna
finance
matrika
stavební úřad
správa lesů
fax

569 694 533
569 694 024
569 694 433
569 694 483
569 694 025
569 694 436 (tel a fax)
569 694 023
569 694 533

mesto@zdirec.cz
mistostarosta@zdirec.cz
sekretariat@zdirec.cz
finance@zdirec.cz
matrika@zdirec.cz
stavebniurad@zdirec.cz

569 694 482
569 694 011
569 694 618
569 694 415

skola@zdirec.cz

569 694 620

knihovna@zdirec.cz

Základní škola

ředitelství
hospodářka
školní jídelna
mateřská škola
Městská knihovna

Brodská 120
Kino

Brodská 120

569 695 907

Pečovatelská služba

Mírová 119

569 694 435
–2–

Doubravou, Chotěbořská 573, IČO
25936336 Ing. Radku Loučkovi, akcionáři a.s., za cenu 175.000,00 Kč.
Podmínky prodeje:
1) doklad o zrušení ručitelského závazku města vůči společnosti TRADELEAS a.s. Pardubice za
leasing výrobního zařízení ve výši
1,1 mil. Kč, který bude tvořit přílohu
smlouvy o převodu akcií
2) úhrada kupní ceny akcií při
podpisu smlouvy o převodu akcií
3) úhrada nákladů za práce a služby provedené městem ve prospěch a.s.
Enviterm ve výši 250.000,00 Kč před
podpisem smlouvy o převodu akcií
13/3/03

Zastupitelstvo koupilo pozemky
v k.ú. Údavy p.č. 110/15, 110/16, 129/4,
130/1, 134/1 a 135/2 – lesní pozemky
o výměře celkem 5624 m2, p.č. 145/5
a 145/6 – trvalý travní porost o výměře 340 m2, p.č. 145/12 – vodní plocha
o výměře 135 m2 a p.č. 183/3 – orná
půda o výměře 171 m2.
Kupní cena za pozemky celkem
59.330,00 Kč.
14/3/03

Zastupitelstvo města:
1) Souhlasí:
a) s vykoupením části pozemku
p.č. 69, k.ú. Ždírec n.D., pro výstavbu řadových garáží v lokalitě

Setkání seniorů
Klub seniorů ve Ždírci n.D. společně s městským úřadem pořádá
v sobotu 26. dubna 2003 tradiční setkání seniorů v sále kulturního zařízení v Horním Studenci, začátek ve
14.00 hod. K poslechu, tanci a zejména dobré náladě hraje oblíbená
Doubravka. Město tradičně přispěje
na občerstvení všech návštěvníků.
Pořadatelé zvou všechny seniory
na hezké odpoledne.
V sobotu 26. dubna odpoledne
jste ve Studenci srdečně vítáni!
Jízdní řád – odjezdy
Stružinec . . . . . .
Údavy . . . . . . . .
Benátky . . . . . . .
Kohoutov . . . . . .
Ždírec, Lázničkovi .
Nové Ransko . . . .
Ždírec, pomník . . .
Ždírec, ZŠ . . . . .

autobusu
13.00 hod.
13.05 hod.
13.15 hod.
13.17 hod.
13.20 hod.
13.40 hod.
13.45 hod.
13.50 hod.

Z p r áv y m ě s t s k é h o ú ř a d u

2) s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě s družstvem
Jednota Havlíčkův Brod na odkoupení části pozemku p.č. 308/25 v k.ú.
Ždírec n.D. pro výstavbu chodníku
u kruhového objezdu na silnicích I/34
a II/345.
15/3/03

Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti na Pozemkový fond ČR
o úplatný převod pozemků p.č. 559
a 560 o výměře celkem 1214 m2 v k.ú.
Ždírec n.D.
Pozemky jsou podle platného
územního plánu určeny k zástavbě
stavbami pro průmysl a výrobu.
Kupní cena bude uhrazena z restituční pohledávky, kterou město vlastní.
16/3/03

Zastupitelstvo souhlasí:
1) se změnou užívání budovy v k.ú. Ždírec n.D., Nové Ransko
čp. 201 na pozemku p.č. st. 212/1 pro
ubytovací a pohostinskou činnost
2) s využitím části pozemku
p.č. 324/1 v průmyslové zóně I pro výstavbu pohostinského zařízení

SBÍRKA ŠATSTVA
Pečovatelská služba spolu se
ZO Českého svazu žen ve Ždírci
nad Doubravou pořádají v měsíci dubnu pro DIAKONII v Úpici
sbírku šatstva, obuvi, sportovních potřeb, knih a ostatních, pro vás již nepotřebných,
věcí, které se dají ještě použít (nádobí, spotřebiče, nábytek –
dle dohody).
Sbírka bude probíhat od 1. 4. do
30. 4. 2003 v Domě s pečovatelskou
službou.
Z. Česalová

17/3/03

21/3/03

Zastupitelstvo města:
1) vzalo na vědomí informaci
o jednání ve věci převodu nemovitého majetku ve vlastnictví SK Dekora
Ždírec n.D. na město.
2) nesouhlasí s návrhem smlouvy
o převodu majetku SK Dekora Ždírec n.D. a jeho zpětném převedení do
dlouhodobého pronájmu SK Dekora
Ždírec n.D., předloženou zastupitelstvu výkonným výborem SK Dekora
k posouzení
3) pověřuje radu města dalším
jednáním o podmínkách převodu majetku a jeho následném pronájmu SK
Dekora Ždírec n.D.
18/3/03

Zastupitelstvo souhlasí s návrhem
veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků, předloženým městem
Chotěboř. Touto smlouvou město Ždírec nad Doubravou pověřuje město
Chotěboř projednáváním přestupků,
které byly spáchány na území města
Ždírec nad Doubravou.
19/3/03

Zastupitelstvo města:
1) souhlasí s tím, aby městský
úřad pokračoval v přípravě výstavby
domu s pečovatelskou službou
2) vypsalo veřejnou soutěž na
projekt domu s pečovatelskou službou
pro stavební řízení
20/3/03

Zastupitelstvo města:
1) souhlasí se záměrem pokračování výstavby rodinných domů v ulici
Jižní
2) schválilo vykoupení části pozemku p.č. 342, k.ú. Ždírec n.D., pro
výstavbu rodinných domů a technické
infrastruktury v ulici Jižní za kupní
cenu 90,– Kč/m2 vykupovaného pozemku
3) souhlasí s účastí žadatelů
o prodej stavebních pozemků na financování přípravy výstavby technické infrastruktury a výkupu stavebních
pozemků formou smluv o budoucích
kupních smlouvách
4) stanovilo prodejní cenu pozemků připravovaných k výstavbě rodinných domů na částku 120,– Kč/m2
–3–

Zastupitelstvo vzalo na vědomí
zprávu o bezpečnostní situaci v teritoriu policie České republiky, Obvodního oddělení Chotěboř, za rok
2002, předloženou vedoucím oddělení
kpt. Jaroslavem Šeredou.
22/3/03

Zastupitelstvo souhlasí se změnou
termínu dokončení staveb čtyř bytových domů s 32 byty.
1) Termín dokončení stavby dle
smlouvy o dílo č. 2/321/1373 je stanoven na 10. 7. 2003.
2) Termín dokončení stavby dle
smlouvy o dílo č. 2/321/1439 je stanoven na 31. 7. 2003.
Prodloužení termínu výstavby
schválil spoluinvestor stavby, Bytové
družstvo Hamerská I, na 10. členské
schůzi dne 15. 3. 2003.

Otevření nové ambulance
Od ledna t.r. byla na Poliklinice Hlinsko otevřena nová gastroenterologická
ambulance (gastro, kolono, hepat. poradna, UZ) – MUDr. Václav Hurych,
ordinační hodiny pondělí a čtvrtek)
7.30–12.00 a 13.00–15.00 hod. Telefon
(pondělí a čtvrtek 469 311 444, mobil
607 180 259.

●

Výběr ze zápisu z 8. schůze rady
města 26. 2. 2003

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Jan Matějka, Miloslav Gajdorus,
Hubert Kolář
Hosté: Jaroslav Klepetko, Jiří
Uchytil – předsedové výborů ZM,
Karel Starý, Zdeněk Marek – VV SK
DEKORA Ždírec n.D., Zdeněk Mísař
– DEKORA–Jeníček a.s.
1) Rada města společně se členy výkonného výboru SK DEKORA
p. Karlem Starým a p. Zdeňkem Markem a zástupcem a.s. DEKORA–Jeníček ředitelem p. Zdeňkem Mísařem
projednala využití příspěvku města
sportovním klubem v roce 2002 a návrh SK na použití částky 250 tis. Kč
pro činnost klubu v roce 2003. SK využije příspěvek následovně: 180 tis.Kč
na činnost oddílu fotbalu, 10 tis. Kč
na činnost oddílu volejbalu, 10 tis. Kč
na činnost oddílu SPV a 50 tis. Kč na
provoz areálu SK (energie, otop). Zástupci SK DEKORA konstatovali, že
návrh na využití příspěvku byl pro-

(pokračování na str. 4)

Na Balkáně. Kupní cena pozemku je stanovena na 90,– Kč/m2.
b) s tím, aby město zajistilo projekt
studie zástavby lokality řadovými garážemi.

(pokračování ze str. 3)

Z p r áv y m ě s t s k é h o ú ř a d u
města, svolá VV SK valnou hromadu občanského sdružení ke schválení
převodu majetku.

3. STAVAK s.r.o., Žižkova 832,
580 01 Havlíčkův Brod, cena za
dílo 765.349,00 Kč

Zastupitelé přednesli představu města o údržbě a provozu nemovitostí.

Rada města stanovila pořadí firem
v soutěži č. 4/2003 „Požární nádrž
Údavy“ následovně:

2) Rada města stanovila pořadí firem v soutěži č. 3/2003 „ZTV Ždírec
n.D. – U LESA“ následovně:

1. STAVAK s.r.o., Žižkova 832,
580 01 Havlíčkův Brod, cena za
dílo 74.289,00 Kč

1. Josef Marek, Nad Řekou 564,
Zástupci VV SK DEKORA
582 63 Ždírec n.D., cena za dílo
předložili radě návrh smlouvy o pře660.965,50 Kč
vodu majetku a následném pronájmu
2. D&s, s.r.o., provozovna Chruk připomínkování. Zdůraznili, že mají
dimská 162, 582 63 Ždírec n.D.,
zájem o převod majetku s tím, že pocena za dílo 710.423,70 Kč
kud dojde k dohodě v zastupitelstvu
● Rozpis pohotovostních služeb zubních lékařů na Havlíčkobrodsku

2. Josef Marek, Nad Řekou 564,
582 63 Ždírec n.D., cena za dílo
92.376,90 Kč

jednán a schválen výkonným výborem
SK a že finanční prostředky na činnost
oddílů SK v roce 2003 jsou zajištěny
v plném rozsahu. Rada města nemá
k návrhu na využití příspěvku v roce
2002 a 2003 žádné připomínky.
Rada města dále jednala se zástupci SK DEKORA o podmínkách
převodu nemovitého majetku SK na
město.

5. 4. 2003
12. 4. 2003
19. 4. 2003
26. 4. 2003
1. 5. 2003
3. 5. 2003
●

6. 4. 2003
13. 4. 2003
21. 4. 2003
27. 4. 2003
4. 5. 2003

MUDr. Staňková Milena
MUDr. Římanová Lenka
MUDr. Klíma Jasoň
MUDr. Kotrbová Věra
MUDr. Pullmann Josef
MUDr. Brixi Martin

3) Rada města souhlasí s pronájmem plochy sběrného dvora ve Ždírci nad Doubravou pro provoz výkup-

Havl. Brod, Dobrovského 2023
Havl. Brod, Dobrovského 2023
Přibyslav, Bechyňovo n. 2
Havl. Brod, Dobrovského 2023
Maleč 100
Havl. Brod, Dobrovského 2023

569 426 108
569 426 105
569 484 614
569 422 741
569 692 123
569 426 112

Rozpis pohotovostních služeb zubních lékařů na Hlinecku

Měsíc

Datum

Den

Titul

Jméno

Příjmení

Místo pohotovostní služby

Duben

5.4.
6.4.
12.4.
13.4.
19.4.
20.4.

Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Pondělí
velikonoční
Sobota
Neděle
St. svátek
Sobota
Neděle
St. svátek
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Neděle
Sobota

MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.

Zdeněk
Zdeněk
Josef
Josef
Libor
Libor

Dvořáček
Dvořáček
Cimburek
Cimburek
Bačkovský
Bačkovský

Hlinsko
Hlinsko
Skuteč
Skuteč
Hlinsko
Hlinsko

Husova
Husova
Tyršova
Tyršova
Družstevní
Družstevní

64
64
386
386
1401
1401

MUDr. Michael

Chlud

Skuteč

Smetanova

842

MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.

Konývková
Konývková
Janovský
Krejčí
Krejčí
Dvořáčková
Chludová
Chludová
Pecháček
Pecháček
Konývka
Konývka
Janovská
Janovská
Seyčková
Seyčková
Cimburek
Cimburek
Dvořáček
Dvořáček
Bačkovský
Bačkovský

Hlinsko
Hlinsko
Hlinsko
Krouna
Krouna
Hlinsko
Skuteč
Skuteč
Miřetice
Miřetice
Hlinsko
Hlinsko
Trhová Kamenice
Trhová Kamenice
Hlinsko
Hlinsko
Skuteč
Skuteč
Hlinsko
Hlinsko
Hlinsko
Hlinsko

Nádražní
Nádražní
Wilsonova

21.4.

Květen

Červen

26.4.
27.4.
1.5.
3.5.
4.5.
8.5.
10.5.
11.5.
17.5.
18.5.
24.5.
25.5.
31.5.
1.6.
7.6.
8.6.
14.6.
15.6.
21.6.
22.6.
28.6.
29.6.

Eva
Eva
Jiří
Eva
Eva
Zora
Yvona
Yvona
Lubomír
Lubomír
Jan
Jan
Zdena
Zdena
Helena
Helena
Josef
Josef
Zdeněk
Zdeněk
Libor
Libor

Pohotovostní služby jsou od 9.00 do 13.00 hodin.
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Poznámka

548
548
590
350
350
Husova
64
Smetanova 315
Smetanova 315
31
31
Poličská
444
Poličská
444
64
64
Nádražní
548
Nádražní
548
Tyršova
386
Tyršova
386
Husova
64
Husova
64
Družstevní 1401
Družstevní 1401

Poliklinika Hlinsko
Poliklinika Hlinsko

Zdravotní středisko
Zdravotní středisko
ETA

Poliklinika Hlinsko
Poliklinika Hlinsko

Z p r áv y m ě s t s k é h o ú ř a d u

4) Starosta a místostarosta informovali o průběhu a výsledcích jednání valné hromady „Sdružení vlastníků
lesa Ždírec“. Členové sdružení nemají
žádné závažné připomínky k činnosti sdružení. Problémem je klesající
cena dřeva zejména u největšího odběratele, tj. firmy Stora Enso Timber Ždírec, ale i u dalších odběratelů
i v jiných sortimentech.
5) Rada města schválila v souladu s usnesením 2. zasedání zastupitelstva města z 30. 1. 2003 smlouvu
č. 641/905/2003, kterou uzavírá Město Ždírec nad Doubravou a CONNEX
Východní Čechy a.s. Chrudim na zajištění veřejné autobusové hromadné dopravy na Ždírecku v roce 2003.
Rada pověřila starostu podpisem
smlouvy.
6) Rada projednala možnosti instalace zařízení na dětská
hřiště v lokalitě u ZŠ a u nově budovaných bytových domů v ulici Nad
Řekou/Jižní. Rada pověřila starostu
a místostarostu, aby prověřili možnost dodávky zařízení dětského hřiště
u místních podnikatelů.
7) Rada města:
a) schválila uzavření smlouvy o dílo na akci „Úpravy školní kuchyně“, kterou uzavírá město
a firma D&s, s.r.o. Praha, provozovna Ždírec n.D. Rada pověřila
starostu podpisem smlouvy
b) pověřila Ing. Miloslava Gajdoruse technickým dozorem na akci
„Úpravy školní kuchyně“
c) souhlasí se zpracováním projektu a následnou rekonstrukcí
rozvodů vody v budově školní jídelny
d) souhlasí se záměrem rekonstrukce prostor knihovny a kina dle
návrhu Ing. Blahy
e) doporučí zastupitelstvu města
přijmout půjčku na finanční zajištění akce „Úpravy školní ku-

chyně“ a na rekonstrukci prostor
knihovny
8) Starosta informoval radu
o ukončení činnosti kronikáře městské části Údavy p. Františka Otradovského na jeho vlastní žádost. Rada
města vyslovila panu Otradovskému
poděkování za dlouholeté vedení kroniky Údav. Starosta bude informovat
osadní výbor a požádá výbor o výběr
nového kronikáře.
9) Rada schválila uzavření smlouvy č. 74/2002, uzavřené mezi Městem
Ždírec n.D. a v.o.s. DRUPOS–PROJEKT Havl. Brod na zpracování
projektové dokumentace ZTV pro
8 rodinných domů na Kohoutově a pověřila starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: 5 pro
Výběr ze zápisu z 9. schůze
rady města 12. 3. 2003

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář
Hosté: Jaroslav Klepetko, Jiří
Uchytil – předsedové výborů ZM
Omluven: Jan Matějka
1) Rada města se seznámila na
místě s probíhajícími a připravovanými investičními akcemi:
a) Demolice stávající a výstavba
nové hřbitovní zdi s následnou
výsadbou parku v okolí hřbitova dle zpracovaného projektu.
Rada vzhledem k tomu, že dochází k samovolnému borcení
zdi doporučila urychlit přípravu stavby. Rada souhlasí s tím,
aby MěÚ vyzval stavební firmy
Kovačka Žďár n.S. a D&s Ždírec n.D. k podání nabídky na
práce. Zeď bude vybudována ve
stejném provedení jako již realizovaná západní část, tj. využití
recyklovaných plastů.
b) Rada se seznámila s probíhající opravou budovy v H. Studenci čp. 99. Rada souhlasí s tím,
aby dodavatel, tj. fa D&s Ždírec
n.D., zajistil nabídku na plastová
a dřevěná okna. Rada následně
podle předloženým nabídek ve
věci rozhodne.
c) Rada dále byla seznámena
s návrhem rekonstrukce prostor knihovny, autor Ing. Blaha,
a vnější opravou budovy čp. 120.
–5–

Rada souhlasí s tím, aby byla
urychleně zahájena vnější oprava budovy a připravena projektově rekonstrukce knihovny.
Projekt rekonstrukce provede
Ing. Blaha.
2) Město v roce 2000 zahájilo výstavbu TI pro 3 rodinné domy v ulici
K Borovině u požární nádrže. Vlastníci pozemků dokončují stavby a je
nutné dokončit i komunikaci a parkoviště. Rada uložila starostovi, aby
vyzval k podání nabídky na dokončení komunikace firmu SKANSKA DS
a firmu Dvořák – stavby pozemních
komunikací. Stavba bude provedena
během letních měsíců.
3) Starosta informoval radu města o přípravě zahájení činnosti sběrny surovin. Sběrnu bude provozovat
fa ODAS. Firma připravuje také podmínky pro ukládání některých odpadů
vznikajících činností menších místních podnikatelů.
Rada se seznámila s nabídkou firmy TS Hlinsko, s.r.o. na likvidaci odpadů. MěÚ vyzval firmu ODAS, aby
vypracovala nabídku na likvidaci odpadů podle specifikace TS Hlinsko,
aby bylo možné nabídky porovnat.
MěÚ požádal ODAS, aby předložil nabídku na týdenní odvoz odpadů
od domácností. Fa ODAS předložila
městu dodatek smlouvy na likvidaci
plastů, kterým snižuje cenu za tuto
službu ze 150,– na 100,– Kč za 1 vývoz kontejneru 1,1 m3.
Usnesení:
Rada města schválila dodatek č. 1 ke
kupní smlouvě ze dne 24. 6. 2002, kterou je stanovena cena 1 výsypu 1 kontejneru na plasty na 100,– Kč + DPH.
4) Starosta informoval radu o průběhu výstavby kruhového objezdu na
Pikulce. Dále informoval radu o žádosti p. Mühlfaita o stanovisko rady
ke ztrátám restaurace DIPP z důvodu
uzávěry komunikace. Rada se seznámila se stanoviskem dodavatele stavby firmy SKANSKA a Ředitelství
silnic a dálnic Jihlava k problematice.
Rada konstatovala, že město není
investorem stavby a městský úřad není
orgánem, který je oprávněn povolovat
stavby komunikací I., II. a III. třídy
a město postupovalo v rámci možností tak, aby obyvatelé ulice Brodská

(pokračování na str. 6)

ny druhotných surovin firmě Miloslav
Odvárka – ODAS Žďár nad Sázavou.
Podmínky pronájmu: nájem na
dobu neurčitou, výpovědní doba
3 měsíce. Nájemné a další bližší podmínky pronájmu budou stanoveny do
30. června 2003 po vyhodnocení provozu výkupny.

byli co nejméně obtěžováni stavbou.
Zahájení stavby bylo vyvoláno potřebou čerpat peníze Státního fondu dopravní infrastruktury v r. 2002, 2003
a 2004. Při nesplnění této podmínky
ze strany dodavatele by stavba zcela
jednoznačně dle vyjádření ŘSD Praha nebyla zahájena a zahájení by bylo
odsunuto na neurčito.
Rada souhlasí s tím, aby město garantovalo a hradilo náklady na provedení domovní přípojky zemního plynu
k objektu restaurace pro potřeby bytu
umístěného v budově.
Rada se dále seznámila se stanoviskem firmy Stora Enso Timber k možnostem vybudování objízdné trasy
přes závod. SET z bezpečnostních důvodů nesouhlasí s tím, aby přes závod
byla vedena objízdná trasa pro veškerou dopravu.
5) Rada města schválila poskytnutí příspěvků:
a) ve výši 2.000,– Kč Sdružení
ADIVADLO, Na Ostrově 28,
Havlíčkův Brod

N A

b) ve výši 2.000,– Kč Centru pro
zdravotně postižené kraje Vysočina, pracoviště Havl. Brod
6) Rada města se seznámila s nabídkou Probační a mediační služby
Havlíčkův Brod na možnost zaměstnání odsouzených k výkonu trestu
obecně prospěšných prací. Rada neuvažuje o využití nabídky Probační
a mediační služby.
●

Platby SIPO v dubnu 2003

V měsíci dubnu bude vybírán prostřednictvím platby SIPO poplatek
za stočné za II. pololetí 2002 a místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů za II. čtvrtletí 2003.
V roce 2003 opět platí pro poplatek
za odpad osvobození a úlevy dle vyhl.
č. 3/2001, čl. 4. U rodin se třemi a více dětmi ve věku do 18 let, resp. nezaopatřenými dětmi do 26 let, žijícími
s rodiči ve společné domácnosti, je
od poplatku osvobozeno třetí a další
dítě. Uvedené skutečnosti doloží po-

A K T U Á L N Í

Tradiční pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic se uskuteční
v areálu SK Dekora tradičně 30. dubna v podvečer. Akci organizuje SK
Dekora a SDH a hranici pro potěšení
dětí staví mladí členové sboru dobrovolných hasičů.
MěÚ

Jak dál?
Jaký bude ohlas našich občanů k obsahové náplni NN a co v nich postrádají zatím nevím, ale jako člen redakční
rady chci reagovat na článek „Omluva
čtenářům“ pana Václava Fidlera.
Snaha redakční rady je podávat co
nejširší informace našim občanům
o dění v našem městě a okolí. Jsou
tam podrobné zprávy o jednání a rozhodování našich zastupitelů, o práci
městského úřadu, o dění v našich školách a o sportu. V tom vidím hlavní
náplň obsahu NN.
Takovou náplň považuje pan Václav Fidler za ... pochod na místě:... několik let stále stejně nudné: ... tuctová
tiskovina. Poukazuje na to, že pokud
vedl redakční radu on, nám NN oko-

T É M A

lí závidělo. Nevím, co dnes nám okolí závidí (myslím, že by mohlo hodně
věcí), ale v té době, konkrétně v březnu 1993, se tisklo a prodalo 520 kusů
čtyřstránkových NN a dnes, v březnu
2003, se vytisklo a prodalo 800 kusů
dvacetistránkových NN. Myslím, že
i to o něčem vypovídá.
Ke čtyřem bodům, které dává redakční radě k zamyšlení, jen tolik:
Pokud to myslel v legraci, je to nejapný žert. Pokud to myslel vážně, je to
nehorázná hloupost.
Tato redakční rada si dala do vínku podrobně informovat naše občany
o životě a dění v našem městě a okolí a nepřipustit jakékoliv politické či
jiné polemiky, které by rozeštvávaly
a otravovaly život nás všech. Je dost
jiných tiskovin a periodik, kde má
každý možnost prezentovat své postoje a názory k politickému dění současnému nebo minulému.
K stružinecké hospodě pana Miloslava Boušky jen tolik. Pan Bouška
nás seznamuje s historií Stružinecka
z doby c. k. mocnářství až do třicátých let minulého století uceleně. Je
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platník nebo jeho zákonný zástupce
předložením dokladu o studiu správci poplatku.

Odvoz velkoobjemového odpadu
Koncem měsíce dubna a začátkem května budou v místních částech
Ždírce n.D. přistaveny kontejnery na
velkoobjemový odpad:

●

25. 4. – 2. 5. 2003
Nové Ransko – u prodejny
Horní Studenec – u kulturního domu
Nový Studenec – u autobusové zastávky
2. 5. – 9. 5. 2003
Údavy – u autobusové zastávky
Stružinec – na stanovišti kontejnerů
Kohoutov – u autobusové zastávky
Benátky – u prodejny
Do kontejnerů nelze ukládat železný šrot, nebezpečný odpad (pneumatiky, zářivky, obaly od chemikálií,
automobilové akumulátory apod.)
MěÚ

pravda, že jeho příspěvky jsou podávány velmi rozvláčně a zacházejí do
podrobných detailů, což v důsledku
vede někdy k negativnímu hodnocení čtenáři NN. Redakční rada si však
nikdy nedovolila jakkoliv tyto a i jiné
příspěvky upravovat.
Rozhodnutím zastupitelstva města
dostala redakční rada mandát k zachování dosavadního obsahového
charakteru NN. Bude-li většina občanů jiného mínění, mají možnost iniciovat odvolání dosavadní a jmenování
nové redakční rady.
Josef Ressl

Co nového v oblasti likvidace
domovních odpadů
Týdenní odvoz domovních odpadů

S platností od středy 2. dubna zahajuje firma ODAS pravidelný týdenní odvoz odpadků od domácností na
celém území města. Rada města reagovala na žádosti občanů o častější
odvoz TDO. Rada doufá, že častější
odvoz odpadů nebude motivovat občany k netřídění odpadů. Situaci bude
rada průběžně sledovat a vyhodnocovat a dle potřeby přijme opatření.

(pokračování na str. 7)

(pokračování ze str. 5)

Z p r áv y m ě s t s k é h o ú ř a d u

Na městský úřad se obrátil p. Vacek z Jamného n.O. s neobvyklou žádostí.
V úterý 28. ledna 2003 v 16.20
hod. havaroval jeho syn na silnici I/37
v úseku na Barchanci. V důsledku nehody zemřel mladý muž ze Slovenska.
Syn p. Vacka, viník nehody, je těžce
zraněn. Příčinou nehody byl led na
silnici a p. Vacek žádá prostřednictvím Našich novin svědky nehody,
případně občany Ždírce (Údav), kteří
projížděli v tomto úseku mezi Údavami a Ždírcem n.D., aby podali svědectví o stavu povrchu vozovky. Při
nehodě byl nenávratně zmařen lidský
život. Pan Vacek se přesto domnívá,
že na vině nehody byla nejen synova
řidičská chyba, ale také alespoň zčásti neočekávaně změněný povrch silnice, tak jak je to v tomto úseku celkem
běžné. Potvrzení tohoto faktu by synovi p. Vacka pomohlo v posouzení
jeho viny na nehodě, zejména v míře
odpovědnosti za tuto nehodu.
Občané, kteří si pamatují v podvečer 28. ledna stav vozovky na
Barchanci a jsou ochotni uveřejnit
svoje poznatky, mohou volat p. Vacka,
Jamné n.Orl., tel.: 465 649 114, nebo
kontaktovat MěÚ ve Ždírci n.D.
MěÚ

Vážená redakce!
Nezbývá mi než reagovat na článek „KOUŘÍCÍ KOMÍNY“ otisknutý
v NN Březen 2003.
Autor v něm kritizuje černě kouřící
a hlavně páchnoucí komíny v rodinné
zástavbě ve Ždírci n.D.. Nepřímo viní
za černý a páchnoucí kouř hnědé uhlí.
Firma OBCHOD PALIVY Ždírec
n.D. zásobuje hnědým uhlím pouze
10–15 rodinných domů ve Ždírci n.D.
Je mojí povinností se našich odběratelů zastat a ujistit je, že hnědé uhlí,
námi dodávané, splňuje přísné ekologické podmínky stanovené normou
pro CHKO. Kvalita hnědého uhlí se
od roku 1995 změnila a tzv. nekvalitní palivo (lignit, kaly, hnědé uhlí nižší
kvality – Sokolov) se již vůbec nedodává. Ano, dnes jde topit hnědým uhlím i ekologicky. Za použití kvalitních
eko–kotlů jako jsou CARBOROBOT
nebo EKO–EFEKT, jejichž účinnost
spalování paliva je 80–86 %, jde topit

nejen ekologicky, ale, což je pro mnohé občany důležité, i ekonomicky.
Kde se tedy berou páchnoucí a černě kouřící komíny? Nehoří to náhodou
místo hnědého uhlí komunální odpad,
plastové obaly, odřezky z desek lamina, odložené šatstvo a podobně?

Zkrácení intervalu svozu nepovede
v žádném případě ke zvýšení poplatků za likvidaci TDO. Poplatek je pevně stanoven na částku 300,– Kč na
osobu a 400,– Kč na rekreační objekt.

Stanislav Ondráček

Děkuji p. Ondráčkovi za kvalifikované vysvětlení problému otopu
hnědým uhlím. Jako autor výše zmiňovaného příspěvku souhlasím s tím,
že hnědé uhlí je palivem, kterým lze
za vhodných podmínek a ve vhodném
kotli topit bez nadměrného kouření
komínů. Na mysli jsem měl skutečně
spalování toho, co opravdu zamořuje
okolí páchnoucími zplodinami. Spalování zbytků dřevotřísky a laminodesek, plastů, obalů od mléka atd.
J. Martinec

Řád dětského úsměvu
V pondělí 17. února bylo na sportovním stadionu osvětleno místo, kde
je kluziště, do pozdních nočních hodin. To správce hřiště poléval vodou
ze studně důkladně celou plochu kluziště a to v několika vrstvách, protože citelný mráz zajistil rychlé tuhnutí
ledu.
Nedočkavé děti, mnohdy se svými
rodiči, okukovaly již odpoledne, jak
práce probíhá a kdy už budou moci
vyjet na led. Bez tohoto zimního sportovního vyžití by totiž dětem něco
chybělo, vždyť těch možností účasti
na sportovní či kulturní akci, mimo
školu, v našem městě tolik není.
Díky obětavosti správce hřiště však
toto nebezpečí, že by „zimák“ nefungoval, zatím nehrozí. Zasloužil by
proto náš Olda udělit „Řád dětského
úsměvu“ a tak ocenit jeho nevšední
snahu a pracovitost.
Poznámka: Viděno očima staršího
občana L. V. při cestě do Pivnice na
stadionu, tedy střízlivě. Když jdu kolem, kluziště je plné a děti se smějí.
Pozn. red.: Příspěvek byl odevzdán
do schránky NN bohužel po uzávěrce
březnového vydání, proto je zveřejněn až poněkud neaktuálně v dubnu.
Autor je podepsán, ale přeje si zůstat
skryt pod iniciálami L. V.
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Sběrna surovin zahajuje

S platností od 2. dubna 2003 zahajuje činnost Sběrna druhotných surovin v areálu sběrného dvora.

(pokračování ze str. 6)

Žádost o pomoc
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Provozní doba sběrny:
Středa
12.00 – 16.00 hod.
Sobota
8.00 – 11.00 hod.
Mimo uvedenou provozní dobu
lze uložení materiálu na sběrný dvůr
a kompostárnu a výkup druhotných
surovin dohodnout s pracovníkem
ČOV individuálně.
Telefon na ČOV: 569 695 037,
p. Ladislav Horák
Odkládání odpadů na sběrném dvoře

Občané mají stále možnost odevzdávat prakticky veškerý domovní
odpad zdarma mimo stanoviště kontejnerů také na sběrný dvůr.
Likvidace dřevního odpadu

Naproti sběrnému dvoru je vyhrazené označené místo pro odkládání
spalitelných dřevin (větve ze stromů,
stará prkna apod.), což bude využíváno nejvíce k ukládání větví prořezaných stromů nyní na jaře.
Třídění obalů tetra-pack

Od Nového roku je možné a žádoucí odkládat do kontejnerů na plasty také obaly z nápojů tzv. tetra-pack
obaly. Tyto budou vytříděny od plastů
na třídící lince firmy ODAS.
Smlouva o zpětném odběru tříděného
domovního odpadu

Město Ždírec nad Doubravou má
uzavřenu s autorizovanou obalovou
společností EKO-KOM, a.s. smlouvu
na zajištění zpětného odběru tříděného domovního odpadu.
Společnost EKO-KOM sdružuje
výrobce obalů a díky výše uvedené
smlouvě získává město odměnu za to,
že občané třídí domovní odpady. Pro
stanovení výše odměny jsou daná určitá pravidla a bonusy:
1. Výtěžnost vytříděných plastů v kg
na obyvatele a rok:
– do 15 kg

(pokračování na str. 8)

✉

Přišlo nám psaní...

(pokračování ze str. 7)
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– 15–30 kg
– nad 30 kg
Město Ždírec n.D. má výtěžnost
nad 30 kg a získává za každou 1 tunu
vytříděných plastů částku 5400,00 Kč,
což je zhruba 100,– Kč za 1 naplněný
kontejner. Úhrada za odvoz 1 kontejneru je také 100,– Kč, takže lze konstatovat, že likvidace plastů je již
bezplatná.
2. Bonus za podporu rozvoje hustoty
sběrné sítě na obyvatele a čtvrtletí:
– 60–120 l (dm3)
– nad 120 l
V tomto ukazateli je město značně
nad 120 litry a získává bonus + 42 %
stanovené základní odměny.
3. Bonus za podporu sběru tří komodit (sklo, papír, plast):
– 0,15 – tj. + 15 % základní odměny
I tento bonus město získává. Je
ovšem nutné doplnit zejména v místních částech kontejnery na papír.
4. Bonus za podporu dvousložkového
sběru skla:
– 0,057 – tj. + 5,7 % základní odměny
V roce 1994 byly ve Ždírci n.D.
umístěny kontejnery na ukládání barevného a bílého (čirého) skla. Pro
tehdejší nezájem skláren o tříděné
sklo docházelo k tomu, že při odvozu
skla ze stanoviště kontejnerů bylo sklo
opět smícháno. Nyní tedy bude město
opět vybavovat stanoviště kontejnery
na barevné a bílé sklo.
J. Martinec

Není vysílač jako vysílač
V poslední době se v našem okolí
objevilo několik nových antén, kterých si lidé všímají a mají obavy co to
na ně „září“. Jedná se o převaděče sítí
mobilních telefonů (Eurotel, Oskar
a T–Mobile) a o přístupové body poskytovatelů bezdrátového internetu
(UNET, FORTECH a OK COMP).
První do Ždírce přišel Oskar a to
na jaře 2000. V létě 2002 na jeho
stožáry přibyly antény Eurotelu a na
podzim 2002 se na bytovce Družstevní 355 objevily antény T–Mobile. Všechny tyto převaděče se podílí
na zlepšení signálu nejen v samotném
Ždírci, ale i v místních částech.
V našem bezprostředním okolí
se vyskytují pouze základnové sta-

T É M A

nice pracující v pásmu 900 MHz. Pásmo 1800 MHz se využívá pro posílení mobilních sítí ve velkých městech
a pro zlepšení kapacity sítí v místech,
kde se shlukuje mnoho telefonujících
osob (centra měst, obchodní domy,
hustá zástavba atd.).
Maximální vysílací výkony instalované na základnových stanicích pro
mobilní telefony jsou 8 W, pro pokrytí menších lokalit operátoři toto maximum plně nevyužívají.
Pro srovnání: výkon mobilního telefonu, který si přikládáte bezprostředně k hlavě, může být až 2 W.
Výkon telefonu se mění podle kvality
přijímaného signálu od minima XXX
až do maxima 2 W. Pokud se nacházíte v místě s kvalitnějším signálem,
používá Váš telefon nižší vysílací výkon.
Dále se nám nad hlavami vyskytují antény poskytovatelů bezdrátového internetu, ty ovšem používají ještě
menší vysílací výkon – maximálně
0.1 W. Pracují v pásmu 2.4 GHz.
S poskytováním bezdrátového internetu u nás začal OK COMP v roce
2001 zprovoznění přístupového bodu
na bytovce č.p. 304. V létě 2002 k němu přibyl FORTECH s přístupovým
bodem na osvětlovacím stožáru v areálu STORA ENSO TIMBER. V průběhu podzimu zprovoznil UNET svůj
přístupový bod na bytovce č.p. 481.
Bližší technické informace o zmíněných technologiích najdou zájemci
na http://www.gsmweb.cz/,
http://www.mobil.cz,
http://www.mobilmania.cz
a http://www.wifionline. net/.
Jiří Pavlíček

Příjem televizního signálu
ve Ždírci n.D.
V únorovém a březnovém čísle NN
byly uvedeny články o rušení TV signálu. ČTÚ Chrudim provedl měření
a lokalizoval dvě antény, které toto rušení způsobovaly. Opět se potvrdilo,
že rušení způsobují tzv. širokopásmové zesilovače.
Z informací pracovníků ČTÚ vyplývá, že prakticky většina stížností
na rušení signálu jinými zdroji (vysílačky v podniku Stora Enso Timber,
mobilní operátoři, bezdrátový internet apod.) je způsobena málo kvalitními anténami stěžovatelů. TV signál je
–8–

v lokalitě Ždírec n.D. – Nové Ransko
až na výjimky málo kvalitní a je nutné, aby byl zesílen. A právě většinou
používané širokopásmové zesilovače
způsobují valnou část problémů. Dá
se celkem jednoznačně konstatovat po
provedených měřeních ČTÚ, že většina stížností na rušení vnějšími zdroji skončí zjištěním, že „závada je na
Vašem přijímači“, nebo v anténě některého ze sousedů a to i několik set
metrů vzdálené.
Jak řešit situaci? V nedávné době
uvažovalo město o těchto řešeních:
1. Výstavba TV převaděče: Problémem je mimo náklady okolo 2 mil. Kč
nedostatek volných frekvencí k šíření
signálu a nejistota pramenící z toho,
že tyto frekvence mohou být během
krátkého času městu odebrány. Převaděč by tím přestal plnit svůj účel.
2. Kabelový rozvod: Vysoká vstupní investice (nad 4 mil. Kč) a nutnost
zapojení naprosté většiny domácností na tento rozvod a jejich placení pravidelných měsíčních poplatků.
Problémem je i provozování rozvodu
z důvodu nutnosti vlastnictví licence
k provozu zařízení.
V blízké budoucnosti (podle informací v tisku snad do tří let) bude
šířen TV signál v digitální podobě.
Podle sdělení ČTÚ tím bude celá problematika vyřešena bez investic ze
strany města. Ke klasickým TV přijímačům bude nutné připojit adaptér,
který umožní digitální signál zpracovat i stávajícími televizory. Z tohoto
důvodu je každé rozhodování o případné investici do šíření TV signálu potřebné důkladně zvážit, aby tato
investice nebyla pouze krátkodobou, v několika málo letech již nepotřebnou. Vláda ČR doporučila 19.
3. 2003 zvýšit podíl reklamy na ČT
z 1 na 3 % a zvýšila koncesionářské
poplatky na 95 Kč. Zvýšené příjmy
má Česká televize, podle sdělení ministra kultury p. Dostála, použít pro
přípravu digitalizace vysílání. Více
informací o připravované digitalizaci najdou zájemci na internetu na adrese http://www.micr.cz (ministerstvo
informatiky).
Prozatím tedy stále platí: Máte-li
problémy s příjmem TV signálu, volejte Český telekomunikační úřad
Chrudim, tel.: 469 623 006, nebo informujte městský úřad.
J. Martinec
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Volné pobíhání psů
V poslední době se vyskytlo několik případů volně pobíhajících psů
po obci. Upozorňuji, že volné pobíhání psů na veřejně přístupných místech zakazuje dosud platná Vyhláška
MNV ve Ždírci nad Doubravou ze
dne 1. 1. 1987 (čl. 7). Každoročně se
v České republice vyskytne několik
případů, kdy volně pobíhající pes bez
náhubku napadne člověka. Majitelé
čtyřnohých přátel člověka, buďte ohleduplní k ostatním!
J. Pavlíček

Správa a údržba hřbitova
v Horním Studenci
Stav hřbitovní zdi, zejména spodní,
starší části hřbitova, vyžaduje neodkladně opravu. Rada města rozhodla, že oprava bude provedena stejným
způsobem, jako již vybudovaná západní strana, tj. zdivo ze štípaného betonu (imitace šedého pískovce) a pole
z recyklovaných plastů. Původní javory kolem hřbitova budou odstraněny a nahradí je pás zeleně – parčík,
který z větší části zakryje hřbitovní

Sloupek
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zeď. Práce na demolici a stavbě zdi by
měly být hotovy do léta, výsadba zeleně bude provedena na podzim.
Od roku 1990 prováděl práce na
údržbě hřbitova, zejména sekání trávy, prořezávání stromů, opravy rozvodů vody atd. pan František Kubát
st. Hřbitov byl za působení p. Kubáta
vždy upraven a občané otevřeně a rádi
chválili dobrou péči o místo odpočinku svých nejbližších.
Pan Kubát oznámil městskému úřadu, že ze zdravotních důvodů
již nemůže vykonávat práci správce
hřbitova. Správu budou proto nadále
vykonávat zaměstnanci města pod vedením p. Culka.
Panu Kubátovi děkuji jménem spoluobčanů za poctivě odvedenou práci
v uplynulých letech a přeji do dalších
let pevné zdraví a klidné užívání důchodu.
J. Martinec

Svazek obcí Podoubraví
informuje
V pátek 14. března 2003 se uskutečnila řádná valná hromada Svazku
obcí Podoubraví (SVOP).

pamětníků

Zají mavé v ý pisky ze st udenecké kron iky
Usnesením obecního zastupitelstva
ze dne 16. září 1923 byl Alois Ludmila, řídící učitel v Horním Studenci
ustanoven prvním kronikářem zdejší
obce. Funkce této ujal se dne 2. listopadu 1923. Bydlí v místě 11 roků
celkem, narodil se v červenci 1869
v Ransku u Krucemburku. Po vystudování státního učitelského ústavu v Soběslavi vyučoval jako učitel
ve Škrdlovicích, Chotěboři, Přibyslavi, Libici nad Doubravou, Počátkách,
Horním Studenci – jako řídící učitel
od 1. září 1921. Ve válečných letech
první světové války zemřela mu manželka po těžké operaci. Byl odveden
a nastoupil vojenskou službu 18. července 1916. Domů do Horního Studence se dostal 29. listopadu 1918,
úřad učitelský ve zdejší obci nastoupil dnem 1. září 1921. Všímal si též
potřeb veřejného života. Založil spolu
se starostou obce Eduardem Němcem
sbor dobrovolných hasičů v roce 1895,
jehož byl velitelem. Byl také při zalo-

žení župy chotěbořské a stal se jejím
jednatelem od roku 1904 až do roku
1919. A od roku 1919 byl zvolen starostou župy.
Byl též ve výboru učitelské jednoty
chotěbořské, stal se i předsedou jejím
od roku 1923. Je předsedou okresního odboru české obce učitelské. Založil též ve zdejší obci v roce 1920
tělovýchovnou jednotu Sokol, jíž se
stal starostou. Je též jednatelem místní osvětové besedy, komise a stará
se o kulturní akce v obci. Od roku
1923 je knihovníkem nově založené
knihovny.

Ing. Tomáš Hermann, radní kraje
Vysočina, informoval starosty o grantech a dotacích, které mohou členské
obce využít v letošním roce na financování svých projektů.
RNDr. Petr Pospíchal, náměstek
hejtmana kraje, seznámil přítomné
s plány kraje v zajištění dopravní obslužnosti na rok letošní a roky příští.
Kraj má pro letošek na dopravní obslužnost k dispozici více peněz než
bývalé okresní úřady a proto přebírá
zpětně od 1. ledna úhradu některých
odpoledních spojů. Ždírec n.D. by
tak mohl snížit plánovaný příspěvek
na ztrátu spojů z 90,– Kč na 55,– Kč
na 1 obyvatele a rok. Pan Pospíchal
dále seznámil starosty s plány na
opravu silnic II. a III. třídy na Chotěbořsku. Jako první větší akce bude řešena v roce 2004 oprava silnice II/344
Chotěboř–Havlíčkův Brod.
Svazek má v současnosti 25 členů.
O vstupu do SVOP uvažují také další
obce Chotěbořska. Snahou obcí je vytvořit ze svazku malý okresní sněm,
který by mohl s vedením města Chotěboř projednávat záměry rozvoje celého regionu Podoubraví.
J. Martinec

Divadelní soubor sehrál tato divadla: „Hamzelinova Kometa“, „Psohlavci“, „Kráska ze Šumavy“, „Zvony“, „Pro peníze“, „Máje“, „Pro čest
hasičskou“.
Přednášky nevykazovaly tak četnou návštěvu obecenstva. Příčinou
doba poválečná, která přinesla jen
bezstarostný život, tance, radovánky,
rozmařilost a přepych.
Alois Ludmila:
Pravdu mluvit, pravdu hájit
dle pravdy žít poctivě a pilně
pracovat bez přetvářky a klamu,
jest základ blaha a spokojenosti
každé obce a přináší požehnání těm,
kteří po nás rodnou obec obývati budou
a ti pak uchovají nás ve věčné paměti.
František Sysr, kronikář

Je též propagátorem zavedení výchovných ručních prací do škol.
Ludmila Alois – přednáška Nehyzděte svůj mateřský jazyk, Mistr
Jan Hus v roce 1921 a 1922 přednesená na Horní obci v předvečer Husova
dne 5. července, Odsouzení Husovo
a Sociální snahy Husovy.
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Naše škola
Ždírec nad Doubravou
19. února proběhlo školní kolo v recitační soutěži „Říkejme si básničky“
jak na I. tak na II. stupni naší školy.
V 0. kategorii (1. třídy) zvítězil Daniel Hojný, 2. byl Lukáš Malínský a na
3. místě skončil David Dvořák (všichni ZŠ Ždírec n.D.). Prvňáčci sice do
okrskového kola nepostupují, ale byla
to pro ně dobrá zkušenost pro příští roky.
Nejpočetněji obsazená byla kategorie 1. – žáci 2. a 3. tříd. Pořadí bylo
takovéto: 1. Michaela Novotná (2. A),
2. Barbora Pálková (2. B) a na 3. místě se umístily Iveta Štěrbová (3. tř.)
– s postupem do okrskového kola,
a Renata Janáčková (2. tř. – obě Horní
Studenec). Ve 2. kategorii (4. a 5. tř.)
zvítězila Aneta Bartoňová (4. A),
2. místo obsadila Alžběta Křivská,
3. místo Tereza Štěrbová (obě 4. B).
Ve 3. kategorii (6. a 7. ročník) se na
1. místě umístila Soňa Pospíchalová
(7. A), na 2. místě Lenka Půžová a na
3. místě Lucie Bartoňová (obě 6. A).
Ve 4. kategorii – 8. a 9. ročník – nebylo uděleno 1. místo. Druhá místa
byla udělena dvě: Janě Culkové a Janě
Kudláčkové (obě 8. A).
Žákyně z postupových míst se
zúčastnily okrskového kola v Chotěboři. To se konalo 25. února. Recitátorky z naší školy si vedly velmi
dobře. V 1. kategorii se na 2. místě
umístila Iveta Štěrbová (ZŠ Hor. Studenec), ve 2. kategorii zvítězila Aneta
Bartoňová (4. A), ve 3. kategorii byla
na 2. místě Soňa Pospíchalová (7. A)
a v nejstarší kategorii též 2. místo patřilo Janě Kudláčkové (8. A). Všechny
čtyři jmenované žákyně postupují do
okresního kola, které se bude konat
20. a 21. března v Ledči n.S. Jana Culková (8. A) byla ve své kategorii třetí.
Školního kola matematické soutěže Pythagoriada pro šestý ročník se
zúčastnilo 26 žáků. 1. místo obsadila
Zlata Pospíchalová se ziskem 13 bodů,
druhý byl Tomáš Turnhöfer (oba 6. B)
se ziskem 10 bodů. Dalších pět žáků
ze 6. A získalo po osmi bodech.

se ctí, i když byl částečně „omlazen“.
Jany Culková a Kudláčková, Monika Dobrovolná, Markéta Košťálková, Ondřej Málek a Jiří Pril z osmých
tříd přibrali do svého středu Barboru
Pálkovou a Zuzanu Stehnovou ze 2. B
a Moniku Dymáčkovou s Kristýnou
Kosařovou ze 4. A, předvedli scénku
„Janek a tři řezníci“ a moc se všem
líbili. Program tohoto setkání je po
léta stejný. Nejdříve se každý kolektiv
představí všem ostatním nějakou vtipnou básničkou, písničkou či pantomimou, pak si připravuje své vystoupení
– buď na jevišti nebo na ploše sálu KD
Ostrov v Havlíčkově Brodě, aby se
potom předvedl v soutěžním představení. Po shlédnutí práce všech jedenácti kolektivů se děti rozdělí pomocí
obrázků do úplně jiných skupin, aby
připravovaly improvizace na daná témata. Výsledky této práce se předvá-

dějí druhý den a bývá při tom mnoho
legrace, mnohdy i obdivu nad tím, co
všechno děti dokáží vymyslet. Děkuji
všem členům kroužku za jejich práci,
ale děkuji i jejich rodičům, kteří svým
dětem musí finančně zajišťovat účast
na přehlídce.

V minulém čísle NN jste se seznámili s básničkami, které si vymysleli
žáci z druhých tříd. Dnes vás nabízíme vítězné práce z pátého ročníku.

ZOO
Barbora Ligmajerová

Moje velké přání
Aneta Niklová

Okresního kola olympiády v českém jazyce se 6. 3. zúčastnily Tereza
Plíšková a Martina Vavroušková (obě
9. B). Umístily se sice ve druhé polovině zúčastněných, ale přesto jim patří
poděkování za vynaloženou námahu
a reprezentaci naší školy.
Ve sportu se nám příliš nedaří.
Černým pondělkem pro naše kluky
byl 10. březen, kdy ve florbale podali nevídaně špatný výkon a prohráli s Krucemburkem v naší tělocvičně
8:38! V odbíjené se dařilo poněkud
lépe, když chlapci sice prohráli, ale

V ZOO mají divoká zvířátka,
některá mají i mláďátka.
Například malé opice
dokážou viset i na klice.

Znáte moje velké přání?
Je to malé zvířátko,
andulka, morče, kočička,
nejlépe však štěňátko.

V nádrži plavou i lachtani,
rybku jim držím na dlani.
Žirafy mají krky dlouhé,
do větví stačí natažení pouhé.

Každý den ho budu krmit,
ráno, večer, v poledne,
ono zase na oplátku
na náš domek dohlédne.

V kleci jsou zuřiví tygři a tygřice,
maso jim chutná ze všeho nejvíce.
Sloni jsou také velká zvířata,
mají velkého, dlouhého chobota.

Budem chodit na procházku
do parku i do lesa,
ale vždycky na vodítku
budu vodit toho psa.

Hody mají medvědi,
co toho moc nevědí.
Mlsají i medvíďátka,
koukají na ně lvíčátka.

Ještě nevím, jaké jméno
ten můj pejsek bude mít.
Už se těším, až se spolu
budem moci pomazlit.

Do ZOO chodím velmi ráda,
je to tam vždy paráda.
Zvířata běhají okolo mě.
Já je mám ráda a oni mne.

S určitostí taťka slíbil,
že mi boudu zhotoví,
o pejskovi chundelatém
sní se taky bráškovi.
Budem pořád všichni spolu
a já doufám snad,
že se mu u nás bude líbit
a bude nás mít rád.

12. ročníku přehlídky s názvem
„Náš pohádkový strom“ se dramatický
kroužek naší ZŠ zúčastnil už popáté.
Své pověsti dobrého kolektivu dostál
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Vlaštovka
Petr Košťálek
Na vrbičce u potůčka
sedí malá vlaštovička,
číhá na ni kočička,
má zelená očička.
Nech mě, kočko, na pokoji,
já nejsem z těch, co se bojí,
já jsem silná vlaštovička
a ty jenom líná kočka.
Než ty slupneš myšek pět,
já obletím celý svět.

Naše škola
aspoň děvčata zvítězila. Kam se poděli sportovci v naší škole??
4. března byl zahájen plavecký
výcvik pro žáky třetích a část žáků
ze čtvrtých tříd – těch, kteří se vloni nezúčastnili. Výcvik opět probíhá
v bazénu v Hlinsku. Pronájem a provoz bazénu ve výši 180 Kč na jednoho žáka hradí město, výuku (ve výši
290 Kč na žáka) hradí právní subjekt
a rodiče 52 žáků, kteří jezdí plavat,
hradí cestné ve výši 180 Kč za jednoho.
Ve čtvrtek 13. března proběhla na
naší škole zeměpisná olympiáda dvojic žáků 9. tříd. Celkem se zúčastnilo
18 soutěžících. Olympiáda byla zaměřena na všeobecné zeměpisné znalosti 6. až 9. ročníku. Po absolvování tří
testů, z nichž první řešili žáci na počítačích, postoupilo 5 nejlepších dvojic
do závěrečného čtvrtého testu. Celá
soutěž byla náročná, protože trvala 90 minut, ve kterých musela pětice finalistů vyřešit celkem 43 otázek.
Na 3. místě se umístilo družstvo ve
složení Iva Šedivá a Tereza Plíšková.
2. místo obsadila dvojice Lukáš Starý
a David Zvolánek. Vítězi této olympiády se stali Martin Eis a Ivo Marek.
Družstva na prvních třech místech
získala diplomy, vítězové navíc pěknou knihu.

Anketa
Jaký je Váš názor na
obsahovou náplň Našich
novin. Co v novinách
postrádáte – o co by měly
být rozšířeny ?
a 1) Anketa zatím ještě anonymní.
Jak dlouho?
2) Jak chcete zvýšit úroveň novin,
když provádíte cenzuru? Ve vládě
jsou volby tajné a demokratické.
3) Zbytečně píšete o hospodě ve
Stružinci v podrobnostech (asi
budu alkoholička?).
4) Proč je stále rušen signál TV
NOVA od Vánoc v intervalech? Nešlo by zařídit regulační stanici jako
pro Studenec? Sice jsme v Našich

V rámci projektu „Kolik je na světě
krás“ byla počátkem března vyhlášena
výtvarná soutěž na téma „Nejkrásnější jsme my, květiny“. Práce prostorové
i plošné, které budou žáci odevzdávat
do 21. března, poslouží opět k výzdobě haly naší školy. Součástí projektu
byla též zeměpisná olympiáda, o které jsem se zmínila výše. V rámci
projektu se žáci připravují na soutěž
„Riskuj“, která bude zaměřena na ekologii.
Učitelé II. stupně se pravidelně jedenkrát za 14 dní scházejí, aby zodpověděli dotazy žáků ze schránky důvěry.
Anna Horáková

Koncem února se na naší škole konala schůzka učitelů s pracovníky Pedagogicko–psychologické poradny
v Havlíčkově Brodě. Řešili jsme problémové žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Vážení rodiče,
máte takové dítě? Nebojte se a pomozte mu i Vy společně s námi poruchu odstraňovat. Jeho problémy
pravidelně konzultujte s vyučujícími,
se kterými uzavíráte smlouvu o individuálním vzdělávacím programu.
Dne 28. 2. 2003 se uskutečnila se
žáky IX. tříd beseda s panem Kafkou, pracovníkem odboru sociálních
věcí v Chotěboři, na téma „Trestněprávní odpovědnost mládeže“. A co
se jim nejvíce líbilo? Kufřík s pravými drogami. Myslím si, že i dokončení 2. bloku s pracovníky K–centra
z Havlíčkova Brodu, které proběhlo
novinách dostali tel. čísla, ale je to
k ničemu, když přijede zaměřovací
auto zrovna když je signál dobrý?
5) Když je dost papíru na zbytečné psaní kroniky z jedné vesnice,
tak pište od začátku z kronik státních (Kosmova kronika, kronika
Dalimilova i Zbraslavská) a jen ve
stručnosti a bude to jistě poučné
i pro naše mladé čtenáře.
důchodkyně
a Já mám dojem, že „Naše noviny“
občanům sdělují vše potřebné. Nemám pocit, že by se jejich náplň
měla nějak výrazně měnit.
žena 42 let
a „Naše noviny“ slouží především
ke sdělení nejnovějších informací
o našem městečku. Já nemám žádné výhrady.
muž 52 let
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začátkem března, pomůže našim žákům orientovat se v této problematice.
Vždyť oni jsou nejvíce ohroženi.
Žáci IX. tříd také řešili svůj nejdůležitější problém, a to je vybrat si
co nejlepší a nejvhodnější povolání.
Na jaké obory se nejvíce orientují?
Někteří budou studovat na gymnáziích, obchodních akademiích, strojních a elektronických průmyslovkách
a zdravotních školách. Z učebních
oborů se nejvíce objevuje zámečník,
elektrikář, automechanik, prodavačka, kuchař–kuchařka a truhlář. Přihlášky už mají odeslané a nyní je
čeká důsledná a pečlivá příprava na
přijímací zkoušky a pohovory, které
se uskuteční 14. dubna a 15. května
2003. K tomu jim držme palce a popřejme hodně úspěchů.
Vlasta Zdražilová, výchovná poradkyně

Mateřská škola
Březen v MŠ již začal dýchat jarem. Děti pomohly paním učitelkám
s jarní výzdobou a vynesly „Paní
Zimu“ definitivně ze školky a hodily
ji do Doubravky. 14. března navštívily
městskou knihovnu, kde si zapůjčily
pohádkové knížky. 20. 3. u nás proběhl „Den otevřených dveří“. Rodiče
s dětmi si mohli prohlédnout prostředí mateřské školy a pohrát si s ostatními dětmi. 21. 3. děti shlédly pásmo
pohádek v místním kině.
Připomínám, že zápis do MŠ bude
probíhat i v měsíci dubnu.
Jiřina Novotná

a To, k čemu jsou určeny, splňují –
každý měsíc nás informují o dění
v naší obci, a tak to má být. Noviny
se mi líbí, netřeba je měnit.
žena 35 let
Anketní otázka na květen:
Co patří k jaru víc
– úklid, nebo láska ?

S TA R O P R A Ž Š TÍ
HELIGONK ÁŘI
zahrají k tanci a zábavě na

MÁJOVÉ VESELICI
3. května 2003 od 18.00 hod.
v sále v Horním Studenci.
Občerstvení a doprava zajištěna!
Srdečně zvou pořadatelé – hasiči
ze Ždírce n.D.

LACMAN V YSOČINA ROAD
Minule jsme přinesli krátkou informaci o letošním již 9. ročníku tradičního cyklistického maratónu ve
Ždírci nad Doubravou. Dnes se pokusíme stručně popsat letošní trasy
a uvést některá zajímavá místa na trasách. Letos budou moci účastníci cyklomaratónu vyzkoušet nový průtah
Ždírcem po silnici I/34.
Stručný popis trasy č. 1 (91 km):
Ždírec nad Doubravou, Česká Bělá,
Chotěboř, Libice nad Doubravou, Barovice, Horní Bradlo, Maleč, Jeřišno,
Seč, Horní Bradlo, Trhová Kamenice,
Ždírec nad Doubravou.

Stručný popis trasy č. 2 (149 km):
Ždírec nad Doubravou, Česká Bělá,
Chotěboř, Libice nad Doubravou, Barovice, Horní Bradlo, Maleč, Jeřišno,
Seč, Bojanov, Krásné, Nasavrky, Miřetice, Dřeveš, Hlinsko, Kladno, Kameničky, Herálec, Cikháj, Škrdlovice,
Ždírec nad Dobravou.
Stručný popis trasy č. 3 (229 km):
Ždírec nad Doubravou, Česká Bělá,
Chotěboř, Libice nad Doubravou, Barovice, Horní Bradlo, Maleč, Jeřišno, Seč, Bojanov, Krásné, Nasavrky,
Miřetice, Dřeveš, Hlinsko, Kladno,
Kameničky, Svratka, Krouna, Borová, Borovnice, Sněžné, Jimramov,

SK DEKOR A infor muje
Z oddílu kopané…
I. mužstvo
Plánovaná utkání zimní ligy 7.
a 8. kola nemohla být pro nezpůsobilý terén a chřipkové onemocnění většiny hráčů sehrána. Po dohodě oddílů
byly do tabulky započítány nerozhodné výsledky.
Konečná tabulka zimního turnaje:
1. Předměřice
6 2 1 27:15 20
2. Náchod–Deštné 6 1 2 19:11 19
3. Ždírec n.D.
3 6 0 10:4 15
4. Dorost Hr. Králové 5 0 4 22:19 15
5. Choceň
3 3 3 19:12 12
6. Trutnov
3 3 3 20:18 12
7. Týniště n.O.
3 3 3 13:15 12
8. Č. Kostelec
3 0 6 18:27 9
9. Rychnov n. Kn.
2 2 5 15:23 8
10. Č. Skalice
0 2 7 8:27 2
V rámci zimní přípravy sehrálo
I. mužstvo přátelské utkání s Hlinskem na zamrzlém terénu v Holetíně.
Ve vyrovnaném střetnutí patřil 1. poločas a začátek druhé poloviny ždíreckým fotbalistům, kteří brankami
Slavíka 2x, M. Kántora a Čalkovského vedli již 4:1. Závěrem se podařilo
hlineckým snížit dvěma brankami na
konečný stav utkání 4:3.
K dalšímu přípravnému zápasu
si mužstvo pozvalo na domácí půdu
Poličku. V oslabené sestavě bylo
mužstvo důstojným protivníkem. Po
prohraném poločase 1:0 si ve druhé
části hry vytvořilo několik gólových

příležitostí bez konečného využití.
Když už se blížil konec utkání, podařilo se Čalkovskému střelit branku
a zajistit ždíreckým nerozhodný výsledek 1:1.
První mistrovské utkání jarní části sehrálo I. mužstvo na domácí půdě
s mužstvem HFK Třebíč „B“ v neděli
30. března.
Pořadí zápasů v dubnu:
Sobota 5. 4. zajíždí do Bystřice n. P.,
odjezd ve 13.15 hod.
Neděle 13. 4. Dekora – Světlá,
začátek v 15.30 hod.
Neděle 20. 4. zajíždí do Bedřichova,
odjezd ve 13.45 hod.
Neděle 27. 4. Dekora –Žďár n.S.,
začátek v 16.00 hod.
„B“ mužstvo
K dalšímu přípravnému zápasu si
hráči „B“ zajeli do Havlíčkovy Borové, kde se jim nepodařilo podat takový výkon, jako v utkání na domácí
půdě a odešli poraženi 5:2.
Na domácí půdě porazili Viktorii
Jeřišno 3:2.
Mistrovské zápasy v dubnu:
Sobota 5. 4. Dekora – Věžnice,
začátek v 15.30 hod.
Sobota 12. 4. zajíždí do Koutů,
odjezd ve 13.30 hod.
Sobota 19. 4. Dekora – Šmolovy,
začátek v 16.00 hod.
Sobota 26. 4. zajíždí do Lípy u H. B.,
odjezd ve 14.15 hod.
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Nové Město na Moravě, Tři Studně,
Žďár nad Sázavou, Stržanov, Polnička, Malá Losenice, Modlíkov, Havlíčkova Borová, Slavětín, Ždírec nad
Doubravou.
Občerstvení na těchto náročných
trasách budou mít závodníci připraveno na Seči, v Kameničkách, v Jimramově a ve Stržanově.
Divácky nejatraktivnějším bývá
start a cíl závodu v ulici Chrudimská.
Dalším zajímavým místem na trase
závodu je první náročné stoupání z Libice nad Doubravou do Barovic, kde
v minulých ročnících bývala vrchařská prémie. Mnoho diváků, fotografů
a kameramanů bývá též v nejnáročnějším stoupání – na Kaménce (mezi
Podhořicí a Hoješínem).
Jiří Pavlíček, Luboš Plíhal

Dorost
Dorostenci zahájí mistrovské zápasy jarní části soutěže zájezdem do
Humpolce. Odjezd v 11.00 hod. v sobotu 12. dubna.
Další zápasy:
Sobota 19. 4. Dekora – Herálec u H.B.
Sobota 26. 4. zajíždí do Přibyslavi,
odjezd ve 13.30 hod.
Zdeněk Marek

Žáci
V rámci přípravy na jarní část fotbalových mistrovských soutěží se
mladší a starší žáci zúčastnili halového turnaje ve Velké Losenici.
Hodnocení:
22. 2. 03 So, mladší žáci r. 1990 + ml.
Sestava: Černý M., Černý V., Málek, Marek, Zahradník, Štěpánek,
Křesťan, Zvolánek
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zápasy:
Ždírec – Žďár 1:2, B: Štěpánek
Ždírec – Velká Losenice 3:0,
B: Zahradník 2x, Štěpánek
Ždírec – Chotěboř 3:0,
B: Černý V., Marek, Zahradník
Ždírec – H. Borová 3:1,
B: Marek 2x, Zahradník
Ždírec – Přibyslav 2:4,
B: Marek, Černý V.
Tabulka:
Přibyslav
Žďár
Ždírec
Chotěboř
V. Losenice
H. Borová

20:3
15
18:6 12
12:7
9
7:13
6
4:12
3
4:24 0

Blahopřejeme a děkujeme za vzornou representaci!
Na kvalitně obsazeném turnaji dosáhli mladší žáci velmi pěkného umístění, za které obdrželi krásný
pohár. Nejlepšími hráči Ždírce byli
V. Černý a Zahradník.

Turnaje se zúčastnili tito hráči:
Cimpl L., Kolář M., Kratochvíl V.,
Tlustý J., Pátek P., Doležal O., Havlíček J., Šupita Radek, Dvořák D., Nepovím D., Dočekal M.

1. 3. 03 So, starší žáci r. 1988 a ml.
Sestava: Losenický P., Doležal,
Sýs, Martinek, Schnabl, Ondráček,
Lédl R., Marek, Pril J.
Zápasy:
1. Ždírec – Velká Losenice 0:7
2. Ždírec – Chotěboř 1:4, B: Martinek
3. Ždírec – Přibyslav 2:1,
B: Martinek 2x
4. Ždírec – H. Borová 1:2,
B: Martinek
Tabulka:
1. Chotěboř
18:4 12
2. Velká Losenice 14:4
9
3. H. Borová
9:14
6
4. Ždírec
4:14
3
5. Přibyslav
2:11
0
Trenér (ml. a st.) M. Šedivý, vedoucí Tomáš Pril.
Starší žáci už takové štěstí neměli a na halovém turnaji skončili až
čtvrtí, neboť zápas o třetí místo prohráli s H. Borovou a jeho brankařem,
který byl vyhlášen nejlepším. Nejlepší hráči Dekory byli Losenický Pavel
a Martinek.
Tyto halové turnaje byly pro hráče zpestření od namáhavé dřiny přes
zimní období.
Mistrovskou soutěž zahájí v sobotu 12. dubna v 10.00 hodin utkáním
s Viktorií Jeřišno. K dalšímu zápasu
zajíždí na hřiště do Vilémova, odjezd
v 8.30 hodin.
M. Šedivý

Přípravka SK Dekory…
Dne 22. 3. 2003 se zúčastnila
mladší přípravka halového turnaje
v Hlinsku.
Výsledky:
Dekora – Hlinsko „A“
0:2
Dekora – Hlinsko „B“
2:0
(branky – Tlustý, Nepovím)
Dekora – Nové Město na Moravě 1:1
(branka – Nepovím)
Dekora – Žďár nad Sázavou
0:8
Dekora – Havlíčkův Brod
1:3
(branka – Tlustý)
Dekora – Chotěboř
1:3
(branka – Nepovím)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pořadí mužstev:
Chotěboř
Žďár nad Sázavou
Hlinsko „A“
Nové Město na Moravě
Havlíčkův Brod
Ždírec n.D.
Hlinsko „B“

Fotbalový oddíl SK Dekora Ždírec
n.D. pořádá v měsíci dubnu nábor
fotbalistů – ročník 1996 a starší.
Zájemci se mohou přihlásit na trénincích mladší a starší přípravky
v pondělí a ve čtvrtek od 16 hod.
na hřišti.
Miroslav Švanda

Z odboru ASPV...
V sobotu 1. března byl na kluzišti ve sportovním areálu SK Dekora uskutečněn „Dětský karneval na
ledě“. Přestože na kvalitu lední plochy se podepsalo přicházející jaro, sešlo se přes 60 dětí, které pod vedením
cvičitelů ASPV si zahrály a při reprodukované hudbě zatančily. Masky se
líbily všechny, velmi těžko by se vybíralo pořadí nejlepších, a proto byly
díky sponzorům – Město Ždírec n.D.,
Cukrářství Culková, VVSK Dekora –
odměněny všechny. Sladké odměny si
odnášely i další soutěžící děti.
V sobotu 22. března se 7 závodníků
odboru ASPV SK Dekora zúčastnilo regionálního přeboru ve sportovní
gymnastice.
Mezi 57 závodníky se naši neztratili a získali celkem 5 medailí.
V kategorii mladší žákyně II. se
Aneta Bartoňová umístila na 2. místě,
Kateřina Půžová na 5. místě a Barbora Fidlerová na 6. místě.
V kategorii starší žákyně I. získala 1. místo Michaela Sotonová a Lucie
Bartoňová skončila druhá.
V kategorii starší žactvo II. v žákyních byla na 1. místě Martina Vavroušková a v žácích zvítězil David
Vavroušek.
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Již VIII. ročník tradičního sedmiboje netradičních disciplin proběhne
pro celý region Havlíčkobrodska ve
čtvrtek 8. května na sportovním zařízení základní školy. Věříme, že VIII.
ročník neporuší tradici a bude opět
úspěšný.
Zdeněk Marek

Z oddílu odbíjené...
Po delší odmlce je opět čas na několik slov o ženském volejbalu ve
Ždírci. Rychlý vzestup našeho družstva v r. 1998, kdy jsme z okresního
přeboru postoupily do krajské soutěže, vystřídalo období spíše rozčarování než herních úspěchů. A následoval
pád zpět do okresu. V sezóně 2001–
2002 však došlo k organizačním
změnám soutěže a nám se naskytla
příležitost hrát krajský přebor I, čehož
jsme i přes některé spíše skeptické názory okolí využily. V roce 2001–02
jsme se chvíli rozkoukávaly a seznamovaly se silnými soupeřkami. Přezimovaly jsme na posledním místě
tabulky, ze kterého jsme se na podzim r. 2002 dokázaly odlepit a doufáme v další postup směrem nahoru.
V současné době probíhá 2. polovina
soutěže a nám zbývají poslední tři zápasy: doma nás čekala Jihlava (15. 3.),
na kterou jsme opět nestačily a prohrály oba zápasy 3:0 a odložený zápas
s Třebíčí (29. 3.) a jedeme do Nového
Rychnova (22. 3.). Poslední zápas ve
Štokách se nám vůbec nepovedl. Po
dvou odehraných setech 1. zápasu,
kdy jsme držely se soupeřkami krok
a měly šanci je i vyhrát, přišel útlum
a my se z něho nedokázaly vzpamatovat ani ve 2. zápasu, který jsme rychle prohrály 0:3 (1. zápas taktéž 0:3).
Příště to snad bude lepší, přijďte nás
podpořit.
Hrajeme ve složení: Martina Švecová, Alena Uchytilová, Ilona Marková, Jana Blažková, Zuzana Kohlová,
Naďa Lédlová, Mirka Bažoutová, Líba
a Magda Sehnalovy. Trénuje nás Vojta
Novosad.
Protože nás trápí nedostatek hráček, přijďte se podívat kteroukoliv
středu od 19.00 hod. do místní tělocvičny a přidat se k nám.
Mirka Bažoutová

ŽALUZIE
VENKOVNÍ ROLETY
MONTÁŽ A OPRAVY

OBKLADY
a

OKRASNÉ
ROSTLINY
– PRODEJ

PRODEJ – DOPRAVA – PROVEDENÍ

Nabízíme pestrý sortiment
jehličnanů, listnatých dřevin,
rododendronů, azalek
a rostlin na živé ploty.

DLAŽBY

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, Nad řekou 600,
582 63 Ždírec nad Doubravou
tel.: 569 622 467 (569 623 897)
777 044 487 (606 180 777)

■

keramické obklady
a dlažby

■

spárovací tmely, lišty

■

vybavení koupelen
HOJNÝ PAVEL
Horní Studenec 95
Tel.: 603 943 169,
569 694 823
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Provozní doba:
Po–Pá
10.00 – 20.00 hod.
So–Ne
8.00 – 20.00 hod.
V době naší přítomnosti Vás rádi obsloužíme
i mimo tuto dobu. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Bohuslav Vyčichl
Kohoutov 16, 582 63 Ždírec n.D.
tel.: 569 694 380, 604 460 012

PRODÁM motocykl JAWA 250 (panel) r. v. 1973, cena dohodou.
Tel.: 569 694 389

Pojištění občanů, průmyslu a zemědělství.
Jednatelská kancelář
Marie Vašíčková
Dovoluji si popřát Vám všem, mým nynějším klientům i budoucím klientům, veselé
velikonoční svátky, mnoho štěstí, zdraví, spokojenosti a rodinné pohody,
zároveň Vám všem děkuji za pomoc a spolupráci.
●

telefon: 569/695 957, 604 293 539, e-mail: Vasickova.M@seznam.cz

●

Ždírec nad Doubravou
Dům soustředěné pečovatelské služby
Provozní doba: každé úterý 13.30 – 16.00 hod
V současné době nabízím nové životní pojištění, celoživotní spořící program DYNAMIK ,
který umožňuje:
Pojištění klienta „na míru“ – „Chci platit, kolik Chci“
Umožňuje vysoká pojistná plnění
Výhodně spoří
V rámci spoření lze realizovat výhodně úročené mimořádné vklady
Umí na jedné pojistné smlouvě pojistit až 3 děti
Umožňuje i mimořádné výběry v případě potřeby
Umí přerušit placení běžného pojistného
Je využitelný jako daňově uznatelný produkt
Umožňuje připojistit pojištění závažných onemocnění
Umožňuje připojistit úrazové pojištění, pojištění pracovní neschopnosti a denní podpory
při pobytu v nemocnici z důvodu úrazu i nemoci
Umožňuje dynamizaci – ochranu proti inflaci

Splňte si svůj sen a sjednejte si životní pojištění DYNAMIK.
WWW.CPOJ.CZ

JISTOTA

●

STABILITA

Kultura
22. dubna – Den Země
„Vše, co je podle přírody, je hodno
úcty“
Marcus T. Cicero

●

TR ADICE

●

BEZPEČÍ

22. dubna je mezinárodní Den
Země. Co děláte vy pro záchranu Země? Mluvíte o tom, podnikáte
něco tímto směrem? Uvědomujete si
například, že můžete ušetřit až čtyřicet litrů vody za měsíc, když při čištění zubů nenecháte téct vodu? Aspoň
– 15 –

●

PROSPERITA

v tento den by se měl každý zamyslet
nad tím, jak by mohl přispět k ochraně přírody.
Z knihy P. Espelandové; R. Wallnerové: Využít každý den
Z. Lédlová

Citát na duben:
„Člověče, zastav se! Připozdívá se
víc, než si myslíš.“
Konfucius.

Městské KINO Ždírec n. D.
DUBEN 2003
4. 4. pátek v 18.30 h.
DNES NEUMÍREJ
Film V. Británie a USA
s titulky, 133 min.
Přístupný, 50,– 52,– + 1,– Kč
11. 4. pátek v 18.30 h.
HOLKA NA ROZTRHÁNÍ
Romantická komedie USA
a SRN s titulky, 108 min.
Přístupný, 50,– 52,– + 1,– Kč
16. 4. středa v 7.35 h. a 10.25 h.
HARRY POTTER
A TAJEMNÁ KOMNATA
Pohádka USA a SRN v české
verzi, 161 min. Přístupný,
28,– + 1,– Kč
16. 4. středa v 17.00 h.
HARRY POTTER
A TAJEMNÁ KOMNATA
Film USA a SRN, repríza.
Přístupný, 50,– 52,– + 1,– Kč
18. 4. pátek v 18.30 h.
ROAD TO PERDITION
Americké gangsterské drama
s titulky, 117 min. Přístupný,
50,– 52,– + 1,– Kč
25. 4. pátek v 17.00 h.
DOBA LEDOVÁ
Rodinný animovaný film
USA v české verzi, 82 min.
Přístupný, 40,– + 1,– Kč
SLOSOVÁNÍ VSTUPENEK!!!
2. 5. pátek 2x
PÁN PRSTENŮ, DVĚ VĚŽE,
film USA a Nový Zéland,
179 min.
9. 5. pátek v 18.30 h.
HLADINA ADRENALINU,
film USA a SRN
Předprodej vstupenek je půl hodiny před začátkem představení
• Šatna 1,– Kč/ks • Občerstvení
• Úschovna kol 2,– Kč/ks •
Telefon kina 569 695 907

Č E R N O B Í L Á K RO N I K A
Policie ČR, Obvodní oddělení
Chotěboř informuje:
Dne 12. února 2003 bylo ve večerních hodinách v době hokejového utkání na zimním stadionu
v Chotěboři telefonicky oznámeno,
že proběhne výbuch strojovny zimního stadionu. Po tomto oznámení
byla provedena rozsáhlá bezpečnostní opatření, při kterých byl vyklizen
zimní stadion a blízké okolí. Následně
byl zimní stadion prohledán a zkontrolována strojovna. Po pachateli telefonátu se pátrá.
Dne 22. 2. 2003 hlídka zdejší součásti zaznamenala zprávu, že v obci
Golčův Jeníkov došlo k odcizení kameninových desek. Na tomto základě hlídka vyjela do obce Nová Ves
u Chotěboře, kde zastavila podezřelé
vozidlo, které převáželo kameninové
desky. Dalším šetřením bylo zjiště-

no, že se jedná o kameninové desky,
které byly odcizeny v G. Jeníkově.
Následným prošetřováním byl zjištěn u řidiče trestný čin maření výkonu
úředního rozhodnutí, vzhledem k tomu, že řidič má uložen zákaz řízení
motorových vozidel.
Policisté zdejší součásti za období
od 1. 2. 2003 do 28. 2. 2003 zpracovali celkem 32 přestupků převážně majetkového charakteru a z uvedeného
počtu zpracovali 6 dopravních nehod
pouze s hmotnou škodou. V jednom
případě zadrželi řidiče, který požil
před jízdou alkoholické nápoje. V jednom případě policisté rozpracovali
a šetří problematiku drog. Dále policisté zdejší součásti prošetřují celkem
13 zaevidovaných trestných činů a vyřídili celkem 114 různých dožádání.
kpt. Jaroslav Šereda,
vedoucí odd. OOP Chotěboř

Pořady a společenské akce – KD Ostrov Havlíčkův Brod
9. duben

16. duben

Teď ne, drahoušku

BAROQUE JAZZ
QUARTET

Markéta Hrubešová, Pavel Trávníček, Mojmír Maděrič, Jaroslava Obrmaierová a další v inscenaci anglické divadelní hry
13. duben

Abonentní koncert
25. –27. duben

Venkovská kapela

ZAHRADA 2003

Koncert oblíbeného dechového orchestru ze Žďáru n.S.

Tradiční prodejní výstava

Společenská kronika
Narodili se:
28. 2. se narodila Eliška Pátková, Ždírec n.D.
3. 3. se narodil Pavel Sotona, Ždírec n.D.
22. 3. se narodila Daniela Kutílková, Ždírec n.D.
Rodičům upřímně blahopřejeme a malým občánkům přejeme
do života hodně zdraví, štěstí a lásky.
Úmrtí:
1. 3. zemřel pan Ladislav Šťastník ze Ždírce n.D.
14. 3. zemřel pan Bohumil Mísař ze Ždírce n.D.
Čest jejich památce!

26. března jsme vzpomenuli 1. výročí úmrtí paní Jany Vomelové
ze Ždírce n.D.
S láskou vzpomíná syn s rodinou
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