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Zdeňka Sokolíčková

Sur

Ach volavko s opičí tváří

Ó perlo v láku z okurek

Bronzové busty státníků

Plovoucí na hladině vanilkové-

ho pudinku

Čajový šálku

Jehlami vykládaný

Levá dámská rukavičko

Co ležíš pod hovězím jazykem

Vám všem

A dalším pozoruhodnostem

Se obdivuji

V tomto surrealistickém světě

1998

U dvora

Volejte sláva

Hrbaté služce

Která krade zlaté zuby

Z královniných úst

Svírajíc jí

Podvázanou bradu

Volejte sláva

Plešatému lokaji

Který bere každý pátek

Jeden zla4ák z pokladny

A jedné kuchařce

poctivost

Volejte sláva

Nemocnému princátku

Kterému do chromé ručky

Vložili žezlo

Zatímco z druhé

Mu brali moc

Volejte sláva

Dokud se to smí

1999

I ustrnula v chůzi

Kde smutečních vrb řada

Kde mysl duše čas

Tam cesta rmutem setá

A po ní kroky spěšné

Slepě hnětou prach

Zpěv chodce nikde neslyšet

Tu jeho úsměv v cestě

Plavé vlasy léta

I ustrnula v chůzi

A nepůjde už dál

2000

Studenka novoměstského gymnázia na Hradě
Z iniciativy prezidenta České re-

publiky Václava Havla vznikl pro-

jekt Fenomén Holocaust, který by

měl přispět k odtabuizování tématu

holocaust.

Dne 24. 11. se na Pražském hra-

dě konalo slavnostní vyhlášení ví-

tězů literární soutěže na téma: Ho-

locaust - svědomí lidstva, která byla

v rámci projektu Fenomén holo-

caust vyhlášena k připomenutí

55. výročí osvobození koncentrač-

ního tábora v Osvětimi. Porota po-

suzovala 314 prací, ze kterých vy-

brala padesát, které postoupily do

druhého kola. Z těchto padesáti pak

vybírala deset vítězných. O tom, že

to porota neměla jednoduché, svěd-

čí i to, že vítězných prací bylo na-

konec třináct. Autoři těchto třinácti

prací byli pozváni na slavnostní vy-

hlášení do Prahy, kde absolvovali

prohlídku Hradu a židovských sy-

nagog. Všechny vítězné práce vy-

šly ve sborníku vydaném u této

příležitosti.

Mezi autory třinácti nejlepších

prací byla i studentka Gymnázia

V. Makovského v Novém Městě na

Moravě Daniela Veselá. S ní jsem si

povídala o celé soutěži a o její prá-

ci.

Jaké jsou Tvoje dojmy z vyhláše-
ní v Praze?
Prožili jsme akční den na Hradě,

nejprve jsme si prohlédli reprezen-

tační místnosti na Hradě, proběhlo

slavnostní vyhlášení vítězů, potom

pan prezident pronesl krátkou řeč

a poděkoval nám. Dostali jsme oběd

na ministerstvu školství, pak násle-

dovala prohlídka Pinkasovy syna-

gogy a Židovského hřbitova. Asi

nejzajímavější byla beseda se spiso-

vatelem Arnoštem Lustigem. Pan

Lustig je úžasná osobnost, je plný

životní energie, to se mi na něm

velice líbilo.

Tvoje práce Chci znát odpově� spíše
než by hodnotila, nebo vypovída-
la, provokuje k zamyšlení nad
otázkou Holocaustu. Proč jsi zvo-
lila právě tento způsob?
Původně jsem měla nápad, že bych

napsala fiktivní příběh, kde bych

konfrontovala deníky židovské

oběti v koncentračním táboře, ně-

meckého důstojníka, který je pře-

svědčen o správnosti nacistické

idey, a německého vojáka, který

tváří v tvář vyvražHování židů uva-

žuje, zda je to správné. Ale potom

jsem si uvědomila, že mám moc

málo prožito… vlastně vůbec nic,

nezažila jsem koncentrační tábor ani

válku. Proto jsem se rozhodla na-

psat to tak, jak to sama cítím, a tak,

aby to toho, kdo si to přečte, donu-

tilo k přemýšlení a pozastavení nad

tím, co se dělo.

V čem je podle Tebe význam toho,
aby se v dnešní době mluvilo o té-
matu Holocaust?
Občas se objevuje názor, že je tato

otázka přeceňována a že se příliš

přehání. Myslím si ale, že na tom

není co přehánět. Že to bylo nesne-

sitelné utrpení lidí, kteří se dostali

do koncentračních táborů, které si

my, co jsme nic takového nezažili,

nedovedeme vůbec představit. Pro-

to by význam měl být v tom, aby

o tom lidi hodně přemýšleli a ne-

bránili se tento fakt přijmout.

Děkuji za rozhovor.
Jana Hrušková

Taneční studio informuje

Zápis žáků do 1. třídy

Dovolte nám, abychom se před-

stavili. V naší MŠ Čtyřlístek se sna-

žíme o zdravý tělesný, psychický

i duševní vývoj dětí, který se v po-

slední době stává častým problé-

mem naší společnosti. Proto jsme se

rozhodli zapojit se do projektu

Zdravá mateřská škola. Ten klade

důraz na vytváření podmínek pro

tělesnou, duševní a společenskou

pohodu, výchovu předškolního dí-

těte ke zdravému životnímu stylu,

odolnosti vůči stresům a zdraví ško-

dícím vlivům. Zapojením do pro-

jektu bychom chtěli přispět k tomu,

aby děti vyrůstaly zdravě, spokoje-

ně a radostně.

V čem se liší MŠ Čtyřlístek od

jiných mateřských škol? Děti jsou

vedeny k samostatnosti při přípra-

vě svačiny, k sebeobsluze při stolo-

vání, k hygienickým návykům. Je

jim dána možnost volby při vyjad-

řování svých potřeb a přání.

Co pro děti organizujeme? V le-

tošním školním roce jsme zahájili

s dětmi cvičení v tělocvičně SOU
Na Bělisku, čímž se snažíme přispět

k jejich zdravému tělesnému vývo-

ji. V tomto cvičení mohou rodiče se

svými dětmi pokračovat každé čtvr-

teční odpoledne ve cvičení rodičů
s dětmi. Ke zdravému vývoji a otu-

žování přispívá každoroční plavec-

ký výcvik v bazénu ve ŽHáru n. S.

Jednou z příčin, které způsobují

problémy školákům v různých ob-

lastech výuky, je špatná výslovnost.

Proto individuálně pracujeme s dět-

mi na nápravě řeči pravidelnou lo-
gopedickou péčí ve spolupráci s lo-

gopedkou.

Naše děti mají možnost navště-

vovat kroužek artetréninku na
Penzionu. Zde se pod odborným

vedením zdokonalují po stránce

výtvarné, estetické i pracovní.

Již čtyři roky u nás probíhá krou-

žek hry na zobcovou flétnu, který

napomáhá správným dechovým

návykům a snížení nemocnosti

v oblasti astmatických a alergických

onemocnění. Děti se seznamují

i s prvními hudebními návyky.

Nově jsme v letošním šk. roce

otevřeli Baby klub Beruška, který

mají možnost každou středu navště-

vovat se svými dětmi maminky na

mateřské dovolené, a tím tak své dě-

ti nenásilně seznamovat s prostře-

dím MŠ. Nezapomínáme ani na kul-

turní a společenskou výchovu na-

šich dětí. Chodíme s nimi do kina,

navštěvujeme divadelní představe-

ní v kulturním domě. Spolupracu-

jeme s divadlem Srdíčko, které nás

se svými pohádkami pravidelně na-

vštěvuje. Navázali jsme úzkou spo-

lupráci se ZŠ, školní družinou

a Speciální školou. Při vzájemných

setkáních si vyměňujeme zkušenos-

ti, seznamujeme budoucí školáky

s novým školním prostředím. Děti

pečlivě připravujeme na vstup do

základní školy, spolupracujeme

s psychologicko - pedagogickou po-

radnou a dětskou lékařkou.

Líbí se Vám naše práce v MŠ

Čtyřlístek? PřijHte se za námi podí-

vat každou středu v 15 hod. do

Baby klubu Beruška.

kolektiv MŠ Čtyřlístek

Na četné dotazy, kde nás najdete, které se v poslední době vyskytují,
uvádím bližší informace:

po a st tělocvična I. ZŠ po 15.00 hod.

út a čt tělocvična gymnázia od 14.45 hod.

pá tělocvična gymnázia od 14.45 hod.

Ředitelství I. a II. základní školy

v Novém Městě na Moravě upo-

zorňují rodiče dětí, že podle vy-

hlášky MŠMT bude zápis dětí ve

školním roce 2001/2002 uskuteč-

něn dne 7. 2. 2001 od 1500 do 1700

hodin v přízemí II. ZŠ, L. Čecha

860, Nové Město na Moravě.

Zápisní lístky dětí, které nena-

vštěvují mateřskou školku, si mo-

hou rodiče vyzvednout v kanceláři

II. ZŠ.

Znáte náš Čtyřlístek?
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INZERCE BAZAROVÝ
NÁBYTEK
u Márč

✓   KOŽENÉ SEDAČKY        5500,-

✓   OBÝVACÍ STĚNY            1600,-

✓   KUCHYŇSKÉ LINKY          4800,-

✓  NEREZ DŘEZY                    690,-

✓   LUSTRY A DALŠÍ BYTOVÉ
     DOPLŇKY

BOBROVÁ 75, tel. 673226

Prodám pozinkovaný plech:

tabule 0,55 x 1 x 2 m, svitek

0,55 x 1m, dále plech pozink.,

mě!., hliník 0,6x1m. Nejlev-

nější mě! Jiří Wisz, ul. Za Kláš-

terem 1087, 66602 Předkláš-

teří u Tišnova, tel. 0504/413433

l Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v NM
nebo okolí. tel. 0616/ 617 307

Nová výše poplatku za psy
Podle dodatku č. 6 k obecně závazné vyhlášce č. 4/94 o místních po-

platcích zaplatí majitelé psů v roce 2001 tyto poplatky:

za prvního psa za druhého a každého dalšího
300 Kč 400 Kč v domech s 1 - 2 byty v N. Městě

100 Kč 150 Kč v domech s 1 - 2 byty v míst. částech

700 Kč1300 Kč v domech s více než 2 byty v N. Městě

150 Kč200 Kč v domech s více než 2 byty v míst. částech

200 Kč300 Kč poživatel invalidního, starobního a vdovského důchodu,

který je jeho jediným zdrojem příjmu v N. Městě

100 Kč150 Kč osamělý důchodce v N. Městě

U poplatníků, kteří jsou poživate-

li invalidního, starobního a vdov-

ského důchodu, který je jejich jedi-

ným zdrojem příjmů, je třeba vypl-

nit čestné prohlášení. Pokud nebude

vyplněné čestné prohlášení předlo-

ženo do 15. 2. 2001 finančnímu od-

boru MÚ v N. Městě, bude vyměře-

na sazba v plné výši. Čestné prohlá-

šení si lze vyzvednout na finančním

odboru MÚ nebo vystřihnout z to-

hoto čísla Novoměstska, vyplnit

a zaslat na finanční odbor MÚ.

Majitelům psů budou zaslány slo-

ženky v březnu 2001. Poplatky je

možno uhradit poštovní poukáz-

kou, převodem na účet města nebo

osobně zaplatit v pokladně MÚ (pří-

zemí, vlevo). Připomínáme majite-

lům psů, že psa je třeba přihlásit

hned, přestože poplatek za psy mlad-

ší šesti měsíců není vybírán. Pří-

klad: Za štěně z říjnového vrhu za-

platí majitel v následujícím roce cca

tři čtvrtiny příslušného poplatku.

E. Jašková, V. Dvořáková

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
poživatele invalidního, starobního a vdovského důchodu, který je
jediným zdrojem příjmu, pro stanovení nižší sazby poplatků za psa

Poznámka: O jediný zdroj příjmů jde v případě, jestliže je poplatní-

kem důchodce, který nemá žádný jiný příjem než tento důchod.

Pokud jde o pracujícího důchodce nebo důchodce, který má příjem

např. z nájmu, pobírá dividendy, podíly ze zisku, z titulu členství

v obchodní společnosti nebo pobírá souběžně dva důchody, nejde

o poplatníka, který by mohl platit sníženou sazbu poplatku. O jediný

zdroj příjmu nejde ani v případě, když důchodce bydlí ve společné

domácnosti s výdělečně činnou osobou, která tohoto poplatníka

uplatňuje u daně z příjmu jako vyživovanou osobu. Výše tohoto

dalšího příjmu není rozhodující.

jméno a příjmení .................................................................................

rodné číslo ...........................................................................................

trvalé bydliště N. Město n. M., ulice a čp ..........................................

Prohlašuji, že vedle důchodu             MÁM              NEMÁM
(nehodící se škrtněte) žádný jiný příjem.

Důchod od .............................. druh důchodu ...................................

Každou změnu, která má vliv na stanovení sazby poplatku ze psa, je

poplatník povinen oznámit správci poplatku.

V N. Městě na Mor. dne .....................................................................

vlastnoruční podpis ............................................................................

Pozdrav z Waalre - ZIMNÍ DEN
Před víc než půl stoletím, když

jsem trčel v Brně a šprtal na zkouš-

ky, brával jsem si brusle a vyrážel

na dlouhatánskou, k úpatí Vysoči-

ny se úžící pláň přehrady. Dojet po

její hladině a po krách zanecha-

ných na břehu při kolísání hladiny

k Veveří a zpátky, se podobalo ly-

žování na firnových vlnách. Ani ne

čtvrt století později přišla tady bez-

sněhá zima, kdy jsme na bruslích

„provzpouzeli“ všechny velké vod-

ní plochy okolo: na pevně zamrz-

lých hladinách se bylo možno do-

stat i do těch zákoutí Dářka a Me-

dlova, kam jsme v létě nedorazili.

Vzpomněl jsem si na to teH, když

mi pan Broese (čte se Brúse!)

z Waalre poslal výbor holandské

bruslařsky inspirované poezie. Tam

se bruslením nerozumí nudné ob-

jíždění nějaké omezené plošky ve

městě - tam znamená bruslení ra-

dostně svištivé putování po obrov-

ských dálkách zamrzlých řek, ka-

nálů, průplavů. Vyberu pár ukázek.

Z delší básně Keese Stipa (nar. 1913) alespoň toto:
Jako na obrázku bývávaly tehdy zimy,

rudé slunce, střechy, sníh na nich.

Svobodní jak velcí páni, s červenými

tvářemi, běhávali jsme do dálky na bruslích.

I kdyby byl Breughel nás moh´ namalovat,

mne by už na obraz nedostal -

vždycky jsem se ujel už do dálek schovat...

Ledové krystaly vrostly hluboko do mých snů.

Příští ledová doba snad probudí čas mých dnů...

E. den Tex (nar. 1918) napsal báseň z níž vybírám:
Můj táta vždy v zimě zkoumal

ráno co ráno na grachtu led;

teprv když ho holí nerozlámal,

mohlo se na bruslích na výlet.

K Ilpendamu klouzali jsme svižně, avšak

táta občas zastavil, zamával plánem

určil nám směr, prostě byl výpravy pánem.

Ale pro večerní návrat jsme spolehli na vlak.

Anna Enquistová (nar. 1945) napsala tuhle vzpomínku na Zimní den:
Tehdy bylo mému klučíkovi sedm let.

Měl už velké brusle. Jeli jsme na výlet.

Spatřili jsme ryby, ba i žábu, pod ledem,

svištěli jsme rákosím pod modravým nebem.

Probruslili jsme okolo pár snových měst.

Na břehu snědli koláč z kakaových těst.

V močálu jsme našli pokličku, rzivou a ubohou.

Prostě: svět byl jasný a táhl se nám u nohou.

I bez lyží se dají nádherně prožívat zimy... Když alespoň mrzne!     kd

Sjezdovka je v provozu za vhod-

ných sněhových podmínek denně

9 - 21 hod. (so, ne 8 - 21 hod.), ve-

čer je osvětlena. Cena jízd: Liší se

v denních a večerních hodinách,

formou bodů jsou jízdy odečítány

z předplacené karty. Dospělí - 100

bodů - 100 Kč (1 jízda 6 - 8 Kč,

večer levnější), děti 100 bodů - 75

Kč (1 jízda 4 - 6 Kč, večer levnější).

Telefonické informace poskytne

Sportovní klub lyžování (616 337),

pokladna vleku (0601 522 877).

EJ

Sjezdovka na Harusově kopci

✃


