
NNAAGGOOVVOORR  ŽŽUUPPAANNAA    

OOBBČČIINNEE  ŽŽUUŽŽEEMMBBEERRKKAA  

OOBB  6600..  OOBBLLEETTNNIICCII  

GGZZ  NNOOVVOO  MMEESSTTOO  

  
  
PPoommaaggaattii  ssoosseedduu  iinn  ssooččlloovveekkuu  vv  ssttiisskkii  jjee  

pplleemmeenniittaa  mmiisseell,,  kkii  kkrraassii  vvssee  ggaassiillccee,,  ššee  ppoosseebbnnoo  

ppaa  jjee  ttaa  mmiisseell  kkrraassiillaa  pprroossttoovvoolljjnnee  ggaassiillccee  pprreedd    

6600..  lleettii,,  kkoo  ssoo  ssee  ggaassiillsskkaa  ddrruuššttvvaa  ttaakkrraattnnee  

OObbččiinnee  NNoovvoo  mmeessttoo  ppoovveezzaallaa  vv  GGaassiillsskkoo  zzvveezzoo  

NNoovvoo  mmeessttoo..  

GGaassiillsskkaa  zzvveezzaa  ssee  llaahhkkoo  ppoonnaaššaa  ss  ssvvoojjiimm  ddeelloomm,,  

kkii  ggaa  oopprraavvlljjaa  nnaa  ppooddrrooččjjuu  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa,,  

ššee  ppoosseebbnnoo  ppaa  nnaa  ppooddrrooččjjuu  iizzoobbrraažžeevvaannjjaa  iinn  

uussppoossaabblljjaannjjaa  ččllaannoovv  iinn  ččllaanniicc  pprroossttoovvoolljjnniihh  

ggaassiillsskkiihh  ddrruušštteevv,,  ppoovveezzaanniihh  vv  GGZZ  NNoovvoo  mmeessttoo..  

VVsseesskkoozzii  jjee  ggaassiillssttvvoo  eennaa  rreeddkkiihh  nneeppoolliittiiččnniihh  vvssee  

ččlloovveešškkiihh  oorrggaanniizzaacciijj,,  kkii  ppoolleegg  ssvvoojjiihh  oossnnoovvnniihh  

ddeejjaavvnnoossttii  iinn  nnaalloogg  oopprraavvlljjaa  ttuuddii  nnaallooggee  nnaa  

ddrruuggiihh  ppooddrrooččjjiihh,,  ss  kkaatteerriimmii  ssee  ppoovveezzuujjeejjoo  

kkrraajjaannii  nnaa  kkuullttuurrnneemm,,  ššppoorrttnneemm  iinn  ddrruužžaabbnniihh  

ppooddrrooččjjiihh..  OObb  vvsseemm  ddrruužžaabbnneemm  žžiivvlljjeennjjuu,,  kkii  ssee  

ooddvviijjaa    oobb  ggaassiillsskkiihh  ddoommoovviihh,,  jjee  mmiisseell  vvsseehh,,  ddaa  vv  

mmoorreebbiittnnii  nneessrreeččii  nnee  bboošš  oossttaall  ssaamm  iinn  ddaa  bboošš  vv  

nneessrreeččii  pprriisskkooččiill  nnaa  ppoommoočč  ssooččlloovveekkuu,,  ssoosseedduu  aallii  

ssookkrraajjaannuu..  TTaa  mmiisseellnnoosstt  jjee  oobbddrržžaallaa  

pprroossttoovvoolljjnnoo  ggaassiillssttvvoo  sskkoozzii  ssttoolleettjjee    iinn  sskkoozzii  vvssee  

tteežžkkee  ččaassee..  OObb  tteejj  pprriilloožžnnoossttii  jjee  ppoottrreebbnnoo  

oommeenniittii  iizzoobbrraažžeevvaannjjee  iinn  pprraakkttiiččnnoo  pprreevveerrjjaannjjee  

ččllaannoovv  pprroossttoovvoolljjnniihh  ggaassiillsskkiihh  ddrruušštteevv  nnaa  

šštteevviillnniihh  tteekkmmoovvaannjjiihh,,  kkii  jjiihh  oorrggaanniizziirraa  GGaassiillsskkaa  

zzvveezzaa  NNoovvoo  mmeessttoo,,  iinn  ttuuddii  nnaa  ddoobbrree  rreezzuullttaattee,,  kkii  

kkaažžeejjoo  nnaa  ttoo,,  ddaa  ssoo  ooppeerraattiivvnnee  ggaassiillsskkee  eennoottee  

pprroossttoovvoolljjnniihh  ggaassiillsskkiihh  ddrruušštteevv  uussppoossoobblljjeennee  iinn  

pprriipprraavvlljjeennee  nnaa  ššee  ttaakkoo  zzaahhtteevvnnee  iinntteerrvveenncciijjee..    

GGaassiillsskkaa  zzvveezzaa  NNoovvoo  mmeessttoo  ssee  llaahhkkoo  ss  ppoonnoossoomm  
oozziirraa  nnaa  pprreehhoojjeennoo  ppoott  sslleehheerrnneeggaa  

pprroossttoovvoolljjnneeggaa  ggaassiillsskkeeggaa  ddrruuššttvvaa,,  ššee  ppoosseebbnnoo  

ppaa  nnaa  ttiissttee,,  kkii  ssoo  sskkoozzii  vveečč  ddeesseettlleettjjii  uussppeellii  
pprreebbrrooddiittii  šštteevviillnnee  tteežžaavvee,,  kkii  ssoo  jjiihh  sspprreemmlljjaallee  

nnaa  tteejj  ppoottii..    

OOzziirraannjjee  vv  6600--lleettnnoo  zzggooddoovviinnoo  nnaaššee  zzvveezzee  nnaass  
llaahhkkoo  nnaavvdduuššuujjee,,  zzaattoo  jjee  ppoottrreebbnnoo  iizzrreeččii  

iisskkrreennee  ččeessttiittkkee  vvsseemm  vv  ggaassiillsskkii  zzvveezzii  zzaa  
ddoosseežžeennee  uussppeehhee,,  ššee  ppoosseebbnnoo  oobb  ddeejjssttvvuu,,  ddaa  

ddeelloo  ččllaannoovv  pprroossttoovvoolljjnniihh  ggaassiillsskkiihh  ddrruušštteevv  

tteemmeelljjii  nnaa  pprroossttoovvoolljjssttvvuu..      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TTuuddii  ppoogglleedd  vv  pprriihhooddnnoosstt  nnaass  vv  tteehh  tteežžkkiihh  ččaassiihh  
vvsseessppllooššnnee  kkrriizzee,,  kkii  jjee  pprreeddvvsseemm  kkrriizzaa  vv  nnaass  

ssaammiihh,,  zzaavveezzuujjee,,  ddaa  ššee  nnaapprreejj  vvzzttrraajjaammoo  nnaa  tteejj  

ppoottii,,  ddaa  jjee  mmiisseell  iinn  vvooddiilloo,,  ppoommaaggaattii  ssooččlloovveekkuu,,  
mmooččnneejjššee  oodd  vvsseehh  mmaatteerriiaallnniihh  bbrreemmeenn  iinn  iilluuzziijj..        

SSppooššttoovvaannii  ččllaannii  iinn  cceennjjeennoo  vvooddssttvvoo  GGaassiillsskkee  
zzvveezzee  NNoovvoo  mmeessttoo!!  VV  iimmeennuu  OObbččiinnee  ŽŽuužžeemmbbeerrkk,,  

oobbččiinnsskkeeggaa  ssvveettaa,,  oobbččiinnsskkee  uupprraavvee  tteerr  vv  ssvvoojjeemm  

oosseebbnneemm  iimmeennuu  VVaamm  oobb  tteemm  ččaassttiittlljjiivveemm  
jjuubbiilleejjuu  iisskkrreennoo  ččeessttiittaamm  iinn  ssee  VVaamm  vv  iimmeennuu  

vvsseehh  iisskkrreennoo  zzaahhvvaalljjuujjeemm  zzaa  ddoo  sseeddaajj  ooddlliiččnnoo  

oopprraavvlljjeennoo  ddeelloo..      

  

NNaajj  ssee  VVaamm  ttuuddii  vv  pprriihhooddnnjjee  zzaassttaavvlljjeennii  cciilljjii  
uurreessnniiččiijjoo..  ŠŠee  eennkkrraatt  iisskkrreennee  ččeessttiittkkee  zzaa  6600--

lleettnnoo  uussppeeššnnoo  ddeelloo..  

      

  

NNAA  PPOOMMOOČČ!!  

  

                  FFrraanncc  ŠŠkkuuffccaa,,    
  žžuuppaann  OObbččiinnee  ŽŽuužžeemmbbeerrkk  

 


