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Z celostátních sdělovacích pro-

středků již občané vědí, že mohou

na městských úřadech žádat různé

informace a že za jejich zprostřed-

kování někdy zaplatí. Ze směrnice

vypracované v N. Městě vybíráme

sazebníkovou část:

Bezplatně jsou poskytovány in-
formace:
- poskytnuté formou nahlédnutí do

„spisu, dokumentu“ v listinné podo-

bě

- poskytnuté ústně nebo prostřednic-

tvím telefonu

- informace, které jsou k dispozici

v rámci elektronického zpracování

dokumentů v působnosti MÚ a lze

provést jejich přímé nakopírování

na doručenou disketu.

Žadatel zaplatí materiálové ná-
klady a poplatek za zpracování
a vyhledání informace:
- kopírovací služby

formát A3 (jednostr./oboustr.) 2,50

Kč/3,50 Kč

formát A4 (jednostr./oboustr.) 1,50

Kč/2,50 Kč

formát A5 (jednostr./oboustr.) 1,00

Kč/1,50 Kč

- tisk na tiskárnách PC - černobíle 2

Kč 1 stránka; barevně 5 Kč 1 strán-

ka

- magnetický nosič (disketa 3,5´´)

10 Kč

Za zprostředkování informace někdy zaplatíme
- doručovací náklady (poštovné) dle

tar. České pošty

- zpracování do 30 min. 30 Kč

- nad 30 min. a za každou započa-

tou hodinu 70 Kč

Překročí-li kalkulovaná výše

úhrady částku 100 Kč, je její výše

před zpracováním - poskytnutím

informace sdělena žadateli s poža-

davkem na úhradu zálohy ve výši

min. 50 % z celkové výše úhrady.

Úhradu za poskytnutí informace

provede žadatel na podatelně MÚ

nebo bezhotovostní platbou na účet

města před odesláním - vydáním

informace.

v jiných městech a obcích organi-

zační směrnici pro poskytování in-

formací a sazebník za materiálové

náklady a zpracování a vyhledání

informací. V zájmu stejného výkla-

du zákona byla směrnice vypraco-

vána po konzultacích s jinými měs-

ty. Zájemce může o informaci
požádat ústně (na podatelně MÚ)
nebo písemně. Dotazy budou vy-

řizovány podle věcné příslušnosti

jednotlivými odbory. Jednoduché

dotazy budou zodpovídány zdarma,

zevrubnější odpovědi budou zpo-

platněny, výtah ze sazebníku při-

nášíme na této stránce. Do 14. 2. ne-

byl na novoměstském MÚ zaregis-

trován žádný dotaz tohoto typu.

Obavy, že mezi zpoplatněné dota-

zy bude spadat např. i kontakt ob-

čana s úřadem při stavebně správ-

ním řízení a pod., jsou neopodstat-

něné.

❐ MR doporučuje, aby zastupitelé

schválili vstup N. Města do Svaz-
ku obcí Vysočina.

(dokončení na str. 2)

Z hlavních bodů 29. řádného jed-
nání MR, které se konalo 7. 2.:
❐ Náročná jsou jednání o letoš-
ním rozpočtu. Členové MR dopo-

ručili pozměnit původní návrh

a snížit zapojení výnosu z prodeje

hlasovacích práv k akciím z původ-

ně navržených 27 mil. Kč na 23 mil.

Kč. To nemusí znamenat přehod-

nocení některých investičních ak-

tivit, pokud se podaří získat dota-

ce z různých programů a výhodné

úvěry. Podrobný návrh rozpočtu je

vyvěšen na úředních deskách,

schvalován bude na MZ 28. 2., pro

tuto chvíli a na tomto místě jen za-

okrouhlená nedůležitější čísla: vý-
daje 169 mil. Kč, z toho neinves-
tiční 92 mil. Kč, investice 76 mil.
Kč, příjmy 116 mil. Kč, schodek
(včetně dluhové služby) 56 mil.
Kč.
❐ Od počátku roku 2000 platí zá-

kon, který umožňuje občanům ČR

volný přístup k informacím. MR

v N. Městě stanovila podobně jako

Jedno z nedávných vydání týde-
níku Mlejn přineslo úvahu nad
množstvím úředníků v různých měs-
tech okresu Žïár n. S. a jejich vý-
konností v poměru k počtu spádo-
vých obcí a počtu obyvatel daného
území. Jako nejschopnější se v tom-
to srovnávání jeví úředníci bystřičtí.

Tajemník novoměstského MÚ
nepovažuje za nejvhodnější hodno-
cení struktur a výkonnosti jednotli-
vých úřadů pouze na základě statis-
tiky. Počet úředníků a jejich práci
ovlivňují i jiné aspekty než pouze
strohá čísla. Vedle počtu obcí, oby-
vatel, velikosti správního obvodu
hraje roli např. i morfologie krajiny
spádového území, vzdálenost obcí,
hustota obyvatel. Rozsah výkonu
„státní správy“, ale i zvolená forma
a četnost úkonů mají svůj hodnotící
význam. Např. dvě pracovnice ma-
triky jsou ve městě s okresní nemoc-
nicí nezbytností. Různě mohou měs-
ta reagovat na obecný trend růstu
výplat sociálních dávek. Lze je za-
sílat za poměrně vysoké poštovní
poplatky složenkou, nebo zabezpe-
čit výplaty v hotovosti a šetřit tak
v celkovém efektu prostředky měs-
ta. Podstatnou roli v počtu zaměst-
nanců MÚ hraje organizační uspo-

řádání hospodářství města a jeho
struktura (zda spíše privátní nebo
komunální sféra), od které se odvíjí
správa majetku města. Také k orga-
nizaci veřejně prospěšných prací
a výkonu „alternativních trestů“ lze
přistoupit různě, v N. Městě jsou or-
ganizovány přímo pracovníky měst-
ského úřadu.

Při zjednodušeném porovnávání
se rovněž lehce zapomene na mno-
há specifika. V N. Městě lze jednak
připomenout zvýšený důraz na ces-
tovní ruch a turistiku a hojně využí-
vané Informační centrum a vysokou
úroveň jím poskytovaných služeb.
N. Město patří z celostátního hle-
diska mezi progresivní města v za-
vádění informačních technologií
a metropolitní sí� s přímou a úspor-
nou návazností na Internet je toho
důkazem.

Vnitřní struktura každého úřadu
reaguje na krátkodobé i dlouholeté
priority a vývojové trendy a průběž-
ně se podle toho obměňuje. Nejinak
tomu bude i v N. Městě, kdy na úko-
ly a trendy vyplývající z rozpočtu
letošního roku bude reagovat i vnitř-
ní úprava struktury MÚ s přímou
vazbou na organizace města.

E. Jašková

Hodnocení práce úředníkůŠestá benefiční akademie
Cvičíme pro ty, kteří sami nemohou

S každým ročníkem přispívají do
pořadu akademie sportovci novými
pódiovými skladbami, ukázkami,

náborovým cvičením a úroveň je
stále vyšší. Minulé ročníky již pře-

sáhly hranice N. Města, cvičící při-
jíždějí z různých míst ČR, s mistrov-
skými tituly i bez nich. V průměru

více než 250 účinkujících ve 140
minutovém programu, téměř 4 tis.

diváků v desetitisícovém městě, to
jsou výsledky minulých pěti let.

Šlechetnost, touha po přátelství,

skromnost, nezištnost a pomoc slab-
šímu a nemohoucímu jsou hluboké
humánní pocity zdravých cvičenců
k handicapovaným. Vytváří se
v přípravě ve školách, mezi obča-

ny, sponzory z řady míst ČR. Všich-
ni účastníci se zříkají jakýchkoli od-
měn ve prospěch těžce handicapo-
vaných dětí a dospívajících v Cent-
ru Zdislava v N. Městě. Výtěžek

akademie je věnován pohybové re-
laxaci a léčení.

V letošním programu vystoupí
členové TJ N. Město, soubor Šípek,
studentky gymnázia, žákyně ZUŠ,

Club Ida Žïár (mistři ČR v pódio-
vém aerobicu pro rok 2000), Klub

sportovní gymnastiky Moravská

Slavia Brno (mistři a vícemistři ČR
v Eurotýmech a účastníci evrop-
ských soutěží), Sokol Brno I (mistři
a účastníci mistrovství ČR v cviče-
ní na nářadí - kladina, bradla, kůň),

TJ Mládí Brno (účastníci mistrov-
ství ČR), Studio Vsetín (účastníci
mistrovství ČR v soutěžním aerobi-
cu), Club Hanka Brno se cvičením
na míčích, začínající autorky TJ

Česká Třebová a další.
Benefiční akademie přerostla

v gymnaestrádu a místní sportshow,

má následovníky v dalších městech
okresu i vzdáleném Příboru a účast-
níci šíří její význam dále. K těmto

akcím se v místech akademie při-
pojují občanské organizace, kluby

a sponzoři, kteří pomáhají ze svých
živností nasytit alespoň malé cvi-
čence z daleka. Všech si velice vá-
žíme a zveme vás i jejich jménem

mezi početné diváky, rodiče, příz-
nivce i dárce dobrovolného vstup-

ného do novoměstského kulturního
domu, dne 10. března v 17 hod.
Přijïte sportovně povzbuzovat cvi-

čící a pokochat se krásou pohybu do
„arény“ kulturního domu.

Marta Benešová
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Úmrtí
  4. 1. Jan Tomanec (1944)

Hornická 974

16. 1. Anna Petrová (1915)

Petrovice 5

25. 1. Tomáš Smolík (1915)

Malá 157

29. 1. Dudek Vladimír (1946)

Purkyňova 876

Kulturní dům
Neděle 27. 2., 14.30 h.
Dětský karneval, uvádí Rudolf

a Zdena Pitrovi a Jan Plchout

Sobota 4. 3., 20 h.
Maškarní bál
vystoupí Swing Band Žïár n. S.,

Hoochie Coochie Band, Ivan Hlas

a Navi Papaya

Středa 8. 3., 19.30 h.
Pepino - divadelní komedie s Jose-

fem Dvořákem. Dále hrají K. Gult,

J. Veit, M. Duchek, P. Filipovská,

J. Smyčková.

Sobota 11. 3., evang. kostel, 18 h.
Koncert poprockové skupiny

EL TRUMPET: Ostrovy naděje

a porozumění ve světě násilí a ne-

tolerance

Klub Sluníčko
pořádá akci s názvem

Pohledy a poslechy
Kdy: sobota 11. 3. 2000
Kde: Kulturní dům v Pohledci

Vystoupí: Kryštofovy staré věci,

Knedlík, Klafárek

Akce začíná v 19.00 hodin vernisá-

ží výstavy výtvarných prací Petry

Kopáčkové. O životě a díle Petry

Kopáčkové promluví Vojtěch Zik-

mund.

Vláček
Rodinné sdružení, DPS, Žïárská 68,

tel. 618 375 - 7/ kl. 108. Otevřeno

každý pracovní den 9 - 12 a 15 - 18

hod.

✹

po 28. 2., 16.30 hod., jídelna DPS:

beseda na téma Ekologie všední-
ho dne
od út. 7. 3., 15.00 hod. do čt 9. 3.,

12.00 hod., sál Vláčku v I. poscho-

dí DPS:

předváděcí akce výtvarných hra-
ček firmy SES CREATIVE

Knihkupectví
Trojan

nabízí:

* NOVINKY:

Marie Brahová: Šijeme zvířátka

a hračky; Obrázky do oken; Sklá-

danky z papíru

* VÝRAZNÉ SLEVY KNIH, MC,

CD

Nabídka filmů měsíce února je skutečně bohatá: Pelíšky - dlouho očeká-

vaný úspěšný český film konečně i na videokazetách v naší půjčovně.

Dožeň, co se dá - výborně obsazená a úspěšná komedie. Svatý muž - Ed-

die Murphy v komedii, které není nic svaté. Beowulf - postkatastrofický

mystický příběh s Ch. Lambertem. Wing commander - akční sci-fi film

natočený podle velice úspěšné počítačové hry. Black dog - Patrick Schway-

ze v roli řidiče kamionu, který se v jeho rukou stává smrtící zbraní. Cesta
do středu země - dobrodružný velkofilm podle knihy J. Verna. Pohádky
1000 a 1 noci - dobrodružný tříhodinový film, který vás svojí krásou

a výpravností jistě zaujme. V naší videopůjčovně naleznete samozřejmě

řadu dalších novinek, ze kterých si každý vybere. Těšíme se na vás.

Videopůjčovna DECH, kulturní dům

Kino
so 26. v 18 h. a ne 27. v 19.30 h.

Šest pohřbů a jedna svatba(101´)

premiéra, příst. od 15 let, 46 Kč

út 29. v 18 h. a st 1. v 19.30 h.

Trhák pana Bowfingera (92´)

premiéra, přístupný, 45 Kč

so 4. v 18 h. a ne 5. v 19.30 h.

Pelíšky (115´)

přístupný, 45 Kč

út 7. v 18 h. a st 8. v 19.30 h.

Vikingové (114´)

premiéra, příst. od 15 let, 46 Kč

st. 9. v 17 hod.

Star wars: Epizoda I - Skrytá
hrozba (127´)

přístupný, 45 Kč

Horácké
muzeum

Karel Němec: Ex - libris II (tvorba

z let 1920 - 1955)

Neznámý Jan Štursa a Vincenc
Makovský

(dokončení ze str. 1)

❐ Od května loňského roku mělo

N. Město v představenstvu Novo-
městské teplárenské a. s. pouze
formální zastoupení. MR nyní

schválila do představenstva dva

nové členy - Ing. Jiřího Mašteru
a RNDr. Břetislava Wurzela.

Představenstvo se bez aktivní účas-

ti novoměstského zástupce sešlo

dvakrát až třikrát, na druhou stranu

bylo mnoho dalších jednání na úrov-

ni akcionářů, na kterých město za-

stoupeno bylo. Oba jmenovaní bu-

doucí členové představenstva a dále

Petr Pejchal, Zdeňka Marková a člen

dozorčí rady Petr Dvořák tvoří pra-
covní skupinu, která se bude zabý-

vat vztahy k Novoměstské tepláren-

ské a. s. a tepelným hospodářstvím

N. Města.

❐ S definitivní platností bylo roz-

hodnuto, že Novoměstsko se bude
nadále tisknout v tiskárně, nikoliv

na nově pořizované kopírce. Nová

kopírka pro potřeby MÚ bude za-

koupena, ale nebude již muset spl-

ňovat původní nároky na oboustran-

ný tisk a skládání. V novém (již tře-

tím) výběrovém řízení se tedy bude
vybírat z levnějších kopírovacích
strojů.

❐ MR rovněž zaznamenala první
ohlasy na změny ve vydávání
a distribuci Novoměstska. Občané

si vesměs chválí dodávání do schrá-

nek, někteří postrádají dřívější roz-

sah. dle informací Z. Markové

 Zprávy...

Podzimní rozhodnutí městské

rady o dodávání Novoměstska zdar-

ma do všech novoměstských rodin

provázela otázka: Kolik těch rodin

vlastně je? A kdo to může či dokon-

ce má vědět? Z městského úřadu

docházela čísla o počtu obyvatel.

Mají se dělit čtyřmi, nebo třemi?

Jako dosti pravděpodobný se jevil

loňský seznam rodin pořizovaný pro

svoz domovního odpadu.

Také pro Českou poštu byl tento

typ zakázky novinkou. Pravda, roz-

náší různé letáky, ale někdy jen

v N. Městě a ne v místních částech,

jindy i v samostatných obcích bez

vlastní pošty, navíc většinou do

všech schránek, tedy i firemních.

I tyto údaje o potřebném počtu vý-

tisků byly jen orientační.

Tisk i roznos nejsou levné zále-

žitosti, nechtěli jsme zpočátku nad-

sazovat příliš mnoho, ale ukázalo se,

že i zdánlivě vyšší odhad nedosta-

čuje. Potěšující je, že si občané No-

voměstsko přejí a sledují jeho do-

dávku více než dodávku letáků, za

zamyšlení stojí i to, že například

u platby za popelnici se zřejmě ně-

které vícegenerační rodiny shodly,

že jsou jedna rodina, o Novoměst-

sko už se hlásí jako rodiny dvě.

První číslo se nedostávalo zejmé-

na v místních částech, Druhé chy-

bělo v N. Městě, protože redakce

výslovně požádala Českou poštu,

aby přednostně vykryla místní čás-

ti, odkud je cesta pro náhradní vý-

tisk přece jen delší.

Číslo 3 putovalo ke čtenářům

v počtu 3600 kusů a zdá se, že jsme

se dopočítali. I nadále nabízíme

omezený počet náhradních výtisků

v redakci (zde i archivních), Infor-

mačním centru, Horáckém muzeu

a Městské knihovně.

red.

Proč nebylo Novoměstsko ve schránkách?

Neznámého Jana Štursu (1880 -

1925) a Vincence Makovského

(1900 - 1966) přibližuje výstavka ve

vstupním prostoru Horáckého mu-

zea. Laika překvapí, že oba naši

slavní rodáci nevládli jen sochař-

ským nářadím. Jan Štursa velmi rád

kreslil a malý zájem o tyto práce

těžce nesl. Vytvořil velké množství

kreseb, kde v raném období najde-

me rodné město, okolí i místní oso-

by, nechybí ani pohled do novo-

městské šatlavy. Je také autorem

akvarelů, litografií, pokusil se rov-

něž o malbu a věnoval se výzdobě

knih.

Vincenc Makovský studoval na

pražské Akademii výtvarných umě-

ní malířství a po pracovních nesho-

dách přestoupil do sochařského ate-

liéru Jana Štursy. Jeho původní zá-

libě vděčíme za vyobrazení města,

portrétní kresby místních občanů,

návrh lyžařského odznaku pro Spor-

tovní klub a návrhy divadelních

scén, kostýmů i plakátů spolku aka-

demiků Horák.

Mezi jubilujícími novoměstský-

mi umělci je na výstavce stručně

připomenut ak. sochař Arnošt Ko-

Jubilea významných rodáků v Horáckém muzeu
sefa Khuna, Richarda Krabce, Ja-

roslava Kopáčka, Marie Nedvědo-

vé, Marie Přibylové, Oldřicha Bla-

žíčka, Leoše Stehlíka.

Jubilující novoměstské rodáky

ministra ing. Jaromíra Nečase (1888

- 1945), JUDr. Ivana Sekaninu

(1900 - 1940) a další odbojáře při-

blíží instalace v 1. patře Horáckého

muzea připravovaná na měsíc kvě-

ten. O ing. Jaromíru Nečasovi vy-

dalo Horácké muzeum tento měsíc

publikaci, jejímž autorem je pracov-

ník Moravského zemského muzea

PhDr. Jiří Mikulka. V podzimních

měsících se návštěvníci mohou se-

známit s kresbami místního rodáka

Jiřího Židlického (1895 - 1950) na

téma Člověk, stavba, sídlo. HM

šík (1920 - 1990), který ve čtyřicá-

tých letech pracoval v ateliéru Vin-

cence Makovského. Krátká vzpo-

mínka je rovněž věnována 130. vý-

ročí narození novoměstského léka-

ře MUDr. Josefa Svítila, známého

pod literárním jménem Jan Karník,

který se věnoval próze, poezii a pře-

kladatelství.

V hlavním výstavním sále zpří-

stupňuje muzeum ex - libris Karla

Němce (1879 - 1960) se zaměřením

na tvorbu z let 1920 - 1925 a v ná-

vaznosti na loňskou výstavku

z umělcova počátečního tvůrčího

období. První polovinu dvacátých

let zastupuje v muzejních sbírkách

212 ex - libris, mj. i známých osob

z N. Města a okolí: prof. Fialy, Jo-
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OPRAVNA OBUVI
Vítáme Vás ve dnech

PO - PÁ 8.00 - 12.00

13.00 - 15.30

Žïárská 81
592 31 Nové Město na Mor.

0606/375925

(dokončení)
Reprezentantem krajské samosprá-

vy je volené zastupitelstvo kraje,
v jehož čele stojí předseda. Výkon-
ným orgánem je rada zastupitelstva.
Počty členů zastupitelstva se budou
řídit počtem obyvatel kraje, v rozpětí
50 - 80 osob, se záměrem umožnit
podíl na rozhodování krajské samo-
správy většímu počtu občanů, kteří
po získání zkušeností mohou napo-
moci řešení současné absence zku-
šených lidí v úřední správě.

Státní správu na krajské úrovni
vykonává krajský správní úřad. Je
veden krajským hejtmanem, jmeno-
vaným vládou, který je nadřízen
přednostům okresních úřadů v kra-
ji. Vedoucí odborů krajského správ-

ního úřadu jsou metodicky řízeni
příslušnými ústředními orgány stát-
ní správy. Úřad vykonává působnos-
ti přenesené z ministerstev, ostat-
ních ústředních správních úřadů
a okresních úřadů, přezkoumává
rozhodnutí okresních úřadů a ma-
gistrátů měst a rozhodnutí vydaná
ve správním řízení.
dle materiálů MV ČR P. Pejchal

Reforma veřejné správy

V souvislosti se 150. výročím na-
rození prezidenta Masaryka stojí za
zmínku připomenout vztah mezi tuto
osobností, městem a jeho významný-
mi rodáky Janem Štursou a Vincen-
cem Makovským.

Za první Masarykovu návštěvu
vděčí město profesoru reálky I. A.
Bláhovi, který jako posluchač filozo-
fie v Praze navštěvoval Masarykovy
univerzitní přednášky. Z jeho inicia-
tivy vystoupil TGM na táboru lidu,
pořádaném k uctění 50. výročí úmrtí
K. H. Borovského. Akce se těšila mi-
mořádné pozornosti (podle vzpomí-
nek Bláhovy ženy bylo město již den
předtím přeplněno hosty a zabrány

hotely). K naší ostudě dodejme, že se
neobešla bez předem připraveného in-
cidentu - při vyslovení Kutnohor-
ských epištol „na daný povel zdvihly
se za�até pěsti a sukovité hole proti
tribuně a hlouček občanů ze soused-
ní obce dotíral se k tribuně...“ Rozji-
třenou atmosféru profesor Masaryk
zklidnil slovy „nechte je, počkáme,
až se vykřičí“ a velmi obsáhlý projev
dokončil s náležitým objasněním té-
matiky nevědomým křiklounům. Jako
formát se choval i v soukromí
u Bláhů, kde byl ubytován. Projevo-
val „domáckou srdečnost“, pochválil
profesora Bláhu za péči o květiny
i pomoc ženě v domácnosti, mluvil

o tom, že „nemá muž opouštět domác-
nost a svěřovat ji výhradně rukám
ženy a naopak, že má se všude ve
veřejném životě muž objevovat se
svojí ženou...“

Kolo dějin se obrátilo a o dvě de-
sítky let později (17. 2. 1928) vítalo
město svého prvního prezidenta fan-
fárami z kostelní věže, pěti mohutný-
mi slavobránami a mnoha poctami za-
končenými slavnostním pohoštěním
v sokolovně. Paní Bláhová při této pří-
ležitosti vzpomínala na duchovní ini-
ciátory někdejšího incidentu, „kteří
dnes jistě rádi by odčinili a zapomněli
na tehdejší svoji nepřístojnost“.

Velmi blízko měli k prezidentovi
novoměstští sochaři Jan Štursa a jeho
žák Vincenc Makovský. První z nich
vytvořil ve dvacátých letech Masary-
kovy busty i polopostavu prezidenta
čtoucího poselství národu. V nadži-
votní velikosti byla provedena v mra-
moru a instalována v zasedací síni po-
slanecké sněmovny (busta postavená
v našem městě je z ní odlita). Při této
příležitosti přednesl umělec projev,
v němž vedle radosti a štěstí ze zada-

ného úkolu vyjádřil i tvůrčí záměr,
„aby v portrétu našeho učitele a osvo-
boditele dospělo výrazu všechno, sna-
žil jsem se, abych vtělil naši nevyslo-
venou, ale přece tak výmluvnou do-
hodu, jež nás všechny pojí“.

Vincenc Makovský, tvůrce posled-
ních Masarykových pomníků ze tři-
cátých let, je autorem podobizny i nad-
životní postavy, instalované jako bron-
zový pomník v Humpolci, Libocho-
vicích a Bystřici n. P. Sochař se rov-
něž zúčastnil soutěže na pražský po-
mník a zvítězil v soutěži na pomník
pro Olomouc. Na žádost Masaryko-
vy rodiny zhotovil i posmrtnou mas-
ku TGM. Ve vzpomínce na tento čest-
ný úkol (Horácké listy z 24. 7. 1937)
popisuje cestu do Lán, atmosféru
úmrtního pokoje i vlastní práci a při-
pomíná též své první setkání s Masa-
rykovými dětmi o prázdninách roku
1906 v Krucemburku.

Výročí narození prezidenta T. G.
Masaryka je zároveň jubilejním leto-
počtem našich slavných rodáků Jana
Štursy (1880 - 1925) a Vincence Ma-
kovského (1900 - 1966). ZCh

TGM a Nové Město na Moravě

Všechny výhody na vaší straně!

- domácí spotřebiče na splátky

- bez úroků, bez ručitele

- pojištění a doprava zdarma

Nepla�te ani o korunu víc!

Volejte: 0616/616807

Hledáme nové spolupracovníky

Prodejna krmiv
Petrovice

nabízí všem chovatelům

krmné směsi pro drůbež,
králíky, prasata, skot,

psy a kočky.
Nabízíme vysokou kvalitu

za nízké ceny.

Zkuste naši nabídku

a navštivte nás

po - so 8.00 - 20.00
Možnost nákupu i mimo

uvedené hodiny.

Vaši důvěru nezklameme.

Vlastimil Lukeš

Petrovice 73

tel. 618 916

Nečasova 22

592 31

Nové Město

na Moravě

0616/616 742

          616 741

Dále provádíme
● domovní přípojky ● výměny kotlů a ohřívačů

● instal. a top. práce ● montáž čerpadel
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Zlaté medaile z MČR jednotlivců
v lyžařském orientačním běhu
Dne 29. ledna se v lyžařském are-

álu Eduard v Krušných horách usku-

tečnilo Mistrovství ČR v lyžařském

orientačním běhu na klasických

vzdálenostech. Členové SK Orien-

tační sporty si přivezli dvě zlaté

medaile, a to zásluhou sester Hruš-

kových.

Na startu bohužel chyběli čeští

reprezentanti, kteří startovali na svě-

tovém poháru v Rakousku, kde se

dařilo Venhodovi, Lauermanovi

i Chudíkové.

Výsledky: ml. dorostenci: 9. Mi-

roslav Korbička, 13. František

Brychta; st. dorostenci: 8. Bohumír

Ondrák; muži: 10. Petr Mareček;

ml. dorostenky: 1. Lenka Hruško-

vá; st. dorostenky: 1. Jana Hruško-

vá, 7. Veronika Brychtová, 10. Te-

reza Lukášová

PM

MČR v běhu na lyžích
staršího žactva

První část MČR v běhu na lyžích
staršího žactva pro rok 2000 se ko-
nala 5. - 6. 2. ve Vysokém nad Jize-
rou. Nové Město reprezentovali žáci
sportovních tříd II. ZŠ a členové
Sportovního klubu.
Výsledky: klasicky 3 km:
žákyně (roč. 1987): 16. Staňková,
19. Buchtová, 24. Handschuhová,
46. Tulisová
žáci (r. 87): 10. Janošec, 13. Kunc
žáci (r. 86): 1. Formánek, 14. Krš-
ka, 16. Ptáček, 25. Doležal, 30. Lam-
plot, 37. Gabriel T., 44. Černý R.
volně 4 km:
žákyně (r. 87): 7. Staňková,
12. Buchtová, 17. Handschuhová,
40. Tulisová
žáci (r. 87): 7. Janošec, 21. Kunc
žáci (r. 86): 3. Formánek, 11. Ptá-
ček, 13. Krška, 22. Gabriel T.,
23. Doležal, 32. Lamplot, 43. Čer-
ný
Jirkovi Formánkovi blahopřejeme
ke dvěma medailím a zisku titulu
Mistr České republiky!
Druhá část MČR se bude konat 4. -
5. 3. v Novém Městě na Moravě.

II. ZŠ

Kdo a kdy skočil poslední na lyžích
ze staré Šibenice, už asi těžko zjistí-
me. Kdo byl první na nově postavené,
víme přesně. David Sýkora se 27. pro-
since 1999 jako první pustil z věže
nového můstku K 55, který stojí na
místě původního starého, dřevěného.
Stará Šibenice nebyla mezi skokany
příliš oblíbena pro svoji vysokou hra-
nu a výšku letu. Současný můstek by
měl po malých úpravách hrany splňo-
vat náročná kriteria letové křivky - niž-
ší nájezdovou rychlost, nízký let ko-
pírující terén a velmi měkký dopad,
bezpečný i daleko za kritickým bo-
dem. Dalšími skokany „prvního dne“
byli Tomáš Fousek a Petr a Jirka Ku-
talovi. Všichni se ale už těšili na první
skutečné závody sdruženářů a skoka-
nů na novém můstku.

Dočkali se 30. a 31. ledna, kdy pro-
běhl v N. Městě 4. republikový kvali-
fikační závod sdruženářů v kategoriích
žáků a dorostenců a 2. závod olympij-
ských nadějí. Díky obětavosti všech
příchozích se po nočním dešti podaři-

První skoky na nové Šibenici

Dne 25. 1. se sešlo v hotelové
ubytovně Uno 120 hráčů mariáše
z okresu Žïár n. S. a Poličska na již
pravidelném každoročním turnaji.
Organizátoři Libor Tacej a Zdeněk
Pelzer připravili dobré hrací pod-
mínky, sponzoři, prakticky všichni
novoměstští podnikatelé, věnovali
hodnotné ceny. Každý hráč absol-
voval čtyři hrací kola a po sečtení
výsledků si cenu vítěze - televizor
a 1000 Kč - odnesl Milan Sádecký
z N. Města. jm

Mariáš

Atletika
V sobotu 12. 2. se konalo v Praze

halové mistrovství ČR v atletice.
Petr Hubáček si opět vedl velmi
dobře. Startoval v běhu na 1500 m
a stejně jako v létě obsadil pěkné 5.
místo. Zaběhl čas 3:53,89, který je
novým okresním halovým rekor-
dem. Tento výkon je o 2 sekundy
lepší, než je jeho stávající rekord na
otevřeném hřišti. ph

GOHIRAL 1785 si Vás dovolu-

je upozornit, že tábor v Podolí

proběhne v termínu 30. 7. - 12.

8. 2000. Přihlášky budou k dis-

pozici od 1. 3. v cukrárně U Ja-

novských.

V úterý 29. 2. ve 13.50 hod. se
nelekejte zvuků sirén. Na celém
území ČR proběhne po dobu
140 sekund zkouška sirén.

Novoměstští zvítězili
Dvojice Krontorád, Hubáček zvítě-

zila v turnaji deblů neregistrovaných
hráčů volejbalu, jehož pořadatelem byl
Okresní výkonný výbor ASPV. Žïár-
ská sportovní hala na Bouchalkách
hostila na třech kurtech 8 dvojic mužů
a 10 družstev smíšených. Počet hra-
ných utkání, čtyřicet, donutil pořada-
tele zredukovat systém na dva hrané a
zkrácené sety.

Ve finále stačil novoměstské dvoji-
ci v posledním utkání jeden vyhraný
set ke konečnému vítězství. S dvojicí
Felcman, Laštovica (Hamry D), která
skončila druhá, hráli naši 1:1, na míče
24:18 - lépe než v kvalifikační skupi-
ně, v níž výsledek 1:1 a 27:27 na míče
svědčí o naprosté vyrovnanosti soupe-
řů, kteří se navzájem sportovně vyhe-
covali k výborným výkonům.

Smíšené dvojice vyhráli Šedá, Šenk
(Doubravník, Předklášteří) finálovým
vítězstvím 2:0 nad Romanovou s Re-
bendou (Bystřice n. P.).

V polovině května se v N. Městě
uskuteční okresní kolo ve volejbalu
neregistrovaných hráčů v kategoriích
muži, ženy a smíšená kat. Tradice no-
voměstského volejbalu již teï vyzývá
k přípravě na okresní soupeře. hor

Policie ČR
Značné problémy si způsobil 22letý

mladík z N. Města. Přivedl si na pokoj
ubytovny 18letou dívku z Brna, ná-
hodně poznanou v restauraci. Na dru-
hý den dívka oznámila znásilnění.
Mladík se pro své sexuální choutky
dostal do péče vyšetřovatele a hrozí mu
tr. postih odnětí svobody až na 8 roků.

Dne 10. 2. došlo na parkovišti
u zdejšího hotelu k vloupání do osob-
ního auta. Neznámý pachatel odcizil
věci v hodnotě 16 tis. Kč, ku škodě
majitele z N. Města.

Do péče vyšetřovatele se dostane
49letá žena z N. Města. Po rozvodu
manželství se vyhýbá plnění soudem
stanovené vyživovací povinnosti. Sta-
novenou částku na výživné již neza-
slala déle než rok.

Dosud v šetření je jednání čtyř
mužů z N. Města, kteří počátkem pro-
since loňského roku kradli místním
elektrofirmám kabely. Prodávali je do
sběru a získané prostředky použili pro
vlastní potřebu. Způsobili škodu více
jak 30 tis. Kč. npor. Bouček

Městská policie
Jakým utrpením mohou být pro ob-

čany obytných domů kočky, se doza-
jista přesvědčili občané domu z ul.
Radnická. Na první pohled banálně
vyhlížející případ. Pokálené schody či
jiným způsobem znečistěné společné
prostory. To je však pouze část pro-

blému. Když schodiště po určitém
čase začne nesnesitelně páchnout
a sem tam se vyskytnou kočičí stopy
a poškrabaný lak na vozidlech před
domem, dochází trpělivost. Náhle je
z banality velký problém. Že byla ma-
jitelce kočky, která takto opakovaně
porušila zákon o přestupcích a vyhláš-
ku města o chovu zvířat, uložena po-
kuta, se pak již nikdo nebude divit.

Dne 1. 2. kolem 24.00 hod. si chtě-
la skupina čtyř mladých lidí udělat
smetiště z křižovatky ulic Tyršova
a Sportovní. Protože při rozhazování
odpadkových košů na sebe svým kři-
kem upozornila hlídku městské poli-
cie, nemohla věc dopadnout jinak než
patřičnou pokutou.

Dokola se opakujícím „evergree-
nem“ jsou volně pobíhající psi. Vždy�

30. 1. musela hlídka MP hledat maji-
tele bílého špice, který pobíhal po
Olešné, 1. 2. pak majitele německého
ovčáka, který se přidal k turistům
v blízkosti Fryšavy, a nakonec i 14. 2.
majitele německého ovčáka, který se
potuloval po ul. Tyršově. Ve všech
případech byli psi předáni svému ma-
jiteli s patřičným trestem.

Gregor Petr, velitel MP

lo můstky K 10, K 25, K 40 a K 55
upravit do stavu schopného bezpečně
uskutečnit závody. Skoky přes 50 m
potěšily všechny příznivce skokanské-
ho lyžování. Stejnou radost udělaly vý-
sledky závodů i přes neúčast nejlepší-
ho domácího závodníka Petra Kutala.
Tomáš Vambera svoji kategorii vyhrál,
pěkná čtvrtá místa obsadili Jirka Ku-
tal, Radek Kotlán a Miloš Kadlec. Ško-
da pádu Jakuba Kubického a Martina
Plhala, kteří by jistě bojovali o přední
umístění. První křest si odbyli i Mar-
tin Bureš, Josef Sláma, Tomáš a Mar-
tin Kozákovi a Petr Neděla.

Počátkem února, při oblevě, jsme
úzkostlivě sledovali, zda vydrží sníh
do soboty 19. 2. Ten den mělo
N. Město hostit sdruženáře při závo-
dech Mistrovství republiky. Trénovat
a závodit potřebujeme už proto, že si
naši dva mladí závodníci, Petr Kutal
a Tomáš Vambera, vybojovali účast na
1. mistrovství Evropy sdruženářů
v kategorii žáků konaném v němec-
kém Schönachu.

SK Nové Město na Moravě

� �ijeme odìvy v�eho druhu
� støíháme - pomù�eme radou, pøípadnì i ozkou�íme
� poradíme s návrhem modelu z na�ich katalogù a støihù

Provozní doba

Po - Èt   8
00 

- 16
00

   Pá       800
 - 14

00

Mr�tíkova 957
Nové Mìsto na Moravì

tel: 0616/616 592Va�e spokojenost - na�e upøímná

snaha


