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Do Olešné a dále po jihovýchodním obchvatu?
Na 13. mimořádném zasedání MZ
se jako nejdůležitější bod řešila poslední sporná část připravovaného
územního plánu města, novoměstská část silnice II/150. Již nyní značně frekventovaná silnice se má
v budoucnu stát jednou z nejdůležitějších v regionu, nebo0 spojí severovýchodní část dnešního ž2árského okresu s krajským městem
Jihlavou, v opačném směru bude
východiskem k cestám do východních Čech a na severní Moravu.
Předem je dáno, že při budování
nové nebo úpravě stávající komunikace je třeba zohlednit více hledisek a budovat skutečně moderní
silniční spoj. To znamená brát
v úvahu hlučnost, chodce a cyklisty, pomalu jedoucí vozidla, odbočování na místní komunikace apod.
Zatímco ještě před zasedáním MZ
byla v úvahu brána i varianta přeložky komunikace podél Bezděčky, zastupitelům byly k rozhodnutí
předloženy čtyři varianty, ale pouze dvě řešení byla přijatelná pro
investora a zhotovitele této přeložky, Ředitelství silnic a dálnic. Doporučení ŘSD preferovalo trasu
„přes kopec a zahrádky“, akceptovatelné bylo i rozšíření ulice Brněnské, které však předpokládá větší
či menší demolice. O další, takzvané nulové variantě, která by nic neřešila a v podstatě zachovávala stávající stav, zastupitelé ani nediskutovali. Místo toho se jako o novém
možném řešení hodně hovořilo
o velkoryse pojatém jihovýchodním obchvatu města, který by část
(bohužel zřejmě opravdu jen část)
dopravy vedl přibližně po hranicích katastru Nové Vsi.
K výhodám obchvatu by patřila
možnost rozvoje města jihovýchodním směrem, k nevýhodám patří
dosud neexistující studie, která by
prokázala pozitivní vliv na řešení
dopravní situace v N. Městě i celém
regionu, a nejasné stanovisko dotčených orgánů státní správy. Zastupitelé přesto rozhodli, že i za cenu 300 tis. Kč z městských financí
bude studie zpracována a o možnosti tohoto obchvatu se bude dále
jednat. Nicméně pravidla schvalování územních plánů nedovolují
neupřesněnou, neprojednanou a neschválenou variantu zapracovat
a zastupitelé se tak jako tak museli
rozhodnout pro jednu ze dvou dnes
reálnějších, realizovanou v případě

neúspěchu jednání o jihovýchodním obchvatu.
Za přítomnosti velmi zainteresovaných občanů – zahrádkářů z Obory a majitelů nemovitostí z ulice
Brněnské - se rozvinula obsáhlá diskuze, ve které se zmiňovaly klady
i zápory obou variant. Silnice vedená přes zahrady by podstatně zklidnila životní prostředí obyvatel Brněnské ulice, ale zásadním a nekrajinotvorným způsobem – zářezem
do kopce - by se dotkla přírody.
Stávající komunikace na Brněnské ulici je sice vedena přirozeným
krajinným zářezem, ale dotýká se
bydlení, nikoliv pouze zahrádkaření. Tato varianta byla později nejmenším možným počtem hlasů (12)
vybrána s tím, že přesný rozsah
nutných demolic by byl upřesněn
později. (Pro hlasovali Mgr. Hloušek, Honzl, PhDr. Chalupa, JUDr.
Chudoba, Kliment, Leinweber, Lučka, Marková, Ing. Maštera, Mgr.
Ondráček, Pejchal, Sokolíček, proti hlasovali: Ing. Černý, Mgr. Německý, Ing. Poul, Ing. Sláma, Slovák, RNDr. Wurzel, krátce po za-

hájení zasedání odešel Klapač, nepřítomni Buchtová, MVDr. Bureš,
RNDr. Koten, MUDr. Pávek.)
Shrnutí – územní plán města
může být po projednání a odsouhlasení změn s dotčenými orgány
st. správy a nadřízeným orgánem
pořizovatele schválen, město bude
iniciativně pracovat na studii jihovýchodního obchvatu, pokud tento neprojde, povede silnice dnešní
trasou, přičemž rozsah demolic by
byl dále upřesněn.
E. Jašková

Z D A R M A

Většina rodičů žáků II. ZŠ jistě využila 4. září Dne otevřených dveří ve
školní jídelně a na vlastní oči viděla, jakou proměnou prošly školní
kuchyně a jídelna. My přinášíme
alespoň pohled na moderní výdejní
linku a pouze slovem doplňujeme,
že i v přípravně jídla se vše nerezově
blýská. Kuchařky se prý zprvu trochu bály nezvyklého vybavení, děti
si zřejmě pomalu zvykají, že je
k obědu třeba nosit elektromagnetické karty. Ale rekonstrukce byla
nutná a je dobře, že byla tak rychlá.
Obdobná čeká za rok jídelnu I. ZŠ.
O rekonstrukci více na str. 3.

Akcie Novoměstské teplárenské a.s. město dosud drží
Novoměstská teplárenská a.s.
před nedávnem požádala N. Město
o odprodej akcií, které město dosud drží jako spolumajitel společnosti. Nabídka ceny, v případě že
by se prodej uskutečnil do 30. 8.,
zněla na celkem 300 tis. Kč.
Zastupitelé se v diskuzi snažili zorientovat v mnoha dnes těžko zodpověditelných otázkách. Tím, že město koncem července odmítlo vložit

do společnosti 4,5 mil. Kč, se mohl i
nemusel změnit poměr vlastnictví
akcií. Výpis z Obchodního rejstříku
dosud nepotvrdil a podle zkušeností
s dobou zveřejnění obdobných informací ještě nějakou dobu nepotvrdí tvrzení druhého akcionáře
o upsání akcií v plné výši. Proto
dosud nevíme, zda jsme nadále vlastníky 30% akcií, nebo pouze bezvýznamných cca 2%. Z tohoto hledis-

Zprávy z radnice
Z dalších bodů 13. mimoř. zasedání MZ ze dne 28. srpna:
❒ Zastupitelé schválili převod pozemků v účetní hodnotě cca 4,6
mil. Kč z vlastnictví státu do vlastnictví města. Jedná se o pozemky
ležící při silnici k Pohledci, využívané dříve GEAMem D. Rožínka.
V budoucnu se stanou částí průmyslové zóny N. Města.
❒ Horolezci Radku Jarošovi přispěje město na výstup na Kanchenjungu částkou 20 tis. Kč.

❒ Na přípravu příštího ročníku Světového poháru v lyžování přispěje
město částkou 200 tis. Kč.
❒ Město řeší problém s rozestavěným a nebezpečím pro chodce hrozícím domem na Masarykově ul.
Schváleny byly tři následné kroky:
Z rozpočtu města bude uvolněno
40 tis. Kč na základní zabezpečení
nemovitosti, na majitele bude podáno trestní oznámení, město využije předkupního práva.
❒ Zastupitel Honzl poukázal na
stagnující rozvoj cestovního ru-

ka může být výhodné s prodejem
nespěchat. Ale i sebemenší podíl ve
společnosti znamená možnost vstupovat do řešení problémů a hledat
východiska, sdělila později Z. Marková. Rizikem vyčkávání je na druhou stranu pravděpodobný pokles
ceny akcií po 30. 8., čímž by se město ochudilo o nabízených 300 tis. Kč.
V hlasování se zastupitelé rozhodli s prodejem vyčkat.
EJ
chu v N. Městě a srovnával s jinými
městy. Návštěvníkům chybí koupání, služby, kulturní programy.
Zejména o víkendech město „spí“.
PhDr. Chalupa a Ing. Poul při té
příležitosti poukázali na chybějící
nebo nepřístupné veřejné WC, zejména o víkendech.
❒ Parkují-li před hotelem Musil
vozidla a brání průchodu chodců
a průjezdu kočárků, je třeba volat
Městskou policii, která ihned zjedná nápravu.
❒ Městská policie by měla rovněž
více navštěvovat vinárnu Šach a její okolí.
zaznamenala E. Jašková

Otazníky nad Společenskou kronikou
Ani po dvou letních měsících není zcela jasný osud tradičních společenských rubrik v městských novinách a zpravodajích. Výstižný článek na toto téma přinesla dne 28. 8.
MF DNES a také jiné sdělovací prostředky se relací či textem zabývají
nastalou situací. Některá města
a obce rezignovaly hned poté, co
vstoupil v platnost nový zákon, jinde se stále hledají možné cestičky
jak rubriku udržet. Hledáme je i my
v Novém Městě na Moravě. Obhlížíme novou praxi obdobných periodik, písemný dotaz směřoval do
Prahy na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Pravděpodobně budeme (pracně) získávat souhlas o zveřejnění
narození dítěte a uzavřeném sňatku. Seznam úmrtí nebude úplný,
nebo0 v těchto případech máme
možnost kontaktovat pouze ty pozůstalé, kteří k vybavení pohřbu
využijí místní pohřební službu.
U jubilantů nebudeme uvádět přesnou adresu, ale nejsme si zcela jisti,

Jubilanti
2. 9. Marie Fousková
90 let
Nové Město na Moravě
4. 9. Zdeňka Kočová
86 let
Petrovice
5. 9. Miroslavka Hlaváčková
75 let
Nové Město na Moravě
8. 9. Miroslav Lenfeld
75 let
Nové Město na Moravě
9. 9. Josef Hladík
87 let
Pohledec
10. 9. Marie Novotná
92 let
Pohledec
10. 9. Vladimír Koš0ál
80 let
Rokytno
12. 9. Marie Popelková
88 let
Nové Město na Moravě
15. 9. František Janů
85 let
Hlinné
19. 9. Božena Harvánková 86 let
Nové Město na Moravě
22. 9. Marie Javorská
90 let
Nové Město na Moravě
23. 9. Milada Šustáčková 87 let
Nové Město na Moravě
23. 9. Anastázie Havlíčková85 let
Nové Město na Moravě
28. 9. Václav Smejkal
91 let
Nové Město na Moravě
28. 9. Václav Synek
75 let
Nové Město na Moravě
Všem jubilantům blahopřejeme!

Úmrtí
13. 8. Miloslav Němec
(1922)
Nové Město na Moravě
14. 8. Miroslava Machová
(1953)
Nové Město na Moravě
17. 8. Anežka Sysová
(1910)
Maršovice
31. 8. Marie Nedělová
(1914)
Nové Město na Moravě
2

zda se i tato forma časem neukáže
jako nevhodná. V každém případě
vyškrtneme ze seznamů, stejně jako
dříve, ty jubilanty, kteří si nebudou
přát žádnou formu zveřejnění svého věku.
Zkrátka hledáme a snažíme se,
ale nic ze zkoušeného nemusí být
definitivní. Pokud se ukáže, že získané seznamy jsou více než neúplné a časově zastaralé, nebudeme
podobná torza tisknout.
V každém případě doporučujeme všem, aby začali využívat nabídky bezplatného zveřejnění oznámení ve společenské kronice. Krátký text do pěti řádků budeme tisknout zdarma, obsáhlejší blahopřání
(případně i s fotografií) se slevou.
red.

Knihkupectví
Trojan
nabízí:
Pavel Váňa: Průvodce bylináře Pavla celým rokem
Olga Krumlovská: Horoskopy pro
každého na rok 2001
Július Pataky: Učebnice reflexní terapie
Jiří Janča: Alternativní medicína

Kino
16. so ve 20 h., 17. ne ve 20 h.
28 dní
(105´)
S. Bullocková na cestě k abstinenci,
premiéra, přístupný,
45 Kč
19. út v 19,30 hod.
Gladiátor
(150´)
Americký historický velkofilm,
příst. od 12 let
50 Kč
20. st v 9,30 hod.
Malý neposeda
(66´)
pásmo pohádek
10 Kč
20. st ve 20 hod.
Samotáři
(103´)
Komedie, deset dní v životě mladých lidí, příst. od 15 let 50 Kč
22. pá ve 20 hod.
Dekameron
(111´)
Osobitá adaptace lit. díla, příst. od
15 let, filmový klub
43 Kč

Slavnosti jeřabin
13. 9., 19,30 hod. Zábavný večer
s J. Náhlovským a J. Mladým (kulturní dům)
16. 9., 9,30 hod. Průvod městem
za doprovodu Venkovské kapely,
po ukončení průvodu bude pokračovat koncert dechovky
16. 9., 13,00 hod. Skautský den náměstí
17. 9., 19,00 hod. koncert barokní
hudby,soubor Ritornello (evang.
kostel)
21. 9., 9,00 hod. Raf a Ňaf v divadle – pořad pro dět v KD
24. 9., 13,00 hod. Novoměstský
kilometr (závody sportovních tříd)
na Vratisl. nám.

☛ UNIMAL ☛
Malby – Nátěry – Prodej barev
Masarykova 205
Nové Město na Moravě
Nabízí: veškeré nátěry oken, dveří,
střech, fasád, malby bytů atd.
NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA BARVY – LAKY
Otevírací doba: Po – Pá 7oo – 11oo 13oo – 16oo
Objednávky a informace na adrese:
Masarykova 205
592 31 Nové Město na Moravě
Fišar Miloš – Chromý Pavel
: 0603/86 75 68 - 0604/32 77 30

☎

Novoměstská proudnice letos počtvrté
Sbor dobrovolných hasičů N.
Město pořádá v neděli 24. 9. již
4. ročník soutěže O novoměstskou
proudnici. Novoměstští obeslali
pozvánkou 45 hasičských sborů
a doufají, že jich zhruba polovina
pozvání přijme. Čistý zisk ze star-

tovného družstev bude použit na
dovybavení nového hasičského
vozu.
Přij2te se v 10 hodin podívat na
atletický stadion a povzbudit domácí a třeba i na místě přispět do
zmíněné sbírky.
mm

Policie ČR informuje
Od 18. 8. prošetřují policisté podezření z trestného činu zpronevěra, ze kterého je podezřelý novoměstský podnikatel, který si v Jihlavě odebral z velkoskladu sudy
s pivem, ale prázdné sudy za 11 tis.
Kč dosud nevrátil.
Podvodů na důvěřivých občanech přibývá. V srpnu t.r. se na základě inzerátu v novinách přihlásila matka s dcerou na pracovní zájezd do Itálie. V určené datum odjely do Brna, kde měly společně s dalšími zájemci čekat na autobus. Ten
však nepřijel a na telefonním čísle,
na kterém dříve získávala potřebné
informace, nikoho nezastihla. Nejen

Ředitelství
Okresní nemocnice
v Novém Městě na Moravě zve
novoměstskou veřejnost na slavnostní odhalení busty MUDr. Josefa Svítila – Karníka.
Busta bude odhalena v pátek 22.
září v 15 hodin v areálu nemocnice, v prostoru před ředitelstvím nemocnice.
MUDr. Zdeněk Kadlec, ředitel ON

ODAS

ODAS
(dříve Sběrné suroviny)
provozovny v Bobrové
a N. Městě na ulici Malá
vykupují od 1. 9. 2000

barevné kovy
za zvýšené ceny
o 2 – 5 Kč na 1 kg
inf. na tel. 0616/616 007

ona tak přišla o nejméně 4 tis. Kč.
Další podvod byl zjištěn 30. 8.
Občan N. Města si prostřednictvím
Internetu objednal mobilní telefon
s příslušenstvím za 2 tis. Kč. Na
poště však po zaplacení zmíněné
částky zjistil, že krabice obsahuje
pouze několik brambor a sklenici
se shnilou okurkou. Protože se
v rámci republiky nejedná o ojedinělý případ, je šetření prováděno
ve spolupráci s kriminální policií.
Dne 30. 8. byl rovněž oznámen
případ krádeže ledvinky s částkou
10 tis. Kč. Řidič vozidla, dodavatel
zboží, přivezl zboží do novoměstské prodejny a peníze si nechal
v neuzamčeném autě. Zloděj využil chvilky, kdy se řidič na nákladní
rampě bavil s personálem prodejny. U této události však jsou určité
pochybnosti, zda ke krádeži skutečně došlo.
Policistům se podařilo opět usvědčit partu mladíků z N. Města, kteří
kradli benzin z motorových vozidel
a nepohrdli ani kompletními koly
z aut. Jsou podezřelí i z další tr.
činnosti. Ta je upřesňována ve spolupráci s kriminálkou. Zatím to vypadá nejméně na deset případů, celková škoda není dosud upřesněna.
Opět došlo k několika případům
vloupání do motorových vozidel,
většinou mimo N. Město. Proto
znovu připomínám řidičům, aby si
v odstavených autech nenechávali
žádné cenné věci a osobní doklady
a aby investovali do zabezpečení
vozidel, a0 již mechanického nebo
elektronického. Určitě se jim vyplatí.
mjr. Vašík Ant.

Průjezdnost silnic
Na 13. mimoř. zasedání MZ zazněla zajímavá čísla o frekvenci dopravy v N. Městě a okolí. Po silnici
II/150 v úseku mezi křižovatkami
u parkoviště u lihovaru a křižovatkou na konci Nečasovy ulice projede denně 5867 motorových vozidel všech typů, ulicí Masarykovou
v úseku od křižovatky na Komenského nám. po křižovatku s ulicemi
Křičkovou a Soškovou 4589 vozidel, ulicí Brněnskou ve směru
k Olešné (silnice II/150) 2910 vozidel, silnicí II/360 vedoucí z N. Měs-

ta do Pohledce a dále 1018 vozidel
(sčítací bod za Pohledcem) a silnicí
II/354 vedoucí z N. Města do Maršovic a dále 1246 vozidel (sčítací
bod za Maršovicemi).
Údaje pocházejí z roku 1995,
obdobné sčítání provedlo Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Brno
i v letošním roce, vyhodnoceno
bude na jaře roku 2001.
EJ

Ukončena rekonstrukce školní jídelny II. ZŠ
Dne 17. srpna proběhla kolaudace rekonstrukce školní jídelny
při II. ZŠ v Novém Městě na Mor.
Investorem bylo město Nové Město na Moravě. Během devíti týdnů
byla provedena oprava v celkové
výši přes 13 mil. Kč. Stavební část
opravy, která činila 5 mil. Kč, provedla ve výborné kvalitě novoměstská firma Brychta. Technologické zařízení v nákladu asi 8 mil.
Kč realizovala firma Gastro-To-

biáš, Hanzlík s.r.o z Kamenného
Újezdu u Českých Budějovic.
Touto opravou se značně zlepšily podmínky pro zkvalitnění a hygienu přípravy stravy pro žáky
a studenty II. ZŠ a gymnázia.
Děkuji touto cestou všem rodičům našich dětí za pochopení situace na konci minulého školního
roku, když už 9. června skončil
v jídelně provoz.
Mgr. Bohumil Havlík

Místostarostka uvažuje o kandidatuře do krajského zastupitelstva
Místostarostce N. Města Zdeňce
Markové byla nabídnuta místa na
celkem třech kandidátních listinách
pro volby do krajského zastupitelstva. Jakožto bývalou členku ODA
ji nejprve oslovila čtyřkoalice, ale
trvala na obnovení členství ve straně. Z dalších nabídek dvou nezá-

vislých sdružení zvažuje Z. Marková vážně účast v tom, ve kterém bude volební jedničkou místostarostka Třebíče Marie Černá a na 3. místě bude kandidovat starosta Bystřice n.P. Josef Novotný. Tato kandidátní listina bude převážně obsazena nezávislými komunálními po-

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
●
●
●
●

●

nabízím vekeré sluby v oblasti stavebního spoøení
ve zákonem 96/1993 SB. jitìno
státní podpora a 4.500 Kè za rok
monost úvìru za 6% úrok a mnoho dalích výhod

Frantiek tefáèek

obchodní vedoucí

Privat:
Pavlovova 1506
592 31
Nové Mìsto na Moravì
tel.: 0616/616 446
mobil: 0602/171 954

pokud jste pracovitý, rád Vás poznám a nabízím spolupráci

litiky budoucího Jihlavského kraje.
Z. Marková se musí v krátké době
rozhodnout, zda 7. místo na kandidátní listině Hnutí nezávislých kandidátů skutečně přijme.
Při této příležitosti připomínáme
zřejmě již známý fakt, že do krajského zastupitelstva kandiduje na
5. místě kandidátní listiny čtyřkoalice občan N. Města Ing. Jaromír
Černý.
EJ

Také máte zlost,
když už se vaše lahve z umělé hmoty
nevejdou do kontejneru? Vaše zlost
je oprávněná jedině tehdy, když sami
poctivě každou láhev sešlápnete na
poloviční objem. Škoda, že těch, co
lahve sešlapují, je v N. Městě tak
málo. Zlosti je kupodivu dost a dost.
EJ

KANO

VŠEOBECNÁ STAVEBNÍ SPOŘITELNA
KOMERČNÍ BANKY a.s.

malíøství, natìraèství, lakýrnictví

Karel Novák

Nabízí:
-

vyřizování řádných a překlenovacích úvěrů
zakládání nových a následných smluv
výnos přesahující úrokové sazby v bankách
ukončení stavebního spoření dohodou nebo výpovědí

Luèní 969, Nové Mìsto na Moravì,
tel.: 0616/617 190, 0604/953 235

provádíme vekeré
malíøské a natìraèské
práce, renovace nábytku,
dveøí, oken, kuchyò. linek,
fládrování, nátìry støech,
okapù, svodù atd.

Výhody:
-

Junior Program
Klub Modrá Pyramida
Privatizační Program
Renovační Program
Partner Certifikát Paegas

- Rychlá půjčka
- Tarif 40:60
- Pohotovostní úvěr
- Expresní úvěr
- Přátelský úvěr (20:80)

Nečasova 22
Vratislavovo nám. 115
0616/616 742, 0616/616 741

Od 31. července 2000 nově otevřená pobočka
na adrese:

nabízí

Vratislavovo náměstí č. 3
(budova bývalé pošty, nad prodejnou autodílů)
592 31 Nové Město na Moravě

montáž rozvodů vody
topení

tel.: 0616 / 617 422

prodej instalačního materiálu a obkladů
rekonstrukce koupelen včetně zednických prací
l

Pracovní doba: Po, St, Pá

8:00 – 12:00

13:00 – 17:00

l

l

l

3

Expedice Kanchenjunga 2000

Ve dnech 31. srpna a 6. září odlétlo do Nepálu ve dvou skupinách
šest českých účastníků expedice
Kanchenjunga 2000. V té druhé
i Radek Jaroš z Nového Města na
Moravě.
Pár dnů před cestou se zastavil
v redakci Novoměstska, prozradil
několik zajímavostí z plánované
cesty a požádal o veřejné poděkování všem, kteří mu po úspěšném
výstupu na Mount Everest i před
touto cestou na Kanchenjungu fandí, a všem, kteří mu pomáhají hmotně a finančně.
Expedici vedou Josef Šimůnek
a jeho zástupce Luděk Ondřej, členy jsou Soňa Vomáčková, Martin
Minařík, Josef Morávek a Radek
Jaroš. V Nepálu se k výpravě připojí sedmý člen - šerpa Lhakpa
Dorjee. Z Káthmandú čeká skupinu dvoudenní jízda a pak za přítomnosti 120 nosičů asi týdenní
pochod do základního tábora. Odtud budou pokračovat náročným
lezením přes ledopád do druhého
výškového tábora. Půjde-li vše bez
velkých problémů, je výstup na vrchol (bez kyslíku) plánován na dobu
okolo 15. října. Návrat domů plánují na 2. listopad.
Radek Jaroš poněkud lituje, že
z expedice v posledních dnech před

odjezdem odstoupil lékař. Přitom
bude expedice v tu dobu pravděpodobně jedinou výpravou v oblasti. Jedním dechem také dodal, že
statisticky se dá odhadnout, že dva
členové výpravy nějaké potíže se
zdravím mít budou, ale že jsou
všichni zkušení a ve velehorách se
umí pohybovat.
Kanchenjunga je posvátnou horou pro obyvatele Sikkimského království, které je členským státem
Indie a leží na východní hranici
Nepálu. Ze sikkimské strany jsou
horolezecké výstupy zakázány. Stejně jako jiné výpravy nechtějí proto
naši horolezci horu zcela pokořit,
ale hodlají se zastavit pár metrů pod
vlastním vrcholem. Před zahájením
výstupu také pozve šerpa některého lámu z okolních klášterů a společnou motlitbou požádají o zdar
expedice.
Na dotaz, zda se již doma, ještě
před odletem, předběžně uvažuje,
která dvojice by měla mít při vrcholném lezení přednost, Radek
Jaroš jednoznačně vyloučil podobné úvahy. Situace se vyvíjí na místě, podle zdravotního stavu a sil.
Prozradil i zajímavost o své kondici, kterou se dozvěděl při nedávných lékařských testech. Zatímco
ostatním členům výpravy byla naměřena kapacita plic v hodnotách
kolem 120 – 130 %, jemu pouze
90 %. Naproti tomu měl jednoznačně nejlepší výkonnost.
Zda bude mít s domovem nějaké
hmotné pouto, v době před odletem ještě nevěděl, ale děti mu pravděpodobně nějaký talisman do zavazadel přibalily. S rodinou, ale
nejen s ní, chce být v kontaktu pomocí satelitního telefonu a bezdrátového vysílání přes družici. Výprava o sobě bude dávat vědět i posluchačům Radiožurnálu, je pláno-

váno dvacet hlasových vstupů. Rovněž na Internetu bude pravidelně
aktualizována stránka www.himalaya8000.com/00/
Po návratu domů čeká všechny
účastníky řada besed. Radek Jaroš
se netají, že v Novém Městě popovídá o své cestě velmi rád. Firmami
Kodak a Canon je ostatně dobře
vybaven k tomu, aby mohl slova
doplnit fotografiemi a filmy.
Vážení čtenáři, přimhuřte oko
a tolerujte následující výčet sponzorů, kterým si Radek Jaroš výslovně přeje poděkovat. Bez sponzorů se dnes nedají hrát málem ani
kuličky a regionální firmy, které
Radka Jaroše podpořily, si v případě takovéhoto sportovního výkonu zveřejnění zaslouží. Radek Jaroš
děkuje firmám MOD Elektronik

N. Město, HI-TEC Radňovice, MIP
Polička, Raiffeisen - stavební spořitelna, pobočka Jihlava. Termoprádlem jej vybavila firma Craft a venkovní oblečení je od firmy Schwarzkopf. Radek Jaroš si rovněž přál
poděkovat občanům Nového Města, kteří mu prostřednictvím městského zastupitelstva přispěli částkou 20 tis. Kč z financí města a kteří mu mnoha způsoby na nejrůznějších místech projevují sympatie.
Poslední poděkování už nevyslovil, ale na papírku zastrčil za zamčené dveře redakce. Předpokládám, že čtenáři Novoměstska jej
přijmou stejně jako já s úsměvem
na rtech: Poděkujte ještě firma HSC
s.r.o., že mě pustí z práce.
Radku Jaroši, hodně zdaru.
E. Jašková

Z tiskových materiálů o členech expedice:
Radek Jaroš, narozen 29. 4. 1964. S lezením začal – pamatuje se přesně
– 7. 3. 1982 na Českomoravské vysočině pod skálou Drátník. Poprvé
v životě ho uvázali na lano a on vylezl nahoru. Následovaly Tatry, Ťanšan,
Pamir a Himaláj. Mezi své velké cenné kopce řadí šestitisícový Pik
Moskevské pravdy (r. 1989), pětitisícovku Pik Učitel (r. 1989) a pokus
o Mt. Everest (r. 1994), který ale nebyl úspěšný. Vystoupil na něj r. 1998,
a to jako druhý Čech bez kyslíku. V r. 1999 následoval Huascarán.

Internetové denní
zpravodajství z expedice
bude v provozu od počátku
expedice na stránce
www.himalaya8000.com/00/
Foto na této straně – nahoře: Severní a jižní vrchol Huascaránu.
R. Jaroš vystoupil na Huascarán
v roce 1999. Po touto nejvyšší horou Peru (6768 m) zahynula v roce
1970 při zemětřesení, sesuvu a lavině dlouhé až 70 km československá
expedice.
dole: Pod Mount Everestem v roce
1998. Zleva Radek Jaroš, Zdeněk
Hrubý (vedoucí expedice) a Vladimír Nosek v tzv. ABC táboře (základní předsunutý tábor ve výšce
6400 m, kde výprava strávila asi
40 dní).
4

Nejvyšší hory světa
M. Everest
K2
Kanchenjunga
Lhotse
Makalu
Cho Oyu
Dhaulagiri
Manaslu
Nanga Parbat
Annapurna
Gasherbrum I
Broad Peak
Shisha Pangma
Gasherbrum II

8850
8611
8586
8516
8463
8201
8167
8163
8125
8091
8068
8047
8046
8035

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

Foto na této straně - vpravo: Radek
Jaroš při návratu z výstupu na
Mount Everest, dne 20. května 1998
v severním sedle ve výšce 7100 m.
dole: Radek Jaroš při výstupu na
jižní vrchol Huascaránu. Čas – svítání, výška – cca 6400 m.

Vzpomínky na Kanchenjungu

(z knihy Za výzvou velehor od M. Vranky)

„Najednou jsem si uvědomil, že když se hned neotočím a nezačnu
scházet, na sestup obtížným terénem mi už nezbydou síly“, řekl Leopold
Sulovský... „Ke stanu ve třetím táboře po traverzu vedly čtyři metry
do kopce“, vzpomíná na okamžik při sestupu, který ho přesvědčil, že se
tehdy nahoře ve 8200 metrech rozhodl správně. „Ty čtyři metry jsem
šel dvacet minut.“

ské expedice vedené Ch. Evansem.
Hned následující den je následovala druhá dvojice Britů z téže expedice – N. Hardie a T. Streather.
Sympatické je, že obě dvojice respektovaly vrchol jako posvátné
místo obyvatel Sikkimu a ukončily
výstup několik metrů pod vrcholovým sněhovým kuželem. Západní
vrchol – Yalung Kang – poprvé
zlezli Japonci v roce 1973 jihozápadním hřebenem, na střední a jižní vrcholy Kanchenjungy vystoupli poprvé v roce 1978 Poláci.
Čechoslováci se k hoře vydali
pod vedením Ivana Gálfyho v roce
1981 a Ludovítu Záhoranskému
a Jozefu Psotkovi (oba Slováci) se
Japonskou cestou v severní stěně
podařilo 20. května stanout na hlavním vrcholu. V roce 1991 na podzim se o západní vrchol Yalung
Kang neúspěšně pokouší Leopod
Sulovský, nicméně Rakouskou cestou v jižní stěně dosahuje sám výšky 8200 m. O čtyři roky později se
do výšky 7700 m na klasické cestě
z jihu dostává Josef Rakoncaj v rámci česko-italské expedice, Italové
Fausto de Stefani a Simone Moro se
dostávají téměř do 8000 metrů.
V důsledku nepříznivého počasí se
jim ale nakonec nepodařilo dosáhnout vrcholu.
Jedinou ženou, která kdy vystoupila na vrchol Kanchenjungy, se
stala 18. května 1998 britská horolezkyně Ginette Harrison.
Kanchenjunga, jejíž jméno podle pěti vrcholů masívu znamená
v překladu „Pět pokladnic sněhu“,
je pouhých 18 km od tibetské hranice. Tím, že vrchol leží o něco jižněji než hlavní himalájský řetězec,
nese hlavní nápor letního monzunu. Ten horu pokrývá těžkou sněhovou přikrývkou, která má za ná-

Kanchenjunga je po Mount Everestu a K2 třetí nejvyšší horou na
světě a je považována za jednu
z nejtěžších osmitisícovek. Její
rozlehlý masív, který leží na hranici mezi Nepálem a Sikkimem, má

čtyři vrcholy – hlavní 8586 m, střední 8482 m, jižní 8476 a západní
(Yalung Kang) 8433 m. Poprvé na
světě na horu vystoupila 25. května
1955 dvojice britských horolezců
Ch. Evans a G. Band v rámci brit-

sledek neblahou proslulost lavin na
Kanchenjunze.
K hlavnímu vrcholu Kanchenjungy se sbíhají tři stěny: velmi strmá východní stěna, z níž stéká ledovec Zemu a která je otočená do
Sikkimu, impozantní severozápadní stěna, pod níž začíná po hoře
pojmenovaný ledovec Kanchenjunga, jihozápadní stěna, kudy vede
většina výstupů na hlavní i vedlejší
vrcholy masívu a odkud teče ledovec Yalung. Z jižního vrcholu masívu Kanchenjungy spadá k ledovci Talung jižní stěna, na níž ještě
nikdy lidská noha nespočinula.
Východní a severozápadní stěnou, jež obě jsou nejvíce obě vystaveny neobyčejně zuřivému větru
neustále bičujícímu jejich vrchní
partie, bylo podniknuto jen velmi
málo výstupů, jižní stěna zůstala
díky své obtížnosti zatím nedotčena. Většina výstupů včetně „normální“ cesty, kterou vytyčili v roce
1955 Britové, vede z jihozápadní
strany hory. Charakteristickým rysem jihozápadní stěny Kanchenjungy je obrovská zaledněná terasa
(Great Shelf) ve výšce 7000 metrů,
kde obvykle stojí výškový tábor,
z něhož horolezci podnikají svůj
vrcholový výstup. Terasy lze dosáhnout zlezením několika skalních
pilířů a hlubokých ledopádů. „Normálka“ již byla vylezena i sólo a je
lezena bez kyslíku, ale zmizení slavné polské horolezkyně Wandy Rutkiewitzové v roce 1992 nebo horolezců Benoita Chamouxe a Pierra
Royera v roce 1995 jsou důrazným
varováním, že je nutné brát tuto
horu s velikým respektem.
Skupina Josefa Šimůnka zvolila
výstupovou cestu jihozápadní stěnou.
(z materiálu pro tiskovou konferenci expedice Kangenjunga 2000)
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Výsledky ankety k dalšímu rozvoji regionu
V měsíci červnu letošního roku
zaslalo Městské informační centrum
v Novém Městě na Moravě
27 vybraným ubytovatelům v regionu Novoměstska dotazníky s anketními otázkami, zaměřenými na
klady a nedostatky našeho regionu
a z toho vyplývající potřebu dalšího
rozvoje regionu zejména v oblasti
cestovního ruchu. Ubytovatelé byli
požádáni, aby anketní lístky dali
v průběhu měsíce července vyplnit
náhodně vybraným návštěvníkům.
Do konce měsíce srpna bylo MIC
vráceno 110 vyplněných dotazníků od 7 následujících ubytovatelů:
Penzion Vrchovina v Novém Městě na Moravě, Hotelový dům DUO
v Novém Městě na Moravě, Rekreační středisko BVV v Zubří, Hotel
Skalský dvůr, Hotel Devět skal na
Milovech, Penzion Horácko na
Třech Studních, Hotel Mánes ve
Svratce.

půjčovny sportovních potřeb 16,4
občerstvení
15,4
agroturistiku
8,2
hlídaná parkoviště
11,8
krytá sportoviště:
a) bazén se skok. věží, toboganem
apod.
46,4
b) sauna, parní lázně, vířivé a mas.
lázně
20,0
c) fitcentrum
13,6
d) tenisové kurty
5,5
e) squashové kurty
19,1
f) víceúčelová hřiště
21,8
g) kuželkové dráhy
15,5
h) lezecké stěny
6,4
ch) herny kulečníku a šipek 3,6
i) dětský zábavný a sportovní klub
25,5
otevřená sportoviště:
a) bazén
28,2
b) golfové hřiště
10,9
c) letní bobová dráha
17,3
d) baseball
1,8
e) paintball
9,1

Výsledky ankety(v % vyjádření):

Hodláte region v budoucnu navštívit:
rozhodně ano
50,9
spíše ano
41,8
spíše ne
0,0
rozhodně ne
0,0
nevím
7,3

Příslušnost k regionu:
obyvatel regionu
host
Místo bydliště:
region
Brno
původní JM kraj
ostatní
Zaměstnání:
student, žák
zaměstnaný
nezaměstnaný
podnikatel
ostatní

10,9
89,1
7,2
20,0
18,2
54,6
8,1
38,2
0,0
35,5
18,2

Region by se měl přednostně rozvíjet směrem k:
průmyslu
5,5
zemědělství
15,4
obchodu a službám
15,4
cestovnímu ruchu, rekreaci, relaxaci a službám s tím souvisejícím 87,2
V čem vidíte hlavní přednosti regionu:
okolní příroda
91,8
úroveň ubytování
27,3
úroveň stravování
27,3
dopravní dostupnost
23,6
cenová dostupnost
29,1
sportovní a společenské vyžití13,6
turistické zajímavosti
69,1
nabídka dalších služeb
1,8
V čem vidíte hlavní nedostatky
regionu:
úroveň ubytování
3,6
úroveň stravování
3,6
dopravní dostupnost
23,6
cenová dostupnost
10,9
sportovní a společ. vyžití
18,2
turistické zajímavosti
4,5
nabídka dalších služeb
35,5
malá propagace
1,8
Co v regionu Novoměstska nejvíce postrádáte:
značené turistické a cykloturistické
stezky
25,4
6

Závěr: Výsledky ankety naznačují, kterými směry by se měl přednostně ubírat rozvoj dalších služeb
souvisejících s cestovním ruchem.
Velmi důležitý je také poznatek
vyplývající z poslední otázky. I přes
určité nedostatky nabízených služeb téměř všichni návštěvníci chtějí
náš region v budoucnu znovu navštívit. Neobjevila se ani jedna odmítavá odpově2.
ing. Pavel Svoboda

Na Oboře v místě zvaném u Pustáku
upravili a kamením zpevnili sousedé z Hájkovy a Luční ulice část břehů Bezděčky. Na původním místě přibyl i nový splav. Vzniklá tůňka může
sloužit jako rezervoár vody při požáru a rovněž okolní zahrádky budou
kropeny potoční vodou. Na nákup
materiálu a použití mechanizace přispělo město částkou 50 tis. Kč.

INZERCE
● Hledám v NM ke koupi či k pronájmu 1pokoj. byt, garsoniéru či
podnájem. Prof. Jiří Svačina, tel.
0603 165 961
● Daruji ko0ata, stáří 1 měsíc, matka britská modrá, otec neznámý.
tel. 0616/615 071
Nabízíme pronájem nebytových
prostor v nemovitosti Masarykova 176, Nové Město na Moravě.
Plocha těchto prostor je 355 m2.
Podrobnější informace:
Na uvedené adrese.
Nebo: www.arps.cz
tel.0616 616 686
E-mail: ales@arps.cz

Chovatelství pro radost i užitek
Tradičně pořádají novoměstští
chovatelé drobného zvířectva o srpnovém víkendu souběžném s poutí
na Kostelíčku svou výstavu. Chovatelé z N. Města i okolí se jednak
pochlubí sami mezi sebou – mezi
odborníky – kvalitou svého chovu,
vymění zkušenosti a plánovaným
nákupem oživí krev chovné linie,
ale z velké části připravují tuto
a podobné výstavy pro běžné návštěvníky a nabízejí jim příjemné
a zajímavé prožití části víkendu.
Nebylo tomu jinak ani letos ve
dnech 19. a 20. srpna. Králíky, drůbež, holuby i exotické ptactvo obhlížely oči zkoumavé i zvědavé.
Pořadatelé jistě doufali, že zejména
mezi mladšími návštěvníky výstavy zaujmou některého natolik, že
vlastním chovem rozšíří chovatelské řady. Jen hádám, snad za to
mohla tropická horka, ale menší
počet vystavených kusů oproti létům minulým možná signalizuje,
že králíci a drůbež, pokud se doma

chovají, tak více pro užitek než pro
soutěživost o nejkrásnější exemplář. Je-li na tom něco pravdy, patří
pořadatelům o to větší poděkování
za oživení krásného výstavního areálu a za propagaci ušlechtilého zájmu.
E. Jašková

Moravský rybářský svaz,
místní organizace
N. Město na Mor.
prodává od konce srpna
každý pátek
od 14 do 17 hod.

na sádkách ryby.
Do vyprodání zásob je nabízen
pstruh obecný, od 15. 9. kapr.

VOLEJBAL
Mladší dorostenky TJ volejbal
N. Město již znají své soupeřky
a rozpis utkání podzimní a zimní
části oblastního přeboru skupiny A.
Zvou diváky na jednotlivé zápasy,
konané vždy v neděli v 10 hod. v tělovýchovném středisku, aby je povzbuzováním podpořili.
Oblastní přebor se na podzim
a v zimě hraje ve dvou skupinách
po osmi družstvech, na jaře pak
turnajovým způsobem o umístění
v kraji. V minulém ročníku skončila naše děvčata na 13. místě.
Termíny podzimních zápasů:
8. 10. NM – Univerzita Brno B; 15.
10. Třebíč – NM; 22. 10. NM – Jehnice; 5. 11. Ž2ár n.S. – NM; 12. 11.
NM – Přímětice; 19. 11. NM – Blansko A; 26. 11. Znojmo - NM
jr

ATLETIKA
SOU lesnické ve spolupráci se
SOU + SOŠ Nové Město a atletický
oddíl pořádají ve středu 27. 9. okresní kolo CORNY středoškolského
poháru v atletice. Startují družstva
dívek a chlapců středních škol a učiliš0. Začátek je v 9 hod. na atletickém stadionu.
◆◆
V neděli 1. října se koná již 15.
ročník podzimního přespolního
běhu, který je zároveň 7. ročníkem
Memoriálu Jiřího Bláhy. Startují
všechny věkové kategorie, od nejmladších po veterány. Zahájení je
v 9,20 hod. v areálu koupaliště. Pořadatelé srdečně zvou všechny příznivce atletiky.
ph

Prodám pozinkovaný plech:
tabule 0,55 x 1 x 2 m, svitek
0,55 x 1m, dále plech pozink.,
mě!., hliník 0,6x1m. Nejlevnější mě! Jiří Wisz, ul. Za Klášterem 1087, 66602 Předklášteří u Tišnova, tel. 0504/413433
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