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Alespoň jeden den v roce nechme auto v garáži
Pokud se zamyslím nad životem
našich předků a podívám-li se na
hodnoty, které nám zanechali, znovu a znovu žasnu. Zejména v krásných, monumentálních historických stavbách, které zdobí naši zemi
staletí, se mi tají dech. A přitom
jsme měli čisté potoky, říčky, zdravé lesy a v nich spoustu ryb, zvěře
a zpívajících ptáků. Co je to ozonová díra, nikdo nevěděl. Jak to naši prapra ... dědové dokázali? Nevím. My máme k dispozici nejmodernější techniku, počítačové systémy, vědecké výzkumy a výsledkem naší práce jsou rozpadající se
ošuntělé paneláky a zničené životní
prostředí, v němž se rychle pohybují krásná auta. Nejsem nepřítelem pokroku, pokud pokrokem
skutečně je. Nejsem ani nepřítelem
aut.
Zastavme se však na chvilku
a zvažme, zda bychom nemohli
k uchování krásy a čistoty naší země
přispět každý z nás právě teC. Drobností. Opatrujme a rozvíjejme naše
dědictví budoucím generacím.
Možná by stačilo odložit klíče od

Do krajských voleb
si budeme vybírat z dvanácti kandidátek. Jejich seznam přinášíme
včetně čísel, která bylo pro volební
strany a koalice vylosována:
3 Občanská demokratická strana
6 Sdružení nezávislých kandidátů
8 Strana venkova
12 Čtyřkoalice
18 Strana demokratického socialismu
24 Republikáni Miroslava Sládka
33 Komunistická strana Čech a Moravy
34 Česká strana národně sociální –
nezávislí
37 Prosperita Vysočiny
39 Česká strana sociálně demoratická
41 Strana za životní jistoty
Snímek pořízený 5. 10. dokumentuje, že jedna z novoměstských ostud
byla alespoň zahalena. Méně viditelná a méně nebezpečná čeká stavba na svůj další osud. Překrytí čelní
zdi ochrannou sítí stálo cca 40 tis.
Kč. Náklady hradil MÚ.

auta, když nás přepadne spíše lenost než nedostatek času. Zpomalme trochu rytmus života, přispějme
ke svému zdraví i k ochraně životního prostředí.
Děti Země vyhlašují na 3. 11. již
8. ročník celonárodní akce „Den
bez aut“. Připojme se k nim, nechme auta v garáži a vychutnejme si
trochu pohybu. Možná budeme
překvapeni, jak příjemné je chodit
pěšky či jezdit na kole. A pokračovat můžeme i o víkendu a ....
Přeji všem, kteří tuto výzvu vezmou vážně, příjemné zážitky a hodně vytrvalosti.
Zdeňka Marková
zástupce starosty

Den bez aut je plánován na pátek 3. 11. Ideální představu organizátorů
zřejmě splňuje připojený snímek, pořízený před nádražím v Haagu v dubnu
1996. Na naše poměry kuriozita, ale přece jen, nechme se trochu inspirovat!

Zprávy z radnice
Z hlavních bodů 46. řádného jednání MR ze dne 2. října:
❒ Uvažovaná provozovna rychlého občerstvení v přízemí polikliniky nebude, alespoň ne v nejbližší
době. Připravit místnosti pro potravinářský provoz, aby vyhovovaly
hygienickým požadavkům, by si vyžádalo velké stavební úpravy. MR
proto prodloužila stávajícímu nájemci (textil Asia shop) smlouvu na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
6 měsíců.
❒ MR vzala na vědomí a doporučila
zastupitelstvu ke schválení aktualizovaný rozpočet města a výsledky hospodaření za 1. pololetí. Do
aktualizovaného rozpočtu jsou za-

pojeny dotace, které město skutečně v průběhu roku obdrželo, a to
v částce 5,56 mil. Kč. Z kapitoly
investice doporučuje návrh rozpočtu převést cca 1 mil. Kč do kapitoly
provoz. Některé investice totiž nebyly realizovány, naopak bylo třeba
řešit havarijní situace nejen v příspěvkových organizacích (oprava
podlahy v tělocvičně 1. ZŠ, 2. ZŠ
nákup PC, zabezpečení objektu TKJ
na Masarykově ulici). Na krytí rozpočtu zatím nebylo nutné zapojit
prostředky získané prodejem hlasovacích práv k akciím energetických
společností (předpokládané financování 13 mil. Kč na podporu Novoměstské teplárenské a.s. a 3 mil. Kč
na rozvoj prům. zón).

❒ Novoměstské spolky, jejichž zaměření a náplň jsou z hlediska města užitečné a přínosné, mohou každoročně žádat o příspěvek na podporu spolkové činnosti. Ty spolky,
které příspěvek získají a nemají
vlastní klubovnu, mohou nyní navíc jedenkrát za měsíc bezplatně
využít klubovnu v KD. Jako první
se o výhodu zřejmě přihlásí včelaři
a chovatelé.
❒ Nový silniční zákon dává na přechodech absolutní přednost chodcům před motorovými vozidly.
Poznatky z mnohých měst naznačují, že zákon může být zneužíván,
např. rozpustilci mohou vstupováním na přechody úspěšně blokovat
dopravu. Není vyloučeno, že bude
přehodnoceno množství přechodů
v N. Městě. Návrhem na řešení situace pověřila MR TS - služby.
❒ MR vzala na vědomí návrh zajištění podmínek pro předvolební
agitaci předložený vedoucím odboru školství, kultury a soc. věcí.
Strany kandidující do krajského
zastupitelstva mohou k agitaci využít Novoměstsko (základní informace o veřejných shromážděních
zdarma, ostatní matriály za úhradu
v ceně 15 Kč/cm2, podrobněji v minulém čísle), městský rozhlas (dvě
krátké relace zdarma, další za standardní poplatek, rozsáhlé relace IC
nepřijme), městské výlepové plochy (výlep zajistí NKZ za paušální
poplatek 100 Kč), volební panel
na Vratislavově nám. (příslušná
část panelu zdarma).
(dokončení na str. 8)

Společenská
kronika
Čtenáři Novoměstska již byli
upozorněni, že osud Společenské
kroniky je nejistý. Nad odpovědí
Úřadu na ochranu osobních údajů,
která doporučovala zveřejnění
pouhých jmen bez jediného údaje
o datu nebo bydlišti, se nejprve
zamýšlela redakční rada Novoměstska a později i městská rada.
Bylo rozhodnuto, že tyto povolené, ale někdy (v případě nejrozšířenějších jmen typu Jan Novák) až
zavádějící údaje v Novoměstsku
zveřejňovat nebudeme.
Společenská kronika by však nemusela vymizet zcela. Znovu nabízíme možnost zveřejnění krátkého
rodinného blahopřání, oznámení
o uzavření sňatku či narození dítěte. Tato společenská oznámení budou v Novoměstsku zveřejňována
zdarma.
red.

Horácké muzeum
V edici Listy Horáckého muzea
vychází v těchto dnech třetí svazek
s názvem „Dobývání nerostných
surovin v okrese ŽCár nad Sázavou
a okolí“. Autorem této zajímavé
brožury je místní amatérský mineralog Jindřich Pařízek. Zmíněný titul můžete zakoupit buC přímo
v Horáckém muzeu, nebo v Knihkupectví Trojan.
HM

Knihkupectví
Trojan
nabízí:
- Video Princezna ze mlejna I.
- Video Princezna ze mlejna II.
- Vlasta Javořická: Můj život 6.
- Takový byl Jiří Sovák
- Pavel Chrastil: Jan Werich / Kaviár
i šampaňské

Festival k výročí 250 let od úmrtí Joh. S. Bacha - 1. až 3. prosinec
Tak znamená Bach konec. Nic
z něho nevychází, vše k němu jen
směřuje ...
Jedinečné na tomto umělci je právě to, že se nerval o uznání svých
největších děl a nesvolával svět, aby
je vzal na vědomí ...
Hudba je mu bohoslužbou. Bachova umělecká podstata a osobnost spočívají v jeho zbožnosti. Pokud jej lze vůbec pochopit, pak odtud.
Těmito citáty známého švýcarského lékaře, teologa, hudebníka Alberta Schweitzera chceme čtenářům představit festival k poctě
J.S. Bacha, této jedinečné hudební
osobnosti, jehož výročí 250 let od
úmrtí si letos připomínáme. Festival

Kino
21. so ve 20 h., 22. ne v 17,30 a 20 h.
M:I–2
(118´)
Mimořádná mise tajného agenta
CIA, premiéra, příst. od 12 let
50 Kč
24. út ve 20 h., 25. st v 18 h.
Rabín, kněz a krásná blondýna
(127´)
Rozpustilá romantická komedie,
premiéra, přístupný
46 Kč
25. st v 9,30 h.
Ferda mravenec
pásmo pohádek

(65´)
10 Kč

28. so ve 20 h., 29. ne ve 20 h.
60 sekund
(118´)
Akční thriller, premiéra, příst. od
12 let
48 Kč
31. út ve 20 h., 1. st v 18 h.
Slepičí úlet
(83´)
Animovaná parafráze vězeňských
filmů, premiéra, přístupný 45 Kč
4. so v 18 hod., 5. ne v 19.30 hod.
Tábor padlých žen
(100´)
Slovenská tragikomedie, premiéra,
příst. od 12 let
41 Kč

Miluše Veinlichová
NABÍZÍ:

MĚŘENÍ RADONU
GEOLOGICKÉ PRÁCE
SOLÁRNÍ SYSTÉMY
◗ sezónní ohřev bazénů, TUV
◗ celoroční provoz (kol. HELIOSTAR)

BAZÉNY
◗ široký výběr typů a provedení
◗ bazénová chemie, příslušenství bazénů

TOPENÍ, VODA
projekce, prodej, montáž, servis
Objednávky a informace na adrese:
592 31 N. Město na Mor., Masarykova 305, tel. 0616/616 659, tel., fax
0616/616 825, mob. 0604/438 099,
e-mail: envigest.sv@iol.cz
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Žárská 41,
Nové Město na Moravě
Vás zve do prodejny

METROVÉHO
TEXTILU
Nabízíme velký výběr
šatovek, podšívek, lepení
kostýmových a oblekových tkanin
záclon a závěsů
spodního prádla zn. TIMO,
NATURANA, ANDRIE, TRIOLA
Prodej
sudového piva na objednávku
plnění 5 l soudků na počkání

TEL. 615 105

k tomuto výročí se bude konat
v Novém Městě na Moravě v evangelickém kostele ve dnech 1.-3. prosince.
Z výše uvedených citátů by mělo
být patrné, že nepůjde pouze o sérii
koncertů a o vzpomínání na minulého velikána. Půjde spíš o pokus
o vstoupení do nadčasových hodnot, které Bachova hudba vyjadřuje: rytmus a řád věcí, vyjádření naděje sahající za smrt, vstoupení do
vlastních kořenů. Proto festival nechce být pouze akcí pro hudební
odborníky, ale pro širokou hudbymilovnou veřejnost.
Je známo, že Bach po sobě zanechal neuvěřitelně rozsáhlé dílo. Proto
jsme se rozhodli pro festival, který
chce alespoň naznačit ohromnou
šíři Bachova díla. Festival je rozložen do tří bloků, v nichž můžete
uslyšet ukázky Bachovy varhanní
a instrumentální tvorby (pátek),
v sobotu večer můžete slyšet skladby pro barokní orchestr a sólovou
kantátu, nedělní odpoledne pak
bude věnováno převážně chorálové tvorbě J.S. Bacha.
Festival chce rovněž připomenout
souvislost Bachovy tvorby s jeho
vírou: on sám se považoval především za tzv. kantora, chrámového
hudebníka. Tohoto tématu se dotknou přednášky, které nám přiblíží Bachovu hudbu i osobnost.
Chceme Vás proto pozvat ke sdílení pestrého programu. Varhanní
skladby zazní v podání Hany Kaslo-

Kulturní dům
pá 27. 10., 19,30 hod., evang. kostel
Spirituál kvintet
st 1. 11., 15 – 18 hod.
Diskotéka pro mládež (10 – 15 let)
pá 3. 11., 19,30 hod.
koncert skupiny Olympic
čt 9. 11., 17 hod.
Prodloužená tanečního kursu
pá 10. 11. 9,00 a 10,15 hod.
Pohádka o Sněhurce
představení pro MŠ a ZŠ
út 14. 11., 19,30 hod.
Francis Veber: Blbec k večeři (divadelní představení, hrají V. Vydra, R. Hrušínský, J. Menzel, N. Urbánková a další)

vé-Ryšavé, absolventky pražské
HAMU a profesorky Církevní konzervatoře v Kroměříži. Skladby sólového a komorního charakteru
přednese plzeňské trio (flétna, housle, continuo) - Eliška Esterlová (studentka 3. ročníku plzeňské konzervatoře), Miloslav Esterle (absolvent
plzeňské konzervatoře, nyní ředitel
ZUŠ a vyučující na plzeňské konzervatoři), Jan Esterle (absolvent
plzeňské konzervatoře).
Sobotní program připraví pražský barokní ansámbl pod vedením
cemballisty Filipa Dvořáka, chystá
se jeden instrumentální koncert
a jedna až dvě sólové kantáty.
V neděli bude zpívat sbor spojený ze souboru Vocatus a z Brněnského ekumenického sboru pod vedením Tomáše Najbrta, pražského
kytaristy, zpěváka, dirigenta a skladatele. Na programu budou vedle
Bachových chorálových úprav také
moteta a části rozsáhlejších skladeb
s doprovodem orchestru.
Přednášet budou Miloslav Esterle a Dr. Peter Moree, holandský
profesor teologie, který v současnosti přednáší na pražské Evangelické teologické fakultě UK.
Věříme, že Vás program i myšlenka festivalu zaujala natolik, že
přijmete naše pozvání do novoměstského evangelického kostela ve
dnech 1. - 3. prosince.
Mgr. Jan Jun

Bez komentáře
Týdeník Mlejn tlumočil 19. září
postesknutí místostarostky Markové, že veřejná sbírka na nové auto
pro novoměstské hasiče nemá valný ohlas. Překvapivá odezva přišla
z Nedvědice. „Až jsem se lekla, když
mi z obálky adresované na moje
jméno při otevírání vypadla na stůl
stokoruna“, komentovala Zdeňka
Marková dopis, jehož znění přetiskujeme:
Zarmoutil mě článek ve „Mlejnu“, že občané nemají porozumění
pro sbírku na hasičské auto. Posílám Vám 100 Kč a dejte to za mě do
kasičky. Je mi skoro 80 let a už
nikam nejezdím. Snad má stovka
přiláká další dárce. Moc bych si to
přála. S pozdravem Věra Pokrutová, Nedvědice.
red.

Realitní kancelář, Masarykova 204, Nové Město na Moravě
nabízí:
❐ prodej RD v obci Jiříkovice
❐ prodej RD v obci Jimramov, na náměstí, rekonstrukce nutná
❐ prodej nemovitosti na ul. Dukelská v NM (restaurace, vhodné
i k jiným podnikat. účelům)
❐ prodej stavební parcely v k.ú. Domanín u Bystřice n.P. a pozemků
v průmyslové zóně N. Města

vše s advokátní praxí JUDr. Jany Havlíkové
Bližší inf. na tel. 0616/618057

Zbyněk Čech
Zabij to!
(věnováno sobě a komukoli)
Spoj lepidlem
papír od balíku
v němž ti přišel
návod jak vrazit dýku
do zad tvému neštěstí
Projdi ulici
nevíš kudy
vem si čepici
a znič ty bludy
Noc se zdá temná
bez stínů
které slunce vrhá
hlína je od krve
a nůž z ruky
bez citu padá
Zabil jsi strach
zničil si neštěstí
tak se vzchop
a projdi náměstí
a uč se už pořádně žít
(31. 5. 2000)

Labutě
Je slyšet ryk zbraní,
jako když křídla labutí
s nebeskou noblesou
o hladinu vodní
bez bázně a hany
vznešeně tlesknou
Krupobití slov
nad nesmyslností válek letí
a vnoří labutí peru[
do balistických střel.
Hněv válčících králů
zastřelil labutě,
které již nebudou
dětem svým říkat:
Lásky, jděte na kutě.
Už nebudu moci
ve dne ani v noci
obdivovat bělost jejich těl.
Již zbývá mi jen
černočerná tma,
která hlasy labutí
krutě zabila.
(16. 5. 2000)

Muži pláčou potichu
Muži pláčou potichu
aby si vítr nevšiml
že radar zachytil signál
jak pavouk leze pro mouchu
kterou do své pasti nachytal
(15. 9. 2000)

Politický odkaz v literárním díle MUDr. Josefa Svítila – Jana Karníka
V posledním čísle Novoměstska
jsme si v souvislosti s odhalením
nové busty v parku okresní nemocnice připomněli jednoho z nejvýznamnějších rodáků a čestného občana Nového Města MUDr. Josefa
Svítila – uměleckým jménem Jana
Karníka. V díle tohoto lékaře a literáta nenajdeme pouze bezmeznou
lásku k rodnému městu a zdejšímu
lidu či jeho nefalšované přátelství
k bratrskému národu slovenskému
a polskému. Jeho tvorba obsahuje
i mnohé úvahy politické.
Jako vzdělaný člověk a dobrý
znalec poměrů ve slovanských národech nemohl si nevšimnout katastrofálního vývoje, k němuž docházelo na východ od našich tehdejších hranic. Obrovský filantrop
a humanista si uvědomil nebezpečí,
které z bolševické ideologie hrozí
jeho milovanému národu. Již těsně
po vítězství komunistické revoluce
v Rusku začal ve svých básních
a fejetonech apelovat na své spoluobčany a varoval je před bacilem,
který se šířil, jak sám napsal, z „nejtemnější pevniny“, kterou se pro
něj „svatá Rus“ stala. Domníval se,
jak se později ukázalo, zcela správně, že nakažena může být především mladá generace a celý výchovný systém. Ve svém fejetonu
z roku 1924 „Mrzuté zkušenosti“
píše: „Je mnoho nezdravého a bolestného ve směru, jakým vyvíjí se
většina naší mladé inteligence. Plu-

je-li hned první studentská generace osvobozeného státu plnou parou
na vodách internacionalismu a velezrádného bolševictví, musí být ‘neřád’ ve výchově, abych užil slova
Komenského. Nestrkejme hlavy do
písku před tímto zjevem málo potěšitelným. Bylo by na čase hledati
příčiny i vinníky.“ MUDr. Svítil kritizoval ztrátu morálních hodnot národa a úpadek jeho duchovní kultury, jež se dál „v souhlase s materialistickým ovzduším doby marxismem podnapilé“.
Zamysleme se nad neblahým
proroctvím, které Svítil-Karník zformuloval v jedné své básni, v níž
kromě výjimečných duchů našeho
národa vystupuje i Lenin a jeho
později zapuzený pomahač Trockij, vlastním jménem Bronstein. Již
v roce 1923 předvídal básník s nevšední jasnozřivostí útrapy, kterými jeho národ, lapený v osidlech
komunismu, bude muset projít. Čtenář jistě rozezná nepříliš vzdálené
historické události, kterých se umělec ve svých vizích obával.
Od Jiráska k Bronsteinovi
Od Jiráska, od Smetany
k Leninu a Bronsteinovi?
Národ lestně rozeštvaný
když zas vláčí žernov nový,
zvoňte české duši hrany,
potomkové Milotovi!
Od Jiráska, od Smetany

Vzpomínka na Nové Město
Koncem srpna bylo nádherné počasí, tak jsem se s manželem a Honzíkem vypravila do N. Města. Vystoupili jsme na zastávce u nemocnice a zašli si ke SKI hotelu, bylo
tam po ránu moc hezky. Procházka
lesem byla moc příjemná, sportovní
středisko vylepšeno. Za lesem nás
vítala alej vzrostlých modřínů.
Zavzpomínali jsme na léta, kdy
jsme tam téměř denně chodili s dětmi k lesu. Brožkův kopec je už zastavěn pěknými rodinnými domky.
Za viaduktem jsme viděli rybník, čistá, čirá voda, dovádějící
kachny a dvě bílé labutě zdobily
zákoutí. Kolem zelený trávník, cestičky, lavičky, maminky s kočárky
a štěbetající děti krmily labutě. Byl
to pěkný pohled. Sedli jsme si na
lavičku a já se nemohla nabažit toho
pěkného zákoutí. Říkám manželovi: „Ještě neodcházejme, tolik se mi
tu líbí.“ Mnoho pěkných vzpomínek mi tanulo na mysli. I Honzík
měl chvílemi slzu v oku.
Dále se ubíráme kolem rybníků
do města. Zastavujeme se u školy
a gymnázia. Prohlédli jsme si náměstí, kde se nám moc líbilo. Každý dům s novým nátěrem, vše svítí
čistotou. K tomu všemu ještě vyhrávala u kašny dechovka. V parku

ve stínu kaštanů si každý rád na
chvíli odpočine a zadívá se kolem.
Neodolali jsme a vyšlápli si do
kolonie chatek. V přírodě bylo tak
krásně a vyhlídka na Nové Město je
velmi pěkná. Opravený zámek,
Holubka zastavěná skoro až k Maršovicím, dominanta kostelů, nemocnice, v pozadí fabrika Medin a sídliště. To vše zasazeno do zeleně
a zahrádek. Za okny pnoucí květiny a břeč[any na plotech, to vše
tvoří krásu města.
Cestou k milým přátelům jsme
slyšeli polední zvony. To teprve
chytilo za srdce. Říkám manželovi:
„Málokde mají tak krásné zvony.
To zní jako malá Loreta.“ Napadla
mě v té chvíli myšlenka: Ó vy zvony, tak krásně sladěny zníte do dáli.
Zvěstujete nám radost, zvete na služby Boží, vyzváníte, když někoho
vezou k věčnému odpočinku.
O slavnostech zníte vesele, ve chvílích smutných teskně a rozechvěle.
To vaše srdce jako by vědělo, jak
má bít, když se chvíli zaposloucháme, slyšíme, co nám chce říct.
Kostel je stále dominantou města. Zvýrazněná sgrafita, biblické výjevy od Mistra Karla Němce, jsou
ojedinělá v okolí. Vnitřek kostela
jednoduchý a vkusný, všude čisto.

k Leninu a Bronsteinovi - V cárech prapor zbožňovaný,
v rozvalinách rodné krovy,
dokořán všem dravcům brány,
černý mor aH v městech loví!
Od Jiráska, od Smetany
k Leninu a Bronsteinovi!
Verbuj, chaso, na vše strany
bubnem z kůže po zmetkovi:
krví, žlučí malovaný
ráj se blíží – OTROKOVI ….
Politická jasnozřivost Svítila-Karníka nebyla básníkovi komunistickými mocipány nikdy zapomenuta. Když nastolili vládu v naší zemi,
stařičkému literátovi se již pomstít
nemohli. Zato však mnozí z jeho
rodu byli perzekuováni a dokonce
vězněni.
Nyní, již více než deset let po
tom, co jsme se vypořádali s noční
můrou našich dějin, začíná pozornost národa pozvolna ochabovat.
Není to však na místě. Idee anarchismu, trockismu a permanentní
revoluce nejsou mrtvé, což ukázaly
nedávné události v Praze. Myšlenky komunismu u nás stále ještě žijí,
jak se můžeme přesvědčit např.
z volebních výsledků. Nezapomínejme proto dobří rodáci novoměstští na varování, které již před dlouhými desetiletími zanechal ve svém
díle jeden z vás MUDr. Josef Svítil
– Karník.
Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Středem kostela svatostánek s rozžatými světly. Vždy se tam ráda
alespoň na chvíli zastavím.
Jak rádi se vracíme na tato milá
a známá místa. Na těch 25 roků
života se nedá zapomenout. Je milé
občas potkat nebo navštívit přátele.
Zámek, který byl před 25 lety
spíše zapomenutý a dvůr sloužil
jako opravářské dílny, nyní pod
vedením PhDr. Chalupy dostal podobu zámku. Dalo to moc práce
a starostí, ale je vidět kus práce. Za
nějaký čas se splní přání, že bude
celý zámek v původním stavu a bude ozdobou města.
Budova lesního závodu, bývalá
pošta, je vzorně opravená a dobře
ladí s náměstím a zámkem. Nový
penzion, přístavba nemocnice, opravené muzeum, vzorně čisté hygienické zařízení pro veřejnost... Všude plno květin, tradiční pou[ na Kostelíčku, to vše má úroveň. Kdykoliv
do Nového Města přijedu, vždy najdu něco nového vylepšeného.
Vy, kteří tu bydlíte a denně procházíte těmito místy, možná už tyto
změny a krásu nevnímáte, už Vám
trochu zevšedněla. Kdo tu prožil
léta a nyní po čase se vrací a prochází městem, ten vidí veliké změny k lepšímu. Považujte si toho, že
bydlíte v tomto pěkném městečku
na Vysočině.
Emílie Tománková, Přibyslav
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Znovu se počítaly hlasy
Letošní babí léto se v N. Městě
znovu začaly ozývat hlasy o výměně osob na postech starosty, místostarosty a členů městské rady. Ozývaly se natolik, že na ně reagovali
starosta Petr Pejchal i jeho zástupkyně Zdeňka Marková.
Na 10. řádném zasedání městského zastupitelstva připomenul
Petr Pejchal, že dění v N. Městě je
v současné době sledováno více než
jindy, nebo[ okolní obce se rozhodují, zda zde podpoří vznik malého
okresu. Politická nestabilita v této
době by mohla naděje na výkon
státní správy v N. Městě zhatit.
Zdeňka Marková předala zastupitelům, zástupcům tisku a přítomným občanům své vyjádření písemně. Přetiskujeme je v nepatrně zkráceném znění:
Pouhý měsíc chybí do jednoho
roku, kdy jsem byla zvolena místostarostkou Nového Města na Moravě a kdy vstupujeme do druhé
poloviny volebního období. Dovolte mi, abych se pozastavila nad
uplynulým obdobím a podívala se
do budoucna.
Každý z nás jsme vstoupili dobrovolně do veřejného života s nezpochybnitelnou vůlí pracovat ve
prospěch našeho města. Je to práce
nelehká, veřejností mnohdy jen zpovzdálí sledovaná, často však ostře
a právem kritizovaná. Domnívám
se, že toho jsme si byli všichni vědomi. Co jsme však možná neočekávali, je naše neschopnost najít
společnou řeč, neochota hledat cesty, dohodu, přijatelné řešení problému, který nás všechny tíží, neschopnost najít kompromis. Troufám si tvrdit, že neumíme ctít základní principy demokracie. Neu-

míme zapomenout na svoji politickou příslušnost, mnohdy nejsme
schopni zapomenout na osobní zájmy a soustředit se na konkrétní
problém. Neumíme naslouchat jeden druhému. Neumíme mít radost
z toho, že se nám společně podařilo
něco posunout o kousek dál. By[ je
to drobnost. Konfrontační tón a arogance jsou našimi společníky. To
jsme chtěli? Výsledkem naší neschopnosti je druhé jméno na pozici starosty a třetí jméno jeho zástupce za pouhé dva roky. A jako by to
nestačilo. Znovu se počítají hlasy.
Věční a nesmiřitelní rivalové minulého desetiletí si halasně [ukají skleničkami a z hloučku lídrů nově vznikající koalice se ozývá: „Sežeň čtyři hlasy a všechny je vymetem!“
Ano, to se skutečně odehrálo. Bylo
mi z toho pohledu trochu smutno
a říkala jsem si, jaká je to škoda, že
občané tak málo sledují naše kroky, slova, naše činy. Kam se poděla
odpovědnost?
Vstupujeme do druhé poloviny
volebního období. Je čas, abychom
připravili rozpočet roku 2001. Měli
bychom se podívat do svých volebních programů a zhodnotit, co
jsme splnili, co bylo reálné a co
ještě můžeme udělat. Je toho jistě
mnoho. Vrásky na čele nám dělá
kanalizace pod náměstím, včetně
galerie, ke které se chováme, jako
by nás nezajímala, škůdci napadené kaštany, které společně s borovicemi mají své vegetační období
již za sebou, pozornost si zaslouží
oprava silnic, chodníků, veřejného
osvětlení, sociálního zařízení kulturního domu, ale i úroveň restaurace Včela, na jejímž provozu se
podílíme a rozhodně nemůžeme být

Příspěvky z Programu regenerace
městské památkové zóny
Již se vžilo pochopení, že nemůžeme zdravě žít v prostředí znečištěném, zdevastovaném, s narušenou ekologickou rovnováhou. Ale
stejně důležitou součástí prostředí
je i to, co do něj vnášíme novou
výstavbou, i to, jak bylo zformováno předchozím architektonickým
a urbanistickým vývojem. Chránit
toto dědictví, pečovat o ně a citlivě
na ně navazovat by mělo být samozřejmé. Jsme k tomu zavázáni nejen z úcty k našim předkům. I pro
příští generace musíme zachovat to,
co nám dějiny předaly.
Z toho důvodu se N. Město přihlásilo k myšlence programu regenerace městských památkových zón
(MPZ) a rezervací a za tímto účelem městské zastupitelstvo schválilo Program regenerace MPZ pro
N. Město. Jako výraz podpory jeho
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realizace a zachování památek
v území byla vydána vyhláška města
č. 2/98, o příspěvku města na opravy fasád a střech v MPZ a ostatních
památek.
Finanční příspěvek je možné poskytnout: 1. na opravu a obnovu
fasád a střech domů v památkové
zóně tzn. na Vratislavově, Palackého a Komenského nám. a ulicích
přilehlých, 2. na hodnotné výtvarné prvky, které se nacházejí na fasádách domů (např. sgrafita od
K. Němce).
Žádost o příspěvek musí být předložena na stanoveném tiskopise,
který obdržíte na MěÚ odboru
ŠKSV v N. Městě. Termín pro odevzdání žádosti je 30. 11. 2000. Na
poskytnutí příspěvku však není právní nárok.
za odbor ŠKSV dr. Řádková

pyšni na ztrátu z provozu, kterou
vytváří. Musíme zrekonstruovat
druhou školní jídelnu, dobudovat
průmyslovou zónu, zasí[ovat stavební parcely, vyplnit bílá místa
v rozvoji cestovního ruchu. Průběžně se staráme o údržbu a rozvoj
bytového fondu, podporovat chceme sport a spolkovou činnost. Rádi
bychom měli bazén a kvalitní sportoviště. Zabezpečit musíme provoz
všech našich příspěvkových organizací. Nezbytnou podmínkou pro
splnění úkolů reformy veřejné správy a schopnost převzít kompetence
„malého okresu“ je rekonstrukce
budovy městského úřadu. A mohla
bych pokračovat dále a jít do detailů od územního plánu přes rekonstrukci hotelové ubytovny, organizaci jarmarků a úklid města. A to
vše v období, kdy se musíme přizpůsobit nově platným zákonům.
A[ už je to zákon o obcích, jehož
účinnost je dána dnem voleb do
VÚSC, či aplikovat nový zákon
o rozpočtových pravidlech obcí,
který začne platit 1. 1. 2001.
V městské radě jsou nyní zastoupeny čtyři ze šesti politických subjektů. Je to prostor, který dává těmto stranám možnost prosadit své zájmy a zaujmout stanoviska. Je to
prostor, který je otevřen věcné diskusi a hledání optimálních řešení.
Na rozdíl od kritiky, návrhy na řešení problému zaznívají jen zřídka.
Současně je nutné, abychom uměli
poslouchat argumenty všech zúčast-

něných stran a korigovat nereálnost některých svých představ.
A pokud tyto argumenty člen městské rady přijme, měl by je obhajovat a přenášet svým kolegům. Nikdo z nás by se neměl stydět, že
pod tíhou argumentů koriguje své
pohledy, že hledá cestu, že hledá
optimální řešení, kompromis. Nikdo z nás se ze dne na den nestal
právníkem, ekonomem, manažerem, stavebním inženýrem, sociálním pracovníkem, personalistou,
architektem atd. jenom proto, že
byl zvolen zastupitelem. Zastupitel,
člen městské rady, starosta, jeho
zástupce – to není profese. Nelze ji
studovat, být připraven, nedělat
chyby. Zastupitel, viděno mýma
očima, je především osobní odpovědnost. Za každé zvednutí ruky
pro a proti. Zdržet se hlasování
máme právo, či spíše povinnost,
jen tehdy, jsme-li v daném problému osobně zainteresováni.
Stále věřím, že občané N. Města
mají moudré zastupitele, kteří vytvoří dobré prostředí pro týmovou
práci v hierarchii a složení, které
nemá obdoby v žádném jiném prostředí, než jsou města a obce. Je to
prostředí, které si spravujeme my
občané sami. Proto se nazývá samospráva. A měli bychom si zcela
jistě více uvědomit, že práce úředníka MÚ je nelítostným zrcadlem
práce městského zastupitelstva
a naopak. Že jsou to spojené nádoby.
red.

Silnice II/150 – grafické návrhy variant A, B, C
Městské zastupitelstvo jednalo
28. srpna o budoucnosti silnice II/
150. V Novoměstsku č. 15 jsme
přinesli informaci o výsledku hlasování, v Novoměstsku č. 16 pak
obsáhlý text Ing. Černého, který
vysvětluje nevýhody schválené B
varianty „přeložky“ silnice II/150,
slíbili jsme plánky uvažovaného
obchvatu a vyzvali zastupitele, kteří schválili variantu B vedoucí
Brněnskou ulicí, aby doložili důvody svého rozhodnutí. Plánek ob-

chvatu i varianty A a B přetiskujeme. Ze zastupitelů na výzvu nikdo
nereagoval, jediný ohlas na toto
téma přinášíme v upraveném a zkráceném znění níže.
Plánek na vedlejší str. vlevo nahoře – varianta A – neschválená,
vlevo dole varianta B – schválená,
vpravo varianta C – jihovýchodní
obchvat – schválená k rozpracování, v případě schválení nahradí variantu B. Autorem všech plánků je
Ing. arch. Vladimír Charvát.

Vytvoříme ze silnice II/150 ledový kaňon hrůzy?
Problém rozdělím na dvě části,
technickou a společenskou. Technické parametry projektování jsou
dány závazným předpisem, a to
normami. Mimo tuto skutečnost
hraje roli i ekonomika údržby silnice a vůbec její sjízdnost v zimním
období. Copak my, my víme, že
vyjetím na Rovinky začíná po lesík
náledí nebo opačně. Ale co chudáci
brněnští či pražští „bruslaři“ v přepychových bourácích, vyrazivší na
Rovinky přes kilo?
Varianta A je tedy v principu
nereálná, protože silnice takto vedená v hlavním směru proudění
větrů SSZ-JVV by byla vhodná jako
námět písničky „Oči má sněhem
zaváté“. Projektant si vzhledem ke

klimatickým podmínkách snad ani
nemůže dovolit něco takového namalovat.
Ze stejného důvodu je nesmyslná varianta C – jihovýchodní obchvat. Nejde postavit silnici o délce
7,5 km, která bude polovinu roku
nesjízdná.
Zbývá tedy varianta B. Lípy by
se musely stejně vykácet, protože
jejich kořeny trhají už i horní vrstvu vozovky a jízda po takovém
povrchu je zajímavá. Musíme si
zvyknout, že stárnou i stromy. Jako
naši předchůdci však můžeme výsadbou vytvářet nové lipové aleje,
které bude muset za sto let zase
někdo skácet. (redakčně kráceno)
Ing. Miloš Krejčí
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Skauti měli svůj den
Již počtvrté ožilo 19. 9. novoměstské náměstí na jeden den skautským životem. Stejně jako v minulých letech zde skauti předváděli
ukázky ze své činnosti. Každý z návštěvníků si mohl vyzkoušet vyrobit z různobarevných vosků svíčku, roztočit okolo sebe laso či se jen
tak procházet mezi skautskými táborovými stavbami. Nechybělo tradiční týpí ani podsadové stany, vynález českých skautů, který nemá
jinde ve světě obdoby. O této skutečnosti se nejednou přesvědčili
novoměstští skauti, kteří se účastnili mezinárodních setkání – Jamboree v Holandsku a v Chile. Nechyběl ani „Skautský minivýcvik“,
v němž si bezmála stovka dětí vy-

zkoušela svoji sílu, odvahu a zručnost a vysloužila si tím diplom
a čestný titul „Skoroskaut“. O vojenský hangár byl ale asi zájem největší. V něm totiž probíhaly premiéry pěti filmů z letošních letních
táborů a z roverského zimního táboření. Proto zde bylo stále plno
nadšených diváků. Ale ani fotografie z táborů nezůstaly bez povšimnutí, bylo jich tolik, že pokryly celkem 30m2 výstavních ploch. V polní kuchyni se smažily vdolečky,
tzv. „Podoláky“, jež slavily úspěchy u táborníků z Podolí již před
více než třiceti lety. K tomu všemu
zněla hudba, kterou na svých neobvyklých hudebních nástrojích
hrála skupina Barel Rock. A tak i na

Policie informuje
Policie ČR
Od 29. 9. je v šetření vloupání do
chaty v Zahradníkově koutě, kde
pachatel způsobil majiteli z Brna
škodu za více jak 5 tis. Kč. Z ohledání místa je patrné, že pachatel
v chatě delší dobu bydlel.
Ve stejný den bylo hlášeno vloupání do chaty v obci Tři Studně,
druhé v rozmezí tří dnů. Mimo potravin pachatele zajímal barevný televizor. K dalším vloupáním došlo
3. 10. v obci Kadov, 4. 10. v obci
Krátká, vždy se zájmem o barevné
televizory. 6. 10. došlo k vloupání
v obci Fryšava, odcizeny byly věci
za více jak 35 tis. Kč, dosud nezjiš-

těný pachatel nepohrdl ani vodovodními bateriemi. 7. 10. bylo
v Zubří odcizeno z dřevníku horské kolo, další případy pokračují
9. 10. v obci Vříš[ a 11. 10. v Podlesí. Pachatelé zcizili věci, které se
dají rychle zpeněžit.
Dne 8. 10. došlo k vloupání do
veřejného telef. automatu v N. Městě, pachatel odcizil pokladničku
s 1,9 tis. Kč. Na poškozeném automatu je škoda do 5 tis. Kč.
npor. Boček

Městská policie
Nejčastějšími delikventy v oblasti
veřejného pořádku jsou v posledním období podnapilí občané. Vět-

letošním Skautském dnu si každý
přišel na své, dokonce i internetoví
nadšenci. Ti se mohli „brouzdat“
po našich skautských stránkách,
které máme díky Městskému úřadu

na novoměstských stránkách. Jestli
jste je ještě neviděli, tak se můžete
podívat na této adrese: WWW.
NMNM.CZ/SKAUT
za středisko Bílý štít Mládě

šina z nich zřejmě neví, kolik alkoholu snese, nebo mu již nedokáže
odolat. Podnapilí občané se pak povalují na různých veřejných místech
a na okolí nepůsobí příjemným dojmem. Občané si při takovýchto setkáních často kladou otázku, zda mají
opilci pomoci, nebo si jej nevšímat,
či zavolat lékaře. Nejčastěji se obrátí
s žádosti o zákrok na městskou policii. Že nejde o ojedinělý jev, mohou
dokladovat následující případy: 10.
9. v 01:45 hodin podnapilý muž ležící bezvládně na ul. Malá – převezen domů; 18. 9. ve 23:55 hodin
obtěžoval podnapilý muž personál
ČD – případ si převzala PČR; 21. 9.
v 03:00 hodin pokřikoval podnapilý muž na ul. Makovského – za rušení nočního klidu uložena bloková

pokuta; 4. 10. ve 20:00 hodin ležel
podnapilý muž v trávě u benzinového čerpadla – při spatření hlídky se
vlastní silou zvedl ze země a za policejního dohledu došel ve zdraví domů.
Dne 14. 9. řešila hlídka MP drobnou krádež v prodejně Meinl. Ženě,
která se krádeže dopustila, byla uložena bloková pokuta.
Jen díky včasnému zásahu městské policie nestačil 27. 9. v 02:10
hodin pachatel vloupání do provozovny novoměstské firmy z ul. Nádražní nic odcizit či způsobit jiné
velké škody. Při spatření přijíždějícího vozidla z místa činu utekl. Včasný zásah nebyl náhodný, objekt je
střežen prostřednictvím PCO.
Závěrem bych chtěl upozornit občany, kteří ke svým cestám do zaměstnání či při jiných jízdách za snížené viditelnosti používají jízdní
kolo, aby neopomněli použít předepsané osvětlení. Protože přestupků
tohoto druhu začíná opět přibývat,
nezbývá MP, než se problematice
více věnovat. Z dosud provedených
kontrol vyplynulo, že není žádnou
výjimkou, když neosvětlený cyklista projede jednosměrnou silnicí či
zákazem, jen aby si zkrátil cestu.
Právě v těchto případech dochází
k nejvážnějším dopravním nehodám.
Nebude proto rozumnější respektovat bezpečnostní předpisy a dopravní značení, než se vystavovat nepříjemným stresujícím okamžikům při
ranních kontrolách? Ne vždy musí
vaše cesta dopadnout dobře.

Akce „Botička“
Městská policie upozorňuje občany, že v souvislosti s vyhlášenou celonárodní akcí „ den bez aut“, který
byl stanoven na 3. 11., proběhne na
území našeho města policejní akce
s příznačným názvem „Botička“. Již
z názvu je zřejmé, že v uvedený den
bude k řešení dopravních přestupků
v hojné míře využíváno tzv. „botiček.“
Gregor Petr
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100 let ZO ČSV Nové Město na Moravě
V letošním roce oslaví ZO ČSV
Nové Město na Moravě sto let od
svého vzniku. Začátek a vlastní
vznik organizace se datuje na 13.
prosinec 1900, kdy byl ustanoven
včelařský spolek pro celý politický okres Novoměstský (tehdejší
hejtmanství Novoměstské). Ustavující schůze se konala v hotelu
„Panský dům“ v N. Městě a hlavní
zásluhu na jejím svolání i na další
činnosti včelařské organizace měl
tehdejší správce školy ve Slavkovicích Josef Kotěrza, známý už
v té době vysokou včelařskou odborností. Spolek dostal název
„Živanský“, na počest Dr. Františka Živanského, vojenského lékaře
z Brna, buditele a zakladatele českého včelařství u nás a uznávaného včelařského odborníka v celé
střední Evropě.
Počet včelařů, kteří ve spolku
„Živanský“ začínali, byl 19, avšak
za rok činnosti jich bylo již 356
a chovali 1909 včelstev. To však
bylo na celém tehdejším novoměstském panství, a tak bylo otázkou
času, kdy se spolek začne dělit na
menší organizace. Už v roce 1914
se oddělila část se střediskem v Bystřici n.P., v roce 1928 následoval
ŽCár n.S. a naposledy v roce 1935
Jimramov.
Pro Novoměstsko zbylo cca 35
vesnic s počtem kolem 150 včelařů, kteří v posledních letech chovali od 800 do 1000 včelstev.
V roce 1957 dochází k reorganizaci včelařských spolků, zaniká
Jednota včelařů a vzniká Československý svaz včelařů. Zanikl
tedy i včelařský spolek „Živanský“ a vznikla ZO ČSV Nové Město na Moravě.
Ke konci roku 1999 měla místní
základní organizace celkem 130 členů, kteří zazimovali 1044 včelstev.
A jako všude jinde i na Novoměstsku provázejí včelařskou činnost
problémy. Nedostatek zájmu o včelaření v řadách mladé generace, přes
velké snahy se nedaří budit zájem
o včelaření na školách. Rovněž tak
nepříznivá včelařská ekonomika
(nízké výkupní ceny medu, špatná
organizace výkupu, vysoké ceny
cukru a včelařských potřeb) nepřispívá k dalšímu rozšiřování členské
základny.

Hospoda Jámy
nabízí ve svém nově otevřeném
salonku uspořádání:
-rodinných i firemních akcí
-svateb
-schůzí
-srazů atd.
K dispozici 50 + 30 míst
Rozumné ceny.
Informace na tel.:
(0616) 236 43, 0607 97 33 15

K oslavě stého výročí založení
ZO ČSV Nové Město na Moravě
bude v novoměstském kulturním
domě konána slavnostní schůze organizace, a to 26. 11. 2000. Její
součástí bude i zahájení včelařské
výstavy, která bude spojena s prodejem širokého sortimentu včelích
produktů včetně včelařské kosmetiky. Výstava potrvá týden a všichni zájemci z blízka i z dáli jsou
srdečně zváni.
Ing. František Martinec,
předseda ZO ČSV
N. Město na Mor.

Foto: L. Musílek

Dva jeřáby prostřední na Novoměstsku
– pozdravy Severu?
Jeden roste v parku na Vratislavově náměstí zrovna u průchodu
k náměstí Komenského, druhý roste na rohu lesa mezi Třemi Studněmi a Skleným: Když jedete na kole
po silnici od Skleného, vyjedete
z lesa, les vám zůstane ještě dál po
pravé straně – a tam, kde pravoúhle
končí zalesněný kraj silnice, najdete druhý exemplář.
Jeřáb prostřední patří k obvyklým stromům Švédska. Roste hlavně v pobřežních oblastech, protože

Počasí v září
Září přineslo poměrně příznivé
počasí bez velkých výkyvů teplotních i povětrnostních. Za zmínku
stojí letošní mimořádná úroda jádrového ovoce.
Srážky byly podprůměrné, zapršelo jen pět dní v týdnu, což činí
27 mm (tj. 40% normálu). Teplota
byla v normě, jen ke konci 2. dekády poklesla až k nule. Vítr dosahoval ke konci měsíce v nárazech kolem 20m/s a zavinil opadání velké
části ovoce.
O. Mička

dobře snáší „slané“ mořské větry,
a to i tak vysoko na severu, jako je
město Gävle.
Jak se dostaly oba exempláře na
Novoměstsko? Patrně umělým „zavlečením“, snad při zakládání parku na náměstí, ten druhý u Třech
Studní tam musel být zřejmě vysazen lesáky. Možná jich tam roste
i víc, nevím, do hloubky lesa jsem
nepronikal.
Plody jeřábu prostředního jsou
jedlé, trošku fádně sladké, s poněkud kašovitou dužinou. Chybí jim
ta troška hořčiny, která dělá z jedlých červených jeřabin nebo z aronovitých plodů vítanou surovinu
pro kompot. Dají se také zavařit,
ale mění přitom barvu poněkud do
růžovofialova.
Švédština má pro u nás obvyklý
jeřáb ptačí výraz „rönn“, pro jeřáb
prostřední má výraz „oxel“. Tohle
podstatné jméno může poněkud
souviset se švédským výrazem pro
vola, takže se dá říci, že Švédové
svému jeřábu láskyplně tykají
(vždy[ u nás zájmeno druhé osoby
jednotného čísla zní „vole“ nebo
„volevole“...).
K. Daněk

Děti malovaly pro děti
Ve výtvarné soutěži dětí předškolního věku, která se konala
v rámci „Nadace Petry a Josefa Vavrouškových“ v Praze, bylo oceněno pět výtvarných prací dětí z Mateřské školy ve Věcově, vedené ředitelkou Janou Petrovou. Tato mateřská škola získala hodnocení za
vysokou výtvarnou úroveň celé
soutěžní kolekce. Za zmínku stojí,

Modelace
nehtů
UV gelem
Martina Černá
Mírová 508, tel. 617 253

že slavnostní vyhodnocení soutěže
a předávání ceny Petry Vavrouškové za rok 2000 přinesla i Česká
televize v pořadu „Pomáhejme si“.
A právě děti z věcovské mateřské
školy věnovaly dětskému oddělení
Okresní nemocnice v Novém Městě
na Moravě několik zdařilých dílek –
obrázků. Zjasnily a oživly tu nepříliš příjemnou dobu nemoci svých
malých přátel a dokázaly jim tak, že
na malé pacienty myslí mimo maminek a tatínků i jejich vrstevníci.
Děkujeme dětem Mateřské školy
ve Věcově a jejich ředitelce za projevenou pozornost a přejeme jim
mnoho dalších úspěchů v této oblasti.
za Speciální školu při Okresní
nemocnici v N. Městě
Olga Pavlíková

Vysočina
koncem léta
D.J.
Už je tu zas,
jak roky jdoucí naším žitím,
jak cesty v dálky, jež nás vábí,
jak noc a den,
jak zrod a zánik.
Tak je tu opět léto babí.
A rána jsou již zase chladná,
a chuchvalce mlhy na rybníce
větřík svěží rozhání
a slunko k obzoru se sklání stále
více.
Je léto babí.
A hrušky sládnou
a jabloně kloní své hlavy
a stromy v sadech jsou
obsypány
záplavou švestek.
Je léto babí.
Už dávno ten tam je čas
borůvkových koláčů
utichly dětí tábory
i veselý křik naháčů
od koupališ[ a potoků.
Je léto babí.
A vůni malin a čerstvé
pryskyřice
na rozpálených pasekách
vystřídal vřes
a smrky rovné jako svíce
paprsky tepla si střádají.
Je léto babí.
A všude plno ostružin
a krajkoví pavučin se třpytí
vlhkem
a v mýtinách lesních prodloužil
se stín,
když slunce schovává se
v kopcích vzdálených.
Je léto babí.
Nad krásou léta mizející
chce se nám volat
zastavte čas,
však života běh nelze změnit.
Vždy[ babí léto
je i v nás.
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Zprávy z radnice
(dokončení ze str. 1)
❒ Služby žCárského Střediska pro
poradenství a sociální rehabilitaci
(nástupce Svazu invalidů) využívají i novoměstští občané. MR rozhodla věnovat sdružení příspěvek
5 tis. Kč.
❒ Zákon na ochranu osobních dat
zkomplikoval tisk informací Společenské kroniky nejen v Novoměstsku. MR rozhodla tradiční
rubriku v Novoměstsku zrušit.
(podrobněji na str. 2)
dle informací Z. Markové
Z hlavních bodů 10. řádného zasedání MZ ze dne 12. října:
❒ Byl prověřen nový systém hlasování – ruční. Výsledky všech hlasování byly zapisovány do jmenných seznamů účastníků zasedání.
Na příštím zasedání bude prověřen
elektronický systém.
❒ Zastupitelé schválili aktualizovaný rozpočet města a vzali na vědomí zprávu o výsledcích hospodaření města v období leden – srpen 2000.
❒ Mezi majetkovými dispozicemi
vyvolal největší diskuzi prodej pozemků na Jánské ul. Třebaže MR
doporučila revokovat někdejší usnesení MZ o ceně pozemku 600 Kč/
m2 a doporučila jako nejnižší cenu
800 Kč/m 2, zastupitelé schválili
prodej za cenu 600 Kč/m2.
❒ Předmět podnikání TS služeb
s.r.o. byl rozšířen o správu nemo-

vitosti, správu místních komunikací a správu veřejného osvětlení.
❒ MZ schválilo, aby v případě, že
bude N. Město pověřeno výkonem
státní správy (malý okres), přijalo
město všechna práva a povinnosti
z toho vyplývající.
❒ Také zaznělo na zasedání MZ:
K tajemníkově havárii se služebním vozem nebyla přizvána Policie
ČR, tajemník hodlá uhradit z vlastních prostředků náklady spojené
s opravou, které přesáhnou plnění
pojistného. ■ Novoměstská teplárenská a.s. podala žalobu na město
N. Město. ■ Občané si oprávněně
stěžovali, že nemohou vnášet další
připomínky k Územnímu plánu.
Bude možno se k němu dále vyjádřit. ■ Jsou reálné plány na zbudování velkého regeneračního centra
mezi Medinem a.s. a hotelem SKI?
Není vhodnější postupovat v aktivitách ohledně cestovního ruchu
menšími, ale rychlejšími a viditelnějšími kroky? ■ Při výrobě komerčního filmu o N. Městě zbyl
nepoužitý materiál cca 5 hodin vysílacího času. Nabízí se možnost
odkoupení filmu za 1500 Kč.
zaznamenala E. Jašková

ATLETIKA
Středoškolský pohár CORNY
Agilní SOU lesnické spolu se SOŠ
a SOU a Atletický oddíl uspořádaly
v N. Městě okresní kolo CORNY
středoškolského poháru v atletice.
Ve středu 27. 9. se závodů zúčastnilo rekordních 208 startujících
z 19 družstev celého okresu.
Celkové pořadí družstev: Chlapci: 1. Gymnázium ZR (8050 bodů),
2. SPŠ ZR (7515), 3. Gymn. By
(7403), 4. Gymn. NM (7189), 5.
Gymn. V. Mez. (7139), 6. SOU stroj.
ZR (7106), 7. SOŠ a SOU NM
(6856), 8. SOU lesnic. NM (6797),
9. SOU zeměC. By (6744), 10. HŠ
a OA V. Mez. (6153), 11. SZeŠ
a VOŠ By (5540). Dívky: 1. Gymn.
ZR (6957), 2. Gymn. NM (6509), 3.
Gymn. By (6108), 4. Gymn. V. Mez.
(5792), 5. HŠ a OA V. Mez. (5432),
6. SOŠ a SOU NM (5223), 7. SZeŠ
a VOŠ By (4747), 8. SZŠ ZR (1737)
V jednotlivých disciplinách se
mezi nejlepší prosadili tito závodníci škol našeho města: 400 m 2.
Milan Šincl, gymn. 55,1; 200 m 3.
Jana Zezulová, gymn. 30,1; 800 m
1. Eva Skalníková, gymn. 2:28,8;
dálka 2. Zuzana Matoušková,
gymn. 445; 60 m 1. Jitka Šikulová

NABÍDKA MOŽNOSTI STRAVOVÁNÍ
Ředitelství II. ZŠ a vedení školní jídelny v Novém Městě na Mor.,
Leandra Čecha 860 upozorňují občany, kteří mají zájem o stravování
ve školní jídelně, že se mohou přihlásit u vedoucí školní jídelny. Bližší
informace na tel. č. 615 183.

Kanchenjunga 2000 Majitelům bytů v privatizovaných domech
Internetové stránky www.himalaya8000.com s datem 11. a 12.
října informují, že první pokus
o výstup se nezdařil. Čtveřici, ve
které byl i Radek Jaroš, zaskočily
silné mrazy a vítr. Z e-mailové zprávy, kterou zaslal Radek Jaroš o den
později přátelům, přetiskujeme: První pokus nevyšel, sfouklo nás to.
Prošvihli jsme počasí o dva dny.
Další a poslední pokusy začnou asi
zítra. Není OK počasí, hlásí vítr
100km/h, ale musíme to zkusit.
Dochází nám jak čas, tak zásoby
paliva na vaření. Podle všeho budeme muset ze základního tábora
vypadnout 22. října – čas, palivo,
peníze, letenky...

INZERCE

◗ Prodám Prefa garáž, u jatek, inf.
na tel. 0616/664 003 odpol.
◗ Nabízím pronájem garáže pod
Holubkou. tel.: st, čt 0616/615 484,
ostat. dny 0504/430 577
◗ Daruji tibetskou léčivou houbu.
Léčí veškerá srdeční onemocnění,
onkologická, ledvinová a jaterní.
Od slz k úsměvu. Miloš Hamák,
592 01 Herálec č.130.
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V Novoměstsku č. 12 ze 4. 7.
jsme zveřejnili informace JUDr.
Jany Havlíkové o nových povinnostech majitelů bytů v privatizovaných domech. Text nabádal
k včasnému vytvoření sdružení majitelů, vypracování jeho stanov
a zapsání do Obchodního rejstříku. Jak JUDr. Havlíková sdělila na
počátku října, majitelé bytů v privatizovaných domech, a to nejen
v N. Městě, nikterak nespěchají, aby
splnili svoji povinnost. Zatím se skutečně zdánlivě nic neděje, ale v březnu, až se Finanční úřad přihlásí
o podání daňového přiznání, se
může dnešní pomalost a neznalost
povinností opravdu prodražit.
JUDr. Havlíková se domnívá, že
denní tisk a televize by mohly a měly více informovat o novele zákona
72/1994 Sb., která vstoupila v platnost 1. 7. 2000 a upravuje vlastnické vztahy k budovám a některé
vztahy k bytům a nebytovým prostorám. Je pravda, že nedávní nájemníci městských bytů si pomaleji zvykají na povinnost vyřizovat
si veškeré právní náležitosti spojené s bydlením sami, je však v jejich

vlastním zájmu začít co nejdříve,
nebo[ “neznalost zákona neomlouvá“. Novela zákona s sebou přinesla povinnosti, ale i řadu výhod. Zatím zejména realitní kanceláře zjiš[ují, že prodej bytů v domech, ve
kterých nějaká forma sdružení majitelů existuje, by[ velmi jednoduchá, je mnohem jednodušší, byty
jsou žádanější než byty v domech,
kde spolupráce majitelů nějak vázne.
Advokátní kanceláře, notáři a jiné subjekty zabývající se privatizací bytového fondu jsou připraveni
v říjnu a listopadu vše vysvětlit,
poradit a nakonec vyřídit nutné administrativní kroky.
JUDr. Jana Havlíková zve novoměstské majitele bytů v privatizovaných domech na besedu, kde
hodlá zevrubně osvětlit celou problematiku a zodpovědět dotazy.
Beseda se koná ve čtvrtek 26. října
v 16,00 hodin v sále kina.
EJ

(SOŠ a SOU) 8,5; výška 2. Olga
Vodičková, SOŠ a SOU 144; 3.
Simona Mokrá gymn. 140

Podzimní přespolní běh
– Memoriál Jiřího Bláhy
Atletický oddíl uspořádal v neděli 1. 10. v areálu koupaliště 15.
ročník Podzimního přespolního
běhu, který byl zároveň 7. ročníkem Memoriálu Jiřího Bláhy. Závodů se zúčastnilo 108 běžců a mezi
nejlepší se z N. Města prosadili: nejml. žáci 500 m 1. Jan Ostrejš 1:44;
3. Miroslav Dostál 1:49; ml. žáci
800 m 3. Kamil Krbek 3:18; ml.
žákyně 800 m 1. Nikola Staňková
3,16; 2. Lenka Handschuhová 3:20;
3. Alena Tulisová 3:22; ml. žáci
1000 m 1. Karel Holub 3:13; st.
žákyně 1000 m 3. Hana Slonková
4:18; st. žáci 1500 m 1. Petr Dočekal 5:12; 2. Miloš Kroupa 5:15;
dorostenci 3000 m 2. Ondřej Škvára 11:07; ženy 2300 m 3. Monika
Tomanová 10:11; veteráni 6000 m
2. František Černý 31:30; 3. Bohumír Ondrák 33:30
V hlavním závodě mužů na 600
m se sešla velice kvalitní konkurence. Svoje předchozí prvenství obhájil po boji Jiří Miler z Liazu Jablonec. Vyhrál již počtvrté za sebou.
Čas vítěze 22:35, čas pátého Petra
Hubáčka 24:18.

Zátopkova desítka
Závodilo se 4. 10. na dráze, pořadatelem bylo SOU lesnické N.
Město. Výsledky: Kategorie B: 1.
II ZŠ NM 28:34,1; 2. I. ZŠ NM
29:38,3; 3. Gymn. NM 30:29,2 Kategorie C: 1. Gymn. NM 28:31,9;
2. SOUŠ a SOU NM 30:59,9; 3.
SOU les. NM 31:06,2
ph

VOLEJBAL
Mladší dorostenky sehrály 8. 10.
první ligovou soutěž. Hostem byla
Univerzita Brno. Naše děvčata vyhrála oba zápasy, první 3:2 a druhý
3:1. V prvním zápase bylo mnoho
nervozity, zejména ve 3. a 4. setu.
Potom se projevila lepší fyzická příprava. 15. 10. zajíždíme do Třebíče, je to velký otazník, ještě jsme
s Třebíčí nehráli.
V tréninku jsme dostali ránu pod
pás. Pozbyli jsme tréninkové hodiny v tělocvičně v gymnáziu a sobotní tréninky v tělovýchovném
středisku. Naše hráčky začaly chodit do škol i mimo N. Město a v sobotu se družstvo sehrávalo před zápasy. Jsme zvědaví, jaké následky
to bude mít.
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