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Zprávy z radnice
Z hlavních bodů 47. řádného
zasedání MR ze dne 16. října:
❒ Pravidelně se MR věnuje otázce
neplacení nájemného. Zákon na
ochranu osobních dat již neumožní
zveřejnění dlužníků, které se v minulosti ukázalo být dosti účinné.
N. Město a Městská správa budov
budou nadále vyvíjet snahu o dohodu na pravidelném splácení dluhů,
s některými neplatícími nájemníky
je vedeno soudní jednání.
❒ MR projednala koncepci rozvoje
a přípravy stavebních parcel. Rada
doporučila MZ rozšíření bytové zóny

Město Nové Město na Moravě uspořádalo ve spolupráci s Akademií
výtvarných umění v Praze kolokvium ke 100. výročí narození Vincence Makovského. Na snímku Doc.
PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc., který
zahájil odbornou část kolokvia.
Více na str. 2.

Nový zákon o obcích
Dnem voleb do krajských zastupitelstev (12. 11. 2000) vstupuje
v účinnost nový zákon o obcích
(č. 128/2000). Dochází tím k podstatným změnám v právní úpravě
týkající se postavení obcí a obecních úřadů.
Dne 21. 10. se v novoměstském
kulturním domě konalo školení
pro pracovníky novoměstského
městského úřadu a zástupce samosprávy N. Města a okolních obcí.
Nejdůležitější změny oproti dřívějšímu zákonu připomenula a objasnila JUDr. Soňa Skulová z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
EJ

Volby do krajských zastupitelstev
Informace pro voliče
V neděli dne 12. listopadu 2000
v době od 8.00 hod. do 22.00 hod.
mohou občané České republiky
volit zastupitele do krajských zastupitelstev. Občané Nového Města
na Moravě a jeho místních částí
budou volit zastupitele do krajského zastupitelstva Jihlavského kraje,
a to v počtu 45 členů krajského zastupitelstva Jihlavského kraje.
Právo volit má státní občan České
republiky, který alespoň v den voleb (tj. 12. 11. 2000) dosáhl věku
nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do
územního obvodu kraje. Voličské

průkazy pro tyto volby do zastupitelstev krajů nejsou, což v praxi znamená, že volič může volit pouze ve
volebním okrsku, ve kterém je přihlášen k trvalému pobytu (z tohoto
důvodu pro tyto volby není vytvořen ani volební okrsek v nemocnici).
Volič má ale právo požádat obecní úřad a v den voleb příslušnou
okrskovou volební komisi, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost (pomocí přenosné volební schránky),
a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
(další informace na str. 3)

Novoměstsko na internetu
Na internetových stránkách Nového Města na Moravě www.nmnm.cz se pravidelně objevuje Novoměstsko již ve středu nebo ve

čtvrtek před pravidelným pátečním
datem vydání. Kromě toho nabízíme možnost zasílání Novoměstska
zájemcům přímo na jejich e-mailové adresy. Z dosavadního seznamu
e-mailových odběratelů je zřejmé,
že o něj mají nejvíce zájem rodáci
žijící ve vzdálených městech a v zahraničí. Naši čtenáři žijí v České
republice, Itálii, Německu, Norsku
Slovensku a Velké Británii.
Upozorněte, prosím, své příbuzné a známé na tuto možnost. K odběru je možno se přihlásit na adrese
www.nmnm.cz/noviny/.
red.
Pohledeckou školu jako jedno
z mnoha zařízení, která se nějak
vztahují k mládeži, navštívili ve dnech
23. – 25. 10. stážisti z Waalre, sociální pracovníci tamější radnice. Více
v příštím čísle.

a výkup pozemků na Brožkově kopci. Další pozemky určené pro individuální bytovou výstavbu na Holubce jsou ve vlastnictví města.
❒ Nová vyhláška města stanoví podmínky zimní údržby města, kterou
budou zajišBovat TS-služby s.r.o.
Oproti loňskému roku doznává vyhláška několik drobných změn
v pořadí důležitosti prohrnování komunikací. Stanoví, že do 2 hodin po
skončení sněžení budou v prvním
pořadí prohrnuty ulice: Smetanova,
Tyršova, Šimkova, L. Čecha, Makovského, Nádražní, Sportovní, Malá,
Hornická, Křenkova, Monseova,
Školní, Vratislavovo nám., Radnická, Čapkova, Štursova, Budovatelů.
Ostatní ulice města jsou zařazeny do
druhého pořadí, kde je stanoven termín prohrnutí do 10 hodin po skončení sněžení. Nutno dodat, že některé ulice jsou v přímé správě Správy
a údržby silnic. Jedná se o hlavní
silniční spoje: ŽHárská, Nečasova,
Petrovická, Masarykova, Křičkova,
Soškova, Nezvalova. Ve třetím pořadí důležitosti s termínem prohrnutí do 24 hodin po skončení sněžení
jsou místní komunikace v místních
částech N. Města, místní komunikace ke garážím a cesta k Zahradníkovu koutu. Vyhláška obsahuje nové
ustanovení: Chodníky přilehlé k nemovitostem jsou majitelé nemovitosti povinni udržovat schůdné a dle
vyhlášky jsou povinni tak učinit nejpozději do 7 hodin ráno. Stav chodníků bude kontrolovat Městská policie.
❒ Na doporučení samosprávné komise Rokytno přidělila MR dvě bytové jednotky dokončované na Rokytně v objektu Sboru dobrovolných hasičů občanům Rokytna. Ti si
tak mohou ještě před dokončením
připlatit na požadované dovybavení
bytů.
❒ Svaz vodovodů a kanalizací Ž1ársko uvažuje o sloučení ceny vodného a stočného, což může způsobit
potíže majitelům objektů a domů
s vlastní studnou. Starosta města předal žádost představitelům novoměstských politických stran, aby zaujaly
a sdělily svá stanoviska a konečné
stanovisko města při hlasování bylo
podloženo většinovým názorem.
❒ MR jmenovala škodní komisi, která se bude zabývat náhradou škody
způsobené dopravní nehodou tajemníka MÚ se služebním vozem. Jmenováni byli JUDr. S. Zikmundová,
P. Gregor a P. Kliment.
dle informací Z. Markové

Kolokvium ke 100. výročí narození V. Makovského

Společenská
kronika
Děkuji tímto všem, kdo mně
k 90 narozeninám přál štěstí, zdraví
a pohodu do dalších let.
Marie Javorská

Kulturní dům
po 6. 11., 17 hod.
Beseda s dívkou HIV pozitivní
náhradní termín
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)
út 21. 11., 15 – 18 hod.
Diskotéka pro mládež 10 – 15 let
13. 12. v 19,30 hod.
Halina Pawlowská
náhradní termín

Horácká muzeum
100. výročí narození a 60. výročí umučení našeho rodáka JUDr.
Ivana Sekaniny (31.10. 1900 – 21.
5. 1940) připomene Horácké muzeum publikací doc. P. Marka z Filozofické fakulty Palackého univerzity v Olomouci. Její vydání se poněkud opozdí, protože bylo třeba
vydat katalog k mineralogické expozici připravovaný již od loňského roku.
ZCh

Stukovací ples
studentù gymnázia
24. listopadu v kulturním domì
hraje Akcent
pøedprodej vstupenek na sekretariátu gymnázia

V pátek 20. října se v aule novoměstského gymnázia konalo kolokvium ke 100. výročí narození Vincence Makovského. Již na počátku
roku bylo avizováno jako mimořádná kulturní akce roku a završilo
celou řadu předcházejících drobnějších připomínek umělce. Co do
významnosti mu směle konkuro-

Knihkupectví
Trojan
vás zve – přij1te si vsadit

V naší prodejně je pro vás připraven
on-line terminál nové číselné loterie EuroLOTTO v prodejních hodinách: PO – PÁ 8 – 17 / SO 8 - 11

Kino
4. so v 18 hod., 5. ne v 19,30 hod.
Tábor padlých žen
(100´)
Premiéra, příst. od 12 let 41 Kč
7. út v 19,30 hod., 8. st v 18 hod.
Agent v sukni
(95´)
Převleková komedie, premiéra,
příst. od 12 let
45 Kč
11. so v 18 hod., 12. ne v 19,30 hod.
Divoké kočky
(100´)
Premiéra, přístupný
48 Kč

vala vlastní výstava Makovského
tvorby v Horácké galerii, ale neměřme to, co je neměřitelné a osobou Makovského spojené.
Dlouho připravovaný program
kolokvia sliboval odborné a zasvěcené pohledy na umělcovu tvorbu
a život. Byl naplněn. Přítomní přednášející v připravených pojednáních i diskutéři v dotazech vyvolaných zájmem a asociacemi se stihli
věnovat mnoha pohledům na vlastní tvorbu i osobní život.
Všechny přednášky budou v krátké době vydány ve sborníku, z okrajových témat stojí za zmínku diskuze na téma, proč v Praze nestojí
pomník Makovského, ale Španiela,
třebaže ten Makovského je umělecky kvalitnější. Po mnohém vybírání vhodného místa pro Makovského dílo údajně převážil názor Masarykovy společnosti, že jiné místo
než na Hradě je pro pomník prvního prezidenta nedůstojné, na Hrad
se však Makovského Masaryk, koncipovaný pro vysoký podstavec,
nehodil.
K dalším zajímavým výrokům
na kolokviu patřila věta: „Ošidná
titulace národní umělec Makovského dílu ani nepřidala, ani neubrala.“ Rodák z poměrně velkého města

Litvínova prohlásil, že závidí malému N. Městu zájem o svého rodáka. Na závěr, po předchozí připomínce, že 20. říjen je celosvětovým
Dnem stromů, se přimluvil skvělý
moderátor kolokvia akad. sochař
Jiří Plieštik za zachování novoměstských borovic, malé a stále živé
připomínky Makovského zájmu
o rodné město.
Kolokvium se ukázalo být hodnotným, přínosným a přitom i veskrze příjemným setkáním znalců
z oboru, mnohdy úzce spjatých
s Makovským pracovně i přátelsky, s novoměstskou veřejností. Ta
přišla v nečekaně hojném počtu
a připravila organizátorům první
milé překvapení. Třebaže byla aula
gymnázia připravena na velký počet účastníků, zájem byl nečekaný
a chyběly židle. Co víc si může
každý organizátor přát?
Při Makovského pohřbu v prvních lednových dnech roku 1967
promluvil o umělci Rudolf Svačina. I tento projev o vztahu umělce
a rodného města bude součástí vydaného sborníku. Tehdejší slova
Rudolfa Svačiny byla nadčasová.
Makovský a Nové Město patřili
a patří k sobě.
E. Jašková

Jak mohlo vypadat Horácké muzeum

14. út v 18 hod., 15. st v 19,30 hod.
X - MEN
(104´)
Comics, premiéra, příst.
50 Kč
15. st v 17,30 hod.
Flintstoneovi 2
Premiéra, přístupný

(88´)
45 Kč

17. pá v 19,30 hod.
Ztráta sexuální nevinnosti (106´)
Filmový klub
43 (30) Kč

Cena vody se zvýší
Ve Zprávách z radnice informujeme o rozhodnutí městské rady konzultovat návrh Svazu vodovodů
a kanalizací ŽHársko s místními politickými stranami. Než mohla být
stanoviska shromážděna, jednalo
26. 10. předsednictvo Svazu a rozhodlo o srovnání rozdílu cen vody
mezi obyvatelstvem a ostatními odběrateli. V loňském roce došlo ke
sjednocení ceny ve vodném, letos

ve stočném. Cena 1m3 vody bude
od 1. 12. 2000 41,60 Kč.
Pro návrh nehlasovali starostové N. Města, Křižanova, Nížkova
a V. Meziříčí. Na návrh N. Města se
však podařilo prosadit požadavek,
aby VaK a.s. předložila podrobnou
zprávu o hospodaření, kde by byly
mimo jiné uvedeny náklady spojené s provozem společnosti.
dle informací P. Pejchala

Porovnání ceny za 1m3 pitné a odpadní vody v roce 2000 a 2001:

vodné
stočné
vodné
+ stočné
2

obyvatelstvo
ostatní
obyvatelstvo
ostatní
obyvatelstvo
ostatní

cena s DPH
2000 (Kč)
23,30
23,30
15,50
16,80
38,80
40,10

cena s DPH
2001 (Kč)
24,30
24,20
17,30
17,30
41,60
41,60

rozdíl (Kč)
2000/2001
1,00
1,00
1,80
0,50
2,80
1,50

V právě vydaném 4. ročníku
sborníku Západní Morava vyšel
článek o výtržnostech nechvalně
proslulého novoměstského měšBana žijícího v 18. a 19. století. Doprovází ho nákres průčelí radnice
z roku 1836, který byl součástí plánu na přestavbu prvního patra budovy. Ve žHárském Státním okresním archivu existuje ještě starší nákres průčelí. Jde o nejstarší zachovaný doklad vypracovaný k plánům přestavby radnice po požáru

města roku 1801, který zasáhl i radnici. Velkorysé stavební záměry,
počítající i se zástavbou půdy, výrazně zredukovaly finanční možnosti. Naše občany bude jistě zajímat, jak by budova dnešního Horáckého muzea vypadala. Z detailů
upozorňujeme na věžní hodiny a váhy nad prostředním oknem v prvním patře (váhy připomínaly výkon městské soudní pravomoci, přičemž v radnici byla i místnost pro
ověřování městské váhy).
HM

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
Starosta města Nového Města na
Moravě podle § 27 zákona č. 130/
2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, oznamuje:
Volby do zastupitelstva Jihlavského kraje se uskuteční dne
12. listopadu 2000 od 8.00 hodin
do 22.00 hodin.

Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 2
je místnost v Domě s pečovatelskou
službou, ŽHárská ul. č.p. 68
pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu: v ulici ŽHárská (61, 68, 70, 71, 72, 74,
82, 86, 714, 75, 716, 717-723,
990), Vlachovická, Purkyňova,
Mendlova, Pavlovova

ve volebním okrsku č. 3
je místnost na městském úřadě, Vratislavovo nám. č.p. 103 pro voliče
podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: v ulici ŽHárská
(5, 36, 37, 39, 40, 41, 45, 46, 47,
53, 54, 294, 84, 87, 308, 309, 332,
334), Německého, Blažíčkova,
Podlouckého, Jamborova, Němcova, Nečasova, Petrovická, Vratislavovo nám., Palackého nám., Jánská, Horní dvůr, Brněnská, Komenského nám., Pod Novoveskou silnicí

ve volebním okrsku č. 4
je místnost v kulturním domě, Tyršova ul. 1001 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu: v ulici Masarykova, Budovatelů, Hornická

ta, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu: v ulici Malá (153, 156, 157,
158, 160, 193, 195, 196, 302, 306,
747), Tyršova, Křenkova, Monseova

ve volebním okrsku č. 15
je místnost v obecním domě, Petrovice 71 pro voliče podle místa, kde
jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
v místní části Petrovice

ve volebním okrsku č. 9

ve volebním okrsku č. 16

je místnost v základní škole, Pohledec 43 pro voliče podle místa, kde
jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
v místní části Pohledec

je místnost v mateřské škole, Olešná 98 pro voliče podle místa, kde
jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
v místní části Olešná

ve volebním okrsku č. 10
je místnost v obecním domě, Maršovice 80 pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v ulici Bezručova, Olbrachtova, Maršovská a v místní části Maršovice

ve volebním okrsku č. 11
je místnost v obecním domě Rokytno 49, chatě TJ Studnice 23 pro
voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v místních
částech Rokytno a Studnice

ve volebním okrsku č. 12
je místnost v kulturním domě, Jiříkovice 58 pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v místní části Jiříkovice

ve volebním okrsku č. 13
je místnost v kulturním domě, Slavkovice 79 pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v místní části Slavkovice

!

Zájemce o předvánoční
inzerci upozorňujeme,
že do konce roku je ještě
plánováno vydání tří čísel
Novoměstska
(s datem 20. 11., 1. 12. a 15. 12.)
Redakce doporučuje včasnou
objednávku inzertní plochy.

NABÍZÍ:

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
●

Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací
lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
●

K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební
místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
●

ve volebním okrsku č. 14

Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební
komise hlasování neumožní.

je místnost v obecním domě, Hlinné 40 pro voliče podle místa, kde
jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
v místní části Hlinné

V Novém Městě na Moravě,
dne 24. 10. 2000.
Petr Pejchal, starosta města

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

●

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

ve volebním okrsku č. 5
je místnost v kulturním domě, Tyršova ul. 1001 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu: v ulici Soškova, Hájkova,
Luční, Nádražní, Nezvalova, Vančurova, Kárníkova, Čapkova, Mrštíkova, Wolkerova, Borovina

ve volebním okrsku č. 6
je místnost v kulturním domě, Tyršova ul 1001 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu: v ulici Horní, Výhledy,
Mírová, Drobného, Smetanova,
Křičkova, Malá (170, 172, 173,
182, 183, 185, 186, 188, 189, 856).

ve volebním okrsku č. 7
je místnost v kulturním domě, Tyršova ul. 1001 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu: v ulici Na Výsluní, Zahradní, Polní, Lesní, Bělisko, Veslařská,
Dukelská, U Jatek, Radnická, Štursova, Šimkova, L. Čecha, Makovského, Školní, Sportovní

ve volebním okrsku č. 8
je místnost v kulturním domě, Tyršova ul. 1001 pro voliče podle mís3

Městský úřad v Novém Městě na Mor. má na krku žalobu pro více než
7 milionů korun, podanou na něj Novoměstskou teplárenskou společností
Dovolte mi začátkem malou genezi vzniku Novoměstské teplárenské společnosti (NMP). Píše se rok
1996. Vytápění podstatných částí
města kotelnami na tuhá paliva
a především kotelnou na Hornické
ulici bylo v nedobrém stavu. Stav
nebyl dobrý jak technicky, tak i co
do ekologických parametrů. Rozvodný systém byl dokonce ve stavu havarijním. Za emise vytvářené
spalováním tuhého paliva hrozila
městu finanční sankce. Balkony bytů
v okolí kotelny, a nejen ty, byly neustále zasypávány popílkem tak silně, že v zimním období vydržel
sníh čistý necelý den, o tom, co
jsme byli nuceni dýchat, raději nehovořím.
Dle mého názoru se spásnou ukázala myšlenka spojit síly Nového
Města s akciovou společností Cogen Norsko, která vzala na svá bedra celou rekonstrukci centrálního
vytápění v N. Městě jak po stránce
finanční, tak i po stránce znalostní.
Město se podílelo pouze vkladem
300 tis. Kč na nákup 30% akcií
nově vzniklé společnosti NMP.
Akciová společnost Cogen Norsko
vložila 700 tis. Kč a získala tím
70% podílu. Společnost NMP tím
byla založena s počátečním jměním
1 mil. Kč.

Nové Město tehdy v dobré víře
předpokládalo, že roční spotřeba
tepla bude zhruba 90 tis. GJ. Cogen
Norsko toto množství předpokládaného odběru tepla vzala do svých
kalkulací. Zde se stala do jisté míry
chyba. Podíleli se na ní dle mého
názoru oba akcionáři. Odběr se později ukázal být o 30 tis. GJ nadhodnocen. Společnost neprodávala tolik tepla, kolik bylo třeba, a začala
narůstat ztráta. Cenu tepla upravovalo ministerstvo financí (3,9%, dnes
3,5% nárůstu meziročně). Společnost se tak zákonitě musela dostávat do ztráty.
Nyní malá poznámka. Kdyby tehdy Cogen Norsko a.s. na tuto chybu
v zadání přišla, pak by její kalkulace
zisku vyšla jinak, a to daleko hůře,
a do této obchodní transakce by zřejmě nešla. Je dobře, že se tak nestalo.
Smluvně je ošetřeno, že na ztrátě
společnosti se oba akcionáři podílejí v poměru k vlastnickým právům akcií. Tedy město 30%, Cogen 70%. Cogen tuto zodpovědnost ctí, Nové Město se ke svému
podílu na vině nehlásí. V tomto
bodě vidím naprostou neserioznost
v jednání N. Města. Tak učinilo na
mimořádném zasedání zastupitelstva
dne 20. července. Městské zastupitelstvo rozhodlo nepodílet se na

vzniklé ztrátě částkou 4,5 mil. Kč,
rovnající se podílu 30%. Smutné na
tom je, že k rozhodnutí zastupitelů
přispěli starosta Pejchal svým negativním postojem k NMP a jeho zástupkyně Marková svým zvratem
v názoru. Toto jejich rozhodnutí
velice nevhodně a do jisté míry nekompetentně přiživoval tajemník
MÚ Dvořák.
Poté, co se Cogen Norsko a.s.
zachovala tak, jak se zachovala,
a celou ztrátu společnosti pokryla
vlastním zvýšením jmění ve výši
15 mil. Kč, je nyní Nové Město
majitelem necelých 2% akcií. Ztratilo tedy možnost podílet se na řízení společnosti a svým nestandardním přístupem ke spoluakcionáři
dává velice špatné a neseriozní signály. To může velice negativně působit na příští možné vstupy zahraniční kapitálové účasti při budoucích projektech v N. Městě.
Nyní se tedy konečně dostávám
k samotné podstatě nadpisu článku.
Věřte, že úvod nebylo možno více
zestručnit.
NMP byla nucena podat žalobu
na Nové Město pro neochotu uhradit částku ve výši 7,371170 mil. Kč.
Žalobce uvádí jako důkaz dohodu
s městem, podle které vybudoval
v objektech města předávací stani-

ce nového systému centrálního zásobování teplem na vlastní náklad.
Náklady činily více než 15 mil. Kč,
přičemž město doposud uhradilo
zhruba polovinu této částky. Druhou polovinu odmítá uhradit. Cogen Norsko a.s. byla tedy po dohodě s městem nucena uhradit tento
náklad na předávací stanice proto,
že tehdejší výměníkové stanice, které tehdy město hodlalo do společnosti vložit, byly zcela nefunkční,
tudíž nepoužitelné.
Na nákup nových předávacích
stanic tehdy městská pokladna nedosáhla. Všichni odběratelé tepla
jsou povinni zařízení do svých domů
nainstalovat na svůj náklad. Měl-li
být nový systém uveden do provozu, a nic jiného nebylo v dané době
možné, musela společnost Cogen
Norsko financovat tyto předávací
stanice ze svých zdrojů. A nyní po
městu právem požaduje tyto finanční prostředky vrátit.
Paní místostarostka raději zažene
město k soudu. Se všemi možnými
důsledky, jak se vyjádřila na zasedání zastupitelstva dne 12. října.
VždyB přece jde jen o dobré jméno
našeho města a o peníze daňových
poplatníků.
Josef Sokolíček
člen městského zastupitelstva

Stanovisko Novoměstské teplárenské a.s.

vším pro odběratele, kteří již neplatí vysoké ztráty tepla při jeho přenosu. Narozdíl od technické stránky ekonomická část vyvažuje výrazné zlepšení, ale není to důvod,
aby se jakýkoliv politik tento stav
pokoušel zneužít pro svoje ambice
a bohužel politici velmi často rozhodují proti doporučením odborníků, ačkoliv sami příslušné znalosti nemají.
Při jednání s vedením městského
úřadu o způsobu krytí ztráty jsme
obdrželi návrhy, které byly buH
neurčité, neproveditelné anebo by
znamenaly faktickou ztrátu kontroly firmy COGEN nad splácením
úvěru Novoměstskou teplárenskou,
přičemž COGEN financoval 100%
investic Novoměstské teplárenské.
Pro lepší porozumění si každý
může představit, zda by při investici desítek milionů Kč svěřil dispozici s účtem společníkovi, který se
na financování nijak nepodílel. Tato
záležitost ale nijak nesouvisí s úhradou výměníkových stanic.
Vzhledem k tomu, že se N. Město rozhodlo nepodílet se na zvýšení
základního jmění, byly veškeré akcie upsány i splaceny firmou COGEN a o stejnou částku se snížil
úvěr Novoměstské teplárenské.
COGEN nyní vlastní více než 98%
akcií. Toto snížení úvěrového zatížení o 15 mil. Kč a provedené snížení nákladů jsou zásadními kroky,
kterými společnost začala provádět

činnost vedoucí k postupnému splácení úvěru a budoucímu ziskovému provozu.
Největším nákladem pro společnost je spotřeba zemního plynu, která představuje zhruba 9,3 mil. Kč
ročně, což činí kolem 53% veškerých tržeb společnosti. Další náklady jdou na technologii, úvěr a elektřinu. Údržba, provozní administrativní náklady a náklady na všechny tři trvalé zaměstnance tvoří menšinu nákladových položek, u nichž
další významné snížení není reálné.
Novoměstská teplárenská má
v souladu s běžnou praxí i smlouvami cenu kalkulovánu na patu
domu pro všechny zákazníky.
Ostatní náklady uvnitř budovy, tj.
oběhová čerpadla, rozvody ústředního topení atd. jsou záležitostí každého správce či majitele budovy,
včetně např. pořízení výměníkových stanic. Důvodem je též skutečnost, že teplárenská společnost
obecně nemá žádné majetkoprávní
vztahy s nájemníky, ani není vlastníkem či správcem budov.
O tzv. milionových částkách, které by mělo město vkládat do naší
společnosti, jak sdělila paní Marková na tiskové konferenci, mi není
nic známo. Zvýšení základního
jmění bylo splaceno pouze ze strany akcionáře COGEN ASA.
Ing. Milan Netrh,
místopředseda představenstva
Novoměstské teplárenské a.s.

K informaci o žalobě na úhradu
předávacích stanic bych chtěl zdůraznit, že byla podána po více než
roce jednání s vedením Městského
úřadu, které odmítlo smlouvu podepsat a nebyla uznána ani naše
faktura. Dle našeho názoru je požadavek oprávněný a město by úhradou výměníků neslo pouze ty náklady, které nese každý z ostatních
odběratelů na úpravu svého odběrního místa, tím spíše, že Nové Město na Moravě dodnes nesplnilo ani
jeden ze svých investičních vkladů,
ke kterým se zavázalo ve stanovách
společnosti.
Skutečná spotřeba tepla se neukázala v průběhu 2 let provozu, ale
již během projekčních prací kon-

struktéři upravili výkon rozvodů
i teplárny podle tepelných ztrát budov a dalších údajů tak, aby odpovídal skutečným potřebám. To bylo
i důvodem přepracování kogenerace, která je ve fázi projektu, na
nižší výkon. Soustava výroby i rozvodu tepla je tedy v souladu s technickými normami i potřebami odběratelů. To potvrzuje i její vysoká
účinnost.
Splácení úvěru je výrazně horší,
protože namísto rekonstrukce starých rozvodů byly vybudovány
kompletní nové teplovody s předizolovaným potrubím a tržby jsou
nižší, jak již bylo zmíněno v předchozím odstavci. Vybudování nových rozvodů je přínosem přede

Městská rada na svém mimořádném jednání dne
23. 10. 2000 přijala následující stanovisko k NMP:
1. Do dnešního dne městu Novému Městu na Moravě žádná žaloba
nebyla doručena.
2. O zamítavém stanovisku k navýšení základního jmění rozhodlo
Městské zastupitelstvo na svém zasedání dne 20. července 2000. Hlasování bylo jmenovité.
3. Město Nové Město na Moravě
bylo vždy menšinovým akcionářem. Praktické rozhodovací pravomoci byly vždy v rukou majoritního akcionáře s výjimkou rozhodování o ceně tepla.
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4. Město Nové Město na Moravě
nemůže odkoupit výměníkové stanice v domech, které nejsou v jeho
vlastnictví. Odkoupení zbývající části
bylo podmiňováno zahrnutím provozních nákladů výměníkových stanic do ceny tepla. Dále je nutné uvést
skutečnost, že výměníkové stanice
nabízené k odkupu jsou zatíženy
zástavním právem, které zřídila NMP
ve prospěch věřitele COGEN AS.
Na základě výše uvedeného čtenář může posoudit, jak kdo nakládá s penězi daňových poplatníků.

Stanovisko Petra Pejchala, starosty města Nového Města na Moravě:
(poznámka redakce– text má vztah
k textům zveřejněným na str. 4)
Téma novoměstské teplofikace se
dostává znovu na stránky tisku, nyní
jsou p. Sokolíčkem dokonce jmenováni „viníci“ problémů. K tomu
je třeba zcela jednoznačně říci, že
všechny kroky a celá strategie teplofikace byly vždy Městskou radou
Nového Města na Moravě doporučeny ke schválení Městskému zastupitelstvu, které je posléze skutečně schválilo.
Na straně investora je zřejmě těžké přiznat chybu, která se táhne od
doby zjištění, že tržby jsou zhruba
o třetinu nižší, než se předpokládalo. Odběr tepla z teplárny je totiž
výrazně nižší, než se na počátku
uvažovalo a na co byla celá teplárna vybavena. Že investice nekoresponduje se skutečným odběrem,
nebylo zaviněno ze strany města
N. Města. Zástupci N. Města nikdy
nebyli přizváni k výběru firem, které
celou stavbu realizovaly. N. Město
mělo pouze zajistit trh – odbyt tepla, partner měl dodat potřebnou
technologii.
Po prvních měsících provozu
bylo pro partnera patrně nepříjemné zjištění, že i na druhé straně stojí
lidé znalí problematiky. Proto svoji

strategii založil na teorii „síly řetězu“ a lobboval u „nejslabších článků řetězu“. Ty „silnější články“ odmítal či likvidoval. Tak odešel
z dozorčí rady Novoměstské teplárenské daňový poradce Ing. Jelínek. Novoměstská teplárenská vůči
němu neplnila požadované úkoly
vyplývající z obchodního zákoníku. Jeho zásadní stanovisko při odchodu z funkce předsedy dozorčí
rady společnosti je zaznamenáno
v notářském zápisu z valné hromady. Současným zástupcům města
v představenstvu a dozorčí radě
společnosti nezbývá než poděkovat za práci, kterou po dobu volebního období pro město vykonali.
Na počátku celého záměru se
vůbec neuvažovalo, že by mohl
být provoz ztrátový. Když se však
ukázalo, že ztrátový je, městské
zastupitelstvo N. Města navrhlo
a schválilo ucelený postup a podmínky, za kterých by bylo přijatelné propad zastavit. Tento postup zahrnoval i podíl na dalším
finančním vkladu. Návrhy nebyly
ze strany druhého partnera přijaty,
proto k dalším finančním vkladům
nedošlo, ale již tehdy se začala potichu ozývala otázka – Co nabídne
městské zastupitelstvo ostatním

ČTENÁŘI SE ZLOBÍ
Nedostal jsem Novoměstsko, zní
občas stížnost čtenářů, dostal jsem
Novoměstsko pozdě, je její přijatelnější verze.
Nezlobte se, prosím, a neporovnávejte Novoměstsko s jiným tiskem. Podmínky pro vydávání a distribuci jsou jiné než např. u Mlejna
a Vysočiny, abychom zůstali u těch
nejbližších.
Při vydávání Novoměstska se
může něco nepovést a zdržet na
více místech, ale nikdy nejde o svévoli, lenost a opomenutí. Redakce,
tiskárna, České dráhy ani Česká
pošta si kritiku nezaslouží. Ostatně,
kdo byl vždy a za všech okolností
dochvilný? Komu nikdy neselhala,
byB na pár hodin, technika?
Redakce by měla zajistit, aby tiskárna obdržela kompletní materiály pro tisk v pondělí ráno. Tiskárna
by měla do úterý připravit obtahy,
ve středu tisknout a nejlépe ještě ve
středu večer předat balíky hotových
výtisků Českým drahám. Podaří-li
se přeprava do čtvrtka do 13 hodin,
je možné je ještě ten den předat
České poště a první výtisky mohou
být u čtenářů už v pátek. Páteční
datum také bývá v záhlaví každého
čísla uvedeno. Roznos Novoměstska se řídí podmínkami pro roznos
letáků - Česká pošta není povinna
je roznášet již první den po doručení. Datum doručení proto nemusí
odpovídat datu vydání.
Česká pošta má Novoměstsko dodávat do domácností v N. Městě

a místních částech. S úsměvem znovu a znovu registruji připomínky
z vícegeneračních rodinných domů
– jsme dvě rodiny, jeden výtisk
nám nestačí. Ještě před rokem, kdy
se Novoměstsko prodávalo, se v generacích předávalo nejen z poschodí na poschodí, ale i z ulice na ulici.
Protože však tiskneme s určitou rezervou, je většinou možno si na
poště dodávání více výtisků dojednat. Pokud se stane a výtisk ve
schránce z nejrůznějších důvodů
opravdu chybí, jsou další volné
výtisky k dispozici v redakci, v Informačním centru, v Horáckém
muzeu, městské knihovně a v knihkupectví Trojan. Nejnedočkavější
mohou Novoměstskem listovat na
internetu již od středy či čtvrtka
přede dnem vydání.
E. Jašková

INZERCE
◆ Nabízíme k pronájmu zahrádkářské parcely. Celek je oplocen a výměra jedné parcely je 326 m2. Pozemek
je mezi ulicí Pavlovovou a bývalými
jatky. Inf. na tel. 0616/616708.
◆ Daruji tibetskou léčivou houbu.
Léčí veškerá srdeční onemocnění,
onkologická, ledvinová a jaterní.
Od slz k úsměvu. Miloš Hamák,
592 01 Herálec č.130.
◆ Prodám 4pokojový družst. byt
ve čtyřbytovce s komorou a garáží,
s předzahrádkou, v klidném prostředí NM, inf. na tel. 0624/267164,
zákl. inf. i v redakci.

občanům N. Města, kterých se teplofikace netýká?
V textu p. Sokolíčka jsem osočen
z negativního postoje k Novoměstské teplárenské a.s. Veřejně tedy
sděluji, že pro urychlení prací, oživení a spuštění teplofikace o cca
14 dní dříve jsem v roce 1998 složil
dočasně zálohu ve výši cca 90 tis.
Kč z vlastních úspor řediteli JmE
a.s. POS N. Město na Mor., a to za
Novoměstskou teplárenskou a.s.,
která v té době neplnila platební
povinnosti. To byl a je můj postoj
k teplofikaci města.

Autoři článků (pozn. red. J. Sokolíček a M. Netrh) byli požádáni,
aby stáhli svoje texty a nemedializovali neobjektivně danou problematiku. Nestalo se tak a za těchto
okolností reaguji i já.
Petr Pejchal, starosta města
Ve čtvrtek 2. listopadu se sešlo
městské zastupitelstvo na mimořádném zasedání a jedním ze dvou
bodů programu byla problematika
Novoměstské teplárenské a.s. Hostem na jednání měla být Ing. Miloslava Černá z Ministerstva financí
ČR, odbornice na teplárenství. red.

Vyúčtování veřejné sbírky
Rozhodnutím OkÚ ŽHár nad Sázavou č.j.: Vnitř.237/00/Fr ze dne
30. 6. 2000 byla povolena městu
Nové Město na Moravě veřejná sbírka k získání finančních prostředků
k zakoupení požárního vozidla CAS
K24, včetně vybavení. Sbírka byla
prováděna v období od 15. 9. 2000
do 15. 10. 2000 formou příspěvků na samostatný peněžní účet č.
27-1300320297/0100 u expozitury Komerční banky v Novém Městě na Moravě a třemi zajištěnými
sběracími pokladničkami.
Příjmy v hotovosti:
pokladnička č. 1 umístěná v MěÚ
2030,50 Kč
pokladnička č. 2 umístěná v MKD
4 411,10 Kč
pokladnička č. 3 umístěná v Požární zbrojnici
5 435,50 Kč
V hotovosti vybráno celkem
11 877,10 Kč
Příjmy na běžný účet:
firma BENAWOOD 5 000,00 Kč
firma CMP
10 000,00 Kč
firma E.MONT
10 000,00 Kč

Příjmy na běžný účet celkem
25 000,00 Kč
PŘIJATÉ DARY CELKEM
36 877,10 Kč
Ostatní příjmy spojené s konáním
veřejné sbírky – úroky z BÚ
10,44 Kč
Celkové příjmy z veřejné sbírky
36 887,54 Kč
Dne 16. 10. 2000 došla na účet
částka 1 500 Kč od Gustava Bělohlávka. Vzhledem k termínu ukončení sbírky dne 15. 10. 2000 byl účet
k tomuto datu zrušen a Komerční
banka platbu vrátila zpět plátci.
Výdaje spojené s konáním veřejné
sbírky:
3 ks plechových pokladniček s bezpečnostními skly
2 682,00 Kč
poplatky KB
483,00 Kč
Výdaje celkem
3 165,00 Kč
ČISTÝ VÝNOS Z VEŘEJNÉ
SBÍRKY
33 722,54 Kč
Novoměstský Sbor dobrovolných hasičů děkuje všem, kteří na
sbírku přispěli.
vypracovala
M. Slámová, fin. odbor MÚ

PRODEJ ŽIVÉ DRŮBEŽE
v prosinci 2000 prodáváme vykrmené:
KRŮTY – průměr. váha 18 – 20 kg, cena 55Kč/kg
KAČENY Barbarie – průměr. váha 4 – 5 kg, cena 50Kč/kg
Přijímáme objednávky na chovnou drůbež pro rok 2001:
Kuřice
Kuřice
Krůty
Kačenky
Kačenky
Housata

stáří 18 týdnů (těsně před snáškou),
k odebrání koncem února, cena 130 Kč
černé, červené, žíhané, modré, bílé – susexové
prodej: březen – září
kanadský širokoprsý brojlerový typ – bílé
a bronzové (černé) prodej: květen + červen
pekingské brojlerové
prodej: duben – srpen
francouzské Barbarie (husokačeny)
prodej: duben – červenec
prodej: květen

Informace a objednávky:
Coturnix Hubenov s.r.o., Marie Laštovičková,
Petrovice 44, 592 31 Nové Město na Moravě, tel. 0616/615 769
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Do Maršovic již po nové silnici
Ve čtvrtek 12. 10. byl slavnostně
otevřen nově upravený úsek silnice
II/354 mezi N. Městem a Maršovicemi. Řidiči, kteří silnici užívali již
několik dní před tím ve zkušebním
provozu, si opravu vesměs pochvalovali. Toto uznání rádi tlumočili
někteří z řečníků při stříhání pásky.
Spokojenost všech zúčastněných

firem a organizací s odvedenou prací
podpořila i přítomnost mažoretek.
Stavební firma JCZ Černý, která
tuto silnici částečně rozšiřovala
a částečně nově budovala, bude
v silničních pracích pokračovat.
Tento podzim je v plánu ještě nový
povrch dalšího úseku silnice II/354,
Nezvalovy ulice.
EJ

Původ zeměpisného názvu Ochoza
Troufnu si tvrdit, že většina NovoměšBáků ví, jak se jmenuje les
ležící západně od Nového Města,
ale málokdo už bude vědět, co vlastně název Ochoza znamená.
V roce 1982 vydalo nakladatelství Mladá fronta publikaci Zeměpisná jména Československa. Pod
heslem Ochoz jsme nejprve odkázáni na heslo Újezd. A tam se dočteme, že Újezd se jmenují kolonizační vsi, které vznikly na nově

osídlované půdě. Slovo újezd původně označovalo darované pozemky v rozsahu stanoveném tak,
že několik pánů určených knížetem objíždělo na koni obvod daného území a vytyčovalo jeho hranice. Jestliže bylo území vytyčeno
obcházením, vznikl Ochoz. Slova
újezd i ochoz se po nějakou dobu
stala i označením určité plošné míry
(např. dvě ochozi lesuov kúpil).
EJ

Novoměstští chovatelé úspěšní
Ve dnech 14.–15. 10. se konala
v Bohdalově Krajská soutěžní a okresní výstava drobného zvířectva.
ZO ČSCH N. Město na Mor. na
této výstavě reprezentovalo 17 chovatelů a dopadli velice dobře – Antonín Petr získal na plymutky žíhané pohár pro nejlepší voliéru drůbeže okresu a Ladislav Střešňák získal na německé výstavní holuby
černobílé pohár pro nejlepší kolekci výletků holubů okresu. Čestné
ceny získali: Miloš Mička na české
strakáče černé, Jaroslav Halva na
české husy, František Toman na
německé výstavní holuby bílé a Michal Střešňák na americké kingy
černobílé.
Okres ŽHár n.S. se v soutěži okresů Havl. Brod, Jihlava, Pelhřimov,
ŽHár n.S. a Třebíč celkově umístil
V pátek 17. 11. 2000 poprvé oslavíme nový státní svátek.
Proto se nekoná jarmark plánovaný na 17. 11. 2000.
Také příští číslo Novoměstska dostanete s malým zpožděním.
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na 4. místě, v odbornosti drůbeže
ale obhájil pěkné 2. místo.
Při posuzování zvířat a při organizaci akce také pomáhala většina
chovatelů z novoměstské ZO. Posuzování bylo příjemným zážitkem
hlavně pro mladé chovatele ze ZO.
Ti pomáhali posuzovateli drůbeže
Janu Křivskému, který ke každému
posuzovanému zvířeti dal vyčerpávající výklad, ochotně zodpověděl
všechny otázky a po posuzování si
pozorně prohlédl s mladými chovateli jejich vystavenou drůbež
a s každým konzultoval vady a přednosti jejich svěřenců.
Závěrem bych chtěl všechny příznivce chovatelství pozvat k návštěvě internetových stránek ZO
ČSCH N. Město, které mají adresu:www.mujweb.cz/Kultura/
zo_csch_nmnm Také bych je chtěl
pozvat na prohlídku chovatelské
nástěnky na Radnické ulici. Na našich internetových stránkách i na
nástěnce můžete najít aktuální informace o chovatelství na Novoměstsku.
Jan Jirků

Policie informuje
Po tři dny – 13., 14. a 16. 10.
obtěžoval svoji matku v N. Městě
její 29letý syn. Vyhrožoval jí zabitím a neoprávněně vnikl do jejího
bytu. Nyní je vyšetřován pro tr.
činy násilí proti skupině obyvatel
a proti jednotlivci a pro porušování
osobní svobody.
V noci na 15. 10. se vloupal dosud neznámý pachatel do provozovny na Vratislavově nám., kde
odcizil především různé nářadí
s celkovou škodou 83 tis. Kč.
Stejně tak neznámý pachatel odcizil v noci na 18. 10. z osobního
vozidla na ul. Budovatelů okrasné
poklice kol a navíc lak auta poškrábal. Škoda byla odhadnuta na 6 tis.
Kč.
Podzim a ubývající slunečné dny
mají asi svůj vliv na psychiku lidí.
V Jimramově spáchal 18. 10. sebevraždu zastřelením z legálně držené pistole ráže 9mm 58letý muž.
Šetření policie ani pitva neprokázaly cizí zavinění. Dne 25. 10. se
v N. Městě ve svém pokoji oběsila
44letá žena. I zde je cizí zavinění
vyloučeno. Za poslední týden bylo
také nahlášeno pohřešování tří občanů. Všichni byli naštěstí nalezeni.
Přinejmenším pro tr. čin podvod
bude stíhán novoměstský občan,
který v souvislosti s dědictvím zfalšoval podpisy na příslušných dokumentech, takže majetek připadl
neoprávněně jemu.
Ke krádeži oblečení došlo 25.
10. na dětském odd. okresní nemocnice. Pachatel využil chvilky,
kdy byla matka s dítětem v ordinaci. Vzniklá škoda činí 1700 Kč.
Týž den v dopoledních hodinách
došlo k vloupání do zaparkovaného osobního auta u okresní nemocnice. Zloděj si odnesl různé věci,
mj. i dětskou autosedačku. Celková
škoda představuje 15 tis. Kč.

V Novém Městě na Moravě
proběhne

ve středu
8. listopadu
ve 14 hodin
na Vratislavově
náměstí
setkání s kandidáty ODS
do krajských voleb.
Během setkání bude možno
s kandidáty osobně hovořit.

místní sdružení ODS

Od poloviny října došlo ve služebním obvodu ke třem případům
vloupání do motorových vozidel,
ke dvěma případům vloupání do
rekreačních objektů, v jednom
případě k vloupání do prodejny
a k další tr. činnosti, většinou mimo
město N. Město.
Snad každý řidič potvrdí, že cyklista má být za snížené viditelnosti
v souladu s dopravní vyhláškou řádně osvětlen, a to jak v přední, tak
i v zadní části jízdního kola. Přesto
vídáme, jak pozdě večer a ráno za
tmy jezdí po ulicích děti i dospělí
bez jakéhokoliv osvětlení kola. Riskují zaplacení blokové pokuty, což
je ale nejmenší zlo. Horší je, když
dojde ke zranění nebo dokonce
úmrtí cyklisty. Přes veškerá upozornění se však situace nemění.
mjr. Vašík Ant.

Kanchenjunga
2000
Expedice nedosáhla až tam, kam
si předsevzala. Vrací se domů. Citujeme z jednoho z posledních vzkazů zprostředkovaných internetem:
Bohužel, počasí tentokrát nepřálo.
Jedeme domů a to všichni a to je
důležité. Moc děkujeme všem, co
nám drželi palce a těm, co nás podpořili pozdravy do základního tábora. Domů se vracíme 2. 11. letem
Austria Airlines z Vídně.
Dá se předpokládat, že se Radek
Jaroš na nějaké besedě či besedách
podělí o dojmy z velehor a že to
bude nadmíru zajímavé. Datum rádi
zveřejníme.
red.

VOLEJBAL
V Třebíči hrálo N. Město 15. 10.
S Třebíčí jsme dosud neměli žádný
kontakt. V minulé sezóně odhlásili
družstvo ze soutěže, protože vyhráli republikovou soutěž základních škol a postoupili do ligy. To,
co předvedli na hřišti, je v porovnání s námi rozdíl tří tříd. I když
jsme se snažili podat dobrý výkon,
nebylo to nic platné. Prohráli jsme
dvakrát 0:3.
Družstvo Jehnice jsme hostili
22. 10. První zápas probíhal v přetahování skóre. Naše hráčky ztrácely hodně na podání, chybami
v základní sestavě a zbytečně odehrávaly míč zadarmo. Tím umožňovaly soupeři zakládání útoků, se
kterými potom měly problémy. Po
bezduchém výkonu jsme prohráli
2:3 a 1:3.
jr
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