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Energetický audit napoví,
kde je problém teplofikace
Hlavním bodem programu mimořádného zasedání MZ dne 2. 11.
byla otázka dalšího postupu ve věci
teplofikace, zejména problémy
s vlastnictvím výměníkových stanic. Hostem jednání byla Ing. Miloslava Černá z odboru cenové politiky ministerstva financí ČR. Zastupitelé vyslechli její obsáhlé, podrobné
a odborné vyjádření k mnoha problémům, se kterými se N. Město potýká. Ing. Černá konstatovala, že
spousta chyb byla učiněna na obou
stranách již v době, kdy do N. Města
vstupoval zahraniční investor. Doporučila, aby vše okolo novoměstské teplofikace prověřil energetický
audit a navrhla celkem tři možná
řešení jak nejasnosti ukončit. Z nich
nejvýhodnější pro N. Město je dle
Ing. Černé varianta vrátit veškerý
majetek (již odkoupenou část výměníkových stanic) Novoměstské
teplárenské a.s., která by nadále vyráběla a distribuovala teplo sama. Výměníkové stanice by v tomto řešení
byly součástí kompletního topného
systému. Přítomnost Ing. Černé vzbudila naději, že teplofikace přestane
jitřit novoměstskou veřejnost a cesta
ke zklidnění bude nalezena. Zastupitelé uložili řediteli MSB projednat
do 15. 11. 2000 nákladovou kalkulaci ceny tepelné energie ze sekundární strany výměníků v majetku
města s Novoměstskou teplárenskou
a.s. Zastupitelé dále vzali na vědomí
příslib ing. Netrha z Novoměstské
teplárenské a.s. o předložení energetického auditu, který si NMP nechala udělat v minulosti, řediteli MSB
do 30. 11. 2000. S energetickým
auditem chtějí být seznámeni.
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***
Nepište pořád o té teplofikaci,
jistě víc než polovina obyvatel
N. Města se musí o své teplo doma
postarat sama, už nás to nezajímá
a unavuje. Tato věta je shrnutím
názorů několika občanů na poslední Novoměstsko, ve kterém byla
podstatná část věnována právě teplofikaci. Je i jedním z důvodů, proč
redakce dočasně odmítá zveřejňovat příspěvky na toto téma. Publikována budou nekomentovaná zásadní rozhodnutí.
E. Jašková

Varianty řešení dopravy na Brněnské ulici
Starosta města, Ing. arch. Charvát za zpracovatele ÚPNO Nové
Město na Moravě a Ing. arch. Cacek seznámili dne 1. 11. vlastníky
nemovitostí na ulici Brněnské s variantami řešení dopravy v této části
města. Dvě varianty, které byly vypracovány rozhodnutím 13. mimořádného zasedání MZ dne 28. 8.
2000, byly téhož dne dopoledne
projednány na ŘSD Brno. Obě varianty byly z pohledu zástupců ŘSD
akceptovány.
Do návrhového období ÚPNO
(následujících 15 let) lze zapracovat variantu, která řeší úpravu chodníků v zastavěné části ulice Brněnské, šířkové, směrové a výškové

Zprávy z radnice
Z hlavních bodů 48. řádného
jednání MR, které se konalo 30.
října:
❒ Přibývá žádostí o zřízení vyhrazeného parkoviště pro zdravotně
postižené osoby. Není možno všem
žádostem vyhovět, neboK parkovacích míst obecně není mnoho a zřízení vyhrazeného parkování (pořízení příslušných dopravních značek) je nákladné. MR rozhodla, že
podobné žádosti bude nyní posuzovat sama a jednotlivě zvažovat,
zda vyhoví. Předběžně lze říci, že
kladně budou vyřízeny žádosti nepohyblivých osob (vozíčkářů), kteří sami řídí svá vozidla. Nebudou
vyřizovány žádosti postižených
s doprovodem, tj. těch, kteří vůz
sami neřídí.
❒ V souvislosti s vyhrazeným parkováním pověřila MR ředitele TS
služeb s.r.o., aby podrobněji rozpracoval a předložil svůj návrh na
komerční vyhrazené parkovací
stání. Kdokoliv by mohl o vyhrazené stání požádat a zaplatit si parkování na určitou dobu. Podobná
stání si již platí zejména podnikate-

Volby do krajského zastupitelstva
Ve volbách do krajského zastupitelstva získala v Novém Městě na
Moravě nejvíce hlasů Čtyřkoalice – 30,44% (v kraji 25,46%, 13 mandátů,
jeden z nich pro Ing. Jaromíra Černého), 2. ODS – 21,66% (18,85%, 10
mandátů), 3. KSČM – 16,25% (20,00%, 10 mandátů), 4. ČSSD – 12,64%
(11,47%, 6 mandátů), 5. Sdružení nezávislých kandidátů – 10,20%
(12,93%, 6 mandátů).

ZDARMA

lé v mnoha městech. TS služby s.r.o.
prověří cenu obvyklou v městech
srovnatelných s N. Městem. Z ní
bude vycházet návrh ceny za parkovací místo/rok, respektive m2/rok.
❒ MR vyhodnotila konání městských jarmarků v roce 2000. Ze
statistiky vplývá, že průměrný zisk
letos mírně stoupl (36612,60 Kč),
přesto bylo rozhodnuto snížit v roce
2001 počet jarmarků z plánovaných
osmi na pět. Termíny: 11. 5. pátek
(mlékárenský den), 29. 6. pátek
(Nova civitas), 14. 9. pátek, 12. 10.
pátek, 15. 12. sobota (vánoční).
❒ Dvě novoměstské mateřské školy
přicházejí s aktivitami pro děti,
které nenavštěvují MŠ. V MŠ
Drobného je zřízen Babyklub, MŠ
ŽEárská nabízí konzultaci pro rodiče. Bez nároků na odměnu chtějí
učitelky MŠ umožnit pobyt v dětském kolektivu i dětem, které MŠ
nenavštěvují. (Pozn. red.: Předpokládáme, že podrobnosti o těchto
novinkách se čtenáři později dozvědí přímo z textů od pracovnic
obou MŠ, nyní upozorňujeme na
text s názvem Klubíčko na str. 2.)
❒ MR zhodnotila výtěžek veřejné
sbírky na vybavení nového hasičského auta. Konstatovala, že po
velkém úsilí (zejména administrativním) je výsledek malý. Některé
firmy se ještě ozývají a nabízejí dodatečný příspěvek. Je to možné, už
však nikoli do sbírky, ale formou
daru.

uspořádání státní silnice II/150 od
příjezdu k evangelickému hřbitovu
dále směrem k Olešné. Mimo zastavěné území by se tedy státní silnice
rozšířila o stoupací pruh. Řešení pěší
dopravy, cyklistické dopravy a pohřebních průvodů bylo také v písemných připomínkách občanů ulice Brněnské k ÚPNO Nové Město
na Moravě.
Občané byli také seznámeni s variantami řešení dopravy ve výhledu (po roce 2015). Písemné stanovisko občanů k předloženým variantám bude známo v nejbližší době,
následovat bude projednání variant
na zasedání MZ.
dle informací Ing. arch. J. Cacka
❒ Je zvažována finanční výpomoc
obci Zvole na výstavbu komunikace do Westernového městečka
Šiklův mlýn. MR se domnívá, že
v souladu s podporou cestovního
ruchu v regionu je vhodné se na
akci finančně podílet a doporučuje
zastupitelům ke schválení částku minimálně 50 tis. Kč.
❒ Třebaže se v jarních měsících
nepředpokládalo, že budou všechna zbývající sgrafita na kostele sv.
Kunhuty dokončena letos, stalo se
tak. Lešení by mělo být odklizeno
v prvních listopadových dnech.
❒ MR projednala záměr zřídit
v N. Městě Dům dětí a mládeže
a doporučila jej ke schválení MZ.
Zde byl záměr projednán 2. 11. a byl
přijat. Organizačně bude záměr připravován tak, aby Dům dětí a mládeže pracoval od školního roku
2001/2002 při I. ZŠ, později, až se
jeho aktivity rozšíří, bude třeba zajistit vhodný prostor. Jako jedna
z možností se může po rekonstrukci ubytovny Uno jevit ubytovna
Domovina (nový název pro ubytovnu Subterry), kterou opustí dnešní dočasní obyvatelé. Také pro někdejší jídelnu Uranových dolů na
Drobného ulici je navrhováno různé využití a Dům dětí a mládeže je
jedním z nich.
❒ V diskuzi na MZ mimo jiné zaznělo: Občané z Mírové ulice si
přejí úpravu zeleného v pásu mezi
železniční tratí a svými domy.
Vzrostlé stromy příliš stíní do oken.
dle informací Z. Markové
a P. Pejchala

Klubíčko
Kolektiv pracovnic MŠ ŽEárská
srdečně zve rodiče a děti (1 – 6leté),
které nenavštěvují mateřskou školu,
k odpolednímu setkávání a k radovánkám dětí a rodičů pod vedením
pedagoga (učitelek MŠ). Rodiče
mohou navázat spolupráci s MŠ, seznámit se s prostředím školy a získat
odborné informace. Děti si pohrají
v kolektivu vrstevníků a obohatí se
o nové zážitky a dovednosti.
První schůzka se uskuteční v úterý 21. 11. v 15,30 hod. v budově
MŠ ŽEárská ul., další budou probíhat vždy první a třetí úterý v měsíci
od 15,30 do 17 hodin. Přezůvky,
prosím, s sebou.
MŠ ŽHárská

ZUŠ
v Novém Městě na Moravě zve
všechny příznivce hudby na
Koncert sólistů, který se bude konat dne 30.11.2000 v 17.00 hod.
- Sál ZUŠ Monseova ulice

Kulturní dům
Úterý 28. 11. v 19,30 hod.
Vánoční koncert
INSTRUMENTAL TANDEM
L. Janeček – kytara, P. Zámečník –
akordeon; na programu jsou díla F.
Chopina, F. Grubera, W.A. Mozarta, A. Dvořáka, J.S. Bacha aj.
Úterý 5. 12. v 17 hod.
Diskotéka pro mládež 10 – 15 let
Čtvrtek 7. 17. v 17 hod.
Závěrečný věneček tanečního
kurzu
Středa 13. 12. v 19,30 hod.
Večer s Halinou Pawlowskou
Připravujeme:
Vánoční koncert s hostem Ladislavem Chudíkem
Silvestrovský večer
program: skupina XXL Dance party, Magie Duo Fernando, vstupné
na program do KD 200 Kč, předprodej vstupenek v IC.

Kouzelný svět hraček v Horáckém muzeu – tip na svátky
Malé i velké návštěvníky Horáckého muzea potěší výstava připravená Regionálním muzeem ve ŽEáru nad Sázavou. Doputovala již na
třetí místo a důvod zájmu vysvětluje
její název Kouzelný svět hraček.
Zavádí nás do časového úseku vymezeného 60. léty 19. století a 60.
léty 20. století, takže pro mnohé
z nás bude návratem do vzpomínek.
Úvodní a nejpůvabnější část výstavy je věnována panenkám a všemu, co k nim patří. Obdivovat můžeme kočárky, bohatou kolekci
porcelánového nádobí, interiér kuchyně, ložnice a pokojíčku. Najde-

Horácká galerie
upozorňuje, že v současné době jsou
všechny výstavní sály uzavřeny.
Důvodem je instalace kamerového
protipožárního systému. V průběhu prosince hodlá galerie zpřístupnit stálou sochařskou expozici a výstavu soch Jaroslava Řehny. Termín bude včas oznámen.

Kino
21. út v 19,30 hod., 22. st v 18 hod.
Začátek světa
(90´)
První český digitální film, tři příběhy tří režisérů vztahující se k jednomu časoprostoru. Premiéra, přístupný
41 Kč
22. st v 9,30 hod.
Hurvínek to zařídí
(65´)
Pásmo pohádek
10 Kč
25. so v 19,30 hod., 26. ne v 19,30
hod.
The Million Dollar Hotel (122´)
V hotelu obývaném ztroskotanci
zemře feKák, syn miliardáře. Premiéra, příst. od 15 let
45 Kč
28. út v 19,30 hod., 29. st. v 19,30
hod.
Nezvratný osud
(100´)
Teenagerovský thriller s fatálně černým humorem. Premiéra, příst. od
15 let
50 Kč

MISS Mažoretka 2000
Titul Miss Mažoretka si pro rok
2000 vydobyla pílí a skvěle zvládnutou technikou naše rodačka Lucie Machová. Lucka je kapitánkou
dívek v novoměstském Tanečním
studiu Evy Olejníkové.
Vítězství v soutěži bylo odměněno pobytem na francouzské Riviéře. Lucka si zde za krásného počasí
užila báječné koupání v teplé mořské vodě. Naplno užívala darů přírody a vrátila se do bronzova opálená a s neodmyslitelným všudypřítomným úsměvem ve tváři. Ve
Francii absolvovala pod vedením
zkušené ředitelky mažoretkového
studia několik setkání s nácvikem
sestav. Zkušenosti ze setkání byly
k nezaplacení, aK už se týkaly vol2

ných prvků, či tzv. vyhazovaček,
nebo i jiných cviků.
Lucie se po návratu domů opět
naplno pustila do svých kapitánských povinností v Tanečním studiu Evy Olejníkové. Do její činnosti jí jménem ředitelky studia přeji
hodně úspěchů školních i mimoškolních a někdy příště zase tak
nádhernou dovolenou.
MP

V sále Bohuslava Martinů
v hotelu Tři Studně je k vidění
stálá expozice na téma

Martinů a Tři Studně.
Otevřeno je souběžně s provozní dobou
restaurace hotelu, vstup zdarma.

me zde i oltář s bohoslužebnými
předměty, kde podle dobové fotografie chybí jen jeptiška. Jako inspirace pro podnikatelskou reklamu může posloužit vystřihovací
převlékací panenka z počátku
20. století firmy Nestlé. Silnější pohlaví zaujmou zejména plechové
hračky – auta, bitevní technika, vláčky. Nejhezčí nekompletní vláček je
z našich sbírek, ale bohužel žádná
z těchto hraček se nehonosí proslulou značkou německé firmy Märklin. Zajímavá je i funkční maketa
parního stroje a stavebnice Edison,
předchůdce Merkuru.
Najdeme zde rovněž vojáčky
a zvířátka z cínu a zejména kompozitu (masa z kombinovaných materiálů). Pozornost si zaslouží i zdánlivě méně atraktivní hračky – dřevěná zvířátka na kolečkách, jednoduché domácí kino s pohádkou o Sněhurce s papírovými obrázky posunovanými dřevěným knoflíkem, stavebnice, hudební nástroje aj. Ne-

chybějí ani houpací koně a kohouti.
Výstavu doplňují fotografie historických hraček z evropských muzeí
a bohatá fotodokumentace technického řešení různých typů panenek.
Načasování atraktivní výstavní
tématiky bylo záměrné a věříme, že
se nezavděčíme jen dětem. V době
vánočních svátků se i dospělí rádi
vrátí do světa fantazie a bezstarostné pohody, který opustili na prahu
dospělosti. Prostřednictvím výstavy mohu to tohoto pohodového
světa vstoupit i v dalším tisíciletí,
a to do konce února.
Pozvání na výstavu využíváme
k poděkování její autorce Martě Mužátkové a dále Ivo Filkovi ze žEárského Regionálního muzea.
Zároveň s hračkami vystavuje
muzeum ilustrace místního občana
ak. mal. Jiřího Štourače k Erbenově Kytici. Umělec zajistil v Horáckém muzeu i prodej právě vydané
knihy, takže je možné spojit návštěvu s dárkovým nákupem. HM

BIG OLE PILE
Když si poslechnete první třípísňový singl frýdecko-místecké trojice Big Ole Pile, který pod názvem
Hole v těchto dnech vydávají Indies
Records, vzpomenete si s melancholickým mrazením na staré dobré časy
dřevního grunge první poloviny
devadesátých let. Vše podstatné, co
ta doba přinesla, náladu, postupy,
melancholii, mrazivou temnotu, osamění, tajuplnost - to všechno nabízí
nejenom právě vycházející singl,
nýbrž i všechna koncertní zastavení
kapely. A že je jich řada. Od začátku
letošního roku jsou totiž Big Ole Pile
jedním z nejvýraznějších příslibů
domácí rockové scény. Soudě podle
diváckých reakcí a rozměrnosti jejich v pořadí již druhého podzimního turné, které začalo 10. října
v Ostravě a skončí den před vánocemi ve Frýdku-Místku, se zdá, že by
se příslib mohl proměnit v jistotu.
Jednou ze zastávek zmíněného
turné je i Nové Město na Moravě.

Skupina Big Ole Pile vystoupí v sobotu 2. prosince od 20,30 hod.
v novoměstském klubu Matrix.
„Myslím si, že hrajeme ve stylu
grungeových kapel. Ve stylu Seattle scény. Mám ale dojem, že se
pomalu od amerických vzorů oprošKujeme. Snažíme se být sami sebou
a skládat tak, jak to cítíme. Nikdy
jsme nenapsali písničku v češtině
a ani nechceme. Nerad bych, aby to
znělo povzneseně, ale nechceme se
orientovat jenom na Českou republiku,” charakterizuje skupinu její
bubeník a zároveň manažer Tomáš
Forýtek, pro kterého bude novoměstské vystoupení zároveň zastávkou v domácím prostředí.
Skupina Big Ole Pile vznikla
v roce 1996, po několika personálních výměnách se sestava ustálila
ve složení David Ochman (kytara,
zpěv), Martin Velička (baskytara)
a Tomáš Forýtek (bicí).
dle materiálů Chilli magazinu

Nové Město zažije na začátku prosince třídenní festival barokní hudby
Od 1. do 3. prosince 2000 se
stane Nové Město na Moravě dějištěm hudebního festivalu připomínajícího 250. výročí úmrtí skladatele Johanna Sebastiana Bacha. Dramaturgem festivalu je Jan Jun, který se v následujícím rozhovoru snaží
přiblížit atmosféru této jedinečné
kulturní události.
Kdy a proč se zrodila myšlenka
připomenout si úmrtí J. S. Bacha
festivalem v evangelickém kostele

Festival k 250. výročí úmrtí
J.S. Bacha pořádá Klub Sluníčko UNIJAZZ pod záštitou Městského úřadu v Novém Městě na
Moravě, spolupořádá Farní sbor
Českobratrské evangelické církve v Novém Městě na Moravě.
Bachovská slavnost v Novém
Městě na Moravě chce být jedním z důstojných připomenutí
výročí J.S. Bacha v naší zemi.
Program festivalu:
pátek 1. prosince, 18 hod.
slavnostní zahájení
úvodní přednáška, Miloslav Esterle
Ozvěny J.S. Bacha v dílech romantických skladatelů (Mendelssohn-Bartholdy, R. Schumann, M. Reger) varhany: Hana
Kaslová – Ryšavá
Skladby J. S. Bacha pro housle, flétnu a continuo housle:
Miloslav Esterle, flétna: Eliška
Esterle, continuo: Jan Esterle
sobota 2. prosince, 18 hod.
přednáška, ThDr. Petr Morée
Koncert komorní hudby (J. S.
Bach, G. Ph. Teleman, F. I. A.
Tůma) hraje barokní komorní
orchestr Musica Donum Dei
neděle 3. prosince
9 h. slavnostní bohoslužba
16,30 h. přednáška, ThDr. Petr
Morée
17 h. Chorály a kantáty (chorály, moteta a drobnější vokální skladby J.S. Bacha, kantáta
D. Buxtehudeho a J. Stadena) –
spojené pěvecké sbory Vocatus
a Brněnský ekumenický sbor
a komorní smyčcový orchestr
řídí Tomáš Najbrt

právě v Novém Městě na Moravě
a proč je do organizace festivalu
zainteresován zdejší Klub Sluníčko?
Tato myšlenka mě napadla začátkem tohoto roku. Věděl jsem, že
v Německu a v Holandsku se k této
příležitosti chystá velké množství
koncertů. Varhanice Dája Nekvindová, která v té době studovala církevní hudbu v DrážEanech, mi pověděla o chystaných oslavách v Lipsku a jinde. A protože jsem nevěděl, že by se něco takového mělo
chystat u nás, začal jsem o takovém
rozsáhlejším připomenutí Bachova
výročí přemýšlet.
To je však jen vnější důvod. Bach
byl největší barokní skladatel, mohl
být ve své době možná slavnější,
kdyby se nevěnoval tak cílevědomě církevní hudbě. Tvořil ze své
víry, hudbou zvěstoval. Přijde mi
hrozně zajímavé právě teologické
pozadí a symbolika Bachovy hudby. Je mnoho hudebníků a hudebních badatelů, hlavně v Německu,
kteří upozorňovali na teologické
pozadí jeho tvorby. Vím, že kolem
tohoto tématu je v Německu stále
diskuse, je otázka, nakolik se toto
pozadí může zdůrazňovat, mnozí
moderní badatelé v Německu mají
dojem, že se to v minulosti přehánělo a varují před ideologizací (se
symbolikou se někdy zacházelo diletantsky a dělala se z ní až jakási
kabala). Ale přesto je v těchto zemích nesporné, že toto téma u Bacha je a že je velmi důležité. U nás
je situace jiná. Když jsem řediteloval v Kroměříži a listoval jsem např.
osnovami varhanní hry (které jsou
od socialistických dob stejné), poznal jsem, jak se minulý režim snažil toto pozadí zastřít. Pak jsem si
uvědomil docela jiný přístup, který
mají Němci, HolanEané. Zažil jsem
několikrát, jak např. Ruth Forsbachová z Remsheidu vykládala např.
Bachovy chorálové předehry se zřetelem k teologickému významu.
Vedla studenty k tomu, aby toto
chápali a aby z toho při své interpretaci vycházeli. Nebylo to ovšem
ze strany českých hudebníků snadno přijímáno, někdy došlo i k ostřejším diskusím s českými varhaníky. Takže na toto pozadí Bachovy tvorby chce festival upozornit.
Tím odpovídám i na otázku, proč
se festival koná v (evangelickém)
kostele (a proč jsme do programu
zahrnuli i nedělní bohoslužby).
Nové Město bylo zvoleno proto, že
zde má Klub Sluníčko dobré zázemí. A proč Klub Sluníčko? Protože
s nimi mám dobré zkušenosti a byli
ochotní se této myšlenky ujmout a
realizovat ji.
Můžete stručně přiblížit, co
všechno návštěvníci festivalu usly-

ší, a v podání kterých interpretů
barokní skladby zazní?
Chtěli jsme alespoň naznačit pestrost a bohatství Bachovy tvorby,
proto je festival rozvržen do tří večerů. Festival chce rovněž ukázat,
že Bach měl své předchůdce (např.
v neděli bude možné slyšet kantáty
od J. Stadena a D. Buxtehudeho)
a že se stal ohromným zdrojem inspirace pro pozdější skladatele (tak
pojala svůj páteční varhanní recitál
prof. Hana Ryšavá, když vystavěla
program z ohlasů Bachova díla
u romantických skladatelů, z nichž
obzvláště Mendelssohn probudil
nový zájem o Bachovo dílo, do té
doby nedoceněné). Přednášky Miloslava Esterleho a především Dr.
Petra Morée připomenou výše naznačené teologické pozadí.
Na barokní hudbu se specializuje

především pražský barokní orchestr
Musica Donum Dei, který bude hrát
v sobotu nejen skladby J.S. Bacha.
Odborníkem pro starou hudbu je
jistě také Tomáš Najbrt, který dva
roky studoval církevní hudbu v Herfordu v severním Německu a který
delší dobu hrál s P. Klikarem v pražském souboru Musica antiqua.
V čem je pro vás osobně Bachovo dílo zajímavé, inspirující?
Nedávno jsem četl rozhovor se
sochařem Olbramem Zoubkem, který pověděl, že dnešnímu člověku
schází víra. Víra jako vyjádření toho, co člověka přesahuje, víra jako
vyjádření smyslu života a světa.
A právě toto vyjádření je u Bacha
velmi silné a jeho dílo se pro nás
může stát mocným a důležitým
zdrojem inspirace.
ptal se Petr Hladík

Myslivecké sdružení Zátoky zve na
KATEØINSKOU POSLEDNÍ LEÈ

sobota 25. 11., od 19 hod. KD Nové Město
k tanci a poslechu hraje Dalečanka Františka Štefáčka
po 20. 11. zajiš,uje prodej vstupenek KD, tel. 618 961
myslivecká kuchyně ze srnčí, daňčí a černé zvěře
bohatá tombola
– divočák, srnče, živé sele, zajíci, bažanti, kachny a další hodnotné ceny

Základní organizace Českého svazu včelařů
pořádá při příležitosti 100. výročí založení včelařské organizace Živanský

VÝSTAVU
Návštěvníci si mohou zakoupit med, medové pečivo, medovinu, včelařskou
kosmetiku, včelařské potřeby.
Zváni jsou všichni občané, zejména včelaři, zahrádkáři, chovatelé, zemědělci,
přátelé a ochránci přírody, žáci a učitelé.
Gobelínový salonek kulturního domu
12 – 17 hod.
neděle 26. 11.
pondělí 27. 11. – pátek 1. 12.
8 – 17 hod.

Knihkupectví Trojan
pro vás zprostředkovalo nabídku zboží s využitím Národního programu
na podporu všeobecné vzdělanosti DIDEROT, který vznikl z iniciativy
společnosti DIDEROT a Nadace Perspektivy, aby vám a vašim dětem
pomohl s financováním vzdělání:
* OSMISVAZKOVÁ ENCYKLOPEDIE Diderot – 4.000 stran
v osmi svazcích, 100.000 hesel,
7.200 převážně barevných ilustrací, map, grafů a tabulek
* VELKÝ SLOVNÍK NAUČNÝ –
1800 stran ve 2 svazcích na odlehčeném papíře, 100.000 hesel
* ENCYKLOPEDIE Diderot na
CD-ROM verze 2001 – 100.000
hesel na 2 CD ROM, 300.000 hypertextových odkazů na vnitřní
i vnější data, 39 obrázkových filtrů,
7.300 převážně barevných obráz-

ků, 400 zvukových ukázek, animované a kvízové přílohy, poznámkový blok pro vlastní práci s daty
* LANGMaster FAMILY – výuka
angličtiny na počítači pro celou rodinu na 3 CD ROM, dva kursy:
Dangerous Journey pro začátečníky a The Stranger pro mírně pokročilé, kompletně ozvučený anglický výkladový slovník Collins
COBUILD Student´s Dictionary –
283.000 ozvučených slov, celkem
50 hodin namluvených rodilými
mluvčími

NEUVĚŘITELNÉ CENY – PŘIJĎTE SE INFORMOVAT!!!
3
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VOLBY v Novém Městě na Moravě v číslech
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Hotelová ubytovna Uno již v rekonstrukci
Dne 1. listopadu převzala vyklizenou budovu hotelové ubytovny
Uno stavební firma PKS a zahájila
plánovanou rekonstrukci. Předcházelo několik měsíců intezivního jednání, plánování a posléze stěhování
a vyklízení. Zejména poslední týdny byly hektické.
Zrekapitulujme základní body.
Delší dobu projevovalo město zájem získat objekt do svého vlastnictví a jeho rekonstrukcí částečně řešit bytovou otázku města. Od června, kdy byl převod vlastnictví již
otázkou formalit, byli jednotlivě
oslovováni nájemníci ubytovny
a dle možností a dle jejich formy
ubytování (trvalý pobyt nebo pobyt v hotelovém režimu) jim bylo
nabízeno náhradní ubytování. Do

K BRNU
Náměstkyně ministra vnitra
Yvonne Strecková oslovila 9. 10.
2000 starosty měst a obcí, aby se
zastupitelstva souvislosti s přípravou programu II. fáze reformy
územní veřejné správy v termínu
do 15. 11. 2000 vyslovila do celonárodní diskuse o uspořádání veřejné správy. Novoměstští zastupitelé odhlasovali na mimořádném
zasedání 2. 11. vůli začlenit se do
Brněnského kraje. Informace o tomto usnesení bude rozeslána okolním obcím. Ve jmenovitém hlasování byli pro Brněnský kraj: Buchtová, MVDr. Bureš, Mgr. Hloušek,
Honzl, PhDr. Chalupa, Kliment,
RNDr. Koten, Leinweber, Lučka,
Ing. Maštera, Mgr. Německý, Mgr.
Ondráček, MUDr. Pávek, Slovák,
Sokolíček. Proti hlasovali: Marková, Pejchal, RNDr. Wurzel. Zdrželi
se: Ing. Černý, JUDr. Chudoba, Ing.
Poul, Ing. Sláma.
EJ

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

majetku města byl objekt převeden
v srpnu. V té době již začaly přípravné práce k úpravě někdejší ubytovny Subterry - dnes nazývané Domovina. Zde našlo dočasné ubytování několik rodin i jednotlivců.
Další nájemníci se přestěhovali na
ubytovnu Duo, kde jim rozdíl v ceně dočasného ubytování hradí město. Jeden z bývalých nájemníků byl
přestěhován do azylového domu
ve ŽEáru n.S.
Ke stěhování došlo v druhé polovině října. Ve spolupráci více odborů MÚ se na stěhování podílelo
mnoho zaměstnanců MÚ a tzv. veřejně prospěšní pracovníci. V poslední vyklízecí fázi město požádalo o pomoc vedení SOŠ a SOU
Bělisko. Pomoc byla bez váhání
přislíbena, za což patří dík. Konečné stěhování muselo být naplánováno doslova na hodiny. Žádný
vážný problém spolupráci nenarušil, takže staveniště bylo předáno
přesně dle plánu.
Vedení městského úřadu přeje
všem dočasným nájemníkům Dua
a Domoviny, aby se jim v náhradním domově dobře žilo. A pokud
bude probíhat vše podle plánu, klíče od nových bytů budou předávány v závěru roku 2001.
E. Jašková, P. Švanda

NOVÉ PORADENSKÉ

MÍSTO
☞ státní podpora 25 % z ročních úspor
☞ výnos až 14,4 % ročně
☞ úroky a stání podpora
nepodléhají dani z příjmu
☞ možnost získání meziúvěru
☞ Kombi - úrazové pojištění
zdarma

☞ po 5 letech lze s úsporami
libovolně disponovat
☞ 50 % úrokové zvýhodnění
pro ty, kteří neuplatní
nárok na úvěr
☞ výhodný úvěr úročený
pouze 6 % ročně
Masarykova 1494
(autocentrum NISSAN)
592 31 Nové Město na Moravě
tel. 0616/617504
po – pá 8 – 16.30 h

Stend EGÚ Brno – studnické stožáry
Studnické stožáry vybudované
počátkem 80. let na Studnicích pro
výzkum a sledování námrazy se
správně jmenují stend. Jsou ve správě EGÚ Brno.
V současné době slouží stend jako
významný prostředek pro předpověE tvorby námrazy. Výsledky pozorování i aktuální meteorologickou situaci využívá česká energetika, organizace lesního hospodářství,

ekologie, projekční firmy atd. Lokalita na Studnicích je světovým unikátem, neboK se zde dochovala nejdelší řada pozorování námrazy. Současně slouží jako vzor pro vypracování jednotné mezinárodní metodiky sledování a měření námrazy.
Studnický stend byl uveden do
provozu v roce 1981 jako dočasná
stavba s užíváním deset let. Užívání
bylo několikrát prodlouženo, napo-

sledy do r. 2005. V roce 2002 by se
měl stend stát jedním z cílů mezinárodní konference zabývající se studiem klimatických vlivů a jejich
účinků. S ohledem na mezinárodní
prezentaci a další užívání stendu
hodlá uživatel provést rozsáhlejší
opravy a modernizaci. Proto požádal městskou radu N. Města o prodloužení užívání do roku 2015. MR
žádosti vyhověla.
EJ

Pro radost i pro zlost

očekávali by od nich i určitou vstřícnost. Úklid nepořádku v první řadě,
ale možná i nějaký tělesný pohyb
při úpravě meze a odhazování sněhu tak, aby se to dobré i špatné, co
s hřištěm souvisí, trochu spravedlivěji rozdělilo mezi obě strany. EJ

Každá zpráva, že někde mezi domy přibylo či bylo vylepšeno sportoviště, je na první pohled jen a jen
pozitivní. Ne však pro všechny. Tato situace nastala na Holubce, kde
je nyní možno si opravdu pěkně
zasportovat. Je známo, že Holubka je strmý kopec, je logické, že
pod spodním krajem hřiště musí
být dost vysoká mez. Těsně pod
mezí stojí garáže. Majitelé krajních
garáží jsou na tom bídně. Sousedé z Holubky si udělali ze vzniklého prostoru pod mezí šikovné smetiště. Vejde se tam toho dost a je to
pěkně při ruce. To je pro majitele
garáží první nemilé zjištění. Druhým jsou vlhké zdi stavby, dnes
„utopené“ pod mezí. A třetí problém přijde s prvním sněhem, pro-

tože ho zkrátka nebude kam vyhrnout.
Majitelé garáží chápou, že si lidé
z Holubky chtějí zasportovat, ale
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SETKÁNÍ PŘÁTEL
Ve dnech 19. až 21. října 2000 se
zúčastnila tříčlenná delegace ve složení Blanka Krupicová, Mgr. Otto
Ondráček a RNDr. Břetislav Wurzel setkání partnerských měst z ČR
a Nizozemí. Ze strany ČR: Dobříš,
Příbram, Nepomuk, Domažlice
a Nové Město na Moravě, z Nizozemí: Mierlo, Hoorn, Swalmen, Budel a Waalre. Setkání uspořádalo
Sdružení přátel Mierlo v Dobříši za
spolupráce přátel z Příbrami a Domažlic. Bylo tak navázáno na podobné akce menšího rozsahu v minulosti. Cílem střetnutí bylo shrnout dosavadní zkušenosti ze vzájemných kontaktů a pokusit se určit
oblasti, kterým je do budoucna účelné se nejvíce věnovat. Zazněly informace o způsobech komunikace,
pocitech obou stran při zajišKování
vzájemných návštěv, potížích při
výměnách školní mládeže, nesnadném zapojování dobrovolníků do
přípravy akcí, obsáhle se diskutovalo o přetrvávající jazykové barieře, potížích a rozsáhlých formalitách při zajišKování podpory pro-

jektů z fondu EU, informovanosti
veřejnosti a vzájemných stycích či
organizaci práce při kontaktech se
zahraničím v jednotlivých městech
včetně finančního zajištění. Byla
rovněž diskutována otázka přípravy na vstup do EU pomocí partnerských měst. Po vyhodnocení všech
předaných informací byly uvedeny směry, kterými by se kontakty
měly rozvíjet. Do popředí se dostává elektronická pošta a internetové
prezentace měst a jejich kontaktů
a aktivit. Zajímavý se jeví nápad
prázdninových výměn učitelů základních i jiných škol jako základ
pro výměnné pobyty skupin žáků.
Zde je zatím vícero problémů, ale
věřím, že při osobním zájmu alespoň některých pracovníků škol lze
dosáhnout v této oblasti pěkné výsledky.
Dalším impulsem pro zahraniční
spolupráci může být navázání kontaktu s českými městy v širším okolí Nového Města a pořádání společných akcí. V takovém případě může
být i lépe dosažitelná podpora EU.

Podporu lze pro kvalitní projekty
žádat i na velvyslanectví Nizozemí
v ČR.
V praxi velice výhodná může být
i nabídka všech partnerských měst
odpovídat na konkrétní otázky spojené s přípravou na vstup do EU
a zavádění evropských norem a předpisů. Každý pracovník MěÚ má
možnost se v rámci vlastní agendy
obrátit s dotazem na přátele v Nizozemí a zlepšit tak vlastní orientaci
v problematice či uspíšit vyřešení
úkolu. Předpokladem je ovšem
vlastní vybavenost alespoň jedním
světovým jazykem. Na tomto poli
čeká MěÚ ještě velký kus práce.
Některé další náměty ponechávám v tuto chvíli pro interní potřebu MěÚ a komise pro zahraniční
styky. Chci touto cestou vyzvat
všechny občany města, aby přímo
členům komise a nebo prostřednictvím MěÚ sdělili své nápady inspirované touto stručnou informací.
Jako každý dobrý hostitel i na
Dobříši, v Příbrami a Domažlicích
se v rámci doprovodného programu pochlubili místními krásami
a zajímavostmi. Účastníci setkání se
tak měli možnost seznámit z dob-

Od rána do večera mezi dětmi byli úředníci z Waalre
První zmínka o pracovní návštěvě úředníků z Waalre, pracovníků
školského a sociálního odboru tamější radnice, zazněla letos v červenci. Partnerské město předem
naznačilo zájem obeznámit se s našimi zvyklostmi při práci s mládeží. Dopředu jsme věděli, že hosté
budou mít zájem podívat se na běžný chod školního vyučování, obeznámit se s nabídkou pro volný
čas mládeže a že budou chtít vědět, jak je postaráno o mládež tělesně postiženou a ze sociálně slabších rodin.
Po vzájemném odsouhlasení termínu návštěvy a programu přivítali
pracovníci odboru sociálních věcí,
školství a kultury MÚ na konci října pět svých kolegů. Od pondělí
23. do středy 25. října jim nabízeli
nejrůznější pohledy do dětského
světa. Hosté viděli odlišný způsob
výuky v malotřídní škole v Pohledci a v obou místních základních
školách, viděli, že základní školství
se může specializovat – např. na
sport a na výuku práce s počítači.
V Pohledci si také prohlédli kulturní dům, který by měla mládež brzy
začít více využívat. Živě se zajímali
o vznikající Středisko poradenské
pomoci při DPS. Navštívili školní
družiny, místní skauty v jejich klubovně, prohlédli si atletický stadion. Zavítali do Mateřské školy Drobného a jako jedni z prvních byli
informováni o novém projektu Babyclub. Sešli se s dětmi z Centra
Zdislava a nechali si vysvětlit systém Tělovýchovné jednoty - financování a členění oddílů.
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Připravený program byl opravdu pestrý a stážisté měli čas pevně
naplánovaný. Přesto si na mnoha
zastaveních našli další minuty na
zvědavé dotazy. Podle žádostí o doplňující informace a podle živých
rozhovorů vedených ve své mateřštině dávali hosté najevo, že je naše
práce s mládeží a její struktura
opravdu zajímá a že obeznámení se

s mnoha detaily je pro ně přínosem.
Hosté odjížděli s poděkováním za
poučnou a dobře připravenou akci
a příslibem možné finanční pomoci
na některou z aktivit.
Naši pracovníci odboru soc. věcí
a školství se mohou na podobné
sbírání zkušeností těšit. Do Waalre
by měli odjet na jaře příštího roku.
E. Jašková, P. Švanda

říšským zámkem a výrobou rukavic, hornickým muzeem v Příbrami a radnicí a chodským hradem
v Domažlicích. Posledním navštíveným místem byl domažlický penzion pro seniory, kde se v příjemném domáckém ovzduší uskutečnila závěrečná část jednání. Mezi
závěrečnými informacemi zaznělo
rovněž, že se nizozemská strana
pokusí příští rok připravit podobné
jednání. Dle mého názoru je třeba
podobné příležitosti maximálně
využívat při zapojení co nejvíce
pracovníků všech složek města
a zastupitelů.
Obzor daný hranicemi města se
tak rozšíří a umožní nám všem se
postupně seznámit s principy, na
nichž je budována sjednocující se
Evropa.
bw

Miluše Veinlichová
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

Policie informuje
Policie ČR
V posledním období snad nejvíce vzrušila veřejnost N. Města i okolí
zpráva o nálezu mrtvoly muže
v provozovně kamenolomu dne
30. 10. Šetřením na místě nálezu
bylo zjištěno, že se jedná o 20letého mladíka z blízké obce, který
předešlého dne spolu s kamarádem
po taneční zábavě havaroval se svým
vozem nedaleko lomu. Cizí zavinění nebylo zjištěno. Předmětem dalšího šetření je, jedná-li se o přímou
souvislost s dopravní nehodou,
i otázka požití alkoholu.
V noci na 28. 10. kontrolovala
hlídka v ulici Maršovská osádku
vozu Škoda Felicia. Bylo zjištěno,
že řidičem je teprve 16letý mladík
z okresního města. Bez vědomí matky, která spala, si vypůjčil vůz na
okružní jízdu okresem. Matka jako

poškozená v této trestní věci neoprávněného užívání cizího vozidla
nedala souhlas k trestnímu stíhání.
Od 2. 11. je v šetření případ podnikatele, který zaměstnával 30letého muže na dohodu o odvedení
práce. Za práci však zapomněl zaplatit a odmítá i přes urgence poškozeného. Je podezřelý z podvodu.
Zvláštní druh zábavy si zvolili
dva kluci z N. Města dne 7. 11.
Nafukovací balonky napouštěli vodou a házeli je z vyššího patra domu.
Jeden balonek trefil zaparkovaný
automobil. Došlo k rozbití zadního
skla, poškození kapoty a zámku.
Škoda činí nejméně 6 tis. Kč. Chlapci nejsou trestně odpovědní, proto
bude věc odložena. Otázka dohledu nad jejich činností ze strany rodičů je předmětem dalšího šetření.
npor. Bouček

Městský úřad Nového Města na Moravě

hledá pracovníka/pracovnici
pro Informační centrum města Nového Města na Moravě
Požadujeme :
- min. středoškolské vzdělání s maturitou
- znalost problematiky cestovního ruchu
- znalost NJ slovem i písmem, práce s PC
- řidičský průkaz skupiny B
- samostatnost, komunikativnost, organ. schopnosti
Vaše písemné nabídky zašlete nejpozději do 24. 11. 2000 na adresu:
Městský úřad Nové Město na Moravě
k rukám tajemníka
Vratislavovo nám. 103
592 31 Nové Město na Moravě
Nabídka musí obsahovat stručný životopis a příp. přehled dosavadního
zaměstnání - praxe.

Městská rada Nového Města na Moravě vyhlašuje

výběrové řízení
na obsazení funkce:

vedoucího odboru investic a místního hospodářství
Městského úřadu v Novém Městě na Moravě
Podmínky:
- vysokoškolské vzdělání nebo ÚSV ukončené maturit. zkouškou
- praxe v oboru vítána
- organizační a řídící schopnosti, znalost práce s PC
- občanská a morální bezúhonnost
- nástup dle dohody
Uchazeči mohou přihlášky k výběrovému řízení podat do 24. 11. 2000
na adresu:
Městský úřad Nové Město na Moravě
k rukám tajemníka
Vratislavovo nám. 103
592 31 Nové Město na Moravě
Přihláška musí obsahovat stručný životopis a termínový přehled dosavadního
zaměstnání s uvedením pracovního zařazení. O termínu výběrového řízení
budou uchazeči včas vyrozuměni.

Městská policie
Nepěkný pohled se naskytl občanům Nového Města, když 27. 10.
v 17:00 hodin spatřili dva podnapilé muže ze Slovenska. Ti se pokoušeli dopravit svého třetího, již zcela
bezvládného kamaráda do postele.
Protože jejich chování a vyjadřování vzbuzovalo u kolemjdoucích
nevoli a pohoršení, nezbylo strážníkům než dohlédnout, aby se hříšníci co nejdříve dostali do bydliště.
Že tento doprovod není bezplatným servisem MP pro podnapilé,
snad není třeba dodávat.
Existují hodnoty a věci, u kterých
by normální člověk předpokládal,
že se snad nikdy nemohou stát předmětem zájmu chamtivých zlodějíčků. Opak je pravdou a není třeba
chodit daleko. Jako příklad si dovolím použít osvětlení katolického
kostela na Vratislavově nám., jehož
instalaci řada z nás s povděkem uvítala. Ne každé město se může podobnou památkou pochlubit. Přesto
se najdou tací, pro které je krása
vlastního dvora či zahrádky důležitější. Nebo že by se snad lampy,
kterými je kostel v nočních hodinách osvícen, hodily na něco jiného? K věci je třeba snad jej dodat, že
městská policie se této záležitosti věnuje, bude věnovat a uvítá každé
upozornění občanů týkající se hezky osvětlené zahrádky.
Řada občanů si pachatele drobných krádeží představuje jako neupravená individua v ošuntělých
šatech. Že tomu tak není vždy, demonstruje případ krádeže, ke které došlo 6. 11. v prodejně Droxi
v N. Městě. Pachatelem přistiženým
při krádeži byl občan z Brna. Že
mu na zevnějšku evidentně záleželo, dokázal pokusem odcizit pánskou voňavku. Uloženou pokutou
mu bylo snad jasně naznačeno, že
tímto způsobem o svůj vzhled pečovat nemůže.
Závěrem mi dovolte, abych po-

děkoval všem řidičům z N. Města
a okolí, kteří se 3. 11. připojili k celonárodní akci „Den bez aut“. Akce
se dle našeho názoru neminula účinkem, což dokladuje mimo jiné
i výsledek policejní akce „Botička“. Příznačného prostředku k zabránění odjezdu vozidla v uvedený
den nemuselo být ze strany strážníků ani v jednom případě použito
a celkem tři drobné přestupky
v dopravě rovněž hovoří za vše.
Petr Gregor

Krátce z aktuálního dění
❖ Nové hasičské auto bude novoměstskému Sboru dobrovolných
hasičů dodáno koncem listopadu.
Se žEárským Hasičským záchranným sborem bude jednáno, zda
v N. Městě neponechá dnes užívaný propůjčený vůz. V tom případě
by byl druhý dnes užívaný vůz přenechán Sboru dobrovolných hasičů v Petrovicích.
❖ Schválení městského rozpočtu
na rok 2001 je plánováno na prosinec. Starosta města Petr Pejchal objíždí místní části N. Města a diskutuje o něm s občany. První setkání
se uskutečnilo v Olešné. Starosta
s potěšením konstatoval, že se
o rozpočet, území plán a aktuální
dění v místě zajímalo množství občanů, zejména mladých.
❖ N. Město podalo na Policii ČR
trestní oznámení na Ing. Tomka pro
podezření ze spáchání trestného
činu. Ing. Tomek nesplnil v termínu povinnosti uložené mu stavebním úřadem a následně soudem.
Současně město provedlo na předmětné nemovitosti na svůj náklad
nezbytné práce. Dle sdělení PČR
N. Město dospěl policejní orgán po
prošetření uvedeného oznámení
k názoru, že v uvedené věci nejde
o podezření ze spáchání tr. činu.
Jednáním Ing. Tomka byl pouze
porušen stavební zákon, jehož porušení nepřísluší Policii ČR projednávat.
EJ

„2 v 1“
Ani se nechce věřit, že 17. 12. 2000 to bude již 10 let, kdy vznikla firma
AUSTRINO * Alice Hrdá, po dlouhé době první soukromý obchod v Novém Městě na Moravě. Po mnoha změnách jak v sortimentu, tak i v místě
působení zakotvila firma na Vratislavově náměstí č. 100, kde ji dnes můžete najít jako prodejnu SONY CLUB ElCom.
Svou úrovní se tento SONY Club po významné rekonstrukci prodejních
prostor zařadil mezi 32 klubových prodejen špičkové elektroniky SONY
v ČR, a to především díky dlouhodobé spolupráci se společností ElCom
ŽDár nad Sáz.
Co to znamená pro Vás? Kompletní nabídku produktů s poslechovou
místností, prodlouženou záruku, záruční a pozáruční servis (i jiných značek), splátkový prodej, virtuální obchod, odborně proškolený personál.
Mnozí zákazníci jsou již držiteli zlatých a stříbrných klubových karet AURA
nebo ElCom. Z naší aktuální nabídky si ještě připomeňme: mobilní telefony GO a TWIST, digitální UPC satelit, doplňkový sortiment pro audiovideo značek BASF, TDK, MAXELL, HAMA, DURACELL, GP... a v neposlední řadě různorodý sortiment kancelářských potřeb CASIO, HEWLET
PACKARD, CANON, BROTHER...
A na závěr: Děkujeme všem bývalým i současným spolupracovníkům
a také všem bývalým i současným zákazníkům, neboN bez nich by naše desetiletá existence nebyla možná.
A naše motto do dalších let: Odstraňovat chyby a rozvíjet to dobré v naší
práci.
Alice Hrdá (placená inzerce)
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I N Z E R C E Taneční studio informuje
Prodám hl. kočárek, čtyřkombinace, prostorný, velká kola, tmavě
modrá barva s potiskem, používaný 8 měsíců. tel. 0616/616 613
Prodám družst. byt 1+1 v NM,
zděný, prostorný (41m2), balkon,
dohodou. Písemné nabídky do redakce.

Atletika
Dne 4. listopadu jsme se zúčastnili přespolního běhu v pěkném
prostředí zámeckého parku ve Světlé nad Sázavou. V nejmladších kategoriích obsadili 2. místa jak Anna
Lišková, tak i Kamil Krbek. Monika Tomanová vyhrála závod žen.
Hlavní závod mužů na 6,4 km vyhrál Petr Hubáček za 21,42 min.
a Martin Veselský byl třetí časem
23,07 min.
ph

ŠPLH
Ve středu 8. 11. se ŽEáru n. S.
konalo okresní kolo ve šplhu žáků
středních škol a učilišK. Zástupci
SOU lesnického si vedli výborně.
Pořadí jednotlivců – lano bez přírazu 4,5 m, start ze sedu: 1. Vlastimil Smutka 4,7 sec., 3. Martin Pohanka 5,1, 6. Rudolf Guhl 5,3.
V soutěži družstev pak SOU lesnické zvítězilo těsně před žáky SPŠ
ŽEár a bude reprezentovat náš okres
v regionálním kole.
ph

Dne 24. 10. proběhla v ZUŠ ŽEár
nad Sázavou taneční soutěž v moderním tanci mezi dětmi ze ZUŠ
ŽEár n.S. a z Tanečního studia Evy
Olejníkové. Za Taneční studio získala ocenění za originální pojetí
pohybu Marie Janečková tancem
„Pády“, dále Michaela Niesnerová
za přesvědčivý výraz tancem „Na-

děje v návrat“, Markéta Pavlíková
za pěkně zvládnutou choreografii
tancem „Prosba“ a Adéla Librová
za pohybovou techniku a kultivovaný projev v tanci „Tak sama“.
Této soutěže se zúčastnilo 30 žáků. Zvláštní ocenění si zaslouží maminky, které tvořily účinkujícím
doprovod.
MP

ZPRÁVY Z TENISU
Tenisový oddíl TJ N. Město má
za sebou úspěšnou sezonu. V soutěžích družstev jsme měli celkem
pět kolektivů. Družstvo A dospělých hrálo oblastní přebor II. třídy
a při čtyřech vítězstvích a třech porážkách obsadilo pěkné 3. místo.
Dorostenci v OP II. tř. skončili rovněž třetí, když pětkrát vyhráli a dvakrát odešli poraženi. A rovněž
A družstvo staršího žactva hrálo
OP II. a obsadilo 5. místo, když vyhrálo tři utkání ze sedmi. B družstvo žactva vyhrálo okresní přebor,
když vyhrálo všechna čtyři utkání.
Nejméně se dařilo B družstvu do-

Žáci II. ZŠ obhájili 11. 11.
titul Mistrů ČR
v přespolním běhu.
Více příště.

spělých, které hrálo okresní přebor
a obsadilo 7 místo.
V okresních přeborech jednotlivců získali naši hráči celkem 15
medailí, z toho 6 prvních, 3 druhá
a 6 třetích míst. Okresními přeborníky se stali v mužích V. Krontorád
a čtyřhra Krontorád – Záliš, v dorostu D. Mazel a čtyřhra Fiala –
Bělohradský a v ml. žácích J. Vaněk a čtyřhra Vaněk – Pliska.
Podle všech těchto výsledků je
náš oddíl hodnocen jako nejlepší
tenisový oddíl v okrese.
Ing. I. Fiala, org. prac. tenis. oddílu

Počasí v říjnu
Říjen se jako typický podzimní
měsíc nevyznačoval zvláštními výkyvy počasí v teplotě, tlaku, větru,
vlhkosti. Srážky byly podprůměrné, spadly asi 2 mm, tj. 26% normálu. Mrazíky byly minimální, sotva do –3o C. (21. a 22. 10). Mlha se
objevila častěji, zvláště ráno. Sníh
jsme v říjnu neviděli ani v náznaku.
O. Mička

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
NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA

BAZAROVÝ

NÁBYTEK
u Márč
sedací soupravy, lustry, židle,
skříňový nábytek, stoly ad.
KOMISNÍ PRODEJ VAŠEHO
POUŽITÉHO NÁBYTKU

BOBROVÁ 87, tel. 673226

Volejbal
Naše děvčata hrála 12. 10. ve
ŽEáru n.S. Předvedla obdobný výkon jako s Jehnicí. I když byl soupeř herně a výkonnostně na stejné
úrovni, znovu se projevily chyby
v podání a v příjmu. Prohráli jsme
vlastními chybami. Hráčky polevily v tréninku a docházce. Přípravu
dost narušují školní zájmové kroužky. Děvčata se pochopitelně snaží
o dobrý prospěch ve škole, ale víme,
že škola i sport se dají skloubit
a dělat na výbornou. Měli by si to
uvědomit rodiče i učitelé zájmových činností. Když se chce, všechno jde.
jr

Nationale-Nederlanden

VAE OSOBNÍ FINANÈNÍ PLÁNOVÁNÍ
V èem Vám mùeme pomoci:
l
l
l
l
l
l
l

v zabezpeèení Vaí rodiny
v zabezpeèení Vaich dìtí
v zabezpeèení ztráty pøíjmu v dobì nemoci
v zabezpeèení investic a finanèních rezerv
v zabezpeèení dùchodového vìku
v zabezpeèení finanèních závazkù
v zabezpeèení Vaeho bydlení

Kontakt:

Ing. Michal ulc, tel: 0616/618068
RNDr. Karel Urban, tel: 0603/811333
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OÚ 3714-1491. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Názory autorů příspěvků
nejsou vždy totožné s názory redakce.
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