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Ceny za sport, kulturu a vzdělávání

Zdišibálek potěšil potřetí
Již potřetí si připravily děti z Centra Zdislava zábavné odpoledne
zvané Zdišibálek. Pochopitelně jim
organizačně notně pomáhal veškerý personál centra.
V pondělí 20. listopadu děti vystoupily s hudebním a tanečním
programem před svými rodiči a řadou hostů, mimo jiné i před žáky
novoměstské Zvláštní školy. Pozvání přijala i hudební skupina Šafářanka, působící v ústavu sociální péče v Křižanově a vyhráváním

zaplnila každou volnou chvilku.
Vlastní pořad probíhal tři hodiny
v jídelně Domu s pečovatelskou
službou, ale až do večera se v zábavném povídání pokračovalo
v Centru Zdislava. A ani to nebyl
pro mnohé konec, protože děti
směly v centru přespat, což uvítaly
s velkým nadšením. Již nyní se těší
na čtvrté pokračování Zdišibálka
a již nyní vedení centra tuší, že
příště bude třeba objednat větší sál.
EJ

Zprávy z radnice
Z hlavních bodů 49. řádného
zasedání MR ze dne 20. listopadu:
❒ Nový zákon o obcích platný od
12. 11. 2000 přinesl celou řadu
změn, mj. změny v odměňování
členů MZ a předsedů a členů komisí a výborů. Zákon přikazuje
obcím ustanovit výbor kontrolní
a finanční (dříve kontrolní a finanční
komise), ostatní výbory podle potřeby zřizuje zastupitelstvo města,
komise si dle potřeby ustavuje rada
města. Je také možné zřizovat osadní výbory v místních částech. Dosud nebyli členové MZ za práci pro
obec odměňováni vůbec, členové
MR minimálně a členové komisí
spíše symbolicky. MR projednala
otázku odměňování a zvažuje předložit MZ maximální možné výše
měsíčních odměn: člen MR 1460
Kč, předseda výboru či komise
1460 Kč, člen MZ 490 Kč, člen
komise 490 Kč. Navržené částky jsou pro jednu osobu konečné
i v případě aktivity ve více komisích a pod. Pokud by MZ využilo

maximálního rozsahu odměňování, byl by rozpočet města oproti minulým letům výrazně zatížen. Proto se dá předpokládat, že navržená
maximální výše bude upravena.
❒ MR obdržela nabídku vydavatele týdeníku Mlejn na užší spolupráci v případě, že se N. Město stane malým okresem a bude třeba
zprostředkovávat informace i spádovým obcím. MR konstatovala,
že v současné době postačuje Novoměstsko, nevylučuje však, že se
později k nabídce vrátí.
❒ Pracovníci HCS upozornili na
možné týrání psa – německé dogy.
Pes místního chovatele je v zuboženém stavu, je chován v nevyhovujících podmínkách, držen na krátkém řetězu. Případem se bude zabývat Městská policie. Bude-li pes
majiteli odejmut, bude krátkodobě
umístěn v policejním kotci a později pravděpodobně skončí v útulku pro psy.
❒ Obci Tři Studně přispěje N. Město na slavnost Otvírání studá-

Komise pro mládež a tělovýchovu předložila městské radě návrh,
aby byly pravidelně oceňovány
významné úspěchy v oblasti sportu, kultury a zájmového vzdělávání. Městská rada návrh a připojené
zásady schválila.
Již v roce 2001 bude vyhodnoceno 10 nejlepších novoměstských
sportovců (případně i trenérů) v individuálních disciplinách a 3 nejlepší kolektivy. Dále bude předáno
5 ocenění v oblasti kultury, zájmové a vzdělávací činnosti (např. ZUŠ)
a 5 ocenění v oblasti vzdělávací pro
žáky základních škol a 5 ocenění
pro žáky středních škol.
Návrhy a vyhodnocení mohou

podávat tělovýchovné jednoty,
sportovní kluby, školy, odborná
učiliště, občanská sdružení i jednotlivci na sekretariát MÚ nebo
podatelnu MÚ do 15. 1. 2001. Vyhodnocení provede komise pro mládež a tělovýchovu nejpozději do
15. 2. 2001 a předloží je ke schválení městské radě. Pro snazší zpracování bude pro návrhy připraven
jednotný tiskopis, který bude k dispozici u vedoucího odboru ŠKSV
Mgr. Švandy, v Informačním centru a na podatelně MÚ. Všechny
oceněné přijme starosta města do
31. 3. 2001 a předá jim věcnou cenu, případně i finanční odměnu.
EJ

Krátce: ◗ Valná hromada Novoměstské teplárenské a.s. odsouhlasila dne
21. 11. změnu stanov a odvolala dosavadní členy dozorčí rady a představenstva. V nově zvolených orgánech již N. Město své zástupce nemá.
◗ Komise pro územní plánování, urbanismus a architekturu se průběžně
zabývá budoucím vzhledem centra města. Dva prozaické důvody – finance a nedokončená oprava inženýrských sítí – oddalují vlastní úpravy, ale
na druhou stanu dávají časový prostor pro vypracování více návrhů
a širokou diskuzi s občany. ◗ Město dosud neobdrželo státní příspěvek na
rekonstrukci ubytovny UNO, ale informace z Ministerstva pro míst.
rozvoj jsou nadějné, protože novoměstský projekt patří k nejlépe připraveným mezi ostatními podanými žádostmi.
dle informací Z. Markové
nek v roce 2001 částkou 3 tis. Kč.
❒ MZ určí konečnou výši částky,
kterou N. Město přispěje pořadatelům Závodu míru v roce 2001.
Jedna z etap povede i N. Městem,
na Vratislavově náměstí je plánována rychlostní prémie. MR navrhuje částku 30 tis. Kč.
❒ Pro rekonstrukci silnice II/150
již byly vypracovány dvě varianty, obě jsou přijatelné pro Ředitelství silnic a dálnic. Velkorysejší varianta rozšiřuje silnici na 9,5 m
a počítá s demolicí čtyř objektů ve
spodní části Brněnské ulice. Druhá
varianta o demolicích neuvažuje,
nejužší část silnice je plánována
v šíři 7,5 m. Problémem je, že obyvatelé Brněnské ulice nesouhlasí ani
s jednou variantou, takže je ohroženo schválení Územního plánu
města.
❒ Stane se N. Město Zdravým městem? MR podporuje návrh začlenění se do sítě Zdravých měst.
V Evropě a v ČR je již více podobných měst, která nejen dbají na zdravý životní styl svých obyvatel a prosazují jej, ale vnášejí osvědčené principy i do svého řízení a plánování.

Za členství v síti Zdravých měst se
platí poplatek 1 Kč na obyvatele
ročně. Návrh bude projednám městským zastupitelstvem.
❒ Po diskusi s ředitelem Domu dětí
a mládeže ve ŽMáru n.S. MR potvrdila rozhodnutí MZ, aby se zřizovatelem DDM stalo město N. Město. Zejména v prvním období činnosti nového zařízení se dá předpokládat úzká spolupráce se žMárským
DDM, který patří mezi deset největších a nejzkušenějších obdobných zařízení v zemi.
dle informací Z. Markové

VÁNOÈNÍ
JARMARK
sobota 16. 12.
8  16 hod.
Vratislavovo námìstí
v 10 hod. vystoupí na schodech
kostela sv. Kunhuty
soubor ípek
s poøadem
Horácké vánoce

Blahopřání

Kino

Dne 30. 11. oslavila narozeniny
Mgr. Jana Svobodová. Vše nejlepší
a aO jí děláme jen radost přejí Blanička, Julinka, Vendulka a Jenda.

1. pá v 19,30 hod., 2. so v 18 hod.
Můj soused zabiják
(98´)
Černočerná komedie. Premiéra, přístupný
50 Kč

Knihkupectví
Trojan

5. út v 19,30 hod., 6. st v 18 hod.
Příští správná věc
(100´)
Oba mají problémy s láskou, v hl.
roli Madonna. Premiéra, příst. od
12 let
46 Kč

Úterý 5. 12. v 15 hod.
Diskotéka pro mládež 10 – 15 let
Středa 6. 12. v 18 hod.
Beseda s horolezcem Radkem Jarošem – pokus o zdolání třetí nejvyšší hory světa (Kanchenjunga,
8598 m), vstupné 30 Kč
Čtvrtek 7. 12. v 17 hod.
Závěrečný věneček tanečního kurzu

8. pá v 19,30 hod., 9. so v 18 hod.
Dokonalá bouře
(110´)
Autentický dramatický příběh rybářské lodi. Premiéra, příst. od 12
let
50 Kč

čt 14. 12 v 17 hod, aula gymnázia
Vánoční koncert souborů

nabízí VYSOČINA 2001
Stolní kalendář s fotografiemi vesniček, měst a půvabných zákoutí
naší Vysočiny. Mnoho důvěrně známých obrázků vás jistě potěší.
ZAČNĚTE NOVÝ ROK
S VYSOČINOU

Vláček
novoměstské rodinné centrum
1. patro DPS, ŽMárská 68
tel. 618375, kl. 108
vás zve k předvánočnímu nákupu
*dětského oblečení
*výtvarných materiálů
*knih
Kdy: každé úterý a čtvrtek od 28.
11. do 19. 12. v době 8 – 12 hod.
Adventní lampionový průvod
neděle 10. 12. v 17 hod.
sraz u Pensionu, ŽMárská 68,
s sebou lampiony a dobrou náladu

10. ne v 17 hod.
Princezna ze mlejna II.
Pohádka Z. Trošky.

Kulturní dům

(111´)
36 Kč

12. út v 19,30 hod., 13. st v 18 hod.
Zbytečná krutost
(97´)
Mrazivý thriller – o nevěře, chaosu
a odklízení mrtvol. Premiéra, příst.
od 12 let
45 Kč
15. pá v 19,30 hod., 16. so v 19,30
hod.
Romance
(99´)
Skandální výpověM neuspokojené
ženy. Premiéra, příst. od 15 let.
50 Kč

NKZ v roce 2000
Rok 2000 se nám pomalu chýlí
ke konci, a tak i my, zaměstnanci
NKZ, začínáme bilancovat svoji činnost a hodnotit, co se nám podařilo
a co nepodařilo. NKZ v Novém
Městě na Moravě zahrnuje 3 zařízení – Kulturní dům, Městskou
knihovnu a Horácké muzeum. Pro
zajímavost uvádíme přehled letošních pořadů a aktivit:
Kulturní dům od ledna připravil
a zprostředkoval 9 koncertů vážné
hudby a 1 populární hudby, 2 představení pražských divadel, 1 country bál, 2 zábavné programy, 5 diskoték pro mládež od 10 do 15 let,
3 besedy pro mládež, 6 programů
pro MŠ a ZŠ, 1 maškarní karneval.

✃

Pro lepší informovanost bych
ráda uvedla ceny namátkou vybraných programů z poslední doby,
např.: Olympic – cena programu
53 tis. Kč plus cestovné, aparatura
a ubytování 14 tis. Kč, H. Pawlowská 63 tis. Kč; Spirituál kvintet
42 tis. Kč, divadlo Blbec k večeři
64 tis. Kč. Jelikož Vám i nadále
chceme přinášet kvalitní kulturní
pořady, a to bez velkého navýšení
vstupného, protože si každý dovede spočítat, kolik korun by stála
vstupenka, když ještě přihlédneme
k režii kulturního domu a jeho zaměstnanců, přistupujeme k různým
pronájmům prostor kulturního
domu. Vyhovíme tím jednak Vám,

Odpovědní lístek pro NKZ:
◆ V KD, HM a MK bych si přál pořady:
......................................................................................................
◆Uvítám provoz městské knihovny v sobotu.

ano

ne

◆Se kterými zajímavými lidmi bych se rád sešel:
......................................................................................................
◆ Co naopak v KD vídám nerad:
......................................................................................................
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ZUŠ

Středa 13. 12. v 19,30 hod.
Večer s Halinou Pawlowskou
Připravujeme:
19. 12. dopoledne
Pořad s Pavlem Novákem pro ZŠ
19. 12. v 19,30 hod.
Večer poezie, vyprávění a hudby
Stretnutie – setkání
Ladislav Chudík – recitace, Bohumil Smejkal – housle, Vladimír
Hollý - klavír
Silvestrovský večer
program: skupina XXL Dance party, Magie Duo Fernando, vstupné
na program do KD 200 Kč, předprodej vstupenek v IC.

Pásmo poezie

BACHOVY DNY

seniora
Çeskobratrské církve
evangelické

1. – 3. 12.
evangelický kostel

Josefa Batelky
nedìle 10. prosince
16.00
evangelický kostel

novoměstským občanům, ale zároveň můžeme z výtěžku dotovat
zmíněné nákladné akce. Samozřejmě nemůžeme opominout ani
vzdělávací jazykové kursy angličtiny a němčiny a také kursy společenského chování a tance pro mládež.
I vzhledem k tomu, že je budova
kulturního domu stará 24 let, potřebuje různé rekonstrukce (nouzové osvětlení, WC, apod.). Jsou
nutné nové zadní dveře do zadního
traktu, nouzový východ z 1. patra
budovy, zařízení pro vstup do poschodí pro vozíčkáře a další. Snažíme se chovat tržně, abychom dále
nezatěžovali svého zřizovatele, kterým je Městský úřad v N. Městě,
takže provádíme leckteré opravy
a vylepšení z vlastního rozpočtu.
Horácké muzeum letos připravilo 6 velkých výstav (např. Karel
Němec Exlibris II, J. Židlický Člověk, stavba, sídlo), 5 výstavek (např.
Neznámý Jan Štursa a Vincenc Makovský, J. Štourač: Ilustrace ke
Kytici). Dále byly z muzejního depozitáře zapůjčeny předměty pro
výstavy v dalších městech, byly
vydány 2 edice Listů Horáckého
muzea (Příběh téměř zapomenutého politika Jaromíra Nečase a Dobývání nerostných surovin v okrese ŽMár n.S.). Byla provedena revize 1.720 svazků regionální knihovny, přestěhováno 5.085 svazků odborné knihovny. Byly provedeny
ukázky předení a různých technik
zdobení kraslic. Pracovnice Horác-

program v minulém čísle
Novoměstska a na plakátech

INZERCE
Koupím garáž v NM, nejraději
na Holubce nebo stavební parcelu
na garáž na Holubce. tel. 615 593
(byt), 0603 88 75 75.
kého muzea poskytují metodickou
pomoc při psaní seminárních prací.
V neposlední řadě musíme připomenout i péči o uložené předměty,
ošetření veškerého textilu tzv. plynováním proti molům a jiným škůdcům.
V Městské knihovně, která je
umístěna v budově kulturního
domu, je evidováno 1.494 čtenářů,
z toho 513 čtenářů ve věku do 15
let. V letošním roce bylo zatím evidováno 21.996 návštěvníků, kteří
si vypůjčili 114.918 svazků, z toho
25.883 časopisů. V rámci meziknihovní výpůjční služby bylo zapůjčeno 77 svazků. Pracovnice MK
provedly od ledna dosud celkem
35 besed a knihovnických lekcí.
Z výše uvedených stručných přehledů si, vážení občané, máte možnost ověřit, že NKZ se snaží přinášet kvalitní zábavu i vzdělání ve
všech odvětvích své činnosti, ale
protože i my máme zájem svoji práci zlepšovat a zprostředkovávat
Vám to, co by Vás nejvíce těšilo
a zajímalo, znali bychom rádi odpověM na některé otázky uvedené
na odpovědním lístku. Po zodpovězení, prosím, lístek vystřihněte
a vhoMte do nejbližší poštovní
schránky v N. Městě v termínu do
8. 12. Po zpracování odpovědí Vám
samozřejmě sdělíme výsledky a dle
Vašich podnětů se budeme snažit
pracovat v budoucnu tak, abychom
Vaše přání splnili.
Vlasta Soldánová
ředitelka NKZ

MUDr. Josef Svítil - Karník a únor 1948
V Novoměstsku č. 18 jsem si se
zájmem přečetl článek Jiřího Macháčka „Politický odkaz v literárním díle MUDr. Josefa Svítila Jana Karníka“. O Svítilových postojích vůči komunismu a komunistům, autorem článku přesvědčivě doložených příklady z literární tvorby, skutečně nemůže být
pochyb. Jeho otevřeně vyjadřované názory také krátce po únoru
1948 vedly k přímé konfrontaci se
vznikající totalitní mocí. Její průběh můžeme dobře sledovat v dochovaných písemnostech Místního akčního výboru Národní fronty v Novém Městě (dnes jsou uloženy ve Státním okresním archivu
ve ŽMáru nad Sázavou).
Po roce 1945 si MUDr. Svítil nepochybně intenzivně uvědomoval
stále sílící tlak komunistů směřující
k ovládnutí všech oblastí života společnosti. Přes svůj vysoký věk nehodlal sledovat tento vývoj se založenýma rukama, naopak na hrozící
nebezpečí neustále upozorňoval.
Přesvědčivým důkazem jeho aktivního postoje je i báseň „Náš horoskop“ zveřejněná v tisku právě
v sobotu 21. února 1948, tedy v době vrcholící vládní krize.
Náš horoskop
Když Hitlerovy hordy záš
nám ústa semkla v kleště,
já v mlčení se oděl pláš
a němým žalem třeště
jsem z trosečníků galeje
vyhlížel hvězdu naděje.

Když pouta padla, vítal jsem
souhvězdí nad obzory však záhy trnul úžasem,
jak z černých mraků nory
vychází hrůzná kometa,
nenávist v hvězdu zakletá!
Před jejím rudým požárem
hvězd šastných záře bledne,
když posel míru s nezdarem
si na hrob lásky sedne a vedle námezdníků roj
jen meče brousí s bratry v boj.
Takto jasně formulovaná výpověM nemohla samozřejmě po únorovém převratu uniknout představitelům rodících se mocenských
struktur. Báseň se tak už několik
dnů po svém otištění dostala na program schůze místního akčního výboru Národní fronty (MAV NF),
jehož stěžejním úkolem bylo provést „očistu“ života ve městě od
tzv. reakčních živlů a zajistit komunistům kontrolu nad důležitými institucemi. Nebylo jistě třeba dlouhého jednání k tomu, aby tento orgán uznal báseň i jejího autora za
nepřátelské vznikajícímu lidovědemokratickému zřízení, a protože
k tomu měl dostatečnou moc, vyžádal si od autora písemné vysvětlení. MUDr. Svítil skutečně akčnímu výboru zaslal své písemné vyjádření datované 5. března 1948.
V něm nekonfliktně, ale přesto rozhodně a beze strachu shrnuje své
názory. Uvádí, že už od mládí byl
upřímným zastáncem pracujícího
lidu a vyznavačem myšlenky sociální spravedlnosti, a odvolává se na

svoji čtyřicetiletou lékařskou činnost, v níž se věnoval hlavně členům nemocenských pojišOoven
a chudým vrstvám. Poukazuje i na
svá díla inspirovaná sociální tematikou (sbírka „Chudobná žeň“, cyklus básní „Z deníku dělníkova“).
Jádro této obhajoby si pak zaslouží
přímou citaci:
Jestliže jsem ve svém literárním
díle dal výraz svým výhradám vůči
politickým přehmatům, vyplývalo to
nejen z vědomí, že tlumočím mínění
široké veřejnosti, ale také z přesvědčení o nutnosti poctivé a veřejné
kritiky vůbec.
Nemohu ovšem popřít, že jako
upřímně věřící katol.[ický] křesan
nemohl jsem spolupracovat s komunismem, (podtrženo MAV NF Nové
Město - pozn. M.K.) když jsem byl
neblahými zjevy přesvědčován, že
komunismus vede vyhlazovací boj
proti křesanskému náboženství, které považuji za správnou cestu ke
spravedlivému uspořádání, moudré
správě a pokoji světa.
V této své víře bych si z té duše
přál, aby smířené lidstvo dovedlo
spojit svůj staletý program výstavby
beztřídní a spravedlivé společnosti
s tisíciletým ideálem království Božího na zemi.
Na konec své obhajoby básník
po hrdém vyjádření svých názorů
poněkud smířlivě uvádí, že nadále
nepodnikne nic, co by mohlo být
vykládáno jako čin namířený proti
vládě nebo proti lidově - demokratickému řádu. Akční výbor se
s předloženým prohlášením plně
spokojil, na schůzi 9. března jej

pouze vzal na vědomí a dál se nehodlal celou záležitostí zabývat. Za
necelý měsíc se ale do věci vložila
„vyšší instance“ - Místní organizace KSČ v Novém Městě. Ta si
6. dubna vyžádala prohlášení
MUDr. Svítila k projednání jeho
„protikomunistické a protisovětské
literární činnosti“, a protože Svítilovu činnost shledala opravdu závažnou a tón jeho prohlášení ne
dost pokorným, předala projednání celé věci přímo okresnímu sekretariátu KSČ. Stranický aparát
zareagoval velmi pružně a okresní
sekretariát vydal už 12. dubna rozhodnutí, podle něhož měl být
MUDr. Svítil za své básně vydané
knižně a zvláště za citovanou báseň „Náš horoskop“ zbaven čestného občanství Nového Města, aktivního i pasivního volebního práva a měla mu být udělena důtka.
Jak ale vyplývá z poznámek na
spisech, sám okresní sekretariát
KSČ toto své rozhodnutí později
zrušil a MUDr. Svítil nebyl fakticky nijak postižen. Svoji roli přitom jistě sehrál jeho vysoký věk
a také všeobecná vážnost, jíž se
v Novém Městě těšil. Únorovým
převratem tak prošel jako skutečná osobnost - hrdě a s čistým štítem.
Miroslav Kružík

NA PRONÁJEM
kanceláře,
obchod případně sklad
celkem cca 150 m2
Drobného 366
Nové Město na Mor.
tel. 616 573 (po 18. hod.)

Předvánoční slevu

10 %
poskytuje
od 4. do 22. 12. 2000
prodejna

PORCELÁN
Soškova 232
Nové Město na Moravě
tel. 0616/615 309

Máte mobil
na karty?
Jen u nás pøi tøetí zakoupené kartì dostanete na ètvrtou slevu 30 Kè.

TWIST, GO, OSKAR
Platnost od 20. 11.
do 31. 12. 2000.

Levné cigarety, tabák, plnièky.
Prodej z letákové akce za nejnií ceny. Papírnictví pod nemocnicí, tel. 615 270
3

Třetí nejvyšší hora světa odolala
Vrátili jsme se živí a zdraví, ale
bez kopce, byla první slova Radka
Jaroše ve dveřích redakce Novoměstska. Bez kopce znamená, že
hlavní cíl dosažen nebyl. S mírným
zklamáním je připraven o letošní výpravě do Himálají vyprávět. S desítkami diafilmů bude líčit podrobnosti na besedě 6. 12. v 18 hod. v novoměstském kulturním domě.
Vítr a dopravní zpoždění způsobily, že se po dvou pokusech o výstup vzdali dalšího snažení. Původní rozpis cesty předpokládal den
cesty letedlem, dva dny autem a šestidenní pochod do základního tábora. Pochod se však o pět dní protáhl a v závěru chyběly dva dny
příznivého počasí.
Ve vzpomínkách se Radek Jaroš
vrací k prvnímu pokusu, kdy snad
měli být k sobě tvrdší, ale zároveň
dodává, že podmínkou k přežití ve
velehorách je umění včas couvnout.
Počasí pod Kanchenjungou je potrápilo především psychicky. V nižších polohách bylo velmi příjemné,

ale od 6500 m začínal nepřekonatelný vichr. Po jednom z výstupů
na cestě do tábora si museli lehnout
a přidržovat se lan, aby je vítr nesmetl. Marné čekání na lepší počasí
trvalo asi deset dní. Deprimující byly
předpovědi o neustávajícím větru.
Bohužel stále špatné, takže se výprava o další výstup nepokoušela,
a bohužel jen krátkodobé, takže se
čekání zbytečně prodlužovalo.
Na besedě se přítomní jistě dozví
podrobnosti o stávce nosičů, o pijavicích, které výpravě ztrpčovaly
první část cesty pralesem, o dvou
plyšových opičkách – maskotech
od dětí, které připnuté na batoh
provázely Radka Jaroše na cestě, až
nakonec skončily v rukách himálajských dětí. Přítomní se také dozví, že v roce 2001 by Radek Jaroš
rád zdolal druhou nejvyšší horu
světa K2 a proč se na ni musí lézt
právě v létě a zda se chce nebo
nechce někdy v budoucnu na Kanchenjungu vrátit.
E. Jašková

Mezi snímky dokumentujícími výpravu do zasněžených velehor je řada
záběrů zdánlivě netypických. Ale každá podobná výprava začíná již
v podhůří a není pravda, že první kilometry cesty bývají fádní a snadné.
Na snímku visutý most přes jednu z himálajských říček. Dlouhý asi 70 m,
zavěšený ve výšce 15 m nad zemí. Výprava přes něj přecházela šestý den
pochodu a spolu se 60 nosiči přenášela si 2 t materiálu.

Snímek z prvního výškového tábora. V pozadí moréna – tekoucí ledovec,
padající a klikatící se převážně jihovýchodním směrem. Odtud výprava
přicházela.

Policie ČR informuje
Od poslední relace jsou v šetření
opět dva případy nesvědomitých
otců, kteří neplní stanovenou vyživovací povinnost. Jeden muž z N.
Města dluží matce dítěte od ledna
11 tis. Kč, druhý od dubna poloviční částku.
Dne 14. 11. byl v zahradní chatce přichycen 19letý mladík ze ŽMáru n.S., který utekl z vojny a chataře v okolí trápil již od října. Po
vloupání v chatách přespával, konzumoval nalezené potraviny a prodával některé věci z chat. Přes den
se toulal okolím a tipoval si další
místa k přespání. Do některých chat
se vloupal opakovaně, celkem mu
bylo prokázáno 8 vloupání.
V noci na 15. 11. se vloupal dosud nezjištěný pachatel do místní
restaurace. Po vypáčení zadních
dveří vše prohledal a odcizil zejména peníze. Celková škoda činí skoro 25 tis. Kč
Nová forma podvodného vylákání fin. prostředků hrozí zejména
starým a o samotě žijícím občanům. Navštíví je údajný zaměstnanec smyšlené firmy s předem natištěnou výherní poukázkou na jméno dotyčného, které si zjistil pře-

dem na domovních zvoncích nebo
u sousedů. Občana seznámí s „výhrou“ a podmínkou jejího převzetí
- uhrazením daně vždy několika
tisíc korun na místě. Občan si prý
„výhru“ na poukázku vyzvedne
nebo mu bude zaslána poštou. Podvodník nechá občana někdy zavolat svým mobilním telefonem k ověření „majiteli firmy“, což potvrzuje
komplic z auta stojícího nedaleko.
Pokud občan peníze vydá, pachatelé z místa okamžitě odjíždí. Občan již ve většině případů své peníze nikdy nevidí. Apeluji na všechny občany, neprodleně sdělte na
bezplatnou linku č. 158 výskyt obdobných obtěžujících podvodníků
či po domech chodících prodejců,
aby mohla P ČR včas zakročit.
npor. Bouček
Děkuji Městské policii N. Města
za nalezení horského kola a zprostředkování jeho vrácení majiteli.
Radek Jaroš

NABÍZÍ:

Infikovaný odpad do kontejneru nepatří!
V pondělí 20. 11. byly sváženy
kontejnery na tříděný odpad. Druhý den, při zpracování plastového
odpadu, pro který jsou určeny kontejnery žluté barvy, bylo zjištěno,
že do některého z těchto kontejnerů bylo vysypáno větší množství
použitých lékařských jehel a injekčních stříkaček, část z nich byla znečištěna krví. Tento odpad byl do
kontejneru vhozen volně, bez obalu, takže znečistil celé svozové vozidlo s ostatním cca dvoutunovým
plastovým odpadem. Nejvíce zaráží, že původce odpadu musí dobře
vědět, jaké nebezpečí může přinést
použitý zdravotnický materiál při
4

ručním dotřídění plastového odpadu a že si dovolí ho likvidovat uvedeným způsobem.
Použité injekční stříkačky a jehly
jsou zařazeny dle Vyhlášky MŽP
č. 337/1997 Sb., (Katalog odpadů)
jako odpad nebezpečný a jako s takovým s ním musí být nakládáno.
Musí být likvidován dle zákona, tzn.
spalován v zařízeních k tomu určených nebo ukládán na zabezpečenou skládku nebezpečných odpadů.
Tento případ považujeme za závažný a bude podroben šetření.
Upozorňujeme, že za porušení zákona o odpadech je možno uložit
vysoké sankce:

1. za porušení ustanovení § 39 odst.
(1) písm. a), b), f), zákona č. 125/
1997 Sb., o odpadech v pozdějším
znění uloží příslušná obec pokutu
do výše 300 tis. Kč.
2. za porušení ustanovení § 39 odst.
(3) písm. b) uloží příslušný okresní
úřad nebo inspekce pokutu ve výši
od 30 tis. Kč do 10 mil. Kč.
Do žlutých kontejnerů na plastový odpad mohou být do budoucna
ukládány pouze plastové láhve od
nápojů – PET láhve a folie. Pro jiný
druh plastového odpadu tyto kontejnery určeny nejsou.
Marcela Kratochvílová,
odbor investic a MH

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

MATEÿSK¡ äKOLA ULICE éœ¡RSK¡
POZV¡NKA
na p¯ÌötÌ setk·nÌ
v KLUBÕ»KU

5. 12. 2000

Po loňském nečekaném vítězství
ve finále republikové soutěže
v přespolním běhu družstev, které
se konalo v Karlových Varech
a kde pětice chlapců ze sportovních
tříd II. ZŠ Nové Město na Moravě
překvapila svým titulem Mistrů ČR,
byl uspořádáním letošního ročníku
pověřen Dům dětí a mládeže ŽMár
nad Sázavou.

15,30 ñ 17 hod.

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště dopravy a služeb
Nové Město na Moravě, Na Bělisku 295
tel. 0616/615 120
e-mail info@sos-nmor.czwww.sos-nmor.cz

Den otevřených dveří
11. 12. 2000

Žáci II. ZŠ obhájili titul,
jsou znovu Mistry ČR

8 – 16 hod.

Grantové konkurzy Ministerstva kultury ČR
Ministerstvo kultury ČR vyhlašuje pro rok 2001 grantové konkurzy. V odboru regionální a národnostní kultury se mohou týkat
projektů na podporu:
r kulturních aktivit zdravotně postižených občanů (uzávěrka 19. 1.
2001)
r kulturních aktivit národnostních menšin (uzávěrka 12. 1. 2001)
r zájmových kulturních mimouměleckých aktivit (uzávěrka
15. 1. 2001)
r neprofesionální umělecké aktivity (uzávěrka 31. 1. 2001)
Konkurzy jsou určeny pouze pro
občanská sdružení, která jsou registrována ve smyslu zákona č. 83/
1990 Sb., o sdružování občanů, ve
znění pozdějších předpisů. Přihlásit
se mohou občanská sdružení registrovaná do 31. 12. 1999.
Texty vyhlášení včetně podmínek a formuláře, na nichž se projekty odevzdávají, lze písemně vyžádat na adrese: Ministerstvo kultury ČR, odbor regionální a národnostní kultury, Milady Horákové
139, P.B. 214, 160 41 Praha 6,
případně telefonicky na číslech:
w02/57085258, 24310680, e-mail:
vankoval@mkcr.cz – Mgr. Libuše
Vaňková (zdravotně postižení občané)
w02/57085353, e-mail: vondrakj@
mkcr.cz – PhDr. Jana Vondráková
(národnostní menšiny)
applv@
w 02/57085265, e-mail:
mkcr.cz PhDr. Václav Appl (zájmové kulturní – mimoumělecké
aktivity)
w 02/57085291, 57085259, 33323897,

e-mail: polendor@ mkcr.cz nebo
vozkovai@mkcr.cz – Róza Polendová, Ivana Vozková (neprofesionální umělecké aktivity).
Lze je získat i na referátech kultury okresních úřadů (magistrátů)
a též prostřednictvím internetu, ze
stránek MK ČR, adresa:
http://www.mkcr.cz
Mimo vyhlášené konkurzy může
Ministerstvo kultury ČR mimořádně
poskytnout v roce 2001 v odůvodněných případech individuální finanční příspěvky kulturním zařízením okresních úřadů, obcí a jiných
právnických osob, obcím a fyzickým osobám na veřejně prospěšné
projekty zaměřené na kulturní aktivity. Informace o předkládání žádostí
mohou zájemci získat v odboru regionální a národnostní kultury. Kontaktní adresy viz výše.
dle měsíčníku
Místní kultura 11/2000
Je čas nás poznat – Vás tedy pozvat
do nově otevřené prodejny

s bazarovým nábytkem U Márč

Na 500 metrech čtverečních si můžete
vybrat:
· sedací soupravy v ceně již od 1 800,—Kč
· obývací stěny v různém provedení
· lustry a další bytové doplňky
· dětské autosedačky od 450,— Kč
Nabízíme také KOMISNÍ PRODEJ
vašehopoužitého nábytku.
Bobrová 87, okr. Ž0ár nad Sázavou
tel. 0616 / 67 32 26
Po – Pá 8.30 – 17.00 So 8.30 – 12.00

FOTBALOVÝ
TURNAJ
V pátek 17. listopadu uspořádala
jednota Orla Nové Město na Moravě turnaj Metodějovy župy v sálovém fotbalu. Akce proběhla v tělocvičně LOU v Petrovicích. Kromě
domácích se zúčastnila také družstva ŽMáru nad Sázavou, Bystřice
nad Pernštejnem, Rožné a Čebína.
Přestože se jednalo o kategorii
mužů, věkový průměr účastníků jen
těsně převyšoval „hranici dospělosti“.
Jednotlivá utkání se hrála ve vysokém tempu a o výhře rozhodovala nejen rychlost a obratnost, ale
často i „šOastná branka“. Jedním
z nejhezčích utkání byl souboj Rožné a Bystřice, kdy se Rožná nezalekla vedení favorita a otočila zápas, který korunovala několik sekund před koncem překrásným
gólem z přímého kopu.
Po odehrání základní skupiny
se ještě bojovalo o 1., respektive
3. místo. Zvláště finále BystřiceŽMár bylo velice napínavé. ŽMár
nevyužil herní převahu a po bezbrankovém prodloužení vyhrála
Bystřice na penalty 1:0. V boji
o třetí místo podlehlo Nové Město
Rožné 2:3.
Vít M. Německý, Orel –
jednota Nové Město na Moravě

Volejbal
Dorostenky sehrály 19. 11. další
utkání s Blanskem A. V prvním
zápase nestačily hráčsky a po herní
činnosti a prohrály 0:3. Omluvou
je snad to, že nastoupily hráčky,
které hrály své první zápasy. Ve
druhém zápase se už přece jen začalo dařit. Po bojovném výkonu se
našly a vyhrály hlavně samy nad
sebou 3:2.
jr

Závody se konaly na domácích
tratích v okolí hotelu Ski v Novém
Městě na Moravě v sobotu 11. 11.
za krásného nepodzimního počasí.
Družstvo starších žáků II. ZŠ N.
Město přes značnou nervozitu před
startem (obhajoba je vždy těžší) zvítězilo s velkým náskokem a získalo
tak titul Mistrů ČR i pro rok 2000.
Výsledky – jednotlivci (40 startujících) – 3 km: 1. Formánek Jiří, 3.
Holub Karel, 4. Ptáček Radim, 10.
Janošec Miroslav, 19. Gabriel
Tomáš
Družstva – (8 regionů ČR) 1. II.
ZŠ N. Město, 2. Třinec, 3. Trutnov,
4. Cheb, 5. Janov n. Nisou, 6. Příbram, 7. Pelhřimov, 8. Praha
Zdeněk Ptáček

Miluše Veinlichová
Ž6árská 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

Giganti
českých vod
Přerostlé ryby, které žijí v 15 tis.
litrech vody, zavítají do N. Města
na Mor. Výstava představí sumce
obecného (33 kg, 1,8 m), sumce
obecného (albín, 10 kg, 1,15 m),
kapra koi (japonský červený, 8 kg,
0,7 m) a dalších 8 druhů ryb mimořádných rozměrů.
Akvarium o rozměrech 7 m délky, 2 m šířky a 1,2 m výšky bude
instalováno na Vratislavově nám.
v prostoru mezi městským úřadem
a Informačním centrem ve dnech
1. – 3. 12., otevřeno 10 – 18 hod.

VÁNOČNÍ PRODEJ RYB
pátek
středa
čtvrtek
pátek

15.
20.
21.
22.

12.
12.
12.
12.

14,00 –
8,00 –
8,00 –
8,00 –

17,00
16,00
16,00
16,00

sádky
sádky a náměstí
sádky a náměstí
sádky a náměstí
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roziruje své sluby po telefonu
Od 1. øíjna 2000 je zákazníkùm z okresu Blansko k dispozici nové telefonní èíslo,
na kterém mohou získat informace a vyøídit své záleitosti související s odbìrem
elektrické energie.

Zákaznická linka
☎
Obchodní kanceláøe JME, a. s., ïár nad Sázavou, Nové Mìsto na Moravì
tel: 0616 / 686 333
Na uvedeném telefonním èísle Vám poskytneme tyto sluby a informace:

☎ změna výše záloh a údajů o zákazníkovi
☎ vyúčtování odběru elektřiny
☎ informace o smlouvě o dodávce
elektrické energie
☎ informace pro jednání v obchodních kancelářích –změna sazby, změn odběratele,
nový odběr, ukončení odběru

Volejte:

Po, St 7 - 17 h

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

☎ reklamace správnosti měření a oznámeí poruchy elektroměru nebo sazbového spínače
☎ informace o sazbách a cenách elektrické
energie
☎ informace o době platnosti nízkého tarifu
☎ informace o připojení a podmínkách dodávky elektrické energie

Út, Èt 7 - 14 h

Inzerujte
Inzerujte
vv Novoměstsku
Novoměstsku
řádková nepodnikatelská inzerce zdarma
plošná inzerce:
pro novoměstské podnikatele
13,50 Kč/cm2
pro ostatní

☞ 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

Pá 7 - 12 h

15 Kč/cm2

UNIMAL
Malby – Nátěry -Nástřiky
Masarykova 205
Nové Město na Moravě
Miloš Fišar

změna telefonního čísla

0605 57 25 45

NEJVĚTŠÍ VÁNOČNÍ KOUTEK nabízí:
❄ vše na Mikuláše, anděla i čerta
❄ přes 50 druhů masek a paruk
❄ vlasy, vousy, čerň na zuby i obličej
❄ Mikulášská berle, oblek i čepice
❄ andělská křídla, čertí vidle
❄ blikající i obyčejné rohy pro čerty
❄ třpytky, glitry, líčidla, hvězdy
❄ spousty sáčků a tašek na nadílku
❄ nejlevnější Mikulášské cukrovinky
❄ čokoládové adventní kalendáře
❄ spousty Mikulášských i vánočních dekorací
Těšíme se na Vaši návštěvu. Papírnictví pod nemocnicí, tel. 615 270
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