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 Zprávy z radnice 

Zastupitelé schvalovali 5. 6. roz-

dělení Grantů v oblasti sportu, kul-

tury a spolkové činnosti na rok 2001.

Návrh komise pro mládež a tělový-

chovu upravený radou města v pod-

statě respektovali, pouze „přidali“

žákům fotbalistům z Bohemia Bree-

ding a „ubrali“ sportovním třídám.

V rozpravě k tomuto bodu zaznělo,

že většina žádostí nesplňovala pod-

mínky grantů (nebyl připraven kon-

krétní projekt), přesto byly finance

žadatelům poskytnuty jako příspě-

vek na činnost. Příští rok však již

komise takto benevolentní nebude.

Celkový součet všech požadav-
ků byl 9,68 mil. Kč, rozděleno bylo
1,5 mil. Kč, z toho (v tis. Kč) pro
oblast sportu 951 (320 SK lyžo-

vání – soutěže, publik. činnost, 320

sport. třídy II. ZŠ – výcvik, trénink,

závody, 157 TJ – atlet. stadion, 50

FC Bohemia Breeding – sport. čin-

nost...) pro oblast kultury 170 (77

Orel, provoz kina, 40 ZUŠ - 50. vý-

ročí vzniku hudeb. školy,...), pro
spolkovou činnost 366 (129 I. ZŠ

– inform. a vzdělávací centrum, 40

Junák - činnost,...).

EJ

Rozdělení grantů

Květináče z náměstí mohou zdobit jinde
Květináče, které zmizely z Vrati-

slavova nám., jsou v majetku TS

služeb s.r.o. Komise pro územní

plánování, urbanismus a architek-

turu doporučila jejich odstranění,

neboF působily na náměstí jako ci-

zorodý prvek a v určitých místech

znemožňovaly dobrý výhled řidi-

čům. Rada města toto doporučení

nikoli jednohlasně přijala.

O dva z osázených květináčů pro-

jevila zájem nově zprovozněná Zá-

chranná služba v okresní nemocni-

ci, i ostatní mohou být příležitost-

nými zájemci využity. Jak dodal mís-

tostarosta Kliment, náměstí se po

nezbytné obnově inženýrských sítí

dočká jednotné drobné architektu-

ry z litiny. Inspirativním vzorem mů-

že být např. město Kunštát.       EJ

B U F E T
v poliklinice nebude

Osobní návštěva vedení města ve

dvou bufetech Gurmán gril potvr-

dila obavy, že podobné stravovací

zařízení by nebylo vhodné situovat

do budovy, která slouží zejména

administrativě a zdravotní péči.

Aroma rozhodlo, další jednání s hy-

gieniky je již bezpředmětné.      EJ

Na základě výsledků výběrového řízení ze dne 2. 5. byl radou města

doporučen a krajským úřadem potvrzen a k 1. 9. 2001 jmenován do funk-

ce ředitele Domu dětí a mládeže v Novém Městě na Moravě Lubomír Šula

z Bělé nad Radbuzou.       EJ

Ředitelem DDM jmenován Lubomír Šula

Z hlavních bodů 60. řádného jed-
nání RM ze dne 4. června a XIII.
řádného jednání ZM ze dne 5. červ-
na:
❒ Rada města projednala a vzala na

vědomí účetní uzávěrku restaura-
ce Včela za období 1998 – 2000.

RM uložila starostovi města projed-

nat s vedením restaurace možnost

zrušení společnosti s ruč. omeze-

ným a ředitelce NKZ předložit eko-

nomický rozklad pronájmu se zo-

hledněním vytápění, úklidu a pou-

žívání WC. Cílem uvažovaných

změn je hledání cest ke zekonomič-

tění pronájmu.

❒ RM doporučila zastupitelstvu ke

schválení texty smluv se Státním

fondem životního prostředí ČR

ohledně státní podpory na rekulti-
vaci skládky Daříkovec (státní do-

tace 3590 tis. Kč, půjčka 1197 tis.

Kč). Touto problematikou se zastu-

pitelé zabývali již v prosinci 2000,

kdy také m.j. poprvé diskutovali,

proč byla jako zástava vybrána bu-

dova Tělovýchovného střediska.

Dne 5. 6. ZM schválilo uzavření

smluv.

❒ RM pro nadcházející ZM připra-

vila a ke schválení doporučila ně-

kolik majetkových dispozicí, které

pak zastupitelé schválili. Majetko-

vé dispozice se mj. týkaly směny

pozemků mezi městem a VaK a.s.,

prodloužení pronájmu parcel pod

stánky s tiskem, prodeje části po-

zemku firmě Racom, převodu jed-

né čtvrtiny ČOV Svazku vodovodů

a kanalizací.

❒ RM byla seznámena se záměrem
výstavby nové benzinové čerpací

stanice na silnici II/150, a to v blíz-

kém sousedství části Betlém, za

mostem přes Bobrůvku. Rada pře-

dala záležitost komisi pro územní

plánování, urbanismus a architek-

turu a doporučila kladné projedná-

ní.

❒  RM byla seznámena se záměrem
gymnázia zřídit sportovní třídy
a vyslovila mu podporu. Rovněž

zastupitelé byli 5. 6. seznámeni

s podrobnostmi a také vyjádřili pod-

poru. Novoměstské gymnázium

zareagovalo v kraji jako první na

možnost zřízení sportovních tříd

a jeho projekt byl přijat.

❒ Tři místní části – Hlinné, Jiříko-
vice a Olešná požádaly o přeměnu

místních samosprávných komisí na

kvalitativně vyšší osadní výbory.

Rada toto rozhodnutí doporučila

a zastupitelé je schválili. Ostatní

místní části mohou o podobnou

změnu kdykoli požádat.

❒ Na podnět občana N. Města se

budou komise pro mládež a tělový-

chovu a komise pro územní pláno-

vání, urbanismus a architekturu za-

bývat vytipováním skate parku –

místa pro mládež se skateboardy.

(dokončení na str. 3)

Lesy a zeleň po necelých pěti letech opět

Členská schůze podílnických obcí

Lesního družstva obcí se sídlem

v Přibyslavi rozhodla na své člen-

ské schůzi dne 8. 6. zcela jedno-

značně o odprodeji 51 % podílu Le-

sů a zeleň s.r.o. se sídlem v N. Měs-

tě ze svého majetku do majetku

N. Města za 3,6 mil. Kč.

Tato částka byla vyjednávacími

skupinami obou stran stanovena

a dohodnuta jako konečná. Její výše

je dána oboustrannou dohodou

a jeví se jako optimální. Vyjedná-

vací skupina N. Města ve složení

JUDr. J. Havlíková, V. Strašilová,

Ing. J. Povolná, J. Sokolíček, P. Kli-

ment, Ing. F. Martinec, Mgr. B. Hlou-

šek, J. Svatoň tuto částku vidí slo-

ženu ze dvou komponentů. Za prvé

2,8 mil. Kč jako částku za odkup

51 % podílu, 0,8 mil. Kč pak jako

částku, kterou město zaplatí za ostat-

ní možné nároky Lesního družstva,

které se tímto s konečnou platností

vzdalo veškerých svých případných

nároků.

Chtěl bych tímto upřímně podě-

kovat svým kolegyním a kolegům

z výše jmenované vyjednávací sku-

piny, ustanovené zastupitelstvem

města za účelem vyjednání odku-

pu. Spolupráce se nesla v duchu

naprosté kompaktnosti a smyslupl-

nosti v jednání. Jsem přesvědčen,

že dojednané resumé je toho dokla-

dem.

Byl dohodnut i splátkový kalen-

dář ve prospěch města, a to splátka

2 mil. Kč do konce srpna 2001

a splátka 1,6 mil. Kč do konce října

2002.

Nemohu nepoděkovat i celému

představenstvu LDO a potažmo

i zmíněné členské schůzi, která pro-

dej potvrdila. Jednání nebyla lehká,

byla však vedena zcela korektně.

Josef Sokolíček, starosta

zcela v majetku Nového Města na Mor.

Navštivte městskou slavnost

NOVA CIVITAS
pátek 29. 6. / 8 – 22 hod.

program na str. 2

Součástí městské slavnosti je

tradičně řemeslný jarmark. Stej-

ně jako loni se mezi stánky ob-

jeví jeden netradiční. Sám mís-

tostarosta z Waalre a několik jeho

kolegů budou prodávat zboží

dovezené z Nizozemí. Výtěžek

prodeje bude opět věnován na

dobročinné účely. Loni jsme si

mohli nakoupit plechové pod-

nosy, dózy, lisy na česnek a ji-

né pro domácnost vhodné před-

měty. Letos ještě neznáme ani

sortiment, ani konkrétního pří-

jemce zisku z prodeje, ale věř-

me, že zboží z Waalre půjde na

odbyt stejně dobře jako loni.

EJ
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Děkujeme všem, kteří doprovo-

dili pana Klementa Váchu na jeho

poslední cestě.       rodina Váchova

Obecní úřad v Krátké Vsi děkuje

všem žákům Středního odborného

učiliště lesnického v Petrovicích,

kteří pomáhali 31. 5. v Krátké Vsi

při řezání spadlých stromů po silné

vichřici. Díky jim byla silnice 34

(Havlíčkův Brod – Padrubice) brzy

průjezdná.

Josef Venzhöfer, starosta

Střední zdravotnická škola a Vyš-

ší odborná škola ve ŽTáře n. S.

děkují dětem ze Speciálních škol

v N. Městě na Mor. za výstavku

výtvarných prací, která jim zpří-

jemnila atmosféru skládání praktic-

kých maturitních zkoušek.

Mgr. Petra Bednářová

Dne 16. 6. se dožila paní Josefa

Váchová 88 let. Vše nejlepší a hod-

ně zdraví do dalších let přeje

rodina Váchova

Poděkování

Blahopřání

ZUŠ Jana Štrusy

Koncert

Knihkupectví
Trojan

Kino

Občané, pozor! V lese nad Černým rybníkem vládnou duchové!

Musím vám to, milí čtenáři, vylí-

čit od začátku. V půli května se na

dveřích MŠ ŽTárská objevil záhad-

ný plakát oznamující, že v sobotu

... se bude konat strašidelné odpo-

ledne pro děti a rodiče – kola, pár-

ky a strach s sebou.

Na startu se zdálo, že jsme doma

zapomněli strach, ale hned na první

zastávce v území duchů jsme ho

bez problémů našli. Ještěže jsme si

ve školce mohli vyrobit ze šišek

vlastního ochranného ducha. Hned

se nám hodil. Bílé postavy běhaly

u viaduktu jako divé, ale nezaúto-

čily, duch nás chránil. Na další za-

stávce jsme ducha nakrmili a u Čer-

ňáku jsme mu postavili domeček.

Tam se vyřádili i dospělí. Mnozí

tvrdili dětem, že to samy nezvlád-

nou, ve skutečnosti jsme si chtěli

také pohrát.

Zakončení duchařského dýchán-

ku muselo být samozřejmě u ohýn-

ku – buřtíky, to je naše! Děti se na-

jedly, napily, pohrály, rodiče si po-

povídali se známými a jelo se domů.

Většina se určitě zastavila ještě na-

vštívit svého ducha.

Pokud půjdete nebo pojedete na

SKI hotel, nakoukněte nad Čerňá-

kem do lesa. Uvidíte tam přehlídku

nových trendů v architektuře – pří-

rodní materiály jasně vedou.

Děkujeme všem učitelkám z MŠ

ŽTárská za nádherné odpoledne,

takových akcí si moc považujeme.

za děti i rodiče M. Kondýsková

(Nebojte se, i když je to ryzí pravda.)

nabízí

❖  Jízdní řády ČD 2001/2002

- Morava a Slezsko

- Česká republika

❖ Jízdní řády autobusové dopravy

ŽTár - oblastní

ZLATÁ HŮLKA
festival mažoretek

sobota 23. 6.
9.30   pochod městem

10 – 11.30  Vratislavovo nám.

14 – 16  kulturní dům

Miluše Veinlichová
Ž�árská 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

Přiběhli zlehka s radostí z pohy-

bu, kterou byli odhodláni dávat dál.

Roztomilí žluFoučcí broučci a mod-

ří ptáčkové s lehkými křídly, roz-

dováděné čarodějnice, vážnější vy-

jádření pocitů „Vlastně se nic nesta-

lo“, něžný a jemný dotek anděla,

ladné a půvabné písečné duny. Vy-

vrcholení přichází v pohybovém

divadle „Hra v šachy“, kde byl

umocněn zážitek z pohybu drama-

tickým ztvárněním tanečnic, které

v tomto oboru začínají, ale drama-

tické vedení je mnohaleté. Výbor-

né výkony a mystika námětu obe-

censtvo doslova uchválily. Jako teč-

ka představení Rituál vycházející-

ho slunce.

Vystoupení tanečního oboru –

ovoce jednoletého stromu, které

hrozilo, že příliš brzy utrženo bude

kyselé – přineslo pestrou, půvab-

nou a emocionální podívanou. Ne-

šlo jen o estetický zážitek z hudby a

pohybu, ale hlavně o vyjádření

myšlenky, pocitu tancem a o touhu

sdělit se. Za probuzenou touhu mlu-

vit pohybem patří velký dík učitel-

ce a tanečnici Ditě Kabátové.

za rodiče dětí Marie Nečasová

NÁDHERNÝ ZÁŽITEK

22. pá ve 20 hod., 23. so ve 20 hod.

Na pokraji slávy (124´)

Hudební komedie vykresluje atmo-

sféru rockové scény počátku 70. let.

Premiéra, přístupný 48 Kč

26. út ve 20 hod., 27. st ve 20 hod.

Vyhnání z ráje (120´)

Tragikomedie s filozofickou úva-

hou o morálce, svobodě a smyslu

existence. Premiéra, příst. od 15 let

45 Kč

29. pá ve 20 hod., 30 so ve 20 hod.

Quills – Perem markýze de Sade
(119´)

Příběh z útulku pro choromyslné,

ze života pornografa a sexuálního

experimentátora. Premiéra, příst. od

15 let 45 Kč

4 . – 6. 7. Tmavomodrý svět, před-

prodej vstupenek od 22. 6. při fil-

mových představeních

Další připravované červencové fil-

my: Purpurové řeky, Hannibal...

pěveckého sboru gymnázia
pod vedením Josefa Večeři

27. června v 17.00 hodin

aula gymnázia

Slávek Klecandr – Protější břeh
sólový recital kytaristy skupiny

Oboroh, 28. 6. v 19,30 hod., evan-

gelický kostel

Koncert

Videopůjčovna DECH

Knihovna

upozorňuje na změnu výpůjčních

hodin po dobu stavebních prací

v KD (červenec, případně počátek

srpna):

po – so 17 – 20.30 hod.

informuje čtenáře:
V červenci bude novoměstská kni-

hovna uzavřena z důvodů denno-

denních stavebních úprav v budo-

vě kulturního domu.

Knihovna bude pravděpodobně

opětovně otevřena v měsíci srpnu.

Na měsíc srpen 2001 je určena půj-

čovní doba dle rozpisu:

po 12.30 - 17. 30

út zavřeno

st zavřeno

čt zavřeno

pá 9.00 - 11.00 12.30 - 17.30

Děkujeme za pochopení.

Alena Janíčková, ved. knihovny

Poděkování dětem

st 27. 6. 18 hod., Monseova ul.

Absolventský koncert Kláry Dvo-
řákové a Zdenky Sokolíčkové

Ochozou se zpráva nese,

až se všechno kolem třese,

že se chystá velká sláva,

narozeniny má

Sláva – Buchta

Zdraví, žití veselé,

to mu přejí přátelé.

A( je mlád a a( se tuží,

přejí zase lesní muži

z Harusáku

Blahopřání

Poděkování

Program městské slavnosti NOVA CIVITAS
ŘEMESLNÝ JARMARK
  8.00 – 17.00 hod.

KULTURNÍ PROGRAM
10.00 – 12.00 hod.
13.00 – 14.30 hod.

14.30 – 16.00 hod. Regionální přehlídka dětských folklórních souborů (Rozmarýnek,
Bystřinka – Ž>ár n.S., Bystřičánek – Bystřice n.P., Lubeňáček – Lubná

u Poličky, Šípek – Nové Město na Moravě)
15.30 – 17.00 hod. Výstava historických hasičských stříkaček a demonstrace hašení ohně
16.00 – 17.30 hod. Swingový orchestr L. Kirchnera

18.00 – 19.30 hod. BLUESWEISR - slovenská bluesová skupina
20.00 – 22.00 hod. POUTNÍCI – folková skupina, Brno

  HORÁCKÉ MUZEUM – stálé expozice, výstava absolventských prací ZUŠ, demonstrace lido-

vých řemesel (předení, síMování, tkaní na stavu), dle počasí otevřen
mázhaus, provoz Vírského mlýnku

 HORÁCKÁ GALERIE – stálé expozice, výstava Ladislava Martínka

Hrátky, hudba a tanec připravený žáky ZUŠ
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Úřady práce mohou za podmí-

nek stanovených výše uvedeným

zákonem zaměstnancům zaměstna-

vatele, na kterého byl u příslušného

soudu podán návrh na prohlášení

konkursu, vyplatit nevyplacené

splatné mzdové nároky. Zaměstna-

nec uplatní mzdové nároky písem-

nou žádostí u kteréhokoliv úřadu

práce. O nároku rozhodne místně

příslušný úřad práce, a to v návaz-

nosti na sídlo, místo podnikání nebo

bydliště zaměstnavatele.

Mzdové nároky může úřad prá-

ce na základě předložených pod-

kladů od zaměstnance a zaměstna-

vatele vyplatit za období před po-

dáním návrhu na konkurs, a to

v rozsahu mzdových nároků splat-

ných za 3 měsíce v době 6 měsíců

předcházejícímu měsíci, ve kterém

byl podán návrh na prohlášení kon-

kursu. Celková výše vyplacených

mzdových nároků zaměstnanci za

jeden měsíc je omezena.

Přehled zaměstnavatelů, na které

byl podán návrh na konkurs je

k dispozici na všech pracovištích

Úřadu práce ŽTár n. S., a to ve ŽTá-

ře n. S., N. Městě na Mor., Bystřici

n. P., Velkém Meziříčí, Velké Bíteši

nebo na internetové adrese: http://

ssz.mpsv.cz/insolvence/

Bližší podmínky a informace po-

skytuje na Úřadu práce ve ŽTáře

n.S., Ilona Fanfrdlová, 1. podlaží,

kancelář č. 323, tel. 0616/682 152.

PhDr. Eva Sekorová, ÚP ŽWár n. S.

Úřad práce informuje: Ochrana zaměstnanců
při platební neschopnosti zaměstnavatele

II. ZŠ Nové Město na Moravě
Smyslem činnosti ve speciálních

třídách je poskytnutí všestranné po-

moci a podpory vedoucí ke zmír-

nění výukových obtíží, odstranění

psychických bariér, které se u žáků

s těmito obtížemi často vyskytují,

a snaha o nápravu nebo alespoň

zmírnění přítomných SPU.

S těmito cíli pracovaly v průbě-

hu letošního školního roku ve škole

dvě třídy zaměřené na výchovu

a vzdělávání žáků, u nichž se v prů-

běhu prvních let školní docházky

objevily obtíže omezující zvládnutí

učiva obvyklými postupy.

V samostatných učebnách mimo

hlavní budovu školy se pod odbor-

ným vedením učitelky Z. Solařové

(4. D - 10 žáků) a učitelky H. Ve-

verkové (3. C – 9) žáků vzdělávaly

děti s poruchami dyslektického,

dysgrafického a dysortografického

charakteru, děti s LMD a hyperki-

netickým syndromem, děti s neu-

ropsychickými obtížemi a poma-

lým psychomotorickým tempem

a děti s inteligenčním kvocientem

pohybujícím se v hraničním pásmu

průměru nebo pásmu lehkého pod-

průměru. U dětí byl přechod do

speciálních tříd doporučován na

základě odborného vyšetření v Pe-

dagogicko-psychologické poradně

ve ŽTáře n.S. nebo po předchozí

domluvě s rodiči.Vyučování ve

speciálních třídách probíhalo podle

učebních plánů a osnov schvále-

ných ministerstvem školství pro třetí

a čtvrtý ročník základní školy. Roz-

sah učiva ve speciálních třídách tedy

odpovídal rozsahu učiva ročníků

tříd běžných. Ke zmírnění SPU se

zejména v hodinách čtení a psaní

využívaly učebnice a pracovní se-

šity z nakladatelství TOBIÁŠ (Čí-

tanka pro dyslektiky, Pracovní sešit

pro nápravu vývojových poruch

v českém jazyce) a pracovní listy

vydávané PPP ŽTár nad Sázavou

(Cvičení pro dyslektiky I. -IV., Ta-

bulky pro nápravu dysortografic-

kých chyb, Čtenářské tabulky).

Zvláštní pozornost byla při vyučo-

vání věnována především:

- volbě a zařazování netradičních

metod a postupů, vedoucích k osvo-

jování požadovaných znalostí (hry

a soutěže zařazované k procvičení

nebo prověření probíraného učiva)

- individuálnímu přístupu ke kaž-

dému žáku (v době vyučování i od-

poledních hodinách - v závislosti

na druhu a rozsahu SPU)

- psychické podpoře vedoucí k vyšší

motivaci dětí „nejen“ pro školní čin-

nost (projekty podporující vzájem-

nou spolupráci, psychohry k uvě-

domění si vlastní hodnoty a důleži-

tosti)

V průběhu celého školního roku

bylo zájemcům poskytováno indi-

viduální poradenství v problemati-

ce obtíží a nabídnuta možnost ná-

vštěvy speciálních tříd i v průběhu

vyučovacích hodin.

Doufejme, že i díky několika ro-

dičům, kteří možnosti zhlédnutí vý-

uky využili, se podaří nejenom zvý-

šit informovanost a udržet dosa-

vadní činnost tříd pro děti s výuko-

vými obtížemi, ale také podpořit

myšlenku rozšíření a pokračování

speciální péče ve vyšších ročnících.

II. ZŠ

Činnost speciálních tříd ve školním roce 2000/2001

Dům dětí a mládeže
zahájí činnost k 1. září 2001

Nové možnosti jak využít volný

čas se od 1. 9. 2001 otevřou pro dě-

ti a mládež. Dům dětí a mládeže za-

hájí svou činnost. Byl zřízen jako

příspěvková organizace města. Cí-

lem je vyplnit mezery ve volnoča-

sových aktivitách dětí a mládeže,

a to především školních dětí a stře-

doškolské mládeže. DDM bude

sídlit v budově I. ZŠ, Výhledy 526

v Novém Městě na Moravě. Hlavní

náplní bude činnost zájmových

útvarů, které budou postupně ote-

vírány.

Příměstský tábor
První akcí nově zřízeného Domu

dětí a mládeže v Novém Městě na

Moravě bude příměstský tábor, kte-

rý se uskutečni 27. - 31. srpna 2001.

Příměstský tábor nabídne dětem pro-

gram každý den od 9.00 do 16.00

hodin. V rámci tábora se uskuteční

i dvoudenní výlet do Prahy. Další

informace o příměstském táboře

i činnosti DDM budou postupně

zveřejňovány v Novoměstsku a na

webových stránkách města.

Lubomír Šula

NADACE
PRO TRANSPLANTACE

KOSTNÍ DŘENĚ
připravila ve spolupráci s Juná-

kem ve 40 městech ČR akci Kap-

ka naděje. Jedním z vybraných

měst je i N. Město na Moravě.

Dne 22. 6. odpoledne budou

moci automobilisté získat u no-

voměstské benzinové čerpací

stanice nejen pohonné hmoty,

ale dozví se i podrobnosti o pro-

blematice transplantací kostní

dřeně a poruchách krvetvorby

vůbec. Také budou moci za čis-

tě umyté přední sklo přispět

drobnou mincí na podporu pro-

gramů zmíněné nadace.       EJ

Odbor financí MÚ v N. Městě

upozorňuje občany, že ministers-

tvo průmyslu a obchodu vyhlásilo

program pod názvem Malé půjč-

ky. Jedná se o návratnou bezúroč-

nou fin. výpomoc ve výši od 0,3

do 1 mil. Kč s dobou splatnosti 4 ro-

ky. Vyřízení žádosti je bezplatné,

cílem programu je rozvoj malých

podniků poskytnutím potřebného

kapitálu.

Příjemcem podpory se může stát

podnikatelský subjekt se sídlem na

území ČR, s minimálně roční pod-

nikat. historií, který má k datu po-

dání žádosti počet zaměstnanců

menší než 50 osob a jehož tržby za

poslední kalendářní rok nepřesáhly

250 mil. Kč nebo majetek podniku

není vyšší než 180 mil Kč.

Veškeré další informace a for-

muláře poskytuje společnost IPI,

v.o.s., Strojírenská 34, ŽTár n.S:,

tel. 0616/651518, kontaktní osoba

p. Šebková

 red.

Bezúročné půjčky ze státního rozpočtu

 Zprávy z radnice 
(dokončení ze str. 1)

❒ O osudu „Bradyho domu“ (Vra-

tislavovo nám. čp. 13) se hovořilo

již v minulých letech. Zdálo se

vhodné najít cestu, kterou by byl

dům zejména z morálních důvodů

navrácen majiteli nebo jeho rodině.

Nejednoduchá, ale zákonná cesta

se nyní rýsuje a RM doporučila za-

stupitelům schválit záměr získat

v první řadě nemovitost do majet-

ku města. Zastupitelé záměr schvá-

lili, další vstřícné kroky vůči rodině

Brady budou na programu později.

Rekonstrukci domu, kterou by již

měla provádět rodina Brady a je

odhadována na 15 mil. Kč, budou

přísně sledovat památkáři.

❒ Zastupitelé schválili upravený ná-

vrh vyhlášky města o odpadech
pro II. pol. roku 2001. (Podrob-

nosti a slevy viz minulé Novoměst-

sko.)

❒  Autobusová doprava mezi N.

Městem a ŽTárem n.S. byla rozšíře-

na o víkendový noční spoj. Občané

se dočkají i přímého ranního a od-
poledního spoje do Jihlavy, který

zatím není v jízdních řádech uve-

den.

❒ Delší rozprava se vedla nad návr-

hem ohledně záměru zachování

současného charakteru parku na
Vratislavově nám. Mgr. Německý

argumentoval, že již deset let se čas

od času o této významné městské

zeleni diskutuje, dosud však nebyl

přijat žádný dlouhodobý záměr.

Připravené znění návrhu zastupite-

lé nepřijali, k problému se chtějí

vrátit po prostudování již vypraco-

vaných studií.

❒ ZM schválilo předjednanou ce-

nu za 51 % podílu společnosti Lesy
a zeleň. Podrobněji na str. 1.

❒ Příští zasedání ZM je plánováno

na 26. 6.

dle informací P. Klimenta
a J. Sokolíčka

Hovory s občany
Třebaže více občanů předběžně

naznačilo, že v Hovorech s občany

vyjádří svůj nesouhlas s odstra-

něním ozdobných květináčů z Vra-

tislavova náměstí, nezaznělo na to

téma ani slovo. Celé Hovory pře-

kvapivě a téměř předvolebně vyu-

žil Ing. Svoboda, předseda Stra-

ny za životní jistoty a její budoucí

kandidát na starostu města. Opě-

tovně požadoval rozhlednu, dopo-

ručil odkoupení budovy bývalé

mlékárny, vyjádřil se k novoměst-

ské teplárně a malou účast zastu-

pitelů na Hovorech označil jako ne-

úctu k občanům města.

EJ
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V dubnu letošního roku otevřela

Občanská poradna Nové Město

detašované pracoviště v Bystřici nad

Pernštejnem. Od této doby zazna-

menáváme i zde, stejně jako v No-

vém Městě, nárůst dotazů klientů

z oblasti práv pacientů a kvality

poskytované zdravotní péče u nás.

Proto jsme se rozhodli uveřejnit prá-

va pacientů dle Etického kodexu

Práv pacientů. Tento kodex byl

vydán v únoru 1992 Centrální etic-

kou komisí Ministerstva zdravot-

nictví.

1. Pacient má právo na ohledupl-

nou odbornou zdravotnickou péči

prováděnou s porozuměním kvali-

fikovanými pracovníky.

2. Pacient má právo znát jméno

lékaře a dalších zdravotnických pra-

covníků, kteří ho ošetřují. Má prá-

vo žádat soukromí a služby přimě-

řené možnostem ústavu, jakož

i možnost denně se stýkat se členy

své rodiny či s přáteli. Omezení

takovéhoto způsobu (tzv. kontinu-

álních) návštěv může být provede-

no pouze ze závažných důvodů.

3. Pacient má právo získat od

svého lékaře údaje potřebné k tomu,

aby mohl před zahájením každého

dalšího nového diagnostického

a terapeutického postupu zasvěce-

ně rozhodnout, zda s ním souhlasí.

Vyjma případů akutního ohrožení

má být náležitě informován o pří-

padných rizicích, která jsou s uve-

deným postupem spojena. Pokud

existuje více alternativních postupů

nebo pokud pacient vyžaduje in-

formace o léčebných alternativách,

má na seznámení s nimi právo. Má

rovněž právo znát jména osob, kte-

rá se na nich účastní.

4. Pacient má v rozsahu, který

povoluje zákon, právo odmítnout

léčbu a má být současně informo-

ván o zdravotních důsledcích své-

ho rozhodnutí.

5. V průběhu ambulantního i ne-

mocničního vyšetření, ošetření a léč-

by má nemocný právo na to, aby

byly v souvislosti s programem léč-

by maximální ohledy na jeho sou-

kromí a stud. Rozbory jeho přípa-

du, konzultace a léčba jsou věcí dů-

věrnou, a musejí být prováděny dis-

krétně. Přítomnost osob, které ne-

jsou na léčbě přímo zúčastněny,

musí odsouhlasit nemocný, a to i ve

fakultních zařízeních, pokud si tyto

osoby nemocný sám nevybral.

6. Pacient má právo očekávat, že

veškeré zprávy a záznamy týkající

se jeho léčby jsou považovány za

důvěrné. Ochrana informací o ne-

mocném musí být zajištěna i v pří-

padě počítačového zpracování. Pa-

cient má právo na zachování ml-

čenlivosti o skutečnostech, které se

zdravotnický pracovník dozvěděl

v souvislosti s ošetřením nebo léč-

bou pacienta.

7. Pacient má právo očekávat, že

nemocnice musí podle svých mož-

ností přiměřeným způsobem vyho-

vět pacientovým žádostem o po-

skytování péče v míře odpovídající

povaze onemocnění. Je-li nutné,

může být pacient předán jinému lé-

čebnému ústavu, případně tam pře-

vezen poté, když mu bylo poskyt-

nuto úplné zdůvodnění a informa-

ce o nezbytnosti tohoto předání

a ostatních alternativách, které při

tom existují. Instituce, která má ne-

mocného převzít do své péče, musí

překlad nejprve schválit.

8. Pacient má právo očekávat, že

jeho léčba bude vedena s přiměře-

nou kontinuitou. Má právo vědět

předem, jací lékaři, v jakých ordi-

načních hodinách a na jakém místě

jsou mu k dispozici. Po propuštění

má právo očekávat, že nemocnice

určí postup, jímž bude jeho lékař

pokračovat v informacích o tom,

jaká bude další péče.

9. Pacient má právo na odborné

a jemu srozumitelné vysvětlení

v případě, že se lékař rozhodl k ne-

standardnímu postupu či experi-

mentu. Písemný vědomý souhlas

nemocného je podmínkou k zahá-

jení neterapeutického i terapeutic-

kého výzkumu. Pacient může kdy-

koliv, a to bez uvedení důvodu,

z experimentu odstoupit, když byl

poučen o případných zdravotních

následcích takového rozhodnutí.

10. Nemocný v závěru života má

právo na citlivou péči všech zdra-

votníků, kteří musí respektovat jeho

přání, pokud tato nejsou v rozporu

s platnými zákony.

11. Pacient má právo a povin-

nost znát a řídit se platným řádem

zdravotnické instituce, kde se léčí

(tzv. nemocniční řád). Pacient bude

mít právo kontrolovat odůvodnění

jeho položek bez ohledu na to, kým

je účet placen.

KONTAKT:
Občanská poradna Nové Město,

ŽTárská 68

(Dům s pečovatelskou službou),

tel.: 0616 / 617 199

pondělí 13.00 - 17.30

středa 9.00 - 12.00, 14.00 - 17.30

- poradenství z oblasti sociální péče,

spotřebitelství, pracovně právních

vztahů, lidských práv, rodinné pro-

blematiky

- poradenství je bezplatné a klient

může využít anonymity

ETICKÝ KODEX PRÁV PACIENTŮ

Neukradl někdo na MŠMT projekt I. ZŠ?
Internetový magazin Svět Na-

modro přinesl 13. 6. doslovný pře-

pis interpelace poslankyně Miro-

slavy Němcové a odpovědi minist-

ra školství, mládeže a tělovýchovy

Eduarda Zemana ze dne 17. 5. tý-

kající se možného zcizení projektu,

který vycházel z koncepce státní

informační politiky vzdělávání, kte-

rá byla přijata usnesením vlády

č. 525 v roce 1999. Před touto kon-

cepcí i v jejím průběhu reagovala

I. základní škola v Novém Městě na

Moravě autorským kolektivem On-

dráček-Liedermann svými projek-

ty na stav ve využívání informač-

ních technologií ve výuce a vzdělá-

vání. Jeden z projektů byl osobně

předán jednomu z ministerských

náměstků, jeho náklady se odhado-

valy na cca 20 mil. Kč. Nejenže se

I. ZŠ nedočkala žádné odpovědi,

ale je podezření, že některé myš-

lenky se objevují v jiných projek-

tech, jejichž realizace je odhadová-

na i na několik miliard.

Poslankyně Němcová přednesla

dotazy navýsost srozumitelnými slo-

vy, nad odpovědí ministra Zemana

je vhodné přibližně třikrát polk-

nout a rozmyslet se, jak slušně for-

mulovat, za co vlastně stojí.

Poslankyně Němcová slibuje, se

problémem bude dále zabývat po-

slanecká sněmovna. Pozornost mu

věnujeme i v Novoměstsku.      EJ

Snímky Aleny Čadkové se vrací-

me k slavnostnímu otevření rekon-

struované části centrálního pavilo-

nu v novoměstské okresní nemocni-

ci. Občané využili v hojném počtu

možnosti prohlédnout si ve dnech

otevřených dveří tehdy ještě budou-

cí, dnes již zprovozněné ambulance

oční, urologickou a chirurgickou,

ARO s ambulancí bolesti, jednotku

intenzivní péče pro chirurg. obory,

lůžkové oddělení „čisté“ chirurgie

a oční oddělení.

Ještě před občany N. Města

a okolí absolvovali slavnostní stří-

hání pásky a následně prohlídko-

vou trasu novými prostory oficiální

hosté. První den prohlídky i oba

následující zněla stejně obdivná

a uznalá slova o vkusné architektu-

ře, špičkových přístrojích i objemu

investic, které díky postupné rekon-

strukci okresní nemocnice do N.

Města průběžně plynou. Tentokrát

byly náklady na stavbu i vybavení

otvírané části pavilonu 130 mil. Kč.

Kdo by měl strach, že v nemocnici,

kde se stále buduje a staví, tedy se

i stěhují jednotlivá oddělení, zablou-

dí, může použít nově vydanou map-

ku, ze které se doví současnou loka-

ci oddělení a ambulancí, příslušná

telefonní čísla a jména primářů.

V úvodním slovu k této publikaci

upozorňuje ředitel nemocnice MUDr.

Zdeněk Kadlec pacienty na jejich

práva. Pozorný čtenář tohoto oslo-

vení zjistí, že MUDr. Kadlec řídí ne-

mocnici v duchu Etického kodexu

Práv pacientů, který z podnětu no-

voměstské Občanské poradny přetis-

kujeme níže.                               EJ
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Rodáci o rodácích: Osiřelý kufr plný poselství
Při návštěvě Toronta jsem se se-

tkala s novoměstským rodákem Ji-

řím Brady. Během krátkého setkání

jsme stačili zavzpomínat na rodné

město, na dávné i nedávné životní

příběhy. S dojetím jsem nasloucha-

la vyprávění o kufru naplněném

palčivými vzpomínkami, který na

sklonku dvacátého století, téměř

padesát šest let po válce, putoval

z Evropy do Japonska.

Souhra životních náhod se zača-

la odvíjet v únoru 2000 v USA. Jiří

Brady se tam zúčastnil světového

sympozia, které se konalo na po-

čest významné výtvarnice židov-

ského původu Friedl Didker – Bran-

deis (narodila se ve Vídni, působila

v Německu, emigrovala do Prahy,

zahynula r. 1944 v Auschwitz –

Osvětimi). V roce 1942 byla de-

portována do Terezína, kde se vě-

novala dětem – vyučovala kreslení.

Pod jejím vedením vytvořily děti

bezpočet originálních obrázků. Tyto

kresby a malby terezínských dětí

byly předvedeny v rámci putovní

výstavy zmíněného sympozia. Mezi

obrázky byl uveden také seznam

žáků jedné z mnoha tříd, které Bran-

deis učila.

Jiří vnímal každý detail. Náhle se

jeho oči zabodly do jednoho místa.

Neuvěřitelné – seznam žáků začíná

jménem Hana Bradyová. Znovu

ucítil onu tíhu odpovědnosti za ma-

lou sestru. Jako tenkrát ve dvaačty-

řicátém roce, kdy byli deportováni

do Terezína. Mučivé vzpomínky

ho pronásledují po celý život.

V září téhož roku se přihodilo

další nečekané překvapení v podo-

bě dopisu z Japonska. Ozvala se

ředitelka Tokyo Holocaust Educa-

tion Resource Center – THERC (To-

kyjské vzdělávací centrum o holo-

kaustu). V úvodu dopisu ředitelka

vysvětluje, čím se vzdělávací cent-

rum zabývá. Že usilují o to, aby se

mladí Japonci dověděli pravdu

o holokaustu, o následcích brutál-

ního násilí, které ohrožuje lidskou

existenci. Učí mládež hledat cesty

zápasu proti rasismu a netoleranci.

Proto vzdělávací program zaměřili

na téma „Holokaust očima dětí“.

K tomu účelu zapůjčilo centrum od

jednotlivců a muzeí v Evropě do-

kumenty a názorné předměty patří-

cí dětem, které zažily utrpení a ná-

silí. Jedním z předmětů, zaslaných

z muzea v Auschwitz, byl cestovní

kufr. Kufr popsaný velikými bílý-

mi písmeny: Hanna Brady 625, 10/

5 1931, WaisenKind.

Na základě uvedených údajů za-

čalo pátrání po „majitelce“ nevel-

kého kufříku. V létě navštívila ře-

ditelka THERC Prahu. V Židov-

ském muzeu získala čtyři výkresy

malované Haničkou. Zjistila, že

před deportací 23. 10. 1944 do Aus-

chwitzu byla Hana v Terezíně.

V seznamu terezínských dětí obje-

vila jméno Jiří Brady. Po delším

jednání v Praze se setkala s panem

Kotoučem, který významně ovliv-

nil průběh pátrání. Potvrdil, že Jiří

Brady je skutečně bratr Hany, že

žije v Torontě (oba se velmi dobře

znají).

Pátrání se nachýlilo ke konci.

Dnes se už mladí Japonci prostřed-

nictvím THERC mohou podrobně-

ji seznamovat s životním příběhem

Hany a Jiřího. Hanin kufr, vystave-

ný ve skleněné vitríně, je nadále

středem pozornosti.

Během vyprávění jsem si prohlí-

žela fotografie ještě šFastných sou-

rozenců. Hlavou mi vířila data za-

chycující chronologii událostí v ro-

dině Brady. Jedna fotografie mi

uvízla v ruce, znám ji. Pamatuji se

na vystavené fotografie obětí rasis-

mu ve vstupní hale budovy školy.

Mezi dospělými se vyjímala krás-

lý a lidé se potkávají v nejrůzněj-

ších jeho koutech.

Tokyo v Japonsku, Toronto

v Kanadě, Praha, Nové Město na

Moravě – jsou protkané okamžiky

lidských příběhů. To se jen povrch

světa neustále mění den ode dne

jako lidská tvář. Ve městech mizí

staré domy a vyrůstají nové, mění

se ulice, silnice, toky řek. Mění se

lidé proudící v mačkanici kolem

nás. Občas potkáme věci či před-

měty ohmatané minulostí. Třeba ten

neobyčejně obyčejný kufr v To-

kyu. Zůstane varovným poselstvím

generacím 21. století.

Ema Koudelová, Jihlava

Pozn. red.: Horácké muzeum zís-

kalo do sbírek japonsky psanou bro-

žuru s názvem Hanin cestovní kufr.

Četba by byla pro zájemce z řad

místních občanů asi obtížná, zají-

mavější je připojená fotodokumen-

tace z archivu rodiny Brady.

V květnu a červnu bývá zvy-

kem, že se na chodbách středních

škol - a tedy i na chodbách novo-

městského gymnázia - objevují sku-

pinky lidí různého věku. Tito ná-

vštěvníci se zvláštními nostalgický-

mi úsměvy pomalu procházejí ško-

lou, nahlížejí do tříd, zastavují se

u nástěnek na chodbách a od zábra-

dlí před aulou nahlížejí okny do

nové tělocvičny, která zde v do-

bách jejich studií ještě nebyla. Abi-

turienti se scházejí s předem stano-

venou pravidelností - ti mladší po

deseti, starší po pěti letech a ti nej-

starší dokonce každoročně. Vzpo-

mínají nejen na studentská léta, na

první úspěchy i nezdary, na první

lásky i první zklamání, ale i na ty,

kteří před léty formovali jejich živo-

ty, probouzeli lásku k vědění, ale

vkládali i morální zásady do jejich

životů - na své profesory.

Letos se sešli mimo jiné i abituri-

enti po dvaceti pěti letech a obě tří-

dy vzpomínaly na své třídní profe-

sory, kteří se tohoto setkání již ne-

dožili. Bývalá třída čtvrtá A na pro-

fesora Arnošta Bramboru, povstá-

ním a chvílí ticha uctila bývalá čtvrtá

B památku Dr. Bohuslava Brabce.

Nejen oni, ale i všichni další abi-

turienti, kteří se letos sešli, si připo-

mněli památku bývalého profesora

a později ředitele gymnázia Rudol-

fa Svačiny, od jehož smrti uply-

nulo letos 31. května neuvěřitel-

ných dvacet pět let.

Abiturienti dodnes oceňují nejen

jeho pedagogicko-odbornou zdat-

nost, s jakou vyučoval svým před-

mětům - němčině a francouzštině,

ale i jeho odpovědný a lidský pří-

stup zejména v nelehkých pováleč-

ných a později sedmdesátých le-

tech.

Na osobnost Rudolfa Svačiny

vzpomínáme však i my, jeho býva-

lí kolegové, kteří jsme měli mož-

nost pracovat pod jeho vedením.

Přestože od jeho smrti uplynulo

už čtvrt století, máme pocit, že je

stále mezi námi. Nejen proto, že se

občas ještě i tedˇ objeví na ředitel-

ském stole složka pečlivě nadepsa-

ná jeho rukou a ukládaná do velké

skříně v ředitelně, ale především

proto, že si uvědomujeme, jak čas-

to jednáme pod vlivem moudrých

zásad, které zastával a které vkládal

do duší těch, kteří je byli ochotni

respektovat. Nejen my, ale všichni

občané našeho města mu vděčíme

za to, že podstatnou a rozhodující

mírou přispěl k zachování střední

školy v Novém Městě, která měla

být koncem šedesátých let defini-

tivně zrušena.

Pan ředitel Svačina byl však ne-

jen dobrým ředitelem své školy, ale

i významným představitelem kul-

turně společenského života Nové-

ho Města, které se mu, brněnskému

rodákovi, stalo domovem a pro kte-

ré ochotně, neúnavně a nezištně

pracoval. Vychoval zde i své dva

syny Petra a Jiřího, kteří se sem

dodnes rádi a pravidelně vracejí.

Našimi životy procházejí lidé,

kteří si svým jednáním, činy a po-

stoji zajistí naši úctu, vděčnost

a trvalou vzpomínku. A k takovým

osobnostem nepochybně patří Ru-

dolf Svačina.

Mgr. Jana Černá,
profesorka gymnázia

VZPOMÍNÁME

Oznámení: Ředitelství školy a vedení školní jídelny při II. ZŠ

v N. Městě, ul. L. Čecha 860 oznamují občanům a zaměstnancům různých

firem, kteří mají zájem o školní stravování, že se mohou přihlásit u ve-

doucí šk. jídelny na tel. čísle 0616/615183, která podá bližší informace.

Strava v naší školní jídelně je dietní, pestrá a vyhovuje normám zdravé

výživy.   II. ZŠ

ná tvář děvčát-

ka s kohoutem

na hlavě – ty-

pickým účesem

čtyřicátých let.

Netušila jsem,

že tutéž foto-

grafii budu dr-

žet v ruce, té-

měř po šedesáti

letech, v daleké

cizině. V dale-

ké? Ne. Svět je

vlastně tuze ma-
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Miss 1. ZŠ 2001
V pondělí 4. 6. se v sále Kultur-

ního domu v Novém Městě na Mo-
ravě uskutečnil druhý ročník sou-
těže MISS 1. ZŠ 2001, kterou opět

připravila redakce školního časopi-
su PUCLÍK ve spolupráci s vede-

ním školy, Sdružením rodičů při
1. ZŠ, které pořádání soutěže
podpořilo finančně, a kolektivem

učitelů.
I v letošním roce soutěži před-

cházela nominace dívek, která pro-
běhla uvnitř kolektivů jednotlivých
tříd 7.–9. ročníku. Do soutěže na-

konec nastoupilo 13 nejodvážněj-
ších děvčat. Několik dnů před vlastní

soutěží se dívky dozvěděly náplň
prvních dvou soutěžních disciplin,
na které tak měly možnost se do-

předu připravit.
První soutěžní disciplina byla spo-

jena s představením kandidátek –
zde měly dívky za úkol v poměrně
krátkém časovém úseku říci porotě

i divákům něco o sobě, o svých záj-
mech, zálibách, koníčcích apod. Už

zde se projevily rozdílné schopnos-
ti dívek promluvit na pódiu před
publikem a pronést několik souvis-

lých a smysluplných vět. Některé
soutěžící tuto disciplínu trošku pod-

cenily, což pro ně v konečném sčí-
tání bodů mohlo znamenat třeba i
ztrátu některého z titulů.

Následoval blok diskotékové
hudby, v němž mohli diváci i sou-

těžící dívky využít tanečního par-
ketu k odreagování od soutěžního

napětí. Druhá disciplina měla uká-
zat, v čem soutěžící dívky vynikají,
čím se odlišují od svých soupeřek

a co umějí lépe než ti ostatní. Ke
svému výstupu si mohly přizvat

další účinkující. Před zraky poroty
i diváků se tak střídala vystoupení

zaměřená na tanec a pohyb, zpěv

a hru na hudební nástroje, ale také
třeba ukázka z vystoupení mažore-
tek nebo rytmická skladba ve stylu

amerických „roztleskávaček“.
Poslední disciplina, která měla

rozhodnout o konečném pořadí,
byla až do poslední chvíle pro sou-
těžící dívky velkou neznámou.

K jejich úžasu se před nimi náhle
zjevila profesionální cvičitelka ae-

robiku a dívky se konečně doz-
věděly, že jejich úkolem bude po-
zorně sledovat činnost cvičitelky

a v rytmu hudby co nejlépe kopíro-
vat její svižné pohyby. Tento úkol

dal dívkám pořádně zabrat, neboF
délka vystoupení byla 8 minut
a tempo přímo vražedné.

Pak už všichni netrpělivě očeká-
vali závěrečný verdikt poroty. Na

pódium nastoupily všechny soutě-
žící dívky a z rukou mužské části
poroty převzaly malou kytičku jako

výraz ocenění jejich vynikajících
výkonů, jenž porotě a divákům

předvedly.
Vyhlašování výsledků bylo za-

hájeno dvěma diváckými kategori-

emi. Na základě hlasování publika
byl nejsympatičtějším chlapcem

a tedy držitelem titulu MISSÁK
1. ZŠ 2001 zvolen Ondřej Poul
z 9.B. Za bouřlivého potlesku svých

příznivců převzal šerpu, náramko-
vé hodinky, malou sošku, vzdáleně

připomínající svého držitele, a lá-
hev „rychlých špuntů“.

Následující vyhlášené výsledky
se už týkaly výhradně soutěžících
dívek. Diváci svými hlasy rozhod-

li, že držitelkou titulu MISS PUB-
LIKA 1. ZŠ 2001 se stala Jana Mi-

chalová z 9.C, která za mohutného
potlesku diváků převzala šerpu,

krásnou kytici, korunku, náramko-

vé hodinky a poukázku na nákup
kosmetiky v hodnotě 250 Kč.

Další výsledky už byly vyhlašo-
vány výhradně na základě rozhod-
nutí poroty. Titul 2. VICEMISS

1. ZŠ 2001 získala Simona Ved-
mochová ze 7.B, která spolu s titu-

lem převzala šerpu, kytici, korun-
ku, sportovní batoh a poukázku na
nákup kosmetiky v hodnotě 250

Kč. PRVNÍ VICEMISS 1. ZŠ 2001
se stala Klára Fiksová z 9.D. Také

ona převzala od předsedy a ostat-
ních členů poroty šerpu, kytici, ko-
runku, sportovní batoh a poukázku

na kosmetiku za 300 Kč.
Nadešel čas vyhlásit hlavní kate-

gorii – MISS 1. ZŠ 2001. Celý sál
ztichl a moderátorka soutěže ozná-
mila výsledek. Rozhodnutí poroty

bylo v tomto případě shodné s vůlí
hlasujících diváků a držitelkou titu-

lu MISS 1. ZŠ 2001 se stala Jana
Michalová z 9.C, která si všechny

přítomné dokázala získat svým vý-

konem v jednotlivých disciplinách.
Za zvuku slavnostní fanfáry pře-

vzala od předsedy poroty šerpu ví-
tězky celé soutěže, od loňské miss-
ky korunku a od dalších členů po-

roty krásnou kytici a poukázku na
kosmetiku v hodnotě 500 Kč. No

a protože vítězky jednotlivých ka-
tegorií oficiální republikové soutě-
že MISS ČR 2001 dostávaly v le-

tošním roce jako jednu z cen byt
v Praze, dostala MISS 1. ZŠ 2001

jako další cenu „byt kdekoliv“ –
tedy tam, kde se právě rozhodne
utábořit. Cenou byl totiž stan.

Soutěž skončila, napětí pominulo
a zbývající část večera strávili všich-

ni účastníci – soutěžící dívky, divá-
ci, porota i ostatní učitelé, kteří se na
přípravě a průběhu soutěže podíleli

- v divokém tanečním rytmu.
Tak zase za rok...

1. základní škola
Nové Město na Moravě

Na zkušenou do Rakouska
chodívali již naši předkové. Ctít

tuto tradici se vyplácí, neboF vy-

kročíme-li za rodná humna, zjeví

se nám každodenní skutečnost ve

světle srovnání, a usnadní tak naše

další směřování. Také proto využi-

lo novoměstské gymnázium mož-

nosti zúčastnit se cizojazyčné olym-

piády organizované našimi zahra-

ničními sousedy.

Když jsme nasedali v Brně do

autobusu směr Vídeň, abychom se

dále dopravili do St. Pöltenu, hlav-

ního města Dolního Rakouska a dě-

jiště olympiády v cizích jazycích,

netušili jsme, že naše mateřština drží

za hranicemi krok se světovými ja-

zyky, jakými jsou např. angličtina,

francouzština, italština či poněkud

exotická řečtina.

Jazykového klání se účastnili již

tradičně studenti dolnorakouských

středních škol, kteří tu soutěžili ve

znalosti různých cizích jazyků, ale

ke slovu se doslati i středoškoláci

z Česka, pro které je němčina hlav-

ním cizím jazykem. Výsledky olym-

piády i závěrečná zdravice prone-

sená vítězi jednotlivých soutěží

v příslušném jazyce nás přesvědči-

ly o tom, že označení „cizí“ jazyk je

pouhou formalitou. A poté, co jsme

uslyšeli naši krásnou českou řeč

z úst rakouské studentky, která pře-

konala i záludnosti hlásky „ř“, svit-

la nám jiskřička naděje, že časem

padnou, kromě jiných, i bariéry ja-

zykové nejen zásluhou českých ger-

manistů, ale i rakouských bohemis-

tů.

Tato cesta nám přinesla nejen

možnost nových poznání a srovná-

ní, ale naší studentce také velkou

motivaci pro další zdokonalování

se v němčině, což je důležité pro

běh na tak dlouhou traF, jakou stu-

dium jazyků bezesporu je. Proto

bych jménem gymnázia chtěla tou-

to cestou poděkovat Ing. Leopoldu

Schmierovi, řediteli firmy Kjellberg

ČR s.r.o. za finanční příspěvek na

realizaci této zahraniční cesty.

Mgr. Eva Řádková
Gymnázium V. Makovského

I N Z E R C E
Koupím svaté obrázky s krajkami.

Kvalitu dobře zaplatím! S. Svoboda,

Purkyňova 725, NM, tel. 618 168
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Nedopatřením byl v minulém čísle Novoměstska dvakrát otištěn auto-
busový spoj N. Město – Slavkovice – ŽWár n.S. a vypadl spoj Bystři-
ce n.P. – ŽWár n.S. Chybu napravujeme a připojujeme i jízdní řád
sezonního spoje N. Město - Medlov.     red.

Policie ČR
Nejprve musím touto cestou po-

děkovat spoluobčanům za reakci na

upozornění na nekalou činnost růz-
ných podomních prodejců. I ano-
nymní upozornění na bezplatnou

linku 158 o výskytu těchto živlů
nám pomáhá, zejména v předcháze-

ní trestné činnosti. Po každém ozná-
mení a kontrole se tyto osoby větši-
nou z místa výskytu urychleně ztrá-

cejí.
Za poslední období bylo řešeno

mnoho závažných i méně závaž-
ných případů – vloupání do růz-
ných objektů, auty počínaje. Šetřili

jsme mravnostní trestnou činnost,
ublížení na zdraví, krádeže drob-

ných věcí jak přestupkové, tak trest-
ní, nechybělo slovní a fyzické do-
mácí napadání.

V noční době na 26. 5. došlo
v rámci N. Města k vloupání do

sedmi osobních aut, zaparkovaných
u různých rekreačních objektů.
Předmětem zájmu pachatele, který

nebyl dosud zjištěn, byly volně ulo-
žené věci a autorádia. Celková škoda

přesáhla částku 163 tis. Kč.
Od 6. 6. je trestně stíhána 53letá

žena z N. Města, která v průběhu

května v několika případech kradla
různé zboží v novoměstských pro-
dejnách. Zadržena byla všímavými

prodavačkami.
V šetření je případ fyzického na-

padání a vyhrožování otci synem.
Oba jsou občany N. Města, ve věku
73 a 47 let. Přestože obdobné napa-

dání a týrání bylo již několikrát
v šetření, otec opětovně využil své-

ho práva a nedal souhlas k trestní-
mu stíhání syna. Věc bude proto
odložena.

Další z případů fyzického napa-
dení je v šetření od konce května.

Na diskotéce v blízké obci napadl
21letý mladík 20letého. Povalil ho
na zem a zkopal, přičemž mu pře-

razil žebro. Doba léčení byla delší
jak 7 pracovních dní. Útočník si

vykoledoval trestní stíhání pro tr.
činy ublížení na zdraví a výtržnic-
tví.                           npor. Bouček

Městská policie
Usnadnit práci pohřební službě

chtěl zřejmě mladík z Bystřice nad
Pernštejnem, který dne 2. 6. v 03:00

hodin uložil své tělo k spánku na

silnici v blízkosti evangelického

hřbitova. Na uvedeného muže hlíd-
ku upozornil projíždějící řidič ta-

xislužby. Po zjednání nápravy byla
muži uložena bloková pokuta, kte-
rá by mu měla připomenout, že je

na světě pouze jednou.
Také 8. 6. měla MP práci s obča-

nem z Bystřice nad Pernštejnem.
V tomto případě se chtěl muž vy-
hnout v prodejně DROXI placení.

Případ bude mít dohru u přestup-
kové komise.

Když se nám nepodařilo obstarat
barvu ve spreji, budeme malovat
po zdech alespoň fixem. To si zřej-

mě 8. 6. řekli dva nezletilci, kteří se
vydali malovat po zdi pohřební služ-

by. Byli přistiženi strážníky a mu-
seli slíbit, že nápis odstraní. Poně-
vadž věk mladých delikventů ne-

dovolil jejich potrestání, byli s pří-

padem po náležitém poučení se-

známeni rodiče.
Závěrem mi dovolte, abych upo-

zornil občany na změnu v doprav-
ním značení našeho města. Nová
úprava se týká omezení parkování

v úseku křižovatky ulic Tyršova
a Křenkova. V této křižovatce je no-

vě dopravní značkou omezeno par-
kování. Důvody, které vedly k to-
muto rozhodnutí, jsou tři. Předně

bylo třeba zajistit přístup k pohřeb-
ní síni, dále přístup vozidel vodo-

vodů a kanalizací k blízkému hyd-
rantu a konečně bylo třeba zvýšit
i celkovou přehlednost a bezpeč-

nost křižovatky (s ohledem zejmé-
na na blízký přechod pro chodce).

Městská policie při řešení počáteč-
ních problémů nebude postupovat
přísně, avšak očekává stejnou vstříc-

nost i od řidičů.         Gregor Petr

Policie informuje

TEPELNÁ A AKUSTICKÁ IZOLACE

CLIMATIZER PLUS
Ušetří peníze, čas a energii

CLIMATIZER PLUS – vyroben v ISO 9002 je nehořlavá
zdravotně nezávadná tepelná izolace odpuzující hlodavce.
Vhodná pro zateplení nepřístupných dutin-stropů a stěn,

půdních vestaveb, nepodchozích stropů hal a dílen.

Cena včetně aplikace na 1m3 760 Kč
Dále provádíme

◆  systém sádrokartonové výstavby KNAUF
◆  zateplení fasád budov obklady VINYL SIDING

◆  dekorační stropní podhledy ARMSTRONG

Konzultace v místě realizace ZDARMA

informace tel. 0616/616993, 0616/616988 mobil: 0602/845023
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V sedmičlenné výpravě, která

odlétla 17. června do Himálají

a hodlá stanout na druhém nejvyš-

ším vrcholu světa (K2, 8611 m), je

i Radek Jaroš. Sedmička horolezců

pod vedením Zdeňka Hrubého se

již tradičně bez použití umělého

kyslíku pokusí zdolat horu z pá-

kistánské strany, po pravém pilíři

jižní stěny. S vrcholovým útokem

počítá mezi 28. červencem a 9. srp-

nem.

Webová stránka www.himalaya

8000.com zatím aktualitami neo-

plývá, ale časem bude jistě zdrojem

zajímavých novinek.                 EJ

Radek Jaroš směřuje na K2

Lehká atletika ve skautském sedmiboji
Dne 26. 6. se uskutečnila na no-

voměstském stadionu soutěž pěti-

členných družstev skautů a skau-

tek našeho okresu v lehké atletice.

Hodnocení, pomocí počítače, bylo

prováděno dle bodovacích tabu-

lek platných pro tento druh soutěží

pro mládež. Počasí přálo a všichni

soutěžili, seč jim síly stačily. Na

pořadu byl běh na 60m, běh na

800m (dívky), 1500m (chlapci),

skok vysoký a daleký, vrh koulí,

hod kriketovým míčkem a štafety

na 5x300m.

Soutěž se mohla uskutečnit jen

za pomoci ze strany II. ZŠ a Oddílu

lehké atletiky v N. Městě. Děkuje-

me za spolupráci.

Výsledky: skautky: 1. Pomněnky

(NM, 5789 bodů), 2. Amazonky

(BY, 4719), 3. Myšky (BY, 1462)

skauti: 1. Rysi (NM, 6866), 2. Sto-

paři (BY, 3732), 3. Racek (ZR, 3542)

J. Janíček

Na snímku M. Drápalíka se vítězné novoměstské hlídky chystají projíst svoji

zaslouženou výhru - občerstvení v cukrárně u Janovských.

Studenti čtyř zemí diskutovali o EU
BAD MARIENBERG – Studenti

a pedagogové čtyř evropských ze-

mí se sešli začátkem května v ně-

meckém Bad Marienbergu, který je

sídlem Evropského domu, aby dis-

kutovali na téma Evropské unie.

ŽTárský region reprezentovali stu-

denti třetího ročníku novoměstské-

ho gymnázia Dita Nováková a Ja-

kub Kujal.

Celý seminář byl vlastně jednou

velkou otevřenou diskusí. Rokova-

lo se klidně, v přátelském a tole-

rantním ovzduší. Vedle sebe seděli

studenti z České republiky, Polska,

Slovinska a Německa. O čem se

mluvilo? Především o EU, její struk-

tuře, funkci a významu jednotli-

vých institucí. Přednášky, které vy-

čerpaly do důsledků zkoumaný pro-

blém a někdy i samotné poslucha-

če, byly často doplněny i vhodnou

videoprojekcí. Tak účastníci viděli

zajímavý snímek o spolupráci všech

členů unie a mohli se sami přesvěd-

čit o současném fungování celého

aparátu. Ale nehovořilo se pouze o

kladech unie, velmi často ležely před

lektory na stolech dotazy, které se

týkaly i problematických otázek,

jež zpomalují sjednocovací proces

v Evropě. K zajímavým diskusím

tohoto druhu patří i otázky zacho-

vání jednotlivých kultur a možnost

zasahovat do dění v celé Evropě.

Bylo velmi poučné sledovat jed-

notlivé delegace. Velice svérázný

byl postoj polských účastníků, kte-

ří seminář považovali za zcela pol-

skou záležitost a nechtěli si přiznat

a vzít na vědomí, že se jedná i s

takovými zeměmi, jako je Slovin-

sko a Česká republika. Během ně-

kolika málo hodin došlo k navázá-

ní kontaktů mezi Čechy, Němci,

Slovinci – často se zúčastnění sho-

dovali zejména v otázkách přípra-

vy jednotlivých zemí na vstup do

EU. Kromě přednášek navštívili stu-

denti Radu Evropské unie v Bon-

nu. Zde také proběhla malá anketa,

kdy byly náhodným kolemjdou-

cím kladeny otázky související s EU.

Překvapující bylo, že všech patnáct

dotázaných Němců sympatizovalo

s připojením východního bloku, což

nikdo z nás nečekal. Na celé této

akci bylo také obdivuhodné, že vět-

šina zúčastněných plnila úlohu jed-

né aktivní skupiny, zcela zproštěné

jakýchkoliv negativních projevů

a byla vyvíjena snaha o vzájemnou

spolupráci bez ohledu na to, z které

země účastník pocházel.

Všichni se zcela jednomyslně

shodli, že toto setkání mělo neoby-

čejný význam. Účastníci si mohli

ověřit doposud získané jazykové

znalosti, navázat kontakt s mnoha

lidmi z různých evropských zemí,

objektivně diskutovat o současných

vzájemných otázkách celého Ev-

ropského společenství.

Domů jsme se tedy vraceli s dob-

rými pocity.

Podobné semináře jsou zcela ur-

čitě velmi užitečné a jsou přínosem

nejen pro jednotlivé studenty. Pro-

to si myslíme, že by měly být plně

podporovány. Škoda jen, že se jich

nemůže zúčastnit více studentů,

protože jen to, co opravdu poznáš,

můžeš hodnotit.

studenti novoměstského gymnázia
Jakub Kujal

a Dita Nováková

Výběr poplatků za komunální odpad

Vinárna

N I K A
Rossi Vlastimil

Petrovická 585

tel. 615 080

◆ značková vína

◆ pivo Gambrinus 12

◆ lihoviny

◆ velký výběr míchaných

nápojů

◆ poháry

◆ večeře minutkové

– vepřová, drůbeží, rybí

a bezmasá jídla

Těšíme se na Vaši návštěvu.

I N Z E R C E
Hledám zaměstnání – absolvent SŠ:

obchodně podnikatelská činnost +

vyučen v oboru gastronomie. Prá-

ce s PC (Office, Corel, Adobe Pho-

to Shop, Paint Shop Pro). Grafické

cítění, ŘP sk. B, státnice z psaní na

stroji, základy účetnictví, NJ. tel.

0616 616 824.

Cesta z rybníku na rybník znamená pro dospělou labu( pár mávnutí

křídly, ale pro nožičky malých labu(átek může být problémem. Odpoči-

nek je nezbytný. Téměř symbolicky si labutí rodina zvolila při přesunu

z Kazmíráku na Klečkovec za dočasný azyl okolí Centra Zdislava,

tradičního místa pomoci slabým.                  foto: Městská policie

Výběr poplatků byl zahájen 21.

6. a potrvá do 13. 7. včetně. Poplat-

ky jsou vybírány v přízemí MÚ

naproti podatelně. Základní sazba

na osobu 210 Kč, studenti bydlící

přechodně mimo N. Město 105 Kč,

osoby od 70 let věku 110 Kč.

Denně 8 – 11 a 13 – 14 hod.,
v úřední dny v pondělí a středu
až do 17 hod.
Upozorňujeme občany, že 26.

6. nebudou poplatky z technic-
kých důvodů vybírány.


