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Ve dnech 2. 4.- 6. 4. provedla kontrolní skupina

finančního referátu Okresního úřadu ve Ž áře n. S.

ověření účetní závěrky a přezkoumání hospodaření

města Nového Města na Moravě za rok 2000. Po

provedeném přezkoumání hospodaření obce a ově-

ření účetní závěrky za rok 2000, které je podmín-

kou dle § 42 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

k předložení závěrečného účtu hospodaření zastupi-

telstvu města ke schválení, bylo kontrolní skupinou

vydáno hodnocení „závěr bez výhrad“.

Hospodaření města za rok 2000 skončilo schod-

kem ve výši 17 926,4 tis. Kč. Tento schodek byl do-

kryt z vlastních finančních prostředků města, získa-

ných z přebytků hospodaření v předchozích letech

a uložených na fondu rozvoje a rezerv a dále pak

z výnosů prodaných hlasovacích práv akcií.

Strašilová Věra, vedoucí finančního odboru
Částky v tabulkách jsou uvedeny v tis. Kč.

Přípravy na instalaci druhého

bankomatu v N. Městě vrcholí,
pravděpodobně již od 9. 7. bude

možno si vybrat peníze z banko-
matu umístěného na Vratislavově

náměstí ve výloze Knihkupectví

Trojan. Tento druhý bankomat bu-
de ve správě GE Capital Bank a bu-

de přístupný i pro klienty ostatních
bank.                                         EJ

Nový bankomat v N. Městě

Svět dětských snů
Je středa 20. červen 2001, 17.00

hodin. Okolo Kulturního domu

v Novém Městě na Moravě je živo.

Tentokrát se tu scházejí děti z 1. zá-

kladní školy, aby za necelou hodi-

nu vystoupily na zdejším jevišti se

svou školní akademií. Chtějí aspoň

na 90 minut zastavit tento uspěcha-

ný čas a oslovit rodiče i veřejnost,

aby s nimi vstoupili do Světa dět-

ských snů, což již předem oznamo-

valy pozvánky i plakáty ve městě.

Každý, kdo přišel zhlédnout toto

představení, obdržel program a do

klopy mu byla připnuta malá sova,

symbol moudrosti. Již čtvrt hodiny

před začátkem bylo hlediště plně

obsazené. Zájem byl takový, že mu-

sely být otevřeny i dveře do přísálí.

V prvních minutách přivítal pří-

tomné ředitel školy Mgr. Otto On-

dráček. Pak už zněly první tóny

písně Vláček usínáček a pohledy

diváků spočinuly na dekoraci na

zadní oponě, vytvořené z prací dětí.

Ale to už tu byli malí prvňáčci. Kaž-

dý měl v rukou svou hračku a s

velkým nasazením recitoval pohád-

ky z čítanky. Vystřídal je krteček se

s svými pomocníky, kteří mu ušili

kalhoty s velikými kapsami. Také

Šmoulové se předvedli ve své po-

hybové zdatnosti. Vnučka požáda-

la dědečka o pohádku. Ten se nedal

zaskočit, vždyG jich měl plné kapsá-

če a navíc uměl čarovat. ČtvrGáci

postavili ze . Dlouho však po práci

neodpočívali. Hned byli na nohou

a dováděli. Žáby zase pomohly ne-

mocné zpívající fontánce.

Autobus zavezl turisty do Ame-

riky, Francie, Rakouska, Holand-

ska i Anglie. O tom, že se naše děti

ve světě neztratí, nás přesvědčily

znalostí jednotlivých jazyků.

Obrovský smích zazněl v hlediš-

ti, když na scéně probíhala ukázka

z pohádky Mrazík v ruštině. Ta-

neční ukázky z Pomády, Starců na

chmelu a nakonec i samotný aero-

bic sváděly k pohybu.

Poslední slovo dostali ti nejstarší,

deváGáci. Vyslovili tu své pocity,

myšlenky, názory, zazpívali zasně-

né i veselé písně.

Pak už následovalo závěrečné

defilé při písni Země dětí a neutu-

chající potlesk. V radostných tvá-

řích dětí a zarosených očích doja-

tých rodičů byla vidět spokojenost.

Mgr. Jana Kučerová a Mgr.
Ivana Fousková, 1. ZŠ N. Město

Z hlavních bodů 61. řádného
jednání RM ze dne 18. června
a XIV. řádného jednání ZM ze
dne 26. června:
❒  RM doporučila zastupitelům, aby

přes částečný nesouhlas finanční

komise schválili prodej všech akcií
České spořitelny a.s., které jsou

v držení města. Jedná se o 15 tis.

prioritních a 15 tis. neoznačených

akcií. Město polovinu z nich získa-

lo, polovinu dokoupilo za cenu 100

Kč/akcie, nyní jsou prodávány za

cenu 252 Kč/akcie. Obce tyto akcie

většinou prodávají, zájem o ně má

Erste Bank. Dá se předpokládat, že

až Erste Bank získá požadovaný po-

čet akcií, jejich cena poklesne. V pří-

padě prodeje akcií získá město kon-

cem roku 2002, tedy přibližně v do-

bě výměny dnešních zastupitelů za

nově zvolené, asi 5,5 mil. Kč. Zastu-

pitelé po krátké diskuzi, kde zazněl

názor, že akcie představují mrtvé pe-

níze, i opačný názor, že není třeba se

ZÁVĚREČNÝ ÚČET
hospodaření za rok 2000

1. Příjmy

2. Výdaje

3. Financování

všeho zbavo-

vat, rozhodli

o prodeji.

(pokračování

na str. 2)
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Poděkování

Poděkování

Úmrtí

Knihkupectví
Trojan

Kino

(pokračování ze str. 1)

❒ RM schválila, aby slavkovický
kulturní dům užívala TJ Slavkovi-

ce. Zároveň diskutovala o stížnosti

slavkovických občanů, bydlících

v těsné blízkosti, kteří poukazují na

hlučné diskotéky v KD. Rada kon-

statovala, že pořadatel diskoték se

chová vstřícně. Přislíbil, že se hlasi-

tost diskoték sníží a zároveň nabídl,

že zadá hygienické měření hluku,

které by mělo proběhnout v libo-

volné době, bez jeho vědomí. Na

dalším pořádání diskoték má zájem

i TJ Slavkovice, která hodlá zisk

z pronájmu vložit do oprav nemo-

vitosti.

❒ Již před několika týdny započala

jednání o ukončení činnosti spo-
lečnosti Včela, s.r.o. Byly podnik-

nuty kroky k přípravě další valné

hromady, která má objasnit násled-

ný právní postup.

❒ Dosavadní pronajimatel bývalé

školy na Rokytně (penzion Stu-

dent) ukončil nájemní smlouvu.

Město vypisuje majetkovou dispo-

zici na nový pronájem.

❒ RM schválila pronájem nebyto-
vých prostor ve druhém mezipatře

v čp. 12 na Vratislavově náměstí

(poliklinika) o výměře 18 m2 na

dobu neurčitou pro Sdružení Nové
Město na Mor., dosud sídlící v DPS,

za dohodnutou cenu 750 Kč/m2/

rok. Výpovědní lhůta je 6 měsíců.

❒ RM doporučila, aby u škol a škol-
ských zařízení města, která dosud
nemají právní subjektivitu, byl po-

nechán stávající stav do doby, než

se příslušná ministerstva vyjádří ve

věci zřízení organizačních složek.

Odbory ŠKSV a finační budou sle-

dovat změny v legislativě a budou

o nich radu města průběžně infor-

movat.

❒ Zastupitelům byl ke schválení

předložen závěrečný účet hospo-
daření města za rok 2000 a aktu-
alizovaný rozpočet na rok 2001.

Závěrečný účet i aktualizovaný roz-

počet byly zastupiteli schváleny.

❒ Dosud platná vyhláška města
4/94 o místních poplatcích bude

nahrazena novou vyhláškou 2/01.

Nová vyhláška formálně mění ně-

které pasáže týkající se poplatků ze

psů a poplatků za lázeňský a rekre-

ační pobyt (nemění výši stávajících

poplatků). Vyhláška rovněž navr-

huje, aby majitelé „kamenných“ ob-

chodů směli využívat prostor před

obchody k prodeji, reklamě, ke zři-

zování posezení s občerstvením –

zahrádek. Je však nutno zachovat

1,5 m široký pás pro volný pohyb

lidí. Z rozpravy RM k nové vyhláš-

ce vyplynul i požadavek na měst-

skou policii, aby více sledovala

a pokutovala volné pobíhání psů.

Zastupitelé předložený návrh přija-

li.                   (dokončení na str. 3)

 Zprávy z radnice 

Letošní školní rok měl pro nás

trochu jiné zakončení. Pro ty, kteří

kromě obvyklých povinností dělali

něco navíc (pracovali v redakční

radě školního časopisu, získali dobré

umístění v olympiádách a různých

jiných soutěžích a podobně), při-

pravilo vedení školy ve spolupráci

se Sdružením rodičů při 1. ZŠ pří-

jemné překvapení. Místo obvyklé

knižní odměny pro nás připravili

zájezd do AQUAPARKU v Hradci

Králové, který nám Sdružení rodi-

čů za odměnu celý zaplatilo. Brzy

se ukázalo, že to byla správná vol-

ba. Tobogán, vířivé vany, bazén

s vlnobitím – tam všude jsme si

užili spoustu legrace.

Odjížděli jsme „vyplavaní“, spo-

kojení a najednou jsme si uvědomi-

li, že to nebyla jen tato akce, kterou

pro nás připravili učitelé naší školy

a Sdružení rodičů. Zavzpomínali

jsme na každoroční Týden dětem.

Co to bylo různých zajímavých sou-

těží, při kterých jsme se nejen pou-

čili, ale i srdečně zasmáli, co to bylo

krásných diskoték, které pro nás

uspořádali! A což teprve školní aka-

demie, výlety, volba MISS!

To všechno stálo peníze, čas

a dobrou vůli. Proto bychom chtěli

poděkovat Sdružení rodičů, vedení

školy a všem učitelům a říci jim, že

díky jejich mimořádnému zájmu

o nás si do života poneseme krásné

vzpomínky na školní léta.

žáci 9. C 1. ZŠ N. Město na Mor.

Co nám dala škola kromě výborných vědomostí

10. út ve 20 h., 11. st. ve 20 h.

Purpurové řeky (105´)

Strhující kriminální thriller. Premi-

éra, příst. od 15 let 49 Kč

11. st v 18 hod.

102 dalmatinů (100´)

Pokračování úspěšného filmu v čes-

kém znění. Přístupný 45 Kč

13. pá ve 20 h., 14. so ve 20 h.

Hannibal (131´)

Hannibal Lecter (A. Hopkins) se

vrací na scénu. Premiéra, příst. od

15 let 55 Kč

17 út ve 20 h., 18 st ve 20 h.

Bratříčku, kde jsi? (106´)

Komedie s prvky muzikálu. Premi-

éra, příst. od 12 let 50 Kč

20. pá ve 20 h., 21 so ve 20 h.

Nepřítel před branami (131´)

Válečný snímek z období bitvy

u Stalingradu. Premiéra, přístupný

50 Kč

24. út ve 20 h., 25. st ve 20 h.

Paralelní světy (100´)

Příběh o životě dvojice, ze kterého

se staly dva životy dvou cizinců.

Premiéra, přístupný 49 Kč

O M L U VA
Redakce Novoměstska se omlouvá

Ditě Kalábové, učitelce tanečního

oboru ZUŠ Jana Štursy a Marii Ne-

časové, autorce textu Nádherný zá-

žitek (Novoměstsko č. 10). Vinou

špatného přepisu bylo v textu uve-

deno chybné jméno – Kabátová.

nabízí:

- Mika WALTARI: Jeho království

- Trygve GULBRANSSEN: Věcně

zpívají lesy

- Julie GARWOOD: Dívka jménem

Summer

- Julie GARWOOD: Vždy přijde jaro

Děkuji srdečně MUDr. Milanu

Malečkovi za dobře provedenou

operaci v květnu t.r. Zároveň dě-

kuji MUDr. Novákovi, všem léka-

řům a sestřičkám za vzornou péči

po dobu mé nemoci na chirurgii II

v nemocnici v N. Městě na Mor.

Anna Jinková, Pohledec

Vedení nemocnice děkuje všem

občanům, kteří se zájmem navštívi-

li nové prostory v centrálním pavi-

lonu v Okresní nemocnici v No-

vém Městě na Moravě ve dnech

8. – 9. června. Velká účast nás mile

překvapila a potěšila a je pro nás

povzbuzením do další práce.

MUDr. Zdeněk Kadlec,
ředitel ON

6. 6. Miloslava Nováková (1927)

7. 6. Jiřina Pilná (1932)

9. 6. František Moravec (1939)

12. 6. Zdena Rolínková (1935)

14. 6. Ing. Jiří Loučka (1938)

22. 6. MUDr. Milan Tůma (1923)

29. 6. Bohuslav Mošner (1941)

29. 6. František Olejník (1919)

Jubilanti
2. 7. Marie Slováčková 75 let

4. 7. Bohumila Čejková 90 let

5. 7. Zdeněk Kadlec 88 let

5. 7. Jaroslav Kott 75 let

6. 7. Lubomír Libra 75 let

10. 7. Bohumil Mašík 75 let

12. 7. Marta Šírová 87 let

12. 7. Dobroslava Štěpánková

75 let

15. 7. Vlasta Rousková 80 let

15. 7. František Jindra 75 let

19. 7. Anna Jamborová 75 let

19. 7. Věra Kotasová 75 let

21. 7. MUDr. Petr Odehnal 86 let

25. 7. František Švanda 75 let

28. 7. Marie Seyfertová 86 let

29. 7. Josef Pulkrábek 88 let

31. 7. Helena Hrušková 75 let

❖ ❖ ❖

4. 8. Marie Horáková 75 let

7. 8. Josef Plocek 87 let

8. 8. Helena Hošpesová 87 let

10. 8. Vilemína Bártová 90 let

15. 8. Jaromír Vykutil 85 let

15. 8. Květoslava Sobolová 75 let

15. 8. Vlasta Chromá 75 let

18. 8. Drahoslava Šimecká 75 let

22. 8. Růžena Pavlů 93 let

25. 8. Josefa Šanderová 80 let

25. 8. Josef Petr 80 let

27. 8. Irena Ševelová 88 let

28. 8. Ludmila Marešová 86 let

29. 8. Miroslav Německý 88 let

29. 8. Jarmila Střídová 75 let

30. 8. Růžena Vojancová 91 let

31. 8. Miloň Marek 75 let

Všem jubilantům blahopřejeme!

Firma MEDIN, a.s.

Podrobný přehled
letních kulturních akcí

v N. Městě a okolí
nabízí

Informační středisko

Nové Město na Moravě
přijme do pracovního poměru:

nástrojaře - pro středisko nástrojárna
frézaře a soustružníka - pro středisko obrobna

strojního zámečníka - pro výrobu
jednoúčelových strojů

Požadujeme vyučení v oboru, případně střední odborné
vzdělání strojírenského zaměření.

Bližší informace poskytne personální odbor při osobní
návštěvě uchazeče nebo telefonicky na čísle 0616/684355.



3

 Zprávy z radnice 
(dokončení ze str. 2)

❒ Manželé Tomáškovi, kteří pro-

vozují pohostinské zařízení na Tyr-

šově ul., požádali o bezúplatný pro-
nájem části pozemku, který chtějí

na vlastní náklady upravit. RM vy-

slovila souhlas.

❒ Na doporučení zahraniční komi-

se se zúčastní vernisáže výstavy
o historii a současnosti N. Města
ve Waalre i starosta a místostarosta

města. Jejich služební cesta je plá-

nována na víkend 20. – 22. 7. Vý-

stavu zahájí pracovnice Horáckého

muzea PhDr. Sylva Tesařová, která

odjede do Waalre kvůli instalaci

výstavy o dva dny dříve linkovým

autobusem.

❒ RM vzala na vědomí dopis vlast-

níků bytů v čp. 1292-3 na ul. Mí-
rové. Vlastníci bytů požadují od-

stranit závadu - nedostatečné uzem-
nění domu. Vedoucí odboru SaŽ

prověří v kupních smlouvách, kdo

za závadu opravdu zodpovídá.

❒ RM vzala na vědomí žádost o při-

dělení stavebního pozemku za úče-

lem zřízení pizzerie, obchodu s kon-
fekcí a zakázkového krejčovství.
Žadatel má zájem o pozemek, kte-
rý by přibližně na úrovni dnešní
GE Capital Bank oddělil Masary-
kovu ulici od Komenského náměs-
tí. Dnes je v těchto místech zelená

plocha a vjezd na parkoviště sou-

běžné s Masarykovou ulicí. Rada

města pověřila komisi pro architek-

turu a územní plánování, aby se

k žádosti vyjádřila a předala radě

stanovisko.

❒ Vydavatel periodika Novinky
(Mlejn) požádal, aby se N. Město
připojilo k projektu Novinek. RM

vzala žádost na vědomí, v součas-

nosti nabídku odmítla, není však

vyloučeno, že se k projektu vrátí

později, po založení mikroregionu

Novoměstsko.

❒ RM vzala na vědomí návrh No-

voměstské teplárenské a.s. – splát-
kový kalendář ve věci úhrady vý-
měníkových stanic. Odbor SaŽ

a ředitel MSB vypracují kvalifiko-

vaný návrh ve věci odkupu výmě-

níkových stanic.

❒ Firma Disperga s.r.o. požádala

o zajištění dvou parkovacích míst
na Palackého nám. Stanovisko k žá-

dosti předloží odbor IMH.

❒ N. Město podpoří klavíristu To-

máše Víška, který vydává CD „Srd-
ce na Vysočině“ částkou 9 tis. Kč.

❒ Pohotovostní službou uvolněné

nebytové prostory v čp. 12 na Vra-
tislavově nám. (35m2) získal do
pronájmu za cenu 1600 Kč/m2/rok
Khac Than Nguyen. Rozšíří do nich

sousední prodejnu textilu.

❒ Zastupitelům byla ke schválení

připravena dohoda o směně a pro-
deji pozemků mezi městem a fir-
mou Šincl. Rekonstrukce školní jí-

delny již byla zahájena.

❒ Majitel Westernového městečka
požádal o umístění poutače v loka-

litě Malých Michov. RM žádost

schválila.

❒ Ředitel MSB bude zastupovat

 N. Město ve věci ustavení spole-
čenství vlastníků jako právnické
osoby v privatizovaných domech,

kde město zůstává jako vlastník by-

tových jednotek.

❒ RM vzala na vědomí písemné

připomínky Ing. M. Svobody. Nej-

podnětnější z nich je žádost o úpra-

vu příliš prudkého sestupu na pře-
chod pro chodce u obchodu OK
Market.
❒ Zastupitelé Marková a Černý po-

žádali na XIV. řádném zasedání
ZM, aby zápisy z jednání zasedání
rady města byly podrobnější a sro-

zumitelněji formulované. Tento

požadavek se průběžně objevuje již

několik let.

❒ Zastupitelka Marková připome-

nula, že na předchozím zasedání

ZM zastupitelé hlasovali, zda udělí

slovo přítomné občance. Dle nové-
ho zákona o obcích již má veřej-
nost právo žádat o vstup do dis-
kuze i bez hlasování. Je třeba toto

dodržovat a upravit jednací řád ZM.

❒ Ve věci Územního plánu zastu-

pitelé schválili Zprávu o projedná-

vání návrhu Územního plánu obce

Nové Město na Moravě se změnou

pokynu č. 31 pro k.ú. Nové Město

na Moravě ve znění: Lokalitu par-

koviště na Brněnské ulici, lokalitu

stávající pily u ČD a lokalitu stáva-

jícího areálu Agrozet zařadit do úze-

mí pro prodej městského významu

s parkovištěm. Dále schválili změ-

nu zadání ÚPNO N. Město na Mor.

a změnu souborného stanoviska

ke konceptu územního plánu obce

N. Město na Mor. ve smyslu schvá-

lené Zprávy o projednání návrhu

územního plánu obce N. Město na

Mor. ZM rovněž schvaluje vypořá-

dat námitky vlastníků pozemků po-

daných při projednávání návrhu

ÚPNO a pověřuje místostarostu

města jednáním s vlastníky parcel

dotčených změnou trasy přeložky

státní silnice II/150 v souvislosti

s navrženou kruhovou křižovatkou.

V diskuzi před hlasováním připo-

menul zastupitel Klapač, že výstav-

bě na Brožkově kopci předcházelo

mnoho podmínek, žádná však do-

sud nebyla splněna. Přitom je zřej-

mé, že se v této lokalitě počítá s dal-

ší výstavbou, avšak dnešní stav na-

prosto nevyhovuje ani té výstavbě,

která je již hotová, natož budoucí.

Na jeho podnět byl do připravené-

ho návrhu přidán a hlasováním

schválen bod, že bez zajištění kva-

litní infrastruktury žádná stavba

nezačne.

❒ ZM souhlasí se vznikem svazku

obcí mikroregionu Novoměstsko
a pověřuje starostu k zastupování

města při přípravných jednáních,

která budou v této věci dále vedena

s cílem vstupu Nového Města na

Moravě do svazku obcí Mikroregi-

on Novoměstsko.

zaznamenala E. Jašková (ZM),
částečně dle informací

P. Klimenta a J. Sokolíčka (RM)

Ve věci rekonstrukce radnice vza-

la rada města 18. 6. na vědomí zprá-

vu odboru IMH o stavu zajištění

a přípravy investiční akce. Zastupi-

telům doporučila, aby schválili har-

monogram akce a vítězné architek-

tonické řešení Ing. arch. Pavla Ma-

léře, Csc., které vybrala hodnotící

komise a které se stane podkladem

pro končené projekční zpracování.

Architekt Maléř je mj. i autorem

architektonické studie pro MÚ Při-

byslav. Celkové náklady rekon-

strukce a přístavby ve dvoře jsou

odhadovány na 40 mil. Kč, z toho

rekonstrukce stávající budovy, kte-

rá by měla být hotova do jara 2003,

na 25 mil. Kč. K dosavadním úva-

hám, že pracovníci MÚ budou po

dobu stavebních prací sídlit v pří-

zemí ubytovny UNO, přibyla další

možnost – ubytovna Domovina,

dříve Subterra.

Na zastupitelstvu města 26. 6. vy-

stoupil Ing. arch. Maléř a seznámil,

v čem spočívá jeho představa re-

konstrukce radnice. U původní bu-

dovy návrh slibuje výrazně více

využitelného prostoru i světla, po-

čítá s dalšími místnostmi v podkro-

ví, s výtahem atd. V diskuzi zastu-

pitelé nic z předloženého nezpo-

chybnili, zajímalo je však financo-

vání, teoretická možnost přemístě-

ní svatební síně do Horácké galerie

a případné vytápění radnice pro-

střednictvím Novoměstské tepláren-

ské a. s. Hlasováním přijali jak před-

ložený návrh, tak harmonogram

dalšího postupu.

EJ

Rekonstrukce radnice

Jeden z přítomných poukázal, že

městem v tyto dny projíždějí auta

plně naložená řezankou, která se

z nich sype podél silnic. Informoval

velitele Městské policie a doložil

několik SPZ. Ptal se, zda postupoval

správně, neboG žádnou nápravu ne-

zaznamenal. Odpověděl ředitel TS

služeb s.r.o. L. Sečanský: Dle doda-

ných SPZ bylo zjištěno, že se jedná

o nákladní vozy dvou zeměděls-

kých podniků. Oba byly vyzvány,

aby nakládaly méně a náklad lépe

zajistily. Po skončení svozu řezanky

uklidí příslušné ulice na náklady

obou podniků TS služby.           EJ

HOVORY S OBČANY
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Provolání na obranu spisovatele Jaroslava Foglara
Spisovatel Jaroslav Foglar, který

svým dílem pozitivně ovlivnil ně-

kolik českých generací, zemřel

v lednu 1999. Svůj duchovní i hmot-

ný majetek odkázal již v roce 1996

nadaci, kterou sám založil a která

měla sloužit humánním účelům.

Jeho závěG nebyla zpochybněna ani

v právě probíhajícím soudním říze-

ní. Přesněji: soud nezpochybnil vůli

spisovatele vyjádřenou v závěti, ale

shledal pochybení v postupu notář-

ky. Jaroslav Foglar se totiž měl po-

depsat jako první a nikoli jako dru-

hý, i když bezprostředně po notář-

ce. Poslední přání člověka tak zcela

zhatilo pouze stroze vykládané znění

řádů.

Sporu však využily osoby spoje-

né účelovým zájmem o získání dě-

dictví k útoku proti Jaroslavu Fo-

glarovi – Jestřábovi, mimořádné

osobnosti v české dětské literatuře

a praktické pedagogice. Toto úzké

bratrstvo vede jedinec, který s po-

mocí ostatních šíří dezinformace,

lži, výhrůžky a pomluvy. Již před

více než deseti lety tohoto jedince

Jaroslav Foglar popsal jako rozklad-

ný živel, který mu posílá útočné,

urážlivé a ultimativní dopisy hrani-

čící až s vydíráním...

Uvedená skupina nyní do médií

rovněž prosazuje „důkazy“, že spi-

sovatel aktivně spolupracoval se

Státní bezpečností. Přitom právě on

jako jeden z mála ve svých vzpo-

mínkách napsal otevřené svědectví

o tom, jak ho StB pronásledovala,

jak ho chtěla zneužívat a jakých

metod používala.

Spisovatel, který je podobně jako

v padesátých letech hluboce poni-

žován, zbavován cti a důstojnosti,

se už nemůže bránit. Toho evident-

ně zneužívá zmíněná skupinka osob

– její útoky destruktivně a destabi-

lizačně pokračují ve stylu zpravo-

dajských politických her a již se

zaměřily i na českou skautskou or-

ganizaci, s níž je jméno Jaroslava

Foglara významně spjato. Je třeba

se ptát, komu to vše má sloužit?

Takovou otázku by si však už mož-

ná měli také klást pracovníci služeb

ochrany státu.

V úctě k dílu Jaroslava Foglara se

stavíme na obranu jeho osobnosti,

přičemž nejde jen o spisovatele, ale

i o obranu vyšších mravních prin-

cipů, které jsou i díky jemu v čes-

kých generacích zakódovány dě-

dičně a které zjevně mají být v této

zmatečné akci cíleně ničeny.

Středisková rada Junáka
v Novém Městě na Mor.

Výročí, která je třeba připomínat slavnostní odhalení pomníku. Slav-

nostní řeč přednesl prof. Dr. M.

Hýsek. Starosta města Rudolf Lito-

chleb převzal sochu do péče města.

Slavnosti byly zakončeny odpoled-

ní zábavou v Ochoze. Slavnosti se

zúčastnily stovky občanů nejen

z N. Města, ale i z širokého okolí,

dále stovky abiturientů školy, ne-

chyběli ani první maturanti reálky

z roku 1901. Mezi účastníky bylo

ještě dost pamětníků Leandra Če-

cha.

Leandr Čech (1854 – 1911) se si-

ce narodil v Čechách, ale jeho život

je úzce spojen se třemi moravskými

městy: Brnem, kde prožil student-

ská léta (1865 – 1874), s Telčí, kde

působil jako profesor zemské reál-

ky (1879 – 1894) a kde pohřbil

svoji manželku, a Novým Městem,

kde působil nejdéle (1894 – 1911)

a kde v roce 1898 pohřbil svého

patnáctiletého syna.

V první výroční zprávě za školní

rok 1894 – 95 zveřejnil poselství:

„Kéž nové semeniště vzdělání

a osvěty vydá hojné ovoce a hoj-

nou žeň na poli duchovním i hmot-

ném chudému Horácku, Moravě

a českému národu. Kéž jeho zalo-

žení zváti se může požehnáním!“

Přání Leandra Čecha být pohřben

na hřbitově u „Kostelíčka“ na půdě

novoměstské bylo vyslyšeno. Vě-

děl, že alespoň někdo si vzpomene

na „starého Čecha“. Se svým dříve

již zemřelým synem sdílí stejný

hrob, o který se pečlivě starají stu-

dentu gymnázia. Až půjdete na hřbi-

tov – postůjte!

František Vyplašil

Výbor pro postavení pomníku

prvnímu řediteli reálky Leandru

Čechovi a výbor pro sjezd abituri-

entů a profesorů reálky v Novém

Městě na Moravě uspořádaly ve

dnech 25. a 26. července 1931 slav-

nost při příležitosti 20. výročí úmrtí

Leandra Čecha a při příležitosti od-

halení jeho mramorové busty v za-

hradě před průčelím školy. Jejím

autorem byl teprve jedenatřicetile-

tý rodák novoměstský a absolvent

reálky (1919), pozdější zasloužilý

umělec Vincenc Makovský. Pro-

gram byl na naše město rozsáhlý.

Začal v sobotu výstavou horáckých

umělců v aule školy, večer bylo

hráno divadelní představení. V ne-

děli byla na kostelíčku již v 8 ho-

din zádušní mše. Dopoledne bylo

Loňská výstava z historie Waalre

instalovaná nizozemskými partne-

ry pokračuje naší výstavou Nové

Město v proměnách času. Připra-

vuje se na sedmi panelech, která

nám organizátoři výstavy z Waalre

ponechali, a bude zahájena v jejich

nově vybudovaném muzeu 21. 7.

Zároveň s námi se představí další tři

partnerská města.

Díky častým návštěvám zná mno-

ho obyvatel Waalre naše město již

stejně dobře jako své rodiště, ale

není obeznámeno s jeho historií.

Proto byla výstava koncipována

chronologicky a jednotlivá histo-

rická období uvedena stručnou cha-

rakteristikou, přičemž nejvíce pro-

storu je věnováno 20. století (zde

jsme se mj. pokusili představit mi-

nulý režim a život města po roce

1989). Řada snímků bude zajímat i

naše občany, např. srovnávací fo-

tografie některých ulic na počátku

20. a 21. století nebo proměny pa-

noramatu města na záběrech v roce

1901, 1951 a 2001. Výtvarník NKZ

M. Dvořák a fotografka A. Čadko-

vá se vydatně činili, aby si vše mohla

delegace z Waalre odvézt při ná-

vštěvě slavnosti Nova civitas (jde

o 137 fotografií a řadu úryvků z do-

bových pramenů).

Do Waalre doputuje rovněž vi-

deokazeta představující N. Město

těm, kteří ho dosud nenavštívili,

a informační leták o nejvýznam-

nějších specifikách města. Protože

schvalování vývozu trojrozměr-

ných exponátů je velmi kompliko-

vané, budou vystaveny současné

Horácké muzeum – muzeum Waalre
lidové výrobky prodávané v mu-

zeu a prospekty závodů. Naši obča-

né zhlédnou výstavu v příštím roce,

kdy se vrátí z Waalre a jeho inte-

grovaných obcí a holandské texty

nahradí naše mateřština. HM

GE CAPITAL BANK, a.s. Nové Město na Moravě, Masarykova 1484, tel. 0616/616410-411

Zapomeňte na dlouhé dotazníky a mraky potvrzení. S Osobní půjčkou Expres bude

všechno vyřízeno za 5 minut a do 3 dnů pak můžete mít na kontě až 150 000 Kč.

Navíc nepotřebujete ručitele ani nám nemusíte říkat, nač peníze použijete.

Přij<te se přesvědčit na kteroukoliv pobočku, na www.exprespujcka.cz

nebo volejte zdarma 0800 10 30 60.

U nás bude všechno vyřízeno bez zbytečných průtahů.

GE Capital Bank jinak.
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Veselé historky hospodské
Zákazníci nakupující v přízemí

Haliny netuší, jak veselo tu kdysi

bývalo. Jen staří NovoměšGáci vědí

o existenci pohostinství, od něhož

je odvozen tento název.

Bývalý vrchnostenský dům se od

17. století nazýval Hrádek (po man-

želce majitele panství rozené Za-

hrádecká ze Zahrádek). Roku 1929

ho od velkostatku zakoupilo Hos-

podářské družstvo, které ho počát-

kem 30. let prodalo obci. Část ob-

jektu do Vratislavova náměstí slou-

žila dříve jako pivovarní nálevna,

část do náměstí Komenského se

využívala jako sladovna pro sou-

sední panský pivovar (pozdější poš-

ta). Výhradně z tohoto pivovaru se

v nálevně čepovalo pivo. Ještě v ro-

ce 1884 ji deklarovala cedule Bräu-

haus – Bierhalle (pivovar – pivni-

ce). Místní občan vytvořil z halle

halinu a název se všeobecně ujal.

Podle vzpomínky v Horáckých lis-

tech z roku 1930 byla Halina „pro-

storná a klenutá místnost, v níž dlou-

há léta hospodařil nájemce Hemza,

a sice až do roku 1907. Čtvrthekto-

litr stál v koupě za dveřmi a pum-

pou se z něho čerpal na tu dobu

dobrý mok. K jídlu se nabízely jen

uzenky a tvarůžky. Zde scházíval

se veselý mladý svět, který si nepo-

trpěl na spaní. Veselé historky, mys-

livecká latina, hra v kostky a zpěv

byly na denním, vlastně nočním

pořádku.“ Dlouho se např. ve měs-

tě v souvislosti s Halinou vyprávělo

o sázce úředníka velkostatku, že

jeho pes sežere 30 tvarůžků. Sázku

o pět kusů prohrál, i když měl své-

ho čtyřnožce prosit na kolenou

o konzumaci zbylé poživatiny (z to-

ho vzniklo pořekadlo „má toho jako

H-ův pes tvarůžků“).

Od roku 1907 se díky nájemci

Heičmanovi stala z Haliny moderní

restaurace s výborným přerovským

pivem a dobrým vínem. K její okra-

se přispěl Karel Němec figurální

výzdobou a MUDr. Josef Svítil –

Jan Karník s ing. Wolfgangem Fle-

kem veršováním. První autor vybí-

zel silnější pohlaví: „Zlosti -li když

manželčiny bojíš se, jdi do haliny.

Pose  tady do půlnoci, zde čert

nemá k tobě moci.“ Druhý autor tu

zvěčnil báseň o fortelnosti truňku

končící pobídkou: „Střeva máš jak

nohavice, jícen tlustý, co chceš ví-

ce? Protož pij, co hrdlo ráčí, neb to

odtékati stačí.“ Halina tehdy hostila

zajímavou společnost, soustředěnou
kolem přednosty soudu JUDr. F.

Touška. „Četní profesoři a úředníci

s dámami očekávali tam proroko-
vanou kometu, pozorovali východ

slunce, dívali se na význačné hvěz-
dy a všem přírodním nočním úka-

zům věnovali často svou pozor-

nost.“ Rušná zábava se nelíbila ro-
dině ředitele velkostatku bydlící nad

Halinou, pan ředitel zapracoval A
koncem roku 1912 tato místní rari-

ta zanikla. Zmíněná výzdoba při-

pomínala veselé časy ještě počát-
kem 30. let, kdy zde měl vzrůst ho-

nosný palác okresního domu.  ZCh

Na fotografii z archivu Horáckého muzea Hrádek s panským pivovarem, snad na počátku 20. let 20. století.

Jménu Jana Štursy nedělají žáci ZUŠ ostudu
S novým názvem školy přicházejí i nové úspěchy

Základní umělecká škola Jana

Štursy – tímto názvem se s platností

od 10. 1. 2001 honosí bývalá Lido-

vá škola umění, později Základní

umělecká škola v Novém Městě na

Moravě. O propůjčení čestného ná-

zvu požádala škola při příležitosti

50. výročí vzniku samostatné hu-

dební školy, které se chystá letos na

podzim oslavit. Aby nevznikl do-

jem, že kromě nabytí nového pří-

vlastku se ve škole nic zvláštního

nestalo, u příležitosti konce školní-

ho roku uvádíme nejvýraznější

úspěchy žáků a pedagogů ZUŠ Jana

Štursy.

Velkými změnami prošel taneční

obor, kterého se po odchodu Evy

Olejníkové ujala absolventka taneč-

ní konzervatoře J. Ježka Dita Ka-

lábová. Hned od začátku musela če-

lit nepříjemné situaci, kdy spolu

s Evou Olejníkovou odešla i drtivá

většina jejích mažoretek a bylo třeba

udělat velký a hlavně rychlý nábor.

Ditě Kalábové se podařilo pro její

myšlenku moderního tanečního

oboru s důrazem na osobitost ztvár-

nění, fantazii a tematicky zaměře-

nou improvizaci získat 60 dětí a ten-

to počet zůstal po celý rok téměř ne-

změněn. V červnu se dokonce usku-

tečnilo první vystoupení, které skli-

dilo obrovský úspěch pro svoje ori-

ginální a působivé ztvárnění.

Hudební obory ZUŠ pokračova-

ly ve svých úspěších z minulých

let. Flétnový soubor Jany Kabrdo-

vé získal čestné uznání na krajské

přehlídce, když předtím vyhrál

okresní kolo. Suverénně si v kraj-

ské soutěži vedl country soubor

vedený Evou Mošnerovou, který

získal 1. místo, Filip Mošner navíc

zvláštní ocenění za hru na klávesy.

Literárně dramatický obor no-

voměstské ZUŠ je již zavedeným

účastníkem celonárodních prestiž-

ních přehlídek a nejinak tomu bylo

i letos. V kategorii sólové recitace

se do národního kola v Trutnově

probojovali M. Jamborová a G. Pin-

kava a v kategorii malých souborů

se na přehlídce v Hradci Králové

představila čtveřice žáků, jmenovi-

tě V. Klapačová, J. Krausová, M.

Nečasová a Š. Zikmund, s předsta-

vením „Z deníku Adama a Evy“.

V regionálním kole přehlídky Wol-

krův Prostějov získaly čestné uzná-

ní dokonce tři žákyně novoměstské

ZUŠ – J. Krausová, Z. Sokolíčková

a K. Dvořáková. Je určitě zapotřebí

zdůraznit, že všechny tyto úspěchy

LDO jsou jen šlehačkou na dortu,

upečeném z různých literárních

a dramatických činností podle re-

ceptu Ivony Čermákové.

Také u ostatních oborů nestačí

pouhý výčet úspěchů k zachycení

celé šíře jejich činnosti. To se týká

zejména výtvarného oboru, který

se letos prezentoval formou absol-

ventské výstavy v Horáckém mu-

zeu, takže každý měl možnost sám

posoudit jeho kvalitu a úspěšnost.

Pro mladé výtvarníky byly jistě ve-

lice zajímavé návštěvy pražských

galerií a exkurze v modrotiskové

a keramické dílně.

Všechny soubory dohromady se

sešly při pořádání červnového dět-

ského odpoledne, které se již tra-

dičně těší velkému zájmu nejen no-

voměstských dětí. Hudební obor

navíc uspořádal dva koncerty a jed-

no samostatné vystoupení pěvec-

kého sboru. Závěr roku patřil pře-

devším absolventským koncertům

jednotlivých oborů, jejichž pestrost

a vysoká kvalita je známkou vý-

borné práce všech pedagogů.

Už celých padesát let se škola

významně podílí na kulturním dění

v Novém Městě a na uměleckém

a duševním rozvoji novoměstských

dětí. Příští rok tedy určitě bude co

slavit, ale určitě také bude co dále

vytvářet. Do druhé padesátky vstou-

pí ZUŠ s novým štítem a doufejme,

že i s novými nápady, elánem a ra-

dostí.

Úspěch dětí z MŠ ŽXárská
Dovolte nám podělit se o radost z úspěchu dětí naší mateřské školy. Ve

výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí se umístil Lubor Buřval

(6 let) na 2. místě a Zdeňka Hanychová (5 let) získala ocenění za 3. místo.

Výtvarná soutěž Děti, pozor červená přinesla 1. místo Marii Hroudové

(5 let) a Zdeňka Hanychová obsadila 2. místo.    kolektiv MŠ ŽXárská

ZUŠ Jana Štursy
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Loučení se školním rokem

Nebudete tomu věřit, jak se v so-

botu 23. 6. velmi netradičně loučili

předškoláci s mateřskou školou

Čtyřlístek na Drobného ulici. Byla

to taková uplakaná a studená sobo-

ta, den stvořený jenom pro horký

čaj a útulné místečko u televize.

Při představě, že je pomalu konec

června, se člověk musel ptát: „Léto,

kde jsi?“ Pro přítomné však nebyl

tento den naplněn žádným pesimis-

mem.

Zamračené odpoledne se jako

rychlým mávnutím proutku rozjas-

nilo milým vystoupením předško-

láčků. Nejdříve pěkná písnička, poté

rej broučků s křemílky a vodníčků

s krtečky a závěr byl umocněn opět

písničkou, po které každý se srd-

cem na správném místě musel za-

máčknout slzu v oku.

Všemu však zdaleka ještě nebyl

konec. Nikdo ani netušil, že tepr-

ve nastane zlatý hřeb odpoledne –

pro děti začala hra Chcete být mi-

lionářem? Celá se odvíjela v duchu

televizní předlohy – rozstřelem po-

čínaje a třemi nápovědami konče.

Vítěz rozstřelu mohl za odměnu

usednout do horkého křesla a byl

vyvolen odpovídat na všetečné

otázky. Každá otázka byla po zá-

sluze odměněna drobnou cenou

v podobě gumy tužky, pravítka či

notýsku. I když hlavní výhrou ne-

byl žádný milion, ale krásné pastel-

ky, nikomu to nevadilo. Závěreč-

ná tombola odměnila i děti, které

do hlavní hry nepostoupily.

Po velkém napětí se šli všichni

občerstvit k bohaté tabuli. Nejrůz-

nější dobroty připravili rodiče.

Myslím, že každému patří za ten-

to den dík. A co říci závěrem? V mé

duši je smutno, syn jde v září do

školy. Už se nevrátí čas besídek,

pouštění draků a dalších společných

akcí. Proto chci poděkovat učitel-

kám za úžasnou snahu a nekoneč-

nou trpělivost. Uklidňuji se myš-

lenkou, že na každém konci vždy

zase něco krásného začíná. Ale pře-

sto, prosím, vezměte nás zase zpát-

ky do školky!

za rodiče dětí ing. Hana
Chocholáčová

v MŠ Čtyřlístek

Nové Město na Moravě

AKTUÁLNĚ strana 693

NA TELETEXTU TV NOVA
SOUTĚŽ POKRAČUJE

II. ročník Zlaté hůlky se vydařil

V sobotu 23. 6. proběhl v N. Měs-

tě II. ročník festivalu mažoretek

Zlatá hůlka. I přes nepřízeň počasí

se jej zúčastnilo celkem 15 soubo-

rů, což je o 4 více než v minulém

roce. Děvčata z Jihlavy, Letovic,

Lomnice nad Popelkou a Nového

Města na Moravě dopoledne absol-

vovala průvod městem a pochodo-

vé defilé na novoměstském náměs-

tí. Odpoledne pak pódiové skladby

v kulturním domě. Vše sledovalo

více jak 500 spokojených diváků,

kteří mažoretky mnohdy odměnili

i skandovaným potleskem. Na zá-

věr pak byly všechny soubory od-

měněny hodnotnými dárky. Zde je

třeba poděkovat všem sponzorům.

Velký dík také patří všem, kteří se

na spolupořádání podíleli bezchyb-

nou uzávěrou ulic či ozvučením.

Přes všechny peripetie se díky

sponzorům a za přispění města fes-

tival uskutečnil. Je to dobře, proto-

že v poslední době jsou to kromě

lyžařů právě mažoretky, které šíří

dobré jméno N. Města po celé re-

publice. V letošním roce se zúčast-

nily soutěží v Třebíči, Holešově,

Čáslavi, Brně, Hradci nad Moravicí

a v Přešticích a některé z nich se

připravují na republikové mistrov-

ství v Havířově a Poděbradech.

V neposlední řadě je třeba podě-

kovat pořadatelům. I když jsou to

jen rodiče dětí – amatéři, zvládli

vše na výbornou.

Ing. Zbyněk Fiksa

AUTOŠKOLA
PAVEL ŠTYRSKÝ

úřední hodiny, možnost

přihlášení, výuka teorie:

každé pondělí

15,00 – 16,30 hod.

v hasičské zbrojnici

v N. Městě na Mor.

Po třech týdnech jsme se vraceli

z dovolené, projížděli náměstím

a mně bylo smutno. Všude, zvláště

v zahraničí, se snaží pečovat o ze-

leň a květiny. Projeli jsme mnoho

měst (Rakousko, Itálie) a vše kvet-

lo. U nás v N. Městě zase vše zešed-

lo! Následně jsme si přečetla v No-

voměstsku důvod, pro který byly

květináče odstraněny, ale nezdá se

mi toto tvrzení reálné. Ani mnoho

mých kamarádek, se kterými jsem

o tom mluvila, nesouhlasí s odstra-

něním. Mohly být odsunuty o 1-2

m od silnice, ale ne zrušeny. Mnoho

lidí rádo zasedlo na lavičky u kvě-

tináčů a nyní je zde pusto. Nevím, čí

to byl nápad, ale divím se zastupi-

telům, že toto schválili, asi málo cho-

dili po náměstí a nemají rádi kvě-

tiny. Nebo se nenašel nikdo, kdo by

se o ně staral? Možná se rozhodnou

i pokácet stromy, aby bylo vidět na

domy.                  Anna Kuderová

SMUTNÉ NÁMĚSTÍ

Prodám pozinkovaný plech:

tabule 0,55 x 1 x 2m, svitek 0,55

x 1m, dále plech pozink., mě!.,

hliník 0,6 x 1m. Nejlevnější mě!

Jiří Wisz, ul. Za Klášterem 1087,

66602 Předklášteří u Tišnova,

tel., 0504/413433

Dům dětí a mládeže
s názvem Klubíčko připravuje pro

děti ve věku 6 - 15 let příměstský

tábor. V týdnu od 27. do 31. 8. na-

bídne pěší turistický výlet (pondě-

lí, vaření v přírodě, hry v přírodě,

15 - 20 km, 50 Kč), cyklistický

výlet (úterý, 60 - 80 km, 30 Kč),

dvoudenní výlet do Prahy (středa,

čtvrtek, zoo, Pražský hrad, muzeum

voskových figurín, centrum města,

ložní prádlo s sebou, 690 Kč), den

plný her (pátek, 30 Kč). Přihlásit se

je možno na jednotlivé dny nebo

na celý tábor. U přihlášky na celý

tábor je cena zvýhodněna na 730

Kč. Podrobnosti budou včas zve-

řejněny na plakátech, případně je

zle vyžádat na tel. č. 0608 822 562.

Přihlášky v IC.

Mahlerův
festival 2001
zahajovací koncert festivalu,

který proběhne ve více městech
kraje Vysočina

Evžen Rattay - violoncello
barokní koncert Bachovy hudby

15. 7., 19,30 hod.
evangelický kostel

Nové Město na Moravě

podrobnosti na plakátech
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TAXI NONSTOP

Luboš: 0602 561 369 Ilona: 0602 588 099

D

Otázka, která řadu lidí nadzved-

ne. VždyG o uvedeném bylo nasáno

již tak mnoho. Při hlubším rozboru

otázky zjistíme, že je v ní skryto

mnohem více. Odpově  může být

kladná, ale i záporná (a pěkně „ko-

řeněná“). Zkušenosti strážníků na-

povídají, že kladně odpovídají zpra-

vidla občané, kteří s chovem psů

nemají příliš mnoho negativních

zkušeností. Často však tak odpoví

i chovatelé, jejichž disciplinovanost

a ochota podřídit se jistým pravi-

dlům pokulhává – zejména do doby,

než je chovatel kvůli psu strážní-

kem napomínán. Pak se jádro pro-

blému přesune v okamžiku někam

jinam a vyvstane další množství otá-

zek typu: „Je nutné psa vodit na

vodítku? Myslíte si, že můj pes (vy-

cvičený, maličký...) může někoho

obtěžovat, nebo mu dokonce ublí-

žit? Domníváte se, že právě na tom

trávníku, kde se můj pes vyvenčil,

si hrávají děti?“ Je jen velká škoda,

že tyto otázky bývají zpravidla kla-

deny strážníkům, nikoliv občanům

na „druhé straně“.

Početnější skupina občanů od-

poví na úvodní otázku záporně. Se

Přináší chov psů radost, nebo je spíše pro zlost?
psy a jejich chovateli mají bu  špat-

né zkušenosti, nebo se psů docela

obyčejně bojí. I oni kladou své otáz-

ky: „Proč si mé dítě nemůže po-

slední dobou lehnout do trávy u

domu, když si zde dříve běžně hrá-

lo? Proč musím čistit svou obuv od

psího exkrementu? Mám se bát toho

malého psa, nebo nemám? Pozná

ten pes bez náhubku a vodítka, že

se ho bojím, a zaútočí na mne?“

 Je velká škoda, že si obě skupiny

nemohou své otázky a pocity pro-

hodit. To by bylo překvapení, k jak

jednoduchým odpovědím lze do-

spět! Možná by se pak do praxe

více vžilo pravidlo „co nemáš sám

rád, nečiň druhému“.

 A aby otázek nebylo málo, dovo-

lím si jednu přidat. Proč naše město

nekoupí za tak dost vysoké poplat-

ky ze psů vysavače na výkaly nebo

jinou techniku? Odpovím si také

sám. Jistým přínosem by to zcela

jistě bylo. Osobně se však domní-

vám, že žádná technika nenahradí

dobrou vůli, nebo alespoň větší míru

odpovědnosti. Nikdy nebude tech-

nikou možné vyčistit celé město se

všemi jeho zákoutími.

Hříšníci, kteří opakovaně nere-

spektují vyhlášku města, nechávají

své psy znečisGovat veřejná pro-

stranství a hřiště a nechávají je bě-

hat bez dozoru apod., se dočkají

řešení před přestupkovou komisí

města. Ta má již dostatečné mož-

nosti k tomu, aby zvedla míru zod-

povědnosti u občanů. VždyG za

porušení vyhlášky o chovu zvířat

umožňuje přestupkový zákon (§ 46,

odst. 2) uložit pokutu až do výše 30

tis. Kč. Ani městská policie nezů-

stane nečinná. Již nyní jsou vytipo-

vány lokality, kde je problémů nej-

více. Ty budou pravidelně navště-

vovány a přestupky řešeny. Mezi

nejvíce sledovanými budou sídliště

na ul. Mírové a Drobného, okolí

katolického hřbitova, Obora s při-

lehlými ulicemi Hájkovou, Luční

a Hornickou, sídliště na ul. Pavlo-

vova a Mendlova.

Závěrem mi dovolte, abych po-

děkoval těm chovatelům s velkým

„CH“, se kterými se dnes a denně

setkávám. Jsou to ti, kteří si své po-

vinnosti ochotně a svědomitě plní.

Je potěšující, že jich dle mého sou-

du není vůbec málo.

Gregor Petr, velitel MP

Využívám možnosti, že jsem se

stala prvním čtenářem tohoto textu,

a dovoluji si připojit drobný po-

střeh. Patřím k těm chovatelům, kteří

hovínka po svém psu sbírají. Vím,

že už je to pak můj problém, kam

sáček s onou vzácností vyhodím,

ale někdy si opravdu nevím rady.

Na náměstí a v přilehlých ulicích je

odpadkových košů dost, ale kdo

chodí na procházku se psem na ná-

městí? Na naší ulici, kde se můj pes

přikrčí nejčastěji, máme alespoň

popelnice venku před ploty, ale na

delší trase už mi zbývá dilema –

nosit „to“ v ruce, nebo se tvářit, že

jsem si nevšimla. Protože v jedné

ruce pochopitelně a zcela podle pra-

videl držím vodítko a třetí ruku ne-

mám, zbývá na tu jedinou možnou

volnou ruku někdy deštník a „to“,

někdy taška a „to“... Na nic se ne-

vymlouvám, vím, že držení psa

s sebou starosti nese, ale myslím, že

s každým dalším vhodně umístě-

ným košem přibude těch chovate-

lů, kteří sbírají...

EJ

věci, které se ve vozidlech nachá-

zely, od autorádií po osobní věci.

Majitelům byla způsobena škoda

58 tis. Kč.

Jako poslední z případů vloupá-

ní do objektů z poslední doby je

případ vloupání do kanceláří a při-

lehlého obchodu. V noci na 27. 6.

vnikl pachatel do objektu oknem

a uvnitř zcela zničil osm dveří. Za-

jímal se zejména o peníze, hledal je

ve skříních a zásuvkách. Našel tak

7 tis. Kč a mobilní telefon. Krádeží

způsobil škodu asi 10 tis. Kč, po-

škozením věcí však škodu nejméně

16 tis. Kč.                 npor. Bouček

Městská policie
Nemile překvapen byl občan z ul.

Ž árské, 20. 6. kolem 9:00 hodiny,

když spatřil cizího psa se slepicí

v mordě. O to horší bylo zjištění, že

jde o slepici jeho. V rozpoložení

pak neuvažoval nad možným rizi-

kem, psa chytil a uvázal. Vše pak

Policie ČR
Od poslední relace zřejmě nejví-

ce vzrušilo veřejnost N. Města

a okolí vloupání do římskokatolic-

ké fary v N. Městě, ke kterému doš-

lo 17. 6. v době mezi 17. – 21. hod.,

v době nepřítomnosti pana děka-

na. Dosud nezjištěný pachatel nási-

lím vnikl do budovy, místnosti pro-

hledal a z pracovny bytu odcizil

finanční prostředky ku škodě far-

nosti i pana děkana. Způsobil tak

celkovou škodu větší jak 150 tis. Kč.

Dne 19. 6. v odpoledních hodi-

nách nakupovaly dvě mladé ženy

v jedné z prodejen sportovního zbo-

ží v N. Městě. Po jejich odchodu

z prodejny prodavačky zjistily krá-

dež značkového zboží za 4.675 Kč.

Krádež a podezření na obě ženy

ihned ohlásily. Okamžitým opatře-

ním na sousedních odděleních Po-

licie ČR byly tyto ženy zadrženy již

za půl hodiny po oznámení v Bys-

třici n.P. Jedna z žen se ke krádeži

doznala a odcizené zboží, které

měla uschované v autě, vydala.

Od 20. 6. je v šetření případ vlou-

pání do sklepní kóje v jednom no-

voměstském obytném bloku. V prů-

běhu 14 dní odcizil neznámý pa-

chatel dvě horská jízdní kola, čímž

způsobil majitelce škodu 7 tis. Kč.

V noční době na 24. 6. došlo na

parkovišti jednoho místního hotelu

k vloupání do tří zaparkovaných

osobních aut návštěvníků města.

Předmětem zájmu byly všechny

správně oznámil městské policii.

Najít majitele již takový problém

nebyl. Co následovalo, si každý do-

káže představit. Slepice, stejně jako

uložená pokuta, byla majitelem psa

uhrazena.

Volné pobíhání psa bylo zazna-

menáno i dne 21. 6. v době kolem

20:20 hodiny, kdy byl v blízkosti

pošty po upozornění občanů od-

chycen zlatý retrívr. Jeho majitelce

byla ještě téhož dne uložena pokuta.

Velké zkušenosti s oslavami zřej-

mě neměli pořadatelé oslavy na

„Obůrce“ v k.ú. Rokytno. Repro-

dukovaná hudba z těchto míst prou-

dila tak silně, že budila návštěvníky

penzionu U Martina. Po opatření

a zákroku strážníků si turisté mohli

dále vychutnávat klidnou rekreaci

na venkově. NeboG oslava probíha-

la jinak v slušných mezích a nápra-

va byla ihned zjednána, nebylo tře-

ba použít proti pořadatelům přísné

sankce.                       Gregor Petr

Policie informuje

�����������
	�
��������

���������		

����

���������	
��
�����������
�����
������� �����
���������	����
��

��������
��



8

I N Z E R C E
◆ Prodám windsurfing – komplet,

bezvadný stav. Inf. 0602/759 484.

◆ Hledáme au-pair pro naše přátele

v Německu. Nástup 1. 11. 2001.

Inf. 0616/617 366 do 17 hod., 0605

963 397

◆  Hledám podnájem 2-3+1 nebo

malý RD v NM nebo okolí (raději

směrem k Bystřici), na dva roky.

tel. 0603 95 81 31, 0737 98 69 80

◆ Koupím svaté obrázky s krajka-

mi. Kvalitu dobře zaplatím! S. Svo-

boda, Purkyňova 725, NM, tel. 618

168

Malá kopaná
Družstvo SOU lesnického se 13.

6. zúčastnilo v Bystřici n. P. okres-

ního kola v malé kopané. Žáci si

vedli opravdu zdatně, celý turnaj

vyhráli a stali se okresními přebor-

níky.                                         ph

SOU lesnické uspořádalo na atle-

tickém stsadionu 21. 6. Den Emila

Zátopka. Za krásného počasí se zá-

vodilo ve smíšené štafetě na 25 x

400 m. Jednotlivé školy dosáhly

těchto výsledků:

kategorie B: II. ZŠ NM 29:11 min.

kategorie C: gymn. NM 28:01,

SOUŠ a SOU NM 29:34, SOU les-

nické NM 30:24                        ph

ATLETIKA

V druhé polovině června byla zahájena stavba parkoviště pod nemocni-

cí v prostoru prodejny Jednoty, Záchranné služby a lékárny. Stavba bude

ukončena koncem příštího roku. Po dobu výstavby bude vyloučeno po-

užívání stávajících prostor k parkování a bude omezen i průchod pro pěší.

Žádáme občany, aby se tomuto omezení přizpůsobili a využívali         k

parkování velké parkoviště před hlavním vstupem do nemocnice.

za pochopení děkují vedení města N. Města a okresní nemocnice

Pod nemocnicí nelze parkovat

V jarní části OP starší fotbalové

přípravky Bohemia Breeding Rad.

Svratka - N. Město sk. „A“ sehráli

naši chlapci šest zápasů.

BB – Vel. Meziříčí 3:2

Ž ár – BB 0:15

BB – Nedvědice 12:0

Velká Bíteš – BB 2:4

Měřín – BB 2:2

BB – Bystřice 1:1

I když přípravka v jarní části ne-

prohrála a nejtěžší soupeře vždy

porazila, skončila nakonec na dru-

hém místě ve skupině „A“. Ve sku-

pině „B“ skončil na druhém místě

Moravec, který hrál s naší příprav-

kou o třetí místo na dvě vítězná

utkání. BB obě vyhrála 6:1 a 1:3.

Starší přípravka tedy nakonec ob-

sadila v OP pěkné třetí místo.

Nejvíce utkání odehráli: Jan Krá-

líček, Libor Polanský, Vojtěch Slá-

ma, Jakub Sklenář, Ondřej Lašto-

vička, Radek Smejkal, Karel Poma-

hač, Marek Homolka, Libor Po-

korný, Michal Buchta, Vojtěch Šan-

dera, Zdeněk Nejedlý, Jiří Fuksa,

Josef Laštovička, Miroslav Dostál.

Trenér Michal Sláma.

Fotbalového turnaje starších pří-

pravek v Bystřici n. P. dne 17. 6. se

zúčastnilo šest týmů. Hrál každý

s každým a Bohemia Breeding ob-

sadila v dobré konkurenci 1. místo.

Přípravka Bohemia Breeding

Kdo chodí v odpoledních hodi-

nách kolem gymnázia, si jistě vši-

ml, že na hřištích této školy se to te 

jen hemží kluky a děvčaty, kteří se

pod vedením trenérů rychle učí zá-

kladům volejbalu – hře, která má

v naší republice i u nás v Novém

Městě dlouholetou tradici. A to pro-

to, že je to sport oblíbený pro své

kolektivní pojetí hry, kde o vítěz-

ství rozhoduje síla kolektivu, kde

mušketýrské heslo „jeden za všech-

ny, všichni za jednoho“ platí doslo-

va, a v neposlední řadě také pro

všestrannost pohybu, při kterém je

zapotřebí jak síla a rychlost, tak

i obratnost a vytrvalost.

Po několikaleté stagnaci žákov-

ského volejbalu v Novém Městě na

Moravě se blýská na lepší časy.

Ukázaly to letošní výsledky zápa-

sů, které naši žáci sehráli jak na

turnajích, tak v okresním přeboru,

který se hrál v měsících květnu

a červnu ve formě šesti turnajů.

Naše mladé A družstvo žáků skon-

čilo třetí v okresním přeboru, a to

Zájem o volejbal v Novém Městě stoupá
Novoměstská mládež teX tráví více volného času

na volejbalových kurtech
za již více zkušenými družstvy žáků

z V. Meziříčí a ze Ž áru nad Sáza-

vou. Sehráli několik vyrovnaných

zápasů s favorizovanými meziříč-

skými žáky, i když nakonec odešli

poraženi. Se svými rivaly ze Ž á-

ru dokázali hrát zcela vyrovnaně

a z šesti zápasů 3x zvítězili a 3x

prohráli.

Na podzim letošního roku se již

poprvé jako registrovaní volejba-

listé zúčastní krajského přeboru

v kategorii starších žáků. Tam změ-

ří síly se svými vrstevníky již z ce-

lého nového kraje Vysočina. Jak se

jim bude dařit v této, pro ně docela

nové soutěži, vás budeme informo-

vat ve vývěsce, kterou máme u vo-

lejbalového hřiště gymnázia a nebo

na stránkách Novoměstska. Přejme

našim žákům, ale i těm dalším, kteří

teprve začínají nebo chtějí začít

s volejbalem, aby v této krásné hře

nacházeli radost z pohybu, kama-

rádství a co nejčastěji i koření celé

hry - slastný pocit vítězství.

mn

KONEČNÁ  TABULKA  OKRESNÍHO  PŘEBORU  ŽÁKŮ
1. V. Meziříčí 19 18 1 36 : 6 37

2. Ž ár n. S. A 19 11 8 24 : 17 30

3. N. Město A 19 10 9 23 : 18 29

4. N. Město B 19 0 19   0 : 38 19

5. Ž ár n. S. B 4 1 3   2 : 6 5

ms

Vydání příštího čísla
Novoměstska je plánováno na 17. srpen.
Redakce osiří ve dnech 11. července – 3. srpna, příspěvky je možno zasílat

Českou poštou, e-mailem (viz tiráž) nebo předávat na podatelně.

Redakce přeje všem čtenářům pěknou dovolenou.

Nabízím pronájem
bývalé lékařské ordinace

ve Svratce
dvě místnosti (40 m2),

nevybavené a část čekárny

(společná se stomatologií) nejen

ke zdravotnickým účelům.

přízemí, ústřední topení

tel a fax. 02/71 74 80 55
mobil 0603 885 474

Zařídím bezplatně pronájem Vaší

chaty, chalupy, pro CK Wolters

Reisen Němcko Tui Gruppe pro

rodinnou rekreaci. Jen pěkné. Plat-

ba předem. Miroslav Vymazal,

Blansko, Palackéko 26, tel.: 0506

-414401, mob. 0604 317821

VÝKUP AUTOMOBILŮ

Š K O D A
❍ všechny typy od roku výroby
1985 (105, 120, Favorit, Felicia,

Octavia a další)

❍ Peníze ihned, odvoz
– převoz zařídíme

❍ Vykoupíme také automobily po
havárii, bez STK, podnikové

i užitkové – na stavu nezáleží

tel.: 0777/088888

Přineste ukázat
školní vysvědčení
i nám a získejte

bonus 50%+ dárek

a navíc Léto s Wüstenrotem – soutěž
o 555 cen – trvá do 31. 8. 2001.

OKAMŽITÉ ÚVĚRY 6,9%

Kancelář Wüstenrot
Masarykova ul. 1494

(autosalon Nissan)
Nové Město na Mor.
tel. 0604 169 753

Školní jídelna při II. ZŠ znovu

upozorňuje občany a firmy na

možnost stravování.

Od září si strávníci budou vybí-

rat ze dvou jídel.

TJ Pohledec pořádá dne 22. 7.

tradiční

Závody přes rybník.
Prezentace 13,30 hod.,

začátek 14 hod.

Bohatá tombola, různé soutěže.

K tanci a poslechu hraje

od 16 hod. Jásalka.

Občerstvení zajištěno, srdečně

zvou pořadatelé.
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