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VÝZVA
Městský úřad Nové Město na Mo-
ravě jako pořizovatel územního plá-
nu vyzývá občany, kteří uplatnili
připomínky nebo námitky k vysta-
vovanému územnímu plánu v době
od 5. 9. 2001 do 19. 9. 2001 pí-
semnou formou do připravené
schránky ve vestibulu KD, aby tak
učinili opětovně na podatelně MÚ
v Novém Městě na Moravě, Vrati-
slavovo nám. 103,  z důvodu zcize-
ní této schránky. Námitky a připo-
mínky lze uplatnit písemně ve lhůtě
do 15 dnů od posledního dne vy-
stavení, tj. do 21. 10. 2001.
I nadále platí podmínky pro uplat-
nění připomínek a námitek uvede-
né ve veřejné vyhlášce o oznámení
vystavení druhého návrhu územní-
ho plánu. Neplatná je pouze infor-
mace o uplatnění písemných připo-
mínek a námitek do připravené
schránky ve vestibulu KD.

Obce Novoměstska
založily mikroregion
V gobelínovém salonku Kulturní-
ho domu v Novém Městě na Mora-
vě se v úterý 4. září konala ustavu-
jící schůze svazku obcí “Mikrore-
gion Novoměstsko”. Ustavující
schůze byla vyvrcholením několi-
kaletého snažení obcí o zformová-
ní stabilní organizační struktury,
která by propojovala obce mikro-
regionu a pomáhala rozvoji mikro-
regionu jako celku. Dle stanov nově
vzniklého svazku, které jeho zaklá-
dající členové na své schůzi přijali,
je hlavním posláním svazku hájení
oprávněných ekonomických, spo-
lečenských a kulturních zájmů
a ochrany životního prostředí oby-
vatel mikroregionu a řešení problé-
mů, přesahujících rámec a možnos-
ti jednotlivých obcí.
Zakladatelskou smlouvu na místě
podepsali zástupci obcí Bobrová,
Dlouhé, Fryšava, Javorek, Kadov,
Křídla, Křižánky, Kuklík, Líšná,
Nová Ves, Nový Jimramov, Rači-
ce, Radňovice, Sněžné, Tři Studně,
Věcov a Zubří.
Předsedou svazku byl zvolen sta-
rosta obce Tři Studně Miloš Bra-
bec, místopředsedou starosta obce
Sněžné Ing. Bc. Jiří Koutský, třetím
členem rady mikroregionu byl zvo-
len starosta obce Bobrová PhDr.
Jaromír Janoušek. Obcím, které se
zasedání neúčastnily, bude zaslán

zápis a další doplňující informace
tak, aby byla jejich informovanost
ve věci svazku obcí “Mikroregion
Novoměstsko” úplná.
Jednání ustavující schůze bylo dlou-
hé ale konstruktivní, diskutovány
byly pouze věcné připomínky a do-
tazy. Je zřejmé, že starostové obcí si
uvědomují přednosti vzájemné spo-
lupráce a partnerství, kterého by
měl být nově vzniklý svazek zákla-
dem.
Stranou prozatím zůstává Nové
Město na Moravě, avšak dle slov
starosty Josefa Sokolíčka by mělo
být jen otázkou času, kdy zastupi-
telstvo města vstup do svazku pro-
jedná a schválí. Pro tuto skutečnost
hovoří i usnesení novoměstského
zastupitelstva ze dne 26. června,
které starostu Sokolíčka pověřilo
zastupováním města při příprav-
ných jednáních, s cílem vstupu No-
vého Města na Moravě do svazku
obcí “Mikroregion Novoměstsko”.

Ing. Tomáš Blažek

Dlouhodobá jednání u konce

Velká část investic připadá v letoš-
ním roce na školství. Město je spo-
kojeno s prací, kterou odvedla fir-
ma PKS inpos a.s. při rekonstrukci
školní jídelny při I. ZŠ (16 mil.

Kč). Kolaudována již byla rekon-
strukce zastřešení přístavby I. ZŠ,
Tyršova ul. 321 (firma HCS s.r.o.,
900 tis. Kč) i rekonstrukce sociální-

Rada města schválila 10. 9. pode-
psání smlouvy o výměně pozemků

mezi městem a firmou Šincl. Smlou-

va vychází z usnesení mimořádné-
ho ZM ze dne 20. 3. a řádného ZM

ze dne 26. 6. Po osmi letech více či
méně intenzivních jednání se poda-

řilo záležitost výměny pozemků

uzavřít. Firma Šincl bude mít pří-
stup do svého oploceného areálu

po vlastním pozemku. Město do-
končí rekonstrukci školní jídelny

a nadále ji bude moci zásobovat

rovněž ze svého pozemku.
První etapa rekonstrukce školní jí-

delny proběhla, aniž by k ní bylo
smlouvy potřeba. Stavební povole-

ní k druhé etapě (zbudování navá-

žecí rampy) bylo vydáno ihned po
podpisu smlouvy. Smlouva byla

podepsána dne 14. 9.
Informace starosty města doplnil

člen RM Mgr. Německý: Obnovení

roky se vlekoucích jednání vyvolala
bezprostřední potřeba rekonstrukce

jídelny. Uzavřená smlouva nejenže
vyřešila aktuální problém jídelny,

ale řeší situaci i do budoucna.

V případě, že budou nutné další
stavební úpravy např. u budovy ha-

sičské zbrojnice a pod., nebude již
město omezováno žádným závazkem

vůči sousední soukromé firmě v roz-

hodování o využívání vlastního po-
zemku.

EJ

Letošní investice do školství
ho zařízení II. ZŠ (TS služby s.r.o.,
2 mil. Kč). Oprava fasády gymná-
zia stála 2 mil. Kč, z toho město
uhradilo 500 tis. Kč. Zateplení MŠ
Drobného od severu stálo 800 Kč.

Je vhodné připomenout i rekon-
strukci WC v kulturním domě (TS
služby s.r.o., 1,5 mil. Kč)

EJ

Nová Města Evropy se letos setkala v Novém Městě nad Metují.U nás se

na podobné setkání připravujeme. Více na str. 5.

 Zprávy z radnice 
Z hlavních bodů 64. řádného

jednání RM ze dne 10. září:
❏ Nebytové prostory o výměře 146

m2 na ul. Malé v bývalé výdejně

propanbutanu si pronajal Antonín

Fuks. Bude zde prodávat pneuma-
tiky a automobilové díly. Dle slov

pronajimatele bude využita pouze

budova, v jejím okolí nebudou au-

todíly uskladňovány.

❏ V souvislosti se stížnostmi na hluč-
nost nočního klubu na Vratislavo-
vě nám. se chce RM seznámit

s vyhláškou města Písek o rušení

nočního klidu.

❏ RM schválila nový Jednací řád
Rady města. Drobné úpravy ve

znění vychází z nového zákona

o obcích platného od konce roku

2000. Obdobně je připravováno

nové znění Jednacího řádu Zastu-

pitelstva města.

❏  RM hodlá vytvořit podklady pro
zpracování regulačního plánu
městské památkové zóny. Přitom

je třeba přihlížet k rovnováze mezi

ochranou a rozvojem historického

jádra města. RM jmenovala pracov-

ní skupinu, která do konce roku

2002 přehodnotí a vyhodnotí stá-

vající studie a projekty, stanoví

obecné limity a aktualizuje Program

regenerace MPZ. Členy pracovní

skupiny jsou: P. Kliment, Mgr.

O. Německý, Ing. J. Černý, Ing.

P. Král, Ing. Arch. J. Cacek, Ing.

J. Filip, Mgr. P. Švanda, PhDr.

Ž. Řádková, M. Odvárková (OkÚ

ŽPár n.S,), Ing. Arch. P. Šuman

(Stání ústav památkové péče Brno).

❏ RM souhlasí s pracovní cestou
tří pracovníků odboru ŠKSV do
Waalre. Kolegové stejného odbo-

ru z Waalre se v N. Městě zajímali

o naše programy pro děti a mládež

loni na podzim.

dle informací J. Sokolíčka
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Dům dětí a mládeže

Výhledy 526, tel. 0608 822 562

Padesát let umělecké školy v N. Městě – II.Centrum Zdislava
má nový stůl a zahradní lavice.

Materiál věnovaný Lesní společností

a.s. v Novém Městě na Mor. zpra-

covali učni SOU lesnického. Pose-

zení, pokud neprší, je výborné!

Děkujeme. Zdislaváci

 2. 10. Josefa Kadlecová 88 let

 2. 10. Františka Mužátková86 let

 6. 10. Vlasta Librová 89 let

10. 10. Vincencie Plocková 75 let

13. 10. Josefa Babištová 88 let

20. 10. Marie Ondrová 80 let

23. 10. Božena Bartoňová 86 let

25. 10. Žofie Mičíková 86 let

26. 10. Božena Makovská 87 let

26. 10. Eliška Lemperová 75 let

27. 10. Jaroslava Přívarová 87 let

28. 10. Václav Starý 80 let

30. 10. Božena Dvořáková 75 let

Všem jubilantům blahopřejeme!

Jubilanti

Úmrtí

Poděkování
Děkujeme všem za projevy sou-

strasti k úmrtí naší manželky a ma-

minky Marie Šumichrastové, za

květinové dary i účast na posled-

ním rozloučení.

Ladislav a Michal Šumichrastovi

Dne 6. 9. oslavili diamantovou svat-

bu – šedesát let společného života –

manželé Josef a Božena Hladíkovi

z Pohledce čp. 81. S přáním všeho

nejlepšího, spokojenosti a pohody

navštívili manžele Hladíkovy i zá-

stupci novoměstského městského

úřadu.

27. 8. Petr Kosár 1933

 4. 9. Marta Smolíková 1921

 4. 9. Josef Neuman 1921

 6. 9. Maria Šumichrastová 1935

 6. 9. Pavla Palátová 1951

10. 9. Anna Chmelová 1921

12. 9. Jana Ondráčková 1942

15. 9. Jan Lukeš 1936

Diamantová svatba
Vám nabízí

CD klavíristy Tomáše Víška:
Srdce na Vysočině
prezentovány jsou skladby Bohu-

slava Martinů, Vítězslava Nováka,

Václava Kaprála, Jaroslava Křičky,

Vítězslavy Kaprálové, Otakara Šína,

Jaroslava Ježka.

Knihkupectví
Trojan

sobota 6. 10.
Dobrodružná cesta tří generací na
Devět skal
Turistický pochod určený pro jed-
notlivce, ale hlavně pro celé rodiny

(dítě, rodič, prarodič). Rodinné

týmy budou cestou plnit úkoly, při
kterých se zapotí i zasmějí. Start v 9

hod. od Klubíčka. Účastnický po-
platek: děti 5 Kč, dospělí 10 Kč

připravujeme:
st 17. 10. 16 hod.
Dětská diskotéka
se soutěží Správný šesCák
so 27. 10. od 15 hod., zimní stadi-
on ŽHár n.S.
Velký podzimní karneval na ledě
doprava dětí tam a zpět zajištěna,

soutěže a bohatý program, před-
prodej vstupenek od 10. 10. v IC,

předběžná cena 30 Kč

podzimní prázdniny: po 29. 10.
Tvořivá dílna – vycházka a práce

s přírodními materiály
út 30. 10. Prázdninový turnaj

v Playstation – fotbal

Z historie školy
(dokončení)

Velké změny nastávají v 2. pol. 50.

let také v pedagogickém sboru. Ve

škole končí i učitelka rytmiky Vlas-

ta Smíšková. Zastupováním ředite-

le je pověřena Alena Pavlů. Přichá-

zejí tři noví učitelé: klavíristka Jana

Marková (Hradecká), Jaroslav Bár-

tek pro hru na housle a sbormistr

Jan Hradecký. Jaroslava Bártka,

který musel školu po roce opustit

pro onemocnění tuberkulózou, na-

hradil hornista Oldřich Bohuňov-

ský. Zastával také místo ředitele

a otevřel ve škole oddělení decho-

vých nástrojů. O dva roky později

ale požádal o propuštění z důvodu

studia dirigování na JAMU v Brně.

Řízení školy převzal 8. 2. 1960 Jan

Hradecký a ve funkci působil, stej-

ně jako J. Procházková, pět let.

Oddělení strunných nástrojů vedl

od roku 1958 Jaroslav Havlíček,

jenž vyučoval hře na housle a poz-

ději hře na kytaru. Tomuto nástroji

se věnuje dodnes. Za ředitele J. Hra-

deckého došlo k přejmenování

školy z hudební na lidovou školu

umění (LŠU) a byl otevřen výtvar-

ný obor, jehož učitelkou se stala

Marie Roštínská. Do školy se vrací

Olga Slezáková (roz. Dostálová),

která v roce 1954 odešla na mateř-

skou dovolenou a po jejím ukonče-

ní působila jako učitelka kurzu

Osvětové besedy.

V letech 1965 - 1968 na sebe bere

obtížnou roli ředitele opět žena,

Marie Popelková. V LŠU vyučova-

la hře na klavír od roku 1962. Nová

ředitelka v kronice velmi otevřeně

popisuje společenskou situaci v No-

vém Městě na Moravě a stěžuje si na

nespolupráci některých kulturních

činitelů ve městě, na nedostatek po-

chopení, úcty a uznání. Bez obalu se

vyjadřuje i k práci okresního škol-

ského inspektora, který podle ní není

novoměstské škole nakloněn, v jeho

soudech jsou „klady přehlíženy nebo

zamlouvány a zápory bývají zveličo-

vány a zkreslovány.“

Ve školním roce 1968/69 převzal

funkci ředitele učitel z bystřické LŠU

Jaroslav Matoušek, který řídil školu

až do listopadu 1989. Ještě na sklon-

ku 60. let se přestavěly půdní pro-

story školy na ateliér pro výtvarný

obor a taneční sál pro nově otevře-

né taneční oddělení, které vedla do

roku 1975 Irma Kánská. Dále byla

ve škole provedena instalace ústřed-

ního topení, díky němuž se změni-

lo velmi vlhké a studené klima tříd

v přízemí LŠU, ač při prvním zato-

pení v roce 1972 se valil kouř

z budovy jako při požáru.

V 70. letech přichází do školy ně-

kolik nových učitelů: violoncellista

Josef Ondra, který je zároveň ak-

tivní hráč na dechové nástroje, a ve

škole může být znovu otevřeno toto

oddělení, klavíristka Milada Petro-

vičová a akordeonistka Jana Vac-

ková. Marii Roštínskou, která ode-

šla na gymnázium do Tišnova, na-

hradila Eva Černá, od roku 1977

Eva Brychtová. O rok později je

znovu otevřen taneční obor pod

vedením Evy Olejníkové.

V roce 1976 Jan Hradecký znovu

zakládá dětský pěvecký sbor, který

zde již krátce fungoval za ředitelky

J. Procházkové. Pod jeho vedením

získal sbor řadu ocenění v okres-

ních i krajských přehlídkách.

Po stránce materiální se škole dosta-

lo dobrého zabezpečení, ale v atmo-

sféře politických tlaků, zastrašování

a osobní nesvobody se pedagogům

špatně pracovalo. Přitom profesní

požadavky na ně byly nemalé, ne-

jen kvalitně vyučovat žáky, připra-

vovat je na vystoupení a soutěže, ale

zároveň se aktivně účastnit spole-

čensko-politického života ve městě.

Po pádu komunistického režimu

učitelé písemně požádali okresního

inspektora o odvolání ředitele Ma-

touška a na jeho místo navrhli Jose-

fa Večeřu. Ten v LŠU vyučoval od

80. let, stejně jako Eva Mošnerová

a Jan Lán. Josef Večeřa vedl školu

od roku 1990 do roku 1995. V té

době se otevřel nový obor literárně

dramatický (LDO), jehož vedení se

ujala Marie Kolářová (Junová). Pod

jejím profesionálním vedením se

tento obor stal nejaktivnějším ve

škole a žáci dosáhli řady úspěchů,

aY už v národních přehlídkách nebo

v přípravě na studium SŠ a VŠ.

Tragická smrt v roce 1997 přeruši-

la její vynikající práci. LDO ale fun-

guje dál, stejně dobře s žáky pracu-

je Ivona Čermáková.

Od roku 1995 je ředitelkou Eva

Nepustilová. Její pohled na součas-

nou školu bude uveřejněn v někte-

rém z dalších čísel Novoměstska.

Mgr. Jana Kabrdová

Divadelní představení

Komediograf
uvádí J&M agency, s. r. o.

neděle 14. 10. v 19,30 hod.
KD Nové Město
Komediograf První – Choulosti-
vé variace na deprese podzimní
hrají: Pavel Liška, Marek Daniel,

Mariana Chmelařová, Miroslav

Kumhala, Marie Ludvíková, Tomáš
Matonoha, Josef Polášek

Komediograf jest velmi pozoru-
hodný způsob divadelního před-

stavení. Formou kabaretu, což jest

skladba písní, dramatických výstu-
pů a klaunských čísel, grotesky

a černého humoru, nesmyslu a pa-
radoxu, vypráví o dnešní době.

A vypráví tak, že se lidé sto minut

smějí, smíchem očisYují své duše
a prodlužují si své životy.

***
Vstupné: 200 Kč, studenti, vojáci,

důchodci, držitelé ZTP: 150 Kč,

předprodej: IC. Představení v délce
90 – 100 minut není vhodné pro

děti do 14 let.
Bližší informace o představení na

www.komediograf.cz
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so 6. 10. ve 14,30 hod.
Hodina zpívání s Jaroslavem
Uhlířem
Pořad určený pro malé i velké uši.

Děti a dospělí si mohou se zná-

mým skladatelem za jeho klavír-

ního doprovodu zazpívat známé

písně s texty Z. Svěráka (Není

nutno, Dělání, Severní vítr...)

i novější písně z televizního pořa-

du Hodina zpěvu

út 9. 10. v 17,30 hod.
Beseda se zástupci firmy Energy
Česká firma Energy je výrobcem

i prodejcem bylinných produktů.

Účinky bioinformačních regene-

račních preparátů se proslavily do

té míry, že o “bylinkovou ener-

gii” obsaženou v přípravcích stojí

lidé u nás i v cizině. PřijPte si

poslechnout informace o prepa-

rátech, které mají široké uplatnění

v oblasti prevence.

st. 10. 10. v 19,30 hod.
Travesti show skupiny Screamers
Jeden z divácky nejúspěšnějších

pořadů roku 1999 a 2000!

Travesti není muž převlékající se

pokoutně za ženu z důvodů okla-

mání a obtěžování svých bližních.

Je to tanečník, který dokáže per-

fektně pohybově, mimicky a ges-

tem napodobit známé zpěvačky.

Travesti skupina Screamers vznikla

v roce 1997 v Praze. Každý pro-

gram představuje 2 hodiny dobré

zábavy, smíchu i překvapení.

ne 14. 10.
Komediograf

(podrobněji na str. 2)

připravujeme:
st. 17. 10., 16 hod. Diskotéka pro

mládež 10 – 15 let (ve spolupráci

s DDM)

so 27. 10. setkání rodáků pade-
sátníků
ne 28. 10. Křehká rovnováha
(divadelní představení)

Týden knihoven - 8. -14. října 2001
Knihovny jsou klidným a kultivo-

vaným místem setkávání lidí a jsou

dostupné každému. (Tato funkce je

zdůrazňována v evropském i svě-

tovém měřítku se zvyšující se in-

tenzitou a naléhavostí.) Nabízejí

dětem, mládeži a dospělým kultur-

ní a vzdělávací alternativu, jsou

místem, kde je možné trávit volný

čas.

Přestože knihovny na tomto poli

čelí obrovské konkurenci a jejich

služby nemusí využívat nikdo po-

vinně, navštěvuje je stále větší po-

čet lidí a zvyšuje se i využívání

knihovních fondů. Podporují tak

čtenářství a napomáhají prohlubo-

vat vzdělanost všech vrstev obyva-

telstva bez rozdílu. Proto v Týdnu

knihoven otevíráme dveře široké

veřejnosti dokořán, aby se každý

mohl přesvědčit, co všechno mu

knihovny nabízejí, co všechno do-

kážou a jak málo za to chtějí. (Vol-

ně upravený text Svazu knihovníků

a informačních pracovníků)

Zveme Vás tedy na zahajovací ce-

lorepublikovou akci -Provázkiádu.

PřijPte v pondělí 8. října před bu-

dovu kulturního domu v Novém

Městě na Moravě, kde se této akce

od 15 do 16 hodin můžete zúčast-

nit. Jejím smyslem bude dát našim

čtenářům a příznivcům možnost,

aby projevili sympatie knihovně

tím, že přijdou a navážou jakýkoliv

0,5 m dlouhý provázek (což je sym-

bolická délka podané ruky), který

si přinesou nebo na místě vyžádají

od knihovníků. Jednotlivé městské

navázané provázky vytvoří “celo-

republikový knihovní provaz”.

2. út ve 20 hod., 3. st v 18 hod.
Tmavomodrý svět (115´)

O mužném přátelství, bláznivé lás-

ce a obyčejné odvaze. Bitva o Ang-

lii a jednu ženu. Příst. od 12 let.

60 Kč

5. pá ve 20 hod., 6. so ve 20 hod.
Animální přitažlivost (93´)

Romantická komedie Tony Gold-

wyna. Premiéra, příst. od 15 let

50 Kč

9. út ve 20 hod., 10. st ve 20 hod.
Příběh rytíře (132´)

Romanticko-dobrodružný snímek

situovaný do pol. 14. století. Atrak-

cí filmu jsou rytířské souboje a sond-

track s hity skupiny Queen. Premi-

éra, přístupný 50 Kč

12. pá ve 20 hod., 13. so ve 20
hod.
Rozstřel (94´)

Filmový klub: Vizuálně efektní,

svérázná černá komedie z Nového

Zélandu. Premiéra, příst. od 15 let

FK 30 Kč, ostatní 50 Kč

Kolik bude “rukou podaných no-

voměstské knihovně”? Obstojíme

v celorepublikovém měření ? Těší-

me se na Vaši podporu.

pracovníci Městské knihovny

***

Městská knihovna v Novém Městě
na Moravě v Týdnu knihoven na-
bízí:
Pondělí 8. 10. - Provázkiáda

Využijte:
- amnestie (čtenáři mohou vrátit

knihy s prošlou výpůjční lhůtou

bez sankčních poplatků)

- Internet - zdarma (maximálně

hodina )

- noví čtenáři - registrace do konce

roku 2001 bez paušálních poplatků

To vše v daných půjčovních dnech

a hodinách a v týdnu od 8. do 14.

10. Výjimečně i v úterý a středu od

9.00 do 11.00 a odpoledne od 12.30

do 15.00.

- antikvariát - pondělí 8. 10. po

dobu provázkiády ve vestibulu KD,

jinak v prostorách knihovny. Nabí-

zíme ke koupi vyřazené knihy v

ceně 2 až 3 Kč

- pro děti a mládež chystáme řadu

knihovnických lekcí a besed

Pokud Vás nabízené akce neoslovi-

ly, přijPte k nám do Městské

knihovny jen tak, na návštěvu.

Kulturní dům
Kino

Inzerce

Stomatologické
pohotovostní služby

Z rozpisu stomatologických po-

hotovostních služeb na období 15.

9. 2001 – 6. 1. 2002 budeme pravi-

delně vybírat aktuální data a infor-

movat o nich.

6. 10. MUDr. Andrea Stalmacho-

vá, zdr. stř. Vír, MUDr. Milena

Koutková, poliklinika ZR, MUDr.

Marie Špinarová, zdr. stř., U Hřiště

552, Měřín
7. 10. MUDr. Jiřina Foltanová, zdr.

stř., Na Ohradech 297, Svratka,

MUDr. Olga Šejnohová, poliklini-

ka ZR
13. 10. MUDr. Tomáš Konečný,

ŽPárská 73, NM, MUDr. Jindřich

Zeman, poliklinika Vel. Mez.,

MUDr. Danuše Grenarová, zdr. stř.

ŽĎAS, ZR
14. 10. MUDr. Stanislav Výborný,

zdr. stř. Osová Bitýška, MUDr.

Marie Přikrylová , poliklinika ZR

◆ Prodám 4 letní pneumatiky, sko-

ro nové, včetně disků 155/70R13

cena 800 Kč/ks nebo dohodou. tel.

0723/122 230

◆ Koupím obal na kytaru. telefon

0723/493 252

◆ Koupím sv. obrázky s krajkou

a prvomájové plakáty nepoškoze-

né. Dobře zaplatím nebo vyměním

za knihy s křesYanskou tématikou

a za odznaky všeho druhu. St. Svo-

boda, Purkyňova 725, tel. 618 168

Táto, mámo, hola, Klubíčko nás volá...

KLUBÍČKO
na Mateřské škole
Ž�árská ul.

OPĚT ZAČÍNÁ
pro děti, které nechodí do MŠ, ve věku od

1 do 6 let s doprovodem rodičů či prarodičů

PŘIJĎTE SI HRÁT...
v úterý 2. 10. 2001 od 15,30 do 17 hod.

Budeme se na vás

těšit vždy každé

první a třetí úterý

v měsíci...

Horácká galerie
František Hodonský – Světlo a
voda
otevřeno do 7. 10.

Hana Exnarová – keramika

otevřeno do 18. 11.

RELAXAČNÍ
CENTRUM

*vakuové uhličité koupele

*masáže – klasické, sportovní

*parafin

*reiki
* * * * *

OLIŠAR František
Nezvalova 866
NOVÉ MĚSTO na Moravě
Tel. 0616/616 162,

0602/831 365
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Tak jsme se dočkali!

Setkání u mostu
Vzpomínky na dětství patří ved-

le vzpomínek na první lásky k nej-

krásnějším. Možná i proto, že jed-

ny druhé nevylučují, často se do-

konce prolínají a překrývají. Na

“Setkání u mostu”, kam přišla víc

než dvacítka bývalých “špitálníků”

a “šanghajáků”, ale rozhodně do-

minovaly ty první.

Po nesmělém počátečním poku-

kování a poptávání “který jsi”, na-

stalo probírání zážitků starých čtyři

desítky let. Nic na nich neubraly

šediny, vrásky ani kila navíc –

paměY, k jejímž občasným výpad-

kům se většina přítomných bez roz-

paků přiznávala, najednou sloužila

jako zamlada.

A tak jsme se navzájem pěkně

“proprali”... Honzu Lorence, který

přijel až z Ostravy a kterého táta

držel vždycky tak zkrátka, že chtě

nechtě často sabotoval naše nájez-

dy na “vrabčinky” v “Háječku” či

na Žákovy lusky, na kdysi neuvěři-

telně pružnou a podnikavou (a tak

všeho schopnou) Boženu Kunco-

vou – Otavovou, mimochodem ini-

ciátorku i tohoto setkání. Na kluko-

viny Petra (PeYuly) Klapače (budiž

mu vše odpuštěno za to, že nás ve

své hospůdce U DoktoRa tak štědře

pohostil)...

Propírali jsme kluky Charváto-

vy, kteří jezdili do města na letní

byt z Brna a my jsme jim hrozně

záviděli, že jsou z velkého města,

kdežto my jen z toho Nového...

Naštěstí tu nikdo z pamětníků sta-

rých časů neměl s sebou své rato-

lesti, a tak jsme mohli bez obav

z případného pošramocení své au-

tority popustit uzdu vzpomínkám

na všechna naše “alotria”.

Mnohé z toho, co tu připomínám,

už pochopitelně neplatí. Ani “špi-

tál” už není tím, co býval, na Brož-

kově kopci bychom asi těžko moh-

li v zimě lyžovat a v “Mercedesce”

kout tajné plány a vyvádět jako

tehdy. Netroufám si ani tvrdit, že

bychom v potoce, který ústí do Ci-

helňáku (co se nás stará paní Kalá-

bová z louky u jeho břehů nahoni-

la, protože jsme jí váleli trávu pro

králíky), ještě holýma rukama ulo-

vili pstruha či raka. Vlastně jsem

ani nestačila zjistit, zda tam vůbec

ještě nějací raci jsou... Změnilo se

z gruntu i město samotné, ale pro

nás, “přespolňáky”, neztratilo nic

ze své přitažlivosti a malebnosti.

Pravda, mnohá zákoutí námi kdysi

často vyhledávaná už neexistují

a bohužel ani mnozí z těch, kteří

k našemu dětství patřili.

Podobná setkání jako to naše

u mostu bývají často poznamenána

nostalgií. Tohle ale ne a pokud snad

někdo s podobnými pocity přišel,

v hospůdce Petra Klapače, kde do-

stanete pivo, které je nejen na vyso-

ký cholesterol a nedostatečnou po-

tenci, ale hlavně na dobrou náladu,

rychle “vystřízlivěl”. Tedy alespoň

z té nostalgie.

Bylo to fajn a za rok, jak jsme si

slíbili, se zase těším na shledanou.

Mgr.  Marie Srpová – Svobo-
dová, Ústí nad Labem

Vzpomínky na dětství umocnil i ob-
raz starého “špitálu” od Bohumila
Puchýře z r. 1950 v hospůdce Petra
Klapače (pohled od koupaliště).
Není divu, že se stal vítaným poza-

dím k pořizovaným fotografiím.Znak kraje
V Horácké galerii bylo možno se

do konce září podívat na návrhy

budoucího znaku kraje a hlasová-

ním některý z nich podpořit.

Heraldická komise doporučovala,

aby se návštěvníci nenechali unést

prvním dojmem, ale dobře si četli

i průvodní texty. Z nich vyplývalo,

že návrhy nejsou definitivní a že

lze a pravděpodobně se v konečné

fázi bude kombinovat.

I přes srozumitelné zadání totiž vý-

tvarníci ne vždy respektovali heral-

dická pravidla.

Zatímco veřejnosti se nejvíce líbil

symbol sněhové vločky, heraldic-

ká komise pravděpodobně zastupi-

telstvu kraje doporučí kombinaci

kopců a vločky. EJ

Lidé kolem nás
V posledních letech se mi stává,

že se mi při procházkách městem

udělá špatně. Lidí s podobnými pro-
blémy je v Česku 1/4 obyvatelstva

ve všech věkových kategoriích.
Někdy si jich nikdo nevšímá, nej-

výš řekne, že jsou asi opilí. Já však

mám jiné zkušenosti. Vždy se najde
někdo, kdo mi pomůže. Nenechá

mne ležet nebo někde bezradně stát.
Naposledy to byl pan František

Dvořák, který mi pomohl už dva-

krát. Chtěla bych poděkovat jemu
a všem, kteří nechodí kolem se za-

vřenýma očima a jsou ochotni po-

moci, když je potřeba. To potěší
a člověku je hned lépe, že je tako-

vých lidí dost, jen o nich vědět, jsou
všude. Pan Dvořák pracuje v Centru

Zdislava. Jana Doležalová

Prodejna

rybářských potřeb
s prodejem živých ryb

po – pá 9 – 17

N. Město, Křičkova ul.

(objekt pily),

tel. 0605 182 716,

0607 574 890

Na vernisáži výstavy, kde byly návr-

hy znaků kraje představeny, často

z úryvků hovorů znělo “vločka, líbí

se mi vločka”.

U spodního návrhu veřejnosti prav-

děpodobně nejvíce vadí a zaráží

hvězda. Za vhodnou ji nepovažuje

ani heraldická komise. Pět cípů jako

symbol původních pěti okresů nemá

pro budoucnost opodstatnění, zato

kopec má šanci se na znaku objevit.

Vážení spoluobčané, díky pomoci

a velké podpoře našeho zřizovate-

le, Městského úřadu v N. Městě na

Mor., bylo v kulturním domě cel-

kově rekonstruováno a moderni-

zováno sociální zařízení, v přízemí

i 1. patře. Perfektní práci odvedly

ve sjednaném čase a kvalitě TS služ-

by s.r.o. Od poloviny srpna se tedy

nejen my, zaměstnanci NKZ, ale

i Vy, naši spoluobčané a návštěvní-

ci N. Města, můžete radovat z mo-

derních WC. Jsou vybudována i WC

pro vozíčkáře a těšíme se, že se nám

do konce roku podaří realizovat

i vybudování plošiny pro tělesně

postižené, která bude zajišYovat do-

pravu do 1. poschodí.

Apeluji na návštěvníky kulturního

domu, by si vážili společného díla

a chovali se zde spořádaně. A po-

kud uvidí, že se na WC (i jinde)

děje něco nepravého, aby upozor-

nili zaměstnance NKZ nebo restau-

race Včela, kteří zjednají nápravu.

Chci věřit, že si novoměstští občané

uvědomují, že tento kulturní dům

slouží nejen (i když především)

kulturním akcím všeho druhu – di-

vadla, plesy, koncerty, diskotéky,

besedy, kursy apod., ale i konfe-

rencím lékařských komor, schůzím

zastupitelstva města, politických

stran, podniků i organizací, i pro-

vozu knihovny, videopůjčovny, ale

i restauraci a vinárně Včela. Bylo

by škoda toto nové dílo nás všech

ničit.

Vlasta Soldánová,
ředitelka NKZ



5

POLICIE  INFORMUJE

Nové Město nad Metují v záplavě deště

Policie ČR
Od 6. 9. je v péči vyšetřovatele

27letý mladík z Bystřice n.P. Popí-

jel v jedné z místních náleven

a zjistil, že jeho komplic ztratil pe-

něženku. Pokoušel se vyzvednout

peníze z bankomatu na platební kar-

tu, kterou v peněžence nalezl.

V šetření je případ podvodného

vylákání částky 41 tis. Kč občan-

kou z blízké obce na místním pod-

nikateli. Uvěřil slibům navrácení

peněz v krátké době, se zlou se

však potázal, když dluh urgoval.

V šetření je rovněž jednání 44le-

tého muže z N. Města, který ode-

bral na leasing pro svoji potřebu

osobní auto. Po krátkém čase pře-

stal splácet a nereagoval na výzvy

k vrácení vozidla.

Spory se svými rodiči řešil po

posilnění alkoholem v průběhu týd-

ne čtyřikrát 44letý muž z N. Města.

Byl k rodičům tak agresivní, že na

něj byla přivolána hlídka a vždy

byl předán k vystřízlivění do PZS

v Brně.

Po roce pátrání byl 18. 9. v Brně

vypátrán 37letý muž z N. Města,

který byl hledán pro neplnění vyži-

vovací povinnosti a své děti v N.

Městě a ve Svratce.

kpt. Bouček
Městská policie
Dne 30. 8. v 14:55 hod. byla na

služebnu MP v N. Městě ohlášena

krádež trička v prodejně MIX na

Vratislavově nám. Přistiženy byly

dvě dívky z Bystřice n.P. Jedna uvá-

děla, že ještě nemá občanský prů-

kaz, neboY jí není 15 let, druhá se

snažila strážníka přesvědčit, že jej

nemá u sebe. Obě prohlašovaly, že

jsou sestry. Pokusy oblafnout stráž-

níka však byly marné a pravda vy-

šla najevo. Vše bylo totiž na Policii

Na Setkání Nových Měst Evropy

neodjeli všichni z původně stano-

vené oficiální delegace, malý zá-

jem byl i mezi vyzvanými zastupi-

teli města, malostarosty a zástupci

vybraných organizací. Ti všichni

nevyužili mimořádné příležitosti

podívat se na vlastní oči, co vlastně

takové setkání obnáší a na co při-

bližně by měli již nyní pomýšlet.

Malý zájem o zájezd s cestovní kan-

celáří projevili i občané města. Snad

se všichni zalekli špatné předpově-

di počasí. Ta opravdu vyšla a poča-

sí ani v nejmenším nepřipomínalo

babí léto, které si organizátoři se-

tkání a všichni jeho hosté tolik přá-

li.

Přesto se Nové Město nad Metují

představilo jako skvělý organizátor

a na tři dny s velkým “D” připravi-

lo vyváženou směsici zábavy a po-

dívané. Na své si přišli milovníci

památek i konzumenti tradičního

občerstvení pod širým nebem (či

pod stanovou plachtou), děti i do-

spělí. Zástupci měst, která jsou ve

spolku N. Měst již delší dobu, moh-

li srovnávat a přes nepřízeň počasí

hovořili v superlativech.

Přispěl k tomu pestrý program na

náměstí, na zámeckém nádvoří

i v zámecké zahradě, kyvadlová do-

prava rozvážející hosty po blízkých

architektonických památkách, ob-

chody otevřené po celý víkend

i překvapivě nízké ceny v restaura-

cích. Přispěli k tomu i sami organi-

zátoři, kteří měli skvělé zázemí

v místních občanech a školácích ochot-

ných vypomáhat, kde bylo třeba.

Seznam sponzorů, zveřejněný na

několika nepřehlédnutelných mís-

tech, byl dlouhý. Zjevně velké

i zjevně drobné firmy akci podpo-

řily a po různě dlouhém čase bu-

dou hodnotit, zda jejich rozhodnutí

o podpoře bylo správné. Troufám

si tvrdit, že se Novému Městu nad

Metují a jeho občanům všechny

náklady vrátí, protože i přes to ne-

šYastné počasí se město a jeho okolí

představilo tak, jak mělo – město,

do kterého je určitě vhodné někdy

brzy zajet znovu a na delší dobu.

E. Jašková

 Navštivte nás a určitě si  vyberete, CK       spol. s r. o.

má dovolenou pro každého  !!!

 spol. s r.o.

Cestovní a dopravní společnost

➣ ➣

ČR, kam byly obě dívky předvede-

ny, prověřeno. Nejednalo se o sest-

ry a 15 let již také bylo oběma.

Jedinou pravdivou skutečností bylo,

že jsou obě z Bystřice n.P. Trestu

v podobě pokuty se proto nevy-

hnuly.

Za smolný asi považovala parta

13letých školáků den 13. 9. Byli

přistiženi za smuteční síní, jak si

“vypalují” dutinu ústní cigaretami.

Svoji “dospělost” doplňovali chla-

páckým pliváním kolem sebe. Vel-

ké množství oharků z cigaret vále-

jících se poblíž smuteční síně uka-

zuje na “vysokou vyspělost” požit-

kářů. Pochopení u strážníka však

přítomní nenašli, vždyY zákon

č. 37/1989 Sb., prodávat tabákové

výrobky osobám mladším 18 let

zakazuje. Nabízí se otázka, jak se

cigarety do rukou nezletilců dosta-

ly. Strážníci se jí budou do budouc-

na zabývat.

Závěrem bychom chtěli požádat

občany o spolupráci při pátrání po

majiteli psa, křížence černé barvy,

výška v kohoutku cca 35 cm (viz.

foto), nalezeného dne 19. 9. v 12:45

hod. na ul. Smetanově v N. Městě.

Případné informace sdělte přímo na

služebně MP na ul. Školní 448, te-

lefonicky na č. 617831 nebo pro-

střednictvím sítě internet na adrese

http://policie.nmnm.cz/.

Gregor Petr

Nádražní 24, ŽPár nad Sázavou http://web.telecom.cz/zika/

  0616/ 23667, 28297, 630086 E-mail:ckzika@iol.cz

PODZIM – ZIMA 2001/02
nové katalogy nabízí

poznávací zájezdy, vánoční a silvestrovské pobyty

víkendové a týdenní pobyty v tuzemsku

lyžování v Rakousku, Itálii, Francii a na Slovensku

zimní dovolená u moře a v exotických zemích

 6.10. muzikál Monte Cristo (odpolední představení)
13.10. Polský Těšín (nákupy)

13.10. Klodzko (nákupy)

26.10. Vídeň (muzea)

10.11. Aquapark Babylon - Liberec

PŘEPRAVA MINIBUSY A AUTOBUSY
(14, 44 a 49 míst, klimatizace)

SJEDNÁVÁNÍ VŠECH DRUHŮ POJIŠTĚNÍ
prostřednictvím

České podnikatelské pojišCovny a.s.

Prodej dálničních známek CZ, A, SK, map, autoatlasů a
průvodců, cyklomap a turistických map

☎
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Nábor do juda
S novým školním rokem zahájili

svůj tréninkový rok i judisté a ju-

distky TJ ŽĎAS ŽPár n.S. Po třítý-

denním prázdninovém soustředění

25 malých dětí v Orlických horách

se opět rozběhly pravidelné trénin-

ky všech složek oddílu v tělocvičně

SOU strojírenského ve ŽPáru n.S.

3. I letos poskytuje oddíl nabídku

a možnost náboru pro chlapce

a dívky všech věkových kategorií.

Nejnižší věkové omezení je 6 let,

mladší děti až po konzultaci s trené-

ry. Nábor trvá do poloviny října,

vždy v pondělí a čtvrtek v 17 hod.

v tělocvičně SOUS (pro lepší orien-

taci – v budově sídlí i Zvláštní škola

a Speciální centrum).

Oddíl juda zve všechny zájemce,

zejména však chlapce a dívky z řad

starších žáků a dorostenců, kteří se

nebojí “prát se” a bojovat a mají

chuY naučit se tento druh bojového

umění a sportu. Čeká je výkonnost-

ní zápasení, základy sebeobrany,

zvládnutí umění padání (preven-

tivní protiúrazová dovednost a čin-

nost).

Informace je možno získat i na

telefonech 0616/ 620 257, 646 565,

285 28 (předseda oddílu Mgr. Jo-

sef Štikar). JŠ

Rybářské závody mládeže
Dne 16. 9. proběhly rybářské zá-

vody mládeže do 15 let na koupališ-

ti v N. Městě. Za celkem dobrého

počasí se závodů zúčastnilo 50 dětí,

z toho dvě děvčata. První se umístnil

Petr Sláma s počtem bodů 231. Vy-

lovil i nejdelší z ulovených ryb – 51

cm. Petrův zdar! Frant. Horálek

Na snímku Petr Sláma s největším úlovkem.

Vedoucí kroužků mladých rybářů děkují všem sponzorům za dary. Byli
jimi: Městský úřad N. Město, výrobní družstvo SONA, Radomír Pavlíček –
rybářské potřeby ŽHár n.S., Marie Truhlářová – Elektro, Ing. Alice Hrdá –
SONY Club-Elcom Austrino, Ing. Stanislav Hlavatý – Sport-hračky, Ing.
Jaroslav Vafek – prodejna KULI, Pavel Neuman – železářství, Pavla Kadlecová
– rybářské potřeby, František Černý – autoškola, Iva Dostálová – Papírnictví
pod nemocnicí, Marie Janů – prodejna Iva, Jaroslav Libra – prodejna Bona,
Michal Sláma – prodejna obuvi, Jan Novotný – Sazka-Sportka, Petr Pejchal –
elektrofirma, Ing. Bohuslav Trojan – kniha, Ing. Karel Gregor – prodejna
“G”, Alena Buchtová – Konzum, Mikuláš Horváth – prodejna tabáku, @rps.cz
počítače a internet www.arps.cz

***********
Pozn. red.: seznam sponzorů je zveřejněn bez redakčních úprav a zpoplatněn
jako inzerce.

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.

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

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

Atleti 2. ZŠ se v srpnu a září zúčast-

nili na třech silničních závodech

a pokaždé stáli na stupních vítězů.

Ve Víru byli na prvních místech

v různých kategoriích: Krejčí,

Schmier, Ostrejš, Holub, K. Fialová

a Klímová (ZŠ Sněžné, ale na trénin-

ky dojíždějí k nám!).

Druhá místa obsadili: Pospíšilová,

D. Němec, Ondráček. Na třetím mís-

tě doběhli: P. Němec, Fialová, Hrb-

ková a Jílek.

Na závodech v Brně vyhrál ze st. žáků

Karel Holub, třetí byli z ml. žactva Petr

Schmier a Markéta Krejčí.

Silniční závod s hodnotnými cena-

mi vyhráli v Lukavicích u Slatiňan

Iva Klímová a Karel Holub. Běželi

za st. žactvo. Z ml. žactva vyhráli

Jan Ostrejš a Zuzana Ožanová, třetí

byl Filip Ondráček.

V Pardubicích na dráze zaběhla Mar-

kéta Krejčí vynikající čas v běhu na

1500m, a to 5:25 min. Markétě je 12

let a její časy na 300m i 800m patří

v její kategorii k nejlepším v repub-

lice.

Tak aY se vám daří i dále a máte

radost z dosažených úspěchů.

trenéři atletiky

Atletika ve sportovních třídách


