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 Zprávy z radnice 

Dne 26. 9. proběhla na odboru investic a místního hospodářství MÚ,
jako pověřeném silničním správním úřadu, namátková kontrola provádě-
ní výkonu státní správy na úseku místních komunikací. Kontrola ze strany
ministerstva dopravy a spojů se uskutečnila za přítomnosti nadřízeného
orgánu OkÚ Ž-ár n. S. Slova ministerského rady Ing. Viktora Synka
z hodnotícího protokolu jsou dostatečně výmluvnou vizitkou práce od-
borných pracovníků novoměstského úřadu: „Agenda je vedena bez zá-
vad, pečlivě a na velmi dobré úrovni.“        EJ

Silniční správní úřad při MÚ s pochvalou

Z hlavních bodů 65. řádného jed-
nání rady města ze dne 24. září
a XV. řádného jednání zastupitel-
stva města ze dne 25. září:
❒  RM doporučila a ZM schválilo
aktualizovaný rozpočet města. Je
schodkový, celkové příjmy činí
146.127 tis. Kč, celkové výdaje
192.063 tis. Kč. Z toho výdaje in-
vestiční 84.330,2 tis. Kč a na pro-
voz 107.232,8 tis. Kč. Financování
45.936 tis. Kč.
Mimořádným příjmem v rozpočtu
je částka 4.057,5 tis. Kč, kterou
město získalo za prodej kmenových
akcií České spořitelny a.s. (za pro-
dej prioritních akcií obdrží město
peníze koncem tohoto roku nebo v
roce 2002), účelová dotace 6 mil.
Kč ze státního rozpočtu je určena
zejména pro školství.
❒  I Nové Město vstupuje do již vy-
tvořeného mikroregionu Novo-
městsko. Starosta města byl pově-
řen, aby podal žádost o přijetí do
svazku. Vstupem N. Města se počet

občanů mikroregionu zvýší na při-
bližně 16 tisíc osob.
❒  Přibylo místních částí, které svoji
místní samosprávu přeměnily na
osadní výbor. Nejnověji Pohledec
a Rokytno.
❒  Nová společenská smlouva byla
radou města připravena pro spo-
lečnost Lesy a zeleň s.r.o. Po drob-
ných právnických úpravách někte-
rých pasáží byla smlouva zastupi-
telstvem schválena. Jednatelem spo-
lečnosti byl jmenován Jiří Svatoň,
a za členy dozorčí rady byli zvoleni
Mgr. Bohumil Hloušek, Ing. Marie
Mlynářová a Eva Německá.
Člen ZM Ing. Sláma, jinak ředitel
SOU lesnického, nabídl vzájemnou
spolupráci mezi SOUL a LaZ.
❒  ZM schválilo, aby byl Novo-
městské teplárenské a.s. předložen
návrh harmonogramu na odkup
výměníkových stanic, které jsou
v domech spravovaných MSB. Splát-
kový kalendář předpokládá rozlo-
žení zůstatkové hodnoty stanic do
tří splátek, po letošní splátce by měla
NMP a.s. stáhnout žalobu, kterou
na město kvůli nesplácení podala
koncem loňského roku. O odkupu
stanic nebo jiném finančním vy-
rovnání v privatizovaných domech
bude NMP a.s. s vlastníky domů
jednat sama.
❒  NMP a.s. zvýší základní jmění
o 3 mil. Kč a nabídla N. Městu, že
odkoupí 30 ks akcií, tj. asi 1,9%
z celkového počtu. RM nedoporu-

čila prodat akcie, naopak doporu-
čila v souvislosti se zvýšením zá-
kladního jmění dorovnat podíl N.
Města ve společnosti. V diskuzi na
toto téma zazněly připomínky, že
podíl 1,9 % je bezvýznamný, jiní se
naopak domnívají, že svůj význam
má a že s prodejem není třeba spě-
chat. Zastupitelé schválili dorovná-
ní podílu, tedy odkoupení dalších
6 ks akcií za celkem 60 tis. Kč.
❒  S koncem letošního roku končí
svůj provoz v kulturním domě re-
staurace Včela s.r.o. V současné
době probíhají jednání o vypořá-
dání majetku. Vedení restaurace
předpokládalo ještě roční provoz,
takže vložené investice nebyly do-
sud zcela zhodnoceny. Obě strany
nyní budou vyjednávat, za jakou
částku město podíl odkoupí. Město
má možnost zadat odborný odhad
majetku, není však jisté, zda na něj
druhá strana přistoupí. V tom pří-
padě by se nejednalo o účelně vyna-
ložené prostředky. Levnější by bylo
stanovení ceny dohodou. Dalším
vyjednáváním byla pověřena rada
města.
Je třeba včas vypsat výběrové říze-
ní na pronájem restaurace, aby zimní
plesová sezona plynule navazova-
la. Pro nového pronajimatele re-
staurace je již stanoveno ekonomic-
ké nájemné 300 tis. Kč ročně.
❒  Předsedou kontrolního výboru
byl jmenován František Slovák.
Předchozí předseda Pavel Kliment
nemohl tuto funkci jako místosta-
rosta města vykonávat.

(dokončení na str. 3)

Parkoviště pod nemocnicí slavnostně otevřeno
Nové parkoviště pod nemocnicí

bylo kolaudováno 4. října a slav-
nostně otevřeno 5. října. Občané
města byli městským rozhlasem ně-
kolikrát vyzváni, aby se malé slav-
nosti zúčastnili. Kdo pozvání při-
jal, mohl ocenit půvabné novoměst-

ské mažoretky. Podruhé se již ma-
žoretky na tomto místě zřejmě ne-
předvedou, protože vydlážděna
plocha s barevně vyznačeným stá-
ním pro auta začala již krátce po
otevření plně sloužit svému úče-
lu.

Na stavební investici se finančně
podílely Okresní nemocnice v N.
Město, Jednota Velké Meziříčí s.r.o.
a Městský úřad v N. Městě. Celko-
vá investice přesáhla 5 mil. Kč a MÚ
N. Město se na ní podílel dvěma
třetinami, to je více než 3 mil. Kč.
Práci odvedla během necelých čtyř
měsíců stavební firma JCZ Černý.

Na parkovišti může stát celkem
43 automobilů, z toho dvě místa
jsou vyhrazena pro invalidy.

Při slavnostním stříhání pásky
zdůraznil starosta města dobrou spo-
lupráci mezi třemi investory a dále
vyslovil spokojenost, že úpravou
parkoviště zmizelo jedno dosud
nevzhledné místo města. Další větší
i menší nepěkná městská zákoutí se
podobné úpravy jistě také dočkají.

E. Jašková, foto: A. Čadková

Strom milénia

Český olympijský výbor
ocenil Gymnázium

Vincence Makovského
V závěru loňského školního roku

se uskutečnila v České republice
celostátní sportovní soutěž „Den
Emila Zátopka – 1. ročník“. Soutěž
byla vypsána pro základní a střed-
ní školy. V kategorii „střední školy
– 10 km“ (10 km se běží štafeto-
vým během 25 x 400 m, přičemž
deset úseků musí běžet dívky) zví-
tězilo družstvo novoměstského
gymnázia.

Počátkem září byly vítězné školy
oceněny v sídle Českého olympij-
ského výboru v Praze. Předseda
ČOV MUDr. M. Jirásek a oba mís-
topředsedové doc. J. Dovalil a Dr.
F. Dvořák předali zástupcům škol
poháry a diplomy. Novoměstské
gymnázium obdrželo pohár a di-
plom Mezinárodního olympijské-
ho výboru s podpisem předsedy
MOV Juana Antonia Samaranche.

gym.

Novoměstský okrašlovací spolek
má možnost získat jeden ze tří seme-
náčků známé zpívající lípy, která
roste v Telecím u Lukasova statku.
Pověstmi opředená lípa je snad nej-
starší lípou v celé České republice.

Majitel statku Ing. Dvořáček
z Bystřice n.P. věnoval jeden stro-
mek Bystřici n. P., kde byl jako
strom milénia vloni vysazen, o dru-
hý požádal Dendrologický výzkum-
ný ústav v Praze.

Třetí exemplář může být vysa-
zen v N. Městě. O povolení výsad-
by požádal zastupitelstvo města člen
Novoměstského okrašlovacího spol-
ku Ing. Jaromír Černý, vytipova-
ným místem je prostor za obchod-
ním domem OK Market, před tra-
fostanicí směrem k silnici a zámku.

EJ
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Úmrtí

Horácká galerie

Kulturní dům

Knihkupectví
Trojan

Kino

Horácká galerie

Tip na originální dárek
najdou návštěvníci Horáckého

muzea na prodejní výstavě replik
historického skla. Vyrábí je pardu-
bická firma Lena, která se inspiruje
produkcí českých a německých hutí
ze 14. – 18. století.

Celá výstava je laděna do odstínů
zeleného tónu, protože výrobce
upoutalo tzv. lesní sklo (za jeho
nazelenalou barvu může příměs
železa v nečistém křemičitém pís-
ku). Křehkým průhledným výtvo-
rům dala lidská ruka rozmanitou
podobu. Najdeme tu středověké
vysoké štíhlé číše s drobnými nále-
py i nejrůznější tvary barokních
pohárů. Překvapivě se v minulosti
objevují i jednoduché moderní po-
háry, které bychom přisoudili až
20. století. Vystaveno je rovněž ně-

kolik kusů malovaného skla, ze-
jména prysek (čtyřhranné lahvičky
na rosolku oblíbené v lidovém pro-
středí). Přehlídku křehké krásy do-
plňuje vyobrazení nápojového skla
na reprodukcích historických zátiší
a poučení o technologii včetně vi-
deozáznamu postupu výroby vy-
stavených exponátů.

Výstava byla převzata z Regio-
nálního muzea ve Ž-áru n.S. a její
autorkou je Marta Mužátková. Pří-
ležitost k estetickému prožitku a ná-
kupu unikátního vánočního dárku
opatřeného certifikátem je do kon-
ce listopadu.                            HM

V pondělí 24. 9. zahájily činnost
zájmové útvary Domu dětí a mlá-
deže Klubíčko. Celkem se na této
činnosti bude podílet 302 dětí z N.
Města a okolí. Počet zájmových úta-
rů, které tímto datem začaly praco-
vat, je 14. Několik dalších zahájí
činnost postupně po naplnění další-
mi dětmi, případně po doladění
podmínek pro činnost. V současné
době jsou přijímány přihlášky již
pouze do útvarů debatní klub, dět-

ský časopis, dívčí klub, filatelie
a sběratelství, horská kola, učíme se
na keyboard, míčové hry, Orffovy
nástroje, vychováváme a staráme
se o svého pejska, stolní tenis, ska-
teboard, aerobic a tanční klub. Tato
zájmová činnost obsahuje týdně
70 hodin práce s dětmi, kterou bu-
dou zajišTovat dva pracovníci DDM
Klubíčko a dalších 8 externích pra-
covníků.

Lubomír Šula

Klubíčko se začíná rozmotávat

Bigbeatový Křídla
Ve dnech 26. – 28. října proběh-

ne v Kulturním domě v Křídlech
hudební festival Bigbeatový Kříd-
la. Program nabídne hudbu, diva-
dlo a trochu poezie.

V pátek od 20 hod. vystoupí sku-
piny Dziady, Vlastík Pípl, Timudej,
Leninova pleš a jako vrchol večera
Původní Bureš.

V sobotu dopoledne pěší výlet
s prohlídkou hradu, odpoledne di-
vadlo a přehlídka začínajících sku-
pin: Korýš, Konfidenc, Bouda pso-
va a In memoriam. Vlastní básnic-
kou tvorbu představí Blbec Chalán,
Zdeňka Sokolíčková, Marie ŠTast-
ná a Štěpán Zikmund. Zbytek ve-
čera je vyhrazen Velké noční hud-
bě. Zahrají HÖLÖKIN KÖLÖKIN,
05 & Radeček, Kryštofovy staré
věci, Veselá zubatá, 1613, To neřeš
a Dust.

Během festivalu bude otevřena
čajovna, čajem a hudbou pohostí
DJ YPEOL.

Další informace na: www.kridla.
kvalitne.cz                            (ddko)

22. 9. Josef Sláma 1939
28. 9. Jan Slezák 1930
1. 10. Petr Šandera 1928
2. 10. Anežka Novotná 1926
6. 10. Emilie Štorková 1919
6. 10. Jaroslav Dvořák 1932

so 20. 10., 19.30 hod.
Reprezentační ples NSS

so 27. 10.
Setkání rodáků padesátníků

ne 28. 10, 19.30 hod.
Edward Albee:
Křehká rovnováha
hrají herci Divadla na Vinohradech
Jana Hlaváčová, Petr Kostka, Hana
Maciuchová, Zlata Adamovská, Ga-
briela Vránová, Jaroslav Satoranský
Hra o tom, jak lidé existují ve své
společnosti a jak sami sebe klamou.
E. Albee vytvořil brilantní hru o stí-
nech strachu, které pronásledují nás
všechny.                 vstupné 100 Kč

st 7. 11., 17 hod.
Prodloužená tanečního kurzu

vstupné 30 Kč

připravujeme:
po 19. 11. Setkání s Michalem Su-
chánkem a Richardem Genzerem,
vstupné 130, 120 Kč
po 31. 12. Silvestrovský večer
k tanci a poslechu hraje NOVA
BAND, vstupné 200 Kč, předpro-
dej vstupenek i poukázek na Sil-
vestrovské menu v IC.

19. pá ve 20 hod., 20. so ve 20 hod.
Jako pavouk (105´)
Pátrání po podivných okolnostech
únosu senátorovy dcery. Premiéra,
příst. od 12 let 50 Kč

23. út ve 20 hod., 24. st ve 20 hod.
Začalo to jedné žhavé noci (93´)
Barman, advokát a detektiv vyprá-
vějí o setkání s půvabnou ženou.
Premiéra, příst. od 15 let 50 Kč

24. st v 9.30 hod.
Neposlušná písmenka (66´)
pásmo pohádek 10 Kč

26 pá ve 20 hod., 27. so v 18 hod.
Krokodýl Dundee v Los Angeles

(91´)
Třetí pokračování úspěšné rodinné
komedie. Premiéra, přístupný

47 Kč

30 út ve 20 hod., 31. st ve 20 hod.
Lovec policajtů (120´)
Kriminální thriller. Steven Seagal
se vrací do ringu! Premiéra, příst.
od 12 let 50 Kč

2. pá v 19,30 hod. 3. so v 18 hod.
Final Fantasy: Esence života

(115´)
Dobrodružná sci-fi, ve které jsou

živí herci nahrazeni trojrozměrnou
počítačovou technologií. Přístupný.

49 Kč

so 27. 10. od 15 hod., zimní stadi-
on ŽMár n.S.
Velký podzimní karneval na ledě
host: pražská dívčí skupina PUS-
SY
doprava dětí tam a zpět zajištěna:
odjezd od Klubíčka 14.20 hod.,
14.40 hod. a 15 hod. Program kon-
čí v 17.30 hod., soutěže a bohatý
program, předprodej vstupenek
v IC, cena 30 Kč děti, 40 Kč dospělí
podzimní prázdniny:
po 29. 10., sraz v 10 hod. u Klu-
bíčka
Tvořivá dílna – vycházka a práce
s přírodními materiály
pro děti od 6 let, 5 Kč
út 30. 10., 10 hod.
Prázdninový turnaj v Playstation
– fotbal, přihlášky v IC do 20. 10.,
20 Kč

Dům dětí a mládeže

právě jsme obdrželi do prodeje nové
třetí rozšířené vydání turisticko-vlas-
tivědného průvodce:
NOVOMĚSTSKO
dále nabízíme Ž-ársko, Bystřicko
Havlíčskobrodsko, novinka: Třebíč-
sko

Hana Exnarová – keramika
otevřeno do 18. 11.

*Repliky historického skla
prodejní výstava převzatá z Regio-
nálního muzea ve Ž-áru n.S., říjen
– listopad
*Fotovýstava z prázdninových akcí
skautů, říjen - listopad

Stomatologické
pohotovostní služby

Lékařské ošetření je poskytováno
v době 8 – 12 hod.
20. 10. MUDr. Věra Dvořáková,
Štursova 487, NM, MUDr. Marie
Chromá, zdr. stř., Křižanov, MUDr.
Eva Daňková, Rovečné 176
21. 10. MUDr. Vlasta Špinarová,
Štursova 487, NM, MUDr. Aleš Ja-
noušek, zdr. stř., U Hřiště 552, Mě-
řín
27. 10. MUDr. Alžběta Pivničko-
vá, železniční stanice, ZR, MUDr.
Zdeňka Ouředníčková, Masaryko-
vo nám., V. Bíteš, MUDr. Dagmar
Blaháková, poliklinika, NM
28. 10. MUDr. Miroslava Rohov-
ská, poliklinika, V. Meziříčí, MUDr.
Beáta Bílková, zdr. stř. ŽĎAS, ZR

Další setkání v Klubíčku se usku-
teční v úterý 6. listopadu od 15.30
do 17 hod.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
ŽĎÁRSKÁ

MAMINKÁM
na mateřské dovolené

a STUDENTKÁM
nabízím přivýdělek

tel. 0737/105 898

��������	
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4. listopadu to bude právě
deset let od otevření

kosmetického salonu Irena,
Masarykova ul. 1493,

Nové Město na Moravě.

K této příležitosti jsme pro zá-
kazníky připravily výhodnou
nabídku kosmetického ošetření.

Od 29. 10. do 9. 11.
bude kosmetické ošetření

o 10% levnější.

Proto neváhejte a využijte
návštěvy k odpočinku.

Na vaši návštěvu se těší odborné
kosmetičky Irena Latzková

a Marta Hermonová
tel. 616 692
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Z hlavních bodů 66. řádného jed-
nání RM ze dne 8. října:
❒  Při zasedání RM se konala valná
hromada společnosti Lesy a zeleň
s.r.o. Přijala a potvrdila všechna
doporučení z XV. řádného jednání
ZM: starou zakladatelskou listinu
z roku 1996 nahradila novou, od-
volala dosavadního jednatele spo-
lečnosti Josefa Sokolíčka a jmeno-
vala nového – Jiřího Svatoně. K do-
savadním členům dozorčí rady
Mgr. B. Hlouškovi a E. Německé
dojmenovala Ing. M. Mlynářovou.
❒  RM doporučuje, aby ZM na příš-

tím zasedání schválilo záměr pře-
měnit dosavadní příspěvkovou
organizaci Městská správa budov
ve společnost s ruč. omezeným
s názvem Správa budov s.r.o. MSB
by měla zaniknout k 31. 12. 2001.
V N. Městě by tak vznikla třetí spol.
s r.o., rovněž se stoprocentní účastí
města jako u předchozích společ-
ností LaZ s.r.o a TS s.r.o. Důvodem
ke změně je záměr budoucí společ-
nosti podnikat v rozvodu tepla. Pří-
spěvkové společnosti podnikání
nepřísluší.
❒  Termíny jarmarků v roce 2002
jsou: 17. 5. mlékárenský, 28. 6. ře-
meslný spojený se slavností Nova
Civitas, 18. 8. pouTový, 18. 10.
městský, 14. 12. vánoční.
❒  Ve věci výstavby druhé benzi-
nové čerpací stanice se vedou in-
tenzivní jednání. Členy RM sezná-
mil s novými informacemi zájemce
o výstavbu čerpací stanice Slovnaft
MUDr. Štefek z Velké Bíteše. In-
formace budou projednány v ko-

misi pro územní plánování a archi-
tekturu.
❒  64. ročník Zlaté lyže se bude
v N. Městě konat 12. – 13. 1. 2002.
Sportovní klub lyžování požádal
o překlenovací úvěr ve výši 400
tis. Kč. RM doporučuje, aby zastu-
pitelé schválili bezúročnou půjčku
splatnou do 28. 2. 2002.
❒  RM schvaluje záměr výsadby
stromu milénia (viz str. 1)
❒  Městská knihovna zřejmě rozší-

ří výpůjční dobu. Pravděpodobné
je, že další výpůjční hodiny budou
čtenářům nabídnuty během zimní-
ho období a o sobotách. RM byla
seznámena se záměrem, po upřes-
nění detailů budou s novými vý-
půjčními hodinami seznámeni i čte-
náři.
❒  Zastupitelstvo města zasedá
30. 10. v KD. Hovory s občany od
16,30 hod.

dle informací J. Sokolíčka

 Zprávy z radnice 

SBÍRKA ŠATSTVA
pro Diakonii v Úpici

se koná

v 19. listopadu
od 16 do 19 hodin

v kotelně na Hornické ul.

Likvidace komunálního odpadu
je v současné době plně v režii TS
s.r.o. Město nedotuje odvoz a likvi-
daci odpadků, vše je hrazeno z po-
platků vybíraných od veřejnosti. Po
technické a technologické stránce
je novoměstský systém na velmi
dobré úrovni. Jediným problémem,
který se samozřejmě promítá do
výše poplatku stanoveného na ob-
čana a měsíc, je vzdálenost skládky
Bukov a cena úložného za tunu
odpadu – dnes 540 Kč, od příštího
roku okolo 730 Kč.

Starosta města uvažuje o novém
a podstatně bližším úložišti, a to
v dosud nevytěženém lomu u Pet-
rovic. Podpoří-li jeho námět další
zainteresované strany, bylo by tře-
ba urychlit těžbu kamene, která je
v současné době naplánována ještě
na deset let. V tom případě by bylo
možno za přibližně šest let uvažo-
vat o záměru již vážně. Pokud by
následně došlo k realizaci, mělo by
to příznivý dopad na snížení ceny
poplatků pro obyvatele za svoz tu-
hého komunálního odpadu.       EJ

Jak zlevnit skládkování

Dne 26. srpna 2001 tiše zesnul
ve věku 93 roků významný novo-
městský rodák prof. Ing. Dr. Zde-
něk Bažant, DrSc. Narodil se v ro-
dině akademika Zdeňka Bažanta st.,
profesora ČVUT v Praze, a Marie
Bažantové, rozené Kadlecové.

Po studiích v roce 1939 nastou-
pil jako statik u největší tehdejší
stavební firmy Lanna a.s., kde se
stal později vedoucím projekčního
oddělení. Současně s praxí se věno-
val vědecké práci a v roce 1934
získal hodnost doktora technických
věd a v roce 1939 se habilitoval
jako soukromý docent. V roce 1947
byl jmenován řádným profesorem
na ČVUT pro obor zakládání a ve-
dení staveb a betonů ve vodním
stavitelství. V roce 1956 získal titul
doktora věd. Jeho vědecké i peda-
gogické působení mělo významné
zázemí ve stavební praxi. Profesor
Bažant byl autorem či spoluauto-
rem projektů velkých inženýrských

staveb, např. vodních elektráren
Střekov a Ladce, loděnic Komár-
no, podílel se na výstavbě vodních
děl Lipno a Orlík, velkých staveb-
ních jam, např. hotelu Interconti-
nental a stanice metra Klárov.
V posledních letech své aktivní od-
borné činnosti se věnoval zejména
návrhům zakládání na velkoprů-
měrových vrtaných pilotách. Pro-
fesor Bažant vyřešil několik závaž-
ných vědeckých problémů. Před
druhou světovou válkou pracoval
na problematice opevňovacích sta-
veb a protileteckých úkrytů a jeho
řešení se stalo součástí britských
vojenských předpisů. Úspěšně vy-
řešil problém stability zvodnělého
písku ve vzestupném proudění
i dynamickou stabilitu zvodnělého
písku podrobeného vibraci. Výsled-
ky řešení dynamické stability zvod-
nělého písku při zemětřesení publi-
koval v roce 1965 jako první na
světě. O různých problémech vel-

koprůměrových pilot napsal v le-
tech 1967 – 1993 celkem 44 zásad-
ních pojednání včetně zpracování
příslušné československé normy.
V oboru zakládání velkých staveb
se knihy prof. Bažanta staly stěžej-
ními díly fundovaně syntetizující-
mi geomechaniku se zakládáním
staveb. Knihy „Metody zakládání
staveb“, „Problémy zakládání sta-
veb“ a v angličtině vydané „Methods
od Foundations Engeneering“ se
staly vyhledávanými díly stavební
praxe u nás i v zahraničí. Pro potře-
by výuky napsal učebnici „Zaklá-
dání staveb“, která vyšla celkem ve
22 tis. výtiscích a 27 let byla použí-
vána jako vynikající a průběžně ak-
tualizovaná vysokoškolská učebni-
ce. Profesor Bažant ml. byl ve sta-
vebnictví činný 57 let, z toho 29 let
v praxi a 28 let jako vysokoškolský
pedagog. Napsal 10 knih, 5 učeb-
ních textů, 157 vědeckých článků
a stovky odborných posudků týka-

jících se teoretických i praktických
problémů zakládání staveb. Kromě
toho spolupracoval na 3 encyklo-
pedických slovnících, 6 jazykových
slovnících a redigoval 4 knihy. Jeho
odborné práce významně ovlivnily
několik generací stavebních inže-
nýrů.

Ve svých 91 letech při poslední
návštěvě Nového Města na Mora-
vě, které velmi miloval, se živě za-
jímal o uplatnění v praxi studentů
z Novoměstska, kteří v poslední
době promovali na jeho fakultě.
Jména a rodiště měl se vší pečlivostí
zjištěna z internetu.

V osobě profesora Bažanta ode-
šla mimořádná osobnost vědce
a pedagoga, která se významnou
měrou zapsala do edukačního a vě-
deckého poslání Českého vysoké-
ho učení technického v Praze a mo-
derní historie českého stavebnictví.
Člověk vysokých morálních hod-
not, který se nikdy nesklonil před
žádným režimem.

MUDr. Zdeněk Kadlec

Za prof. Ing. Dr. Zdeňkem Bažantem, DrSc.

Občané Tří Studní, rodáci i přá-
telé obce byli u příležitosti oslav
350. výročí první písemné zmínky
o obci mile překvapeni bohatým
programem, který pro ně připravil
místní obecní úřad, vedený staros-
tou Milošem Brabcem.

Úvodní částí oslav byl koncert
pianisty Tomáše Víška, který se ko-
nal ve středu 12. 9. v Sále Bohusla-
va Martinů hotelu „U Loubů“.
V jeho brilantním podání zazněly
skladby Martinů, Kaprála, Šína,
Křičky a Kaprálové. Nové CD T.

Víška věnoval Mistr obci Tři Stud-
ně k tomuto významnému výročí.
Kompakt křtil synovec Otakara
Šína, hudební skladatel a pedagog
Doc. Pavel Čotek.

Druhá část programu se uskuteč-
nila v sobotu 15. 9. Počasí bylo
nádherné, sluneční paprsky ozářily
symboly obce, kterými byly tři stud-
ny v zeleném poli. Od místní zvo-
ničky nesly prapor a znak krojova-
né děti před obecní úřad, kde se
v improvizovaných podmínkách
konala mše svatá. Posléze si zájem-

ci prohlédli výstavu o historii obce,
instalovanou v místnosti OÚ. K dis-
pozici byla i nová publikace vyda-
ná k této významné události a též
kompakt T. Víška s názvem Srdce
na Vysočině.

Setkání rodáků a přátel Tří Stud-
ní se zúčastnili starostové okolních
obcí, senátor Jiří Šenkýř a další hos-
té. Přítomní, a bylo jich několik
stovek, pozorně vyslechli projev
starosty obce Miloše Brabce. Ho-
vořil o historii Tří Studní i o vý-
znamných osobnostech spjatých
s obcí. Za zvuků fanfár byly staros-
tovi předány symboly obce. Ná-

sledné vystoupení mušketýrů, bu-
beníků a lehké jízdy bylo lahůdkou
nejenom pro děti. Program uzaví-
ralo půvabné pěvecké a taneční
vystoupení souboru Sněženka ze
Sněžného.

Celý den zněla obcí hudba Josefa
Kučery, Lu-ka Kirchnera a Rudol-
fa Mika. Až do časných ranních
hodin byla v hotelu „U Loubů“ na
taneční zábavě skvělá nálada. Zá-
věrečný ohňostroj se stal třešinkou
na pomyslném dortu. Co zbývá
dodat? Oslava 350. výročí první
písemné zmínky o obci Tři Studně
se vydařila.                 Mia Burová

TŘI STUDNĚ SLAVILY



4

Padesát let umělecké školy v N. Městě – III.
„Tak báječné prostředí už asi nikdy nepoznám“

říká o Novém Městě na Moravě první ředitelka hudební školy Jarmila
Procházková

Hudba je její celoživotní láska. Lidé, které učila už před několika
desetiletími (a byly jich stovky), tvrdí, že se vůbec nezměnila. Že má stále
jiskru v oku, energický projev a neuvěřitelnou hudební paměT. I ve věku,
kdy překročila devadesátku, vám bez váhání zazpívá árii z opery a dodá
vysvětlení, jakými tóny ten či onen sólista začíná. Donedávna aktivně
učila. Žije nedaleko Hořic a na Nové Město má nezapomenutelné vzpo-
mínky: první ředitelka hudební školy Jarmila Procházková.

Říkala jste mi, že ráda vzpomíná-
te na Nové Město. Proč?

V Novém Městě jsem objevila
tak kulturní prostředí, jaké jsem ni-
kdy nikde předtím nepoznala a asi
už nikdy nepoznám. To jsem po-
chopila rychle, když mi v jedena-
padesátém roce inspektor Francl
řekl: “Podívej se, tady v Pelhřimo-
vě to pro tebe není všechno ideální,
v Novém Městě na Moravě by po-
třebovali založit hudební školu.
A já bych byl moc rád, kdybys tam
šla a tu hudební školu tam založi-
la.“ Přijeli jsme i s manželem, který
začal učit hru na housle. Byl sice
původně úředník, ale také výborný
houslista (byl žákem profesora Mic-
ky na metodiku houslové hry a měl
výbornou praxi z orchestrálního
sdružení v Praze).
Byly to těžké začátky?

První čtyři měsíce jsme bydleli
nouzově v hotelu, ale hned jsme
začali pracovat. V té době byla hu-
dební škola už dva nebo tři roky
postátněná a protože jsem určité
zkušenosti s tím, jak se bude muset
pracovat ve státním hudebním škol-
ství, měla již z Pelhřimova, kde jsem
tři roky vedla novou hudební školu,
tak jsem začala pracovat podle svých
předběžných příprav.
Pamatujete se na váš první školní
rok?

V Novém Městě jsem nastoupila
1. září 1951. Hudební škola byla
naproti Pasáčkovi od Jana Štursy -
byla to patrně nějaká bývalá školní
budova, protože místnosti vypada-
ly přibližně jako menší třídy. Ale
mělo to určitou závadu - byl to areál
a vzadu v nádvoří školy byla další
budova, kde už tenkrát byli ubyto-
váni učňové Chirany. Poměrně vel-
mi brzo se ukázalo, že nám to na-
vzájem neladí dohromady, že uč-
ňům asi překážíme. Ale učili jsme
tam určitě první rok, možná nějaký
čas i druhý rok. Pak jsme byli přelo-
ženi na odpolední vyučování do ná-
rodní školy, tzn. do velké budovy
na rohu náměstí. Tam jsme měli ur-
čeny některé třídy, kde jsme směli
po dopoledním vyučování učit. No,
bylo to dost tristní, protože přece
jenom ta náhlá změna působila cel-
kově negativně na nás i na žáky.
Učili jsme ve škole – nedobrovolně
a nevítáni patrně soudruhem školní-
kem - nejmíň rok, než nám přidělili
budovu velmi blízko národní školy.

Jak se vám v nové, v pořadí třetí
budově pracovalo?

Řekla jsem si, že nemůžeme dělat
moc velké věci, ale že se školou
něco musíme udělat. A tak jsem
začala dělat úpravy. V prvním pat-
ře, kde dříve byly dvě velké míst-
nosti a byt Rovenských, jsem dala
vybourat stěnu a přepažit ji dřevě-
nou skládací přepážkou. Tak vzni-
kl dost velký prostor, a poněvadž
nám tenkrát inspektor Francl přidě-
lil také nový nástroj, sitauce začala
být ideální. Já jsem v zadní části
měla ředitelnu a v přední byla spo-
lečná místnost. Když bylo potřeba
udělat vystoupení, složili jsme sklá-
dací stěnu a vznikl sál pro sto lidí.
To byla jedna úprava. Pak tam byla
další velká místnost v prvním patře,
která vedla do dvora. Tam se učila
rytmika. A na druhé straně v menší
místnosti učil manžel housle. Dole
byly tři kumbály. To vypadalo dost
beznadějně. Musely se také upravit
a vznikly tři místnůstky – okna jed-
né z nich vedla na náměstí, v pro-
střední byla knihovna nebo něco
takového a vzadu učila kolegyně
Drdlová klavíry. Pokud se pamatu-
ju. To víte, po padesáti letech mohu
něco opominout. Ale tenkrát mi to
připadalo poměrně ideální a řeknu
vám, že se tam opravdu dobře pra-
covalo.
Jací byli vaši kolegové?
Velmi brzy jsem poznala Emílii
Drdlovou, to byla výborná klaví-
ristka. Byla opravdu velmi milá a
pečlivá pracovnice a byla to už starší
osoba, se kterou jsem se velmi brzy
sblížila. Pak jsem se dověděla, že
ještě před mým působením učil sou-
kromě hru na housle profesor Ro-
venský. Ze začátku jsme tedy mohli
učit klavír, housle, nauku, příprav-
ku a mám dojem, že velmi brzy tam
byla zavedena rytmika Vlasty Smíš-
kové. Pak přicházeli další pedago-
gové, minimálně na klavír. Nevím,
jestli už tehdy se učil nějaký decho-
vý nástroj, ale myslím, že ne.
Pamětníci vzpomínají na dětské
sbory a dodnes tvrdí, že jste je
naučila zpívat z listu…

Já jsem od začátku pracovala se
spoustou malých dětí a už v pří-
pravce jsem začala učit nápěvko-
vou intonaci podle Lýska. My, vy-
braní kantoři a ředitelé, jsme totiž
hned, jak začalo státní školství, byli
posíláni na státní kurzy a na těch

vám prozradím, že jsem nikdy ne-
poslala účinkující do hotelu a že
jsem je přiměla, aby přijali moje
pohostinství. A oni byli rádi a zů-
stali vzhůru až do rána.
Já jsem slyšela, že pozvat některé
hosty bylo na padesátá léta od-
vážné… Je to tak?

Z těch kumštýřů myslíte? Víte,
my jsme byli z těch státních prázd-
ninových kurzů celkem sehraní.
O tom jsem ještě nikdy nemluvila,
ale my jsme tam měli partu, která si
báječně rozuměla. My jsme věděli,
co si můžeme a co si nemůžeme
dovolit. Já jsem dělala vždycky jen
výhradně kulturu a nikoliv politi-
ku.
Začala jste inscenovat melodra-
my Jiřího Bendy, pořádat kon-
certy české hudby, velký úspěch
prý měl váš zasvěcený výklad
Smetanových oper. Čím jste tak
okouzlila publikum?

Měla jsem jednu zajímavou zku-
šenost z Prahy, kde jsem v posled-
ních válečných letech učila na gym-
náziích. A vymyslela jsem, abych
ty děti trochu rozptýlila v podstatě
z toho válečného utrpení, že jsem
žákům začala vypravovat opery
Bedřicha Smetany. Vždycky jen na
konci vyučování, a sice tak, abych
jim tu operu přiblížila. Byl to tro-
chu kumšt, ale ono se mi to oprav-
du asi povedlo. Než skončil školní
rok 44-45, tak si jeden žák z vyšší
třídy vzpomněl, že bychom mohli
provést ukázky ze Smetanových
oper tak, že by se zpívaly, já že
bych hrála doprovody a sóla a sbo-
ry by se oni naučili tak, aby tím
doplnili můj výklad Smetany - co
je pro kompozici opery důležité
a současně co se na jevišti mimo-
řádného děje. Já jsem to kombino-
vala s dramatickou akcí. A jeden
z žáků si dokonce ode mě ty výkla-
dy tak pamatoval, že je po mně opa-
koval. A program jsme připravili
v tělocvičně, tam jsme odvezli pia-
nino, a když se to ředitel dověděl,
začali jsme takhle dělat všechny
Smetanovy opery - vždycky jednu
za měsíc. Dokázali jsme zvládnout
sedm Smetanových oper kromě Li-
buše. Tu jsme chtěli začít studovat,
když začala květnová revoluce, tak-
že z toho sešlo. O naší pražské zku-
šenosti jsem se zmínila v rodičov-
ském sdružení a podobně jsme za-
čali představovat opery i v Novém
Městě.
Myslíte si, že byste i v dnešní době
našla tak nadšené žáky?
Dneska bych pravděpodobně učila
zase trochu jinak, ale možná – to
nevím – by to ani dnešní doba ne-
přijala. Protože to, co slyším dnes-
ka okolo sebe, co lidi baví a za čím
hlavně jdou, tak to se mi zdá, že jde
o moc jinou cestou, než jsem já
dospěla sem. A tak nechávám zatím
všechno jen skryté v sobě anebo to
předávám svým nejbližším, pokud
ještě stačím.

ptala se Věra Staňková

jsme se dovídali, jaké předměty je
potřeba kromě nástroje vyučovat.
A tam jsem se setkávala i s profeso-
rem Lýskem, od kterého jsme se
dověděli, že podle jeho metody by
bylo výborné pracovat s těmi
nejmenšími žáky. V jeho metodě
bylo vše. Děti se naučily znát noty,
alespoň v rozsahu jedné oktávy,
a učily se postupně intonovat podle
nápěvků písní, většinou morav-
ských. Pro mě to bylo pozoruhod-
né a ohromně mě to bavilo a praco-
vala jsem opravdu s velkým nadše-
ním. Efekt vám byl báječný! Před-
stavte si, že těch patnáct nebo dva-
náct malých dětí jsem postupně bě-
hem deseti lekcí naučila látku celé-
ho školního roku, od Halí belí až
po tu nejtěžší intonaci. Ty děti pak
uměly podle not zazpívat a poznaly
chyby. Kdybych já zpívala špatně
některý tón, tak by mě opravovaly.
 Vy jste byla nadšenou propagá-
torkou koncertního života. Jak se
vám to podařilo?

Rodiče mých žáků byli většinou
nadšenci a věděla jsem, že v No-
vém Městě již dřív existoval bohatý
hudební život. A řekla jsem si, že
když tu dokázali např. nastudovat
Hubičku i s celým orchestrem, tak
že je potřeba takové kulturní pro-
středí podporovat, co nejvíc udržet
a přitom je obeznámit co nejvíc
s hudbou, která mně připadala pře-
ci jenom tak trochu od dvou center
– jak od Brna, tak od Prahy – vzdá-
lená. Zkrátka jsem si řekla: „Tady
bude potřeba zařídit koncertní
život“. A brzy jsem se obeznámila
s rodičovským sdružením, které tam
působilo spolu se mnou. Některá
jména jsou pro mne dodnes neza-
pomenutelná: Rýdlovi, profesor
Mikulec, Svačinovi, paní Smetano-
vá …
Dařilo se vám zvát do Nového
Města známé umělce?

Kulturní podniky jsme dělali
i díky tomu, že jsem se s kumštýři
seznámila na školeních v rámci stát-
ních kurzů. Tam jsem poznala např.
Emanuela Kauckého, profesora
konzervatoře, hráče na lesní roh.
Na kurzech koncertoval také Flori-
an Šmíd. Přijela tam Věra Řepková
účinkovat s Mirko Očadlíkem jako
moderátorem - podle dnešní termi-
nologie. Věra Řepková měla nastu-
dovanou celou klavírní tvorbu
Smetanovu, a tak přijela hrát Sme-
tanu. Zkoušela si klavír v sokolov-
ně, pak v gymnáziu a nic se jí ne-
zdálo, že by dost jako vyjadřovalo
její pojetí Smetany, a ptala se, jestli
není v Novém Městě jiný nástroj.
A tak se dověděla, že v hudební
škole existuje krásný nový klavír,
šla se podívat do naší třídy a řekla
ano, na to budu hrát. Tenkrát bylo
plno, těch sto lidí se do sálu bezpeč-
ně vešlo, no povím vám, že to byl
opravdu moc krásný večer. A ještě
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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.

Sportovní odpoledne
mateřských škol

Dne 26. září ožil atletický stadi-
on dětmi z mateřských škol. Sešli se
tu malí školáčci ze Slavkovic, Po-
hledce Olešné a Nového Města, aby
si změřili síly při sportovním zápo-
lení.

Nejdříve všech 258 dětí postup-
ně zdolávalo úkoly na stanovištích
v hodu na cíl a do dálky, skoku do
dálky z místa a v jiných disciplí-
nách. Vyvrcholením odpoledne
bylo soutěžení družstev z jednotli-
vých mateřských škol. Děti závo-
dily za mohutného povzbuzování
svých kamarádů, např. v chůzi v ho-
linkách, skákání v pytli, chůzi po
laně atd.

Smích, radost a dobrá nálada dětí
byly odměnou pro ty, kdo se na
organizování akce podíleli. Pěkné
ceny obdrželi nejen jednotlivci, ale
i kolektivy dětí zúčastněných MŠ.
Naše poděkování patří Městskému
úřadu, který poskytl grant na uspo-
řádání této akce.        ředitelky MŠ

Čtyři dny, které jsem s ostatními
mažoretkami strávila na táboře
u Moravce, patří mezi mé nejhezčí
prázdninové zážitky. Táborový
program byl bohatý od rána do no-
ci a slovíčko nuda žádnou z nás
nenapadlo. Tábor byl změřen spor-
tovně a každý večer byl hodinový
trénink s instruktorkami. Jídlo bylo
vynikající, jedlo se šestkrát denně,
někdy nám k naší radosti přidali
i zákusek.

Po dobu celého pobytu nás sle-
doval tajemný skřítek Piknůsek.
Ráno a večer přicházela pošta a s ní
i dopisy a korálky od Piknůska. Ty
byly za splněné úkoly a navlékali
jsme z nich náramky. Poslední od-
poledne jsme hledali poklad, který
Piknůsek ukryl a bedlivě ho střežila

lesní žena Blažena. Poklad byl pří-
jemně sladký.

Večer před odjezdem jsme pálili
táborák a předváděli nacvičené
scénky. U posledních písniček jsem
vzpomínala na všechno hezké. Na-
příklad na naše vystoupení pro re-
kreanty, které se díky tvrdým tré-
ninkům s Luckou vydařilo. Naše
mažoretky se určitě líbily.

Organizátoři tábora se moc sna-
žili, aby nám zůstaly samé milé
vzpomínky. Opravdu se jim to po-
vedlo.                   Lucie Janebová

TÁBOR PRO MAŽORETKY

Po roce, v termínu 24. – 29. 8.,
se novoměstské mažoretky z Ta-
nečního studia Evy Olejníkové opět
vydaly do lázeňského města Bad
am Ems v Německu.

K reprezentaci N. Města byly vy-
brány dvě skupiny mažoretek pro

Mažoretky na Festivalu květin
večerní vystoupení. Znovu po roce
se tedy mohly aktivně účastnit vy-
stoupení sledovaného několika
tisíci diváky a průvodu městem
s alegorickými vozy plnými živých
květin, který už sledovaly stovky
tisíc diváků.                               MP

Turistika seniorek z N. Města
Asi v roce 1988 začala malá sku-

pinka novoměstských žen podni-
kat různé pochody do okolí Novo-
městska, později na celý ž-árský
okres. Tato skupinka se už podstat-
ně obměnila, starší odstoupily a zdat-
né seniorky naopak přibyly.

Turistické trasy od 10 – 15 km
zdoláváme / a v duši dobrý pocit
máme, / že v lesích zázraky nehledá-
me, / ale něco pro své zdraví podni-
káme.

V roce 2000 jsme podnikly cel-
kem 25 pochodů v celkové dílce
300 km. Od roku 2001 chodíme
zcela pravidelně každou neděli.
Nezahálíme ani v zimě, to si jen
navíc připínáme běžky. K přepravě
do výchozího bodu nám zcela po-
stačí autobusová nebo železniční
přeprava. Lidé, co nás znají a vída-
jí, nám přezdívají „Batůžkářky“.

Na jaře, kdy jsou u nás cesty bláti-
vé, obvykle vyjíždíme na Nedvě-

dicko. Někdy za bledulemi u Chléb-
ského, další neděli třeba do Kříženic
do „Galerie z ruky“.

Kdo chce vidět hrad Pernštejn
v dolíku, musí vyjet do Borače
a pak jít do obce Sejřek. Cesta na
opačnou stranu zavede po stezce
Járy Cimrmana na Sýkoř. Z dalších
našich cílů lze jmenovat zříceniny
hradů na Bystřicku, Štarkov, Čtyři
Palice, Drašarovu lípu, studánky na
Třech Studních, kostelík ve Víto-
chově,...

Někdy se držíme turistických
značek, jindy odbočíme, zejména
nabízí-li se tak lepší vyhlídka do
kraje. V létě směřujeme k rybní-
kům. Nevyhýbáme se restauracím
a cukrárnám, navštěvujeme i vý-
stavní síně. Domů se vracíme una-
vené, ale už se těšíme na další trasu.
I když máme 6 až 7 desítek let, stále
máme rády sport a pohyb vůbec.

V letošním roce jsme zatím ab-
solvovaly 33 tras, každá měla prů-
měrně 13 km.                  seniorky
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Policie ČR informuje tel. 617 333 Počasí v září
Kolikrát již byli v minulosti řidi-

či osobních aut upozorňováni, aby
si ve vozidlech, která nemohou mít
pod kontrolou, nenechávali tašky,
mobilní telefony a pod.? Přesto za
poslední dobu opět došlo k několi-
ka případům vloupání do vozidel.
Zloději berou zejména to, co leží na
sedadlech, na podlaze, věci, které
jsou pro ně přímo výzvou k akci.
Mezi postiženými byli hlavně hou-
baři na trase Kadov – Herálec, ale
i na dalších místech.

Na základě zprávy zdravotní po-
jišTovny bylo provedeno šetřeník
případu zranění 23letého muže
v jedné z nejproblémovějších míst-
ních restaurací. Bylo zjištěno, že
téměř 30letý podnapilý host se po
banálním sporu tak rozčílil, že dal
své oběti ránu čelem do obličeje,
což mělo za následek zlomeninu
nosních kůstek a nosní přepážky.
Pachatel je stíhán vyšetřovatelem
pro tr. činy ublížení na zdraví a vý-
tržnictví.

Z 21. na 22. 9. došlo k vloupání
do kanceláře hotelu SKI. Zatím ne-
známý pachatel si odnesl počítač,
tiskárnu, peníze i další věci, vše
v hodnotě nejméně 139 tis. Kč.

U rybníka Milovy přistihla poli-
cejní hlídka 23. 9. v odpoledních
hodinách dva mládence, kteří chy-
tali ryby, ač neměli oprávnění. Nyní
se budou zodpovídat z trestného či-
nu pytláctví. NechT je tato informa-
ce varováním pro NovoměšTáky,
které by snad napadlo provádět
podobnou činnost u chovných, pří-
padně i sportovních rybníků v okolí
N. Města.

V noci 24. 9. se zaměstnanec her-

ny společně s dalším občanem tak
opili, že se přestali kontrolovat
a začali zařízení herny ničit. Trhali
dřevěné obložení stěn, ničili oddě-
lovací boxy, výčepní sklo, takže
způsobili škodu za 3,5 tis. Kč. Dále
bylo zjištěno, že zaměstnanec her-
ny zpronevěřil svému zaměstnava-
teli svěřené zboží za více jak 8 tis.
Kč. Konečnou tečku za událostí uči-
ní až soud.

V noci na 10. 10. došlo k vlou-
pání do prodejny elektroniky na
Vratislavově nám. Kamenem o váze
asi 25 kg rozbili zloději vstupní
dveře a odcizili zboží za více jak
170 tis. Kč. V minulosti již byla tato
prodejna napadena, tehdy se pa-
chatele podařilo usvědčit.

V noci na 11. 10. bylo na ul. Bu-
dovatelů odcizeno osobní auto VW
Golf combi modré barvy, spz: ZRJ
08-78. V 20.45 hod. ještě prokaza-
telně stálo zaparkované na ulici.
Škoda představuje asi 600 tis. Kč.
Za případné informace k tomuto
případu Policie ČR děkuje.

V průběhu uplynulých dnů mu-
seli být dva muži odvezeni do proti-
alkoholní záchytné stanice. V obou
případech se jednalo o opilce, kteří
napadali své rodiny a vyhrožovali
zabitím.

V poslední době se opět, i když
zatím jen ojediněle, vyskytují pří-
pady, kdy školáci při cestě z vyu-
čování domů nebo i ve večerních
hodinách se baví házením petard.
Neškodilo by, kdyby rodiče své ra-
tolesti poučili, že podobná činnost
je vyhláškou města zakázána s vý-
jimkou posledního a prvního dne
v roce.                  mjr. Vašík Antonín

Z třiceti zářijových dnů jich osm-
náct propršelo. Pršelo první i po-
slední den v měsíci, od 4. 9. do 13.
9. pršelo každý den. Někdy mírně,
jindy hustěji. Měsíční norma srážek
byla několikanásobně překročena.
Letošní dny v září byly velmi chlad-

né. 23. 9. byla ranní teplota jen
3o C. Nejstudenější den byl 12. 9.,
kdy denní teplota nepřekročila
10o C. Vcelku bylo letošní září deš-
tivé a studené. Komplikovalo to
práci nejen zemědělcům, ale i za-
hrádkářům.                              FV

Účast na fotbalovém turnaji v ma-
lé kopané „O pohár předsedy OV
KDU-ČSL Ž-ár nad Sázavou“, kte-
rý se letos konal v sobotu 8. září, je
pro naše fotbalisty již téměř tradi-
cí. A ani nepříznivé počasí neodra-
dilo fotbalové mladíky z naší jed-
noty, aby se pokusili obhájit loňské
prvenství na tomto turnaji. Do tur-
naje se přihlásila čtyři družstva: Orel
Nové Město na Moravě, Herálec „A“,
Herálec „B“ a Mrníkov.

Pro nepřízeň počasí zvolili pořa-
datelé jednodušší formu hry, o po-
stup do boje o prvenství se bojova-
lo pouze ve dvou zápasech. V prv-
ním utkání svedly bitvu týmy He-
rálec „A“ a Herálec „B“, které skon-
čilo 3:1, a druhé utkání Orel Nové
Město na Moravě a Mrníkov, které
skončilo vysokou výhrou 8:0.

Vítězná mužstva postoupila do
finále a poražení se utkali o 3. mís-
to, které nakonec získalo mužstvo
Mrníkov, když porazilo Herálec „B“
3:0. Po tomto utkání přišlo na řadu
finále mezi týmy Orel Nové Město
na Moravě a Herálec „A“. Naši orlí-

ci toužili opět získat pohár. Začá-
tek tohoto souboje byl docela vy-
rovnaný, ale od 3. minuty zápasu
se začala projevovat herní převaha
našeho mužstva. Konečný výsle-
dek 3:0 pro naše orlíky však svědčí
o tom, že oba týmy podaly své nej-
lepší výkony a naši orlíci si mohou
zaslouženě užívat obhajobu prven-
ství. Jako cenu dostali orlíci putov-
ní pohár, fotbalový míč a nějaké ty
dobroty.

Musíme je všechny pochválit za
vzornou reprezentaci jednoty, za to,
že ani nepříznivé podmínky (téměř
celou dobu vytrvale pršelo, silně
podmáčený terén a ne příliš vysoké
venkovní teploty) je nedokázaly
odvrátit od úmyslu hrát a vyhrát.
Snad jediným zklamáním bylo, že
pro nepřízeň počasí nenastoupili
naši odvěcí sportovní rivalové z jed-
noty Orla Ž-ár nad Sázavou.

Konečné pořadí: 1. Orel Nové
Město na Moravě, 2. Herálec „A“,
3. Mrníkov, 4. Herálec „B“

Lukáš Německý,
jednota Nové Město na Moravě

Turnaj KDU-ČSL v Herálci

Účast členů ZM na řádných a mimořádných zasedáních v roce 2001
P – přítomen, N – nepřítomen, N-O – nepřítomen omluven



7

V sobotu 22. 9. jsme opravdu
nevěděli kam dříve skočit, protože
jsme se zúčastnili 4 atletických zá-
vodů na různých místech.

Nejlepší st. žákyně hostovaly za
Pardubice v Nové Včelnici o po-
stup na mistrovství ČR v družstvech,
což se jim podařilo. Gratulujeme!
Na těchto závodech vyhrála 1500m
Iva Klímová ve skvělém osobním
rekordu 5:10,77, Marcela Marko-
vá běžela 300m na úrovni osob.
času a benjamínek mezi st. žákyně-
mi Markéta Krejčí zaběhla 800m za
2:29,23.

V Chrudimi hostovalo za Pardu-
bice ml. žactvo. Výborným časem
na 800m se blýskla Markéta Pospí-
šilová – 2:37,6. Dobře jí asistovaly
Žaneta Horká 2:44,7 a Vendula
Košíková 2:47,1. Osobní rekord
a třetí místo vybojovala na 300m
T. Fialová za 47,9. Sprinterka Iva
Krakovičová skákala hezky do výš-
ky a byla druhá na 60m. Z kluků je

třeba pochválit Zbyňka Kalicha
a Kamila Krbka za výborné časy na
1500m.

Ve stejný den vyhráli přespolní
Běh v Kozlově u Křižanova nejml.
žák Petr Schmier a st. žák Petr Do-
čekal. Oba vytvořili nové traTové
rekordy na zdejší trati. První byl
i Jakub Janíček (roč.1994) z OS
Nové Město. Z druhých míst se tě-
šili Jitka Holubová, Jan Ostrejš a Ja-
na Kryštofová. Na třetím místě do-
běhli Filip Ondráček, Lenka Hrb-
ková a Barbora Šimonová.

V ten samý den nás potěšil i čas
Karla Holuba v běhu na 800m –
2:06,7. Zaběhl ho na dráze v Jihla-
vě a jeho osobní rekord je druhým
nejlepším časem v republice u klu-
ků narozených v roce 1987.

Všem, i těm, co se neumístnili na
stupních vítězů, děkujeme za bo-
jovnost a hezkou reprezentaci na-
šeho města a školy.

trenéři atletiky

ATLETIKA NA II. ZŠ

Třetí týden školního roku byl pro
děti II. ZŠ jistě velmi zajímavý
a oproti jiným i poněkud netradič-
ní. Ve středu mohly děti zhlédnout
ukázku výcviku dravých ptáků. Na
této akci, která se konala na stadio-
nu, se děti dozvěděly spoustu zají-
mavých a poučných informací o
životě těchto ptáků. Nejvíce se však
těšily, až jim nad hlavami zakrouží
např. orel bělohlavý. Ve čtvrtek si
užily děti 1. a 2. třídy spousty leg-
race s Milošem Nesvadbou, který
pro ně připravil pořad „Malujeme
obrázky“. V pátek si ti starší ze 4.
a 5. tříd změřili své síly v malém
sportovním klání ve vybíjené. Mezi
čtvrtými třídami zvítězila 4. B a ve
finále pátých tříd nakonec 5. C.
V sobotu byly děti druhých a tře-
tích tříd spolu se svými rodiči po-
zvány na Drakiádu. I když počasí
příliš nepřálo, sešly se více než tři
desítky účastníků. Kromě pouštění
draků si děti mohly zasoutěžit
v různých disciplínách jako ve ská-
kání v pytlích, hodu kuželkou
a dal-ších.Všichni byli nakonec od-
měněni sladkou odměnou. Vyvr-
cholením tohoto týdne pak byla
organizace již čtvrtého ročníku at-
letického běhu městem „Novoměst-
ský kilometr“, kterého se zúčastni-
lo více než sto závodníků ve všech
kategoriích. Každý závodník v cíli
obdržel netradiční občerstvení, nej-
lepší tři v každé kategorii pak věc-
né ceny. Poděkování patří členům
SK – lyžování a atletického oddílu
za pomoc při organizaci závodu
a sponzorům za velice hodnotné
ceny.
Výsledky: předžáci 400 m: 1. On-
dráček Filip, 2. Janíček Jan, 3. Ne-
jedlý Tomáš (všichni NM)
1. Košíková Tereza, 2. Karasová
Jana, 3. Holubová Jitka (všechny
NM)
nejmladší žactvo 800m : 1. Schmier

Petr, 2. Ostrejš Jan, 3. Krbek Kamil
(všichni NM)
1. Hrbková Lenka, 2. Hájková Lu-
cie, 3. Domkářová Lucie (všechny
NM)
mladší žactvo 1 200 m: 1. Ondřejka
Josef, 2. Kalich Zbyněk, 3. Polnic-
ký Vít (všichni NM)
1. Krejčí Markéta, 2. Kršková Bar-
bora, 3. Solařová Martina (všechny
NM)
starší žactvo 1 600 m: 1. Holub Ka-
rel (NM), 2. Formánek Jiří (NM),
3. Kroupa Tomáš (Tři Studně);
1. Veselá Petra, 2. Klímová Ivana,
3. Handschuhová Lenka (všechny
NM)
dorost 2000 m: 1. Barák Jaroslav
(Vysočina), 2. Hnilo Zdeněk (Ž-ár),
3. Buchálek Darek (NM); 1. Skal-
níková Eva, 2. Hronová Jana,
3. Popelková Alena (všechny NM)
junioři 2400m: 1. Ročárek Jiří (NM)

ZPt.

Netradiční týden na II. ZŠ

ATLETIKA
Oddíl atletiky uspořádal v neděli

7. 10. v areálu koupaliště 16. roč-
ník Podzimního přespolního běhu
a 8 ročník Memoriálu Jiřího Bláhy.
Letošní závod byl také krajským
přeborem nového kraje Vysočina.

Uvádíme nejlepší umístění našich
atletů: nejml. žákyně: 2. Košíková
Tereza, nejml. žáci: 1. Ondráček
Filip, ml. žáci I. 1. Schmier Petr,
2. Krbek Kamil, 3. Němec David,
ml. žákyně: 1. Krejčí Markéta,
2. Krakovičová Iva, ml. žáci“ 2.
Ondřejka Josef, st. žákyně: 1. Klí-
mová Iva, st. žáci 1. Holub Karel,
3. Ptáček Radim, dorostenci: 3. Ze-
leňák Michal, ženy: 1. Tomanová
Monika, muži, hl. závod 6 km: 1.
Miler Jiří Liaz Jablonec 22:34, 2.
Hubáček Petr 22:54, 3. Ožana Vác-
lav 23:56, 4. Veselský Martin 25:16

ph

Novoměstský rodák Jiří Žák počtvrté reprezentoval Českou republiku
na Mistrovství světa v běhu do vrchu.

Sedmnáctý ročník mistrovství světa se konal ve dnech 16. – 17. 9.
v italském Arta Terme. Na start mužů nastoupilo 152 běžců z 32 zemí
a 4 kontinentů. Jirka doběhl 55., vyhrál Ital De Gasperi. V soutěži družstev
byla naše republika pátá za Itálií, Francií, Británií a Eritreou.              IK

Jiří Žák na Mistrovství světa

Čerstvý nováček krajského pře-
boru ve volejbale, družstvo žáků
z Nového Města na Moravě, se 22.
září dokázal prosadit i ve společ-
nosti mnohem zkušenějších celků
a překvapivě vyhrál první turnaj
přeboru ve Ž-áře nad Sázavou. No-
voměstští žáci porazili jak domácí
tým, tak i Polnou jednoznačným
výsledkem 2:0 a jedinou porážku
zaznamenali s družstvem Chotěbo-
ře.

Novoměstský volejbal má v le-
tošní závodní soutěži pouze jediné
zastoupení právě v podobě druž-
stva žáků, které se poprvé přihlási-
lo do krajského přeboru v sezóně

Mladí volejbalisté zahájili sezónu vítězstvím
2001/2002. Žákovský volejbal se
v Novém Městě objevuje po dlou-
holeté pauze a rád by navázal na
dřívější vynikající žákovský tým,
ze kterého vzešel i Stanislav Po-
chop, nynější hráč španělské ligy
a bývalý úspěšný český reprezen-
tant.

Žáci z Nového Města měli již
možnost potvrdit svoji skvělou for-
mu v sobotu 13. října, tentokrát na
domácím hřišti. Výsledek však ne-
byl do uzávěrky tohoto čísla k dis-
pozici. Turnaje se opět zúčastnily
všechny týmy skupiny A, kromě
Nového Města tedy i Ž-ár nad Sá-
zavou, Polná a Chotěboř. Žákov-

ské celky z celého kraje Vysočina
jsou v letošní sezóně rozděleny do
tří čtyřčlenných skupin, jejichž ví-
tězové postupují do finále A. O dvě
zbývající místa ve finále se v baráži
utkají mužstva, která ve svých sku-
pinách obsadí druhou pozici.

Po sobotním turnaji čekají novo-
městské žáky ještě utkání v Polné
a Chotěboři. V případě, že by se
našim volejbalistům dařilo stále

tak jako ve Ž-áře, měli by volnou
cestu do finále, což by byl vzhle-
dem k jejich mládí senzační úspěch.
Nutno dodat, že podstatnou mě-
rou se na ž-árském vítězství podí-
lela nehrající část družstva, která
naše hráče bouřlivě podporovala
a to je vyburcovalo k nebývalému
výkonu. Pokud se tedy podaří vy-
tvořit podobnou atmosféru i při
ostatních utkáních, šance na výhru
bude určitě značná.

Miroslav Nepustil

Opožděné babí léto přivítalo
v pátek 28. září orelské fotbalisty
na maršovském hřišti, kde se usku-
tečnilo druhé kolo župního mis-
trovství v malém fotbalu. U mužů
se sešla 4 družstva: Bystřice, Čebín,
Lomnice a Nové Město. V katego-
rii žáci se zúčastnila pouze pořáda-
jící jednota, a tak orlíci hráli mimo
soutěž s dospělými. A nutno říci, že
i v oslabené sestavě leckdy své star-
ší protihráče převyšovali.

Fotbalisty na hřišti přivítal ředitel
turnaje br. Lukáš Německý a krátce
před desátou hodinou se naplno
rozběhly zápasy. Družstva se již
navzájem dobře znají, a proto zá-
pasy byly často velice vyrovnané
a často rozhodovalo jen štěstí či
drobné zaváhání. Důsledkem toho
byl i nízký průměrný počet golů na
zápas - 2. Při neúčasti favorizova-

ného Ž-áru vítězně prošlo turna-
jem bez jediného zaváhání Nové
Město, když těsně porazilo vážné-
ho konkurenta z Lomnice. Jistým
zklamáním pro Bystřici byla pouhá
remíza s Čebínem a skutečnost, že
nedokázala vstřelit ani jediný gól.
Právě skóre rozhodlo o jejím čtvr-
tém místě.

Turnaj skončil odpoledne před
druhou hodinou vyhlášením vý-
sledků a předáním diplomů. V sou-
těži o nejlepšího střelce vyhrál Jiří
Kula z Nového Města. Celkově tur-
naj zajímavě promíchal průběžné
pořadí před závěrečným turnajem,
který se uskuteční 24. listopadu
v Lomnici.

Výsledky: 1. Nové Město 2.
Lomnice 3. Čebín 4. Bystřice

Bc. Vít M. Německý,
jednota Nové Město na Moravě

Fotbalový turnaj Metodějovy župy
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U P O Z O R N Ě N Í
Upozorňujeme na změnu elek-

tronické adresy Novoměstska. Do-
savadní adresu novomestsko@
nmnm.cz měníme na zpravodaj@
nmnm.cz. Původní adresu rádi pře-
necháváme nově založenému mik-
roregionu Novoměstsko. Mění se
i adresa webové stránky – viz tiráž.

Co jsou a budou tzv.
obce II. a obce III. stupně

V návrhu zákona, ve kterém se
stanoví:
a) obce s pověřeným obecním úřa-
dem = tzv. obce II. stupně (v návr-
hu zákona je v kraji Vysočina navr-
ženo celkem 26 obcí)

b) obce s rozšířenou působností =
tzv. obce III. stupně (v návrhu zá-
kona je v kraji Vysočina navrženo
celkem 14 obcí),
jsou v okrese Ž-ár nad Sázavou
jako obce II. stupně navržena měs-
ta Bystřice nad Pernštejnem, Nové
Město na Moravě, Velká Bíteš, Vel-
ké Meziříčí, Ž-ár nad Sázavou

Sázavou měla stát města Bystřice
nad Pernštejnem, Nové Město na
Moravě, Velké Meziříčí, ŽMár nad
Sázavou. Okres Ž-ár nad Sázavou
bude tedy rozdělen na čtyři správ-
ní obvody III (někdy se nesprávně
říká malé okresy).

Vztah obcí a správních
obvodů II. a III. stupně

Jak již pozorní čtenáři pochopili,
všechny obce III. stupně jsou záro-
veň i obcemi II. stupně (naopak to
samozřejmě neplatí). Také platí, že
pravomoci a šíře výkonu státní
správy obcí II. stupně nejsou zříze-
ním obcí III. stupně zatím nijak
dotčeny. Jako dobrý příklad v okre-
se Ž-ár nad Sázavou může posloužit
například občan Osové Bitýšky, kte-
rý bude vyřizovat stavební povolení
stejně jako dříve na městském úřadě
ve Velké Bíteši, zatímco zřízení kon-
cesované živnosti nebo vyřízení vo-
doprávního rozhodnutí třeba ohled-
ně výstavby septiku by měl od 1.
ledna 2003 vyřídit ve Velkém Me-
ziříčí (obojí dříve vyřizoval na okres-
ním úřadě ve Ž-áru nad Sázavou).
Například občan obce Vír bude vy-
řizovat stavební povolení stejně jako
dříve na městském úřadě v Bystřici
nad Pernštejnem a navíc zde od 1.
ledna 2003 vyřídí i udělení konce-
sované živnosti nebo vodoprávního
rozhodnutí například ohledně vý-
stavby septiku (obojí dříve vyřizo-
val na okresním úřadě ve Ž-áru nad
Sázavou). Situace například občana
Bohdalova se prakticky nezmění,
neboT bude pouze místo na městský
a někdy okresní úřad ve Ž-áru nad
Sázavou jezdit již pouze na městský
úřad ve Ž-áru nad Sázavou, a to
proto, že Bohdalov leží ve správním
obvodu II i ve správním obvodu III
města Ž-ár nad Sázavou. Zde je asi
dobré ještě poznamenat, že obecně
by měla platit tzv. zásada skladeb-
nosti, což znamená, že ze správních
obvodů II lze vždy beze zbytku
a zároveň i bez přebytků poskládat
správní obvod III. V okrese Ž-ár
nad Sázavou je toto splněno.
(dokončení příště)

RNDr. Miloš Vystrčil, zástupce
hejtmana kraje Vysočina

Co bychom asi měli vědět o reformě veřejné správy
a jako obce III. stupně města Bys-
třice nad Pernštejnem, Nové Město
na Moravě, Velké Meziříčí a Ž-ár
nad Sázavou

Protože jsem zjistil (a vůbec se
tomu nedivím), že poměrně značná
část občanů se v pojmech obec II.
stupně, obec III. stupně a v po-
jmech s tím souvisejících tak úplně
neorientuje, pokusím se celou věc
na příkladu právě okresu Ž-ár nad
Sázavou vysvětlit.

Obce II. stupně a správní
obvody II

Tzv. obcemi II. stupně, nebo-li
obcemi s pověřeným obecním úřa-
dem jsou obce, které vykonávají
v současné době státní správu v tzv.
přenesené působnosti pro jasně vy-
mezená území, tj. správní obvody
II tak, jak je známe od roku 1990
dosud. Jedná se především o čin-
nosti v oblasti stavební, živnosten-
ské, sociální, projednávání přestup-
ků, ověřování kopií nebo opisů,
evidence obyvatel a matrik.

Jak již jsem napsal, obcemi II.
stupně v okrese ŽMár nad Sáza-
vou jsou a budou města Bystřice
nad Pernštejnem, Nové Město na
Moravě, Velká Bíteš, Velké Mezi-
říčí, ŽMár nad Sázavou. Okres Ž-ár
nad Sázavou je tedy rozdělen na
pět správních obvodů II.

Obce III. stupně a správní
obvody III (malé okresy)

Tzv. obcemi III. stupně, nebo-li
obcemi s rozšířenou působností by
se měly stát ty obce, které po záni-
ku okresních úřadů 31. 12. 2002,
tedy od 1. 1. 2003 převezmou a bu-
dou vykonávat některé z jeho pů-
sobností. Velmi zjednodušeně ře-
čeno by vše mělo proběhnout tak,
že větší část činností okresních úřa-
dů budou po jejich zániku vykoná-
vat obce III. stupně a zbývající men-
ší část budou vykonávat kraje přes-
něji krajské úřady. Jednotlivé čin-
nosti – působnosti by přitom měly
být z okresních úřadů převedeny
takovým způsobem, aby ty, které
„standardní“ občan potřebuje čas-
to, byly vykonávány na obcích III.
stupně a ty, které „standardní“ ob-
čan potřebuje méně často nebo vů-
bec, byly vykonávány na krajích.
Ještě jinak řečeno na krajský úřad
by měl občan chodit nebo jezdit asi
tak často jako na ministerstvo, na
obec III. stupně (pokud tato obec pro
něj není zároveň i obcí II. stupně) asi
tak často jako na okresní úřad.

Obcemi III. stupně by se podle
návrhu zákona v okrese ŽMár nad

PRODEJ DRŮBEŽE ! ! !
P Ř I J Í M Á M E  O B J E D N Á V K Y  N A :

Vykrmené KRŮTY Vykrmené BROJLERY
průměr. váha 12 kg  průměr. váha 2 – 3 kg
cena 68 Kč/kg cena 30 Kč/kg
prodej – konec října prodej – začátek listopadu

Vykrmené KROCANY KUŘICE červené, černé
průměr. váha 18 kg stáří 18 týdnů
cena 68 Kč/kg cena 120 Kč/ks
prodej – konec listopadu prodej – konec října

I N F O R M A C E  A  O B J E D N Á V K Y :
Cotrunix Hubenov s.r.o.
p. Laštovičková, Petrovice 44, 592 31 N. Město na Mor.
tel.: 0616/615 769

Vzdělávací kurzy na PC
◆  Windows
◆  MS Office

◆  Internet

Evropský řidičák na PC
(příprava na testy)

◆  ECDL Start
◆  ECDL Certifikát

Kurzy v Novém Městě
každý měsíc!

Informace podá :
Mgr. Radek Maca

(držitel ECDL certifikátu)
tel.: 0776 274 152

e-mail: rama@inforama.cz
http:// www.inforama.cz

I N Z E R C E
●  Vyměním byt v os. vlast. 2+1
(po rekonstrukci) za 2+0 + dopla-
tek (os. vl. nebo družstevní) tel.
0605 126 216
●  Dvě studentky SŠ hledají ubyto-
vání v NM, do 2000 Kč měsíčně,
tel. 0777/940 359

Bazarový nábytek U Márč

Bobrová 75 - nákupní středisko

tel. 0616 / 67 32 26

po -pá 8.30 - 17.00 hod.
so 8.30 - 12.00 hod.

SPLÁTKOVÝ PRODEJ
VÝKUP + KOMISNÍ PRODEJ

VAŠEHO POUŽITÉHO NÁBYTKU

�
MÁME NAROZENINY!

V LISTOPADU
SLEVA 10% NA VŠE


