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 Zprávy z radnice 

V sobotu 20. října pořádaly No-

voměstské sociální služby ples. Tra-

diční plesová sezona ještě zdaleka

nezačala a zdá se, že NSS nasadily

pro letošek, respektive následné

zimní měsíce, la'ku hodně vysoko.

A dost možná, že N. Město má již

vrchol této plesové sezony za se-

bou. Účastníci plesu nešetřili slovy

chvály nad organizací a vysokou

kulturní úrovní plesu.

Požádali jsme ředitelku NSS Ma-

rii Scheibovou, aby se k této úspěš-

né akci vyjádřila.

Jaké byly hlavní důvody k uspo-
řádání plesu?

Jak bylo z plakátů a pozvánek

zřejmé, náš ples se konal u příleži-

tosti pětiletého výročí založení or-

ganizace Novoměstské sociální služ-

by. Těch důvodů, proč jsme se roz-

hodli ples uspořádat, bylo však více.

Především jsem si přála, aby to bylo

společenské a zároveň přátelské se-

tkání lidí, kteří třeba nemají mnoh-

dy ani čas nebo příležitost se setkat.

Myslím si, že setkání dobrých lidí

při dobré hudbě a dobrém víně

může, mimo jiné, mnohého pohla-

dit na duši a tím pozitivně naladit

jeho chování. Ono se v životě musí

o všechno pečovat, nic nikdy není

zadarmo. Pečovat bychom se měli

snažit i o mezilidské vztahy a náš

ples měl být takovým jedním stříp-

kem do mozaiky snahy o slušné,

tedy lidské občanské soužití v na-

šem městě.

Dalším důvodem byla přirozeně

prezentace naší organizace a celého

našeho pracovního týmu, který si

na přípravě dal opravdu záležet, a to

bez ohledu na čas.

V neposlední řadě měl být z ple-

su i finanční zisk. I to se podařilo.

Na tom mají velký podíl  všichni ti,

kteří nám dali finanční příspěvek

nebo dar do tomboly a všichni, kte-

ří si vstupenku na ples zakoupili.

Jaká byla spolupráce se sponzo-
ry? A šlo pouze o finanční dary?

Důležitá byla pro nás každá po-

moc, tedy i ochota ke spolupráci.

Nesmírně jsem ocenila vstřícný pří-

stup všech pracovníků kulturního

domu pod vedením ředitelky Vlas-

ty Soldánové a podmínky, za kte-

rých jsme ples mohli realizovat.

Novoměstské sociální služby a No-

voměstská kulturní zařízení jsou

obě příspěvkovými organizacemi

města a během spolupráce jsem měla

pocit, že k sobě patříme. Je dobře,

když ti, co k sobě nějakým způso-

bem patří, hledají při vzájemné ko-

munikaci vždy možnosti jak věc

řešit a nehledají důvody, proč řeše-

ní možné není. A tak přijměte milé

kolegyně a kolegové z „novoměst-

ského kulturáku“ od nás kolegů

z „penzionu“ dík za vstřícnost a

spolupráci.

Jaký je Váš osobní dojem z plesu?
Nikdo po nás nežádal, abychom

jako organizace ples uspořádali.

Nápad vznikl a podařilo se ho s vel-

kým nadšením (ovšem i obavami,

aby vše dobře dopadlo), realizovat.

A pokud naši hosté v atmosféře

plesu tu  naši chu' a úsilí vnímali,

jsem tomu ráda. My si Vás všech

hostů vážíme za to, že jste přišli,

a vážíme si všech, kteří nám po-

mohli. Možná zní tenhle můj závěr

trochu pateticky, ale jsem ráda, že

jsem mohla říct čtenářům něco hez-

kého, protože toho špatného a ne-

přátelského mají mnozí v životě

určitě už „plné zuby“, jak se říká.

Motto našeho plesu znělo: „Starají-

ce se o štěstí jiných, nacházíme své

vlastní“. (Platón)

ptala se Eva Jašková

V netradiční dobu, s netradičním úspěchemV Hovorech s občany
se nejvíce diskutovalo

o benzince a supermarketu
Hlavní část Hovorů s občany se

týkala záměru zbudovat druhou

benzinovou stanici v místě vybra-

ném investorem – blízko mostu na

silnici I/19 ve směru na ŽCár n.S.

Občané bydlící nejblíže zamýšlené

stavbě se dotazovali, zda byly in-

vestorovi nabízeny i jiné parcely

a čí jsou pozemky ležící dále od

města. Doporučovali také, aby měs-

to přehodnotilo záměr a snažilo se

najít jiného investora, který by byl

ochoten stavět v jiné lokalitě. Sta-

rosta města a Ing. arch. Cacek vy-

světlili, že investor má zájem pouze

o zmíněný prostor, pozemky výše

položené totiž nenavazují na inže-

nýrské sítě. I když bylo ze strany

města doporučováno orientovat se

spíše na prostor ZZN u nádraží, na

prostor pily a případně na výpa-

dovky směrem na Maršovice a Po-

hledec, nesetkalo se to s podnika-

telskou odezvou. Ing. arch. Cacek

sdělil, že na druhou polovinu listo-

padu je plánováno setkání všech

zainteresovaných stran.

Více občanů v Hovorech s obča-

ny poukázalo na průtahy s výstav-

bou nového obchodního centra.

Nelibost z toho, že supermarket

stále v N. Městě není, se projevila

i v ostřejších formulacích názorů.

Nechyběla slova jako totální zpož-

dění, každé provinční město je dále,

chceme od zastupitelů jmenovitě

vědět, kdo výstavbu brzdí, chceme

kyvadlovou dopravu mezi N. Měs-

tem a ŽCárem, abychom také mohli

pořádně nakoupit, zejména kvalit-

ní maso.

Jak jsme již informovali v minu-

lém čísle, předběžná jednání s in-

vestorem a majiteli pozemků u bý-

valého lihovaru městská rada dne

22. 10. nedoporučila. Bude-li

schválen územní plán města, roz-

běhnou se jednání o supermarketu

v lednu 2002.                           EJ

ŽELEZNÁ SOBOTA
24. 11.

Z hlavních bodů XVI. řádného jed-
nání ZM ze dne 30. října:
❒ Zastupitel Klapač doporučil re-
vokovat rozhodnutí o rekonstruk-
ci budovy městského úřadu. Do-

mnívá se, že v budově polikliniky,

která je v majetku města a jako

okresní úřad v minulosti sloužila,

by bylo možno všechny úředníky

umístit. Starosta města poukázal na

pokročilé stádium příprav rekon-

strukce, na to, že město bude tzv.

městem pověřeným a úřednický

aparát bude posílen, a nakonec i na-

to, že ty aktivity, které se dnes v bu-

dově polikliniky nacházejí, „nelze

posadit na náměstí“. Zastupitelé hla-

sováním rozhodli, že návrh na re-

vokaci nezařadí do svého progra-

mu.

❒ Ředitel MSB přiblížil důvody pře-
měny organizace z příspěvkové na
spol. s ruč. omezeným k 1. 1. 2002.

Zastupitelé vznik nové s.r.o. schvá-

lili. Ve stejné době, kdy nová s.r.o.

vznikne, bude zrušena s.r.o. Včela.

Není vyloučeno, že z úsporných

důvodů bude již existují s.r.o. práv-

ně a smluvně využita jako výcho-

disko pro novou.

❒ Již třetí letošní aktualizaci roz-
počtu vyvolaly zejména cílené stát-

ní dotace. Do příjmů i výdajů je

třeba zahrnout dotaci pro ZŠ v Po-

hledci a Slavkovicích a dotaci do

sociální sféry určenou na zmírnění

křivd způsobených komunistickým

režimem. Tajemník MÚ také před-

ložil návrh na úpravu mezd zaměst-

nanců MÚ, která je prováděna

v souladu s nařízením vlády o pla-

tových poměrech a je kryta z re-

zerv města. Aktualizaci rozpočtu za-

stupitelé schválili.

❒  Sportovní klub lyžování získal

překlenovací úvěr ve výši 400 tis.

Kč na přípravu Světového poháru
v běhu na lyžích. Závody se v N.

Městě konají 12. – 13. 1. 2002.

❒ Mezi dispozicemi s majetkem byla

projednávána i žádost o prodej
městské parcely na výstavbu dvou

garáží na Nečasově ul. Ing. Černý

doporučil vzhledem k nedostatku

garáží ve městě prodat parcely for-

mou dražby. Po několikerém hla-

sování bylo rozhodnuto prodat par-

cely za dohodnutou cenu. Pozor-

nost vyvolal i požadavek na garáž

o výměře 76 m2 ve Slavkovicích.

Protože požadavek podpořila míst-

ní komise pro samosprávu, byla

i tato dispozice schválena.

❒ V diskuzi připomenul zastupitel

Honzl, že partnerské město Ziano
di Fiemme bude v blízké době po-

řadatelem MS v lyžování a jednoho

závodu SP v lyžování. Předseda

zahraniční komise RNDr. Wurzel

informaci uvítal a doporučil, aby se

občanské a sportovní iniciativy tímto

směrem orientovaly podobně, jako

se na ně přesouvá i spolupráce s ni-

zozemským Waalre. V souvislosti

s partnerskými městy ještě zmínil

přípravu velkých poutačů se znaky

Waalre, Ziana a znakem Sdružení

evropských Nových Měst, které by

se v první pol. roku 2002 měly ob-

jevit u několika vjezdů do N. Měs-

ta.                   (dokončení na str.6)

Pouze železný odpad (např. led-

ničky sváženy nebudou) je třeba

připravit k odvozu nejpozději do

24. 11. do 8 hod. ráno.

Platí pouze pro občany, nikoliv

pro firmy. Více na letácích.



2

Horácká galerie

Jubilanti

Horácké muzeum

Hana Exnarová – keramika
otevřeno do 18. 11.

Nikos Armutidis – obrazy – sochy
otevřeno do 25. 11.

Není lehkých cest
Radek Jaroš – fotografie
otevřeno do 25. 11.

* Repliky historického skla

prodejní výstava převzatá z Regio-

nálního muzea ve ŽCáru n.S. říjen

– listopad

* Fotovýstava z prázdninových akcí

skautů

říjen - listopad

Včelařská výstava
2. 12 – 7. 12.

gobelínový salonek KD

ČTVRTÝ ZDIŠIBÁLEK
CENTRA ZDISLAVA

děti a tety ze Zdislavy srdečně

zvou na společné poveselení

čtvrtek 22. 11., 12,30 hod.

jídelna Penzionu

k tanci a poslechu hraje

Šafářanka z Křižanova

Jako každým rokem i letos pře-

dal pan Miroslav Německý dětem

z Centra Zdislava větší množství

nasbíraných šípků.

Zdravý a chutný čaj již pijeme

a mnohokrát děkujeme.

děti ze Zdislavy

Další setkání v Klubíčku se usku-

teční v úterý 20. listopadu od 15.30

do 17 hodin.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

3. 11. Josef Dvořák 96 let

8. 11. Ladislav Cimbálník 75 let

8. 11. Marie Sládková 82 let

10. 11. Josefa Černá 87 let

13. 11. Josef Brychta 75 let

14. 11. Stanislav Novotný  89 let

16. 11. Silvestr Dostál 84 let

16. 11. Růžena Nováková 75 let

17. 11. Anna Řádková 87 let

19. 11. Marie Cíchová 75 let

21. 11. Marie Zpěváková 87 let

23. 11. Ludmila Havlíková 85 let

24. 11. Vlasta Librová 80 let

30. 11. Josefa Šimková 95 let

30. 11. Josef Prokop 75 let

Všem jubilantům blahopřejeme!

Úmrtí

v Novém Městě na Moravě chce

navázat na loňský úspěšný festival

k výročí 250 let od úmrtí J.S. Ba-

cha, který byl vděčně přijat v No-

vém Městě i v širším regionu. Rádi

bychom tak vytvořili tradici  pořá-

dání koncertů, které by s porozu-

měním přibližovaly posluchačům

hodnoty, jež jsou pro dnešního člo-

věka nosné a důležité. Rádi bychom

rovněž vytvořili platformu pro se-

tkávání hudebníků a muzikologů

z České republiky i ze zahraničí.

Letošní festival je věnován tzv.

staré hudbě. Nepůjde zde o záleži-

tost pro několik odborníků ani

o pouhý návrat k něčemu starému,

nám vzdálenému a dnešnímu člo-

věku nic neříkajícímu. Festival na-

opak vychází z letité zkušenosti

v některých zemích, jako např.

v Holandsku či Německu a v po-

sledních letech i u nás, že stará hud-

ba (tj. hudba vrcholící J. S. Ba-

chem) velice silně oslovuje dnešní-

ho člověka, pokud je interpretová-

na s vnitřním pochopením a pokud

se interpretace blíží tomu, jak tato

hudba mohla znít v době, v níž

vznikala. Ačkoli zájem o autentic-

kou interpretaci staré hudby sílí

v posledních deseti letech i u nás,

přece jen v České republice není

stále ještě samozřejmostí. Proto dou-

fáme, že zaměření festivalu bude

jedinečné a program zajímavý.

K odkrytí bohatství tzv. staré hud-

by poslouží i přednášky, podané

populární formou. Toto průvodní

slovo uslyší posluchači před kon-

certem nebo během něj. O program

se postarají špičkové soubory vě-

nující se po léta oblasti staré hudby.

Jan Jun, dramaturg festivalu

Přenesme se do Zubří země, do

neprostupného pralesa plného

zubrů, medvědů i vlků, do času

statečných rytířů i podlých lap-

ků, do dob, kdy byly vesničky

a osady roztroušeny na hony da-

leko, a kdy přece měli k sobě lidé

o kousek blíže než dneska.

Hynek Jurman

KNIHKUPECTVÍ TROJAN
nabízí nejnovější svazek pověstí

Hynka Jurmana:
ZUBŠTEJNSKÉ DĚDICTVÍ
Jedná se o společné vydání sbí-

rek Pernštejnský tis a O jilmo-

vých huslích, doplněné novými

pověstmi, příběhy a úsměvný-

mi historkami.

Klub Sluníčko –
Unijazz

pořádá ve spolupráci

s Farním sborem ČCE

v Novém Městě na Moravě

Festival staré hudby
Nové Město na Moravě

30. 11. – 2. 12. 2001

30. 11. pátek 18 hod.

JIŘÍ STIVÍN: Cesta do hlubin hu-

dební minulosti s flétnou

Tomáš Najbrt (loutna, kytara)

1. 12. sobota 18 hod.

SCHOLA GREGORIANA PRA-

GENSIS

v adventním programu Rosu dejte

nebesa s úvodní přednáškou Davi-

da Ebena, uměleckého vedoucího

souboru

2. 12. neděle 16 hod.

RITORNELLO

(umělecký vedoucí Michael Pospí-

šil):

Michnova vánoční mše

(Missa super „Již Slunce z Hvězdy

vyšlo“)

Koncerty probíhají v evangelickém

kostele v N. Městě na Moravě

Aktuální informace naleznete na

http://slunce.web.worldonline.czpo 19. 11., 19.30 hod.
Setkání
zábavná show s Michalem Suchán-

kem a Richardem Genzerem, pořa-

dem provází Michal Herzán, vstup-

né 130, 120 Kč

st 21. 11., 18 hod.
beseda Trápí Tě kila navíc – nevá-
hej a začni
Rozumný a účinný způsob snižo-

vání hmotnosti, přednáší MUDr.

Pavel Pávek ve spolupráci s firmou

ABBOTT Lab s.r.o.

připravujeme:
6. 12. Vánoce s Dádou Patrasovou

9. 12. ironická komedie Francise

Vebera Jak unést dámu

12. 12. beseda o Tibetu

18. 12. Vánoční koncert s Evou

Pilarovou

31. 12. Silvestrovský večer

k tanci a poslechu hraje NOVA

BAND, vstupné 200 Kč, předpro-

dej vstupenek i poukázek na Sil-

vestrovské menu (200 Kč) v IC.

pá 16. v 19.30 h, so 17. v 18 h
Pearl Harbor (183´)

Monumentální válečné drama ne-

chce být lekcí z historie, ale působi-

vou podívanou.Premiéra, příst. od

12 let 60 Kč

20. út v 17.30 h, 21. st v 17.30 h
Doktor Dolittle 2 (84´)

Další zábavná dobrodružství dok-

tora a jeho zvířátek. Česká verze.

Přístupný 55 Kč

21. st v 19.30 h
Mumie se vrací (129´)

Pokračování komediálně dobro-

družného hororu. Přístupný

55 Kč

23. pá v 19.30 h, 24 so v 18 h
Zvíře (84´)

Po transplantaci zvířecích orgánů

se z úředníčka stává zvíře. Premié-

ra, příst. od 12 let 53 Kč

27. út v 19.30 h, 28. st v 19.30 h
Amélie z Montmartru (123´)

Poetická komedie potěší „pohád-

kovým vyprávěním“ a optimismem.

Premiéra, přístupný 46 Kč

30. pá v 19.30 h, 1. so v 19.30 h
Kokain (124´)

Životopis jednoho z šéfů americké-

ho obchodu s drogami. Premiéra,

příst. od 15 let 53 Kč

Kino

12. 10. Marie Švecová 1948

13. 10. Marie Vykutilová 1924

26. 10. Josefa Babištová 1913

5. 11. Milada Dvořáková 1941

Děkujeme Festival staré hudby 2001

Kulturní dům

SBÍRKA ŠATSTVA
pro Diakonii v Úpici

se koná

v 19. listopadu
od 16 do 19 hodin

v kotelně na Hornické ul.

Myslivecké sdružení Zátoky

zve na

KATEŘINSKOU
POSLEDNÍ LEČ

sobota 24. 11.
kulturní dům N. Město

K tanci a poslechu bude hrát

Dalečanka, součástí plesu

budou zvěřinové hody

a bohatá tombola.

Prodej vstupenek do 18. 11.

na tel. 0603 725918 a 0616

617 467,  od 19. 11. v KD

na tel. 618 961.

V ceně vstupenky (90 Kč) je

i autobusová doprava

z R. Svratky, Křídel, N. Vsi,

Dlouhého, Olešné a Olešinek.

zahájení výstavy 2. 12. v 9 hod.,

ten den otevřeno do 18 hod, v ostat-

ní dny otevřeno od 8 do 17 hod.

na výstavě je možno zakoupit med,

medové pečivo, medovinu, figur-

ky z včelího vosku a včelařské po-

třeby
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MO MRS N. Město
prodává každý pátek

14 – 17 hod.

KAPRY
NA SÁDKÁCH

Dům dětí a mládeže

so 17. 11., 10 hod.
Podzimní turnaj v šipkách
přihlášky v IC, startovné 10 Kč

připravujeme:
so 24. 11., 14 hod.
Za měsíc jsou Vánoce
poradíme a pomůžeme vyrobit dá-

rečky pod stromeček

st 28. 11., 20 hod. v KD
Nirvana Revival
Cobain Survival
rockový koncert, 60 Kč

sobota 1. 12.
sál kina ve 14 hodin

Č E R T O V S K É
O D P O L E D N E

rekord pro
Guinessovu knihu rekordů

v počtu přítomných čertů na
jednom místě

přijCte úplně všichni v masce čer-

ta, malí i velcí, čert musí mít rohy,

černý nebo chlupatý oděv, v ruce

pytel nebo řetěz. Ostatní čertov-

ské znaky nejsou povinné, ale

jsou vítané.

Soutěže, volba MISS Čertice,

MISSÁK Čertík

Hostem programu je
MARTIN KOCIÁN

člen skupiny Lunetic, který bu-

de vše moderovat a také zpívat

a tancovat.

Vše pod dohledem Radia Vyso-

čina, vstupné děti v masce 15 Kč,

bez masky 25 Kč, dospělí 35 Kč

Dům dětí a mládeže Klubíčko
v Novém Městě na Moravě přijme
do pracovního poměru pedagogic-
ko – organizačního pracovníka.
Požadujeme nadprůměrné organi-

zační schopnosti, středoškolské vzdě-

lání, jazykové vybavení, schopnost

a chu' pracovat s dětmi a vytvářet

pro ně programy. Místo je vhodné i

pro absolventy. plat dle platných

předpisů.

Uvažovaný nástup k 1.1. 2002. Od

zájemců očekáváme zaslání životo-

pisu a motivačního dopisu, ze kte-

rého bude patrné, proč se kandidát

uchází o uvedenou práci.

Uvedené dokumenty zašlete na ad-

resu: Dům dětí a mládeže Kubíčko,

Výhledy 526, 592 31 Nové Město

na Moravě. Informace na tel.: 0616/

616151 nebo 0608 822 562.

Čtyřicáté páté výročí založení

Základní školy v nemocnici v No-

vém Městě na Moravě připadlo na

letošní rok. Škola byla otevřena

v září roku 1956 jako jednotřídka,

o tři roky později byla rozšířena

o další třídu. V roce 1973 byla or-

ganizována jako trojtřídka, která za-

jiš'uje výuku pro žáky 1. – 9. roč-

níku. V dalších letech se projevila

potřeba zajistit pedagogickou práci

s dětmi předškolního věku na dět-

ském oddělení. Byla proto otevře-

na jedna třída mateřské školy. V le-

tošním školním roce 2001 – 2002

je škola v nemocnici organizována

jako dvojtřídka pro žáky základní

školy a pro děti předškolního věku

je otevřena jedna třída.

Vyučování ve škole v nemocnici

má svá specifika. Žáci jsou větši-

nou vyučováni individuálně. Uči-

telé pedagogicky vhodným a pro-

myšleným způsobem zbavují děti

a jejich rodiče obav z důsledků za-

meškání výuky pro nemoc a také

dětem usnadňují plynulejší přechod

z nemocničního léčení zpět na kme-

novou školu.

Do nemocnice přicházejí i děti

předškolního věku, o které zde pe-

čuje učitelka mateřské školy. Ta růz-

nými formami a metodami práce –

především hrou, vyprávěním, po-

slechem, rozhovorem, využitím

dětské literatury, hraček a jinými

prostředky rozvíjí osobnost dítěte

a obohacuje dětský svět o nové pod-

něty a poznání,

Čtyřicet pět let trvání školy je
spjato s velmi pěknou spoluprací

s lékaři, zdravotními sestrami, zdra-

votnickým personálem. Jejich vzác-
né podpory a porozumění si ne-

smírně vážíme. Vážíme si a záro-
veň děkujeme vedení nemocnice

za vytváření dostupných podmínek

pro práci školy.
V dalším období se budeme sna-

žit, aby výsledky naší školy, která
v soustavě školství patří mezi speci-

ální školy, přinášely společnou ra-

dost z úspěchů v práci s dětmi a žá-
ky.               kolektiv učitelek SZŠ

Čtyřicáté páté výročí školy

Padesát let umělecké školy v N. Městě – V.
A N K E T A 18 respondentů vědělo pouze ně-

který obor, nejčastěji hudební a vý-

tvarný

7 respondentů nevědělo vůbec

3. MYSLÍTE SI, ŽE INSTITUCE
JAKO ZUŠ MAJÍ V SOUČASNÉ
DOBĚ SMYSL? PROČ?
37 respondentů odpovědělo, že ur-

čitě smysl mají

1 respondent nevěděl

Na podotázku PROČ? (neodpově-

děli všichni) zazněly tyto odpovědi:

Zaměstnává to děti v jejich volném

čase a oddaluje tak působení ostat-

ních činností – jako např. počítačo-

vé hry, televize a další nekalé čin-

nosti.

Děti potřebují vědět, co je to krásno

ve dnešním technizovaném světě,

musí vědět o umění.

Určitě, někdo ty začátky podchytit

musí.

Pro děti je to dobré využití volného

času.

Je to lepší, než kdyby se děti věno-

valy jiným špatným činnostem jako

např. zkoušení drog, alkoholu apod.

Děti se nelajdají, získávají nové zá-

jmy.

Děti získávají spoustu dovedností,

zdokonalují se.

Je to důležité pro výchovu, pro kul-

turní přehled.

Tahle škola má velký význam pro

výchovu morálky dětí.

Mohou se naučit hrát na nástroj.

Je to velký přínos pro děti z hlediska

rozvoje jejich duševních hodnot.

Rozvíjí estetické cítění dětí.

Slouží k podchycování talentů, roz-

víjí děti, vyplňuje jejich volný čas

a je prevencí neřestí.

Vyplňuje volný čas, rozvíjí talent

dětí a případně je i připravuje pro

další studium.

Zkouší kreativní výchovu dětí.

Vede lidi k uměleckému cítění, kte-

ré je protiváhou přetechnizované-

mu světu.

Podporuje a motivuje děti v jejich

zájmu.

Děti se naučí hrát, jsou vychovává-

ny ke kultuře.

Kde jinde by získávaly děti to, co

v ZUŠ? Rozvoj osobnosti, vztah ke

kultuře atd.

4. NAVŠTĚVUJETE AKCE,
KTERÉ ZUŠ POŘÁDÁ?
6 respondentů navštěvuje akce ZUŠ

pravidelně

18 respondentů občas (většinou ve

chvíli, kdy vystupují jejich vlastní

děti)

14 respondentů téměř nikdy

5. JE PODLE VÁS VÝŠKA
ŠKOLNÉHO PŘIMĚŘENÁ
TOMU, CO DĚTI ZÍSKÁVAJÍ?
15 respondentů nemůže odpově-

dět, protože nezná výšku školného

21 respondentů se domnívá, že škol-

né je přiměřené

1 respondent odpověděl, že školné

je příliš vysoké

1 respondent odpověděl, že školné

by mohlo být v některých oborech

i vyšší

Děkujeme všem osloveným, že

nám věnovali čas a odpověděli na

otázky.        za žáky druhého cyklu
LDO Mgr. Ivona Čermáková

ZUŠ má své kulaté výročí. Ve

všech oborech se konají přípravy

pro vystoupení, vymýšlí se drama-

turgie koncertů, plánuje se den ote-

vřených dveří, výstava absolventů,

vystavení fotografií z historie školy

– zkrátka škola svým výročím žije

a zabývá se historií, současností

i budoucností.

V rámci přítomnosti jsme se roz-

hodli udělat s žáky druhého a třetí-

ho ročníku druhého cyklu (15 –17

let) malou anketu, která by mohla

trochu ukázat, co o ZUŠ vědí a co si

o ní myslí lidé pohybující se po

ulicích Nového Města na Moravě.

V anketě bylo osloveno 38 re-

spondentů. Z celkového počtu bylo

21 žen a 17 mužů. Nejmladším byl

devatenáctiletý student, nejstarším

sedmašedesátiletý důchodce. Mezi

oslovenými byli studenti, lékař, uči-

telé, úředníci, dělníci, soukromí

podnikatelé, důchodci.

Všem byly položeny následující

otázky:

Víte, kolikáté výročí má letos ZUŠ?

Víte, jaké obory vyučuje ZUŠ

v současné době?

Myslíte si, že instituce jako ZUŠ

mají v současné době smysl? Proč?

Navštěvujete akce, které ZUŠ pořá-

dá?

Je podle vás výška školného přimě-

řená tomu, co děti získávají?

Odpovědi zpracované do čísel vy-
padají takto:
1. VÍTE, KOLIKÁTÉ VÝROČÍ
MÁ LETOS ZUŠ?
(ZUŠ slaví 50. výročí)

12 respondentů odpovědělo správ-

ně

21 respondentů tipovalo různá ku-

latá čísla

5 respondentů nevědělo vůbec

2. VÍTE, JAKÉ OBORY
VYUČUJE ZUŠ
V SOUČASNÉ DOBĚ?
Obory jsou čtyři: hudební, výtvar-

ný, taneční a literárně dramatický

13 respondentů odpovědělo správ-

ně

Program oslav 50. výročí založení samostatné
Hudební školy v Novém Městě na Moravě
pá 23. 11. Galakoncert - 18 hod. - velký sál KD - moderuje Věra Staňková

so 24. 11. Den otevřených dveří na obou budovách ZUŠ - 10 až 14 hod.

so 24. 11. Odhalení desky s novým názvem školy - 15 hod. – před

budovou ZUŠ Vratislavovo nám. 121. Desku navrhl Ing. arch Zdeněk

Makovský

so 24. 11. Zahájení výstavy žáků a absolventů školy – 16 hod. - Horácká

galerie

so 24. 11. Koncert učitelů školy - 17.30 hod. - Evangelický kostel
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Co můžete mít
hned, neodkládejte
na zítřek!

Chcete si užívat života a toho, co nabízí? Přestat konečně šetřit a čekat, čekat a šetřit.

PořiXte si Postžiro Poštovní spořitelny s možností přečerpání účtu či se spotřeb-
ním úvěrem. Je to snadný a rychlý způsob, jak překlenout okamžitý finanční nedostatek. Úvěr

můžete získat až do výše 750 000 Kč, bez ručitele do výše 400 000 Kč. Některé druhy úvěrů

lze vyřídit i na vybraných poštách. Díky Postžiru si tak můžete udělat radost novou televizí, za-

řízením bytu či báječnou dovolenou hned a nemusíte ji odkládat na zítřek. S Postžirem navíc

získáte spoustu výhod včetně nejmodernějších služeb     GSM Banking         a Homebanking.

www.postovnisporitelna.cz
Infolinka 0800 161 162
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PORADENSKÉ MÍSTOPORADENSKÉ MÍSTO

JEDNIČKA VE STAVEBNÍM SPOŘENÍ

● Bezplatné poradenství v oblasti stavebního

spoření pro občany a právnické osoby

       ●  Projekt stavebního spoření na míru

       včetně uzavření prvotní smlouvy

          ●  Uzavírání následných smluv

          ●  Státní podpora 25 % z ročních

              úspor, max. 4 500 Kč ročně

             ●  Úvěry s výhodným ročním 6%

               úrokem

           ●  Meziúvěry úročeny již od 6,5 % p.a.

            ●  Úroky a státní podpora nepodléhají

               dani z příjmu

            ● Výrazně vyšší zhodnocení Vašich

 úspor

         ●  Veškeré změny ve smlouvách

       ●  Slevy na nákup zboží a služeb u téměř

            3000 našich smluvních partnerů

    ●  Nabízíme zajímavou a perspektivní práci

        v oblasti stavebního spoření

ČESKOMORAVSKÉ STAVEBNÍ SPOŘITELNY, a.s.

Dárek pro každého - CD při uzavření smlouvy do 31. 12. 2001

PORADENSKÉ MÍSTO ČMSS a.s.

Masarykova 1494 (autocentrum NISSAN)

592 31 Nové Město na Moravě

tel. 0616/617 504, 0607/964 884

Po - Pá   8 - 12   12,30 - 16,30 Na těchto základech můžete stavět

Škola – základní vklad do života
Od 8. do 10. října probíhal na II.

ZŠ ve třídě II. A „Týden otevřených

dveří“. Rodiče dětí měli možnost

navštívit výuku a přesvědčit se, jak

si jejich děti vedou, a porovnat, co

se ve škole změnilo od dob jejich

školní docházky. Nejčastěji samo-

zřejmě sledovali výuku hlavních

předmětů, matematiky a českého ja-

zyka. Škola obdržela i jejich písem-

ná vyjádření. Z nich vybíráme:

Díky za nakouknutí do výuky

našich malých stvoření. V hodině

matematiky jsme zhlédli množství

různorodých akcí, které děti určitě

potřebují. Akce na sebe ne vždy

navazují, ale i proto jsou zábavnou

formou a vhodným zabavením dětí

tohoto věku. Naladění, rozpolože-

ní, závodění – to vše děti momen-

tálně potřebují, je to pro ně velká

motivace. Za předvedenou hodinu

děkujeme.

Jitka a Jaroslav Zelených
Hodina českého jazyka se mi veli-

ce líbila. Způsob, jakým paní učitel-

ka hodinu vedla, byl velice zajíma-

vý. Výhodou pro žáky i učitelku je

podle mého názoru jistě i nižší po-

čet žáků ve třídě, „dostane se“ tak na

každého. Děti mohou dostatečně

dokázat, jestli probíranému učivu

rozumí. Návštěvu vyučovací hodi-

ny mohu rodičům vřele doporučit

a děkuji škole za tuto možnost. Dě-

kuji za příjemně prožitou hodinu

a přeji hodně trpělivosti. Té je při

práci s dětmi zapotřebí velká dávka.

Marie Zahradníková
Málem jsem taky tancovala, kdy-

bych se nestyděla. Alespoň jsem se

na židli v rytmu natřásala a tleskala

do rytmu s dětmi. Hodina byla su-

per, žáci se nechali strhnout a p.

učitelka málem „strhala“ harmoni-

ku. Tak to má v hudební výchově

vypadat.

Vlasta Holubová
V hodině českého jazyka se mi

líbila připravenost pomůcek žáků,

opakování učiva z předešlé hodiny,

motivace dětí, bodování, prvky pro

uvolnění pozornosti a forma učení

„škola hrou“. V uších mi stále zní

heslo paní učitelky „Kdo má práci,

nezlobí“. Přesvědčila jsem se na

vlastní oči a jsem tomu moc ráda, že

to v její třídě tak bezvadně funguje.

Radka Krejčová
Z děti vyzařovala spokojenost

z dosažených výsledků, aniž by si

uvědomovaly, že se učí. Zajímavé

bylo, když si uprostřed matematiky

zacvičily. Velice dobře se tím odre-

agovaly a mohly dále pokračovat.

Na dětech bylo vidět, že se do školy

těší a mají rady paní učitelku.

Hájková

Pro rychlou výstavbu nových bytů je spoluúčast nájemníků nutná
Město Nové Město na Moravě

jako investor dokončuje rekonstruk-

ci bývalé hotelové ubytovny UNO

na 68 bytových jednotek. Výběro-

vé řízení vypsané na obsazení těch-

to bytů předčilo z hlediska poda-

ných žádostí (188) všechna očeká-

vání. Velké množství neuspokoje-

ných zájemců o bydlení v N. Městě

staví před radnici úkol – přístavbu

24 bytových jednotek ke stávající-

mu objektu bytového domu UNO,

uvažovanou původně na rok 2005,

provést a realizovat dříve. Jedná se

o investici cca 20 mil. Kč (na 1m2

podlahové plochy 14739 Kč). Za-

hájit stavbu by bylo možno v roce

2002 a dokončit v roce 2003 za

předpokladu, že se podaří najít fi-

nanční zdroje (úvěr, státní příspě-

vek, spoluúčast budoucího nájem-

níka).

Jednalo by se o objekt o 6 podla-

žích (stejně jako současný), v kaž-

dém podlaží se 4 byty. Z toho 1 byt

1+1 o celkové ploše 36,4 m2, 1 byt

2+kk o celkové ploše 50,3 m2, 1 byt

2+1 o celkové ploše 56,45 m2 a 1

byt 3+kk o celkové ploše 83,0 m2.

(Údaje jsou ze studie, při realizaci se

mohou případně mírně lišit).

Vycházíme-li z předpokladu, že

budoucí nájemníci se budou zhru-

ba jednou třetinou podílet na vý-

stavbě bytů formou půjčky (před-

placeného nájemného zhruba na 12

let dopředu), pak by půjčka měla u

jednotlivých bytů činit:

1+1 180 tis. Kč, 2+kk 245 tis. Kč,

2+1 245 tis. Kč, 3+kk 405 tis. Kč

Řešení nabízejí dvě alternativy:

I.- Za předpokladu finanční spolu-

účasti budoucího nájemníka na vý-

stavbě bytu: měsíční nájemné 35 –

40 Kč/m2, 5 – 10 let konstantní,

neměnné

II. – Bez spoluúčasti budoucího ná-

jemníka: nájemné 40 – 45 Kč/m2,

ročně valorizováno podle míry in-

flace. Do nájemného nutno promít-

nout i úrokové míry případného

úvěru. V této alternativě by bylo

obsazování bytů řešeno formou

výběrového řízení s předplacením

nájemného (min. 5 let).

Dáváme tyto předběžné základní

informace občanům města, potenci-

onálním nájemníkům, k diskuzi

a v případě, že by měli zájem za

zhruba stanovených podmínek

o bydlení v nově postaveném ob-

jektu, nech' tak učiní písemně do

15. 12. 2001 na Městskou správu

budov.  Ing. Josef Poul, ředitel MSB
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Novoměstské zastupitelstvo pro-

jednávalo na svém XVI. řádném

zasedání prodej pozemků na stav-

bu garáží. Projednávány byly dvě

majetkové dispozice, jedna v No-

vém Městě na Moravě a druhá ve

Slavkovicích. V Novém Městě roz-

hodovalo zastupitelstvo na návrh

rady města o prodeji dvou volných

parcel pro výstavbu garáží v kolo-

nii garáží u Jelínkova mlýna. Dis-

posice s majetkem města byla zve-

řejněna na úřední desce ve dnech

19. 9.-10. 10. 2001. Přihlásili se

všeho všudy dva zájemci, z nichž

první měl zájem o obě parcely a na-

bídl cenu 350 Kč za m2 a druhý měl

zájem o jedno místo s tím, že ak-

ceptuje jakoukoliv cenu. Můj pro-

tinávrh, aby byla stavební místa pro-

dána ve veřejné dražbě, zastupitel-

stvo neschválilo, asi nebyla žádou-

cí publicita prodeje, nebo dotyční

dva zájemci byli poslední dva neu-

spokojení zájemci o stavbu garáže

v Novém Městě na Moravě. Sta-

vební místa pro garáže byla tedy

prodána každému zájemci za navr-

hovanou cenu, která za 22 m2 pro

každou garáž činí celkem 7700 Kč,

což je cena pozemku, která je pro

tento účel výstavby dle mého názo-

ru naprosto neadekvátní a vyvolá-

vá pouze hořký úsměv.

Udělejme si malou rozvahu. Sku-

tečné tržní ceny, za které se v na-

šem městě prodávají garáže, přesa-

hují 100 tis.Kč. Náklady na novo-

stavbu garáže můžeme odhadnout

na cca 70 tis. Kč. Rozdíl mezi tržní

cenou garáže a cenou stavby je ce-

nou pozemku včetně případné in-

frastruktury a dalších vedlejších ná-

kladů. Tržní cenu stavebního místa

pro garáž však neurčí nějaká úva-

ha, tu určí opravdový trh a i pro

každou lokalitu bude tržní cena jiná.

V tomto případě však můžeme na

základě výše uvedené rozvahy jed-

noznačně konstatovat, že tržní cena

prodávaných pozemků je několi-

kanásobně vyšší než navržená

a schválená cena tohoto prodeje,

což by veřejná dražba pozemků

jednoznačně prokázala. Proč ale

rada města schválila takový návrh

prodeje a předložila jej zastupitel-

stvu ke schválení, nevím. Pokud to

bylo z nekompetentnosti, tak je to

špatné, pokud je důvod jiný, tak je

to ještě horší. Na závěr si tak říkám,

jakou cenu by asi požadoval každý

radní či zastupitel, kdyby dotyčný

pozemek prodával ze svého sou-

kromého majetku? A tak odpověC

na otázku položenou v titulu si dá

zajisté každý zájemce o výstavbu

garáže sám.    Ing. Jaromír Černý,
člen zastupitelstva města

Pokud se Ing. Černý domnívá, že

rada města byla v rozhodování ne-

kompetentní, může takový názor

mít. Jestliže však většina členů za-

stupitelstva města návrh rady města

podpořila a schválila, je třeba toto

rozhodnutí za kompetentní pova-

žovat. Pokud autor textu za roz-

hodnutím hledá „jiný důvod“, rada

města o něm neví. Měl by ho hledat

někde jinde.    členové rady města

 Zprávy z radnice 

Problém garáží vyřešen?

Stomatologické
pohotovostní služby

Lékařské ošetření
je poskytováno v době 8 – 12 hod.
17. 11. MUDr. Petr Konečný, ŽCár-

ská 73, NM, MUDr. Jiřina Fialová,

Nám. Republiky 63, ZR, MUDr.

Jitka Kašparová, Nová Říše 624/2,

V. Meziříčí
18. 11. MUDr. Anna Špárníková,

zdr. stř. Křižanov, MUDr. Anna

Štěrbová, poliklinika ZR
24. 11. MUDr. Jaroslava Dudová,

2.ZŠ, NM, MUDr. Miloš Bulíček,

zdr. stř. D. Loučky, MUDr. Marce-

la Petrášová, poliklinika ZR
25. 11. MUDr. Milena Vránová,

poliklinika Bystřice n.P., MUDr.

Marie Havlíčková, nám. Republiky

63, ZR

(dokončení ze str. 1)

❒ Zastupitelé schválili listinu orga-
nizačních složek ve školství plat-

nou od 1. 11. Listina reaguje na do-

časnou dvojkolejnost v řízení ma-

teřských a základních škol bez práv-

ní subjektivity. Bezpředmětnou se

stane koncem roku 2002, kdy veš-

keré dnešní kompetence přejdou

z okresů na obce.

❒ Chodníky se v N. Městě opravují

a je za co chválit, ale stále ještě ně-

které na opravu čekají. Nejpalči-

vější místa jsou na ŽCárské ul.

a u železničního přejezdu směrem

k Maršovicím.

❒ RNDr. Koten poukázal na dlou-
hé fronty, které se tvoří při výdeji
jídel v jídelně při II. ZŠ. Děti a stu-

denti stojí několikrát v týdnu i 15

min. venku před jídelnou. Doporu-

čil zastupitelům osobní návštěvu

a požádal o finanční výpomoc při

stavební úpravě.

❒  Lípa milénia v době zasedání

ZM ještě zasazena nebyla, pod vy-

tipovaným místem procházejí inže-

nýrské sítě. Z dalších uvažovaných

míst byl počátkem listopadu vy-

brán areál nemocnice.

zaznamenala E. Jašková

Z hlavních bodů 68. řádného jed-
nání rady města ze dne 5. listopa-
du:
❒ Rada města schválila nákup vo-
zidla pro NSS v ceně 540 tis. Kč.

Dosud používaný vůz Škoda For-

man dosluhuje a bude prodán. Měs-

to na nákup vozidla nepřispěje, veš-

keré finanční prostředky si zajiš'ují

NSS samy.

❒ Před blížící se zimou byl projed-

nán a schválen plán zimní údržby
v N. Městě. Narozdíl od předcho-

zích let bude letos solen i úsek od

železničního přejezdu u nemocnice

po křižovatku na ul. Nečasově.

Okresní správa silnic projednala tuto

záležitost se všemi kompetentními

složkami a získala povolení k pou-

žití soli. Členové rady se obávají, že

se sůl dostane na kolech aut i do

dalších částí města, kde se pak mo-

hou vyskytnout problémy. Infor-

maci přijali s tím, že první rok na-

značí, jak velké problémy solení

přinese. Město se jim v budoucnu

přizpůsobí. Dosud byla v zimě so-

lena pouze silnice I/19.

❒  Předsedkyně dozorčí rady spo-

lečnosti Včela s.r.o. předložila pod-

klady ke stanovení ceny na odkup
podílu společnosti. Cena by se měla

pohybovat kolem 400 tis. Kč. Dal-

ším vyjednáváním o ceně byl po-

věřen starosta města.

❒ Zápis do městské kroniky za rok

2000 byl odsouhlasen.

dle informací J. Sokolíčka
a P. Klimenta

❒ Kytice položená k pomníku T.G.
Masaryka u příležitosti státního

svátku do rána zmizela. I tak se dá

slavit 28. říjen.         redakční rada

Nové byty v UNU před kolaudací
Rekonstrukce hotelové ubytov-

ny UNO se blíží k závěru. Kolauda-

ce je plánována na 20. 11., slav-

nostní otevření na 21. 11. Očekává

se, že první stěhovací vozy s nový-

mi nájemníky se před budovou ob-

jeví ještě v listopadu, většina se však

zřejmě nastěhuje počátkem prosin-

ce. Přízemí bude na dobu přibližně

jednoho a čtvrt roku sloužit jako

dočasné pracoviště městského úřa-

du.

Dle slov místostarosty Pavla Kli-

menta odvedla firma PKS velmi

dobrou práci a dodržela jak termí-

ny, tak původní cenu.                EJ

Den otevřených dveří v UNU
Ve středu 21. 11. ve 13 hodin bude slavnostně otevřena rekonstruovaná

ubytovna UNO. Předpokládá se, že se slavnostního stříhání pásky zúčastní

i poslanec Karel Černý a ministr obrany Jaroslav Tvrdík.

Novoměstská veřejnost je zvána, aby se krátce poté prošla jedním

podlažím rekonstruované budovy a nahlédla do několika otevřených

bytů. Bude tak moci posoudit vybavení nových bytů a celkovou úroveň

bydlení i kvalitu odvedené práce. Budova bude pro prohlídku otevřena do

15.30 hodin.            EJ

Ve dnech 19. – 21. října se ve

Vsetíně za účasti 480 delegátů usku-

tečnil X. sněm Junáka – Svazu skau-

tů a skautek ČR. Schválil nové sta-

novy a zvolil nové členy ústřední-

ho vedení. Věkový průměr náčel-

nictva je nyní pod hranicí čtyřiceti

let. Sněm potvrdil i nadále zájem o

spolupráci s dalšími sedmnácti or-

ganizacemi mládeže v České repub-

lice tím, že i nadále zůstává členem

ČRDM (Česká rada dětí a mládeže).

Tento zastřešující orgán usnad-

ňuje společný postup při jednání

mládežnických organizací s vlád-

ními a ministerskými úřady. V rámci

ČRDM je vytvořena také kontaktní

skupina vstřícně jednající s organi-

zaci Pionýr (tato je rovněž členem

ČRDM) o jeho nynějších výchov-

ných principech, distanování se od

minulého režimu a o vyrovnání ma-

jetkových záležitostí.

V průběhu jednání a v závěru X.

sněmu se zřetelně projevily názory

nové generace skautů a skautek,

připravené ke spolupráci se všemi

členy organizace ČRDM.

Jiří Janíček

Na zasedání zastupitelstva města se-

známil Jiří Janíček jeho členy s prů-

během sněmu ve Vsetíně a starosto-

vi města předal celostátní výroční

zprávu Junáka za rok 2000 s ná-

zvem 90 let skautingu v Čechách.

red.

Junáci celostátně sněmovali

ke každému návrhu finanční

prémie 50% + malý model

auta TOYOTA YARIS

Využijte:

OKAMŽITÉ ÚVĚRY

6,9 % p.a.

příklad – při 70 000 Kč

měs. splátka 490 Kč a bez ručitele

-nový program pro mladé

FUTURUM s úrokovým zvýhodněním

Informace: autosalon Nissan,
I. patro, Nové Město na Mor.

tel. 0604 169 753

Vyměním pěkný městský byt
3+1 za 2+kk (i družstevní).
Tel.: 616 163, 0737/144 905
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Policie ČR informuje 617 333
Do péče vyšetřovatele se dostal

31letý muž z N. Města, který si

v průběhu roku 1998 vypůjčil od

svých známých více jak 50 tis. Kč

s tím, že bude měsíčně splácet 1 tis.

Kč. Během let na to však zapomněl

a nereagoval ani na urgence. Nyní

se již zodpovídá z podvodu a hrozí

mu trest odnětí svobody od šesti

měsíců do tří let. V šetření policistů

je jednání dvou mladíků z N. Města

ve věku 11 a 13 let, kteří chodili

navštěvovat invalidního muže v DPS

a dne 26. 10. využili jeho nepozor-

nosti a odcizili mu zde fin. pro-

středky v částce 2600 Kč. Část pe-

něz rodiče vrátili. Protože se jedná

o nezletilce, bude věc odložena.

Dne 29. 10. došlo na parkovišti

v N. Městě k vloupání do zaparko-

vaného osobního vozu. Díky vší-

mavosti občanů byla zjištěna SPZ

a typ vozila těch, kdo vloupání pro-

vedli. Následným šetřením však

bylo zjištěno, že toto vozidlo bylo

odcizeno v Brně, a tak dosud zůstá-

vá případ neobjasněn. Ke stejným

vloupáním s výskytem tohoto vozu

během tohoto dne došlo i v dalších

místech, od N. Města až po ŽCár

n.S, Hlinsko a Humpolec.

V šetření je dosud jednání 35le-

tého muže z N. Města, který při od-

chodu z restaurace fyzicky napadl

svého spolustolovníka. Udeřil ho

několikrát pěstí do obličeje a způ-

sobil mu zranění s pracovní ne-

schopností delší jak 7 pracovních

dnů. Nyní se bude zodpovídat

z trestných činů ublížení na zdraví

a výtržnictví.

Za poslední měsíc prováděli po-

licisté v celkem čtyřech případech

šetření v okresní nemocnici. Po-

stupně se jednalo od odcizení krá-

ječe knedlíků, vybavení WC, hliní-

kového žebříku až po nejzávažněj-

ší případ ze dne 7. 11., kdy v noční

době došlo k vloupání do jedné

z ordinací a odcizení výpočetní tech-

niky v celkové hodnotě větší jak 30

tis. Kč.                        kpt. Bouček

PRVNÍ PRODLOUŽENÁ
Podvečer a večer středy 7. listo-

padu 2001 patřil v novoměstském

kulturním domě žákům letošního

kurzu společenského chování

a tance. Konala se totiž první pro-

dloužená. Sál kulturního domu byl

zaplněn nejen žáky kurzu, ale

i spoustou diváků složenou přede-

vším z rodičů, příbuzných nebo

známých tanečnic a tanečníků, ne-

chyběli samozřejmě ani vyučují-

cí ze tříd, které se účastní letošní-

ho kurzu. Někteří diváci se v prů-

běhu večera také zapojili do tan-

ce.

První prodlouženou zahajovala

polonéza, při níž obdržely tanečni-

ce od svých partnerů květinu. Ta

troška trémy, kterou jistě každý

z nás měl ze sálu plného diváků a ze

živé hudby, rychle opadávala, a tak

po dalších ze sady vstupních tanců

(mazurka a waltz) jsme se mohli již

naplno věnovat tanci při jednotli-

vých volenkách.

Kromě spousty dámských, pán-

ských a oboustranných volenek ne-

chybělo ani sólo pro garde, kytič-

ková a kotiliónová volenka. Při stří-

dacích volenkách dostávali taneč-

níci za dobrý taneční výkon od ta-

nečnic mašličky. Ten, kdo jich zís-

kal nejvíce, byl vyhlášen nejoblí-

benějším tanečníkem. Ani pánové

nezůstali zkrátka, pomocí vyrobe-

ných náhrdelníků si zvolili nejoblí-

benější tanečnici. Na vítěze čekaly

sladké odměny.

Za večer se tancovalo mnoho růz-

ných tanců, od klasické české pol-

ky přes valčík, waltz, slow rock,

blues a mazurku až po jive nebo

cha chu. Dokonce jsme se během

večera naučili i ptačí tanec a čar-

dáš.

Příležitostí k tanci byla za celý

večer opravdu spousta. Živou hud-

bu zajiš'ovala skupina Josefa Kuče-

ry. Zajisté se však bezezbytku vy-

plnila slova vedoucí kurzu Vlasty

Buryanové, že první prodloužená

je jenom jedna za život a je to vstup

do společnosti. Proto si jistě všichni

vychutnávali tu neopakovatelnou

atmosféru středečního večera, kdy

jsme se (doufám, že úspěšně) začle-

nili do společnosti.

Závěrem bych si dovolil za

všechny žáky kurzu poděkovat paní

Buryanové a jejímu kolegovi za vý-

bornou organizaci večera a za to,

co nás již naučili, a dále také všem,

kteří se na nás přišli podívat a pod-

pořili nás potleskem.

Jan Jirků

Po chladném a deštivém počasí

v září bylo říjnové počasí již typic-

ky podzimní. Ranní teploty v první

dekádě října dosahovaly až 15o C,

denní teploty do 18o C. V dalších

dvou dekádách byly ranní teploty

do 10o C, nejchladněji bylo 27. 10.

Ráno jen 4o C. Denní teploty po-

klesly jen na 15-18o C. Nejkrásněj-

ší a nejteplejší den byl poslední den

v říjnu. „Babí léto“ se loučilo ve

dnech 12. – 15. 10. Od této doby

byly četné ranní mlhy a často mr-

holilo. Ani jednou neklesla v noci

teplota pod bod mrazu a ani jednou

nechumelilo.                            FV

Počasí v říjnu

Byty, velehory i knedlíky čekaly hosty z Waalre
Ve dnech 9. – 12. listopadu po-

bývala v N. Městě čtyřčlenná dele-

gaci z Waalre. Naši přátelé byli při-

jati na městské radnici, kde se mimo

jiné hovořilo o dosavadní spolu-

práci. Přátelské kontakty trvají již

téměř deset let a je co hodnotit.

Zároveň se otevírají nové možnos-

ti, zejména pro školy, spolky a or-

ganizace.

Na programu víkendového po-

bytu hostů byla i prohlídka nových

bytů v rekonstruovaném UNU. Na

nadstandardní vybavení čtyř bytů

pro tělesně postižené přispělo měs-

to Waalre částkou 140 tis. Kč.

V Horácké galerii se návštěvníci

setkali s horolezcem Radkem Jaro-

šem. Víme, že Nizozemcům se líbí

naše kopcovitá krajina. Myslíme si,

že by se jim alespoň ve fotografiích

líbily i vrcholy velehor, které Ra-

dek Jaroš nafotografoval a soubor-

ně s názvem Není lehkých cest vy-

stavuje v Horácké galerii. Výstavu

jako celek doporučuje zahraniční

komise k repríze ve Waalre.

Pro zpestření programu připra-

vili pracovníci sociálního odboru

jako překvapení kulinářskou vlož-

ku – výuku přípravy tradičního čes-

kého jídla, vepřové pečeně s kned-

líkem a zelím. Jak si čtyři nizozem-

ští muži poradili s českou moukou

a zda se pokrm opravdu konzumo-

val, jsme se do uzávěrky tohoto

čísla nedozvěděli.                       EJ

Sdružení Nové Město na
Moravě si Vás dovoluje

pozvat na seminář

OSOBNÍ
ASISTENCE JAKO

KOMPLEX SLUŽEB

Ing. Jana Hrdá
Ing. Jana Hrdá je klientem osobní

asistence, poskytovatelem osobní

asistence (pracuje v Organizaci praž-

ských vozíčkářů), spolupracovní-

kem MPSV při tvorbě legislativy

týkající se osobní asistence.

Program semináře:
◆ definice a složení komplexu služ-

by osobní asistence, postavení služ-

by dnes

◆ úloha poskytovatele osobní asis-

tence

◆ osobnost asistenta - pomáhající-

ho pracovníka, klient osobní asis-

tence

◆ provozní standardy osobní asis-

tence

Kde: Dům s pečovatelskou služ-

bou, ŽCárská 68, Nové Město na

Moravě

Kdy: 21. 11. 2001 od 13.30 hod.,

předpokládané ukončení 16.30

hod.

Cena: 100 Kč na osobu, osoby se

ZTP vstup zdarma, jejich dopro-

vod 20 Kč

V případě zájmu zašlete prosím

e-mail na: sdruzenicprp@razdva.cz

V Á N O Č N Í
I N Z E R C E
V NOVOMĚSTSKU

pro č. 18 s datem 30. 11.
přijímáme inzerci

do úterý 20. 11.

pro č. 19 s datem 14. 12.
přijímáme inzerci

do úterý 4. 12.

U později dodané inzerce
nelze zaručit, že bude přijata.
Mezi vánočními svátky
Novoměstsko nevyjde.
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ZLATÁ LYŽE
64. ročník Zlaté lyže spojený se

Světovým pohárem v běhu na ly-

žích se bude v N. Městě na Moravě

konat ve dnech 12. a 13. ledna

2002.

Na sobotu 12. ledna od 9 hodin

se připravují závody žen na 5 km

volnou technikou a od 10 hodin

závody mužů na 10 km volnou

technikou. Odpoledne proběhne na

Vratislavově náměstí oficiální za-

hájení spojené s kulturním progra-

mem a ohňostrojem.

V neděli od 10 hodin budou zá-

vodit ženy ve Sprint Relay a od 11

hodin muži ve Sprint Relay. V obou

případech volnou technikou.     EJ

A T L E T I K A
V sobotu 27. 10. se konalo v N.

Městě nad Metují Mistrovství Čes-

ké republiky v přespolním běhu

dospělých. Závodů se zúčastnili také

dva naši zástupci – Václav Ožana

a Petr Hubáček. Ožana startoval

v kategorii vytrvalců, kde obsadil

solidní 9. místo. Hubáček pak běžel

závod mílařů na trati 6 km. V silné

konkurenci 30 běžců si vedl oprav-

du výborně a získal konečné 6. mís-

to, což je jeho letošní nejlepší umís-

tění na přeboru ČR.                   ph

ORIENTAČNÍ BĚH
V sobotu 27. října byla závodem

v okolí Lipnice nad Sázavou uza-

vřena podzimní část Reinpo Ligy

Vysočiny v orientačním běhu. Mezi

390 závodníky klasifikovanými ve

20 soutěžních kategoriích se ne-

ztratili ani závodníci SK Orientační

sporty Nové Město na Moravě.

Z celkových výsledků :
D10N (celkem 6 závodnic) - 2.

Jana Zelená; D12 (20) 7. Hana Wur-

zelová; D21 (35) - 2. Lenka Hruš-

ková, 3. Lenka Kamenická, 5. Dana

Wurzelová, 9. Michaela Kotovico-

vá; D35 (26) 7. Jitka Trojánková;

H10N (12) - 3. Jakub Janíček; H10

(12) - 1. Tobiáš Kamenický, 5. Ra-

dim Štrobl; H12 (19) - 1. Luboš

Štrobl, 2. Petr Bořil, 4. Ondřej Hruš-

ka, 6. Matěj Kamenický; H14 (22)

- 1. Tomáš Bořil; H16 (31) - 9.

Lukáš Vinkler; H21 (61) - 3. Radan

Kamenický, 8. Zdeněk Černík; H35

(39) 5. Petr Bořil, 8. Břetislav Wur-

zel; HDR (8) - 1. Jeroným Kame-

nický, 4. Martina Zelená.

Za povšimnutí určitě stojí výko-

ny kluků v žákovských kategoriích

(H10 až H14), kteří dosahují velmi

dobrých výsledků i na celostátní

úrovni, a samozřejmě i výkon Len-

ky Hruškové mezi ženami, věkem

ještě dorostenky, medailistky z le-

tošního ME dorostu.                  rk

Naši žáci jsou krůček k postupu do finále

Naši mladí volejbalisté hráli opět

úspěšně, tentokrát v Polné, na tře-

tím již předposledním turnaji sku-

piny „A“ krajského přeboru a jsou

již blízko k postupu do finálové

skupiny.

Poklidný průběh turnaje narušila

nepříjemná událost, která pozname-

nala výsledky celého turnaje. V po-

sledním zápase (Polná – Chotěboř)

se prokázalo, že za družstvo Polné

startuje hráč na cizí registrační prů-

kaz. Jejich poslední utkání s druž-

stvem Chotěboře bylo okamžitě skre-

čováno 0:2 ve prospěch Chotěboře.

Naše družstvo, stejně tak jako

žCárské, svoje utkání s Polnou pro-

hrálo, přestupek Polné byl však zjiš-

těn až po skončení zápasů. Trenéři

obou družstev tedy podali písem-

nou námitku na vedení soutěže. Do

vyřešení celého případu nelze určit

přesné pořadí po třetím turnaji. Pro-

tože však naši žáci obě zbývající

utkání se ŽCárem i s Chotěboří vy-

hráli shodně 2:0, i tak se ujali vede-

ní ve skupině bez ohledu na výsle-

dek písemné námitky. Pokud se

skrečují družstvu Polné i zápasy

hrané s našimi i žCárskými žáky,

pak naše družstvo bude mít trojbo-

dový náskok před druhým, v tom-

to případě již žCárským družstvem,

a to by našim žákům již teoreticky

zajistilo prvenství ve skupině a tím i

přímý postup do finále. Poslední

závěrečný turnaj ve skupině se hra-

je 1. prosince v Chotěboři.

Nepoctivost, které se družstvo

Polné dopustilo, nepatří mezi spor-

tovce a už vůbec ne mezi mládež.

Nejde tady přece jen o vítězství na

hřišti, ale také o poctivou čestnou

hru, která bude formovat mladou

osobnost i po morální stránce. Záro-

veň je to však i ponaučení pro všech-

ny tyto mladé sportovce, že s nepo-

ctivostí daleko nedojdeš. Tímto či-

nem si družstvo Polné jistě neuděla-

lo dobrou pověst mezi svými kole-

gy ani u sportovní veřejnosti.

V případě, že námitka družstev

N. Města a ŽCáru bude řešena v je-

jich prospěch kontumací zápasů

s družstvem Polné, tak družstva N.

Města a ŽCáru získají každý jeden

bod navíc a družstvo Polné ztratí

čtyři body.                               MN
TABULKA PO 3. KOLE
1. Nové Město 9 6 3 13: 7 15

2. Polná 9 7 2 14: 8 15
(jedna kontumace 0:2 bez bodového
zisku)

3. ŽCár n. S. 9 3 6 9:13 12
4. Chotěboř 9 2 7 6:14 11

Nepoctivá hra volejbalistům z Polné nevyšla

Okresní přebor družstev škol v přespolním běhu
Žáci 2. ZŠ se 10.října zúčastnili

okresního přeboru družstev škol

v přespolním běhu, kde se umístnili

následovně:

Družstvo ml. žáků skončilo na 2.

místě ve složení: Krbek, Schmier,

Kalich, Polnický, Olišar.

Mladší žačky okresní přebor vy-

hrály ve složení: Horká, Pospíšilo-

vá, Košíková, Hájková, Domkářo-

vá a postoupily do krajského finále.

Starší žačky skončily o 2 body

druhé. Ve družstvu bojovaly: Krej-

čí, Kršková, Krakovičová, Kryšto-

fová, Navrátilová.

Straší žáci okres vyhráli a po-

stoupili do kraje. Družstvo tvořili:

Holub, Janošec, Řádek, Němec.

Přebory kraje družstev v přes-

polním běhu vyhrály ml. žačky 2.

ZŠ. V družstvu bojovala (a umístila

se) tato děvčata: Krejčí (1. místo),

Horká (2.), Pospíšilová (3.), Koší-

ková (4.), Hájková (5.).

Přebory kraje st. žáků vyhrálo

také družstvo 2. ZŠ ve složení: Ho-

lub (1. místo), Janošec (2.), Doče-

kal (4.) Řádek (8.), Němec (10.)

Děkujeme za skvělý přístup a ús-

pěšnou reprezentaci školy i města.

trenéři atletiky

Krajský přebor družstev - 17. říjen

Starší přípravka fotbalistů nepoznala porážku
Posledním vítězstvím na hřišti

Nové Vsi 26. 10. ukončila starší

přípravka fotbalistů SFK Vrcho-

vina (ročník 1991-92) podzimní část

sezony 2001/02. Ani v tomto zápa-

se nenašlo naše mužstvo přemoži-

tele, by' hrálo ve značně oslabené

sestavě.

Narozdíl od loňské sezony, kdy

se hrálo pouze šest zápasů v pod-

zimní části soutěže a šest v jarní,

letos došlo ke sloučení bývalých

dvou skupin v jednu. Tím byl před

mužstvo postaven nelehký úkol

odehrát třináct zápasů během sed-

mi týdnů. Začínali jsme 8. 9. doma

s D. Heřmanicemi a končili zmiňo-

vaným zápasem v N. Vsi. Utkání

tedy vycházela dvě na týden, zpra-

vidla na pátek a neděli.

Pravidelní návštěvníci fotbalové-

ho stadionu SFK Vrchovina občas

mohli zaslechnout v rozhlase něko-

lik výsledků nejmladších mužstev,

ale pro úplnost uvádíme sestavu

hráčů včetně vstřelených branek

a kompletní výsledky podzimní čás-

ti.

hráči: Marek Homolka, Libor Po-

korný (2), Libor Polnický (21), Mi-

roslav Dostál (2), Michal Dědič (7),

Jan Králíček (22), Tomáš Kalvoda

(15), Lukáš Slavíček (21), Michal

Buchta (33), Patrik Sedláček (1), Jan

Mikeš, Michal Černý, Petr Mrázek,

Ondřej Pitrun, Pavel Gregor

trenéři: Jan Králíček, Libor Pokor-

ný

zápasy: (vždy) SFK – D. Heřmani-

ce 11:0; Křižanov 19:0; Bystřice

6:0; Jívoví 6:3; SFK B R. Svratka

11:0; ŽCár 9:0; Bohdalec 11:1; V.

Bíteš 4:1; Moravec 11:1; Měřín 9:1;

Doubravník 11:0; V. Meziříčí 6:0;

N. Ves 10:1; celkové skore 124:7
JK


