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Zprávy z radnice
 Zprávy z radnice 

Z hlavních bodů 70. řádného
jednání RM ze dne 3. prosince:
❒ Před jednáním zastupitelů o roz-
počtu na rok 2002 se vedou o fi-
nancích dlouhá jednání. Návrhy

jednotlivých odborů města, příspěv-
kových organizací, malostarostů
atd. jsou konzultovány, upřesňo-

vány a usměrňovány. Bylo tomu
tak i na tomto zasedání RM a po-

slední úpravy rozpočtu před jeho
předložením ke schválení projed-
nalo ještě naposledy mimořádné

zasedání RM dne 10. 12. Předběž-
ně lze hovořit o těchto číslech:

120,7 mil. Kč příjmy, 99 mil. Kč
provoz, 51 mil. Kč investice,
33 mil. Kč dofinancování z vlast-

ních zdrojů. Rada preferuje využít
vlastní zdroje (z prodeje hlasova-

cích práv k akciím energet. společ-
ností) před čerpáním úvěrů, nebo9
úroky plynoucí z uložených peněz

nejsou v současné době výhodné.
Z největších plánovaných investic
roku 2002: rekonstrukce radnice
(22 mil. Kč), infrastruktura Ho-
lubka II. (6), přístavba 24 bytů

k rekonstruovanému domu UNO
(4, pouze za předpokladu státní do-

tace), rekultivace skládky Daříko-

vec (2,3), rozšíření katolického hřbi-
tova (1,3), dokončení rekonstruk-
ce školní jídelny při I. ZŠ (1).

❒ Rada města v působnosti valné
hromady odvolala k 31. 12. jedna-

tele s.r.o. Včela a jmenovala jím
Ing. Poula. Odvolala stávající do-
zorčí radu společnosti a jmenovala

novou ve složení Ing. František
Havlíček, PhDr. Josef Chalupa, Jo-

sef Lučka. RM učinila v působnosti
valné hromady i další nutná admi-
nistrativní opatření ve věci s.r.o.
Včela. Jak jsme již dříve informo-
vali, přeměna s.r.o. je výhodná

v situaci, kdy jedna společnost za-
niká (Včela) a druhá je zakládána
(MSB). Provoz restaurace a správa

městských nemovitostí nejsou z to-
hoto hlediska podstatné a souvisí

spolu pouze kvůli využití stávající
společnosti s r.o.
❒ Nový nájemce restaurace v kul-
turním domě vzejde z výběrového
řízení. Restaurace by měla být zno-

vu otevřena 25. 1. Představy vede-
ní města jsou, že nový nájemce po-
vede restauraci na úrovni bývalé

II. cen. skupiny, jak odpovídá její-
mu umístění – v kulturním domě.

dle informací J. Sokolíčka

Ohlédnutí za rokem 2001

(dokončení ze str. 1)

Územní plán města se blíží ke
svému přijetí zastupitelstvem. Jsou

činěny veškeré kroky, aby se to sta-
lo v lednu 2002 a byl tak umožněn
další zamýšlený rozvoj města na

základě přizvání cizích investorů.
Do dalších let již není možno

počítat s dofinancováváním schod-
kových rozpočtů z vlastních zdro-
jů. Tyto zdroje budou rozpočtem

na rok 2002 dočerpány. Vidím nut-
nou potřebu přivedení cizích in-

vestorů, kteří rozšíří prodejní kapa-
citu a i jinak podpoří rozvoj města
zbudováním velkoprodejny, čerpací

stanice, myčky aut a výstavbou ná-
jemních bytů.

Vím, že v nejvyšším orgánu měs-
ta, v městském zastupitelstvu, je do-
statek potenciálu k přijetí těchto roz-

vojových aktivit v N. M. na Moravě.

Tyto plány se však budou usku-

tečňovat daleko snadněji a rychleji,
budou-li obyvatelé Nového Města

ve svých nazíráních více zohledňo-
vat celkový prospěch a ne jen své
osobní zájmy. Dnešní velmi přísné

normy výstavby toho nebo onoho
neumožňují, aby si investor řešil

svůj prospěch na úkor jiných. Měst-
ský úřad bude dbát na vyváženost
těchto vztahů. Věřím, že všichni

najdeme dostatek sil a vzájemného
zájmu k podpoře všeobecně pro-

spěšných záměrů.
Závěrem mi dovolte, vážení čte-

náři, abych vám popřál do blížících

se vánočních svátků hodně osobní
pohody, rodinného štěstí a jejich

veskrze příjemné a vnímavé proži-
tí. Do nového roku přeji hodně zdra-
ví a š9astné vykročení.

J. Sokolíček, starosta města

Není nám jedno, kde žijeme
Zkuste se zamyslet nad Novým

Městem. Naše děti, naše mládež často

slýchává od nás dospělých obyvatel
N. Města na Moravě, že to a ono ve

městě chybí – jednou se mluví o
novém supermarketu, jindy o benzí-
nové pumpě, o nové kavárně. Jsou

to jistě potřebné stavby, které by oby-
vatelům města přinesly spoustu užit-

ku, ale nějak při těchto úvahách za-
pomínáme na to, že obyvateli města

jsou i naše děti a mladí lidé, kteří mají
také svá přání a tužby, a ty nejsou

vždy shodné s názory nás dospělých.
Určitě mají jinou představu o věcech,

které by jim více a daleko lépe zpří-
jemnily volný čas než třeba benzíno-
vá pumpa. Naším zájmem a cílem by

měla být proto i spokojenost mladší
generace. Abychom tato přání a tuž-

by mohli plnit, musíme je však nej-
dříve poznat.

Z tohoto důvodu jsme připravili
pro žáky 1. zák. školy anketu, ze

které bychom se velice rádi dově-
děli, jakou oni mají představu

o městě, ve kterém žijí, učí se, tráví
svůj volný čas. Nechceme po nich
jen to, co se jim líbí, nelíbí, co by

změnili, uvítali, ale hlavně jak by
mělo jejich město vypadat, město,

ve kterém by chtěli prožít další roky
svého života. Chceme, aby sami cí-
tili, že jsou občany Nového Města,

že jsou jeho součástí a že i na nich
záleží, jak bude naše město vypa-

dat. Je nám jasné, že na spoustu otá-
zek nelze rychle a bez rozmyšlení
odpovědět. O mnoha věcech bude

nutné si popovídat a svoje názory
porovnat s ostatními. Požádali jsme

proto o spolupráci učitele občanské
výchovy, kteří budou s našimi žáky
na uvedené téma hovořit. Věříme,

že z takové diskuse může vzejít
spousta dobrých nápadů.

Pokuste se odpovědět na násle-
dující otázky:
� Kdyby k vám přijel na návštěvu

někdo, kdo v našem městě nikdy
nebyl a chtěl by si ho prohlédnout

– kam byste ho zavedli, co byste
mu ukázali?
� Čemu byste se naopak chtěli při

takové prohlídce města vyhnout,
co byste mu neradi ukázali?

� Využíváte pro svoje potřeby a záj-
my některá z městských zařízení?
Pokud ano, tak která (kul. dům, kino,

apod.)?

ředstavte si, že je sobota odpoledne
a vy byste ho rádi strávili co nejpří-

jemněji, ale ne doma. Kam by smě-
řovaly vaše kroky v případě krás-

ného počasí? A kdyby bylo oškli-
vě?
� Co si myslíte, že vašim vrstevní-

kům ve městě chybí, co by nejvíce
uvítali?

� Kdyby bylo vaším úkolem přilá-
kat do města co nejvíce turistů – jak
byste to udělali, co byste se jim

snažili nabídnout?
� Jak si myslíte, že by mohlo (či

bude) naše město vypadat za deset
popřípadě za dvacet let?

Zkuste se i vy, ostatní občané

a návštěvníci Nového Města, za-
myslet nad následujícími otázkami

a sdělit nám svoje představy, názo-
ry, myšlenky a nápady. Svoje od-
povědi a názory posílejte buN na

adresu: 1. ZŠ Nové Město na Mora-
vě, anketa „MĚSTO“, Vratislavovo

náměstí 124, e-mail: zs1@nmnm.cz
Můžeme vám slíbit, že všechny za-
jímavé a podnětné názory a nápady

předáme představitelům našeho
města, kteří mohou pro jejich reali-

zaci hodně udělat. Výsledky anke-
ty – žáků školy i občanů N. Města -
zveřejníme na našich internetových

stránkách http: zs1.nmnm.cz a ve
školním časopise Puclík.

1. základní škola
v Novém Městě na Moravě

Městský úřad v Novém Městě
na Moravě upozorňuje,

 že v pondělí 31. prosince není
na MÚ v N. Městě úřední den.

Žádá občany, aby na tento
den neplánovali vyřízení

svých úředních záležitostí.

a pohled do roku příštího

přejí všem čtenářům a spolupracovníkům
redakce a redakční rada Novoměstska.

Š�astné Vánoce, plné lásky, porozumění,
pohody a klidu i pevné zdraví v roce 2002

Pronájem restaurace v KD
Upozorňujeme zájemce o
pronájem restaurace a vinárny

v Kulturním domě v Novém
Městě na Moravě, aby

sledovali Úřední desky města.
Je na nich zveřejněna dispozice
s majetkem města upřesňující

podmínky pronájmu restaurace.
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Informační technologie, prostředek účinnější výuky
Ve čtvrtek 22. 11. se uskutečnil

na 1. základní škole v Novém Měs-
tě na Moravě ve spolupráci s PC
Jihlava seminář s názvem „Infor-
mační technologie, prostředek účin-
nější výuky“, kterého se zúčastnili
zástupci Výboru pro výchovu,
vzdělávání a zaměstnanost kraje Vy-
sočina, ČŠI, RŠ OÚ ve ŽNáru nad
Sázavou, starosta Nového Města,
ředitelé a učitelé výpočetní techni-
ky vybraných základních a střed-
ních škol kraje Vysočina. Velice
mile nás překvapil velký zájem škol.
Z kapacitních důvodů jsme však
museli účast některých škol na se-
mináři odmítnout.

Hlavním cílem našeho semináře
bylo podělit se s ostatními o naše
zkušenosti a postřehy, které jsme
během uplynulých let získali, ově-
řili si je přímo v praxi a které nás
vedly k napsání projektu „Pilotní
školy se zaměřením na výpočetní
techniku“. Na něj velmi úzce nava-
zuje další projekt „Koordinační,
metodické a školící centrum pro
využití ICT v pedagogicko didak-
tické praxi základních škol“, který
jsme předložili MŠMT ČR ke schvá-
lení. V teoretické části semináře jsme
účastníky seznámili s hlavními myš-
lenkami tohoto projektu a v prak-
tické části prezentovali žáci své
schopnosti, vědomosti a dovednos-
ti v oblasti výpočetní techniky.

Základním posláním našeho pro-
jektu je pomoci pedagogům při za-
vádění ICT do vyučovací praxe.
Od zavádění informačních techno-
logií si také koncepce Státní infor-
mační politiky ve vzdělávání (dále

jen SIPVZ) slibuje, že dojde k efek-
tivnějšímu vzdělávacímu procesu.
Tyto nepochybně správné závěry
SIPVZ narážejí však na celou řadu
problémů, se kterými se v naší pra-
xi neustále setkáváme.

Výchovně vzdělávací proces je
v neustálém pohybu, vývoji, který
je podmiňován a determinován
vnějšími i vnitřními faktory. Hlav-
ním cílem tohoto procesu je pro nás
formování osobnosti člověka, v na-
šem případě žáka, které je stále více
určováno množstvím informací,
které ho (pozitivně či negativně)
ovlivňují a mohou ho dalším přísu-
nem těchto informací postupně za-
hlcovat. Ve výchovně vzdělávacím
procesu se tak informace stávají cí-
lem, nikoliv prostředkem.

Naším výstupem je však účelná
činnost, která umožňuje informace
vyhledávat, aktivně si je osvojovat a
používat. Informační technologie
jsou v tomto našem pojetí nezastupi-
telné, nejsou však pro nás cílem, ale
jen prostředkem k dosažení cíle.
Víme, že zavádění hardware na školy
není zase tak velký problém. Obtíž-
nější je však už jeho ovládání. Běžné
kurzy totiž zcela nesplňují naše před-
stavy, nebo9 poskytují jednorázové,
a dokonce i časově omezené infor-
mace. Ve vyučovacím procesu se
ještě obtížněji realizují práce s infor-
macemi a efektivní zavádění infor-
mačních technologií do výuky nej-
různějších předmětů. Také velmi
náročnou prací je řízení žákovských
projektů, které jsou odvislé od vzni-
ku tvůrčího (tzn. kreativního) pro-
středí mezi učitelem a žákem.

V rámci Koordinačního a vzdělá-
vacího centra jsme schopni dále
nabídnout všem zájemcům i vlastní
přístup k různým pedagogicko di-
daktickým teoriím spojeným s pra-
xí včetně možnosti vlastní praxe
zájemců ve vyučovacím procesu
(zájemci by si získané poznatky pří-
mo ověřili ve vyučovací hodině).
Dalším naším cílem je i spolupráce
s pracovníky nejrůznějších kultur-
ních zařízení – např. knihoven,
muzeí, galerií. Spojení pedagogic-
ko didaktické teorie a praxe je vlast-
ně asi největším přínosem našeho
projektu.

V průběhu semináře byly reali-
zovány tři praktické ukázky vyu-
čovacích hodin. První ukázka by-
la zaměřena na práci s tabulko-
vým procesorem. Pracovní činnost
žáků zde byla přímo řízena učite-
lem. Druhá ukázka byla věnována
práci s grafickým programem, kde
vyučující ještě svými základními
vstupy zasahoval do týmové prá-
ce žáků. Poslední ukázka už byla
přímá prezentace žákovského tý-
mu, který samostatně vytvořil a zá-
roveň obhájil zpracování svých
vlastních www (internetových) strá-
nek.

Seminář nejen vyvolal značný zá-
jem účastníků o naše myšlenky,
o naši práci s žáky, ale ukázal, že
naše cesta, na kterou jsme se již
v roce 1994 našimi specializovaný-
mi třídami zaměřenými na výpo-
četní techniku vydali, je správná.
Znalosti našich žáků, jejich orienta-
ce v dané problematice, práce v tý-
mu, uplatňování tvůrčích schopností

při řešení problémů apod. vzbudily
zcela mimořádný ohlas u všech
účastníků semináře, kteří nešetřili
chválou a uznáním nad jejich schop-
nostmi, vědomostmi a dovednost-
mi. Všechna ta slova chvály nás
potěšila. Nejvíce však ta, ve kte-
rých zaznělo „to co děláte, je ojedi-
nělé, že jen málokdo se může tímto
systémem vzdělávání v oblasti vý-
početní techniky pochlubit“. Jsou
to sice slova příjemná, ale také za-
vazující.

Proto také myšlenky našeho pro-
jektu směřují k dalšímu zefektivně-
ní vyučovacího procesu v celé šíři,
ve všech vyučovacích předmětech,
kde se může výpočetní techniky
využít.

Mgr. Otto Ondráček,
PhDr. Miloslav Liedermann

Poznámka: Myšlenky Koordinač-
ního a vzdělávacího centra vyvola-
ly také zájem kompetentních pra-
covníků MŠMT ČR, kteří mají na
starosti Státní informační politiku
ve vzdělávání, a i pracovníků Vý-
boru pro výchovu, vzdělávání
a zaměstnanost kraje Vysočina. Za-
čátkem prosince vystoupili zástup-
ci školy na zasedání tohoto výboru
s ucelenými informacemi o projek-
tu. Jak nám bylo ředitel školy sdě-
lil, výbor po projednání doporučil
projektový námět Koordinačního
a vzdělávacího centra 1. základní
školy ke schválení. Věříme, že další
kroky, které by mohly vést ke
schválení projektu, budou úspěšné
a že autoři projektu o nich budou
veřejnost, zejména novoměstskou,
informovat.

E. Jašková

Padesát let umělecké školy v N. Městě - VII.
Do druhé padesátky s novým názvem a novým dechem

Koncert pedagogů Základní

umělecké školy Jana Štursy ukon-
čil v sobotu 24. listopadu dvouden-
ní seriál akcí věnovaných padesáté-

mu výročí založení hudební školy
v Novém Městě na Moravě. Vzpo-

mínkou na tyto jedinečné oslavy,
o kterých většina zúčastněných ho-
vořila v superlativech, je nová des-

ka s názvem školy, která byla slav-
nostně odhalena na budově na Vra-

tislavově náměstí.
Hned v úvodu pátečního gala-

koncertu v novoměstském kultur-

ním domě bylo patrné, že oslavy
padesátého výročí ZUŠ překročí tra-

diční rámec podobných akcí a že
organizátoři i účinkující nepodce-
nili přípravu ani v nejmenších de-

tailech. Půvabné tanečnice se svíč-
kami v ruce se postaraly o impo-

zantní začátek večera a přesvědčily
tak veřejnost o profesionální peda-
gogické zdatnosti nové vedoucí ta-

nečního oboru Dity Kalábové. Po
slavnostním úvodu následovala jed-

notlivá vystoupení mladých hudeb-
níků, která byla v první části laděna

převážně do vážnějšího tónu. Při
nutných přestavbách na jevišti udr-

žovala oči i uši diváků v pozornosti
moderátorka večera Věra Staňko-
vá, která si k rozhovorům pozvala

na pódium i několik pedagogů
školy.

Ve druhé části přišel po rázné
dechovce Josefa Večeři na řadu opět
tanec a po něm hned mluvené slo-

vo. Žáci literárně dramatického
oboru sehráli netradičně pojatý pří-

běh o Adamovi a Evě, který podle
námětu Marka Twaina zdramatizo-
vala vedoucí oboru Ivona Čermá-

ková. Osobnost Evy představily
hned tři dívky, Adama musel zvlád-

nout jediný chlapec. Vtipné repli-
ky, které obnažovaly rozdílné myš-
lení muže a ženy, publikum v sále

evidentně pobavily a inscenace skli-
dila bouřlivý potlesk. Pak už zněla

jenom hudba v nejrůznějších po-
dobách, přes swing a bigbeat až po

country v podání žáků i absolventů
školy pod vedením Evy Mošnero-

vé. V závěru večera poděkovala
účinkujícím, pedagogům, sponzo-

rům a hostům ředitelka školy Eva
Nepustilová a pozvala všechny pří-
tomné na raut v předsálí kulturního

domu. Na chlebíčky a jednohubky
se pochopitelně okamžitě vrhli vy-

hladovělí mladí účinkující, víno
přenechali svým starším kolegům
a pedagogům.

Druhý den pořádala škola den
otevřených dveří v obou budovách

školy a ve tři hodiny odpoledne se
na Vratislavově náměstí mezi pada-
jícími sněhovými vločkami usku-

tečnilo slavnostní odhalení desky
s novým názvem školy, kterou vy-

tvořil Ing. Arch. Zdeněk Makov-
ský. Při té příležitosti zdůraznil sta-
rosta města Josef Sokolíček význam

umění pro člověka a ředitelka Eva
Nepustilová pak seznámila přítom-

né s padesátiletou historií školy.
Dalším bodem programu oslav byla
vernisáž výstavy absolventů a žáků

školy. Do Horácké galerie si v so-

botní podvečer našlo cestu neoče-
kávané množství návštěvníků. Přes-

tože Evu Nepustilovou poněkud
zarazila neúčast výtvarníků z Vy-

sočiny, nakonec podotkla, že by se
do místnosti možná stejně nevešli.

Již zmíněný koncert v evangelic-

kém kostele vytvořil oficiální tečku
za oslavami, které měly podle sta-

rosty města Josefa Sokolíčka velice
důstojný a slavnostní ráz. Slova
chvály zaznívala jak od všech hos-

tů, tak i z úst samotných organizá-
torů, kteří byli spokojeni s vysokou

návštěvností a s bezchybným prů-
během. Oslav se mimo jiných zú-
častnil i vedoucí krajského odboru

školství Mgr. Zdeněk Ludvík a ře-
ditelka Krajského úřadu kraje Vy-

sočina JUDr. Simeona Zikmundo-
vá. Novoměstská škola si kvalitní
přípravou oslav zajistila pevné

a prestižní postavení mezi umělec-
kými institucemi v kraji a učinila

první dlouhý krok do nové etapy
svého fungování, která už navždy
ponese jméno jednoho z nejslav-

nějších českých sochařů, Jana Štur-
sy.

PLN
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Přijímáme objednávky na:

☛ vykrmená BROJLEROVÁ KUŘATA!!!
☛ superbrojler – vyzrálejší a chutnější maso
☛ průměr. váha 2 – 2,5 kg, cena 30 Kč-/kgprodej pol. ledna 2002

dále přijímáme objednávky na

☛ KUŘICE, KRŮTY, KAČENY!!!

(prodej od března 2002)

Informace a objednávky:

Coturnix Hubenov s.r.o.

Marie Laštovičková,

Petrovice 44, 592 31 N. Město na Mor., tel. 0616/615 769

Tenis v Novém Městě
Tenisté TJ N. Město ukončili se-

zonu, ve které hráli se střídavými
výsledky. V soutěžích družstev jsme

měli 5 družstev. Nejlépe si vedli starší
žáci, kteří bojovali o postup do KP I.

tř. a naděje ztratili až v posledním
utkání, když nemohli nastoupit
v úplné sestavě. Dobré výsledky měli

dorostenci v KP II., když obsadili
4. místo z 9 družstev. Dospělí druž-

stva A hráli rovněž KP II. Po celou
sezonu se snažili o udržení, což se
jim dvěma vítězstvími v závěru sou-

těže podařilo. B družstvo mužů hrá-
lo okresní přebor a obsadilo 5. místo

z 9 družstev. B družstvo dorostu
skončilo v OP druhé.

V soutěžích jednotlivců si naši

hráči vedli úspěšně v okresních pře-
borech. Získali jsme celkem 4 prv-

ní, 5 druhých a 4 třetí místa a byli
jsme nejúspěšnějším oddílem okre-
su. V oblastních turnajích sbírali

naši mladí hráči (Vaněk, Pliska,
Hájek, Šandera, Hájková, Šimono-

vá) zkušenosti a měli několik dob-
rých výsledků.

Na našich dvorcích jsme sehráli

celkem 18 mistrovských utkání
družstev. Uspořádali jsme oblastní

turnaje st. žactva a mužů. Oba měly

dobrou účast i sportovní úroveň.
Dále se u nás hrál okresní přebor
dospělých a tradiční turnaj neregis-

trovaných. Organizovali jsme teni-
sovou školu v měsících květnu

a červnu a na podzim v září a říjnu.
Více než 30 dětí zde získávalo prv-
ní tenisové dovednosti.

Na závěr uvedeme sestavy jed-
notlivých družstev:
žactvo st.: vedoucí Z. Pliska a J. Va-
něk, hráči Vaněk, Hájek, Pliska, Šan-

dera, Exl, Šanderová, Hájková,
Šimonová,
dorost A: vedoucí I. Fiala, hráči

Fiala, Bělohradský, Hájková, Šimo-
nová

dorost B: vedoucí J. Rychtář, hráči
Padalík, Kondýsek, Zauf, Šandera,
Šimonová

dospělí A: vedoucí V. Krontorád
a I. Musil, hráči Krontorád, Musil,

Záliš, Rychtář, Fiala, Mazel, On-
dráčková, Pavlasová, Rychtářová
muži B: vedoucí M. Sedláček, hrá-

či Mazel, Fiala, Sedláček, Pliska,
P. Krontorád

Ing. I. Fiala, tenisový oddíl TJ

Mladí volejbalisté postoupili do finále
Novoměstští žáci, letošní čerství

nováčci krajských volejbalových

soutěží, vyhráli překvapivě svoji
skupinu „A“ a postupují přímo do
finále. Rozhodlo se o tom v posled-

ním turnaji základní skupiny, který
se hrál v Chotěboři první prosinco-

vou sobotu. Naši chlapci si zajistili
vítězství ve své skupině hned v prv-
ním utkání, a tím si nadělili již pře-

dem hezký dárek pod vánoční stro-
meček. Nejdříve porazili domácí

žáky z Chotěboře 2:0 a ve druhém
utkání pak stejným rozdílem i druž-
stvo Polné a potvrdili své vedoucí

postavení. V posledním utkání proti
ŽNáru, kdy už bylo rozhodnuto

o našem celkovém vítězství, nastou-
pili naši mladší hráči, kteří zatím
nedostávali v zápasech tolik příleži-

tostí, a vedli si skutečně znamenitě.
Svůj výškový handicap vyrovnáva-

li bojovností a obětavostí v poli. Že
nakonec prohráli až po velkém boji

v rozhodujícím třetím setu jen těsně
13:15, je úspěchem a dobrým přísli-
bem pro jejich další volejbalový růst.

Přímý postup do finále z prvního
místa je překvapivý a nečekaný pře-

devším z toho důvodu, že naši žáci
hráli letos volejbalovou soutěž vů-
bec poprvé, družstvo tedy nemělo

dostatek zápasových zkušeností.
Podařilo se jim však zúročit svoji

tréninkovou píli v dobré kolektivní
výkony a svou bojovností dokázali
porážet i daleko zkušenější soupe-

ře. Zda bude houževnatost novo-
městských mladíků stačit i na elit-

ní týmy, se kterými se potkají ve
finálové skupině, to se ukáže až
9. února, kdy začnou závěrečné

boje o krajského přeborníka. Ve
finálové skupině bude hrát dohro-

mady pět družstev, z toho tři vítě-
zové skupin a dvě družstva, která

postoupí z baráže. Do té se kvalifi-
kovaly týmy, které skončily druhé

ve svých skupinách. Samozřejmě
je nutno podotknout, že ke koneč-
nému snadnějšímu vítězství ve sku-

pině dopomohli Novému Městu
nechtěně i sami žáci z Polné, kte-

rým byly zkontumovány všechny
tři zápasy v předposledním turnaji
pro neoprávněný start hráče.

Popřejme tedy našim mladým vo-
lejbalistům hodně úspěchu do finá-

lových bojů a věřme, že jim hra
bude přinášet vždy radost a uspo-
kojení ze hry, i když nebudou vždy

odcházet ze hřiště jako vítězové.

Vánoční volejbalový turnaj
Kdo by však ještě v tomto roce

chtěl vidět a případně i povzbudit
naše úspěšné mladé volejbalisty,

může přijít 22. prosince do tělo-
cvičny Tělovýchovného střediska
v Novém Městě, kde se uskuteční

vánoční turnaj za účasti šesti žákov-
ských družstev. Na turnaj, který

začíná v sobotu v 9 hod. ráno, byly
pozvány týmy žáků z kraje Vysoči-
na a z kraje Jihomoravského.    MN
Konečná tabulka skupiny „A“
1. N. Město 12 9 3 20:7 21

2. ŽNár n.S. 12 6 6 15:14 18
3. Polná 12  7 5 14: 14 16

( -3 )

4. Chotěboř 12 2 10 6 : 20 14

Svojsíkův závod 2001

Svojsíkův závod je ryze skaut-

ský závod, který se koná jednou za
dva roky. Před dvěma lety jsme

v celostátním kole získali krásné
6. místo. A tak jsme pod vedením
Piškota vázali uzly, rozdělávali oheň

bez sirek, vymýšleli co nejdůmysl-
nější způsoby zhotovení lanové láv-

ky, bleskurychle se orientovali
v mapě a samozřejmě nezapomína-
li na historii skautingu a nezbytnou

zdravovědu.
První kolo (okresní) se konalo

ve ŽNáře n.S. a podařilo se nám zde
suverénně zvítězit a tím postoupit
do krajského - jihlavského kola.

Zde soupeřily šestičlenné hlídky
z celého kraje Vysočina. Naše při-

pravenost rozhodla o tom, že i letos

nám byla svěřena reprezentace ce-

lého kraje v celostátním kole. To se
konalo na konci září v Dolní Dob-

rouči.
Vydali jsme se tam v počtu 6

závodníků a jeden náhradník: Mi-

chal Kříž, Vít Švestka, Jakub Sle-
zák, Michal Horní, Adam Chroust,

Josef Tulis, Jan Císař. Kuty, který
nám pomohl vybojovat postup, bo-
hužel nejel. Tra9 byla velice obtíž-

ná a opravdu jsme uplatnili všech-
ny zkušenosti, které jsme čerpali

během skautského roku. Celkový
výsledek závodu rozhodl, že jsme
11. v celé Č. republice, což je určitě

pro nás i pro Nové Město velký
úspěch.                M. Kříž – Artei,

rádce hlídky (14 let)
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Policie informuje
V noci na 22. 11. vnikl dosud

neznámý pachatel po přestřižení

visacího zámku a vytržení pátých
dveří do nákladního prostoru užit-
kového vozidla Dacia Pick-up v He-

rálci a odcizil 80 tis. Kč, různé ná-
řadí jako el. vrtačku, akušroubo-

vák, elektrocentrálu a další věci,
čímž poškodil brněnskou soukro-
mou firmu. I když tento případ není

z N. Města, záměrně jej zveřejňuji.
I zde si různí soukromníci nechá-

vají svoje nářadí ve vozidlech par-
kujících před domem. Policisté ten-
to stav při nočních službách zjiš9ují

poměrně často a není výjimkou,
když je vozidlo s drahým obsahem

v nákladním prostoru neuzamčené.
Dne 26. 11. využil zloděj na ŽNár-

ské ul. situace, kdy řidič škodov-

ky odešel a na sedadle auta nechal
obálku s 3500 USD. Nepomohlo

ani to, že peníze zakryl taškou. Ná-
silné vniknutí do motorového vozi-
dla nebylo prokázáno a škoda činí

v přepočtu více jak 120 tis. Kč.
Za dosud přesně nevyjasněných

okolností došlo v budově jedné místní
firmy ke krádeži 29 balíků laminá-
tové plovoucí podlahy, odstín buk.

Představuje to 58 m2, škoda činí
179 tisíc korun. Se šetřením přípa-

du bylo započato koncem listopa-
du, ale je možné, že ke krádeži moh-
lo dojít dříve, po datu 15. 9. 2001.

V přesně nezjištěné době od
11. 11. do 1. 12. došlo k vloupání

do bytu na Tyršově ul. Po násilném
překonání zámků vstupních dveří
prohledal zloděj místnosti a odnesl

si příruční pokladnu zelené barvy,
asi deset kusů starých pamětních

stříbrných mincí různých nominál-
ních hodnot, perle9ový náhrdelník
růžovo oranžové barvy z pravých

korálů a dvě medaile za odboj v II.
světové válce. Celková škoda byla

vyčíslena na více jak 20 tis. Kč.
V závěru roku přeje kolektiv po-

licistů OO Policie ČR v N. Městě na

Mor. všem občanům příjemné pro-
žití vánočních svátků a do roku

2002 hodně zdraví, štěstí a spoko-
jenosti a nám všem společně – co
nejméně kriminality.

mjr. Vašík Ant.

Městská policie
Každý z místních občanů má v N.

Městě a jeho okolí svá místa, která
rád navštěvuje. Mezi taková místa

jistě patří i Tři kříže. Dobrý pocit
z procházky však zmizí, když se
před vámi místo pěkného panora-

matu objeví hromada odpadků. Stej-
ně mohla působit i černá skládka,

kterou dne 19. 11. objevila hlídka
MP na odstavné ploše pod Třemi
kříži. Zkušenosti získané při odha-

lování viníků černých skládek v mi-

nulosti byly využity i tentokrát. Ob-
čan města, který dne 5. 11. tuto

skládku založil, si svůj odpad musel
odvézt a nevyhnul se ani pokutě.

Dne 26. 11. dopoledne se na MP
obrátila s žádostí o pomoc poštovní
doručovatelka, které v průchodu

po ul. Luční bránili dva ne zrovna
přítulní volně pobíhající psi. Zjistit

majitele psů nebyl pro strážníky
problém, horší bylo dostat psy zpět
na dvůr. Majitelce bylo doporuče-

no, aby psy lépe zajistila. Rovněž
v tomto případě bylo přistoupeno

k blokové pokutě.
Závěrem mi dovolte, abych pra-

videlně jako každý rok před začát-

kem zimy upozornil na blížící se
úskalí. Městská policie se pravidel-

ně s prvními „příděly“ sněhu setká-
vá se stížnostmi občanů, jejichž spo-
lečným jmenovatelem je špatné pro-

hrnování a údržba komunikací.
Mnohdy si však sám stěžovatel ne-

uvědomí (nebo si nechce připustit),
že i on nese na uvedeném díl viny.
Ne každý řidič totiž zaznamenal, že

před zimní sezónou došlo ke změ-
nám dopravního značení. Tou je

zpravidla sledováno zajištění prů-
jezdnosti prohrnovacích či posy-
pových vozidel. Pravidelné problé-

my se pak vyskytují např. na ul.

Mendlova, Pavlovova, na ul. Malá
(křižovatka nad restaurací U Matě-

je), ale především na ul. Monseova.
Na této ulici jsou navíc i časté pro-

blémy s vyvážením kontejnerů (ve
středu a čtvrtek). Špatným parko-
váním tak není jen znemožněno

nebo ztíženo prohrnování komuni-
kace, ale problematický je i příjezd

vozidel technických služeb ke kon-
tejnerům.

Strážníci MP si jsou samozřejmě

vědomi akutního nedostatku par-
kovacích míst i toho, že nová místa

jsou jen s velkými obtížemi nalézá-
na. Vždy9 téměř každé nové parko-
vací místo je zřizováno na úkor

zeleně či chodníku. Přitom však
v mnoha případech stačí jen parko-

vat ohleduplně a nenechávat zby-
tečně velké proluky mezi vozidly,
či nezastavovat zbytečně daleko od

chodníku. Především, a to považuji
za samozřejmost, však musí být ak-

ceptováno dopravní značení. V zá-
jmu zajištění přístupu zejména sa-
nitních a požárních vozidel a s tím

souvisejícího přístupu vozidel tech-
nických služeb bude na každé kon-

krétní nedovolené parkování, kte-
rým bude způsobena dopravní
komplikace, brán přísný metr.

Gregor Petr

Do závodů Světového poháru – Zlaté lyže zbývá měsíc
Přibližně měsíc před konáním

jednoho ze závodů letošního roční-
ku Světového poháru v Nov. Městě

na Moravě už pořadatelé jen dola-
Nují poslední organizační úkoly.
Mezi elitou

Dalo by se říci, že několikaleté po-
řádání závodu pro světovou lyžař-

skou špičku již vneslo do základních
příprav jistou rutinu, ovšem s kaž-
dým novým ročníkem je co vylepšit,

co přidat. S některými požadavky
přichází Světová lyžařská federace,

jiné nápady se rodí přímo zde. Po
organizátorské stránce by mělo být
vše v pořádku. Nové Město je v ly-

žařském světě dobře zapsáno, na květ-
novém kalendářním kongresu FIS

v Antverpách se mu dostalo velké cti,
když bylo zařazeno mezi osm elit-
ních pořadatelů, kteří mají zajištěno

pořádání závodů světového poháru
až do roku 2006. Mimo Nové Město

sem patří ještě norský Holmenkollen,
švédský Falun, finské Lahti, estonské
Otepää, italské Val di Fiemme, ra-

kouské Ramsau a švýcarský Davos.
Za každou cenu

Pořadatelé se nechtějí nechat za-
skočit ani počasím. V mrazivých
dnech vyrábí technický sníh pět

sněhových děl. Letos jsou již roz-
místěna přímo na trati. Z 5 km dlou-

hého okruhu je přímým nástřikem

pokryto 1,5 km. Právě tento úsek

by měl za skutečně špatných zim-
ních podmínek zajistit konání zá-

vodů. O jejich přesunutí jinam po-
řadatel vůbec neuvažuje.

Naposledy před OH
Zimní olympijské hry v Salt Lake

City začínají 8. 3. Posledním důle-

žitým závodem před nimi, poslední
příležitostí seznámit se s formou
soupeřů a ověřením formy vlastní

je právě SP v N. Městě. Že se sem
sjedou závodníci a závodnice zvuč-

ných jmen, je více než pravděpo-
dobné. Ostatně první přihášky již
přicházejí a jak Švédové, tak Noro-

vé hlásí početné výpravy.
Česká premiéra sprint relay
A co se v N. Městě vlastně poje-

de? V sobotu 12. 1. nás v závodě
žen na 5 km volně a mužů 10 km

volně překvapí jen vítězové. Zato
v neděli 13. 1. se pojede česká pre-

miéra závodu sprint relay. Tento
nový termín v běžeckém lyžování
v sobě skrývá závod dvoučlenných

štafet. První závodník z dvojice
vyrazí na tra9 při hromadném star-

tu. Obvykle startuje 25 štafet, v N.
Městě žádáme o povolení 30 štafet.
Malý handicap pro výkonnostně

slabší dvojice je v tomto případě
nutný. Po průjezdu cílem a předání

štafety druhému z dvojice se zá-

vodník může občerstvit, dá si pře-

mazat lyže a jinak se připraví na své
druhé kolo. Takto absolvují ženy

tra9 třikrát a muži pětkrát.
Diváci

Sprint relay není první a jediná

novinka, která se do běžeckého ly-
žování vkrádá. Důvod je prostý –

finance. Špičkový sport je více než
závislý na televizních divácích a
klasické závody se televizním spo-

lečnostem těžko prodávají. Divák v
křesle se chce rychle orientovat,

chce, aby vítězil první v cíli.  Česká
televize bude oba závody přenášet
v přímém přenosu, ale novoměstští

občané zřejmě dají přednost osob-
nímu zážitku. Jsou zváni a očeká-

váni. Vždy9 jsou to právě oni, kteří
dodávají závodům patřičnou atmo-
sféru, o které se pak v kuloárech

pochvalně mluví, která je srovná-
vána s atmosférou závodů v sever-

ských zemích a která má z velké
části vliv na to, že se do N. Města
závodníci rádi vracejí.

K letošním novinkám bude patřit
velká obrazovka o ploše 33 m2,

umístěná v areálu závodů. Bude na-
bízet dění na trati a průběžné časy
závodníků. Pro televizní přenosy

bude závod snímat 24 kamer. Zatím
v jednání je snaha získat pojízdnou

cílovou kameru, která by sledovala

úsilí závodníků v posledních desít-
kách metrů před cílem.

Doprava
Pochopitelně jsou očekáváni i di-

váci z širokého regionu. Ze Svrat-
ky, V. Meziříčí, ŽNáru a Jihlavy
pro ně budou připraveny svozové

autobusy. Na tradičních parkoviš-
tích u nemocnice, u Medinu a na

loukách za Ski hotelem budou moci
parkovat osobní vozy a pro místní
bude připravena kyvadlová dopra-

va ke Ski a zpět. Jízdní řády těchto
spojů se teprve připravují, ale zá-

jemci se informace včas dozvědí.
Podívaná v centru města

Pořadatelé chtějí letos připravit pro

diváky velkou podívanou na námě-
stí. Před sobotním slavnostním zahá-

jením závodů a vyhlášením vítězů
v běhu na 5 a 10 km vystoupí od 17
h. skupina Maxim Turbulenc a s la-

serovou show se představí lyžařští
akrobaté. A na závěr sobotního veče-

ra je plánován velkolepý ohňostroj.
AJ se vše podaří

Nezbývá než si přát, aby vše dob-

ře dopadlo. Starosti i vynaložené fi-
nance (letos 7 mil. Kč) nebyly malé.

Věřme tedy, že druhý lednový ví-
kend zažijeme modré nebe nad bí-
lou stopou lemovanou desítkami ti-

síc diváků. A9 se vše podaří na trati
i mimo ni a 64. ročník Zlaté lyže se

pěkně zapíše do paměti závodníků,
pořadatelů i diváků.       E. Jašková
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