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 Zprávy z radnice 

Vážení čtenáři,
předpokládám, že jste zaznamenali,

že doba mezi vydáním Novoměstska

č. 3 a tímto č. 4 byla delší než měsíc.

Důvodem byl můj úraz. Stal se mi

v přírodě a trvalo dosti dlouho, než

jsem se dočkala pomoci. Prochla-

zení nakonec znamenalo hospitali-

zaci a úplné přerušení práce. Již

hotové mezitím zastaralo a po ná-

vratu do redakce bylo třeba začít

prakticky od nuly. Stála jsem před

otázkou, zda se mám první pracov-

ní dny věnovat již jen novým udá-

lostem nebo co nejrychleji vydat tex-

ty, které jste měli číst již před měsí-

cem. Po dohodě s redakční radou

dostáváte do rukou vydání se star-

šími texty a do týdne nebo deseti

dnů by mělo následovat další číslo

Novoměstska, které již postihne ak-

tuality.

Účast členů ZM na řádných

a mimořádných zasedáních ZM

v roce 2000
P – přítomen, N – nepřítomen, N-O – nepříto-

men omluven

Pohádkový začátek
Budoucí prvňáčci už mají za se-

bou první kontakt se školou – zápis.

Počátkem února se přišli přihlásit

a představit do II. ZŠ. Jistě byli od

maminek připraveni, že budou reci-

tovat básničku, zpívat písničku či

nějak jinak dokážou, že mají na to,

aby opustili předškolní svět, zatím

plný pohádek, a zasedli do lavic.

Pedagogové se každý rok snaží,

aby první vzájemné setkání bylo pří-

jemné. Letos dětem připravili zvláš.

povedené překvapení. Děti muse-

ly projít třemi pohádkami a v každé

se pokoušely splnit různé úkoly.

V pohádce o Dlouhém, Širokém

a Bystrozrakém tak byly prověřeny

jejich pohybové schopnosti a orien-

tace v barvách, u Zlatovlásky zkou-

šely zavázat šňůrku na mašličku

a trošičku počítat, Červená Karkul-

ka a vlk nabízeli hru s písmenky

a zjiš.ovali slovní projev. Děti po-

stupovaly od úkolu k úkolu a „jako“

pomáhaly pohádkovým bytostem

v „pohádkových problémech“. Za

splněný úkol dostaly razítko do

zvláštní knížečky. Knížečka plná ra-

zítek pak znamenala zisk pohádko-

vé medaile, cukroví a dárečku. Kní-

žečky byly pochopitelně plné všech-

ny, pokud se něco nezdařilo, ma-

minka sama viděla, že třeba zavazo-

vání bot je vhodné doma více cvičit.

Jako nezaujatý pozorovatel jsem

nejprve jen obdivovala neotřelý

nápad organizátorů, až později za-

čala více přemýšlet o dvou poznám-

kách na okraj celé akce. Pedagož-

ka: Je velká škoda, že někteří rodiče

tak spěchali a nenechali své děti

pohrát si. Spěch a zejména spěch

spojený s prvním školním zážitkem

není dobrý. Maminka: Hezké, ale

hrozně zdlouhavé. Nic netušíc jsem

si u zaměstnavatele vyprosila jen

hodinku volna...

Z hlavních bodů 53. řádného
jednání rady města ze dne 12. úno-
ra:
❒ Rada města přijala podmínky vý-
běrového řízení na přidělení půj-
ček na rozvoj bydlení. Výběrové

řízení proběhlo 22. 3., do sedmi

dnů poté budou žadatelé o půjčky

seznámeni s výsledkem. Vzhledem

k loňskému zájmu o půjčky (cca

0,5 mil. Kč) a letošní možnosti roz-

dělit mezi žadatele 2 mil. Kč se

předpokládá, že většina fyzických

osob bude uspokojena. Rada města

rovněž zvažuje, že pro rok 2002

upraví podmínky půjček tak, aby

byly více využívány občany, kteří

by vyměnili topení na pevná paliva

za ekologické vytápění.

(dokončení na str. 8)

E. Jašková

Na 17. mimořádném zasedání

zastupitelstva města dne 15. 3. do-

šlo mimo původní plán ke změnám

v obsazení rady města. Zastupitel

Josef Lučka (ODS) navrhl odvolat

z rady města JUDr. Zdeňka Chudo-

bu (KDU-ČSL) a Ing. Jiřího Mašte-

ru (nez.). První jmenovaný byl sku-

tečně odvolán, druhý se ještě před

hlasováním vzdal nejen členství

v radě, ale i mandátu zastupitele.

(Pro odvolání hlasovali: Buchtová,

Bureš, Chalupa, Kliment, Koten,

Leinweber, Lučka, Německý, Pá-

vek, Poul, Slovák, Sokolíček, proti

hlasovali: Černý, Klapač, Marko-

vá, Ondráček, Pejchal, Sláma, Wur-

zel, zdrželi se: Chudoba, Honzl, do

hlasování se nezapojil: Hloušek.)

Poté se členství v RM vzdali mís-

tostarostka Zdeňka Marková a sta-

rosta Petr Pejchal. Novými členy

RM byli zvoleni Ing. Josef Poul

(ČSSD) a Josef Sokolíček (ODS),

ten byl zároveň zvolen do funkce

druhého místostarosty a v této funk-

ci převzal vedení města do doby

nových řádných voleb starosty

a místostarosty.

Josef Sokolíček poté navrhl od-

volání tajemníka MÚ Petra Dvořá-

ka. Potvrdí-li odvolání přednosta

OkÚ, bude vypsáno na místo ta-

jemníka výběrové řízení.

V pozdních nočních hodinách

bylo jednání přerušeno a projedná-

ní původního programu bylo odlo-

ženo na úterý 20. 3.

V tomto volebním období se na

postech starostů a místostarostů vy-

střídali: MVDr. Jaroslav Bureš (sta-

rosta - listopad 1998 až listopad

1999), Jaromír Čejka (místostaros-

ta – listopad 1998 až květen 1999),

Petr Pejchal (místostarosta květen

1999 až listopad 1999, starosta lis-

topad 1999 až březen 2001), Zdeň-

ka Marková (místostarostka listo-

pad 1999 až březen 2001).

E. Jašková

Změny ve vedení města

Eva Jašková, redaktorka
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Blahopřání Jubilanti

Vítání jara

Kino

2. 3. Ing. Emilián Šustr 75 let

8. 3. František Ondráček 80 let

10. 3. Marie Stará 85 let

10. 3. MUDr. Marie Gronátová

80 let

11. 3.  Josef Sochor 75 let

12. 3. Milada Uhlířová 75 let

15. 3. Josefa Honzlová 86 let

19. 3. Jarmila Německá 88 let

20. 3. Jan Kondýsek 86 let

23. 3. Marie Skalníková 85 let

26. 3. Jaroslav Buriánek 75 let

27. 3. Václav Soška 86 let

29. 3. Marie Komínková 88 let

30. 3. Božena Boháčová 90 let

30. 3. Rudolf Hrdý 75 let

Všem jubilantům blahopřejeme!

Dne 8. 3. se dožil významného

životního jubilea 80 let člen našeho

sboru bratr František Ondráček

z Maršovic č. 55. SDH mu touto

cestou děkuje za obětavou práci pro

sbor a do dalších let života přeje

hodně zdraví a pohody.

SDH Maršovice

novoměstské mateřské školy zvou

na výstavu dětských prací do Ho-

ráckého muzea.

Vernisáž výstavy 3. 4. v 15 hod.,

v programu vystoupí děti z MŠ Po-

hledec.

Výstava potrvá do 22. 4.

27. út v 18 hod., 28. st v 18 hod.

Z pekla štěstí 2 (95´)

Pokračování velmi úspěšné české

pohádky Zdeňka Trošky. Premié-

ra, přístupný 47 Kč

30. pá v 19.30 hod.

Gladiátor (150´)

Americký výpravný velkofilm z dob

vlády císaře Marca Aurelia. Příst.

od 12 let. 50 Kč

31. so v 19.30 hod.

Musíme si pomáhat (120´)

Komedie autorské dvojice Hřebejk

– Jarchovský situovaná do období

okupace. Nominace na Oscara. Pří-

stupný. 50 Kč

3. út ve 20 hod., 4. st ve 20 hod.

Sleduje tě vrah! (97´)

Kriminální thriller, v hl. roli Keanu

Reeves. Premiéra, příst. od 15 let.

45 Kč

6. pá ve 20 hod., 7. so v 18 hod.

Otesánek (127´)

Lidová pohádka zpracovaná for-

mou groteskního hororu. Provoka-

tivní film nabitý černým humorem,

mýtickými prvky a symboly. Pre-

miéra, příst. od 12 let 47 Kč

10. út ve 20 hod., 11. st v 18 hod.

Sestřička Betty (106´)

Černá komedie s M. Freemanem

a R. Zellwegerovou. Premiéra, příst.

od 12 let 45 Kč

11. st v 9.30 hod.

Neposlušný zajíček (65´)

Pásmo pohádek 10 Kč

Nové Město na Moravě
AKTUÁLNĚ strana 693

NA TELETEXTU TV NOVA
SOUTĚŽ POKRAČUJE

Klubíčko

Miluše Veinlichová
Ž árská 41,

Nové Město na Moravě

Vás zve do prodejny

METROVÉHO
TEXTILU

Nabízíme velký výběr
šatovek, podšívek, lepení

kostýmových a oblekových tkanin
záclon a závěsů

spodního prádla zn. TIMO,

NATURANA, ANDRIE, TRIOLA

Prodej
sudového piva na objednávku
plnění 5 l soudků na počkání

TEL. 615 105

zve na další pravidelné setkání ro-

dičů s dětmi ve věku 1 – 6 let, které

nenavštěvují mateřskou školu

3. dubna v 15.30 hod. v MŠ Ž:ár-
ská

Vinárna
NIKA

Rossi Vlastimil
Petrovická 585
tel. 615 080

značková vína
pivo Gambrinus 12

lihoviny

velký výběr
míchaných nápojů

poháry

večeře minutkové
– vepřová, drůbeží, rybí

a bezmasá jídla

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Roli manekýnek si vyzkoušely

žákyně tanečního oddělení ZUŠ,
když v muzeu zahájily módní pře-

hlídkou výstavu Vosková batika.
Exotická textilní technika využí-

vaná i na kraslicích upoutala

v 70. letech brněnskou výtvarnici
Zdenu Kristovou a později i její

dceru Hanu. Zdena Kristová se zpo-
čátku inspirovala lidovou kulturou

a tvořila textilní obrázky s krojový-

mi oslavami i zvykoslovnými scé-
nami (v 80. letech je vystavovala v

našem kulturním domě). Brzy za-
čala voskovou batikou zdobit i oděv,

ale tuto činnost přenechala dceři.

V posledních letech vytváří textilní
obrázky i rozměrnější obrazy měst

a zejména církevní architektury.
U nás ji vedle obou novoměstských

kostelů upoutaly i kostely na Zele-

né hoře, ve Zvoli, Vítochově a Jim-
ramově. Výtvarnice vystavovala

v různých evropských městech
a své schopnosti uplatnila i při výu-

ce na umělecké škole ve Finsku.

Její dcera Hana, která vystudova-
la textilní výtvarnictví, se ve své tvor-

bě zaměřuje na oděv a oděvní do-
plňky. Tato volba i technika výzdo-

by ukazuje, že jablko nepadlo dale-

ko od stromu. Mladá výtvarnice při-
pravila pro potěšení ženského oka

modely z bavlny, saténu i hedvábí
a různé oděvní doplňky (mj. pánské

kravaty).

Návštěvu zajímavé výstavy je

možné spojit se zakoupením origi-
nálního a cenově dostupného dárku

nebo gratulačenky. Všechny vy-sta-
vené exponáty jsou prodejné

a u oděvů si zákaznice mohou do-

hodnout střih, barvu i vzor.
Zájemci o praktické seznámení

s voskovou batikou by neměli zapo-
menout navštívit muzeum na Zele-

ný čtvrtek 12. 4., kdy se uskuteční

předvádění batikování kraslic,
a dále v neděli 13. 5., kdy uvidí

zdobení textilu touto technikou
(vždy od 10 do 16 hodin).      HM

Výstava v Horáckém muzeu
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XII. řádné zasedání ZM
je plánováno
na středu 4. dubna
přísálí KD
od 16.30 hod.
Hovory s občany
podrobnosti a program
sledujte na plakátech

Nabízím až do domu:
■ Kvalitní a čerstvá krmiva

pro psy a kočky.
■ Poradenství
■ Nízké ceny

HAPPY Dog, K-9 konzervy
FALKO

Milan Novotný, Rokytno 72
tel. 0616-618 523
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Dění na přelomu tisíciletí v organizaci Junák
– Svaz skautů a skautek České republiky

Tedy mám na mysli ve středisku

„Bílý štít“ u nás v Novém Městě.

Celý název jsem v titulku uvedl

záměrně, protože pojmenování or-

ganizace se během dlouhých dese-

tiletí částečně pozměňovalo.

Tak jako každý rok uskutečnily

všechny naše oddíly úspěšně své

podzimní několikadenní výpravy,

přičemž se zúčastnily „Podzimního

běhu Ochozou“ u chaty Mercedes-

ky. Rovněž jsme se zúčastnili „Mi-

kulášského turnaje“ ve vybíjené,

který proběhl ve žWárském junác-

kém středisku „Sarensis“. Skauti

a skautky z 1. oddílu byli velmi

úspěšní, když vybojovali, tak jako

loni, opět putovní pohár. Předvá-

noční družinové schůzky si každá

družina připravila sama ve své klu-

bovně jak co do výzdoby, tak i pro-

gramu. Opět to byl 1. oddíl, který

překvapil při zpívání na náměstí

u vánočního stromu sehraným ma-

lým orchestrem dechových nástro-

jů. Jejich skladby potěšily také ob-

čany novoměstského Penzionu.

Tradičně s úspěchem proběhla díky

pochopení občanů také sbírka pro

Centrum Zdislava a dům s pečova-

telskou službou, kterou organizo-

vali starší Junáci a skautky na Štěd-

rý den. Ti také předávali občanům

poselství míru a naděje - Betlémské

světlo.

Mezi svátky se sešli sami, tento-

krát bez družin, vedoucí oddílů

a činovníci na „Gulášovém odpo-

ledni“, kde bylo za celý rok o čem

si povídat. Guláše bylo dost, a tak

roveři a rangers si na něm pochut-

nali i na svém zimním tábořišti

u Podolí, kde také uvítali Nový rok

(obrazová reportáž viz vývěska Ju-

náka u evangelického kostela).

V tuto dobu se také 1. oddíl „Nadě-

je“ rozloučil se svým vedoucím,

bratrem Pavlem Ondrákem, který

se z důvodu zaměstnání stěhuje

s celou rodinkou mimo Nové Měs-

to. Vedl oddíl osm let a na poslední

schůzku s nám přísli i všichni rodi-

če dětí. Nu, přejeme jemu, jeho paní

Marcelce, která byla vedoucí 1. roje

světlušek, a jejich malé Terezce štěstí

v dalším životě.

Těsně před koncem roku jsme si

ještě zacestovali do států Střední

Ameriky, a sice na velmi zajímavé

přednášce doplněné diapozitivy

bratrů Štěpána Rusňáka a Petra

Müllera, kteří se zúčastnili v čer-

venci Světového setkání roverů

a rangers v Mexiku a téměř dva

měsíce pak cestovali z vlastní inici-

ativy až po Panamu. Tato přednáš-

ka se konala v příjemném prostředí

kulturního domu v Pohledci.

Plán činnost v tomto roce máme

opět bohatý a zahájili jsme lyžař-

skými závody v Pohledci dne

20. ledna. Každý rok je pořádáme

u chaty Mercedesky, ale letos byly

spojeny se soutěží „Maluješ, malu-

jeme“, a tak se v pohledeckém kul-

turním domě tvořilo i hrály různé

hry. Zde je na místě připomenout,

že objekt máme pronajatý od měst-

ského úřadu, který ho vybavil od

podzimu plynovým topením, a tak

již nemusíme poměrně velké pro-

story vytápět kamny. Soutěže i zá-

vodu se zúčastnilo i středisko Ra-

cek ze ŽWáru n.S. Akce se moc

líbila a příští rok ji budeme pořádat

jako Okresní přebor Junáka v lyžo-

vání. V tomto roce nás čeká mimo-

řádná akce zvaná „Střecha“, kte-

rážto je neodkladná z důvodu, že

nám začíná pršet do klubovny. Ne

tedy hra, ale reálná skutečnost. To

víte, dvě stě let starý dům. Před

dvěma lety jsme požádali prostřed-

nictvím Ústředí Junáka ministerstvo

školství o státní grant, který jsme

nyní dostali, a tak musíme sehnat

ještě 30% z celkových nákladů na

tuto rekonstrukci. Věříme, že vše

dobře dopadne a že se nám zdárně

podaří dobudovat naši klubovnu

na Malé ulici. S chatou Mercedes-

kou coby s klubovnou zatím počí-

tat nemůžeme, přestože jsme ji, lépe

řečeno naši starší bratři a sestry,

postavili. V tomto roce nás čeká

také zásah paní módy, a to v podo-

bě nových krojů, veřejná diskuse k

návrhu zákona „O mladé generaci“

a dopadne na nás kladivo již plat-

ného zákona č. 258 o ochraně ve-

řejného zdraví. Zástupce Českého

svazu ochránců přírody Michal

Kulík se k němu bez obalu vyjádřil,

že „pokud vyhlášky vstoupí v plat-

nost v podobě, v jaké jsou navrže-

ny, budou od 1. ledna 2001 ohro-

ženy všechny mimoškolní akce dětí

v přírodě“.

Nuže tedy, vzhůru do roku 2001.

Jiří Janíček

U Hloušků na Štursově ulici po-

stává klidně, jakoby odjakživa, na

dvorku před domem labu.. Občas

strčí zobák do kastrolku s vodou ne-

bo nádoby se zrním. Jedná se o labu.,

která již jako mládě měla poraněné

křídlo. Nevzlétne. Loňskou zimu

prožila u Blažků na Monseově uli-

ci, letos se jí ujali jiní dobří lidé.

Touto dobou se již mezi sebou

navzájem neptáme, co komu přine-

sl Ježíšek, ale Hlouškovi ještě před

časem na podobnou otázku odpo-

vídali – přinesl nám labu.ku. Vzpo-

mínají, že její převoz ze zamrzlého

Kazmírova rybníka nebyl jedno-

duchý, ale zároveň dodávají, že si

velmi rychle zvykla na boudičku

vystlanou slámou a senem a na svůj

dvorek. U sousedů, kde je sice více

slunce i první tráva na uškubnutí,

se jí nelíbí. Není divu, že se u svých

pečovatelů cítí dobře. Ti brzy obje-

vili, že labuti nechutná voda z vo-

dovodu a že má nejraději pšenici.

Snaží se jí proto vyhovět, jak jen

mohou.

Brzy poputuje labu. znovu na

rybník. Hlouškovi se trochu bojí

vzájemného loučení, ale věří, že la-

buti, která získala důvěru k lidem,

nikdo neublíží.                          EJ

Hlouškova labu>

INZERCE
● Maltézáček – prodám kvalitní ště-

ňata s PP, výborní rodiče, nadějné

spojení, vhodná pro chov i výstavy.

Matka V/1, otec Honey – Boy Mal-

tea sun – americká krev. tel. 0602

966 208, 0616 618 523 – po 18 h.

● Nabízím k pronájmu zahrádkář-

ské parcely. Celek je oplocen, vý-

měra jedné parcely 326m2. Poze-

mek mezi ul. Pavlovovou a býv.

jatky. Inf. na tel. 0616/616 708

● Prodám 4+1 v NM pod nemoc-

nicí, s balkonem v I. patře, plovou-

cí podlahy, nová kuch. linka, ve-

stavěné skříně, žaluzie, kazetový

strop, dobrý sklep. Spěchá. tel. 0602

7740 84

● Prodám cihlový byt 3+1 v osob.

vlastnictví v D. Rožínce, protihodno-

tou málo jeté auto možné, cena do-

hodou, levně. 0608/137 418 (večer)

● Vyměním cihlový 3+1 v osob.

vlastnictví v D. Rožínce za menší

byt nebo jinou nemovitost. 0608/

137 418 (po 19. hod.)

● Koupím byt 2+1 nebo 3+1 nejlé-

pe v domě s výtahem v NM. tel. 617

307
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Co všechno zahrnuje cena za komunální odpad
Město Nové Město na Moravě

zvýšilo pro letošní rok paušální po-

platek za likvidaci komunálního

odpadu. I přes osvětu, která byla

v tomto směru již několikrát prová-

děna, dochází stále k jistému nepo-

chopení, za co vlastně občan platí.

Stále je tento poplatek zcela mylně

vztahován pouze k vývozu popel-

nicové nádoby a někteří občané lá-

teří nad tím, že se svozová firma na

této službě nehorázně obohacuje.

Tato tvrzení se v žádném případě

nezakládají na pravdě a rád bych

několika větami seznámil čtenáře,

za co vynakládají svoje peníze.

Poplatek, který město vybírá od

občanů, slouží k úhradě veškerých

nákladů spojených s likvidací ko-

munálního odpadu vyprodukova-

ného občany na území města. Ko-

munální odpad je velice široký po-

jem a v žádném případě to není

pouze ona zmiňovaná popelnice.

V našem městě jsou z těchto poplat-

ků hrazeny náklady spojené se svo-

zem a dotříděním druhotných su-

rovin z kontejnerových stání, roz-

místněných ve městě a jeho míst-

ních částech. Jedná se o papír, sklo

a plasty. Další část poplatku je urče-

na ke krytí nákladů spojených

s provozem recyklačního dvora. Ne-

jedná se o nijak zanedbatelnou část-

ku a ti občané, kteří služeb recyk-

lačního dvora využívají, jistě vědí

proč. Na tomto zařízení mohou ob-

čané, kteří mají uhrazen poplatek,

zdarma likvidovat další sortiment

odpadů, který by do své popelni-

cové nádoby nedali nebo který tam

nepatří. Je to především objemný

odpad z domácností např. starý ko-

berec, skříň, křeslo, dále stavební

su., železo, pneumatiky, odpad ze

zeleně, starý textil. Další složkou

jsou nebezpečné odpady, které zde

můžete zdarma likvidovat, což jsou

především ledničky a mrazničky,

televizory, autobaterie, znečištěné

obaly (např. nádoby od barev, ředi-

del, olejů), použité oleje, laky, ře-

didla, zářivky a výbojky. Jenom

pro ilustraci - likvidace 1 kg nebez-

pečného odpadu se pohybuje v roz-

pětí cca 11 – 20 Kč, ekologická

likvidace 1 ks lednice stojí 200 Kč

a televize 160 Kč.

Cena za svoz popelnicových ná-

dob zůstala téměř nezměněna oproti

loňskému roku. Ze strany společ-

nosti TS služby s.r.o. došlo k navý-

šení o 20 Kč, což je částka kterou

navýšila skládka Bukov cenu za ulo-

žení odpadu. Cena vlastní služby tj.

svozu zůstala nezměněna i přes loň-

ské 30 % zvýšení cen pohonných

hmot. Nárůst ceny za svoz 1 popel-

nicové nádoby tedy vzrostl asi

o 1,5 %, což je z mého pohledu

nárůst zanedbatelný. Chtěl bych zde

zdůraznit, že udržení této ceny nám

umožnil nákup nového svozového

vozidla, díky kterému dosáhneme

vyšší produktivity práce při pod-

statně nižších provozních nákla-

dech. Takže opět nejsou pravdivá

tvrzení některých občanů, že zvý-

šení poplatku má na svědomí ná-

kup nového vozidla. Kde tedy hle-

dat příčiny zvýšení poplatku za li-

kvidaci komunálního odpadu?

Hlavní příčinou je především zvý-

šení počtu svážených nádob na ko-

munálních odpad. Jestliže v době

před dvěma roky, kdy hradili ob-

čané poplatek ještě za popelnici, se

v Novém Městě sváželo cca 1900

nádob, v letošním roce, při platbě

paušálního poplatku, je to již 2400

nádob, což je velmi výrazný ná-

růst. Další příčinou jsou stále ros-

toucí náklady na provoz recyklač-

ního dvora, což je dáno stále se

zvyšujícím zájmem občanů využí-

vajících služeb tohoto zařízení. Zá-

roveň musím říct, že nedochází ani

k tomu, z čeho měli obavy i někteří

zastupitelé při rozhodování o pla-

cení paušálního poplatku anebo jiné

formy úhrady. Tehdy se hovořilo

o tom, že občany nebude systém

paušálního poplatku motivovat

k třídění odpadů. Opak je pravdou,

i loňský rok byl ve znamení nárůs-

tu vytříděných druhotných surovin

oproti roku předchozímu. Bohužel

je pravdou, že se najdou i jedinci,

kteří odpady netřídí, protože se do-

mnívají, že zaplatili dost peněz

a mohou tedy do své popelnice sy-

pat všechno. Rozhodli jsme se pro-

to, že v letošním roce budeme proti

těmto spoluobčanům postupovat

důsledně v souladu s vyhláškou měs-

ta o nakládání s komunálním odpa-

dem, která jasně stanovuje povin-

nost druhotné suroviny třídit a rov-

něž stanoví, které odpady do po-

pelnic a kontejnerů na směsný od-

pad nepatří. Nádoby, které budou

obsahovat nevytříděný odpad, ne-

budou sváženy a jejich majitelé bu-

dou oznámeni městskému úřadu

pro porušení obecně závazné vy-

hlášky.

Luděk Sečanský, jednatel
společnosti TS služby s.r.o.

Prodej LÉTO 2001 zahájen !!!

Hit léta 2001 – pobyty na ostrově Krk za výhodnou cenu 2.490 Kč

vč. dopravy  - slevy pro kolektivy

Rekreační pobyty v Chorvatsku, Itálii, Španělsku, Řecku a v České

republice

Dále Vám nabízíme přípravu zájezdů pro skupiny zájezdů na objed-

návku, víkendové koupání u Jadranu Chorvatsko, autobusovou
dopravu Karosa Lux – video, TV, WC, lednice, klimatizace.

Veškeré informace získáte v naší cestovní kanceláři na adrese:
Vratislavovo nám. 116, Nové Město na Moravě,

tel. fax: 0616/618823, 0604/104922

Internet: www.hyperlink.cz/hejkaltour

Autoškola Černý, Horní 30, ŽWár nad Sázavou, tel.: 0616/22811

TAXI služba – mobil 0723/088915 – Citroen Xara 200 Hdi,

automatická klimatizace, ABS, závěs s přívěsem

TEPELNÁ A AKUSTICKÁ IZOLACE

CLIMATIZER PLUS
Ušetří peníze, čas a energii

CLIMATIZER PLUS – vyroben v ISO 9002 je nehořlavá
zdravotně nezávadná tepelná izolace odpuzující hlodavce.
Vhodná pro zateplení nepřístupných dutin-stropů a stěn,

půdních vestaveb, nepodchozích stropů hal a dílen.

Cena včetně aplikace na 1m3 760 Kč
Dále provádíme

◆  systém sádrokartonové výstavby KNAUF
◆  zateplení fasád budov obklady VINYL SIDING

◆  dekorační stropní podhledy ARMSTRONG

Konzultace v místě realizace ZDARMA

informace tel. 0616/616993, 0616/616988 mobil: 0602/845023

Tuzemské prázdninové pobyty
V katalogu pobytových zájezdů v tuzemsku nabízíme řadu týdenních pobytů za velmi

výhodné ceny.

Například Orlická přehrada dosp. 2.040,- dítě 1.540,- polopenze
Lipenská přehrada dosp. 2.200- dítě 1.530,- polopenze

Český ráj - Sedmihorky dosp. 2.180,- dítě 1.750,- polopenze
Mohelnice - ATC Morava dosp. 1.660,- dítě 1.280,- polopenze

Strážnice dosp. 2.290,- dítě 1.810,- polopenze

Přehrada Bystřička dosp. 1.600,- dítě 1.470,- bez stravování
Plumlovská přehrada dosp. 1.190,- dítě 1.090,- bez stravování

Červenohorské sedlo dosp. 1.210,- dítě do 15-ti let 870,-
bez stravování

Kompletní nabídku tuzemských pobytů - hotely, penziony, chatové osady, autokempy

naleznete v katalogu Čedoku, který si můžete vyzvednout v Informačním centru v Novém
Městě. Čedok ŽEár nad Sázavou tel. 0616/23648
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Příliš osobních zájmů, příliš politikaření
V minulém čísle Novoměstska in-

formovala redaktorka Jašková o mi-

mořádném jednání zastupitelstva.

Rozhodovalo se o delegování zá-

stupců města na členské schůze Les-

ního družstva obcí Přibyslav (LDO)

a valné hromady společnosti Lesy

a zeleň Nové Město na Moravě

(LAZ), včetně odkupu podílu LDO

v této společnosti. Ráda bych se

k tomuto jednání vrátila a podělila

se o své postřehy nejen z tohoto

jednání.

Jak již bylo řečeno, nebylo to

jednání pěkné. Dvanáct zastupitelů

skrytě vyjádřilo nedůvěru vedení

města, včetně rady města, bez uve-

dení konkrétních důvodů. Jednání

bylo nezvládnuté, připomínalo ze

všeho nejvíce kotel, ve kterém ja-

kékoliv věcné argumenty bylo zby-

tečné předkládat. Málokdo je totiž

chtěl slyšet. Přitom návrh řešení,

který předložila RM, byl téměř shod-

ný s návrhem, který předložil zá-

stupce ODS. RM po obsáhlé diskusi

doporučila ZM návrh, jenž neobsa-

hoval jméno pana Svatoně a ing.

Povolné, kteří jsou ve společnosti

LAZ v pracovně právním vztahu a

v celé problematice jsou oba velmi

osobně zainteresováni. RM se rov-

něž domnívá, že zastupování města

JUDr. Havlíkovou nebylo nezbyt-

né. Své právní stanovisko a posou-

zení problémů LDO, na něž město

upozornilo, paní doktorka písemně

zpracovala a zástupci města ho mají

k dispozici. Tři členové RM jeden

den hlasovali pro návrh RM, přijali

argumenty, které byly na jednání

rady předloženy, včetně stanoviska

finančního výboru, aby vzápětí tento

návrh v ZM nepodpořili. Žádné

okolnosti, které by vedly k nutnosti

přehodnotit postoj, se mezi jedná-

ním RM a ZM nevyskytly. V RM

jednoznačně zaznělo, že jednání

mají pokračovat ve věcném duchu,

bez emocí tak, abychom pro odkup

dosáhli přijatelnou cenu a získali ve

společnosti LAZ stoprocentní vlast-

nictví. Respektovali jsme některé

připomínky zástupců města z pře-

dešlých jednání a pro další vyjed-

návání RM navrhla zastupitele pana

Sokolíčka, pana Klimenta a Mgr.

Hlouška, lesního hospodáře ing.

Martince a vedoucí finančního od-

boru paní Strašilovou. Jde o inves-

tici do 4 milionů korun.

Nemohu se zbavit velmi nepří-

jemného dojmu, že příliš často zve-

dáme ruce pro rozhodnutí, která

nejsou podložena řádnými argu-

menty. Pro milionové investice ne-

potřebujeme podnikatelský záměr.

Když se nám to hodí, zpochybníme

odborné posudky a stanoviska ne-

závislých odborníků. Stačí nám pár

slibů, čar na papíře, autorem nepo-

depsaná stanoviska od někoho,

komu momentálně věříme a kdo

má jiný názor, než náš politický

protivník. Z věcného a odpověd-

ného hledání řešení se stává politi-

kum, boj jedněch proti druhým.

Následky se objeví zpravidla až

v dalším volebním období, přine-

sou s sebou další investice a dopro-

vodným prvkem je pochopitelná

rozladěnost občanů města.

Dovolím si uvést několik špat-

ných rozhodnutí, která byla podce-

něna právě v začátcích a s jejichž

důsledky nyní obtížně bojujeme. Je

to teplofikace města, Tenergo a NMP.

Zadání výstavby penzionu a její do-

zorování najatou firmou. Založení

společnosti LAZ v roce 1996, kdy

jsme měli bohatou nevěstu LDO.

Dnes se rozcházíme. Změnily se

podmínky? Stala se chyba na po-

čátku, nebo ji děláme nyní? Špatně

připravená privatizace bytového

fondu, s jejímiž důsledky se řada

občanů potýká ještě dnes. Nekon-

cepční povolení výstavby rodin-

ných domků v nepřipraveném úze-

mí bez komunikace na Svárově.

A abych nepoukazovala jen na ne-

dostatky minulých období, musím

upozornit i na špatná rozhodnutí

v roce loňském, za které nesu jako

místostarostka odpovědnost bez

ohledu na to, zda jsem pro ně hla-

sovala, či nikoliv. Je to odprodej

pozemku města určeného pro pod-

nikání bez předložení podnikatel-

ského záměru. Město mělo mož-

nost ovlivnit v této lokalitě aktivity,

které by byly přínosem. Velmi leh-

ce se této možnosti vzdalo. Budu

ráda, když nás všechny současný

majitel tohoto pozemku příjemně

překvapí. Dalším špatným rozhod-

nutím, tentokrát RM, je přidělení

městského bytu člověku, který ho

ještě několik let nebude potřebo-

vat. Protesty občanů a nespokoje-

nost těch, kteří skutečně byt potře-

bují, jsou oprávněné.

Jsem daleka toho, abych vše, co

bylo uděláno, zatracovala a zpo-

chybňovala. Nebylo by to ani správ-

né, ani objektivní. Všechny zmíně-

né problémy (a nejen ty) město ře-

šit muselo a řada z nich byla velmi

složitá. Jde o to, na základě jakých

podkladů bylo rozhodováno, jak

dalece byla přijímána oponentní sta-

noviska. Mnohdy zcela zbytečně

pokládáme svůj návrh řešení za je-

dině možný a správný a jeho nepři-

jetí vnímáme jako útok proti své

osobě. Je jedno, zda jsme předkla-

dateli, či oponenty. Skutečnost, že

někteří zastupitelé si přestávají od-

povídat na pozdrav, je tou nejsmut-

nější realitou. Naslouchat neumí-

me, útoky zvládáme bravurně. Ten-

to styl práce nikdy nemohu přijmout.

Dovolím si vyzvat všechny poli-

tické strany a členy zastupitelstva

města k maximální odpovědnosti.

Město není vedení města, či úřad,

jak často slýchám. Starosta a mís-

tostarosta mají každý pouze jeden

hlas ze třiadvaceti v ZM a jeden ze

sedmi v RM. Sebelepší nápad kva-

litně a odborně zpracovaný úřa-

dem není možné zrealizovat bez

podpory členů zastupitelstva. V této

souvislosti bych ráda zmínila, že

scházelo velmi málo, aby rekon-

strukce hotelové ubytovny UNO

nebyla ve stávajícím rozsahu v ZM

schválena, přestože byla perfektně

připravena. Výstavba 68 nových

malometrážních bytů byla pro ně-

které zastupitele zbytečná. Mnohas-

tránkový písemný materiál a zpra-

covaná studie byly prohlášeny za

nedostatečné.  Najít shodu není sa-

mozřejmě jednoduché. Není ani

možné vždy všem zájmům vyho-

vět. Osobně vnímám práci pro město

jako práci týmovou, v níž od sebe

nelze oddělovat zaměstnance úřa-

du a členy samosprávy. Je o vyso-

kém pracovním nasazení a korekt-

ních vztazích. Je o důvěře, velko-

rysosti a odpovědnosti. Je o dodr-

žování principů demokracie. Ne-

jsme jediným městem, kde převlá-

dá silný individualismus a zcela váz-

ne komunikace. Záleží však jenom

na nás, zda společnými silami změ-

níme něco, co není dobré. Zda se

pokusíme vnést do naší práce altru-

ismus, což znamená pracovat ne-

zištně a pro všechny. Záleží jenom

na nás, zda si občan naší práce bude

v budoucnu vážit.

Dovolím si vyzvat i vás, občany.

ChoWte na jednání zastupitelstva.

Svojí účastí prospějete nám všem.

Zdeňka Marková
Pozn. red.: Text byl psán v druhé

polovině února, v době, kdy Zdeň-

ka Marková vykonávala funkci mís-

tostarostky města.

Krušnohorci a Nové Město na Moravě
No nic, aspoň sme se poučili!,

sděluje výsledek sklizně kukuřice

v Krušných horách náčelník kme-

ne Krušnohorců v podání Josefa

Aloise Náhlovského. Zda znovu

pokus opakovali, není známo. Po-

dobné rčení lze vysledovat v roz-

hodování novoměstských radních.

Souvislosti jako u Krušnohorců jsou

v podání pokus – omyl. Potom ná-

sleduje poučení pro další generace.

Bohužel, několik volebních obdo-

bí se těmito poučeními jen hemží.

Jistě je známo, jakým způsobem

byla provedena teplofikace v No-

vém Městě na Moravě. Město zde

ztratilo vliv a pouze doplácí na ne-

výhodné smlouvy. Zadání stavby

Penzionu v řádech desítek milionů

korun firmě, která měla jen několik

lopat a kolečko, nemohlo dopad-

nout jinak. Odepsáním pohledávky

ve výši 5 mil. Kč byli poškozeni

všichni občané N. Města, protože

tyto peníze mohly být využit ku pro-

spěchu všech. No nic, aspoň jsme se

poučili!, říkají dnes ti, kdo přes veš-

kerá varování prosadili firmu, která

zkrachovala. O následných ztrátách

při výměně střechy a odpovědnosti

investora se již skromně mlčí.

Potom následuje hurá privatiza-

ce bytového fondu, radniční puče,

záhadné přidělení bytu těm, kdo jej

vůbec nepotřebují, oddalování vý-

stavby obchodního centra, komic-

ké vymístění trhovců z náměstí do

náruče soukromé firmy atd. atd.

A tak prostředky mizí v nená-

vratnu a ti, kdo taková mizerná roz-

hodnutí vydávají, pokyvují hlava-

mi a mluví za všechny občany, že

je to poučení propříště. Ale protože

občané si zvolili své zastupitelstvo,

předpokládá se, že zvolení zastupi-

telé budou dbát rozkvětu města

a budou se odpovědných funkcio-

nářů ptát, proč jedno poučení ne-

stačí a proč se město musí finančně

zruinovat. Protože se ale nikdo dů-

razně neptá, nebo v rozhodujícím

okamžiku na jednání chybí, zůstá-

vá Nové Město na Moravě na konci

srovnatelných měst, jako je Bystři-

ce n. P. nebo Velké Meziříčí.

Z toho všeho plyne pouční, že

dějiny a zkušenosti Krušnohorců

jsou s novoměstskými naprosto

srovnatelné.                 Josef Brůna

INZERCE

Ředitelství školy a vedení škol-
ní jídelny při 2. ZŠ Nové Město
na Moravě, ul. L. Čecha 860
upozorňují občany, kteří mají
zájem o stravování v jejich
školní jídelně, nech> se přihlásí
v kanceláři školní jídelny.
Informace podáme i telefonic-
ky na č. 0616/615 183.

●  Prodám hluboký kočár zn. Dema,

čtyřkombinace, modrobílý, prostor-

ný, velká kola, používaný 8 měsí-

ců, pův. cena 5500 Kč, nyní 2000

Kč. tel. 0616/616 613

● Prodám stůl, světlé dřevo, masiv,

eko-lak, výškově nastavitelný, mož-

nost šikmé desky, cena 2000 Kč

a židli, masivní borovice, výškově

nastavitelná, velikost 3 – 15 let, cena

800 Kč. tel. 0605 922080 (dopol.)

● Prodám garáž u Jelínkova mlý-

na. tel. 0602 525 994
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Škola je zařazena v síti škol Mi-
nisterstva školství, mládeže a tě-
lovýchovy České republiky a výu-
ka ve specializovaných třídách je
realizována na základě projektu
schváleného Radou Programu
rozvoje základního a středního
školství pod č. j. 15099/94-20.

ZAMĚŘENÍ A OBSAH STUDIA
Studium ve specializované třídě za-

měřené na výpočetní techniku je

určeno pro žáky, kteří s velmi dob-

rými výsledky zvládají učivo zá-

kladní školy a v letošním školním

roce ukončí 5. ročník. V následují-

cích čtyřech ročnících, odpovídají-

cích 6.-9. ročníku ZŠ, budou žákům

kromě výuky základních předmětů

poskytnuty také teoretické a zejmé-

na praktické základy činností spo-

jených s výpočetní technikou, vhod-

ných pro rozvíjení na středních ško-

lách. Učební plán specializovaných

tříd je doplněn o dva nové předmě-

ty - výpočetní technika a cvičení z

výpočetní techniky, ve kterých se

žáci během čtyř let seznámí:

· se základním ovládáním počítačů

v systému Windows 98

· s programy z oblasti textových a

grafických editorů, tabulkových

procesorů a databází (MS Works,

MS Word, MS Excel, MS Access,

Corel Draw...)

· se základy programování (Visual

Basic)

· se zásadami práce s lokální počíta-

čovou sítí Windows NT

· s mezinárodní počítačovou sítí In-

ternet a se zásadami práce s infor-

macemi a elektronickou poštou

· s principy týmové práce a kolek-

tivním řešením problémů

· se základy moderního počítačo-

vého vybavení a vybranými typy

příslušenství počítačů

· se základy psaní na počítači (psaní

všemi deseti)

· se základy odborné terminologie

z oblasti výpočetní techniky v ná-

vaznosti na nezbytné jazykové zna-

losti

Součástí učebního plánu jednotli-

vých ročníků jsou rovněž odborné

exkurze se zaměřením na výpočet-

ní techniku (mezinárodní výstava

výpočetní a komunikační techniky

INVEX v Brně, exkurze do výrob-

ního závodu počítačů AUTOCONT

v Ostravě atd).

ORGANIZAČNÍ A MATERIÁL-
NÍ PODMÍNKY
Nově vzniklý kolektiv žáků specia-

lizovaných tříd vykazuje na zákla-

dě poznatků posledních let velmi

dobré studijní výsledky. Průměrný

prospěch těchto tříd se při zahájení

studia v 6. ročníku pohybuje v roz-

mezí 1,1 - 1,2. Výuka probíhá pod-

le schválených osnov a učebních

plánů v počítačové učebně, která je

vybavena osobními počítači řady

PentiumII 333 MHz zapojenými do

sítě Windows NT, projekční a pre-

zentační technikou (LCD panel, te-

levizní přijímače) a dalšími zaříze-

ními (sí.ová barevná tiskárna HP

DJ 2000CN, scannery Hewlett Pac-

kard a Microtek atd.).

Žáci mají k dispozici učebnici vý-

početní techniky vytvořenou au-

torským kolektivem pedagogů naší

základní školy, která byla schvále-

na MŠMT ČR jako učebnice pro

základní školy.

V prvním ročníku (6. ročník ZŠ) je

zajištěna oboustranná propustnost

specializované třídy, spočívající v

bezproblémovém přestupu do ne-

specializované třídy v případě stu-

dijních těžkostí žáků, nebo naopak

v přijetí nadaného jedince do speci-

alizované třídy i v průběhu školní-

ho roku. Mít vlastní počítač není

podmínkou pro studium ve specia-

lizované třídě.

Škola se v rámci své specializace

úspěšně zapojuje do různých re-

publikových i mezinárodních pro-

jektů a grantů. V současné době byl

předložen Ministerstvu školství,

mládeže a tělovýchovy České re-

publiky ke schválení projekt naší

školy s názvem Koordinační, me-

todické a školící centrum pro vyu-

žití ICT v pedagogicko didaktické

praxi základních škol.

POŽADAVKY NA UCHAZEČE
· velmi dobrý prospěch v pololetí

5. ročníku

· velmi dobré zvládnutí hlavních

vyučovacích předmětů v rozsahu

učiva základní školy

· schopnost koncentrace pozornos-

ti, zájem o výpočetní techniku

· úspěšné zvládnutí přijímacího po-

hovoru před přijetím žáka do 1.

ročníku specializované třídy (6. roč-

ník ZŠ)

· absence výrazných zdravotních a

výchovných problémů

OBSAH PŘIJÍMACÍHO POHO-
VORU
· písemná část zaměřená na všeo-

becné znalosti z hlavních předmětů

a řešení drobných logických pro-

blémů

· všeobecný ústní pohovor (absol-

vují jej pouze úspěšní řešitelé pí-

semné části pohovoru)

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Všichni uchazeči o přijetí do první-

ho ročníku specializované třídy

obdrží písemné pozvání k přijíma-

címu pohovoru na základě vyplně-

né a odevzdané přihlášky. Přihláš-

ky jsou k dispozici u výchovných

poradců jednotlivých škol nebo pří-

mo u ředitele Základní školy v No-

vém Městě na Moravě, Vratislavo-

vo náměstí 124. Termín odevzdání

vyplněné přihlášky prostřednictvím

výchovných poradců jednotlivých

škol je stanoven na 11. 4. 2001.

PŘIJÍMACÍ POHOVORY
Přijímací pohovory se uskuteční 19.

4. 2001 v budově Základní školy

se specializací v oboru výpočetní

techniky v Novém Městě na Mora-

vě, Vratislavovo náměstí 124. Přijí-

macího pohovoru se mohou rodiče

uchazečů osobně zúčastnit.

DALŠÍ INFORMACE
Doplňující informace můžete zís-

kat při návštěvním dnu, který se

uskuteční dne 31. 3. 2001 v době od

9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00

hodin, nebo přímo u ředitele školy

na telefonním čísle 0616/616 029.

nabízí nový balíček produktů a služeb FLEXIKONTO:

Běžný korunový účet - zajišGuje finanční záležitosti týkající se domácnosti -

převody mezd, sociálních dávek, důchodů, platby pomocí trvalých příkazů, SIPO.

Hotovost nad stanovenou částku je možné automaticky převádět na spořící účet

nebo revolvingový terminovaný vklad.

Spořící účet - denně přístupný - výhodněji úročený než běžný účet, možnost

atomatických převodů na běžný účet nebo revolving.

Revolvingový terminovaný vklad - automaticky se obnovuje např. 7, 14, 21 dnů,

1 měsíc, též možnost automatických převodů.

Platební karty jsou mezinárodní s možností využívat bankomaty ostatních bank v

ČR bez poplatků, součástí karet je výhodné pojištění.

Flexikredit - čerpání účtu do minusu. K Flexikreditu lze získat službu

GSM banka - ovládání Vašeho účtu pomocí mobilu, mobil můžete získat od

banky zdarma.

Penzijní připojištění - moderní spoření s výraznou podporou státu.

Dále nabízíme:

Osobní půjčka EXPRES - bez ručitele, peníze lze vybrat v hotovosti, vyřízení

půjčky trvá maximálně 3 dny.

Hypotéční úvěr - již od částky 300.000 Kč, splatnost až 20 roků.

v Tišnově na sídlišti pod Klucaninou
Hornická 1524 (panelák – 2. patro) - paní Blažena Sáblíková

Tel. 0504/415 493, 0607/520 006

Nabízíme: ● dámské svatební šaty a svatební doplňky

●  šaty pro družičky a šaty do tanečních

Svatební doplňky:

● závoje, klobouky, ozdoby do vlasů, rukavičky),

ozdoby na auta (panenky, prstýnky), obuv

● prodej svatebních oznámení – velký výběr

● prodej snubních prstenů – 500 druhů

● videozáznam svatebních obřadů

● pečení svatebního cukroví

✹✹✹

Út, St, Čt: 14 – 20 hod.

Sobota: 14 – 20 hod.

Po domluvě možno i jindy

✹✹✹
www.sweb.cz/pujcovnatisnov půjcovnatisnov@seznam.cz

Podrobné informace: tel. 0616 / 616410-1, www.gecb.cz

Půjčovna
svatebních šatů a doplňků

ve specializované třídě se zaměřením na výpočetní techniku
INFORMACE O STUDIU
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JOSEF KADLECJOSEF KADLEC
výuka řízení motorových vozidel

Maršovice 36,
tel. 0616 / 616 298      0604 384 736

TÝDEN DĚTEM

Kompletní světová špička orientačních běžců zavítá do Nového Města!!

Atletika
Atletický oddíl pořádá v neděli8.

4. 2. ročník jarního přespolního

běhu Korunou za korunu. Startují

všechny kategorie, začátek je v 9,30

hod. na hrázi Cihelského rybníka.

ph

Sběrna SAZKY a.s.
na Vratislavově náměstí

v N. Městě na Mor. upozorňuje na

změny v provozu
kurzových sázek,

zejména tipování sólo zápasů bez

manipulačních poplatků.

Bližší informace získáte

na tel. 0616/618 694

nebo přímo ve sběrně.

Výroční zpráva o realizaci záko-
na č. 106/99 Sb., o svobodném
přístupu k informacím za rok 2000
v působnosti Městského úřadu
v Novém Městě na Moravě
Vnitřní pravidla pro zajištění pří-

stupu k informacím v působnosti

MěÚ schválila MR na svém zasedá-

ní dne 7. 2. 2000. V termínu do

1. 3. 2001 je stanovena zákonná

povinnost týkající se zveřejnění vý-

roční zprávy o činnosti v oblasti

poskytování informací podle zák.

č. 106/99 Sb., o svobodném přístu-

pu k informacím za rok 2000.

S odkazem na § 18 cit. zákona, ve

kterém je stanoven výčet údajů této

zprávy, předkládá MěÚ v Novém

Městě na Moravě tuto zprávu.

V roce 2000 bylo podáno :

-7 písemných žádostí, z toho 3 žádo-

sti podaly právnické osoby, 4 pak

fyzické osoby

-3 žádosti o poskytnutí informací

byly zamítnuty (jednalo se o infor-

mace týkající se seznamu stavební-

ků, proti rozhodnutí nebylo podá-

no žádné odvolání, v 1 případě nad-

řízený orgán k dožádaní žadatele

potvrdil správnost postupu MěÚ)

-za zpracování vyžádané informa-

ce byla v 1 případě uplatněna ná-

hrada nákladů, a to ve výši 90 Kč

-4 žádosti, které byly kladně vyří-

zeny, se týkaly oblastí: problemati-

ky výroby a dodávek tepla, nájem-

ného, bytové problematiky, inves-

tičních záměrů města

-na vyřizování žádostí se podílel:

3 x odbor SÚaŽP, 1 x IHM, 2 x

místostarosta, 1 x tajemník

-opis podstatných částí rozsudků

soudu – žádný rozsudek nebyl vy-

dán

-výsledek řízení o sankcích na ne-

dodržení tohoto zákona – žádná

sankce nebyla uložena

-poskytování stovek informací

v telefonním nebo osobním styku

je zaměstnanci MěÚ považováno

za samozřejmost a součást jejich pra-

covního výkonu – není sledováno

-ke zvýšení informovanosti veřej-

nosti výrazně přispívá např. distri-

buce Novoměstska do každé do-

mácnosti, dálkový přístup k elek-

tronickým informacím – internet,

vybudování metropolitní sítě Hej-

kalnet, zřízení info-boxu na budo-

vě MěÚ, pravidelné konání tisko-

vých konferencí vedením města

s novináři

Tuto výroční zprávu projednala

a schválila rada města na svém za-

sedání dne 26. 2. 2001.

Petr Dvořák, tajemník MěÚ

Měsíc únor je již pátým rokem pro

žáky 1. základní školy v Novém

Městě na Moravě spojen s akcí, kte-

rou organizátoři nazvali „Týden

dětem“. Tuto novou a pěknou tra-

dici každoročně připravují pro své

žáky učitelé školy v úzké spoluprá-

ci se Sdružením rodičů.

Vra.me se tedy na začátek naší akce

a zároveň si přibližme některé krás-

né okamžiky letošního Týdne dě-

tem, který byl připraven opět v ji-

ném duchu než ten loňský.

V pondělí navštívili naši nejmenší

žáci filmové představení „Čaroděj-

ky z předměstí“ a starší žáci strávili

příjemnou chvilku při besedě s re-

portérem televize Nova s Josefem

Klímou. Odpoledne už začali žáci

naplňovat naše letošní motto: „Řek-

ni to a já to zapomenu. Ukaž to a já

si na to možná vzpomenu. Nech

mne to udělat a já si to osvojím.“

V průběhu celého týdne soutěžili žáci

prvního stupně o bobříky např. Pěti

smyslů, Mrštnosti, Míření apod. Žáci

druhého stupně prokazovali své do-

vednosti, schopnosti a vědomosti ve

Scrablu, v Bludišti a v Cestě životem.

Někdo nástrahy jednotlivých sou-

těží zvládl lépe, jiný o něco hůře,

ale všichni v této náročné zkoušce

obstáli se ctí.

V průběhu týdne byl pro zpestření

začleněn do programu pro žáky 1.

stupně dětský karneval s celou řa-

dou soutěží a tanců. Nechyběla ani

oblíbená soutěž o nejlepší masku.

Na karneval navázala další krásná

a populární akce celého týdne –

diskotéka pro žáky 2. stupně.

Velké množství hodnotných cen

pro nejlepší jednotlivce a družstva

připravili sponzoři 1. základní školy.

Pátečním slavnostním předáváním

cen za účasti žáků, učitelů, rodičů

a sponzorů jsme zakončili akci, po-

mocí které jsme chtěli žákům uká-

zat, jak mohou užitečně a přitom

zábavně prožít svůj volný čas, najít

si vhodnou činnost pro aktivní od-

počinek.

Uznání a potlesk všech zúčastně-

Když před necelým rokem, v čer-

venci 2000, končilo na stadiónku
u Ski hotelu veleúspěšné Mistrov-

ství světa juniorů v orientačním běhu

závodem štafet, byl jsem některým
z novoměstských diváků dotázán,

kdy že opět v Novém Městě uvidí-
me některé z vrcholových klání svě-

tového orientačního běhu. Tehdy

jsem s nostalgií v hlase odpovídal,
že toho se asi nedožijeme, když tak

jedině v lyžařském OB, protože ori-
entační běh je založen na principu

běhu v neznámém terénu, a tak na

rozdíl od lyžařů nemáme možnost
pořádat velké závody v jednom

místě periodicky, …

Stal se však malý zázrak. To, co se

zdálo téměř nemožné, se stává po
necelém roce skutečností. V neděli

6. května 2001 v odpoledních ho-

dinách totiž opět u Ski hotelu přiví-
táme kompletní světovou špičku,

která zde absolvuje závod čtyřčlen-
ných smíšených štafet v tzv. super-

sprintu v rámci akce „Park World

Week“, která je součástí série závo-
dů „Park World Tour“.

Supersprint, neboli parkový orien-
tační běh, je nejmladší disciplínou

orientačního běhu. Jejím cílem

a cílem série závodů „Park World
Tour“ je zatraktivnění orientačního

běhu a jeho přiblížení divákům
a médiím. Proto zde není kladen

takový důraz na obtížnost, utajení

i neznámost terénů, ale spíše na
atraktivitu prostředí. Pro ilustraci,

v minulosti se závody této série bě-
žely např. na Petříně, v centru Čes-

kého Krumlova, ale také v ZOO ve

Stockholmu nebo v centru Pekingu
či Soulu. Tato disciplína, která běží

mimo režii světové federace OB
(IOF), je určitým předobrazem bu-

doucí olympijské podoby orientač-

ního běhu.

Každopádně můžeme 6. května oče-

kávat nesmírně dramatický, zajíma-
vý a napínavý závod, kdy mezi

závodníky z cca 50 zemí celého

světa se bude chtít výrazně prosadit
i česká reprezentace. Jménem SK

Orientační sporty Nové Město na
Moravě, který participuje na pří-

pravě tohoto závodu, zvu všechny

Novoměš.áky - nenechte si ujít ten-
to sportovní zážitek, který by měl

svojí vyrovnaností, konkurencí,
dramatickým průběhem i bojem

české reprezentace o nejvyšší příč-

ky předčit i závody SP v běhu na
lyžích!

Přesný program a aktuální infor-
mace budou zveřejněny v průběhu

dubna.

Ing. Radan Kamenický

ných patřil nejenom těm, kteří vy-

hráli a byli oceněni, ale i těm, kteří

se do soutěží zapojili, nebo. proká-

zali, že si dovedou v duchu našeho

motta s různými problémy a nástra-

hami úspěšně poradit.

Věříme, že stejně zdárně a úspěšně

si budou žáci 1. základní školy

v Novém Městě na Moravě počínat

i ve svém dalším osobním životě.

1. základní škola
v Novém Městě na Moravě

Severská kombinace
Na Mistrovství ČR v severské

kombinaci v Lomnici nad Popel-

kou si 3. 3. dobře vedli novoměstští

žáci.

Z výsledků:
Žáci mladší, r.1990: 2.místo Jančík

Lukáš, 11. místo Plhal Martin

Žáci starší, r.1987-88: 3. místo Fou-

sek Tomáš, 4. místo Vambera

Tomáš Sk
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In memoriam
(všem padlým stromům v Ochoze)

D.J.
***

Na Bílé skále padl buk.

Pod tíhou námrazy a větru ledo-

vého

kmen jeho statný náhle puk

a tiše padá v příkrov bílý;

a korunou svou mává jak na po-

slední chvíli

by se loučil s dálkami modravými,

svou Vysočinou milovanou,

jež v zimě větve jeho postříbřila

a v horkém létě laskavá zas byla

tím teplým vánkem s vůní vřesu;

roky dlouhé on dohléd´ k lesu

kde údolím se město vine,

te> větvemi mu naposledy mává

a z obzoru jeho se zvolna ztrácí i

Pasecká skála

i Studnice a Medlov

a cesty kolem co listím zlatil,

když v podzimním se větru klátil

a koberec měkký chystal lyžařům.

Čest buku jenž padl vedle stopy

Zlaté lyže,

na které o pár metrů svahem níže

dál mládí bude závodit

a buk ten starý stále bude žít

ve vzpomínkách všech,

kteří v stínu jeho odpočinek hle-

dali.

Mladí fotbalisté Orla zabojovali
Pod vedením trenérů Lukáše Ně-

meckého a Romana Žáka se v sobo-

tu 24. února vydala skupinka 8 mla-

dých orlů reprezentovat novoměst-

skou jednotu na tradiční celorepub-

likové Mistrovství Orla v sálovém

fotbalu v kategorii žáci, které se ko-

nalo v tělocvičnách 5. ZŠ ve ŽWáru

nad Sázavou. Již pouhá kvalifikace

na toto mistrovství byla pro mladé

fotbalisty velikým úspěchem.

V základní skupině obsadili fotba-

listé druhé místo, když po výhrách

nad Starým Lískovcem 6:2, Kněži-

cích 5:1 prohráli s Moutnicemi 1:8.

O postupu ze základní skupiny do

semifinále se rozhodlo dramatickém

utkání s týmem Brno-Obřany, ve

kterém naši zvítězili těsně 5:4.

V semifinále již ale nestačili favori-

zovanému Uherskému Brodu

a v boji o 3. místo podlehli loň-

ským vítězům, družstvu Moutnic,

již pouhým rozdílem dvou branek.

Celkově obsadili orlíci 4. místo

a umístnili se tak před tradičním

soupeřem ze ŽWáru, který skončil

na 5.-6. místě.

Nadšení a výkon mladých hráčů je

největší odměnou a zároveň moti-

vací všem těm, kteří pracují s mlá-

deží. Reportáž a výsledky z mis-

trovství můžete najít na internetu

na adrese www.orel.cz.

Vít M. Německý,
sportovní referent

Část honitby k volnému venčení psů
Zákon č. 23/62 Sb. o myslivosti

ve znění pozdějších dodatků přika-

zuje myslivcům zvěř chránit a cíle-

vědomě chovat. V současné době

jde však o úkol nelehký. Na zvěř

totiž působí nejen zhoršující se

životní prostředí, zvyšující se pro-

voz dopravních prostředků na sil-

nících, ale v nemalé míře i zvyšují-

cí se počet chovatelů psů, kteří se

svými miláčky křižují pole, louky

a lesy bez vodítek.

Myslivci z mysliveckého sdru-

žení Zátoky Nová Ves tyto problé-

my znají z lokality zvané Malé Mi-

chovy, kde psi působí na zvěř škod-

livě a zahánějí ji na silnici. Vždy.

jen z roku 2000 je známo deset

kusů poražené srnčí zvěře (škoda

cca 15 tis. Kč „pouze na zvěřině“).

Členové MS Zátoky si jsou vě-

domi, že pes se musí někde volně

proběhnout, a proto navštívili sta-

rostu města s návrhem na vyčleně-

ní okrajové části honitby, ve které

budou moci psi volně pobíhat, aniž

by někdo majitele či psa omezoval.

Na oplátku požadují, aby na území

za pomyslnou čarou byl vstup ome-

zen pouze na veřejné cesty a psi

byli vedeni na vodítkách.

MS Zátoky Nová Ves navrhuje,

aby onou bezpečnou zónou bylo

území ohraničené silnicí II/150, od-

tud štěrkovou cestou od Zeleného

kříže k Hornímu dvoru a dále pří-

mo k rybníčku u silnice II/360 smě-

rem na Novou Ves. Po obvodu hra-

nic by samozřejmě byly umístěny

upozorňující značky. Za těmito

značkami by se pak postupovalo

dle § 21, odst. 1,2,3 zákona 23/62

Sb. o myslivosti.

První jednání se starostou města

za přítomnosti pracovníka OkÚ

ŽWár n.S. P. Kříže skončilo před-

běžnou dohodou, že budou oslove-

na i zbývající tři myslivecká sdru-

žení, jejichž honitby se v okolí

N. Města nacházejí. Problematika

volně pobíhajících psů v okolí N.

Města by pak mohla být řešena jako

celek k vzájemné spokojenosti

všech zainteresovaných.

O dalších jednáních a případné

dohodě bude Novoměstsko infor-

movat a připojí mapku s vyznače-

ným územím, kde mohou psi volně

pobíhat.

Eva Jašková,
Karel Kopáček

(dokončení ze str. 1)
❒  Rada města přijala i podmínky
na poskytnutí grantů v oblastech
sport, spolková činnost a kultura
(podrobně v Novoměstsku č. 3).
Celkově bude mezi spolky rozdě-
leno 1,8 mil. Kč.
❒  Rada města doporučuje, aby za-
stupitelstvo města schválilo uzavře-
ní smluv mezi městem a novoměst-
skými stomatology (osm smluv,
každá na 1600 Kč), čímž by měla
být zabezpečena víkendová zubní
pohotovostní služba. Dříve tyto
služby financoval OkÚ, krajské
hejtmanství však na ně zatím finan-
ce nemá. V rozpravě zazněla i při-
pomínka, že do budoucna nelze

 Zprávy z radnice 
podobné povinnosti přesouvat na
obce (a to obce spádové, nebo. ve
vesnicích zpravidla zubní ordinace
nejsou). Rada města rozhodla, že se
N. Město připojí k dopisu adreso-
vanému ministrovi zdravotnictví
a bude žádat, aby ministerstvo řeši-
lo financování pohotovostních slu-
žeb - první pomoci, lékárenské
a stomatologické.
❒  Rada města projednala směnu
a odkup pozemků města a pozem-
ků v majetku Jana Šincla v prostoru
dvora za I. ZŠ. Mnohaletý nedoře-
šený majetkový vztah, který má své
kořeny v dobách malé privatizace,
by mohl být uzavřen.

dle informací Z. Markové

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

***

●  nabízím veškeré služby v oblasti stavebního spoření

●  vše zákonem 96/1993 SB. jištěno
●  státní podpora až 4.500 Kč za rok

●  možnost úvěru za 6% úrok a mnoho dalších výhod

***

●  pokud jste pracovitý, rád Vás poznám a nabízím spolupráci

   spol. s r.o.

Cestovní a dopravní společnost

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

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

L É T O    2 0 0 1
Široká nabídka pobytových
a poznávacích zájezdů

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

Katalogy na vyžádání zašleme.

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

má dovolenou pro každého  !!!

vybrali jsme pro Vás:  CHORVATSKO
poloostrov Istrie - Umag, Novigrad, Poreč, Vrsar, Rovinj, Pula, Medulin, Rabac,

Dalmácie - Primošten, Šibenik,Trogir, Omiš, Brela, Baška Voda, Makarska,

Tučepi, Podgora, Živogošče,Gradac, ostrov Hvar - Vrboska

Ubytování: bungalovy, apartmány, hotely

Doprava: vlastní, autobusem, nástupní místa: Nové Město n.M., Ž ár n. S

07.04. - Aquapark Babylon - Liberec

21.04. - Polský Těšín (nákupy)

21.04. - Klodzko (nákupy)

29.04. - muzikál Monte Cristo (odpolední představení)

Privat: Pavlovova 1506
592 31 Nové Město na Moravě

tel.: 0616/616 446, mobil: 0602/171 954

František Štefáček
obchodní vedoucí


