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O převodu bývalého areálu skladu Pohledec GEAMu Dolní Rožínka

z Fondu národního majetku do majetku Nového Města na Moravě roz-

hodlo v minulých dnech ministerstvo financí. O rozhodnutí nás infor-

moval poslanec Karel Černý, který na žádost novoměstské radnice

v listopadu 1999 inicioval jednání s ředitelem GEAM D. Rožínka Jiřím

Ježem a ministrem financí Pavlem Mertlíkem a poté oslovil i ministra

průmyslu a obchodu Miroslava Grégra.

Město se delší dobu snažilo o urychlené řešení dnes již značně chátrají-

cího objektu, který byl již v roce 1994 usnesením vlády určen k privatiza-

ci, a to metodou přímého prodeje.

Celý areál o výměře téměř 2 ha má město v územním plánu vyměřeno

pro drobné a střední podnikání a služby. Motivujícím prvkem pro uchaze-

če o podnikání v tomto areálu budou pobídkové složky ve vazbě na

vytvoření nových pracovních míst, které město k oživení nabídky pracov-

ních příležitostí hodlá uplatnit.              Pavel Kliment

Ministerstvo financí rozhodlo
ve prospěch Nového Města na Moravě

Tajemník MÚ odvolán
Přednosta OkÚ potvrdil odvolá-

ní novoměstského tajemníka MÚ

Petra Dvořáka z funkce k datu

31. 3. 2001. Petr Dvořák zůstane

dále v zaměstnaneckém poměru

a již bez pravomocí tajemníka bude

do doby jmenování nového tajem-

níka vykonávat administrativní prá-

ce s funkcí spojené. Tuto dobu od-

haduje místostarosta Josef Sokolí-

ček přibližně na jeden měsíc.

Se změnami na úřednických mís-

tech rada města nepočítá. Nevidí

podíl zaměstnanců MÚ na špatných

rozhodnutích bývalé rady, nebo>

řadový úředník pouze zpracovává

pokyny jiných.

EJ

Nadějná jednání s LDO Přibyslav
Ve čtvrtek 22. 3. se v Přibyslavi

konala členská schůze Lesního druž-

stva obcí Přibyslav. Představenstvo

družstva doporučilo schválit odpro-

dej 51 % podílů z majetku společ-

nosti Lesy a zeleň Novému Městu.

Členové družstva návrh velkou vět-

šinou schválili a pověřili předsta-

venstvo dalším jednáním s novo-

městskou komisí o prodejní ceně.

Josef Sokolíček věří, že do polo-

viny letošního roku bude záležitost

ku prospěchu LDO i LAZ uzavře-

na.                                            EJ

Novoměstská čistička odpadních

vod pracuje na plný výkon a její

kapacita pomalu přestává postačo-

vat. Že tato situace nastane, se vě-

dělo již při její stavbě, tehdejší situ-

ace však vyžadovala rychlé řešení,

by> úsporné. S budoucí revitalizací

se proto počítalo a čistička nabízí

prostor pro zvýšení kapacity.

Akci je třeba rozpracovat a zahá-

jit co nejdříve, výzvy od Ochrany

vod a povodí Dyje k ní vzešly již

v roce 2000. Revitalizace čističky

je předběžně odhadována na 60

mil. Kč. Z toho částkou 39,9 mil.

Kč přispěje ISPA (jeden z progra-

mů EU), částkou 4,2 mil. Kč Fond

životního prostředí a na Nové Měs-

to zbývá asi 15,5 mil. Kč. Zahájena

by měla být v roce 2003. Revitali-

zace čističky odpadních vod bude

jedním z důležitých bodů jednání

nejbližšího zasedání zastupitelstva.

Josef Sokolíček se domnívá, že část

nutných finančních prostředků by

si město mělo půjčit jako úvěr, nebo>

zadluženost N. Města je ve srovná-

ní s jinými města nízká.              EJ

Čistička odpadních vod

Na podnět malostarostů místních

částí byly na druhé části XVII. mi-

mořádného zasedání zastupitelů ote-

vřeny Hovory s občany. V úvod-

ním slově nejprve Josef Sokolí-

ček zrekapituloval průběh první

části zasedání od návrhu na obmě-

nu rady, přes dovolení nových čle-

nů, odstoupení starosty a místosta-

rostky až po volbu druhého mís-

tostarosty dočasně pověřeného ří-

zením města. Slíbil, že na řádném

zasedání zastupitelů již bude no-

vé vedení města zvoleno. Dále si

vzali slovo Petr Pejchal a Zdeňka

Marková a vyjádřili svůj názor na

nečekané změny. Přítomní občané

je za dosavadní práci odměnili po-

tleskem. Zatleskali rovněž malosta-

rostovi Petrovic Františku Mužát-

kovi, který jménem ostatních ma-

lostarostů vyslovil spokojenost s pra-

cí bývalého vedení a naopak ne-

souhlas s událostmi předchozího

týdne.

Na žádost zastupitele Josefa Luč-

ky opravujeme chybně uvedený

sled událostí ze dne 15. 3. v Novo-

městsku č. 4: Josef Lučka pouze

požádal o doplnění programu jed-

nání o změny ve vedení města. Jmé-

na odvolávaných nevyslovil on, ale

Josef Sokolíček.

E. Jašková

Bývalému vedení
občané poděkovali potleskem

přestává stačit

Firmy GRESIN-INVEST s.r.o.,

stavebně obchodní společnost a

S.P.K. s.r.o. oslovily v nedávné době

představitele města a nabízí zde vy-

budovat nové nákupní středisko

typu Penny Market. Obě firmy vy-

hledávají na základě smluv s ko-

nečným uživatelem (firma REWE,

SRN) vhodné pozemky po celém

území ČR a následně zajiš>ují kom-

pletní výstavbu obchodních center.

Prodejny typu Penny Market re-

prezentují diskontní typ prodejny

s jednoduchým a účelným zaříze-

ním, nízkým počtem zaměstnanců,

sortimentem cca 12000 druhů nej-

prodávanějšího potravinářského

zboží a základních drogistických

potřeb. Umístěny bývají u sídliš>

nebo u hlavích dopravních tahů

městem. Přilehlá parkovitě pojmou

minimálně 100 vozů. V prodejnách

není obsluhovaný úsek lahůdek

a masa. Každá nově otevřená pro-

dejna Penny Market s sebou přine-

se cca 15 nových pracovních míst.

V Novém Městě na Moravě se

zástupcům společností jeví jako

vhodné místo stávající parkoviště

na Brněnské ulici.

K předběžným jednáním, zejmé-

na k úvaze vhodné lokality, dodá-

vá zástupce firmy GRESIN-IN-

VEST: Tato lokalita byla a je kon-

zultována s Ing. arch. Charvátem,

který je zpracovatelem územního

plánu a návrhu nové komunikace

podél tohoto pozemku (nová situa-

ce obchvatu je hotová a odsouhla-

sena se správou silnic a dálnic). Co

se týče obav města, že přijde o par-

kovací plochu, můžeme prohlásit,

že opak je skutečností. U supermar-

ketu bude vybudováno nové par-

koviště pro cca 85 aut, které bude

večer osvětlené a všem občanům

dostupné. Dále se bude naše firma

podílet částkou 300 tis. Kč na ně-

které investici v N. Městě, kterou si

město samo navrhne.

dle materiálů spol.
GRESIN-INVEST E. Jašková

Pozn. red.: Lze předpokládat, že zá-

měr výstavby prodejny Penny Mar-

ket vyvolá u občanů N. Města pozi-

tivní i negativní ohlas. Z rozhodnutí

redakční rady zveřejňujeme tuto

zprávu mj. i proto, aby byli občané

o záměru včas informováni.

Bude v N. Městě nové nákupní středisko?

Z hlavních bodů 54. řádného jed-
nání RM ze dne 26. února:

❒  RM schválila finanční a věcné

ukazatele na rok 2001 pro příspěv-

kové organizace města a jmenovité

úkoly pro jejich ředitele.

❒ RM schválila zprávu o činnosti

v oblasti poskytování informací za

rok 2000 dle zákona o svobodném

přístupu k informacím (zveřejněno

v Novoměstsku č. 4). RM dále ulo-

žila tajemníkovi města aktualizovat

pravidla k tomuto zákonu.

❒ RM schválila bezplatnou propa-

gaci novoměstských podnikatelů při

příležitosti průjezdu letošního Zá-

vodu míru Novým Městem.

(dokončení na str. 3)
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Úmrtí

Jubilanti

Horácké muzeum

Horácká galerie

Kino

Nové Město na Moravě

AKTUÁLNĚ strana 693

NA TELETEXTU TV NOVA
SOUTĚŽ POKRAČUJE

11. 2. Marta Nepeřilová (1923)

11. 2. Emilie Šikulová (1909)

12. 2. Jaroslav Vízner (1943)

21. 2. Karel Říha (1941)

1. 3. Helena Jarošová (1913)

4. 3. Vojtěch Vykutil (1921)

6. 3. Josef Bartoň (1942)

6. 3. Emil Plocek (1922)

12. 3. Marie Jindrová (1929)

13. 3. Jarmila Kučerová (1923)

20. 3. Františka Krejčí (1909)

30. 3. Otakar Ondráček (1919)

31. 3. Ladislav Beneš (1943)

uměním, které je podepřeno krásou

a ladností ženského těla. Vystoupí

celkem šest mažoretkových skupin

a věkové složení dětí bude od těch

nejmenších, které jsou vždy nádher-

né a ve svých kostýmech k zulíbání,

až po dívky, které jsou již na vysoké

profesionální úrovni.

Srdečně zveme rodiče do Kul-

turního domu v Novém Městě na

Moravě na tuto akci, která se bude

konat 26. dubna v 17 hod.       MP

(Uvádíme jubilanty ve věku 75, 80,

85 let a starší. Rodiny mohou bez-

platně blahopřát svým blízkým ke

každému výročí narození. Jubilanti

naopak mohou požádat o vyškrtnu-

tí svého jména ze seznamu.)

2. 4. Marie Procházková 80 let

3. 4. Ludmila Dřevikovská88 let

5. 4. Antonie Dostálová 87 let

7. 4. Emilie Mrázková 94 let

10. 4. Anastázie Bauerová 87 let

11. 4. Emilie Kotlářová 94 let

13. 4. Františka Kučerová 96 let

13. 4. Berta Betlachová 80 let

15. 4. Antonie Stará 86 let

18. 4. Věra Pekárková 86 let

24. 4. Anežka Polanská 80 let

30. 4. Marie Srnská 87 let

30. 4. Marie Petrová 75 let

Všem jubilantům blahopřejeme!

výstavy:

Vosková batika Zdeny a Hany
Kristových (do 13. 5.)

Vítáme jaro (práce dětí z novo-

městských mateřských škol, do

22. 4.)

čtvrtek 12. 4., 10 – 16 hod.
Batikování kraslic, předvedou Zde-

na a Hana Kristovy

středa 18. 4., 19,30 hod.
Koncert
Lubomír Malý – viola, Věra Háj-

ková – klavír (vstupné 45 Kč)

výstavy:

Vlasta Matoušová: Vědecká kres-
ba a ilustrace (do 29. 4.)

Petr Hyliš: Výběr ze sochařské
tvorby (do 22. 4.)

expozice: Sochařská expozice,
Sklo, sklo, sklo

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

15. ne ve 20 hod., 17. út ve 20 hod.

Klub sráčů (79´)

Nejnavštěvovanější britská kome-

die r. 2000 s drsným humorem.

Premiéra, příst. od 15 let 45 Kč

18. st ve 20 hod.

Samotáři (103´)

Černá komedie o hledání místa

v chaotickém světě. Příst. od 15 let.

50 Kč

21. so ve 20 hod., 22. ne ve 20 hod.

Kytice (80´)

Filmová balada podle K.J. Erbena.

Premiéra, přístupný 45 Kč

MILAN BĚHOUNEK
Čištění koberců a úklidové práce
oznamuje změnu čísla mobilního
t e l e f o n u :

0724 035 778

Srdečně zveme všechny rodiče

a zájemce na dětské vystoupení ma-

žoretkových skupin do Kulturního

domu v Novém Městě na Moravě.

Taneční studio připravilo pestrý

program plný strhujících tanečních

rytmů v podobách moderního scé-

nického tance, ale i tance z doby

20. a 30. let minulého století, kdy

do celého světa pronikly tempera-

mentní a rytmické tance z Latinské

Ameriky a pohltily zcela mládež

jak na Novém světě, tak i v celé

Evropě.

Dívky v mažoretkových krojích

ztvární hmatatelně tuto dobu mo-

derního stylu života a znásobí ji svým

Taneční studio

Dětský folklorní soubor Šípek

pracuje pod mým vedením již šest

roků. Za tu dobu se uskutečnilo

hodně vystoupení doma i v cizině.

Děti vystupovaly na nejrůznějších

místech v Brně, Praze, Erfurtu či

Villachu. Některá vystoupení se stala

již tradičními, jako při otevírání

Vírského mlejnku v Horáckém mu-

zeu, Otevírání studánek na Třech

Studních, při Svatojánském čaro-

vání, na Horáckých krojovaných

bálech či při vánočním vystupová-

ní u kostela. Výčet vstoupení by

byl hodně dlouhý.

Loni byly děti pozvány na mezi-

národní festival v Rakousku ve měs-

tě Villachu. Tam vystupovaly na ta-

kových místech, jako je hradní aré-

na hradu Finkenstein nebo v tamější

kongresové hale. Zúčastnily se kro-

jovaného tradičního průvodu spoje-

ného se slavnostmi města. Vzorně

reprezentovaly soubor i město.

Chtěla bych poděkovat vedení

města za propagační materiály a ře-

diteli Horácké galerie PhDr. Chalu-

povi, který nás zásobil reprodukce-

mi děl našich malířů. Mohli jsme

tak seznámit naše rakouské přátele

s Novým Městem na Moravě.

Daria Bémová

Bilance práce souboru Šípek

Knihkupectví Trojan
nabízí: *novinku Hynka Jurmana SMRT POD KVĚTNICÍ

*Vlastivědné sborníky Západní Morava, roč. III., IV.
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Jsou tu opět velikonoční svátky a s nimi doba, kdy si křes>ané na celém

světě připomínají umučení, smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Členové
žNárské římsko-katolické farnosti se již před několika lety rozhodli, že

tyto svátky nebudou slavit pouze v kostele, ale přiblíží tyto události také

ostatním lidem. Proto se již počtvrté stane dětský areál na Libušíně ve
ŽNáře nad Sázavou dějištěm poutavého divadelního představení pod

širým nebem, ve kterém vystoupí okolo 100 herců amatérů. Ti ve svém

volném čase zkouší, nacvičují, pilují své role, šijí kostýmy a připravují se

na představení „Co se stalo s Ježíšem“, které proběhne v úterý 10. dub-
na 2001 ve 20 hodin. Tato večerní hodina, profesionální ozvučení a pů-

sobivé osvětlení ještě umocní atmosféru představení, které loni přilákalo

okolo 5.000 diváků !                                                          Michael Kubík

ŽĎÁRSKÉ VELIKONOCE
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 Zprávy z radnice 
(dokončení ze str. 1)

❒ V souvislosti s požadovaným po-

platkem za poskytování pohoto-
vostní stomatologické služby po-

žaduje RM sdělení jména osoby,

která bude za tyto služby zodpoví-

dat.

❒  RM doporučila ke schválení

v zastupitelstvu rozpis finančních

prostředků na regeneraci městské
památkové zóny v N. Městě v roce

2001 (viz tabulka dole).

Z hlavních bodů 55. řádného jed-
nání RM ze dne 12. března:
❒  RM vzala na vědomí zprávu

o činnosti Městské policie v roce

2000.

❒ Na vědomí rovněž vzala žádost

zástupců místní části Olešná o po-

kračování v rekonstrukci hasičské-
ho domu a žádost ředitele Horácké

galerie o poskytnutí fin. půjčky na

rekonstrukci HG.

❒ Občan bydlící v domě čp. 1307

si stěžoval na hluk. Stížnost byla

k vyjádření předána Městské sprá-

vě budov.

❒ Na návrh ředitele TS služeb s.r.o.

budou zrušeny některé přechody
pro chodce: Monseova ul. - pře-

chod u křižovatky s ul. Tyršovou,

Tyršova ul. – přechod u gymnázia

směrem ke Školní ulici, Školní ul. –

přechod pod křižovatkou s ul. Tyr-

šovou, Vratislavovo nám. – pře-

chod u lékárny

❒ Komise pro mládež a tělovýcho-

vu podala návrh na ocenění úspěš-
ných osobností v oblasti sportu,

kultury a zájmové vzdělávací čin-

nosti za rok 2000. RM návrh schvá-

lila.

Z hlavních bodů XVII. mimořád-
ného jednání ZM ze dne 15. a 20.
března:
❒ První den mimořádného zase-
dání přinesl změny ve vedení měs-
ta, o kterých jme informovali v mi-

nulém čísle.

❒ Druhý den jednání se zastupitelé

věnovali zejména směně pozemků
a finačnímu vyrovnání mezi měs-
tem a Janem Šinclem. Návrh před-

kládaný „starým vedením“ nebyl

přijat, zastupitelé předkládají J. Šin-

clovi upravený návrh.

❒ Zastupitelé schválili předložený

návrh fin. prostředků na regenera-
ci městské památkové zóny.

❒ Schválili i návrh zřizovací listi-
ny Domu děti a mládeže.

❒ N. Město bude přispívat novo-

městským stomatologům částkou
100 Kč/1hod. pohotovostní služ-
by, a to na dobu určitou (rok 2001).

❒  Gymnázium V. Makovského
požádalo o příspěvek 500 tis. Kč
na opravu fasády budovy. Příspě-

vek byl přislíben, je ještě třeba před-

ložit návrh fin. krytí.

❒ Do dozorčí rady společnosti Lesy
a zeleň byli jmenováni Mgr. Bohu-

mil Hloušek a Eva Německá.

dle soupisů usnesení

Z hlavních bodů 56. řádného jed-
nání RM ze dne 26. března:
❒ Vedoucí finančního odboru před-

ložila návrh výsledků výběrového

řízení na půjčky z fondu rozvoje
bydlení. RM doporučila zastupitel-

stvu tento návrh ke konečnému

schválení.

❒ Do komise fondu rozvoje bydle-
ní byl nově jmenován Pavel Kli-

ment.

❒  Zastupitelům byl ke schválení

předložen návrh odprodeje stáva-
jícího služebního vozu Městské
policie Lada Niva v ceně min. 75 tis.

Kč a nákup jiného, rovněž ojetého

vozu. Při této transakci nedojde

k finančním požadavkům na rozpo-

čet. Skutečně nového vozu by se

měla MP dočkat cca za 2 – 3 roky.

❒ Z komise pro projednávání pře-
stupků odešla její tajemnice JUDr.

Simeona Zikmundová. Po jejím

odchodu práci tajemníka vykoná-

val velitel MP Petr Gregor, nyní ji

na kratší dobu přejímá Mgr. Petr

Hanych. Do budoucna je možné,

že bude na tuto práci přijat externí

pracovník.

❒  Na základě doporučení ZM ze

dne 20. 3. jmenovala RM Petra
Honzla členem výběrové komise
na obsazení funkce ředitele Domu
dětí a mládeže.

❒ RM jmenovala nové oddávající:

Josefa Sokolíčka, Pavla Klimenta

a Mgr. Otto Ondráčka. Dalšími od-

dávajícími jsou MUDr. Pavel Pá-

vek a Ing. Jaromír Černý.

❒ Místostarosta Josef Sokolíček in-

formoval ostatní členy RM o osob-
ním jednání s Janem Šinclem
o směně a odprodeji pozemků.

Z jednání je pořízen zápis, kde se

obě strany shodují, že je reálné zá-

ležitost řešit, a to jako celek.

❒ RM byla informována o souhla-
su přednosty OkÚ s odvoláním ta-
jemníka MÚ.

❒  J. Sokolíček informoval členy

rady o jednáních se zástupcem fir-

my GRESIN-INVEST o případné
výstavbě prodejny Penny Market.
Osobně záměr výstavby nového

nákupního střediska podporuje, nic-

méně o této záležitosti bude v ko-

nečné fázi rozhodovat zastupitel-

stvo.

❒ RM byla informována o jedná-
ních s Františkem Vošickým, jehož

někdejší výpově^ z MÚ shledal

soud jako neplatnou. Agenda, kte-

rou F. Vošický dříve vykonával,

přešla v minulém roce pod Tech-

nické služby s.r.o. a rada nemíní ji

znovu vracet na MÚ. RM pověřila

místostarostu J. Sokolíčka, aby ve

spolupráci se současným tajemní-

kem MÚ projednal pracovní zařa-

zení F. Vošického na MÚ. K záleži-

tosti se později vrátí nově jmenova-

ný tajemník MÚ.

❒ V souvislosti s přípravou 2. etapy

veřejné správy se ministerstvo vni-

tra táže všech starostů obcí a měst

na stanovisko k zařazení ke kraji
či správnímu obvodu. Dotaz zpro-

středkoval OkÚ v polovině března.

N. Město zodpoví, že se přiklání

k Brnu. Tuto vůli vyjádřilo 2. listo-

padu 2000 15 zastupitelů se zdů-

vodněním, že: „Historicky cítíme

spádovost blíže k Brnu, ale respek-

tujeme Jihlavský kraj a budeme jej

se vší vehemencí budovat.“

❒ Občanům, kteří si v těchto dnech

přáli pomoci vyřešit bytovou situa-

ci, bude odpovězeno, že okamžité

řešení není možné a že mj. mohou

přibližně v červnu, až budou vy-

psány majetkové dispozice na byty

v rekonstruovaném UNU, písemně

požádat o některý z bytů.

❒ Manželé Tomáškovi, kteří pro-

vozují pohostinství na Tyršově ul.,

požádali, aby jim město přispělo na

opravu chodníku před provozov-

nou. Žádost byla postoupena od-

boru investic a místního hospodář-

ství.

dle informací J. Sokolíčka

Vstoupit, nebo nevstupovat do

Evropské unie? Tak toto je jedna

z nejvíce diskutovaných otázek ob-

čanů České republiky. Město Nové

Město na Moravě chce usnadnit

svým občanům utváření jejich ná-

zoru na EU tím, že má pro ně k za-

půjčení ve svém Informačním cen-

tru následující tituly:

Směr Evropská unie

Dokumenty Evropské unie

100 otázek a odpovědí o Evropské

unii

Průvodce Evropskou unií

Průvodce občana Evropskou unií

Průvodce studenta Evropskou unií

Průvodce podnikatele Evropskou

unií

Česká republika v hodnocení Ev-

ropské komise – 2000

a mnohé další.                           IC

Městské informační centrum za-

jistilo a rádo dále poskytne podrob-

né informace o udělování grantů

velvyslanectví Nizozemského krá-

lovství. Jedná se o programy ma-

lých projektů, známých pod nizo-

zemskou zkratkou MATRA/KAP.

Maximální příspěvek činí 400 tis.

Kč.

Jaké projekty se mohou o tento
grant ucházet?
Cílem projektu musí být posílení

občanské společnosti tím, že pro-

jekt bude podporovat:

1.posilování úlohy společenských

organizací a institucí a upevňování

sociálních vztahů;

2.přetváření společnosti v pluralit-

ní demokracii

Možné cíle mohou zahrnovat:
-posilování nevládních organizací

a jejich schopnosti získávat pro-

středky, organizovat akce, zvyšo-

vání jejich vlivu na veřejné záleži-

tosti a upevnění jejich vztahů se

státní správou;

-posílení úlohy práva ve společ-

nosti;

-organizování seminářů o lidských

právech, kulturních menšinách,

životním prostředí, účasti veřejnos-

ti na samosprávě atd.

-vydávání informačních příruček

prospektů a periodik zabývajících

se reformním procesem.

Další kriteria a podrobnější in-
formace o udělování těchto gran-
tů získáte v Informačním centru
města.                                             IC

EVROPSKÁ UNIE

Nizozemské království poskytuje granty
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Opět vyšel vlastivědný sborník Západní Morava
Na podzim loňského roku vyšel

už čtvrtý ročník vlastivědného sbor-

níku Západní Morava. Novoměst-

ského čtenáře v něm bezpochyby

nejvíce zaujme článek Víta Křesa-

dla s mnohoslibným názvem „Po-

slechněte lidé nyní, co se v Novým

Městě činí“ a s podtitulem „Život

a skutky novoměstského měš5ana

Josefa Antonína Sklenského podle

archivních pramenů“. Autor v něm

líčí pestré osudy předního novo-

městského měš>ana přelomu 18.

a 19. století. Velkou předností to-

hoto příspěvku, který mimo jiné

ukazuje, že lidské slabosti se s ča-

sem příliš nemění, je zejména zasa-

zení jednoho životního příběhu do

rámce neklidné a přelomové doby.

Zároveň je tato studie důkazem toho,

jak mnoho nových informací a po-

hledů může přinést důkladné studi-

um originálních archivních prame-

nů, jichž má právě Nové Město pro

období konce 18. a 1. poloviny 19.

století značné bohatství. Většinou

tyto materiály teprve čekají na dů-

sledné prozkoumání a jak je vidět,

dají se v nich kromě suchých úřed-

ních záznamů nalézt i údaje velmi

čtivé a životné.

Problematice zavádění elektric-

ké energie na Novoměstsku věno-

val svůj příspěvek Miroslav Kru-

žík. První obcí bývalého soudního

okresu Nové Město, jejíž obyvatelé

dostali možnost využívat výhod

elektrické energie, bylo od roku

1913 Sněžné (tehdy Německé), kte-

ré bylo elektrifikováno ze soukro-

mé elektrárny továrníka Josefa Ve-

selého v Líšné. Článek věnuje nej-

větší prostor právě podrobnému

zdokumentování činnosti družstva

ustaveného ve Sněžném k nákupu

a rozvodu elektrické energie od je-

ho založení v roce 1913 až po li-

kvidaci v době po druhé světové

válce.

Zora Prokešová se ve své stati

zabývá snahami městečka Jimramo-

va o zřízení okresního soudu v le-

tech 1873-1921. Tyto snahy byly

podle ní mimo jiné výrazem po-

měrně značného významu městeč-

ka jako hospodářského a kulturní-

ho centra okolních vesnic. Zdůraz-

něním tohoto postavení mělo být

i etablování Jimramova jako správ-

ního střediska, k němuž bohužel

nedošlo.

Kromě Novoměstska jsou ve sbor-

níku zastoupeny i okolní regiony.

Jako už tradičně je zmíněna temati-

ka dějin dolování a zpracování rud

v oblasti, tentokrát článkem pěti-

členného autorského kolektivu

s názvem „Charakteristika pozůstat-

ků po starém dolování Ag-Pb-Cu

rud ve štěpánovském rudním revíru

na západní Moravě“. Problematice

z oboru pomocných věd historic-

kých, konkrétně ze sfragistiky, vě-

noval pozornost Martin Štindl. Ve

svém krátkém příspěvku zevrubně

a fundovaně popsal vývoj obecní

pečeti městečka Měřína, vývoj pro-

bíhající na ploše čtyř století - od

poloviny 16. do konce 19. století.

Rozboru literárního díla západomo-

ravské spisovatelky Františky Strá-

necké (1839-1888), rodačky z Vel-

kého Meziříčí, se v článku „Vesni-

ce a její obyvatelé 19. století v díle

Františky Stránecké, moravské Bo-

ženy Němcové“ věnuje Andrea Ur-

banová. Dokládá, že v díle Stránec-

ké je mnoho cenných postřehů

o životě venkovského obyvatelstva

v 2. polovině 19. století, za hlavní

autorčinu myšlenku, jíž jsou pro-

stoupena všechna její díla, označu-

je „mravnost vyplývající z křes5an-

ské morálky“.

Také téma hrdelního soudnictví

zde bylo v minulých ročnících pra-

videlně zastoupeno. Tentokrát jej

rozvíjí Kamila Rojčíková ve stati s

názvem „Magické praktiky velko-

bítešských čarodějnic“. Rozsahem

sice drobný, ale o to zajímavější je

příspěvek Dušana Cendelína „Sto-

py Libické stezky“. Ukazuje, že zbyt-

ky starých komunikací lze najít

v terénu ještě dnes a že zkoumání

těchto cestovních tras může oboha-

tit naše poznání o životě předků

i pro období, pro něž chybí písem-

né prameny. Přehled vývoje výro-

by obuvi ve Ž^áru n. S. podává

pak Radim Gonda. Obuvnictví bylo

před druhou světovou válkou nej-

významnějším průmyslovým odvět-

vím ve Ž^áru.

Jako tradičně najdeme ve sborní-

ku také informace o aktuálním re-

gionálním dění v oblasti historic-

ké práce. Zprávy o činnosti za rok

1999 zde uveřejňují např.: Státní

okresní archiv Ž^ár nad Sázavou,

Horácké muzeum Nové Město na

Moravě, Městské muzeum Velká

Bíteš, Muzeum silnic a dálnic ČR

Velké Meziříčí, Regionální muze-

um Ž^ár nad Sázavou. Kromě toho

jsou zařazeny recenze prací z regi-

onálních dějin a zprávy o regionál-

ní literatuře vydané v letech 1999-

2000.

Redakční radě se i v tomto roční-

ku podařilo spojit velkou tematic-

kou a místní rozmanitost příspěvků

s jejich dobrou kvalitou a zejména

s vysokou technickou úrovní celé-

ho sborníku. Čtenář tak dostává do

rukou publikaci hodnotnou vzhle-

dově i obsahově.

Ocenění významných osobností Nového Města na Moravě za rok 2000
Je v Novém Městě na M. již dob-

rou tradicí, že město každoročně

oceňuje své významné osobnosti.

Letos se tak stalo v pátek 30. břez-

na, kdy Josef Sokolíček, místosta-

rosta města, slavnostně vyhlásil

a ocenil osobnosti města za rok 2000

ve dvou oblastech. V oblasti sportu

a v oblasti kultury a zájmově-vzdě-

lávací činnosti.

Nominací bylo velmi mnoho, pro-

to měla komise pro mládež a tělový-

chovu velmi nesnadnou úlohu vy-

brat opravdu ty nejlepší a ocenit tím

jejich úsilí a dosažené úspěchy.

Za slavnostní atmosféry v novo-

městském kulturním domě byly

vyhlášeny tyto významné osobnos-

ti:

V oblasti sportu v kategorii jed-
notlivců:

1.Josef Kučera za dosažení vynika-

jících výsledků v běhu na lyžích při

mistrovstvích ČR

2.Václav Švub za dosažení vynika-

jících výsledků v běhu na lyžích při

mistrovstvích ČR

3.Petr Hubáček za dosažení vyni-

kajících výsledků v atletice – běhu

na střední tratě a přespolním běhu

Dále byli v této kategorii oceněni:

Jiří Formánek (lyžování, duatlon),

Roman Hora (automobilové závo-

dy), Lenka Hrušková (orientační

běh a lyžařský OB), Petra Letenská

(běh na lyžích), Jana Skalníková

(běh na lyžích), Eva Skalníková

(běh na lyžích, duatlon, hor. kola,

biatlon), Martina Štursová (běh na

lyžích) a Petra Veselá (lyžování,

biatlon, duatlon)

V oblasti sportu v kategorii trené-
rů:
Petr Hubáček st. za dlouholetou tre-

nérskou činnost v oblasti atletiky

a gymnastiky

V oblasti sportu v kategorii druž-
stev:
1.Josef Holemář, Josef Kučera, Pe-

tra Letenská, Tomáš Ročárek, Jana

Skalníková, Martina Štursová, Vác-

lav Švub za dosažení prvního místa

M-ČR v běhu na lyžích ve smíše-

ných družstvech

2. Petr Dočekal, Jiří Formánek,

Tomáš Gabriel, Karel Holub, Miro-

slav Janošec, Radim Ptáček za do-

sažení prvního místa v přespolním

běhu na M-ČR

V oblasti kultury a zájmově vzdě-
lávací činnosti v kategorii jednot-
livců:
1.Zdenka Sokolíčková za dosažení

vynikajících výsledků v oblasti in-

terpretační a slovesné tvorby

(Wolkrův Prostějov, Loutkářská

Chrudim...)

Dále byli oceněni: Zbyněk Čech

(výtvarná a literární činnost), Klára

Dvořáková (interpretační a slovesná

tvorba), Veronika Klapačová (in-

terpretační a slovesná tvorba), Jiří

Kraus (interpretační a slovesná tvor-

ba), George Pinkava (interpretační

a slovesná tvorba) a Rostislav Stříž

(interpretační a slovesná tvorba)

V oblasti kultury a zájmově vzdě-
lávací činnosti v kategorii druž-
stev:
V této kategorii byla vybrána dvě

družstva ze Svazu skautů a skautek

ČR středisko Nové Město na Mora-

vě, která byla oceněna jako jeden

kolektiv: Jiří Albrecht, Jan Grepl,

Martin Grepl, Lukáš Mach, Filip

Ondráček, Martin Ondráček,

Tomáš Ondráček, Vojtěch Sedlák,

Filip Slezák za dosažení vynikající-

ho úspěchu v celorepublikové dra-

matické soutěži „Divadelní šestka“

pod vedením Josefa Krupici. Dále

Hana Ambrožová, Romana Bulan-

tová, Andrea Jarošová, Lenka Lá-

chová, Adéla Pojezná, Lenka Ro-

háčková, Anna Strnadová za po-

znávací závod přírodou pod vede-

ním Michaely Mahlové.

Po slavnostním ceremoniálu byli

všichni přítomní pozváni na malé

občerstvení a za doprovodu hudeb-

ní skupiny Koflík strávili velmi pří-

jemné chvíle.            Dr. Řádková

Zdenka Sokolíčková

Historky
Nejúžasnější historky

O zasněžených krajinách

O nočních dostavnících

O letních bouřkách

O velikosti králů

O vzniku světa

Vypráví tvůj jazyk

V mých ústech

1999

  -tfý-

PŮJČOVNA EL. RUČNÍHO NÁŘADÍ
Rozšiřujeme svoji nabídku o půjčování el. ručního nářadí, v cenách od 150 Kč/den

Brusky na parkety Vrtací kladivo

Bourací kladivo Přímočará pila

El. svářečka PVC Ruční okružní pila

Elektrický hoblík Řezačka na keram. obklady a dlažbu

Excentrická vibrační bruska Úhlová bruska

Horkovzdušná pistole Úhlová bruska na brouš. betonu

BOHEMIA PARKET Vratislavovo nám. 13, N. Město na M., Tel.: 616-615 182
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TAXI NONSTOP

Luboš: 0602 561 369 Ilona: 0602 588 099

D

Poradenství z oblasti:
-rodinné a mezilidské vztahy
-sociální podpora a pomoc, péče
o seniory a děti
-pracovní otázky a problematika
bydlení
-porada při jednání s úřady a soudy
-spotřebitelství, finanční poraden-
ství
Cíl :
-bezplatné, nezávislé poradenství
založené na individuálním přístupu
ke klientovi
-možnost doprovázení občana při
jednání s jinými institucemi
-poradenství je poskytováno na zá-
kladě principu: bezplatnosti, do-
stupnosti, mlčenlivosti a nezávis-
losti
Komu je určeno:
-všem občanům, kteří se chtějí po-
radit, včetně dětí
-poradenství je možné vyhledat osob-
ně nebo telefonicky - 0616/617 199
Kde:
-v naší poradně
-po domluvě v domácnosti nebo
v sociál. zařízení, v nemocnici apod.
Kdy:
pondělí: 13.00 - 17.30
středa: 9.00 - 12. 00 13. 00 - 17.30
možnost objednat se předem
Kontakt:
Občanská poradna, Ž^árská 68,
Nové Město na Moravě, tel.: 0616/
617 199
Dům s pečovatelskou službou, kde
se nacházíme, je pod nemocnicí,
vchod od parkoviště.

Občanská

Od února letošního roku pracuje
v novoměstském IC nový pracov-
ník, Jiří Kolbábek. Zkušenosti pro
práci v cestovním ruchu sbíral mimo
jiné i ve svém předchozím půso-
bišti, v IC ve Špindlerově Mlýně.
Dá se předpokládat, že vše pozitiv-
ní, co v jednom z center české turis-
tiky načerpal, se bude snažit uplat-
nit i v N. Městě.
Nemám pravdu?

Máte pravdu. Myslím, že je to
zcela přirozené, ale na druhé straně
musím dodat, že hlavní inspiraci
nacházím právě zde v Novém Měs-
tě na Moravě. Čerpám ji také tím,
že mohu porovnávat zdejší pod-
mínky se Špindlerovým Mlýnem,
vidím také Nové Město očima člo-
věka, který sem přišel a není zatím
zatížen „provozní slepotou“, jak já
tomu říkám. Zkrátka vidím věci,
které člověk žijící zde už nějaký ten
rok přirozeně není schopen vidět.
Je velký rozdíl mezi prací ve
Špindlerově Mlýně a v N. Městě?

Ano, ale to vyplývá ze samotné
podstaty. Práce v IC ve Špindlerově
Mlýně byla, je a určitě bude o ně-
čem úplně jiném než práce v N.
Městě. A já ji nehodnotím jako lepší
nebo horší, ale pouze jako jinou.
A pokud někdo doufá, že z N. Města
udělám Špindlerův Mlýn, tak Vám
mohu říct, že ho určitě zklamu.

Jednou z prvních novinek, kte-
rou zde chcete zavést, je kniha
s názvem Názory a ohlasy. Jak by
měla vypadat a čemu sloužit?

Kniha by měla být odrazem života

tohoto města s jeho každodenními
radostmi i starostmi. Chtěli bychom
ji u nás umístnit na takové místo,
kde by měli lidé dostatek soukromí
na to, aby se do ní nebáli napsat, co
je zajímá, co je v našem městě štve,
co je trápí a nebo naopak, co je po-
těšilo, rozveselilo a mile překvapi-
lo. Aby se nestyděli napsat nám ná-
zor na to, jak se jim líbí dění ve
městě. Jak jsou spokojeni s kultur-
ními a sportovními akcemi, se služ-
bami místních obchodů, městského
úřadu a třeba i našeho informační-
ho centra. Chtěli bychom také, aby
se občané i návštěvníci našeho města
podělili o své nápady a postřehy,
které by byly ku prospěchu města.
Doufám, že postupem času nebu-
dou mezi zapsanými názory pře-
vládat jen negativní vjemy, i když
i ty jsou vítány, ale byl bych rád,
aby se lidé nebáli do této knihy
svěřit i s pozitivní stránkou života
zde v Novém Městě na Moravě. Jde
mi o jakousi zpětnou vazbu mezi
občanem a institucemi zde ve městě.
K tomuto všemu by mělo sloužit
i Novoměstsko. Jenže pochval je
poskrovnu a pod kritiku se málo-
kdo odhodlá podepsat.

Není podmínkou, aby se lidé pod
svůj názor podepisovali, pokud jim
to pomůže k tomu, aby překonali
zábrany a napsali svůj názor. Já si
ale osobně myslím, že se žádný sluš-
ný člověk nemusí za svůj názor
stydět, by> by byl odlišný od míně-
ní většiny. A pevně věřím, že drtivá
většina svůj podpis připojí.
Dejme tomu, že se v knize objeví
kritická poznámka k nějaké kul-
turní či sportovní akci. Přečtete si
ji a upozorníte pořadatele?

Samozřejmě, proto to dělám. Ne-
jde ani tak o kulturu, ale i o práci
jiných zařízení a institucí v tomto
městě. Přiznám se, že mám trochu

obavy z toho, že spousta lidí, kte-
rých se ty řádky budou týkat, je
přijme pouze jako kritiku, jako ko-
nečný cíl této knihy. Já ale cíl
a smysl toho všeho vidím trochu
jinde. Chtěl bych, aby zapsané ná-
zory sloužily hlavně jako hnací mo-
tor. Ztotožňuji se s názorem bývalé
paní místostarostky v tom, že pokud
někdo napíše „Tak takhle teda ne!“,
tak by měl také napsat „jak“, měl by
navrhnout adekvátní řešení. Ono
pouze kritizovat a nic pro to neudě-
lat je náramně jednoduché. Ale i tak,
kde jinde máte možnost se dovědět,
že věci, které děláte, neřešíte tím
nejlepším způsobem.
Nemáte trochu strach, že se kniha
stane jakýmsi politickým kolbiš-
těm?

Ani ne, kniha by měla sloužit ji-
ným zápisům. Nejsnáze by se snad
dala zneužít k pomluvám v podni-
katelské sféře, ale pokud už se ně-
kdo odhodlá do ní napsat svůj názor
na novoměstskou „politiku“, pak by
měl mít možnost. Musí ovšem počí-
tat s tím, že mu nikdo oficiálně ne-
odpoví. Na druhou stranu, kniha
bude veřejně přístupná k zápisům
i ke čtení a i zastupitelé by si v ní
občas mohli zalistovat, a> už v ní bu-
dou hledat jakékoli podněty. A ob-
jeví-li se v ní v dnešní rozjitřené
době nějaký vyhraněný zápis, pak
bude nejspíše v tom smyslu, aby
místní politici už konečně dostali
rozum a zastavili to politické hašte-
ření a boj o moc a nahradili je vzá-
jemnou spoluprací. Víte, ony ty pří-
liš časté změny na radnici v jednom
volebním období nepřispívají k dob-
rému image Nového Města.
Poslední otázka. Kdy bude možné
napsat první názor do této knihy?

Myslím, že to je dost důležitá
otázka. Počítáme, že v době, kdy
vyjde náš rozhovor, bude tato kni-
ha již k dispozici v našem infor-
mačním centru.
za rozhovor děkuje Eva Jašková

NÁZORY A OHLASY

HOSPICE A HOSPICOVÁ PÉČE
Ve čtvrtek 5. 4. se v Novém Měs-

tě na Moravě konala beseda s dok-
torkou Marií Svatošovou, zaklada-
telkou hospicové péče u nás. Co
znamená HOSPIC a hospicová
péče? Samotné slovo hospic nelze
doslovně přeložit. Vzniklo ze slova
HOSPITIUM, jež vyjadřovalo vztah
mezi hostem a hostitelem, mezi ne-
mocným a pečujícími křes>any. Byl
to vlastně původně útulek, útočiště
pro odpočinek poutníků mířících
do Svaté země. Kromě poutníků
však brzy zde nacházeli útočiště
i nemocní a ranění. Dnes se termín
hospic používá jako název domu
pro těžce nemocné a umírající. Ne-
zasvěcenému čtenáři by se mohlo
zdát, že jde o jakýsi „dům smutku“.
Opak je pravdou. Hospic je zaříze-
ní, které sice doprovází člověka
a jeho příbuzné těžkým úsekem je-
jich života, ale je to ale také místo,
kam přicházejí nemocní žít co nej-
plněji až do poslední chvíle a při-
tom je v každém ohledu plně re-
spektována jejich lidská důstoj-
nost. Tím, že jejich choroba ohra-
ničuje zpravidla i jejich čas žití, do-
vedou si těžce nemocní mnohem
více vážit každého dne a radovat se
zdánlivých maličkostí, které my,
zdraví, často pokládáme za „nor-
mální“.

Základní myšlenkou hospicové
péče je snaha zbavit člověka nesne-
sitelných bolestí a nenechat ho ani
v posledních chvílích života osa-
moceného.

Pro poskytnutí pomoci co nej-
většímu počtu nemocných ve smys-
lu doprovázení a kvalitního prožití
života se šíří myšlenka hospicové
péče i do ostatních zdravotnických
zařízení, do zařízení sociální péče
i do domácností.

Vybudovat takový hospic však
není vůbec jednoduché...

Za tímto účelem vzniklo i Hospi-
cové hnutí – Vysočina. Je to nezis-
ková organizace (občanské sdruže-
ní), založená v roce 2000 v Novém
Městě na Moravě a spolupracující
s obdobným sdružením v němec-
kém Reutlingen. Cílem organizace
je připravit své členy na dobrovol-
nou službu při doprovázení těžce
nemocných a jejich rodin a zajiš>o-
vání informačního servisu. Sdru-
žení Hospicové hnutí – Vysočina

ve spolupráci se Střední a Vyšší
zdravotnickou školou ve Ž^áře nad
Sázavou a s Kulturním domem
v Novém M. na Mor. proto pozva-
ly lékařku, která v hospicovém za-
řízení pracuje a podělila se s no-
voměstskými občany se svými zku-
šenostmi v péči o těžce nemocné.
Jak MUDr. Marie Svatošová říká:
„Doprovázení umírajících ubere kus
sil, ale přidá kus moudrosti a zra-
losti“.      za Hospicové hnutí –
Vysočina o.s. Mgr. Eva Havlíková

a Vojtěch Zikmund

poradna nabízí
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Žáci ST II. ZŠ v Novém Městě na

Moravě dosáhli i v tomto školním

roce vynikajících úspěchů v mno-

ha druzích sportů. Jedná se o závo-

dy jednotlivců i družstev v běhu na

lyžích, biatlonu, duatlonu, sever-

ské kombinaci a v přespolním běhu,

odkud přivezli 22 medailí z MČR.

Na předních místech v okresních

a krajských soutěžích se také obje-

vovala jména žáků našich sportov-

ních tříd, kteří svými kvalitními

výkony dokázali reprezentovat ne-

jen školu, ale i celé město.

Tyto dosažené úspěchy jsou vel-

kou inspirací pro ostatní, přinášejí

radost, chu> a touhu po co nejlep-

ším umístění nebo po medaili.

Ačkoliv jsou výsledky v různých

sportech dominantní, přesto se do-

mníváme, že hlavní a nejdůležitější

cíl při otvírání nové ST ve šk. roce

2001-2002 spočívá v rozvíjení na-

dání sportovně talentované mláde-

že a smysluplném využití volného

času.

Co nabízí žákům sportovní
třída

◗ základní vzdělání dle učebního

plánu pro ZŠ se zvýšenou dotací

počtu hodin Tv na 5 hod. týdně

◗ možnost výuky jazyků v moder-

ní jazykové učebně a získání zákla-

dů znalostí informatiky a obsluhy

výpočetní techniky

◗ dělení hodin Tv na skupiny (10-

15 žáků)

◗ předpokládané zaměření:

6. a 7. tř. - 75% všestranná přípra-

va, 25% specializovaná příprava,

8. a 9. tř. - dle zájmu žáků užší spe-

cializace na jednotlivé sporty (ly-

žování, kopaná, biatlon, atletika...)

◗ efektivní využití volného času

◗ zajištění koordinace mezi školou

a sportovními oddíly

◗ organizování sportovních výcvi-

kových kurzů během školního ro-

ku a týdenního výcvikového tábo-

ra o prázdninách ve spolupráci se

sportovním klubem

◗ metodická spolupráce trenérů

sportovních oddílů při hod. Tv

◗ třídní učitel s aprobací Tv

◗ možnost přechodu ze souběžné

nesportovní třídy

◗ sportovní vybavení pro základní

druhy sportu

◗ zajištění regenerace sil (dle mož-

ností)

Požadavky na uchazeče
◗ dobrý zdravotní stav a zájem o sport

◗ velmi dobré chování - absence

výrazných výchovných problémů

◗ úspěšné zvládnutí všeobecného

sportovního testu

Přijímací řízení
Termín odevzdání vyplněné při-

hlášky na ředitelství II. ZŠ je stano-

ven do 30. dubna 2001. Na základě

vyplněné a odevzdané přihlášky

všichni uchazeči o přijetí do spor-

tovní třídy obdrží písemné pozvání

k přijímacím sportovním testům.

Termín přijímacích testů je vypsán

na 9. května 2001 (ze závažných

osobních důvodů je možno vyko-

nat přijímací test v náhradním ter-

mínu 16. května 2001).

 Další informace
Na středu 18. dubna 2001 zve

ředitelství školy rodiče (i žáky)
k informativní schůzce a prohlíd-
ce školy. Schůzka se uskuteční ve
sborovně školy v 1530 hodin za
účasti vedení školy, učitelů Tv,
zástupců sportovních klubů a od-
dílů.

Podrobnější informace o ST
můžete získat u ředitele II. ZŠ -
telefon 616 201, zástupců - tele-
fon 618 187, nebo osobní návště-
vou uvedené školy.

Informace o studiu ve sportovní třídě

Policie ČR
V rámci obvodu N. Města došlo

v březnu k několika závažným trest-

ným činům. Např. v noci na 1. 3. se

vloupal dosud neznámý pachatel

do skladů stavebních firem na stav-

bě oddělení ARO v novoměstské

nemocnici. Předmětem jeho zájmu

bylo, dá se říci, všechno stavební

nářadí – vrtačky, bourací kladiva

a pod. Vše v celkové hodnotě ve

výši 170 tis. Kč

Zřejmě stejný zloděj zjistil, že

další nástroj zapomněl zcizit v jed-

nom ze skladů této stavby. Proto

opakoval vloupání v noční době na

7. 3. a odcizením způsobil škodu

do 10 tis. Kč. Poškodil však dvoje

protipožární dveře a na nich způso-

bil další škodu 16 tis. Kč.

Obdobný případ krádeže máme

v šetření ze dne 19. 3., kdy v noční

době odcizil pachatel jedné firmě

elektrické kabely, zřejmě pro od-

prodej do sběrných surovin. Způs-

boil škodu za 40 tis. Kč. Za čtyři

dny se krádež opakovala a stejné

firmě byla způsobena další škoda

za 39 tis. Kč.

V šetření je odcizení osobního

vozu VW Golf šedé barvy, SPZ

ZRI 31-05, ke kterému došlo v noci

na 29. 3. na parkovišti na ul. Křen-

kově.                       npor. Bouček

Městská policie
Stále se vyskytují přestupky sou-

visející s porušováním vyhlášky

města o chovu zvířat a zaměstná-

vají strážníky městské policie nato-

lik, že jen málokdo bude zpochyb-

ňovat jejich snahu vést chovatele

k větší odpovědnosti. Vyšší četnost

kontrol na dětských hřištích a ve-

řejných prostranstvích naznačuje,

kde všude se s takovýmito problé-

my můžeme setkat. Jako příklad

uvádíme výsledky některých na-

mátkových kontrol.

Dne 11. 3. v době kolem 15:00

hod. uvázal chovatel svého psa

u stojanu na kola v těsné blízkosti

vchodu do prodejny Enpeka, téhož

dne v 15:30 hod. byl zaznamenán

výskyt psa uvázaného u zábradlí

v blízkosti vchodu do prodejny

pod nemocnicí, 17. 3. v podvečer-

ních hodinách zapříčinil volně po-

bíhající pes v blízkosti obce Oleš-

ná dopravní nehodu. Dne 28. 3.

byly řešeny dvě stížnosti na nesne-

sitelný štěkot psů zavřených v by-

tech nájemníků na ul. Drobného,

29. 3. volně pobíhající pes obtěžo-

val občanku našeho města.

Jak je z výše uvedeného výčtu

patrné, bude i nadále nutné věci

věnovat pozornost. U závažných

a stále se opakujících případů bude

dozajista využíváno možnosti ulo-

žit blokovou pokutu.

Jednou ze skutkových podstat

přestupkového zákona je znečis>o-

vání veřejných prostranství, veřej-

ně přístupných objektů či veřejně

prospěšných zařízení. Námitka, že

N. Město je ve srovnání s jinými

relativně čisté, vezme za své v oka-

mžiku, kdy se v parku posadíme

například na obyčejnou lavičku.

„Smíchy“ se pak nemůžeme udr-

žet, když se svým oděvem musíme

pospíchat do čistírny. V takové chví-

li proklínáme obvykle všechny, kte-

rým za flek na oděvu vděčíme.

Aby se případná kritika nesnesla

na hlavy strážníků, věnují i tako-

vým případům pozornost. Svědčí

o tom případ ze dne 24. 3., kdy si

strážníci povšimli mladíka sedícího

na opěradle lavičky a „pucujícího“

si obuv o místo, kam lidé za nor-

málních okolností usedají. Věk mla-

díka naznačoval, že před nedáv-

nem ukončil základní školu. Na

otázku, zda ve škole při besedách

se strážníky dával pozor, odpově-

děl, že jej takové věci příliš nezají-

mají. Strážníkovi proto nezbylo, než

v mladíkovi probudit vztah k čisto-

tě svého okolí přiměřenou poku-

tou.

I poslední příspěvek souvisí s čis-

totou města. 26. 3. se v blízkosti

provozovny sběrných surovin opa-

kovaně objevila černá skládka. Její

složení strážníkům napovědělo, kte-

rým směrem vést šetření a podstat-

ně zúžilo okruh podezřelých. Vi-

ník se k neoprávněnému nakládání

s odpadem doznal a bez zdráhání

zaplatil blokovou pokutu.

Gregor Petr

V první březnové dekádě se tep-

loty v noci pohybovaly ještě mírně

pod nulou (do –4o C), ve dne do

+6o C. Sluníčko jsme takřka nevi-

děli. Ve druhé dekádě již teploty v

noci neklesaly pod bod mrazu, i ve

dne bylo již tepleji. Nejteplejší den

ve druhé dekádě byl 11. 3. (+10o

C). I třetí dekáda byla kolísavá. 21.

a 22. 3. nasněžilo takřka 10 cm

sněhu, večer z toho byla „čvachtač-

ka“. A již 24. 3. bylo v noci +5o C a

ve dne se vyšplhala teplota až na

+12o C. Sníh uplaval. V závěru třetí

dekády se ještě jednou ochladilo.

27. 3. bylo ráno –5o C. Silný nára-

zový vítr vál jen 7. 3. Nejméně dvě

třetiny dnů v měsíci bu^ drobně

sněžilo, nebo drobně pršelo. Slu-

nečního svitu bylo opravdu málo.

František Vyplašil

Velikonoční
Bohumil Lukeš

Pro sváteční den a pro modré
nebe,
pro jehnědy ve váze a pro berán-
ka s mašlí,
pro jarní vánek, jenž k ránu ještě
zebe,
pro hebké vlasy, jež tvoji šíji kráš-
lí.

Pro půvab zlata forsytie
a kanárčí žlu> malých housátek,
i pro tu chvíli, kdy smutno ti je,
pro tvoje ňadra tvaru poupátek.

Pro pestré pentle na pomlázce,
pro dívčí lýtka, skrytá do riflí,
pro krásu kraslic na ošatce
velikonoční čas mám na mysli.

Pro letmý dotek mladíkovy dla-
ně
chladivé kůže pod lemem sukýn-
ky
a pro dívčí krok, jímž chodívají
laně,
i pro tvůj nosík, zvící pralinky.

Pro tohle všechno chci, abys mi
dala
vajíčko pěkné, s láskou zdobené.
Pro ten čas jarní chci, aby jsi se
smála
šlehnutí proutku vrby zelené.


