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 Zprávy z radnice 

Nová jména ve vedení města
Novým starostou města se stal

dne 4. 4. Josef Sokolíček, jeho zá-

stupcem Pavel Kliment. Doplněna

byla rovněž rada města a na uvol-

něná křesla zasednou Věra Buchto-

vá a František Slovák.

Josef Sokolíček po zvolení po-

děkoval a sdělil, že bude pracovat

tak, aby ani zastupitelé, ani občané

města nemuseli volby litovat. Pavel

Kliment rovněž poděkoval a podo-

tkl, že v mnoha ohledech nastupuje

do rozjetého vlaku, ale bude jej

chtít zdárně dovézt až do konce.

Slíbil také, že při plnění rozpraco-

vaných problémů nezapomene na

nové úkoly, které budou pro město

přínosem.                                  EJ

Paní Blanka Řeháková obdržela

v minulých týdnech poděkování za

dlouhodobou spolupráci s Diako-

nií v Úpici. Chce se s milými slovy

adresovanými jí podělit se všemi,

kteří do dosud pořádaných sbírek

šatstva, obuvi, hraček, drobných

předmětů do domácnosti atd. nějak

přispěli.

Organizuje další sbírku, a to na
pondělí 21. května, v době od 16
do 19 hod. v kotelně na Hornické
ulici (zadní brána směrem k poto-
ku).

Vše, co se rozhodnete do sbírky

věnovat, je třeba předat v obalu.

Vhodné jsou igelitové pytle a papí-

rové krabice.                             EJ

Sbírka šatstva pro Diakonii v Úpici

Zeměpisná poloha, krajinné uspo-

řádání místa a, jak dokládají po-

slední výzkumy, nejčistší ovzduší

 v celé České republice – to jsou

nedocenitelné devizy, na jejichž zá-

kladě musíme cílevědomě a pro-

gramově promyšleně začít těžit.

Těžit pro město a nás, jeho obyva-

tele.

Naše aktivity by měly v krátké

době vracet vynaložené prostřed-

ky. Protože do oblasti sociální pu-

tovalo v minulosti i v letošním roce

z městské pokladny poměrně hod-

ně prostředků (Dům s pečovatel-

skou službou, půdní vestavby a ná-

stavby bytů, Centrum Zdislava, pře-

stavba ubytovny UNO a mnohé

další), měl by rozpočet příštího roku

a let následných začít myslet i na

další skupiny obyvatel. Na podni-

katele, sportovce, milovníky turis-

tiky, výtvarného umění, všech ob-

lastí lidského poznání. Jsme povin-

ni tak učinit v hluboké úctě k osob-

nostem Nového Města z konce

19. století a první poloviny století

20. Jsme především povinni tak uči-

nit pro budoucí generace. Pevně

a s důvěrou se budeme opírat

o všechny novoměstské instituce –

průmyslové podniky, vzdělávací

a kulturní ústavy, podnikatelskou

sféru. Chceme rovněž využít spor-

tovní zázemí i znalostní potenciál

obyvatel města i lidí, kteří, ač síd-

lem odjinud, chtějí pro naše město

pracovat.

Je třeba využívat všech možnos-

tí, jak přinést do Nového Města pod-

půrné finanční prostředky z pře-

devropských fondů, a věříme, že

v krátké době i fondů Evropské

unie.

Potřebujeme nový obchodní

dům, komplexnější vybavenost pro

volný čas i pro zintenzivnění ces-

tovního ruchu. Tím by mohl být

například menší krytý plavecký

bazén, zbudovaný v blízkosti nej-

významnějšího zdroje energie ve

městě, Novoměstské teplárenské a.s.

Když už se zmiňujeme o této spo-

lečnosti, budeme hledat cesty ke

snížení ceny za vytápění.

Ke všem zmíněným plánům

a představám ale velmi nutně po-

třebujeme podporu obyvatel měs-

ta. Pevně věříme, že s touto podpo-

rou budeme Novému Městu na

Moravě prospěšní. Předem za ni

děkujeme.

Josef Sokolíček, starosta města
Pavel Kliment, místostarosta

města

O budoucím směřování Nového Města na Moravě

Z hlavních bodů 15. mimořádné-
ho jednání RM ze dne 2. dubna:
❒ RM vzala na vědomí, že bývalý

tajemník MÚ Petr Dvořák zůstane
v pracovním poměru na MÚ do

doby rozvázání pracovního pomě-

ru dohodou (nejdéle do 31. 5. 2001)
a bude do té doby vykonávat práci

spojenou s bývalou funkcí. Rozho-

dovací pravomoci přešly na statu-

tárního zástupce města.

❒ Uvolněný byt v DPS byl přidě-

len Jarmile Stehnové.

❒ Ve vlastnictví města je stále mno-
ho pozemků, které jsou užívány
jinými uživateli bez uzavření ná-
jemní smlouvy. RM uložila vedou-

címu správního a živnostenského

odboru, aby postupně předkládal

jejich seznamy. Na užívání těchto

pozemků pak budou uzavírány ná-

jemní smlouvy.

❒ Ve věci přeložky silnice II/ 150
byla odsouhlasena varianta s tune-

lem. S vlastníky dotčených pozem-

ků je třeba se majetkově vypořá-

dat. RM doporučuje zastupitelům,

aby schválili předložený návrh vy-

pořádání a uložili vedoucímu od-

boru správního a živnostenského,

aby poté návrh věcně realizoval.

❒ Nové Město bude v roce 2003
hostitelem evropských Nových
Měst. RM schválila předložený ná-

vrh přípravy s tím, že bude dále

rozšiřován a upřesňován.

❒ Novoměstští hasiči se připravují

na letošní setkání hasičů evrop-
ských Nových Měst, které se usku-

teční v německém Neustadt an
Kocherau. Rada města schválila

účast starosty města, tří členů hasič-

ského sboru a překladatele na tom-

to setkání. Náklady si uhradí účast-

nící sami, na náklady obce bude

pouze poskytnuto služební vozidlo

a bude uhrazen nocleh překladate-

le.

❒  Majitelka cukrárny U Janov-
ských požádala o možnost, aby zá-

kazníci cukrárny mohli v provozní

době polikliniky využívat WC v té-

to budově. Čtvrtletně za to městu

zaplatí 500 Kč.

❒  Ředitelka Základní umělecké

školy Jana Štursy v N. Městě požá-

dala o přidělení bytu pro učitele
hudebního oboru. RM si je vědo-

ma oprávněnosti požadavku. Žádost

byla předána komisi pro řešení by-

tových potřeb.

dle informací J. Sokolíčka

Z hlavních bodů řádného jednání
ZM ze dne 4. dubna:
❒ V Hovorech s občany informo-

vali iniciátoři petice podporující
bývalé vedení města o množství

podpisů, které byly připojeny pod

prohlášením malostarostů čteném na

minulém zasedání. Zastupitelé od-

hlasovali projednat petici v průbě-

hu jednání v bodu „Různé“. Když

přišla na řadu, vzali ji zastupitelé na

vědomí.

❒ O požadavku na strategický plán
města, který v Hovorech zazněl,

samostaně informujeme na str. 6.

❒ Na dotaz, jaké stanovisko zastává

město v otázce Brněnského kraje
a kraje Vysočina, odpověděl J. So-

kolíček, že město se přiklání k Brnu

a stanovisko bylo již na patřičná

místa odesláno.

(dokončení na str. 4)
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Kulturní dům

Knihkupectví
Trojan

Kino

V minulém čísle Novoměstska

byli čtenáři seznámeni s pojmy hos-

pic a hospicová péče. Ve čtvrtek

5. 4. měla novoměstská veřejnost

příležitost dozvědět se mnohem více

z úst nejpovolanějších, od MUDr.

Marie Svatošové, která má na roz-

voji hospicové péče v České repub-

lice největší zásluhu.

Přítomní, mezi nimiž bylo velké

množství zdravotnických pracov-

níků, vyslechli s velkým zaujetím

důvody, které mluví pro vznik dal-

ších hospicových pracovišM. Zá-

kladním posláním hospicové péče

je ulehčit lidem nevyléčitelně ne-

mocným umírání. Smířit je s neod-

vratitelným faktem a zbavit nesne-

sitelné bolesti. K tomu je navíc ne-

opouštět, naopak umožnit, aby po-

slední týdny a dny prožili co nej-

důstojněji. K pojmu euthanasie, kte-

rý se dnes mezi veřejností rychle

šíří, se MUDr. Svatošová vyjád-

řila stručně: Žádá o ni ten, u něhož

byla zanedbána péče o jednu ze tří

věcí, kterých se lidé nejvíce bojí:

bolest, ztráta důstojnosti, samota.

Hospicová péče u nás není dosud

rozvinuta tak, aby pokryla celé úze-

mí státu. Ani do budoucna se nepo-

čítá s mnoha novými hospicy. Na

100 tis. obyvatel by mělo připadat

asi 5 lůžek. Podporována je spíše

snaha přenést hospicovou péči

k nemocným do domácností, pří-

padně do nemocnic.

V Novém Městě na Mor. vzniklo

Hospicové hnutí Vysočina. Jeho pů-

vodní snaha vybudovat jeden z hos-

piců zde, se zdá zejména v blízké

budoucnosti méně reálná, neboM jižní

Morava je počtem lůžek zatím nej-

více pokryta. O aktivitách tohoto

hnutí, které proto bude zřejmě smě-

řovat k domácí hospicové péči, bu-

dou čtenáři příležitostně dále infor-

mováni.

Zájemcům o podrobné seznáme-

ní se s pojmem hospic doporučuje-

me webovou stránku www.hospi-

ce.cz.                           E. Jašková

Dva póly umírání
Světem hýbe slovo euthanasie.

K dříve neznámému pojmu se vyja-

dřují lidé v anketách a začíná převa-

žovat souhlas nebo spíše souhlas.

Nejdále zatím pokročili v Nizozemí.

Podobné ankety na téma hospic

žádné nebo minimální. Alespoň

u nás. Není k čemu zaujímat sou-

hlasné až plamenně souhlasné sta-

novisko.

Téma samo a praxe ještě víc by si

přitom zasloužily více zájmu, pro-

storu a hlavně financí.

Kdyby se vás někdy někdo ptal,

zda euthanasie ano či ne, zkuste

odpovědět také otázkou – a co hos-

pic?                                           EJ

Tým ”Evropské jízdy”, který

uskutečňuje projekt regionálních

aktivit MZV ČR, realizovaný v rám-

ci komunikační strategie České

republiky před vstupem do Evrop-

ské unie, zavítá do měst Havlíčkův
Brod, Bystřice nad Pernštejnem,
Velké Meziříčí, ŽGár nad Sázavou
a Nové Město na Moravě ve dnech
30. dubna až 4. května 2001.

S postupem přípravy na integra-

ci ČR do EU se posiluje význam

informo-

vání ve-

ře jnos t i

o Evrop-

ské unii,

které by

objektivně vysvětlovalo přednosti

integrace ČR do EU, ale i problémy

a úskalí s tím spojené. Ministerstvo
zahraničních věcí proto již delší
dobu v rámci své komunikační
strategie organizuje řadu infor-
mačních a vzdělávacích aktivit,
jejichž cílem je upoutat pozornost
občanů na problematiku integra-
ce České republiky do EU, poskyt-

nout jim atraktivní formou objek-

tivní informace o EU, ale ponechat

na jejich uvážení, jak s touto mož-

ností naloží a jak se rozhodnou

v eventuálním referendu.

Při realizaci komunikační strate-

gie je kladen důraz na regionální
charakter jak samotných aktivit,

tak témat, která jsou prostřednic-

tvím těchto aktivit sdělována. Jak

vyplývá z dostupných výzkumů,

mezi nejméně informované skupi-

ny patří obyvatelé venkova a men-

ších měst.

Projekt série informačních akti-

vit v regionech ČR nazvaný Evrop-

ská jízda si klade za cíl zvýšit zá-

jem veřejnosti o problematiku sou-

visející se vstupem České repub-

liky do Evropské unie netradiční

formou přímé komunikace s jed-

notlivý-

mi skupi-

n a m i

obyvatel

menších

m ě s t

a obcí. Projekt byl zahájen v listo-

padu 2000 a bude probíhat do červ-

na roku 2001. V rámci šestnácti

týdenních výjezdů navštíví Evrop-

ská jízda cca 80 měst a obcí.

Tým odborně vyškolených ko-

munikátorů z řad vysokoškolských

studentů se po regionech ČR pohy-

buje v mikrobusu označeném lo-

gem Evropské jízdy, vybaven in-

formačními materiály, které distri-

buuje při diskusích s obyvateli na-

vštívených měst. Tyto týdenní ná-

vštěvy regionů jsou doplněny o ku-

laté stoly, semináře a besedy se se-

niory, zemědělci, podnikateli, před-

staviteli samosprávy atd., na kte-

rých přednášejí odborníci přede-

vším z ministerstva zahraničních

věcí, ale i z dalších ministerstev

a institucí. Tým Evropské jízdy se

také pravidelně každý den setkává

se studenty středních škol.

V listopadu 2000 byly realizo-

vány první dva výjezdy do regio-
nů, a to do Plzeňského a Českobu-
dějovického. V rámci těchto výjez-

dů byly v praxi testovány postupy

komunikace s veřejností navržené

v projektu, a to za odborného do-

hledu zástupců MZV. Zároveň byl

společností STEM prováděn prů-

zkum veřejného mínění ve vztahu

k tomuto projektu.

Projekt regionálních aktivit
bude podpořen oznámeními v re-
gionálním tisku a rozhlasu, je-

jichž cílem je upozornit veřejnost

v příslušném kraji na Evropskou

jízdu a podpořit její zájem o aktivní

účast na některém z řady setkání.

Mediálními partnery projektu se
staly Český rozhlas, Deníky Bohe-
mia a vydavatelství Den.

Organizaci projektu zajišMuje pro

ministerstvo zahraničních věcí agen-

tura Previa CR s.r.o. a Vzdělávací

středisko na podporu demokracie,

kde lze získat i další informace

o jednotlivých aktivitách Evropské

jízdy.

KONTAKT: Tomáš Vrbík, Eva

Dvořáková, Previa CR s.r.o., Raší-

novo nábř. 68, Praha 2, Tel: 02/

2491 6850 Fax.: 02/2492 2302

e-mail: previa@previapr.cz

Kontakt na posádku Evropské jíz-

dy: Radovan Myslík 0603/519 177

Evropská jízda

27. pá ve 20 h., 28. so ve 20 h.

Rebelové (110´)

Výpravný dobový muzikál Filipa

Renče se vrací do 60. let. Premiéra,

přístupný. 50 Kč

2. st ve 20 hod.

Cesta z města (106´)

Civilizační komedie Tomáše Vorla.

Přístupný. 48 Kč

4. pá ve 20 h., 5. so ve 20 h.

Billy Eliot (110´)

Nejlepší britský film roku 2000, ve

třech kategoriích nominovaný na

Oscara. Premiéra, příst. od 12 let

45 Kč

8. út ve 20 h., 9. st v 18 h.

2001: Vesmírná prda (94´)

Leslie Nielsen v parodii na vesmír-

né filmy. České znění, premiéra,

přístupný. 46 Kč

11. pá ve 20 hod.

South Park: Peklo na zemi (82´)

Animovaná komedie pro dospělá-

ky. Nevhodný do 15 let. 37 Kč

nabízí:
*Petr NOVOTNÝ: Ham a mňam 2

*Jaroslav VAŠÁK: Regionální po-

krmy z Čech, Moravy a Slezska od

A (Adamov) do Ž (Ž\ár)

*Ota BOUZEK: Když ještě troubili

jeleni

Pro nezájem občanů bylo zrušeno

divadelní představení Tygr

s J. Krausovou a L. Vaculíkem.

(původně plánováno na 2. 5.)

čt 3. 5., 16 – 19 hod.
Diskotéka pro mládež 10 – 15 let
vstupné 20 Kč

po 21. 5., 19,30 hod.
Koncert Martina Maxy

út 22. 5., 19,30 hod.
Waldemar Matuška a Olga Ble-
chová - koncert

Klubíčko
MŠ Ž\árská zve na pravidelné set-

kání rodičů s dětmi ve věku 1 – 6 let.

út 15. května, 15,30 – 17 hod.

Na snímku MUDr. Marie Svatošová

s Vojtěchem Zikmundem, členem

Hospicového hnutí Vysočina.

S MUDr. Marií Svatošovou o hospicové péči
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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

Hned v úvodu se musím přiznat,

že nepatřím k zastáncům výstavby

supermarketu v Novém Městě. A to

hned z několika důvodů, z nichž

bych jmenoval pouze jeden. Ne-

myslím si, že by se Nové Město,

potažmo jeho obyvatelé, řadilo na

nižší úroveň v porovnání s ostatní-

mi jenom kvůli tomu, že nemá

opravdový supermarket s lákavý-

mi slevami a zbožím všeho druhu.

To opravdu ne. Nové Město má

svoje kouzlo i bez toho. Nicméně

neberu nikomu touhu zajít si na-

koupit s bezedným nákupním koší-

kem životně důležité, ale i zdaleka

nepotřebné věci do obchodu s lá-

kavými cenami.

NechM tedy Nové Město má svůj

supermarket. Žádám jenom zastu-

pitele města, aby pečlivě zvažovali

místo, kde bude tento obchodní dům

s velkým parkovištěm stát. Města se

snaží svá nákupní centra umísMovat

na periferie. Parkoviště na Brněn-

ské dle mého názoru periferií není.

Pro názorný příklad, jak by výstav-

ba supermarketů neměla probíhat,

nemusíme chodit daleko. Stačí se

podívat do Ž\áru. Tyto narychlo

smontované haly nejenom že hyzdí

střed města, ale když nic jiného, tak

komplikují dopravní situaci ve měs-

tě.

Zastupitelé Nového Města by sa-

mozřejmě měli brát ohled na to, co

si jeho obyvatelé přejí. Nákupní stře-

disko na vhodném místě na okraji

města by mohlo tyto potřeby doce-

la dobře splňovat. Proti námitkám,

že by obchod stál mimo centrum

dění, se mohu bránit jenom tím, že

nepředpokládám, že by někdo cho-

dil do supermarketu nakupovat je-

nom rohlíky a mléko k snídani kvůli

tomu, že ušetří jednu korunu.

Nové Město má krásné centrum.

Nechali jsme si zbourat jednu polo-

vinu Nových domů (dnešní Masa-

rykova ulice) a vystavěli jsme zde

věžáky. Věřím, že stávající zastupi-

telé budou k nové výstavbě přistu-

povat mnohem citlivěji než jejich

předchůdci.

Petr Hladík
Nové Město na Moravě

❖ ❖ ❖

V uvedeném čísle Novoměstska

byla zveřejněna informace, která se

zabývá otázkou výstavby nového

nákupního centra v N. Městě.

Je chvályhodné, že se konečně

i naši představitelé města zabývají

možností výstavby nového nákup-

ního střediska a vešli za tímto úče-

lem v jednání se zástupci možných

investorů. Ve zmíněném článku se

hovoří o tom, že jedním z vážných

zástupců je i firma provozující síM

obchodních domů Penny Market,

a typ těchto obchodů je stručně

charakterizován, V této souvislosti,

a zejména s ohledem na popsanou

charakteristiku obchodu, zastávám

názor, že úvaha o tom, že N. Město

potřebuje přesně tento typ obcho-

du, neodpovídá skutečnému stavu

věcí a zejména potřebám občanů,

kteří zde a v blízkých spádových

obcích bydlí. Podle mého názoru je

ve městě dost prodejen nabízejících

potravinářské a drogistické zboží

(tedy co do sortimentu totéž jako

Penny Market).

Zde může být vytýkáno, že stá-

vající síM je nedostatečná, neboM se

musí čekat u pokladen či prodej-

ních pultů s obsluhou. Tato námit-

ka má své opodstatnění, neboM od-

ráží skutečný stav věci, ale na dru-

hé straně je třeba se zamyslet nad

tím, zda vina nespočívá spíše ve

špatné organizaci práce některých

vedoucích či některých zaměstnan-

ců těch prodejen, kterých se to týká.

To je ovšem věcí majitelů prodejen

a jejich odpovědnosti vůči zákazní-

kům.

Nicméně se za daného stavu do-

mnívám, že N. Městu citelně chybí

nákupní středisko, které by bylo

z hlediska sortimentní nabídky

schopno uspokojit všestranné po-

třeby občanů, a to nejen pokud jde

o potravinářské či drogistické zbo-

ží, ale zejména oděvy, obuv a jiné

spotřební zboží. Takovýto typ ob-

chodu podle mého soudu městu

chybí, neboM by na jedné straně byl

schopen uspokojit poměrně široké

nároky spotřebitelů, a na straně dru-

hé by vytvořil tolik potřebné kon-

kurenční prostředí pro ostatní ob-

chodní síM. V tomto směru by tedy

stálo za úvahu probudit zájem i u ji-

ných investorů, kteří nenabízejí

tak omezený sortiment zboží ja-

ko zmiňovaný Penny Market, ne-

boM v opačném případě zůstane

účelnost výstavby obchodního za-

řízení spornou záležitostí.

František Dvořák,
Brněnská 251

Ad: Bude v N. Městě nové nákupní středisko? (NOVOMĚSTSKO č. 5
ze dne 6. dubna 2001)

Mám ráda stromy. Své dětství

jsem strávila na hájovně u dědečka,

prvorepublikového lesmistra. Ten

mi vštípil, že strom je živý organis-

mus, stejně jako třeba pes či člověk.

A že by tudíž nikdy neměl bezdů-

vodně přijít o svůj život.

Proto jsem vždy smutná, slyším-

li zvuk motorové pily. Nejen proto,

že je to odporný řev obtěžující oko-

lí, ale hlavně proto, že to znamená,

že opět lidská pýcha a často bohu-

žel jen omezenost zvítězila nad ně-

čím, co se nemůže bránit. Je mi líto

každého stromu, který byl skácen,

byM by byl třeba nemocný či dle

„vzdělanců“ neestetický (kdo vů-

bec může posuzovat, co je krásné

a co ne?). Co mám říci svému syno-

vi, když se mě ptá, proč krásný

zdravý strom, který navíc nikomu

nestínil ani nepřekážel, musel pad-

nout?

Opravdu nechápu kritéria, dle

kterých je rozhodováno o osudu

novoměstských stromů. Zářným

příkladem může být lipové stromo-

řadí před přístavbou I. ZŠ a spor-

tovním střediskem, ze kterého zby-

ly po včerejšku (psáno 7. 4.) už jen

„noty na buben“. Zbylé do výše

ořezané kmeny trčí k nebesům a já

jen doufám, že za pár let někdo

neusoudí, že jsou také neestetické

(čí vinou?) a neodřízne i je.

Dědeček mě naučil vážit si kaž-

dého stromu, protože užitek z něj je

nevyčíslitelný. Snad příští generace

přestane pohlížet na stromy jako na

věc. Sázím-li strom, musím počítat

s tím, že tu bude alespoň 50 let, ale

raději i dvakrát tolik. Neznám nic

příjemnějšího, než si v horkém létě

sednout pod strom do stínu a odpo-

čívat. Toho bych se v budoucnu

ráda dočkala i na novoměstském

náměstí a pevně doufám, že úvahy

o vykácení borovic černých na jeho

ploše byly jen výplody nemocných

mozků. Doufám také, že rozum-

ných lidí je v N. Městě většina a že

si snad nezničíme to, co je v repub-

lice určitou raritou (no schválně,

kdo jste kde viděl na náměstí něco

tak pěkného; já tedy všude vidím

spíše jen kulovité javory). Dle na-

šich přátel z různých koutů repub-

liky je to navíc to nejhezčí, co na

našem náměstí je. Tyto stromy se

v přírodě dožívají 150 let, a i když

v podmínkách novoměstského ná-

městí by to bylo asi o něco méně,

není důvod je likvidovat. Nejsou

totiž nemocné, natož přestárlé.

S představou, že tyto stromy nebu-

dou v létě poskytovat svůj stín při

procházkách a posezení u zmrzli-

ny, se mi vkrádá obava, že se ná-

městí vylidní. A mimochodem, do-

konce ani jírovce v horní části ná-

městí nejsou dosud napadeny klí-

něnkou, což je také republiková

rarita.

Važme si toho, co je v našem

městě pěkné, a uvažujme už koneč-

ně jako lidé moudří. Ono se nám to

jednou vrátí...

Ing. Milena Petrová,
dendroložka

Stromy nebo prach, zeleň nebo asfalt?

Naše tipy na letecké zájezdy
všechny odlety z Brna

4.6.-14.6. 11 dní Mallorca - apartmány cena 13.990,-

7.6.-18.6. 12 dní Kréta - apartmány cena 15.590,-

         - hotel cena 17.290,-

22.6.-3.7. 12 dní Bulharsko, Slunečné pobřeží - hotel

cena 13.690,-Kč

Děti mají u všech zájezdů slevu.

Bližší informace Čedok Ž�ár nad Sázavou tel. 23648.
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TAXI NONSTOP

Luboš: 0602 561 369 Ilona: 0602 588 099

D

(dokončení ze str. 1)

❒ MVDr. Bureš požádal o doplně-

ní programu jednání o bod „Postoj

tisku k novoměstským záležitos-

tem“. V obsáhlé řeč, reakci na slova

P. Pejchala v MFD ze dne 30. 3.,

pak připomenul vše, čím město žilo
v době jeho působení jako staros-
ty města, a vyjmenoval chyby

svých následovníků.

❒ Při volbě starosty města byl na-

vržen jeden kandidát Josef Sokolí-
ček (ODS) a v tajné volbě obdržel

13 hlasů.

❒  Při volbě místostarosty města
byl navržen jeden kandidát Pavel
Kliment (ČSSD) a v tajné volbě

obdržel 13 hlasů.

❒ Při volbě dvou členů rady města
byli navrženi Věra Buchtová
(KSČM) a František Slovák (sdru-

žení podnikatelů). V tajné volbě

obdržela V. Buchtová 14 hlasů, F.

Slovák 13 hlasů.

❒ Zastupitelé schválili přeložený ná-

vrh na rozdělení půjček z fondu
rozvoje bydlení. Sešlo se celkem

12 žádostí, z toho 9 oprávněných.

Zažádáno bylo o půjčky v částce

celkem 630 tis. Kč, což je pouze

61% z vyčleněných financí.

❒ Zastupitelé vzali na vědomí, že

z funkce jednatele společnosti Le-
sy a zeleň byl odvolán Jiří Svatoň

a do doby odkupu 51 % podílu

společnosti byl novým jednatelem

jmenován Josef Sokolíček.

❒  V řadě majetkových dispozic
byl mimo jiné schválen záměr spo-
lupráce se společností Ochrana vod
a povodí Dyje (záměr předpokládá

revitalizaci čističky odpadních vod,

rekonstrukci kanalizace na sídlišti

u nádraží, zbudování kanalizace

v Pohledci, na Rokytně a mezi

N. Městem a Maršovicemi). Schvá-

len byl i prodej staršího služební-
ho vozu Městské policie Lada Niva

a postup navržený pro majetkové
vypořádání s majiteli nemovitostí
v okolí silnice II/150, kterou čeká

přeložka.

❒ Zastupitelům bylo připomenuto,

že Nové Město na Moravě bude

v roce 2003 hostitelem Nových
Měst Evropy a že je v této souvis-

losti termínově připravována re-
konstrukce budovy MÚ. Zastupi-

telé vzali připomínku na vědomí

a uvědomili si nutnost rekonstruk-

ce budovy MÚ.

zaznamenala E. Jašková

 Zprávy z radnice 

v posledních dnech mě řada z Vás

oslovuje a žádá vysvětlení pro mé

rozhodnutí rezignovat na post mís-

tostarostky města. Často slýchám,

že jsem se vzdala bez boje, že jsem

jednala ukvapeně, že selhaly moje

nervy. Ani jedno není pravou pří-

činou mého rozhodnutí, byM bylo

učiněno velmi rychle a v napjaté

atmosféře. Neměla jsem jinou mož-

nost. Nestačilo, abych v hlasování

pouze nesouhlasila s návrhem na

odvolání členů Rady města Nové-

ho Města na Moravě JUDr. Zdeňka

Chudoby a ing. Jiřího Maštery, kte-

ré nebylo zdůvodněno, pouze bylo

konstatováno, že oba znevažují

svým chováním jednání RM a ZM.

Byl to zástupný problém a já jsem si

neuměla představit konstruktivní

práci v obměněné RM, když jeden

z jejích nových členů a dnešní sta-

rosta mě ani pana Pejchala nezdra-

vil. Návrh na obměnu rady a ná-

sledné události, byM byly a jsou pre-

zentovány jakkoli, si vysvětluji dvě-

ma možnými způsoby: 1. Selhala

odpovědnost zastupitelů, kteří jak

buldozer vjeli do křehké politické

stability města rok před volbami.

Snad si opravdu neuvědomovali

souvislosti. 2. Šlo o promyšlenější

tah s předpokladem, že starosta i

místostarostka po několika týdnech

až měsících pochopí, že jsou jen

loutkami v rukou jiných, a uvolní

svá místa. Obě varianty jsou opa-

kovaným nepřímým vyjádřením

nedůvěry vedení města a já zkrátka

obě považuji za špatné. Jako za-

stánce otevřené komunikace jsem

nemohla přijmout první, ani se

účastnit druhé.

Když jsem v listopadu 1999 při-

cházela na radnici, věřila jsem, že

čas trochu zahojí rány politického

boje, že zvítězí rozum a práce ve

prospěch města. Mýlila jsem se.

Opak je pravdou. Výsledkem je nej-

rozsáhlejší a nejkrkolomnější změ-

na ve vedení města v nejméně vhod-

né době. Na jednání zastupitelstva

města jsem vyslovila přání, které

bych chtěla zopakovat. Přeji nám

všem, občanům Nového Města na

Moravě, abychom si v příštích vol-

bách zvolili zastupitele, kteří bu-

dou mít dostatek vůle a osobní sta-

tečnosti vzepřít se zájmům jednot-

livců. Zastupitele, kteří po volbě

starosty, místostarosty a RM odloží

své stranické průkazy, spojí své síly

a zúročí tak svůj čas, který jsou

ochotni věnovat životu našeho měs-

ta.                      Zdeňka Marková

P.S. Nikdy jsem nepochopila kole-

gu, který se mi přišel omluvit za to,

jak hlasoval, protože musel, přesto-

že jeho názor je opačný.

Vážení spoluobčané, Starosta města Nového Města na Moravě vyhlašuje

výběrové řízení
na obsazení funkce:

tajemníka
Městského úřadu v Novém Městě na Moravě

Podmínky:
vysokoškolské vzdělání nejlépe ekonomického směru,

praxe minimálně 10 let
organizační a řídící schopnosti

občanská a morální bezúhonnost
znalost práce PC

předpokládaný nástup 1. 6. 2001

Přihlášky k výběrovému řízení označené “výběrové řízení tajemník”
a zpáteční adresou budou přijímány do 4. 5. 2001 na adresu:

Městský úřad Nové Město na Moravě
sekretariát MěÚ

Vratislavovo nám. 103
592 31 Nové Město na Moravě

Přihláška musí obsahovat stručný životopis a termínový přehled
dosavadního zaměstnání s uvedením pracovního zařazení,
kopie dokladu týkající se stupně vzdělání, výpis z rejstříku trestů.
O termínu výběrového řízení budou uchazeči včas vyrozuměni.

Milan Běhounek
Čištění koberců a čalounění
oznamuje všem svým zákazníkům změnu
telefonního čísla mobilního telefonu:

0 7 2 4  0 3 5  7 7 8
Novoměstské sociální služby, Ž�árská 68, Nové Město na Moravě

Máte doma zbytky vlny,
kterou nepotřebujete?
Udělejte dobrý skutek a darujte ji nám!
Rádi přijmeme jakékoliv množství vlny (i párané) a vytvoříme

z ní s našimi seniory mnoho krásných a zajímavých výrobků.

Darovanou vlnu od Vás převezmou

pracovníci DPS, Ž\árská 68, Nové Město na Moravě (Penzion).

Informace podáme na tel. čísle 0616/652 805.

Děkuje tým pracovníků DPS.
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Policie informuje
Policie ČR

Dne 2. 4. byli policisty usvědče-

ni tři pachatelé, z toho dva z D. Ro-

žínky a jeden z Val. Meziříčí, kteří

mají na svědomí krádeže elektric-

kých kabelů z novoměstských pod-

niků. Kabely nařezané na menší

kusy vozili až do Tišnova, kde je na

ohni zbavovali izolace. Získanou

mě\ chtěli prodat ve sběrných su-

rovinách. Celková škoda dosahuje

téměř 250 tis. Kč. Na dva ze zlodě-

jů byla uvalena vazba.

Počátkem dubna byl zejména

díky kriminální službě objasněn

případ pohlavního zneužívání a ome-

zování osobní svobody. Pachate-

li jsou tři mládenci z N. Města,

z nichž jeden je dokonce bratr ne-

zletilé oběti. K trestné činnosti do-

cházelo opakovaně po delší dobu.

Případ byl předán policejnímu vy-

šetřovateli.

Za trestný čin podvod je stíhán

26letý muž z N. Města, který vylá-

kal od stejně staré ženy fin. částku

12 tis. Kč. I přes opětovné urgence

ji do současné doby nezaplatil.

Od počátku roku 2001 již bylo

policisty zdejšího oddělení přistiže-

no 11 řidičů, kteří řídili motorová

vozidla po předchozím požití alko-

holických nápojů. Všechny přípa-

dy byly předány na Okresní úřad

ve Ž\áru n.S. k dalšímu projedná-

vání.

V přestupkové problematice, po-

mineme-li vyloženě dopravní pře-

stupky, převažují drobné kráde-

že prakticky čehokoliv, následují

přestupky proti občanskému sou-

žití, které obsahují různé schvál-

nosti, slovní i fyzická napadání se

zraněním a pod. Chci upozornit ze-

jména na nutnost dostatečně si za-

jistit svoje jízdní kola, která mnoh-

dy vidím ponechaná před obchody

ve městě. Dáváte tak zlodějům pří-

mo možnost přijít levně k peně-

zům.

Také případů pokousání psem

neubývá. Majitel je následně ozna-

mován do komise pro projednává-

ní přestupků, kde je mu ukládána

pokuta až do výše 3 tis. Kč.

 Řidiči by si měli ve vlastním zá-

jmu, nejen kvůli policii, dát do řád-

ného technického stavu svoje mo-

torová vozidla, při jízdě zbytečně

neriskovat a být více ohleduplní jak

vůči kolegům, tak vůči chodcům.

Bezohledně zaparkovaná osobní

auta přes celou šíři chodníku o ně-

jakém ohledu nesvědčí. Další kapi-

tolou jsou řidiči mnohdy velmi sil-

ných motocyklů, ale to bych se opa-

koval. Nepomáhají ani smrtelné úra-

zy na silnicích, zřejmě to pro někte-

ré, asi smyslu zbavené řidiče není

dostatečné varování.

mjr. Vašík Ant.

Městská policie
Co se skrývá pod skutkovou pod-

statou přestupku na úseku ochrany

před alkoholismem, se měla mož-

nost dovědět dne 30. 3. v době ko-

lem 21:00 hodiny obsluha v restau-

raci „U Matěje“. Při ukládání blo-

kové pokuty jí bylo vysvětleno, ne-

bo spíše připomenuto, že není povo-

leno podávat alkohol osobě mladší

18 let.

Prapodivnou „zábavu“ si našel

školou povinný chlapec, který dne

15. 4. v době kolem 19:00 hodiny

na toaletě v kulturním domě pálil

toaletní papíry. Ty pak házel do pi-

soárů. Vše prováděl zřejmě proto,

aby se předvedl před svými kama-

rády. Jak nebezpečné bylo jeho po-

čínání a k jakým škodám mohlo

dojít, mu zřejmě dochází až nyní.

Případ tak jistě poslouží jako námět

při školních besedách.

Pravidelnými se staly v letošním

roce příspěvky týkající se chovu

psů. Ani v této rubrice tomu nebu-

de jinak. VždyM počet případů je

stále značný.

Při namátkových kontrolách vy-

tipovaných částí Nového Města

byly zaznamenány a řešeny tyto

případy volného pobíhání psa bez

dozoru majitele: dne 8. 4. v Hor-

ním Dvoře, dne 12. 4. dva případy

na ul. Hájkova, dne 12. 4. na ul.

Masarykova.

V posledním příspěvku by chtěla

městská policie oslovit občany s žá-

dostí o pomoc při pátrání po maji-

teli psa, který byl dne 30. 3. nale-

zen na ul. Malá před restaurací

U Matěje. Jde o mladého psa, světle

hnědého krátkosrstého jezevčíka.

Pes je v porovnání s jedinci stejné-

ho plemene malého vzrůstu. Foto-

grafie vedle.                Gregor Petr

Katastrální úřad ve Ž\áru nad

Sázavou oznamuje, že po dobu 1 –

2 měsíců bude omezen provoz na

všech pracovištích katastrálního

úřadu.

Bystřice n.P. 17. 4. – 28. 5.

Velká Bíteš 17. 4. – 28. 5.

Ž\ár n.Sáz. 15. 6. – 23. 7.

Velké Meziříčí 22. 6. – 30. 7.

N. Město na Mor. 22. 6. – 30. 7.
Uvedené termíny se mohou ještě

mírně změnit podle úspěšnosti pře-

vodu dat do nového systému. Pro-

voz bude omezen z důvodu pře-

chodu katastrálních úřadů na nový

informační systém katastrálních úřa-

dů. Všechna pracoviště katastrál-

ního úřadu budou v tomto období

poskytovat informace, přijímat ob-

jednávky na veřejné listiny i dokla-

dy, které nejsou veřejnými listina-

mi, budou tyto objednávky vyřizo-

vat průběžně podle možností jed-

notlivých pracovišM, budou přijímat

návrhy na vklad do katastru nemo-

vitostí, listiny k záznamu a poznám-

ce.

Nebude však možno provádět
zápis do katastru nemovitostí. Na

tuto skutečnost upozorňujeme ze-
jména žadatele o vklad zástav-
ních smluv. Nebude totiž možno

vklad zástavní smlouvy provést

v několika dnech, ale až po ukon-

čení omezeného provozu.

Ing. Václav Bystřický

Pozn. red.: Počátkem června v krát-

kosti připomeneme obsah tohoto

textu a zopakujeme, případně upřes-

níme data týkající se omezení pro-

vozu na pracovišti KÚ N. Město.

Katastrální úřad omezuje provoz

na deset let a bude pravidelně vy-

hodnocována a aktualizována. Stra-

tegická vize definuje žádoucí roz-

voj města v jednotlivých priorit-

ních oblastech: Ekonomika, prů-

mysl a podpora podnikání, Infra-

struktura, integrace regionu, Lid-

ské zdroje a sociální infrastruktura,

Životní prostředí, Zemědělství a roz-

voj venkova, Cestovní ruch. Pro

takto definované prioritní oblasti

byly propracovány problémové

okruhy a navržena jednotlivá stra-

V Hovorech s občany zazněla 4.

4. připomínka, že N. Městu chybí

strategický plán rozvoje města. Ob-

čan s vazbou na Opavu navrhuje,

aby byla věnována pozornost Stra-

tegickému plánu rozvoje města

Opavy. Mohl by být rámcovým

vzorem pro tvorbu obdobných vizí

v novoměstském prostředí.

Pro nedostatek místa přetiskuje-

me z opavského zpravodaje Hláska

pouze základní informace o zmíně-

ném plánu: Strategie je připravena

tegická opatření definovaná struč-

nou charakteristikou se specifikací

cílových skupin, kterých se opatře-

ní týká, a garantů a dalších spolu-

pracujících institucí, které se budou

na realizaci podílet. Navrhované

klíčové aktivity a projekty s vyčís-

lením fin. nároků budou podkla-

dem pro sestavování akčních plá-

nů, investičních záměrů i podkla-

dem při sestavování rozpočtu měs-

ta. Strategické cíle rozvoje města se

promítají nebo jsou shodné s cíli

regionu i kraje.

Občan, který informaci sdělil, do-

poručuje, aby se opavským strate-

gickým plánem inspirovalo i N. Měs-

to. Vyzval volební strany, aby pro-

střednictvím Novoměstska občanům

předložily své představy o rozvoji

města a regionu.                        EJ

Novému Městu stále chybí dlouhodobý strategický plán rozvoje

Nové Město na Moravě

AKTUÁLNĚ strana 693

NA TELETEXTU TV NOVA
SOUTĚŽ POKRAČUJE
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Vážené dámy, pánové,
milí mladí přátelé

s velkým potěšením jsem přijal po-

zvání komise pro mládež a tělový-

chovu na toto slavnostní setkání. Je

dobře, když společnost dokáže oce-

nit nemalou míru snahy u kohokoliv.

Je mimořádně dobře, když tuto sna-

hu a talent dokáže ocenit u mladého

člověka. Dává mu tím najevo, že si

plně uvědomuje a spoléhá na něj, že

to bude právě on, který posune metu

v daném odvětví dál.

Dnes vpodvečer tu máme přítom-

ny vás všechny, kteří jste v daném

oboru a disciplíně dosáhli význam-

ných úspěchů. Všichni jste při této

vámi vykonávané a dnes oceňova-

né činnosti doznali, že ne vždy a ve

všem se daří. Jistý nezdar může člo-

věka tím správným směrem formo-

vat. Jedinec se tak stává odolnějším

a ve své podstatě i pro samotný ži-

vot připravenějším. Je jen třeba, aby

si každý, a toto platí všeobecně,

vždy plně uvědomoval jisté hranice

dimenze, které se říká někdy sluš-

nost, jindy etika, míra humanity ne-

bo prostě fair play.

Novoměstská minulost v oblas-

tech dnes právě oceňovaných k to-

mu přímo zavazuje. Vzpomeňme jen

osobností dnes již minulého století,

které v hranicích města působily

a jistou výši la6ky, řečeno sportovní

terminologií, nastavily. Leander,

Čech, bratři Němečtí, Štursa, Kar-

ník, Blažíček, Němec, Makovský, Ne-

čas, Zajíček, Palečková a Radek Ja-

roš. Tento výčet není zdaleka úplný.

Je dobře, že nemusíme jen nos-

talgicky vzpomínat na zašlou slávu,

ale že máme lidský potenciál ve vás,

kteří již slávu Novoměstska šíří.

Přeji vám všem, obyvatelům měs-

ta, aby vaše krásné počiny byly zhoj-

ňovány ke cti a slávě města.

(projev Josefa Sokolíčka)

VÍTÁNÍ JARA
Letos to s vítáním skutečného jara

zatím nebylo moc slavné. Alespoň

v Horáckém muzeu jsme se proto

mohli potěšit náhražkou. Práce dětí

z novoměstských škol zahřály na du-

ši více, než letošní sluníčko na těle.

V neděli 1. 4. odpoledne se po-

hledecký kulturní dům zaplnil do

posledního místečka nedočkavými

diváky a rozléhal se radostným ště-

betáním dětí. Počasí bylo krásné,

vůbec ne aprílové, sluníčko hřálo,

což přispělo k dobré náladě všech

přítomných.

MŠ v Pohledci pořádala karne-

val pro všechny děti, které se na tu

slávu velmi těšily. Maminky a ba-

bičky připravily kostýmy, vyzdo-

bily sál, nakoupily dárky do tom-

boly a nepekly pečivo. Učitelky

zabavily děti zajímavými soutěže-

mi, kterých se mohli zúčastnit i ro-

diče. Průvod masek uváděla při za-

hajovacím defilé vtipným způso-

bem učitelka Dája Krejčí. Masek

přišlo šedesát.

K tanci a poslechu vyhrávala ka-

pela a děti v nápadných a všemi

barvami hýřících maskách se vyřá-

dily při nespoutané zábavě a taneč-

ním reji.

V úterý 3. 4. zvládla pohledecká

MŠ další kulturní program. V Ho-

ráckém muzeu na vernisáži výsta-

vy ručních prací a výrobků všech

MŠ z Nového Města s názvem Vítá-

me jaro předvedly pohledecké děti

roztomilé pásmo jarních písní, bás-

ní a říkanek. Velký dík patří Dáji

Krejčí, učitelce z MŠ Pohledec, kte-

rá se velmi obětavě věnuje nácviku

všech kulturních programů v Po-

hledci a baví ji spolupráce s drobo-

tinou.

Byli jsme nadšeni zajímavými

výrobky všech dětí a dojati jejich

milými dárečky. Děkujeme všem,

kteří se zasloužili o zdárný průběh

obou akcí, které nám zpestřily vol-

ný čas a obohatily život milými

zážitky.          za pohledecké občany
Draha Pustinová

Zdařilé kulturní akce mateřské školy v Pohledci

Mladé talenty přebírají štafetu
V pátek 30. 3. se v novoměst-

ském kulturním domě sešlo vedení

města s vybranými oceněnými osob-

nostmi, které v roce 2000 dosáhly

mimořádných úspěchů v oblastech

pro Nové Město historicky nejvý-

znamnějších – v kultuře a sportu. Je

potěšitelné, že mezi nominovaný-

mi a po nelehkém výběru i mezi

oceněnými převládalo mládí. Tuto

skutečnost zdůraznil a ocenil ve své

řeči i starosta města Josef Sokolí-

ček. Jeho projev přetiskujeme na

této straně v plném znění. V průbě-

hu večera požádala o slovo i Zdeň-

ka Marková, která akci původně

připravovala, a poděkovala mimo

jiné moderátorce setkání, Mgr. Janě

Černé, která k novoměstské kultuře

neoddělitelně patří, i když „jen“ jako

stálý a spolehlivý průvodce mnoha

a mnoha pořadů a akcí.

Program večera připravili pra-

covníci odboru školství, kultury

a sociálních věcí. Vědomi si převa-

hy mládí nad starší generací, zvolili

i odpovídající hudební aranžmá, od

slavnostních fanfár po závěrečné

vystoupení skupiny Koflík.

Na snímku blahopřeje tehdy ještě

druhý místostarosta města nejlep-

ším v oblasti sport, kategorie jed-

notlivců. Připomeňme že to jsou Jo-

sef Kučera (lyžování), Václav Švub

(lyžování) a Petr Hubáček (atleti-

ka). E. Jašková

Zastupitelstvo obce

Kadov
připravuje

na 17. června 2001
setkání rodáků,

které se bude konat
u příležitosti

350. vročí založení
hutí a obce Kadov.

Zahradní a krajinná
architektura
Jaroslav Dvořáček

tel. 0608 626 662

●

návrhy, zakládání a údržba
rodinných zahrad

●

zahradnické služby
●

řez stromů
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Dne 28. 4. jsou všichni modeláři

a jejich příznivci srdečně zváni do

Radešína. Na parkovišti místního

hotelu proběhnou závody modelů

automobilů vyráběných japonskou

firmou Kyosho. Modely jsou v mě-

řítku 1:10, poháněny jsou elektric-

Kyosho – závodění i zábava

V neděli 8. 4. se konal 2. ročník
běhu Korunou za korunu. Za neu-
stálého deště se závodu zúčastnilo
51 závodníků. Mezi nejlepší se pro-
sadili:
nejmladší žáci 800 m: 1. Schmier

Petr 2:36; 2. Ostrejš Jan 2:38; 3.

Dostál Miroslav 2:39 / mladší žáky-

ně 800 m: 1. Krejčí Markéta 2:29;

2. Krakovičová Iva 2:30; 3. Fialo-

vá Tereza 2:40 / mladší žáci 800 m:

1. Ondřejka Josef 2:25 / starší žáky-

ně 800 m: 3. Klímová Ivana 2:39

starší žáci 1600 m: 1. Holub Karel

5:04 / ženy 1600 m: 1. Tomanová

Monika 6:10 / muži (hl. závod)

3200 m: 1. Hubáček Petr 9:12; 4.

Jeřábek Vít 10:25; 5. Veselský Mar-

tin 10:27                                   ph

ATLETIKA

Jedna z etap letošního Závodu

míru zavítá i do Nového Města na

Moravě, a to dokonce dvakrát. Dne

15. května vyjedou cyklisté ve

12,15 hod. z Olomouce a zamíří do

etapového cíle - Ž\áru nad Sáza-

vou. Na ž\árský okres vjedou při-

bližně ve 14,40 hod. u Nyklovic.

Dále pojedou přes Sulkovec, Jim-

ramov, Věcov, Koníkov, Pohledec

do N. Města, kde je na Vratislavově

náměstí před budovou polikliniky

bude přibližně v 15,40 hod. čekat

rychlostní prémie. Dále pojedou Ne-

časovou ulicí přes křižovatku se sil-

nicí II/150 do Radňovic a do Ž\áru

n.S. Zde však hned napoprvé etapa

nekončí, ale přes Vysoké, Tři Stud-

ně, Vlachovice a kolem Medinu se

závodníci znovu vrátí do N. Města.

Minou autobusovou zastávku nad

nemocnicí (přibližně v 16,05 –

16,30 hod.) a odtud už pojedou

definitivně do Ž\áru. Etapové měs-

to Ž\ár n.S. připravuje velký kul-

turní program a bude o něm jistě

včas informovat na plakátech.

Dopravní omezení
Závod míru poněkud omezí sil-

niční dopravu a automobilisté by

s tím měli včas počítat. Omezeny,

upraveny a zpožděny budou i ně-

které autobusové spoje. Pro obča-

ny N. Města a okolí z informací

o změnách platných pro den 15. 5.

vybíráme:

◆ Linky z N. Města a Bystřice n. P.

do Ž\áru n.S. nepojedou přes ž\ár-

ské náměstí (zrušeny zastávky Okres-

ní úřad a u Hajčmanů), ale trasa po-

vede po ulicích Brněnská, Jihlav-

ská, autobus. nádraží.

◆ linka 840118 (Jimramov)

Spoj 25 dojede do Pohledce, odsta-

ví autobus na točně a vyčká průjez-

du závodníků. Následuje otevření

silnice Policií ČR.

◆ linka 840102 (Svratka)

Spoj 18 vyčká v Novém Městě prů-

jezdu závodníků a následuje ote-

vření silnice Policií ČR.

dle materiálů E. Jašková

Pátá etapa Závodu míru 2001 povede přes N. Město

kým nebo spalovacím motorem.

Vstup zdarma. Závody se uskuteč-

ní pouze v případě příznivého po-

časí, probíhat budou od 9.00 hod.

až do odpoledne, kdy se pojedou

finálové jízdy.

su

NÁBOR MAŽORETEK

Dne 31. 3. uspořádal DDM ve

Ž\áru nad Sázavou soutěž v aero-

bicu pro dívky ve věku 6 – 16 let.

V soutěži uspěla i děvčata z Nové-

ho Města.

V nejmladší kategorii zvítězila

Terezka Pojezná. Do finále první

kategorie se probojovaly Eliška

Kuběnová, Dita Niesnerová a a Lu-

cie Gerišerová, která obsadila 3. mís-

to. Druhá kategorie byla velmi sil-

ně zastoupena, přesto Michaela Jam-

borová vybojovala 9. místo. Velice

úspěšné byly dívky ve třetí katego-

rii. Zde obsadila 3. místo Petra Ku-

čerová, 5. místo Barbora Lukášo-

vá, 6. místo Zuzana Sekorová.

Děkuji všem za skvělé výkony

a přeji mnoho dalších úspěchů.  DK

Malý žGárský aerobic

FC Bohemia Breeding ročníky 90

a mladší

4. února: Velmi dobře obsazený

turnaj hraný v Třebíči v hale ve

dvou skupinách (4 hráči + brankář)

Petra Drnovice – BB 1:1

FŠ Třebíč „A“ – BB 3:1

BB – FC Slavia Třebíč 2:2

BB – V. Meziříčí 2:0

V turnaji nepostoupila BB do finále

pro nízký počet vstřelených branek

a obsadila nakonec až 6. místo

24. února: Halový turnaj ve Vel-

kém Meziříčí byl poznamenán ne-

mocemi a byl odehrán pouze v šesti

hráčích. Hrálo se ve dvou skupi-

nách.

V. Meziříčí „B“ – BB 1:0

V. Meziříčí „A“ – BB 4:0

Bystřice n.P. – BB 2:1

BB – PSJ Jihlava 0:6

Bohemia Breeding obsadila 6. místo.

18. března: Opět velmi dobře ob-

sazený turnaj v Třebíči v hale, hrá-

no ve dvou skupinách.

FŠ Třebíč „A“ – BB 3:2

Slavia Třebíč - BB 2:2

BB – Petra Drnovice 1:1

o 5. – 6. místo:

BB – FŠ Třebíč „B“ 2:3

BB obsadila opět 6. místo.

7. dubna: Přátelský zápas již na

travnaté ploše proti Moravci (7 hrá-

čů v poli + brankář)

Moravec - BB 0:5

Přípravka hrála nejčastěji s těmi-

to hráči: Sklenář Jakub, Laštovička

Ondřej, Sláma Vojtěch, Polnický

Libor, Smejkal Radek, Králíček Jan,

Homolka Marek, Pomahač Karel,

Laštovička Josef, Pokorný Libor,

Buchta Michal, Dostál Miroslav

a Slavíček Lukáš. Trenér: Sláma

Michal.

Fotbalový klub Bohemia Bree-

ding uvítá ve svých řadách další

zájemce o kopanou, chlapce naro-

zené v roce 1990 a mladší. Trénin-

ky v úterý v 15 hod. na fotbalovém

hřišti v N. Městě.                       ms

Zimní příprava starší fotbalové přípravky

Dne 3. května proběhnou v době od 15 do 17 hod.
v tělocvičně gymnázia talentové zkoušky.

Přijímají se děvčata ve věku 5 - 17 let.

Kontakty: tel.: Eva Olejníková 0616/616 532

e- mail: majorettes.nmnm@seznam.cz

Internet: http://sweb.cz/majorettes.nmnm

Úspěch novoměstského kulečníku
Karambolovému kulečníku prá-

vě skončila závodní sezóna, pro

oddíl Nového Města na Moravě

velice úspěšně. Mužstvo ve složení

ing. Jiří Bartoš, Vladimír Ráček

a Dang Luong nenašlo ve II. třídě

jihomoravského přeboru soupeře

a prošlo celou soutěží bez ztráty

jediného bodu. Potvrdily se tak po-

stupové ambice, jež si vedení klubu

na začátku soutěží vytyčilo. Jiří Bar-

toš a Vladimír Ráček také navíc

v tomto přeboru obsadili 1. a 2.

místo v soutěžích jednotlivců.

Milovníci karambolového kuleč-

níku mohou novoměstský oddíl

navštívit na některém z turnajů pro

amatérské hráče, jež oddíl stejně

jako v loňském roce pořádá pro

veřejnost pravidelně každé dva

měsíce. Následující turnaj se hraje

ve 4-koulovém karambolu, tento-

krát budou soutěžit dvojice. Turnaj

proběhne v sobotu 28. dubna od

10:00 do18:00 hod., zápis dvojic

do turnaje je od 9:30 do 10:00

v herně klubu – tu v Novém Městě

naleznete na Petrovické ulici čp.

857 v administrativní budově „Pen-

tagon“ zemědělského družstva

(Bližší informace 0603-573353).

Ing. Jiří Bartoš

VÝKUP
AUTOMOBILŮ

ŠKODA
☛ všechny typy od roku výroby

1985 (105, 120, Favorit,

Felicia, Octavia a další)

☛ Peníze ihned, odvoz

– převoz zařídíme

☛ Vykoupíme také automobily

po havárii, bez STK, podnikové

i užitkové – na stavu nezáleží

tel.: 0777/088888
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Miluše Veinlichová
Ž1árská 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

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.
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Hodnocení lyžařské sezóny 2000/2001
V roce 2000 oslavil Sportovní

klub 105 roků činnosti od svého

založení. Činnost byla bohatá po

stránce sportovních výsledků i po

stránce pořadatelské a budování

sportovního zázemí.

Do nového milénia vstoupil SK

neméně úspěšně. Svědčí o tom do-

sažené výsledky, které zároveň dá-

vají záruku úspěšného pokračová-

ní lyžařského sportu v příštích le-

tech.

SK v sezóně 2000/2001 přesvěd-

čil, že patří mezi nejúspěšnější klu-

by v ČR a že jeho činnost překraču-

je hranice ČR i Evropy.

Jako jediný český lyžařský klub

v klasických disciplínách se mohl

v této sezóně pochlubit, že jeho zá-

vodníci startovali na všech světo-

vých soutěžích, konkrétně: MS Lah-

ti (Kučera, Letenská), MSJ (Švub,

Skalníková J.), EYOD Vuokati (Si-

kora, Skalníková E.), Světová zim-

ní univerziáda (Štursová).

V roce 2000 bylo ministerstvem

školství, mládeže a tělovýchovy

v N. Městě otevřeno Sportovní cen-

trum mládeže, jako jedno ze čtyř

v ČR.

Závodníci novoměstského SK

získali celkem 35 medailí na závo-

dech MČR a na zisku se podílelo

celkem 17 závodníků. K nejúspěš-

nějším patřili: Václav Švub 6 me-

dailí (3 x zlato, 3 x stříbro), Eva

Skalníková 5 medailí (3x zlato, 1 x

stříbro, 1 x bronz), Petra Letenská

3 medaile (2 x zlato, 1 x stříbro).

SK již několikrát v minulosti pře-

svědčil, že vedle vynikající spor-

tovní a pořadatelské činnosti se také

zásadním způsobem stará o rozvoj

a budování sportovního zázemí,

které významně napomáhá rozvoji

a zkvalitňování cestovního ruchu

v Novém Městě na Moravě. V roce

2000 byla vybudována kompletní

čerpací stanice pro výrobu technic-

kého sněhu. Dále byla zakoupena

další dvě sněžná děla v celkové

hodnotě 4,5 mil. Kč.

Byla provedena též další homo-

logace standardních lyžařských tratí

pro závody ve sprintu, částečná re-

konstrukce stadionu a lyžařských

tratí spolu se zahájením nástavby

provozní budovy SK v hodnotě

2 mil. Kč. Na podzim byla dokon-

čena rekonstrukce skokanského

můstku K 55 na Šibenici v hodnotě

cca 750 tis. Kč atd.

Pro náš SK a celé město je jistě

pozitivní, že i v roce 2001 počítá

SK s další investiční výstavbou are-

álu SKI v hodnotě cca 3 mil. Kč

(rozšíření zasněžování tratí, II. eta-

pa nástavby provozní budovy,

osvětlení lyžařské tratě 1,5 km, za-

hájení, respektive záměr vybudo-

vání druhého lyžařského vleku na

Harusově kopci).

Mimořádnou a zcela výjimečnou

činností SK je pořádání nejstaršího

závodu v Evropě, závodu Zlatá

lyže, v posledních letech společ-

ně se závodem Světového poháru.

O vynikajícím jméně Nového Měs-

ta a jeho pořadatelů svědčí i skuteč-

nost, že vedle věhlasných světo-

vých lyžařských středisek, jako je

Holmenkollen, Lahti, Falun, Davos,

je N. Město dalším místem, které-

mu mezinárodní federace FIS při-

dělila pořádání závodu SP nepřetr-

žitě od roku 1995. Již dnes máme

příslib na pořádání SP i v letech

2002 – 2005.

Po výčtu všech kladů je však také

třeba konstatovat, že N. Město a ce-

lý region Vysočiny nedoceňují vý-

znam pořádání závodů ZL – SP.

Jen přímé televizní přenosy v délce

4 – 6 hodin jsou takovou propaga-

cí, kterou závidí řada českých i za-

hraničních měst. Přitom všude ve

světě města přispívají na pořádání

těchto závodů význačnou měrou.

Finančně i pomocí bezplatných slu-

žeb. SK by proto přivítal ještě bližší

spolupráci s vedením města a jeho

orgány.        Petr Honzl, ředitel SK

V letošní sezóně si žáci ST vedli
velice dobře. Na domácích soutě-
žích patřili vždy k těm, kteří udá-
vali tempo. V celkovém hodnoce-
ní získali: 9 zlatých, 7 stříbrných

a 6 bronzových medailí.
Zlaté: Veselá Petra, Formánek Jiří,

Kršková Barbora – v duatlonu

Veselá Petra, Formánek Jiří – v biat-

lonu

Ptáček Radim, Formánek Jiří, Ho-

lub Karel, Janošec Miroslav, Gabri-

el Tomáš - mistrovství ČR v přes-

polním běhu družstev

Veselá Petra – dvojnásobná mistry-

ně ČR ve sprintu a štafetovém běhu

na 3x4km volnou technikou v ly-

žování

Barbora Kršková – v biatlonu

Stříbrné: Formánek Jiří – biatlon

Kršková Barbora – biatlon

Kršková Barbora – lyžování

Janošec Miroslav – lyžování

Ptáček Radim – duatlon

Bronzové: Vambera Tomáš – druž-

stvo skoky

Fousek Tomáš – družstvo skoky

Fousek Tomáš – severská kombi-

nace

Veselá Petra – lyžování

Kršková Barbora a Janošec Miro-

slav – lyžování

Tyto výsledky jsou podloženy

velkou dřinou, odříkáním a vůlí po

dosažení nejlepšího sportovního

výkonu. Všem žákům, kteří se do-

kázali probojovat na místa těch nej-

lepších, blahopřeje vedení II. zá-

kladní školy a vedoucí trenérka

sportovních tříd

Milada Skalníková

Hodnocení činnosti sportovních tříd v sezóně 2000/2001

Dne 18. 3. se v Harrachově ko-

nalo závěrečné MČR družstev v se-

verské kombinaci. Petr Kutal a To-

máš Fousek ve starších žácích obsa-

dili 3. místo.

Dařilo se i ve skoku. Trojice Petr

Kutal, Tomáš Fousek a Tomáš Vam-

bera vybojovala rovněž 3. místo.

O týden později se opět v Harra-

chově konalo MČR mladších do-

rostenců. Zde Jiří Kutal skončil os-

mý. (blíže na www.nmnm.cz/komb.)

GOHIRAL 1785
si Vás dovoluje upozornit,

že tábor v Podolí

proběhne v termínu

29. července - 11. srpna 2001.

Přihlášky si můžete vyzvednout v cukrárně
U Janovských.

S E V E R S K Á
K O M B I N A C E


