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 Zprávy z radnice 

O majetkové vyrovnání mezi

městem a firmou Jana Šincla se

s různě dlouhými přestávkami jed-

ná prakticky od prvních okamžiků,

kdy Jan Šincl získal v malé privati-

zaci areál bývalého komunálu a při-

lehlé pozemky. Dnes se již ví, že při

nabídce těchto nemovitostí do pri-

vatizace došlo vinou privatizační

komise k chybám. Firma Šincl má

přístup do svého areálu pouze po

pozemcích města a naopak město,

chce-li zásobovat školní jídelnu,

musí využívat i část pozemků fir-

my. Obě strany se snaží o nápravu

směnou pozemků, zatím neúspěš-

ně. Městská rada vedená ještě sta-

rostou Petrem Pejchalem předložila

zastupitelstvu ke schválení řešení,

které obsahovalo směnu pozemků

a prodej části školní zahrady. J. Šincl

s tímto řešením předběžně souhlasil

a byl ochoten smlouvy podepsat,

ale zastupitelé na XVII. mimořád-

ném zasedání takto předložený ná-

vrh neschválili. Schválili pouze

směnu pozemků, ale neschválili pro-

dej další parcely. Druhá strana však

s usnesením zastupitelstva nesou-

hlasí.

Situaci komplikuje akutní potře-

ba rekonstruovat jídelnu I. ZŠ, kte-

rá s areálem firmy bezprostředně

sousedí. Rada města na svém 57.

řádném zasedání rozhodla, že zá-

sadní část rekonstrukce jídelny pro-

běhne, ale že stavební práce budou

prováděny pouze na městských po-

zemcích, tj. bez rozšíření nasklad-

ňovací rampy. Jiné řešení není mož-

né, má-li být jídelna po prázdni-

nách opět otevřena. Starosta města

Josef Sokolíček vyjádřil nad vznik-

lou situací politování. Jednání, kte-

rá v minulých týdnech s J. Šinclem

vedl, jej opravňovala k domněnce,

že se komplikace nevyskytnou.

Předpokládá a přeje si, aby se obě

strany brzy k problému vrátily.

E. Jašková, O. Německý

Směna pozemků zatím nedohodnuta

Je starou pravdou, že večerní do-

pravní spojení se Ž7árem nad Sáza-

vou je slabé, o víkendech žádné.

Městská rada doporučuje, aby za-

stupitelé schválili navýšení výdajů

na zlepšení dopravní obslužnosti,

konkrétně 42 tis. Kč na financová-

ní víkendového autobusového spoje

s předpokládaným odjezdem ze

Ž7áru n. S. po 22. hodině. Očekává

se, že se na financování bude podí-

let i město Ž7ár n.S.                  EJ

Lepší víkendové spojení s okresním městem

Pracovníci finančního referátu

OkÚ dokončili v minulých týdnech

pravidelnou kontrolu hospodaření

N. Města. Do závěrečné hodnotící

zprávy zapsali (jako už tradičně) –

bez výhrad. Starosta města J. Soko-

líček výsledek prověrky komento-

val: Novoměstský finanční odbor

řízený Věrou Strašilovou pracuje

mimořádně dobře a městská rada

s potěšením vnímá jeho absolutní

spolehlivost.                              EJ

Hospodaření obce – bez výhrad

Z dalších bodů 57. řádného jedná-
ní RM ze dne 23. dubna:

❒ RM se zabývala Zprávou o pro-

jednávání návrhu Územního plánu
a doporučuje zastupitelům její

schválení. Zpráva bude zpracova-

telem ještě doplněna o návrh vý-

stavby rodinných domů (případně

přestavby zahrádkářských chat)

v lokalitě od ul. Brněnské směrem

k Hornímu dvoru, na parcelách stá-

vající zahrádkářské kolonie. V ÚP

bude rovněž dopracována občan-

ská vybavenost v prostoru stávají-

cího parkoviště na Brněnské.

❒ Nájem služebního bytu v hasič-
ské zbrojnici – platnost smlouvy

byla prodloužena do 31. 12. 2001.

❒ Letošní městská slavnost Nova
Civitas proběhne v pátek 29. 6. RM

schválila předložený návrh progra-

mu a schválila poplatek za umístění

stánků s občerstvením a cukrovin-

kami – 350 Kč za stánek.

 (dokončení na str. 3)

Městská rada revokovala dřívější

rozhodnutí o způsobu přidělování

parkovacích míst držitelům průka-

zů TP a ZTP. Nově zřídila tříčlen-

nou komisi z řad lékařů (MUDr.

Pávek, MUDr. Kalina, MUDr. Mát-

lová). Komise požadavky posoudí

a vyjádří se k nim, konečné roz-

hodnutí však bude na radě města.

Rada města považovala dřívější pra-

vidla ve věci přidělení parkovacího

místa za příliš složitá, požadavek na

státní příspěvek na nákup vozidla

se navíc zdál příliš přísný. Od no-

vého systému si RM slibuje, že vel-

kou administrativu nahradí větší

pružnost.

EJ

Změny v parkování vozidel tělesně postižených

Městská rada schválila záměr kra-

jinně upravit vrch Kaplisko, aby se

otevřel pohled na Tři kříže. Bude

proto třeba vykoupit část porostu

ze soukromého vlastnictví, aby byly

kříže dobře vidět proti obzoru. Plá-

nované úpravy zachovají přírodní

ráz místa, ale nabídnou i odpočinek

na lavičkách. Jak sdělil J. Sokolí-

ček, do budoucna není vyloučeno

ani noční osvícení.

EJ

Úprava okolí Tří křížů

Podle sdělení tiskové mluvčí mi-

nisterstva kultury zajíždí ministr kul-

tury Pavel Dostál pravidelně do jed-

notlivých okresů, kde pak na zá-

kladě předem připraveného progra-

mu navštíví nejdůležitější kultur-

ní památky a instituce. V pondělí

25. 4. zavítal na Ž7ársko. Po pro-

hlídce Zelené hory a lidových sta-

veb na Křižánkách jej čekala Ho-

rácká galerie.

Pro budoucí provoz i rozvoj Ho-

rácké galerie je důležité, zda bude

nadále spravována státem, nebo pře-

jde pod krajský úřad. Je to důležité

i z hlediska rekonstrukce budovy

zámku - i když v poslední době

velmi viditelné, stále ještě nekončí-

cí. Na toto téma hovořil ministr

s ředitelem galerie i krajským

hejtmanem, který speciálně na toto

setkání také přijel.

Pavel Dostál v Horácké galerii
Lze předpokládat, že v každém

okrese a u každé památky se její

správci snaží ministra přesvědčit,

že právě toto unikum si zaslouží

mimořádnou péči, jinými slovy

mimořádnou státní dotaci. Množ-

ství uměleckých děl v HG a úroveň

současných výstav a expozic mlu-

vily samy za sebe, a to přesvědčivě.

Není tajemstvím, že ministr i jeho

doprovod byli překvapeni tím, co

se v srdci Vysočiny skrývá.

Na závěr poseděl Pavel Dostál

v pracovně starosty N. Města a krátce

zhodnotil celý výjezd. Jinde prý se

často stává, že je zahrnut jen stíž-

nostmi a požadavky, nebo naopak

jeho hostitelé narychlo postaví „Po-

těmkinovy vesnice“. Ocenil, že na

Ž7ársku a v N. Městě si mohl udělat

všestranný a ucelený pohled.

EJ
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Horácké
muzeum

Úmrtí

Vzpomínka

Jubilanti

Horácká galerie

Kulturní dům

Kino
Klubíčko

Slavoj Kovařík – výběr z malíř-

ského díla

otevřeno do 24. června

Jaroslav Válek – kovaná plastika

17. května - srpen

nabízí:

VIDEO MÉĎOVÉ 1. a 2. – Vojta,

Kuba a Matěj – tři malí medvídci,

co si umí hrát a zlobit stejně jako

děti. Vyprávění o tom, jak ztratili

maminku medvědici, našli si ná-

hradu v hodném člověku – foto-

grafu Václavovi, rostli, prali se, učili

se lézt po stromech, poznávali les

a ostatní zvířátka.

JUDr. Miroslav Antl: Gaunery ne-

mám rád - Životní příběh M. Antla,

„NovoměšQáka“, vypráví o zločinu.

ZUŠKniha Trojan

V sobotu 26. 5. ve 14.00 hod. pro-

běhne u studánek Barborky a Vi-

tulky na Třech Studních tradiční

otvírání studánek.

V programu vystoupí hudební

sbor konzervatoře z Teplic a před-

vede kompletní kantátu Otvírání stu-

dánek. Dále vystoupí folklorní sou-

bory Kamínek (Ž7ár n.S.), Sněžen-

ka (Sněžné), Šípek (N. Město), ZUŠ

Ž7ár n.S. a sólista Martin Kux z Brna.

Otvírání studánek

3. 4. Radim Komár 1967

10. 4. Anna Petrová 1917

14. 4. Růžena Horáková 1922

14. 4. Josef Honek 1925

16. 4. František Dvořák 1910

17. 4. Emilie Slámová 1910

17. 4. Josefa Ondráčková 1920

25. 4. Josef Králíček 1943

Dne 30. dubna

2001 by se dožil

70 let pan Jan
Pustina z Po-
hledce, který nás

opustil 29. květ-

na 1989.

Za tichou vzpo-

4. 5. Františka Sklenářová 80 let

9. 5. Hedvika Janáčová 91 let

13. 5. Antonie Suchá 95 let

10. 5. František Dřevikovský

89 let

15. 5. Božena Klimentová 88 let

25. 5. Josef Mikeš 87 let

27. 5. Blažena Procházková80 let

30. 5. František Svoboda 75 let

Všem jubilantům blahopřejeme!

mínku všem, kdo jste našeho dra-

hého znali, srdečně děkuje zarmou-

cená rodina.

12. so ve 20 hod.

Tanec v temnotách (141´)

Muzikál se zpěvačkou Björk v hl.

roli. Premiéra, příst. od 12 let

48 Kč

15. út ve 20 h., 16. st v 18 h.

Cabriolet (80´)

Tragikomická love story s Ivanem

Kralem. Premiéra, přístupný48 Kč

16. st. v 19.30 hod.

Jak si pejsek roztrhal kalhoty
(65´) pásmo pohádek 10 Kč

19. so ve 20 ho., 20. ne ve 20 h.

Podzim v New Yorku (103´)

Romantické drama. Premiéra, příst.

od 12 let 45 Kč

22. út ve 20 h., 23. st ve 20 h.

Marná lásky snaha (94´)

Romantický komediální muzikál.

Premiéra, příst. od 12 let 50 Kč

25. pá ve 20 hod.

Každý to rád jinak (112´)

Francouzský film nominovaný na

Oscara. Filmový klub, premiéra,

příst. od 12 let 45 Kč (FK 30Kč)

14. 5. Třídní přehrávka žáků p.
uč. Petrovičové, 17.00 hod., sál

ZUŠ, Monseova ul.

16. 5. Talentové zkoušky do všech
oborů 14.00 - 17.00 hod.
Výtvarný a dramatický obor -

ZUŠ Monseova ul.

Hudební a taneční obor - ZUŠ Vra-

tislavovo nám.

Konkurz do pěveckého sboru -

ZUŠ Vratislavovo nám.

17. 5. Koncert souborů školy -

17.00 hod., aula gymnázia

18. 5. Zahájení výstavy absolven-
tů VO - 16.00 hod., Horácké mu-

zeum

28. 5. Absolventský koncert -

17.00 hod. Monseova ul.

1. 6. Tradiční dětské odpoledne
před budovou školy na Vratislavo-

vě náměstí

po 21. 5., 19,30 hod.
Koncert Martina Maxy
út 22. 5., 19,30 hod.
Waldemar Matuška a Olga Ble-
chová - koncert

MŠ Ž7árská zve na pravidelné se-

tkání rodičů s dětmi ve věku 1 – 6

let. út 15. května, 15,30 – 17 hod.

V neděli 13. května 2001 v době

od 10.00 do 16.00 hod. se uskuteč-

ní v Horáckém muzeu v Novém

Městě na Moravě předvádění vos-

kové batiky na textilu.

AO se točí!
První slavnostní otevírání mlejn-

ku v tomto století se vydařilo díky

souboru Šípek i mimořádně pěkné-

mu počasí. Bude náležitě zpropa-

gováno, protože na něj během pro-

gramu zavítal pracovník redakce

časopisu Vlasta, kterému se velmi

líbilo vystoupení i volné zpřístup-

nění sbírek v expozici. Pilně foto-

grafoval a výsledky uvidíme prav-

děpodobně v červenci v čísle v rám-

ci propagace Vysočiny.

U veselého dřevěného divadla

jsme se setkali s příkladnou milov-

nicí rodného města Jaruškou Knop

rozenou Puchýřovou, která žije

v Kanadě. Nejmladšího pětitýden-

ního návštěvníka nebylo sice mno-

ho vidět, ale dostatečně slyšet. Pro

děti máme ještě další zprávu. Na je-

jich přání už vodníka opět zdobí ví-

ce barev a konzervátorka Marta Mu-

žátková mu přimalovala i puntíko-

vanou kravatu s kapesníkem.   HM

V pátek 18. 5. v 19 hod. se aule

novoměstského gymnázia uskuteč-

ní první Absolventské zpěvanky.

Zváni jsou všichni absolventi

a přátelé gymnázia, kteří si rádi za-

zpívají.

Noc měla na kahánku, když se

skupina absolventů novoměstské-

ho gymnázia nerada loučila před

kulturním domem po vzpomínko-

vém večeru v říjnu roku 1999.

Přítomní měli pocit, že s písnička-

mi omládli a že by bylo hezké se

scházet častěji a třeba i pravidel-

ně. Nadšenci se pustili do přípra-

vy dalšího setkání s písničkou.

Zrodil se výborný nápad – sestavit

si študácký zpěvník, aby byl po

ruce, když už paměQ tak neslouží...

Snahou organizátorů je vytvořit

kvalitní zábavu s nejmenšími ná-

klady. Účastníkům doporučují: Na

sebe – pohodlný oděv, večerní toa-

lety a fraky zanechte ve skříni. S se-

bou: malý příspěvek kulinářského

umění na společný švédský stůl,

vlastní pití dle chuti, posilněné hla-

sivky, hudební nástroje, elixír života

(dobrou náladu, smích a dobrou po-

hodu).

Ve spolupráci s Gymnáziem

V. Makovského připravily a na shle-

dání se těší

Jarmila Puchýřová – Knop,
Ema Koudelová – Nováková,

Jana Chalupová – Petrová

MUSICA AMOR NOSTER aneb
ABSOLVENTSKÉ ZPĚVANKY

Mateřská škola

Ve čtvrtek 26. dubna pořádalo

Taneční studio Evy Olejníkové v

novoměstském kulturním domě ta-

neční vystoupení absolventek a

mažoretek. Žákyně 1. – 7. ročníku

a hosté ze ZUŠ Ž7ár n.S. mistrně

předvedli plnému sálu diváků skvě-

lou symfonii ladných pohybů při

líbivé hudbě.

Oblíbená konferencierka Marie

Nosková zajímavě uváděla celkem

sedmnáct čísel programu, jedno

hezčí než druhé, takže nadšené obe-

censtvo nešetřilo potleskem.

Pastvou pro oči byly i krásné

pestré kostýmy účinkujících a pre-

cizní provedení vystupujících ma-

žoretek.

Příznivci tohoto žánru, rodiče

i prarodiče, byli okouzleni krás-

ným programem a děkují nadané

a obětavé choreografce Evě Olejní-

kové, pod jejímž vedením se naše

mladá generace rozvíjí nejen do

krásy, ale učí se předvádět nezapo-

menutelné taneční kreace, které tak

okouzlují nás – dříve narozené.

Draha Pustinová

Poděkování Tanečnímu studiu

V dubnu zasedala komise pro

mládež a tělovýchovu a pro schvá-

lení v zastupitelstvu města navrho-

vala rozdělení grantů spolkům

a organizacím, které pracují s mlá-

deží a požádaly o příspěvek na le-

tošní rok.

V seznamu žadatelů se objevila

tradiční a známá jména, ale žádaly

i spolky, o kterých zatím nikdo

z členů komise neslyšel. Přitom není

vyloučeno, že se práci s dětmi vě-

nují delší dobu, ale jaksi neumějí

svoji práci prodat na veřejnosti.

Způsobů prezentace je jistě mnoho,

jedním z nich by mohlo a mělo být

i městské periodikum – Novoměst-

sko.

Vyzýváme tímto spolky, a to ne-

jen mládežnické, i kulturní a jiné,

aby příležitostně přiblížily svoji čin-

nost veřejnosti. A nemusí to být jen

z důvodů žádosti o finanční příspě-

vek.                                          EJ

Výzva spolkům
– představte se

na ŽRárské ulici
Vás zve na zápis dětí, který se usku-

teční dne 15. května 2001 v době

od 10 do 15 hodin v budově školy.

Zápis se týká dětí, které nastoupí do

MŠ v nadcházejícím školním roce

– tj. od 1. září 2001 do 30. června

2002.
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(dokončení ze str. 1)

❒ Firma GARP s.r.o. připravuje vy-

dání komerční mapky – Novoměst-
sko a Bystřicko. Je oprávněna po-

užít k tomuto účelu městský znak.

❒ RM se zúčastnila valné hromady
TS služeb s.r.o. Konstatovala, že

společnost velmi dobře hospodaří.

Většinu zakázek a činností si již

organizuje sama, práce zadávané

městem nyní činí pouze 15 % cel-

kového objemu.

❒  Malostarostům místních částí

N. Města budou dle návrhu fin. od-

boru MÚ vypláceny cestovní ná-
hrady. Vypláceny budou „paušál-

ní částkou“, která zahrne čtyři slu-

žební cesty měsíčně.

❒ Místní části mohou využít mož-

nosti přeměnit dosavadní komise

pro místní samosprávu v osadní
výbory. Výhodou osadních výbo-

rů je, že jejich předsedové (dnes

malostarostové) mohou bez ome-

zení vystupovat na zasedáních měst-

ského zastupitelstva. Malostarosto-

vé musí o slovo žádat.

❒ Ve dnech 10. – 15. 5. vyjedou

žáci 9. třídy I. ZŠ do Waalre, kde

se v různých přátelských soutěžích

a kvizech poměří se svými vrstev-

níky. RM schválila fin. příspěvek

pro tříčlenný pedagogický dozor

a dva pracovníky IC (setkají se s ko-

legy z IC ve Waalre).

❒ Firma Racom s.r.o. hodlá od-

koupit pozemek o rozloze 410 m2

za účelem zřízení parkoviště u sídla

firmy. Bude vypsána majetková dis-

pozice.

❒ RM vzala na vědomí dopis zá-
stupce Novoměstské teplárenské
a.s. L.E. Oklanda ze dne 20. 2.

2000. V dopise je připomenuto, že

městu stále hrozí žaloba za nezapla-

cení výměníkových stanic. Staros-

ta, místostarosta a ředitel MSB jsou

pověřeni jednáním v této věci. Lze

předpokládat, že vstřícné kroky

povedou ke stažení žaloby.

❒ RM revokovala část rozhodnutí

ze dne 12. 3. ohledně rušení pře-
chodů pro chodce. Na Vratislavo-

vě nám. nebude zrušen přechod

před lékárnou, ale přechod upro-

střed náměstí.

❒ V souvislosti s uvažovanou revi-

talizací čistírny odpadních vod je

nutné objednat geometrické a výš-
kové zaměření čističky. Bude tře-

ba na to vynaložit přibližně 50 tis.

Kč.      dle informací J. Sokolíčka

Důvodem ke svolání XVIII. mi-
mořádného zasedání ZM dne
2. května bylo vyslovení souhlasu

či nesouhlasu s podpisem smlou-

vy o budoucí smlouvě, kterou se

N. Město mělo přihlásit k progra-
mu ISPA - Ochrana vod a povodí
Dyje. Zastupitelé neměli výhrady

proti vlastnímu projektu a spoluú-

časti N. Města, jednání se však zpo-

malilo nad málo srozumitelnými

právními formulacemi v průvodních

materiálech. Po doplnění jednoznač-

ných formulací do textu zastupitelé

účast N. Města v projektu schválili.

❒ V souvislosti s budoucí rekon-

strukcí čistírny odpadních vod bylo

zároveň vhodné upravit majetko-
právní vztahy mezi N. Městem
a Svazem vodovodů a kanalizací
ŽRár n. S. Svaz vodovodů a kana-

lizací totiž před časem vložil do no-

voměstské čističky cca 18 mil. Kč

(splácel dluh na ní vzniklý). Částka

18 mil. Kč představuje 25% celko-

vé dnešní ceny čističky.

❒ V bodě různé se otevřela otázka

směny pozemků mezi N. Městem
a firmou Šincl. Ředitel I. ZŠ potře-

buje urychleně znát situaci, aby

mohl včas uvědomit rodiče o uza-

vření školní jídelny a aby znal roz-

sah její prázdninové rekonstrukce.

Starosta města potvrdil rozhodnutí

RM ze dne 23. 4., že jídelna bude

rekonstruována pouze z městských

pozemků, neboQ k dohodě mezi

městem a firmou opravdu nedošlo.

Přítomný J. Šincl sdělil, že je pro

něj nepřijatelné jednat s mnoha rad-

ními a zastupiteli, kteří neustále mění

názor, a přál si, aby město delego-

valo jednoho vyjednavače. Staros-

ta města se poněkud marně snažil

vysvětlit, že konečné slovo musí

mít v každém případě celé ZM, kte-

ré má 23 členů, nicméně ujistil

o další ochotě jednat a nabídl setká-

ní.          zaznamenala E. Jašková

 Zprávy z radnice 

Chtěli byste být poddanými kní-

žete Miroslava? Možná to nebude

dlouho trvat a N. Město se oficiálně

stane součástí Podhoráckého a ho-

ráckého knížectví. Jeho projekt vzni-

kl koncem roku 1998 a veřejnosti

byl představen při slavnostní koru-

novaci knížete 8. 7. 1999 v Třebíči.

Projekt, jehož podtextem je ko-

mediální, historická a současná re-

cese, se opírá o člena činohry Ná-

rodního divadla Miroslava Donuti-

la a okruh jeho přátel.

Kancelář knížectví rozvíjí svoje

aktivity především v oblasti kultur-

ního, společenského a turistického

dění. Smyslem knížectví je i přispě-

ní k příjemné atmosféře a udržová-

ní dobrých vztahů se všemi obcemi

a městy nejen uvnitř, ale i za hrani-

cemi knížectví. Co jiného lze čekat

od vrchnosti, než požadavek na pe-

níze. Narozdíl od dávných dob se

však nemusíme obávat ozbrojenců,

kteří by daně vymáhali nevybíra-

vými způsoby. Decentně vyjádře-

ný návrh slibuje, že město naší veli-

kosti může být zahrnuto do infor-

mační mapy knížectví za 10 tis. Kč.

Dá se předpokládat, že se poža-

davek brzy objeví na jednání míst-

ních radních. Zda a jak se v otázce

příslušnosti ke knížectví vysloví,

nám jistě milostivě sdělí. Nejvyšší

radní J. Sokolíček předběžně na-

značil náklonnost k této záležitosti,

neb jest příznivcem nejen žertů, ale

i všeho, co slovutnost města našeho

dále za hranicemi posílí.            EJ

Můžeme být součástí knížectví

NA ŽÁDOSTI
O BYTY JE ČAS

Jak již byli občané dříve pro-

střednictvím Novoměstska informo-

váni, v rekonstruované hotelové

ubytovně UNO je připravováno

68 malometrážních bytů. V součas-

né době jsou zpracovávány pod-

mínky pro jejich přidělení nájem-

níkům. Podmínky budou projed-

nány v komisi pro řešení bytových

potřeb a následně v Radě města. Po

jejich schválení Radou města bu-

dou zveřejněny na úřední desce

města a v Novoměstsku. Termín

zveřejnění podmínek předběžně

předpokládáme v době kolem 8.

června 2001. Teprve potom budou

moci zájemci o bydlení zasílat žádo-

sti o přidělení nájemního bytu.

Ing. Josef Poul, ředitel MSB

Přijímacími zkouškami 23. dub-

na 2001 skončilo přípravné obdo-

bí žáků 9. ročníku a žáků 5. roční-

ku hlásících se do specializované

třídy se zaměřením na výpočetní

techniku při I. ZŠ a do víceletého

gymnázia v Novém Městě na Mo-

ravě.

Z celkového počtu 66 žáků, kteří

ukončili povinnou školní docház-

ku, bylo přijato ke studiu na SOŠ

a SOU po prvním kole přijímacího

řízení 60 žáků, tj. 90,9%. Z 21 žáků

hlásících se do primy gymnázia bylo

přijato 18 žáků. Žáci byli úspěšní

i v přijímacím řízení do počítačové

třídy, ale většina z nich dala před-

nost studiu na gymnáziu.

Výsledky přijímacího řízení nás

přesvědčily o tom, že příprava žáků

byla kvalitní, za což patří poděko-

vání našim učitelům a rodičům.

výchovní poradci II. ZŠ

Výsledky přijímacího řízení žáků
II. ZŠ Nové Město na Moravě

AUTOŠKOLA ČERNÝ
Horní 30, 591 01 Ž�ár nad Sázavou

tel.fax: (0616) 228 11
www.autoskola-cerny.cz

- kurzy k získání řidičského oprávnění pro sk. AM-D, E

- pravidelné proškolování řidičů referentských vozidel a řidičů

nákladní dopravy s vozidly nad 7,5 t včetně závěrečného pře-

zkoušení

- vnitrostátní i mezinárodní autobusová doprava

- kondiční jízdy

- prodej učebnic

- taxislužba – 0723 08 89 15

zahajuje kurzy k získání řidičského oprávnění:

Ž�ár nad Sázavou - 31. 5. v 15 hod., hotel FIT

Nové Město na Moravě - 24. 5. v 15 hod., CK Hejkal Tour,

Vratislavovo nám. 116

Svratka - 18. 5. v 16 hod., hasičská zbrojnice

pravidelné proškolování řidičů:

Ž�ár nad Sázavou - 11. 5. - 2. den pro řidiče nákl.

dopravy a závěrečné přezkoušení

- 18. 5. - řidič ref. vozidel a 1. den

pro řidiče nákl. dopravy

- 22. 5. - 2. den pro řidiče nákl.

dopravy a závěrečné přezkoušení

Nové Město na Moravě - řidič ref. vozidel a 1. den pro řidiče

nákl. dopravy

Dále připravujeme prázdninové kurzy:

Ž�ár nad Sázavou - 22. 6. - 15 hod., hotel FIT

Nové Město na Moravě - 15. 6. - 15 hod., CK Hejkal Tour,

Vratislavovo nám. 116

Svratka - 2. 7. - 16 hod. hasičská zbrojnice
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Mnoho měst nese jméno „Nové

Město“. Sídla často obdržela tyto

názvy, protože vedle osídlených

měst vznikala města nová, jindy zís-

kala tento název prostě tím, že se

stala vymezeným územním celkem,

který byl i nadále součástí města

historicky staršího. Samotný název

vypovídá také o myšlení a odvaze

lidí začít znovu, od začátku, v no-

vém městě, v cizím kraji, v cizí zemi.

Myšlenka založit mezinárodní

společenství všech novoměstských

obyvatel se zrodila více jak před

20 lety. Roku 1979 pozval starosta

města „Bad Neustadt an der Saale“

své kolegy z ostatních Nových Měst

v Německu u příležitosti městských

oslav. A tak myšlenka sdružení

a každoročního setkávání byla na

světě. Postupem doby pak přerostla

v tradici.

Faktem je, že v současné době se

stalo Sdružení evropských Nových

Měst nejrozsáhlejším partnerským

svazkem měst, známým v Evropě

i ve světě. Všech 33 dosud sdruže-

ných Nových Měst má dohromady

více jak půl milionu obyvatel. Vý-

voj a rozšiřování tohoto svazku ještě

není zdaleka ukončen, protože neu-

stále přistupují další „Nová Města“.

Ve sdružení je ze SRN dvacet sedm

členů, dále pak rakouský Wiener

Neustadt, ma7arský Dunaújváros,

slovenské Nové Město nad Váhom

a z České republiky jsou členy toho-

to sdružení města tři: Nové Město

nad Metují, Nové Město pod Smr-

kem a Nové Město na Moravě.

Podle zvyku a pravidel Sdružení

evropských Nových Měst je kaž-

doroční vrcholnou akcí slavnost-

ní setkání všech Nových Měst, ko-

nané vždy v jiném Novém Městě.

Rámcem této události je většinou

nějaké jubileum, nebo svátek vzta-

hující se k pořadatelskému městu.

Při takovéto události jsou oficiální

delegace v čele se starosty a dalšími

radními často doprovázeny počet-

nou skupinou místních obyvatel.

A tak se do pořádajícího města sje-

dou na dobu oslav asi na dvě tisí-

covky turistů, kteří, pokud jsou spo-

kojeni, dělají tu nejlepší reklamu

a propagaci pořadatelskému městu.

To není ale zdaleka vše. Vedle

mnoha soukromých návštěv a kon-

taktů existuje v novoměstském spo-

lečenství celá řada dalších aktivit,

jako jsou výměnné pobyty oficiál-

ních delegací, sportovních klubů,

žáků, studentů a hasičů. Důležitá

jsou také setkání na komunální úrov-

ni, kde si starostové a zaměstnanci

městských úřadů vyměňují své po-

znatky, zkušenosti a prodiskutová-

vají různá témata z okruhu místní

samosprávy. V letošním roce do-

stalo možnost prezentace a zorga-

nizování takovéhoto setkání první

české město Nové Město nad Metu-

jí. Tolik základní charakteristika to-

hoto sdružení.

A jak to bylo se vstupem našeho

města? O existenci sdružení přišla

na zdejší radnici první zpráva kon-

cem roku 1994, a to z Nového Měs-

ta na Metují, které bylo kontakto-

váno přímo z Německa, projevilo

zájem o vstup a poslalo informaci

dál. Nové Město na Moravě je čle-

nem Sdružení Nových Měst Evro-

py od roku 1995.

Dne 18. ledna 1995, na 3. řádném

jednání městské rady, byl schválen

Nová Města v Evropě

Maturity

vstup Nového Města na Moravě do

Sdružení Nových Měst v Evropě.

A ještě několik dní předtím přijal

oficiální pozvání představitelů

N. Města předseda sdružení Nových

Měst, pan Petri a poprvé tak navští-

vil naše město u příležitosti konání

závodu Zlatá lyže. Ve dnech 1. - 3.

září 1995 proběhlo v Saském No-

vém Městě (Neustadt in Sachsen)

setkání evropských Nových Měst,

kde bylo do svazku přijato Nové

Město na Moravě. Při této události

nás reprezentovala sedmičlenná de-

legace vedená tehdejší místostarost-

kou Ing. Věrou Blažkovou.

Při následujícím setkání sdružení

v červnu 1996 v německém Breu-

berg - Neustadt se mimo jiné hovo-

řilo o pořádání budoucích ročníků

setkání. Naše delegace se zajímala

o termín v roce 2003, kdy připadne

710. výročí první zmínky o měs-

tečku Nova Civitas. Termín byl po-

tvrzen, a tak na nás v roce 2003

připadne milá povinnost uspořádat

toto setkání.

Co bude organizace této akce ob-

nášet? A co nám přinese? O tom

zase v některém z následujících čí-

sel Novoměstska.     Jiří Kolbábek

V nedávné době se na středních

školách konaly písemné maturitní

zkoušky. Tedy i na novoměstském

gymnáziu. Připomeňme si, že prá-

vě před sto lety, v roce 1901, se na

novoměstské reálce maturovalo

po-prvé. K prvním maturitním

zkouškám se přihlásilo 45 studentů

– tři však odstoupili ještě před pí-

semnými zkouškami, jeden pro ne-

moc. Maturitní písemná zkouška se

konala z jazyka českého, z jazyka

německého, z jazyka francouzské-

ho, z matematiky a deskriptivní ge-

ometrie. Jaké bylo zadání? Z ja-

zyka českého: Elektřina ve služ-

bách lidstva – rozprava. V druhém

oddělení: Kterak se ponenáhlu šíři-

lo jeviště dějin světových – rozpra-

va. A z matematiky: Praha se sed-

mi předměstími měla 31. prosin-

ce 1900 441.152 obyvatel oproti

343.383 tamtéž napočtených roku

1890. Jaké je procento ročního pří-

růstku, jestliže přibývalo obyva-

telstva řadou geometrickou? To je

jen jeden příklad ze čtyř. Z deskrip-

tivní geometrie byly příklady tři.

Maturitní písemné zkoušky se ko-

naly od 10. do 15. června, ústní

pak od 22. do 27. července za před-

sednictví zemského školního in-

spektora J. Slavíka. Do prvního roč-

níku nastoupilo v roce 1894 65

žáků, studium jich ukončilo matu-

ritní zkouškou 39. Budova reálky

v době maturitních zkoušek ještě

nebyla dostavěna, a tak se maturo-

valo v budově dnešní I. ZŠ. Dny

prvních maturit byly přímo svát-

kem pro novoměstské občanstvo.

Na závěr si připomeňme některá

jména prvních maturantů:

Ing. František Bukáček – byl sice

geodet, ale věnoval se i divadelnic-

tví a osvětové práci.

Jindřich Ferenc – vystudoval var-

hanické a kompoziční oddělení

pražské konzervatoře. Psal verše,

komponoval.

Volfgang Flek – studoval technic-

ké vědy, ale věnoval se básnické

tvorbě, často satiricky zaměřené.

Společně s Karlem Němcem vy-

zdobil „Halinu“.

Karel Kalláb – učitel, deset let byl

kustodem Horáckého muzea. Au-

tor knihy V tajemných zátokách

řeky Svratky.

Ing. Ferdinand Štursa – bratr Jana

Štursy, věnoval se mostnímu, sil-

ničnímu, železničnímu a tunelové-

mu stavitelství.                          FV

První rok 19. století byl pro naše

předky z celého století nejnešQast-

nější. Po přírodní pohromě, ode-

vzdávání zásob a odvodu rekrutů

pro války s Napoleonem postihl

město 20. května největší požár

v jeho dějinách. V onu tragickou

středu se proti němu trojnásobně

spikl osud. Požár vypukl o jarmar-

ku, který přilákal ke stánkům mno-

ho místních i přespolních. K jeho

rozšíření přispělo dvouměsíční su-

cho, tak veliké, že hořel i prach na

ulicích. A do třetice všeho zlého se

do díla vložila vichřice, roznášející

oheň a hořící šindele na všechny

strany. V době, kdy domy měly

dřevěné střechy a některé byly ce-

lé ze dřeva, se většina města ocitla

v plamenech (podle sčítání z roku

1790 zde bylo 267 domů a vyhoře-

lo jich 208). Děkan Leopold Pausa,

který tehdy přišel do Nového Měs-

ta jako kaplan, o díle zkázy napsal:

Léta 1801 dne 20 máje o 3/4 na

jedenáctou hodinu před polednem

se středu před sv. Duchem v den

jarmarku vyšel oheň na stáji mezi

senem a slámou v palírni (v areálu

zámku) při velkém východním vět-

ru. O 11 hodinách palíreň, obro-

čenský dům, sejpky, pivovar, pur-

krabství (šlo o zámecké budovy)

a Nové domy (Masarykova ul.) v ohni

stály. Vítr přenesl oheň z kostelíč-

ka Nanebevzetí Panny Marie přes

Nivu (pozemky u dnešního gymná-

zia) na hánovský mlejn (dnes pro-

dejna u Jarošů na Ž7árské ulici).

Ž5árská ulice od mlejna k městu

a domy v rynku (náměstí) od Hrád-

ku (Halina) dolů hoříce mezi ra-

thausem (muzeum) a farou se spo-

jily s ohněm; s vysoké vazby střechy

domu Větcovského (lékárna) věž

kostelní v druhé báni hnízdem vrab-

čím se chytla a vnitř plechem pobi-

tých bání hořela. Mezitím zámek

teprv se chytl; kostel byl nejposled-

nější obě: ohně, když 3/4 na druhou

(hodinu) věž na rynk k domu Vět-

covskýmu se skátěla...

Připomeňme zde duchaplné po-

čínání pisatele při ohrožení interié-

ru kostela před příjezdem ž7árské

vrchnostenské stříkačky.

Ušetřeny zůstaly měšQanské domy

od čp. 4 vedle zámku dolů, ulice

Jánská, Bobrovská (Nečasova) po

ž7árskou bránu, domy na Ž7árské

ulici od mostu směrem ke Ž7áru,

příčné domky na konci Nové ulice

(Masarykova) a několik chalup

před kostelíčkem (údaje kronikářů

se rozcházejí v detailech.

Stěží se vžijeme do situace lidí,

kterým během pomoci na náměstí

mezitím shořely jejich domy na

předměstí a kteří nakonec pro zá-

chranu vlastního života museli ka-

pitulovat před zlobou plamenů. Jak

poznamenal kronikář Kunstmüller,

byla taková těžkost a bída a žalost,

že lidé proti sobě plakali a ruce nad

hlavu dávali, protože neměli kde

hlavy své skrýt.

Uchýlili se ke známým nebo byd-

leli společně s dobytkem, v nouzo-

vých přístřešcích, obývali též kos-

telíček. I když postup stavebních

prací a ekonomickou situaci zhor-

šovalo neúrodné deštivé počasí tr-

vající do podzimu, byla většina pra-

cí do zimy hotova.

Při listování kronikami zjistíme,

že požár vyšel z panské palírny již

roku 1779. Teprve tragédie srov-

natelná s pleněním vojsk za třiceti-

leté války vedla k postavení budo-

vy palírny za městem (roku 1989

zbořený lihovar na místě dnešního

parkoviště na Brněnské).         ZCh

Tragický svatodušní jarmark
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Jaro má dvanáctero druhů poča-

sí a v dubnu se vystřídají druhy

všechny.

V letošním dubnu vládlo oprav-

du aprílové počasí. Prvních pět

dnů bylo krásné, slunečné předjar-

ní počasí. Do 12. dubna bylo mlha-

vo, deštivo, zkrátka nevlídno. Již

13. dubna ráno se objevil popra-

šek sněhu, aby na Velikonoce by-

lo bílo. Poslední ranní mrazík byl

–2o C 17. dubna. Až do 24. bylo

stále oblačno a zataženo, občas drob-

né dešQové přeháňky a teplota ani

odpoledne nedosáhla na 10o C. Až

poslední čtyři dny potěšily, takže

poslední dubnový den byla již ran-

ní teplota na 10o C a odpoledne

se blížila ke 20o C. Vzhledem k to-

mu, že zimní měsíce přinesly jen

málo vláhy ve formě sněhu, ani

duben nepřinesl vyrovnání vláho-

vého deficitu.

FV

Počasí v dubnu

Jak jsem se nestal záchranářemKdyž v r. 1985 začali báňští zá-

chranáři z Dolní Rožínky s výcvi-

kem ve výškách a nad volnými hlu-

binami, pomáhal jsem jim se svými

horolezeckými zkušenostmi jako

cvičitel. Jezdili jsme na společné

výcviky záchranářů lezců k Horské

službě do Vysokých Tater. V letech

1992 až 1997 se každoroční vý-

cvik lezeckých instruktorů přesu-

nul na Vysočinu, na Pasecké skály,

Drátník, Čtyři palice a na stožáry

u Studnic. To už začali se samostat-

nými výcviky lezci Hasičského zá-

chranného sboru z celé ČR. Jejich

cvičitelem jsem dodnes. V součas-

né době probíhají týdenní soustře-

dění v Českém krasu u Srbska,

v bájném lomu Mexiko a Velká

Amerika a v tamních jeskyních.

Za 15 let se hodně změnilo. Zdo-

konalila se lezecká technika použí-

vaná pro práce i záchranu ve výš-

kách a nad volnými hloubkami.

Součástí výcviku je i záchrana po-

mocí vrtulníku z těžko dostupných

míst nebo výškových budov. K do-

konalému a bezpečnému použití

lezecké techniky je nutný pravidel-

ný výcvik. Ve speciálním kursu se

instruktoři hasičů učí, jak se zacho-

vat v extrémních podmínkách ve

výškách a nad volnými hlubinami.

Obsahem takového týdenního

výcviku pro 30 účastníků je nejpr-

ve teoretická část, která zahrnuje

předpisy platné v HZS ČR, nové

evropské normy, školení o základ-

ním lezeckém materiálu a technice

jeho používání. Důležité je sezná-

mení s evakuační a záchrannou tech-

nikou. Nejvíce namáhavý výcvik

je praktický výcvik při pohybu ve

výšce na stěnách místních lomů

s využitím bezpečnostních lan, ka-

rabin, slaňovacích a výstupových

prostředků, smyček, vrtaných nýtů

a dalšího lezeckého materiálu. To

vše v nezbytné přilbě, rukavicích

a v dobře seřízených bezpečnost-

ních postrojích. Hasičské pracovní

polohovací pásy už by nestačily,

protože do nich nesmíte spadnout.

Nejnáročnější je celodenní kom-

pletní provedení cvičné záchranné

akce. Hasičští instruktoři jsou při

nesmí zapomenout na vlastní zajiš-

tění. Protože jištění je jistota.

Další den probíhá nácvik slaňo-

vání a záchrany v podvěsu na laně

pod vrtulníkem letecké služby Po-

licie ČR. Když visíte jako záchranář

pod vrtulníkem vysoko nad zemí,

víte, že vás to unese. Ale špatně

Mezi účastníky jsou i záchranáři

HZS, kteří zavěšeni pod vrtulníky

při posledních hrozivých záplavách

na Moravě a ve východních Če-

chách zachránili desítky lidských

životů. A mezi nimi byly i malé děti

v kočárkách a invalidní občané.

Zachránili studnaře přiotrávené při

hloubení studny, dítě propadlé do

kanálu, lidi pokoušející se o sebe-

vraždu skokem z mostu nebo vy-

stoupáním na komín či vrchol ská-

ly. Ale také vám pomohou otevřít

nechtěně zavřený byt nebo při zá-

chraně z výškové budovy jako jsou

hotely nebo novoměstské věžáky.

Pomohli by vám při záchraně z la-

novky třeba na Macoše nebo po

nehodě v tunelu. Ale už zachraňo-

vali opilce z rozvodněného potoka

nebo rogalistu, který havaroval na

vysokém stromě. Hazardérům, kteří

se nejistí při práci na střeše a snadno

spadnou, už pomoci nemohou.

Práce a záchrana ve výškách

a nad volnou hloubkou v podmín-

kách požární ochrany se stala již

běžnou formou přípravy HZS ČR.

Školení a výcvik lezeckých instruk-

torů zajišQuje pověřená organizace

ALPIN BUPEX, kde působím jako

cvičitel.

Také hasiči okresu Ž7ár nad Sá-

zavou začínají s tímto výcvikem

a doplňováním vybavení. Škoda

jen, že se nepřipojili již v době, kdy

takové výcviky instruktorů HZS ČR

probíhaly v naší oblasti. Výcvik

totiž nestačí absolvovat pouze jed-

nou, ale musí se pravidelně opako-

vat, aby se udržely získané návyky.

Zachraňování lidských životů

nemůže mít člověk jako zaměstná-

ní či povolání, ale jako poslání.

Mnohdy se vám sevře srdce, aQ jste

profesionální záchranář, nebo jen

instruktor. U mne je to takový malý

dárek všem těm, co to budou ně-

kdy možná potřebovat. A jen dou-

fám, že mou pomoc nebude potře-

bovat zloděj, který mi před čtyřmi

roky ukradl auto před domem právě

v týdnu, kdy jsem byl na výcviku.

Po namáhavém týdenním výcvi-

ku se rád vracím domů do Nového

Města na Moravě k manželce, která

mi umožňuje realizovat takovou

zajímavou činnost.

Ing. Ferdinand Doležal

tom rozděleni do několika skupin

a každá z nich provádí samostatné

vyhledávání, ošetření a evakuaci

spuštěním nebo vytažením „zraně-

ného“ figuranta jak v podzemních

štolách, tak po vodorovné lanovce

ve výšce 30-40 m nade dnem lomu.

Lanovku z bezpečnostních lan musí

přes celou šířku lomu Mexiko sami

nainstalovat a bezpečně ukotvit.

Jako by to byla lanovka mezi dvě-

ma výškovými domy. Také musí

vytáhnout zachránce i se zachraňo-

vaným v nosítkách celou 80 m vy-

sokou stěnou. Při veškeré činnosti

uvázat uzel můžete jen jednou. Aby

se to nestalo, učí se záchranáři ovlá-

dat co nejlépe lezeckou techniku,

která se při tom používá. Na konci

týdne absolvují instruktoři zkouš-

ky, aby mohli získané odborné ná-

vyky učit a předávat na svých útva-

rech ostatním profesionálním zá-

chranářům HZS ČR. Během roku

se koná 7 až 8 týdenních výcviků.

Vystřídá se při nich asi 200 hasič-

ských instruktorů, strážníků, pra-

covníků bezpečnostních agentur

a jiných záchranných složek.

Nové Město na Moravě

AKTUÁLNĚ strana 693

NA TELETEXTU TV NOVA
SOUTĚŽ POKRAČUJE

Přijmeme do hlavního

pracovního poměru

i na živnostenský list

instalatéra – topenáře.
Bližší informace na tel. čísle

0616 – 616818,

příp. mobil. tel. 0602 – 103602.
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Chiranské pochody začaly v roce

1968, pak byla dva roky vynecháv-

ka kvůli utažení politického řeme-

ne, a pak se konaly každoročně až

do roku 1990. Na prvních třech po-

chodech byla průměrná účast po 25

pochodnících, 1973-75 už to bylo

průměrně 607, 1976-78 průměrně

1779, 1979-81 průměrně 3571,

1982-84 průměrně 3840, 1985-87

to bylo v průměru 3623 a konečně

1988-90 v průměru 2338 pochod-

níků. Celkem se všech 21 ročníků

jarního chiranského pochodování

zúčastnilo 47.352 pochodníků. No,

ono jich vlastně tolik nebylo, proto-

že někteří se zúčastňovali každý rok:

Chiranské pochody: Bylo to dobré a úspěšné
Padesátikilometrové, ale i kratší

pochody se vžily před 30 lety jako

jarní vzpružení na mnoha místech

Česka. Nejpopulárnější byl pochod

Praha – Prčice, jehož název byl dost

přitažlivý pro všechny recesisty

a mohl se v něm politicko-symbo-

licky realizovat každý, kdo se jinak

neodvážil proti něčemu protesto-

vat. Kam to s námi jde? Inu, do Pr-

čic...! V téže době začali i ve Švéd-

sku s podobně nazvaným lidovým

pochodem Ärss´n Marsj´n. Vyslo-

vovalo se to „éršn maršn“ a v nářečí

znamenalo doslova „zadkový po-

chod“. Ty Prčice tam byly tedy skry-

ty také.

nebylo to tedy 47.352 pochodníků,

ale 47.352 účastí na pochodu. I tak

je to hodně. Maximální účast na po-

chodu byla 4046 pochodujících

v roce 1985.

Na pochod přijíždívala naprostá

většina účastníků hromadnými do-

pravními prostředky: vlaky byly na-

cpané (to ještě jezdily ty velké zele-

né a ovšem nepomalované soupra-

vy), autobusy taky. Při pochodech

v 80. letech se už ale množil počet

těch, co přijeli vlastními auty. Ti

byli v nevýhodě, protože se v cíli

pochodu nemohli psychicky uvol-

nit ani tím pivem, neřku-li něčím

silnějším. A na trase vládla vždyc-

ky družná nálada, radostné tváře,

i když u někoho v posledních kilo-

metrech trošku pokřivené od „plis-

kéřů“ na nohách. Rozsáhlý kolek-

tiv chiranských pomocníků byl pro

svou ochotu a připravenost k po-

moci jednoznačně chválen všemi.

Musím se zasmát myšlence, zda by

to bylo možné dneska. V době, kdy

jde skoro jen o to, aby se na všem

něco trhlo čili utržilo, je konání

takovýchto akcí nemyslitelné.

Nezbývá než dodatečně poděko-

vat bývalé Chiraně, dnešnímu Me-

dinu, za hodně dobrého, co udělali

pro povznesení zájmu vysočin-

ských a jihomoravských obyvatel

o rekreační turistiku. Pánům Dvo-

řákovi, Pojeznému, Strakovi a mno-

hým dalším patří trvalý dík!   -KD-

INZERCE

Park World Tour v Novém Městě
V neděli 6. května v odpoledních hodinách proběhl v areálu lyžařské-

ho stadionu u Ski hotelu první ze závodů letošní série „Park World
Tour“ (PWT) v orientačním supersprintu, a to závod čtyřčlenných smí-
šených štafet. Tento závod je součástí „Park World Week“, jehož hosti-
telskými městy se postupně stala města Nové Město na Moravě, Slati-
ňany a Pardubice. Společenským centrem závodů bylo město Chrudim.

PWT coby Světový pohár v su-

persprintu orientačních běžců se

běhá od roku 1996 a jeho hostiteli

již mimo jiné byla čínská města Pe-

king a Shanghai, či thajský Ban-

gkok. Z českých měst potom pouze

Praha, Olomouc a Český Krumlov.

Cílem těchto závodů je především

představit divákům a médiím ori-

entační běh jako atraktivní, divác-

ký sport.

V Novém Městě byly tratě vede-

ny v prostoru lesa Ochoza - kde již

mimo jiné proběhly i závody Svě-

tového poháru v lyžařském orien-

tačním běhu, či loni v červenci zá-

vod štafet Mistrovství světa juniorů

v orientačním běhu. Po startu zá-

vodníci zmizeli v lese, aby se po

necelých deseti minutách objevili

na prvé divácké kontrole. Poté ab-

solvovali ještě jeden kratší okruh,

který skončil na druhé divácké kon-

trole a odtud již závodníci před zra-

ky diváků běželi na poslední kont-

rolu a odtud do cíle (na předávku).

Na startu se mělo objevilo 29 štafet.

 Mezi závodníky byli přihlášeni

vítězové loňské série PWT - ukra-

jinský závodník Jurij Omelčenko

a Finka Reeta Kolkkala.V dánské

výpravě neměl chybět Carsten Jör-

gensen, kterého známe i ze světo-

vých atletických soutěží. K favori-

tům patřila i česká štafeta v čele

s dvojnásobným vítězem série PWT

Rudolfem Ropkem. Z českých zá-

vodníků se na startu měli dále obje-

vit medailista z loňského MSJ Zby-

něk Hora, juniorský mistr světa

v běhu do vrchu z r. 1998 Petr Los-

man, Eva Juřeníková - loňská me-

dailistka z Mistrovství Švédska

a Zdeňka Stará - čerstvá mistryně

republiky v orientačním maratonu

z minulého týdne.

Ing. Radan Kamenický

pozn. red.: Text byl autorem za-

mýšlen jako pozvánka na závod.

Termíny vydání Novoměstska to

však nedovolily. Nedovolí ani při-

pojit k redakčně upravenému textu

(převedeno do minulého času) při-

pojit výsledky závodu. Vrátíme se

k nim v příštím čísle.               red.

 V této době byl dopaden pacha-

tel vloupání do textilní prodejny

v N. Městě ze dne 6. 9. 2000. Je jím

40letý několikrát soudně trestaný

muž z okresního města. Odcizené

peníze použil pro svoji potřebu. Věc

byla předána vyšetřovateli, který

jej vazebně stíhá vzhledem k tomu,

že se dopustil i dalších vloupání

nejen v N. Městě.

Vazebně je rovněž stíhán 30letý

muž z N. Města, který od poslední-

ho návratu z výkonu trestu v říjnu

loňského roku stihl v deseti přípa-

dech vylákat od důvěřivých obča-

nů různé finanční částky s tím, že

peníze vrátí po obdržení sociálních

dávek, ačkoliv předem věděl, že to

splnit nemůže.

V šetření je dosud případ pohře-

šování 17letého mladíka z N. Měs-

ta, který odešel z bydliště 8. 4. Před-

tím si doma neopomněl vzít bez

vědomí matky zlato a peníze. Dne

2. 5. byl vypátrán v jižních Če-

chách a matka si jej přivezla zpět

domů již bez prostředků. Zlato pro-

dal a použil pro vlastní potřebu.

Dosud v šetření je poškození OA

na parkovišti před jedním z míst-

ních hotelů, kde byl ubytován ob-

čan SRN. Pachatel se zřejmě po-

koušel do vozidla vniknout, což se

mu nepodařilo. Poškozením zámků

způsobil škodu nejméně 2 tis. Kč.

Opětovně upozorňuji na neka-

lou činnost různých podvodných

obchodníků chodících po domech.

Nabízejí různé zboží – varné kon-

vice, kožené bundy, kosmetiku

a pod. nebo vykupují starý náby-

tek. Většinou si vybírají staré lidi

a využívají jejich neznalosti a dů-

věřivosti. Bu7 jim neuhradí skuteč-

nou cenu vykupované věci, nebo

podstrčí zboží podřadné kvality,

v několika případech došlo i k pro-

hlédnutí domácností a zcizení fi-

nančních prostředků. Informace

o pohybu těchto prodejců podávej-

te, prosím, na telefonní linku 158,

která je bezplatná.    npor. Bouček

V sobotu 28. 4. se v herně Billi-

ard Clubu Nové Město na Moravě

odehrál turnaj dvojic v typicky čes-

ké kulečníkové disciplíně – karam-

bolu na 4 koule. Nejlépe hrála na

turnaji česko-německá dvojice Di-

moslhakis-Schreiber ze Šumperku,

která prošla celým turnajem bez ztrá-

ty bodu. I když nedosáhli nejlepší-

ho GP jako druhá, domácí dvojice

Vodička-Ševčík, získali 12 bodů

a po zásluze zvítězili. Na třetím místě

se umístila dvojice Mrkos-Eichler

ze Ž7áru nad Sázavou, kterým se

nevydařily finálové zápasy. Na čtvr-

tém místě dvojice Vlček-Vlček

z Nížkova.

V turnaji se střetlo 12 dvojic, cel-

kem bylo odehráno 48 zápasů, sou-

těžící nahráli celkem 5868 karam-

bolů a potřebovali na to 775 nábě-

hů, celkový průměr turnajových

zápasů byl tedy 6,94 bodu na jeden

náběh.

V nejbližší době náš klub připra-

vuje turnaje: 30.6.2001 3 koule

1 band - začátek 10:00, 28.7.2001

4 koule jednotlivci - začátek 10:00.

Pořadatelé zvou nejen hráče, ale

i diváky!!!

Kontakty: tel.: 0603 501811 (so-

bota, neděle), 0616 615 715, 0616

630 391, 0737 12458 mail: ku-

brtbc@seznam.cz, s9@quick.cz  bc

NOVOMĚSTSKÝ BILIÁR

❖ Prodám byt 1 + 1 v osob. vlast-

nictví v NM, staré sídliště. Zvýšené

přízemí, nejvyšší nabídce. tel. 0603

365601

❖  Koupím větší byt v pěkném

a klidném prostředí v NM (ne v pa-

neláku), nejraději s garáží a zahrád-

kou. Možno i RD. tel. 0604 424 068.

❖ Potřebuji od července t.r. garáž

k pronajmutí v NM. Kdo by mohl

pronájem nabídnout, ozvěte se na

tel. č. 066/7310070. Lubomír Kabí-

ček, Vrchlického 1, 586 01 Jihlava

Městská policie upozorňuje, že
dne 3. 5. večer byl nalezen
anglický setr (pes, přátelský,
vychovaný, bílý, tmavé skvr-
ny). Žádá majitele, aby se
o psa přihlásil na tel. 617 831.

red.


