
�����������
����������������	���
������������������������
����������������
����������

��������������� ����������������������� �������������������������������� �����������
��

 Zprávy z radnice 

V minulém Novoměstsku jsme

informovali, že RM přehodnotila

způsob vyřizování žádostí držitelů

průkazů ZTP o vyhrazené parko-

vání. Ustanovená komise nyní pro-

Vyhrazená místa pro ZTP je třeba obnovit

O rekonstrukci budovy radnice

se již dlouho hovoří, nyní i v sou-

vislosti s blížící se významnou udá-

lostí roku 2003 – setkání evrop-

ských Nových Měst. Budova svým

současným vnějším vzhledem urči-

tě nepůsobí na občana, turistu či

jiného návštěvníka města příjem-

ným dojmem. Ještě rozpačitější do-

jmy pak získá po vstupu do nepře-

hledných, neuspořádaných vnitř-

ních prostor. Silně vrzající podlahy

uvítají každý krok návštěvníka, kte-

rý pak v labyrintu chodeb odděle-

ných dřevotřískovými stěnami musí

občas přičichnout i k nepříjemným

výstupům ze zcela hygienicky ne-

vyhovujících sociálních zařízení.

Bez šance zúřadovat si svoje záleži-

tosti jsou invalidní a hůře mobilní

spoluobčané.

Tím, že původní účel této staleté

stavby nepředpokládal nynější vy-

užití, neodpovídá současný stav

důstojnosti a významu, který by

„první budova města“ měla napl-

ňovat. Dominantní budovu náměs-

tí, tak jak ji známe z jiných měst, již

vzhledem k její současné poloze

a přísným kritériím pro městskou

památkovou zónu nebudeme nikdy

mít. Dá se však udělat hodně pří-

nosného pro celkový dojem z bu-

dovy a její architektonické ztvár-

nění tak, aby neznámý návštěvník

města nemusel dlouho obcházet ná-

městí, než najde někde v rohu ná-

městí nevýraznou, neudržovanou

„budovu úřadu“, ale aby město mě-

lo také svoji „radnici“.

Některé představy vnitřních oprav

a přístavby jsou již ve studii zpra-

covány. Nové vedení města přijalo

záměr rekonstrukce, ale vnáší do

něj nový pohled a nové požadav-

ky. Jedním z nových názorů je prá-

vě větší důraz na architektonické

ztvárnění odpovídající významu

budovy radnice, která se vážně uchá-

zí o sídlo institucí tzv. malého okre-

su.

V polovině června bude v pra-

covní komisi a následně i v RM

a ZM projednáván časový a splát-

kový harmonogram budoucí inves-

tice. Toto rozhodování se bude již

odehrávat nad konkrétnějšími ar-

chitektonickými návrhy alespoň tří

architektů tak, aby v konečné fázi

objekt důstojně doplnil jiné staveb-

ně hodnotné novoměstské nemovi-

tosti a stal se výraznou dominantou

města.

Jedna z alternativ řešení přístav-

by v dvorním traktu doporučuje

moderní styl stavby oddělené od

hlavní budovy dominantní komu-

nikační věží s výtahem a výhledo-

vou věžičkou. Celé nádvoří by mě-

lo být otevřeno do Radniční ulice,

jeho prostor se zelení a zahradní

architekturou umožňující posezení

by jako klidová zóna navazoval na

Vratislavovo náměstí. Podzemní část

přístavby by sloužila jako garáž

s přibližně osmnácti stáními, v pří-

zemí je plánována velká jednací síň

a malá kavárna, nad nimi pak šest

nových kanceláří.

Stavební práce první etapy by

měly začít v lednu 2002, kdy se

mj. nabízí jedinečná možnost bez-

platného využití prostor nově zre-

konstruované ubytovny UNO pro

redislokaci pracoviš= úřadu. Měly

by být hotovy do června 2003,

nebo= v té době se N. Město stane

hostitelem Nových Měst Evropy.

Konečná částka rekonstrukce

a přístavby je odhadována kolem

30 mil. Kč.

dle informací Pavla Klimenta
a Ing. Jiřího Filipa

E. Jašková

O nové podobě radnice

Novým tajemníkem Městského úřadu v Novém Městě na Moravě byl

starostou města ke dni 23. 5. jmenován Ing. Pavel Král. Městská rada

vybírala 16. 5. ze sedmi uchazečů, které pozvala k osobnímu pohovoru.

Do výběrového řízení se přihlásilo šest mužů a jedna žena, čtyři ucha-

zeči pocházejí přímo z N. Města, dva z nedalekého okolí a jeden z Brna.

EJ

Ing. Pavel Král tajemníkem MÚ

jednává čtyři nové žádosti. V této

souvislosti vedení města upozorňu-

je, že rukama komise musí projít

všechny žádosti, i ty, které byly

kladně vyřízeny již dříve.                 EJ

Zastávka ČD u nemocnice

Z dalších bodů 58. řádného jedná-
ní RM ze dne 9. května:

❒ RM jmenovala novým tajemní-
kem komise pro zahraniční sty-
ky Bc. Jiřího Kolbábka. Formálně

tuto funkci již vykonával od nástu-

pu do IC.

❒  Gymnázium V. Makovského

uvažuje, že od šk. roku 2002/03

otevře sportovní třídu. RM byla se

záměrem seznámena a podporuje

jej.

❒ Od roku 1998 jsou novoměstští
hasiči vedeni jako jednotka JPO
II. Na základě dohody mezi Hasič-

ským záchranným sborem kraje

Vysočina a N. Městem bude smlou-

va o způsobu spolupráce obnovena

i pro r. 2002. Roční státní příspě-

vek na provoz jednotky tohoto typu

je 100 tis. Kč. RM odsouhlasila ode-

slání žádosti o příspěvek.

(dokončení na str. 3)

O neutěšeném stavu zastávky

Českých drah u nemocnice se v po-

slední době hodně hovoří, ale slova

se již pomalu začnou přeměňovat v

činy. Starosta města J. Sokolíček

vedl v minulých dnech jednání

s brněnskými představiteli Českých

drah a společně dohodli, že jako

první krok město co nejdříve pře-

stěhuje stávajícího nájemníka do ji-

ného bytu, aby České dráhy mohly

ještě letos provést základní opravu

a údržbu, odhadem za 120 tis. Kč.

Pro cestující se mimo jiné zpřístup-

ní WC. V následujícím roce vloží

České dráhy do oprav dalších 600

tis. Kč. Zastávka pak již bude kom-

pletně sloužit jako vytápěná čekár-

na s bufetem a časově omezenou

prodejnou jízdenek.                  EJ

Závod míru vylákal do ulic

Jistě i pěkné počasí přispělo, že novoměstské ulice, kterými vedla trasa

5. etapy 54. ročníku Závodu míru, byly již dlouho před očekávaným

průjezdem cyklistů hustě lemovány diváky. Mobilní telefony postupně

předávaly informace typu „už jsou v Olešnici, už jedou do kopce u Vě-

cova“. Nejprve se diváci dočkali devítičlenné skupinky, ve které jel i český

závodník Petr Šesták. Rychlostní prémie na Vratislavově náměstí se stala

jeho kořistí. Větší podívanou skýtal peloton projíždějící o nějakých deset

minut později a potlesku se nakonec dostalo i pár opozdilcům. Ještě druhý

den ráno se Závod míru připomenul projetím několika stříbrných dopro-

vodných vozidel a sláva skončila.       EJ
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ZUŠ Jana Štursy

Horácká galerie

Knihkupectví Trojan

Kino

nabízí:

BOŘIVOJ NEBOJSA: NORMALIZACE, TO JE ONO! – volně navazuje

na knihy „Jak to bylo s partyzány“ a „Zlatá léta padesátá“. Druhá část kni-

hy přináší humorné autentické zážitky obyčejného člověka z Vysočiny.

HYNEK JURMAN – MICHAL JURMAN: KDE HLEDAT POKLAD –

sbírka fejetonů, črt a postřehů o životě kolem nás.

Ekologická výchova na 1. základní škole
v Novém Městě na Moravě, Vratislavovo nám. 124

Naše škola se koncem roku 2000 stala členem Klubu ekologické vý-
chovy. Tento klub je občanským sdružením zajímajícím se o ekologické
vzdělávání a výchovu. Vznikl v návaznosti na nizozemský projekt
Tulipán a je členem mezinárodní ekologické organizace Zelený kříž.

O ekologické výchově se disku-

tuje snad ve všech oborech lidské

činnosti a lidé si opravdu stále více

uvědomují problémy spojené s bu-

doucností našeho životního prostře-

dí. Přišlo nám tedy samozřejmé při-

pojit se k projektu enviromentální

(ekologické) výchovy.

Naším cílem je začleňovat tuto

výchovu nenásilně do všech před-

mětů, podchycovat zájem jednot-

livců o životní prostředí a vytvářet

tak kladný vztah žáků k přírodě.

Tento program realizujeme hra-

vou, ale zároveň věcnou formou.

Nezbytné třídění odpadů (papír,…)

a jeho další recyklace byla jednou

z prvních aktivit naší školy. Dále

proběhla ekologická akce s podtex-

tem „Šetříme elektrickou energií“.

Smyslem této akce bylo pokusit se

v průběhu jednoho pracovního týd-

ne ušetřit co nejvíce elektrické ener-

gie.Výsledek byl překvapivý, od-

běr se snížil o více než jednu třeti-

nu! V této akci i nadále pokračuje-

me a průběžně ji vyhodnocujeme.

Žáci si také vytvořili „Ekologic-

kou ústavu, která zahrnuje základ-

ní zákonitosti ekologie, účastní se

ekologických soutěží a sami se tak

přímo podílejí na zlepšování naše-

ho životního prostředí. Ze soutěží

to byl např. „Sběr starého papíru“,

„Ekokvíz“, „Mladý zdravotník“, li-

terární a výtvarné soutěže s ekolo-

gických zaměřením a jiné. Dále to

jsou různé projekty s ekologickou

tematikou. Jmenujme alespoň pro-

jekt „Kyselý déš=“ v rámci projektu

Tereza, „Ekoparlament“ atd. Také

se aktivně zapojují do sběru léči-

vých bylin, účastní se zeměpisných

a přírodopisných olympiád, exkur-

zí se zaměřením na ekologii apod.

Výsledky naší snahy a především

snahy našich žáků se pravidelně ob-

jevují na ekologické nástěnce v bu-

dově školy, ve školním časopise Puc-

lík či na webových stránkách školy.

Jsme si vědomi, že jde o mraven-

čí a dlouhodobou práci. Opravdo-

vých výsledků můžeme dosáhnout

především tím, že půjdeme, my

dospělí, příkladem. Proto podpora

z řad rodičů či veřejnosti je pro nás

cenným článkem našeho úsilí. Uvě-

domme si, že naše životní prostředí

nám vše jednou vrátí - a= v dobrém,

či zlém. Proto si ho chraňme.

1. základní škola
v Novém Městě na Moravě

DAR HORÁCKÉ GALERII
Horácká galerie získala v minu-

lých dnech cenný dar od soukromé

sběratelky ze severní Moravy. Jedná

se o soubor 15 výtvarných děl růz-

ných technik, většinou olejomaleb.

Mezi autory nalezneme jména Edgar

Letos na jaře nacvičili a počátkem dubna předvedli novoměstští senioři dvě

dramatizace pohádek. Zejména Ševcovská pohádka (viz snímek) měla

u obecenstva velký úspěch. O dalších aktivitách Klubu seniorů se dočtete

v příštím čísle.

25. 5. Absolventské vystoupení

žáků literárné dramat. oboru č. I,

18.00 hod. sál ZUŠ Monseova ul.

28. 5. Absolventský koncert hu-

debního oboru, 17.00 hod. sál ZUŠ

Monseova ul.

31. 5. Odpoledne s literárně dra-

mat. oborem, 17.00 hod. sál ZUŠ

Monseova ul.

1. 6. Dětské odpoledne, 14.00 -

17.00 hod. před budovou ZUŠ Vra-

tislavovo nám.

7. 6. Vystoupení tanečního oboru,

17.00 hod. velký sál KD

Slavoj Kovařík – výběr z malíř-

ského díla

otevřeno do 24. června

Jaroslav Válek – kovaná plastika

otevřeno do srpna

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)

26. so ve 20 hod.

Musíme si pomáhat (120´)

Pro mimořádný zájem opakujeme

úspěšný film nominovaný na Osca-

ra. Přístupný 50 Kč

29. út ve 20 hod., 30 st ve 20 hod.

Hele vole, kde mám káru? (83´)

Třeskutě bláznivá komedie. Příst.

od 12 let 45 Kč

29. út v 18 hod., 30 st v 18 hod.

Pokémon: První film (75´)

První celovečerní dobrodružství

pokémonů. Česká verze, premiéra,

přístupný 47 Kč

❖ ❖ ❖
na červen kino připravuje: Smlou-

va s Xáblem, Umění boje, Čokolá-

da, Trosečník...

Otvírání studánek
V sobotu 26. 5. ve 14.00 hod.

proběhne u studánek Barborky

a Vitulky na Třech Studních tradič-

ní otvírání studánek.

V programu vystoupí hudební

sbor  konzervatoře z Teplic a před-

vede kompletní kantátu Otvírání

studánek. Dále vystoupí folklorní

soubory Kamínek (ŽXár n.S.), Sně-

ženka (Sněžné), Šípek (N. Město),

ZUŠ ŽXár n.S. a sólista Martin Kux

z Brna.

Vinárna

UNIMAL
Provádíme:

Malby interiérů
Nátěry fasád

Nátěry oken, dveří

Fišar Miloš, Nové Město na Mor.,

tel. 0605 57 25 45, 0616/616 624,

e-mail: milos.fisar@centrum.cz

N I K A
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.

Přijmeme do hlavního

pracovního poměru

i na živnostenský list

instalatéra – topenáře.
Bližší informace na tel. čísle

0616 – 616818,

příp. mobil. tel. 0602 – 103602.

Zastupitelstvo města
zasedá v úterý 5. června
od 16,30 hod. v KD

V letošním roce se Svaz skautů

a skautek České republiky opět za-

pojil prodejem žlutých kvítků do

sbírky, kterou pořádá Liga proti

rakovině. V N. Městě potkávali

mnozí z občanů během středy 16.

května družiny skautů s vedoucí-

mi, kteří jim nabízeli žluté symboly

boje za zdraví. Bylo sympatické,

s jakou odpovědností přistupovali

chlapci a děvčata k této sbírce a ta-

ké s jakým pochopením se setkáva-

li u občanů a firem. Zdraví je to nej-

cennější, co člověk má. A pokud ta-

to akce pomáhá k výzkumu zhoub-

né choroby, pak je to počin vysoce

humánní. Skauti získali prodejem

květin celkem 16.270 Kč, které byly

v zapečetěných pokladničkách za-

slány zpět organizátorům.

za radu střediska Jiří Janíček

Květinový den v junáckém středisku Bílý štít

Baran, Josef Jambor, Václav Jícha,

Pavel Kopáček, Alois Lukášek, Alois

Podloucký, Jindřich Wielgus.

Po zaevidování se nové přírůst-

ky postupně objeví ve stálé expozi-

ci.                                             EJ
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Drobnost, ale důležitá
Informační centrum ve spolupráci

s výtvarníkem Miloslavem Dvořá-

kem zajistilo výrobu igelitových

tašek s obrázkem Nového Města.

Pravda, igelitové tašky nejsou nic

převratného, ale kdo někdy předá-

val drobné upomínkové předměty

a propagační materiály, ví, že tato

drobnost chyběla. Už je tady a na-

víc hezká.                                 EJ

(dokončení ze str. 1)

❒ Do výběrového řízení na místo

ředitele Domu dětí a mládeže se

přihlásilo deset uchazečů. Dvě při-

hlášky neobsahovaly požadované

podklady, jedna uchazečka se

z účasti na pohovoru omluvila pro

nepřítomnost v ČR. Výběrové ko-

misi se 2. 5. představilo sedm ucha-

zečů. Rada města byla seznámena

s pořadím, které komise dle poho-

vorů učinila. Uchazeči, kteří se

umístili na prvních třech místech,

byli postoupeni k dalšímu rozhod-

nutí krajskému orgánu.

❒  Komise pro územní plánování,

urbanismus a architekturu v nej-

bližší době zhodnotí a doporučí,

zda na Vratislavově nám. zůsta-
nou, nebo budou odstraněny be-
tonové květináče.

❒ Sdružení novoměstských podni-

katelů vzneslo připomínky k pro-

dejním akcím v kulturním domě.

Ředitelka NKZ připraví zprávu

o využívání KD k prodejním akcím

a o jejich finanční výtěžnosti.

❒ RM schválila vstup N. Města do
Horáckého a Podhoráckého kní-
žectví. N. Město bude za poplatek

10 tis. Kč uvedeno na jeho propa-

gační mapě.

dle informací J. Sokolíčka
a P. Klimenta

 Zprávy z radnice 

– bylo to skvělé
Autobus, který odjel do Waalre

v polovině května, vezl smíšenou

společnost. Od školních žáků a je-

jich pedagogů přes pracovnici mu-

zea, pracovníky Informačního cen-

tra až po seniory. Po návratu, když

se sdělovaly dojmy, bylo ze všech

První dojmy po návratu z Waalre
stran slyšet, jak milého přijetí se

všem dostalo a jak dobře celá cesta

dopadla. Nejvíce těší, že žáci 9. tří-

dy I. ZŠ se nejen přirozeně skama-

rádili se svými vrstevníky, ale že na

rodiče –náctiletých z Waalre, u kte-

rých byli ubytováni, všichni zapů-

sobili jako „velmi dobře vychova-

ná mládež“.                               EJ

Labutě na novoměstských ryb-

nících se stávají běžnou součástí

života vodní hladiny. V době hníz-

dění však bývají někteří samci útoční

i k lidem, kteří ohrožují jejich hnízd-

ní teritorium. Mohou být nebez-

peční i dětem.

Pokud se však některé děti snaží

přiblížit k hnízdu, hází dokonce po

labutích kameny a neuposlechnou

napomenutí dospělých, měli by jim

rodiče připomenout, co jistě znají

ze školy – že labu= patří mezi chrá-

něné živočichy, které není dovole-

no mimo jiné „záměrně rušit nebo

jinak zasahovat do jejich vývoje“,

a že porušováním tohoto paragrafu

se vystavují postihu.   O. Německý

LabuR – chráněný druh

1. Silnice od Maršovic je pěkná.

Má i osvětlený chodník, který na-

tolik osvětluje i vozovku, že mnozí

řidiči při příjezdu shora tlumí v os-

větleném úseku světla. Ale pak se

dostanou do pasti. Osvětlení totiž

naráz – a to v nejrizikovějším úse-

ku, kde je vozovka proti světlům

z nádraží navíc zastíněna mohut-

ným starým stromem a kde se na-

chází i přechod pro chodce(!) – vy-

nechá. Na posledním úseku vozov-

ky od vjezdu k manipulačnímu skla-

du až ke křižovatce u kolejí chybí

jakýkoli náznak osvětlení, a to na-

vzdory tomu, že zde už jsou chod-

níky dva, na každé straně jeden –

a neosvětlený. Nešlo by alespoň při-

pevnit nějakou lampu na dřevěný

sloup či na ten strom? Do zimy se

už asi nic lepšího nedokáže naplá-

novat, prosadit a uskutečnit.

2. Přechod kolejí tu zůstal nedo-

řešen. Byl „vyčleněn“ natěračsky

z celé šířky vozovky způsobem, kte-

rý jasně ukazuje, že se tu s chodci

vůbec nepočítalo, protože chodci tu

z chodníku zjevně vstupují do jízdní

dráhy vozidel. Navíc chodník zůstal

v posledním úseku nad kolejemi ne-

dobudovaný. BuX tam chybí vůbec,

nebo na něm chybí dlažba.

3. Pro koho jsou chodníky? Jak

slovo „chodník“ napovídá, jsou pro

ty, kteří chodí. Kteří chodit nemo-

hou a používají vozíčky, používají

chodníky také, pro ně jsou zbudo-

vány nájezdy u přechodů. Ale ne

pro cyklisty a vůbec ne pro chuli-

gány na kolečkových bruslích a na

skateboardech. Je pravda, že v řadě

evropských velkoměst jsou chod-

níky v místech, kde jsou širší než tři

metry, rozděleny na pruh pro cyk-

listy a pruh pro chodce. U nás máme

tak široký chodník jen na východní

straně Masarykovy ulice, ale roz-

dělený pro cyklisty a chodce není

ani tam. Tudíž cyklisté na chodní-

ky u nás nikde nepatří!

4. Ochoza je malý les, nemá ani

dva čtvereční kilometry, ale je až

příliš pestře přefrekventovaný. Pěší

turisté se psy i bez nich, obyčejní

vycházkáři, v zimě samozřejmě tu-

risté na lyžích, trénující lyžaři-běž-

ci, a do toho všeho navíc jezdci na

horských kolech, jezdkyně na ko-

ních, sem tam i motocykl. V době

příprav závodů i skútry. Že se to

všechno dohromady vůbec nehodí,

je každému jasné, a že je to vlastně

zázrak, že dosud nedošlo např. ke

srážce cyklisty či skútru nebo lyžaře

s jezdkyní na koni, je zázrak také.

Stalo se také, že se splašený kůň bez

jezdkyně hnal po cestě, kudy šla

maminka s kočárkem. Nešlo by ale-

spoň vymezit některé cesty jen pro

jeden způsob dopravy?           -pis-

Pár poznámek k dopravní bezpečnosti v našem městě

VYBRAT SI – JE VAŠE PRÁVO
VYBRAT SI DOBŘE – JE VAŠE PŘÍLEŽITOST

Příspěvky z fondu prevence vyplácené od 1. 1. 2001

➣ příspěvek na antikoncepci – do 400,-Kč/rok
➣ příspěvek na ozdravné pobyty dětí – do 500,-Kč/rok
➣ příspěvek na očkování a přeočkování proti hemophilové náka-

ze – do 370,-Kč
➣ příspěvek na preventivní prohlídky závodně sportujících

➣ příspěvek na fixní ortodoncii – do 800,-Kč/1 čelist/rok
➣ příspěvek na podpůrné rehabilitační programy ve smluvních

zařízeních ZP M-A (plavání, masáže, sauna, rehabilitační cvi-

čení) – do 350,-Kč/rok
➣ vitamínová podpora pro dárce krve

➣ zvýhodnění dárců krve – nositelů Janského plakety (do 4.500,-
Kč)

➣ příspěvek na očkování proti klíš=ové encefalitidě do 400,-Kč
➣ příspěvek na pobyty pořádané ZP M-A pro děti alergiky –

u moře, na horách (do 7.000,-Kč/rok)

Další služby – výhody pro pojištěnce ZP M-A:

➣ pojištění léčebných výloh do zahraničí se slevou pro klienty ZP

M-A

➣ slevy ve vybraných prodejnách optik, sportovních potřeb, zdra-

vé výživy a spotřebního zboží, na služby rehabilitačně – rege-

neračních zařízení a cestovních kanceláří (dle informací na

jednotlivých kontaktních místech)

Podrobnosti k problematice zdravotního pojištění a ke službám naší

ZP Vám ochotně sdělíme na našem jednatelství ve ŽXáru nad
Sázavou, poliklinika, Studentská 4, telefon: 0616/21990

Úřední hodiny:
pondělí, středa 8 – 12 13 – 16,30
čtvrtek 8 – 12

Zvažovali jste správně volbu pojišRovny? Zdravotní po-
jišRovnu můžete změnit 1 x za 12 měsíců, a to vždy k 1. dni
kalendářního čtvrtletí.

Využijte možnosti zaregistrovat se již k 1. 7. 2001

u ZP METAL – ALIANCE!
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Jarní výstava králíků
Ve dnech 4. - 5. května uspořáda-

la ZO ČSCH Nové Město na Moravě

v chovatelském výstavním areálu

za hlavním nádražím ČD Jarní pro-

dejní výstavu králíků s expozicí ho-

lubů a s expozicí chovných králíků -

samců okresu ŽXár nad Sázavou.

 Na této výstavě měli návštěvníci

možnost zhlédnout přehlídku vel-

mi kvalitních chovných samců, ne-

bo= chovní samci jsou vždy zákla-

dem celého chovu, ale také měli pří-

ležitost nakoupit králíky do chovu.

Většina kusů z jarní prodejní výsta-

vy byla totiž nabídnuta k prodeji.

V expozici chovných králíků -

samců předvedlo 36 vystavovatelů

79 samců 22 plemen. Tuto expozi-

ci posoudil posuzovatel králíků

Mojmír Dvořák ze Silůvek. V pá-

tek 4. 5. ráno mu pomáhali mladí

chovatelé ze ZO. Jejich úkolem by-

lo vyplňovat oceňovací lístky a no-

sit králíky k posouzení.

Pan Dvořák rozhodl o udělení

8 čestných cen na chovné samce,

z našich členů byli čestnou cenou

poctěni: Miloš Mička (Český stra-

káč černý - 95,5 bodu), Ondřej Lu-

keš (Novozélandský bílý - 95,5 bo-

du), Jan Jirků (Český strakáč černý

- 95 bodů).

V Jarní prodejní výstavě králíků

vystavilo 21 chovatelů 108 králíků

10 plemen. Posuzoval František

Král, ale část ještě také i Mojmír

Dvořák. Rozděleno bylo 6 čestných

cen, z našich členů byli úspěšní: Jiří

Fiala ml. (kolekce Novozélandský

červený - 374 bodů), Josef Dobro-

volný (kolekce Novozélandský bílý

- 283 bodů).

Součástí výstavy byla letos popr-

vé i expozice holubů zastoupená

80 kusy 9 plemen od 12 chovatelů.

Holuby posoudil posuzovatel ho-

lubů Jindřich Příhoda z Krejcaru.

Uděleno bylo 8 čestných cen

a z našich holubářů čestnou cenu

obdrželi: Michal Střešňák, Ladislav

Střešňák, Mgr. František Toman,

Antonín Petr a 2x Jan Dostál.

Příjemnou podívanou zajistil

Václav Nedělka z Velké Losenice,

jenž výstavu doplnil o 2 voliéry

okrasné vodní drůbeže.

Výstavu jsme otevřeli již v pátek

4. 5. odpoledne, domnívali jsme se

totiž, že akci navštíví děti a mládež

při cestě ze školy, ale bohužel jsme

se mýlili. Je velká škoda, že je nelá-

ká naše krásná záliba - chovatelství.

Závěrem bych velmi rád pozval

všechny čtenáře Novoměstska jed-

nak k prohlídce internetových strá-

nek ZO (adresa - http://www.muj-

web.cz/Kultura/zo_csch_nmnm),

k prohlídce chovatelské vývěsní

skříňky na ulici Radnická, ale také

k návštěvě XXXVII. horácké vý-

stavy drobného zvířectva se speci-

ální expozicí Klubu chovatelů krá-

líků Českých strakáčů.

Tato výstava bude zahrnovat

expozici králíků (asi 350 kusů),

expozice drůbeže, holubů, okras-

ného ptactva, okrasné vodní drů-

beže, ovcí a koz. Možná zde bude

možnost projížXky na ponících

a nákupu chovatelských potřeb. Dů-

ležitou součást bude samozřejmě

tvořit speciální expozice králíků

českého národního plemene Český

strakáč, který je mezi chovateli na-

zýván českým národním krasavcem

(asi 40 kusů).                Jan Jirků

Posuzovateli králíků Mojmíru Dvořákovi pomáhali při pátečním posuzo-

vání mladí chovatelé ze ZO ČSCH Nové Město na Moravě Alice Krejsková

a Jan Jirků - vyplňování oceňovacích lístků, Ondřej Lukeš - nošení zvířat

k posouzení.

Miluše Veinlichová
Ž�árská 41,

Nové Město na Moravě

Vás zve do prodejny

METROVÉHO
TEXTILU

Nabízíme velký výběr
šatovek, podšívek, lepení

kostýmových a oblekových tkanin
záclon a závěsů

spodního prádla zn. TIMO,
NATURANA, ANDRIE, TRIOLA

Prodej
sudového piva na objednávku
plnění 5 l soudků na počkání

TEL. 615 105

Před dvěma lety, při oslavě 30.

výročí založení školy, vyšel v No-

voměstsku článek, ve kterém se

představovala Zvláštní škola v No-

vém Městě. Veřejnost byla sezná-

mena s charakterem školy, úkoly,

plány i výsledky práce. Mnohé se

však za dva roky změnilo. Nejdůle-

žitější bylo přestěhování školy do

nové budovy v srpnu 1999 a vznik

právního subjektu „Speciální školy

Nové Město na Moravě“ sloučením

naší školy se speciálními školami

při nemocnici v červenci 2000.

Přestěhováním školy do nově re-

konstruované budovy se výrazně

zlepšily podmínky pro výuku. Ka-

pacita školy byla rozšířena, to umož-

nilo výuku žáků vyšších ročníků.

V letošním roce už i o 9. postupný

ročník.

Pro výuku pracovní výchovy

byla vybudována a z větší části vy-

bavena dílna pro chlapce, pro dív-

ky je k dispozici cvičný byt s ku-

chyňskou linkou, elektrickým spo-

rákem a koupelnou. Všechny roč-

níky využívají školní pozemek.

Nově byla vybudována a vyba-

vena výdejna obědů. Obědy odebí-

ráme ze ŠJ MŠ Drobného, někteří

žáci využívají i možnosti odebírání

svačin.

Výuka v naší škole probíhá podle

stanovených osnov pro jednotlivé

součásti školy. Výuka je přizpůso-

bována schopnostem dítěte. Lze ji

rozšířit nad rámec předepsaných os-

nov, nebo učivo rozložit na delší ča-

sový úsek. Pro děti, které si snadno

osvojují učivo předepsané osnova-

mi, učivo rozšiřujeme, pro děti s vý-

ukovými problémy učivo upravu-

jeme. Po poradě s SPC ve ŽXáru n.S.

vytváříme pro tyto děti individuální

učební plán. Novelizací zákona

č. 29/1984 Sb. (školský zákon) se

otevřela našim žákům cesta na střed-

ní školy a střední odborná učiliště,

proto byla na naší škole zavedena

nepovinná výuka cizího jazyka.

V mateřské i základní škole při

nemocnici se při práci s dětmi při-

hlíží ke zdravotnímu stavu a dopo-

ručení lékaře. Učitelky poskytují

pomoc dětem pro usnadnění adapta-

ce v nemocničním prostředí a s žá-

ky ZŠ probírají učivo základních

předmětů. V zájmovém kroužku

nyní děti pod vedením učitelek při-

pravují výzdobu prostor pro matu-

ritní zkoušky žákyň SZŠ.

Do výuky jsou zařazeny i děti

školního věku docházející do staci-

onáře, které si osvojují základní

vědomosti. Pro některé děti jsou

využívány metody alternativní ko-

munikace, globálního čtení a meto-

dy Portage. Společně se zaměstnanci

stacionáře se snažíme o co nejširší

rozvoj osobnosti dětí.

V rámci výuky naši žáci navště-

vují filmová představení, divadelní

a taneční vystoupení žáků ZUŠ,

účastní se exkursí, které jim usnad-

ňují volbu povolání. Pořádáme také

výtvarné, recitační a sportovní sou-

těže v rámci školy, nejlepší žáci nás

reprezentují v soutěžích speciálních

škol okresu. Pod pedagogickým

vedením děti nacvičují divadelní

představení, recitační a hudební

pásma a starší děti samostatně při-

pravují taneční vystoupení. Svoje

umění rády předvedly svým rodi-

čům a kamarádům, zaměstnancům

i svěřencům stacionáře, důchodcům

v DPS i dětem v MŠ Drobného.

Některé své výrobky a výkresy děti

vystavují ve vitríně v kulturním

domě.

Absolventi naší školy jsou vyba-

veni vědomostmi, schopnostmi

a praktickými dovednostmi, které

jim umožní zapojit se bez větších

problémů do života. Chceme jim

stále zlepšovat podmínky pro výu-

ku a vzdělávání, proto připravuje-

me podle finančních možností vy-

budování počítačové učebny, do-

vybavení dílny a cvičného bytu

a rozšiřování školního pozemku.

Chcete se blíže seznámit s naší

školou? Rádi Vás uvítáme 13. 6. na

Dni otevřených dveří od 9 do 16

hodin.           kolektiv pracovníků
speciálních škol

Speciální školy Nové Město na Moravě
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Nové suvenýry v Informačním centru
Blíží se letní turistická sezóna

a novoměstské Informační centrum

rozšířilo svou nabídku suvenýrů.

Kromě osobité bílé keramiky (hr-

níčků, zvonečků a svícnu) s moti-

vem Vratislavova náměstí a Šturso-

va „Pasáčka“ nabízíme barevné od-

znáčky se znakem města a nyní

nově již také tzv. Turistické znám-
ky. Zkušení turisté již vědí, že jde

o kulaté dřevěné vypalované pla-

kety, které se váží vždy k určitému

turisticky atraktivnímu místu. Pla-

keta obsahuje název místa a obrá-

zek vztahující se k němu. Každá

známka patřící k určitému regionu

má své číslo. Novoměstská známka

s obrázkem hotelu Ski má číslo No.
89 a lze ji zakoupit v našem Infor-

mačním centru.

Se známkami se hraje sběratelská

hra, jejímž cílem je poznávání tu-

risticky atraktivních míst v České

republice. Určitou známku lze za-

koupit pouze v daném turistickém

místě, takže její vlastnění je důka-

zem o jeho návštěvě. Turistické

známky mají v celé České republi-

ce jednotnou cenu dvacet korun.

Každá známka obsahuje kupón

s číslem (číslo kupónu je totožné

s číslem známky). Pro účast ve sbě-

ratelské hře je třeba nasbírat vždy

řadu deseti číselně navazujících

kupónů ze známek, kupóny nalepit

na pohlednici nebo korespondenč-

ní lístek a odeslat spolu s dokladem

o zaplacení 30 Kč (složenkou na

níže uvedenou adresu) na tuto ad-

resu: Turistické známky s. r. o., Žiž-

kova 13, P.O. BOX 21C, 795 01

Rýmařov. Nezapomeňte uvést ta-

ké svoji zpáteční adresu. Obra-

tem pošty dostane soutěžící výhru -

tzv. Prémiovou turistickou známku

- za každou desítku jednu, pokaždé

jinou.

V našem regionu můžete zakou-

pit ještě tyto další turistické znám-

ky: No. 88 Tři Studně (k zakoupe-

ní v penzionu U Pramene ve Třech

Studních), No. 90 Devět Skal (ke

koupi v hotelu Devět Skal na Milo-

vech), No. 176 Šiklův Mlýn - Wes-
ternové městečko a No. 211 Pern-
štejn.

Podrobnější informace o turistic-

kých známkách včetně seznamu

známkových míst najdete na inter-

netové adrese:

www.turisticke.mis-to.cz/_MAIL_/

znamky.html.

Úřad práce informuje: Prázdninové brigády
– pomoc zaměstnavatelům a podnikatelům, příležitost pro studenty!

Tak jako v předchozích letech

chce Úřad práce ve ŽXáru nad Sá-

zavou i v roce letošním zprostřed-

kovávat z požadavků zaměstnava-

telů a podnikatelů okresu i širšího

regionu nabídku krátkodobých pra-

covních příležitostí (tzv. prázdni-

nových brigád) pro studenty střed-

ních i vysokých škol.

Tato bezplatná služba úřadu prá-

ce se v předchozích letech stala vel-

mi vyhledávanou značným počtem

studentů, kteří se již v současné době

zajímají o letošní možnosti brigád-

nických prací.

Úřad práce proto v této souvis-

losti vyzývá všechny zaměstnava-
tele a podnikatele okresu i širšího
regionu, aby své požadavky na
letní brigádnické práce již nyní
a nadále průběžně hlásili Úřadu
práce ve ŽXáře nad Sázavou, a to
na telefon 0616/ 682 138 (paní
Kopicová) nebo osobně na ÚP
ŽXár n. S., Strojírenská 28 (Infor-
mace ÚP v přízemí).
V zájmu přesné informovanosti

prosíme zaměstnavatele a podni-

katele o uvedení těchto údajů

a podmínek pro krátkodobé pra-

covní příležitosti: přesný název

a adresu zaměstnavatele, IČO, te-

lefon, kontaktní osobu, požado-

vanou profesi, počet míst, poža-

dované vzdělání, dobu trvání bri-

gády a případné další specifické

podmínky pro výkon práce (např.

pracovní doba, mzdové ohodno-

cení apod.).

Úřad práce vybízí všechny za-
městnavatele a podnikatele, aby
využili této možnosti bezplatného
zprostředkování krátkodobé pra-
covní výpomoci formou brigád-
nických prací studentů a zároveň
tak umožnili studentům získat jak
novou zkušenost, tak i možnost
přivydělat si.

PhDr. Eva Sekorová
 ÚP ŽXár n. S.

Jmenuji se Ryszard Siwiński

a bydlím v Rzepinu v Polsku. Ve va-

šem pěkném městě jsem byl v le-

tech 1988 – 89. Byl jsem tehdy uč-

něm lesnického učiliště v Rzepinu

a vysazoval jsem vaše lesy. Ubyto-

váni jsme byli v hotelu DUO. Často

rád vzpomínám onu dobu i pře-

krásný kraj. Strana www je super!

Zdravím všechny v N. Městě na Mor.

pozn. red.: Milý e-mail došel

9. 5., pochopitelně v polštině. Po-

lonista by v překladu chyby našel,

ale smysl je zachován.

POZDRAV Z POLSKA
Eva Chmelařová

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

TAXI NONSTOP

Luboš: 0602 561 369 Ilona: 0602 588 099

D

VÝKUP AUTOMOBILŮ

Š K O D A
❍ 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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Okresní konference členů
Svazu nuceně nasazených

N. Město na Mor.

7. června od 8 hod. v KD
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V neděli 6. května odpoledne se v Novém Městě na Moravě v okolí lyžařs-

kého areálu konala první část třídenní série orientačního supersprintu

Park Word Tour, která v následujících dnech pokračovala ve Slatiňanech

a Pardubicích. V Novém Městě se běžely smíšené štafety. Nejúspěšnějšími

byli nakonec Švýcaři. Jejich štafeta doběhla o více než půl minuty před

druhými Čechy, třetí skončili Finové.

Na snímku nahoře jsou zachyceny poslední vteřiny před hromadným

startem, kdy se závodníci sehnuli každý pro svoji mapu. Co závodník, to po-

někud odlišná trasa, aby byl charakter individuální orientace zachován.

Na spodním snímku jedna z kontrol. Byla umístěna tak, aby si i přítomní

diváci přišli na své.

kovičová 438, 2. Markéta Krejčí

420, 3. Tereza Fialová 385, st. žáky-
ně 1. Marcela Marková 433, 2. Pav-

la Jančíková 417, nejml. žáci 1. Lu-

káš Jančík 355, 2. David Němec

349, ml. žáci 2. Vojtěch Krakovič

406, st. žáci 1. Michal Kadlec 470

800 m: ml. žákyně 1. Markéta Po-

spíšilová 2:44,4, 2. Žaneta Horká

2:45,7, st. žákyně 2. Ivana Klímo-

vá 2:37,0, ženy 1. Květa Srubjano-

vá 2:36,9, 2. Lada Blažková 2:37,0,

nejml. žáci 1. Petr Schmier 2:47,1,

3. Lukáš Jančík 2:50,2, ml. žáci 1.

Ondřejka Josef 2:36,0, 2. David Jan-

čík 2:46,5, st. žáci 1. Petr Dočekal

2:19,6, muži hlavní závod 1. Petr

Hubáček 2:00,4, 4. Martin Vesel-

ský 2:06,3, 6. Vít Jeřábek 2:08,4

❑ ❑ ❑
Petr Hubáček startoval o dva dny

později na Velké ceně Olomouce.

V běhu na 1000m se mu opravdu

dařilo a v silné konkurenci obsadil

skvělé třetí místo. Čas 2:27,16 je

jeho druhý nejlepší a zůstal pouze

17 setin vteřiny a okresním rekor-

dem.                                          ph

Jarní přespolní běhy přinesly ně-

kolik úspěchů a zejména Běh ko-
lem poličských hradeb konaný

1. 5. se dal nazvat přeborem Nové-

ho Města. Ve svých kategoriích vy-

hráli: nejml. žákyně Markéta Krej-

čí, nejml. žáci Josef Ondřejka, ml.
žáci Kamil Krbek, st. žákyně Ivana

Klímová, st. žáci Karel Holub, ju-
nioři Vít Jeřábek, ženy 1. Lada Blaž-

ková, 2. Květa Srubjanová, muži
4. Petr Hubáček, 6. Václav Ožana,

7. Martin Veselský.

❑ ❑ ❑
Dne 6. 5. jsme uspořádali na míst-

ním stadionu tradiční Májový mí-
tink. Z výsledků novoměstských

atletů vybíráme: 100 m: nejml.
žákyně 2. Lucie Hájková 16,3, ml.
žákyně 1. Markéta Krejčí a Iva Kra-

kovičová – obě 14,4, st. žákyně
1. Pavla Jančíková 14,0, 2. Marcela

Marková 14,4, nejml. žáci 1. Jan

Ostrejš 15,6, ml. žáci 3. Vojtěch

Krakovič 14,8, st. žáci Karel Ho-

lub 12,7, 3. Michal Kadlec 13,4

dálka: nejml. žákyně 3. Lucie Háj-

ková 322, ml. žákyně 1. Iva Kra-

ATLETIKA
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NA TELETEXTU TV NOVA
SOUTĚŽ POKRAČUJE

Policie ČR ani Městská policie
Z hlavního závodu mužů Májového mítinku dne 6. 5.

Výsledky SHM v moderní gymnastice
Dne 29. 4. proběhla v sokolovně

ve ŽXáru n.S. okresní soutěž v mo-

derní gymnastice a zúčastnilo se jí

velké množství dívek z širokého

okolí ŽXárska. Dívky z N. Města se

zúčastnily rovněž a v jednotlivých

kategoriích se umístily:

1. kat.: 9. Veronika Pecková,

11. Martina Pulgertová, 13. Lucie

Bukáčková; 2. kat.: 12. Kateřina

Pavlíková, 13. Monika Hájková; 3.
kat.: 1. Iva Macová; 4. kat.: 1.

Markéta Pavlíková, 2. Iva Macová.

Blahopřejeme k umístění a přeje-

me do dalších soutěží mnoho spor-

tovních úspěchů.                     MP

tentokrát nedodaly ke zveřejnění žádné případy, údajně nebylo až tak moc

o čem psát. Považujme si tedy dočasného klidu.

Jedné „policejní“ zprávě se však nevyhneme, anglický setr, o kterém jsme

informovali v minulém čísle Novoměstska, stále hledá majitele. Nyní už

pravděpodobně v novém domově. Bližší informace na tel. 617 831.   red.


