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ZPRÁVY Z RADNICE

N. Město má naději uspět v programu ISPA
V květnu letošního roku  bude

v Bruselu Řídící výbor fondu Ev-

ropské unie ISPA schvalovat fi-

nanční memorandum, které by mělo

na jednom z předních míst zahrno-

vat také příliv finančních prostřed-

ků do budoucích důležitých pro-

jektů z oblasti životního prostředí

Nového Města. Program  ISPA se

týká ochrany vod  povodí Dyje

a spoluúčast Nového Města v něm

schválili zastupitelé loni v květnu.

V současné době je velká naděje,

že naše projekty intenzifikace čis-

tičky odpadních vod, rekonstrukce

kanalizace sídliště u nádraží a polo-

žení  kanalizačního sběrače z Po-

hledce budou v rámci programu

přijaty a v letech 2003-4 realizová-

ny. Celkové náklady na tyto tři akce

jsou rozpočtovány na 98 mil. Kč,

přičemž nevratná finanční podpora

z programu ISPA by měla činit

69 mil. Kč, z fondu životního pro-

středí 5,5 mil. Kč a zbývajících

23,5 Kč mil. Kč zbude uhradit

z vlastních prostředků města.

dle informací Ing. J. Filipa

Jednání o platbě

dajů ve všech novoměstských ško-

lách. Léta odkládaná a tedy jedno-

rázová oprava školy v Pohledci

částku oproti jiným rokům zvýšila

a obě obce nyní oprava školy, do

které jejich děti nechodí, nezajímá.

Dosavadní jednání a pokusy vy-

světlit situaci nebyly úspěšné.

Zastupitelé schválili, aby město

s oběma obcemi ještě krátce vyjed-

návalo.  Nebude-li jednání úspěš-

né, bude využita soudní cesta.

Při posledním jednání by měly

být připomenuty i morální ohledy.

Vždy> investiční náklady do I. a II.

ZŠ v  posledních letech činily při-

bližně 32 mil. Kč.  Náklady nese

pouze N. Město a využívají je děti

z celé spádové oblasti.

Zákon neumožňuje obcím, aby

odepřely povinnou školní do-

cházku dětem z okolních obcí

v jiném případě než při přeplně-

nosti tříd. EJ

Ocenění
Ladislavu Fajmonovi

Zasloužilého hasiče Ladislava Fa-

jmona ocenili zastupitelé na svém

XVII. zasedání. Vyslovili mu po-

děkování za celoživotní práci na

úseku požární ochrany a za ochra-

nu majetku a zdraví občanů. Z ru-

kou starosty města získal pamětní

list a drobný dárek. EJ

Územní plán města schválen
Na XVII. řádném jednání zastu-

pitelstva města dne 12. 2. byl schvá-

len územní plán města a obecně

závazná vyhláška, podle které bu-

dou rozhodnutí vydaná na základě

územního plánu naplňována.

Na územním plánu se pracovalo

přibližně tři roky. Ze strany občanů

se k němu průběžně sešlo přes sto

připomínek, některé byly podepsá-

ny více osobami.

Zastupitelé byli ještě před schvá-

lením programu jednání vyzváni

zastupitelem Klapačem, aby byl bod

týkající se územního plánu stažen

z programu, nebo> hrozí, že město

nebude mít dostatek financí, aby

opatřilo náležitými inženýrskými

sítěmi vše, co hodlá v nejbližší bu-

doucnosti vybudovat. Ostatně

domy, ke kterým nevede silnice, již

v N. Městě na Svárově jsou. Zastu-

pitelé tento návrh nepodpořili.

V diskuzi nad ÚP  argumentoval

zastupitel Hloušek  proti výstavbě

garáží v prostoru mezi domy na Mí-

rové ulici a železniční tratí a navrho-

val pro tento účel plochu u „malé-

ho“ železničního přejezdu směrem

k Zubří.  Rovněž přiznal, že nechá-

pe logiku výstavby  benzinové sta-

nice v bezprostřední blízkosti jiné.

Proti benzinové čerpací stanici nej-

více vystupoval  zastupitel Pejchal

a doporučil změnu ÚP v této části.

Druhou změnu ÚP navrhl zastupitel

Wurzel. Nesouhlasil s výstavbou ro-

dinného domu v údolí Bezděčky

v místě pod Kozovou borovinkou.

Zastupitelka Marková k tomu doda-

la, že před přibližně dvěma roky

s touto výstavbou nesouhlasilo sko-

ro celé zastupitelstvo.

Oba pozměňovací návrhy však ne-

byly odsouhlaseny a územní plán byl

přijat s jedinou  úpravou, která nepa-

trně upravila  výstavbu sportoviš>.

Územní plán a s ním související

obecně závazná vyhláška jsou dů-

ležité dokumenty, bez nichž se roz-

voj obce neobejde. Zároveň se však

nejedná o dogma. V odůvodněných

případech je možno pomocí doplň-

ků k ÚP dnešní stav mírně měnit

a upravovat. Územní plán však není

ani přesná předpověK, jak bude

město za patnáct dvacet let vypa-

dat. Ne všechna místa, která jsou k

určité výstavbě doporučena, budou

podnikateli a jinými stavebníky sku-

tečně využita. zaznam. E. Jašková

za školáky zatím neúspěšná
Jak jsme již informovali, obce

Nová Ves a Radešínská Svratka

v poslední době odmítají přijmout

metodiku výpočtu školného za děti,

které z jejich obcí dojíždějí do

N. Města do základních škol.  Pou-

žívaná metodika počítá s průměr-

ným nákladem neinvestičních vý-

Ze 73. řádného jednání RM dne 11.

února a XVII. řádného jednání ZM

dne 12. února:

❐ RM si je vědoma, že s parková-

ním vozů zejména na sídlištích jsou

stálé a rostoucí problémy. Na pod-

nět občanů města doporučuje nej-

prve na ulici Drobného a časem

i na ulici Budovatelů změnit podél-
né stání aut na příčné.  Konkrétně

na Drobného ulici se získá přibliž-

ně 40 parkovacích míst. Na jedné

straně ulice bude zrušen chodník

a část zeleně bude překryta trávní-

mi dlaždicemi.  Náklady na tuto

úpravu jsou odhadovány na 0,5 mil.

Kč. V letošním roce by k ní došlo

za předpokladu, že ji finančně umož-

ní aktualizace rozpočtu města.

❐ Na aktualizaci rozpočtu budou

čekat i v Olešné, kde je ve špatném
stavu kanalizace. Rada města bude

do aktualizovaného rozpočtu navr-

hovat i jednu z úsporných variant

rekonstrukce kanalizace.

❐ Podrobnosti o půjčkách na roz-
voj bydlení viz str. 6. Celkem bude

rozděleno více než 2 mil Kč, z toho

20% (asi 0,5 mil. Kč) mezi obyva-

tele města.

❐ Společnost Lesy a zeleň s.r.o. si
pronajímá rybník Sádka (nad

evang. hřbitovem). Moravský ry-

bářský svaz o něj nemá zájem.

❐  V komisích městské rady pracuje

málo členů z místních částí města.

Není to dobře. RM jmenovala do
komise pro mládež a tělovýchovu
maršovického malostarostu Stani-
slava Ondráčka.

❐ Maršovická komise pro místní

samosprávu se přeměnila na osadní
výbor. Rozhodnutí potvrdili zastu-

pitelé.

❐ Před plynofikací Hlinného je

třeba dořešit  rámcovou smlouvu
s JmP a.s. Zastupitelé schválili po-

třebné kroky. Obdobný postup se

zatím neuskuteční k plynofikaci Ji-

říkovic a Olešné, smlouvy budou

uzavírány až před realizací stavby.

❐ SK lyžování požádal o odklad
splátky půjčky ve výši 400 tis. Kč.

Zastupitelé schválili změnu termí-

nu splatnosti z konce února na ko-

nec května. dle informací
P. Klimenta a J. Sokolíčka

Počet obyvatel k 1. 1. 2002
muži ženy celkem

Hlinné 91 83 174

Jiříkovice 113 98 211

Maršovice 125 112 237

Olešná 129 127 256

Petrovice 103 106 209

Pohledec 247 249 496

Rokytno 109 108 217

Slavkovice 213 203 416

Studnice 11 13 24

Nové Město 4097 4135 8232

celkem 5238 5234 10472
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Kulturní dům

Úmrtí

Kino

Blahopřání

MATEŘSKÁ ŠKOLA

ŽĎÁRSKÁ

Dům dětí a mládeže

22. pá v 19.30 h., 23. so v 18 h.

Divoké včely (92´)

O různých podobách lásky. Premi-

éra, příst. od 15 let 50 Kč

26. út v 18 h., 27. st v 18 h.

Mach, Šebestová a kouzelné slu-
chátko (94´)

Celovečerní film o žácích 3. B. Pre-

miéra, přístupný 50 Kč

1. pá v 19.30 h., 2. so v 18 h.

Neříkej ani slovo (112´)

M. Douglas v akčním thrilleru

o nové honbě za ukradenými dia-

manty. Příst. od 15 let 50 Kč

5. út v 19.30 h., 6. st v 19.30 h.

Amores perros – Láska je kurva
(154´)

Šokující drama o lidské vášni a kru-

tém soucitu. Filmový adrenalin

s oscarovou nominací. Přístupný

od 15 let. 51 Kč

8. pá v 19.30h., 9. so v 18 h.

Jeepers creepers (89´)

Horor – thriller z produkce F.F.

Coppoly. Co tě žere? Raději po tom

nepátrej. Příst. od 15 let 55 Kč

út 26. 2., 19.00 hod.

Travesti show
s novým programem;

vstupné 120 Kč, předprodej v IC

so 2. 3., 14.30 hod.

Dětský karneval

uvádí Bobodivadlo, 25 Kč

pá 15. 3., 20 hod.

Old disco ples
s DJ Janem Vaščákem. V programu

vystoupí s hodinovou erotickou

show skupina Angelos a písničkář

Petr Archim Vystrčil.

vstupné 90 Kč, předprodej v IC

připravujeme:
19. 3. Povídání o pejskovi a kočič-

ce – pro MŠ

20. 3. Vlčnovjanka

26. 3. Hexenšús – divadelní fraška

s K. Rodenem, K. Hrachovcovou,

H. Čížkovou a dalšími

Děkuji tímto panu  MUDr. Pavlu

Bělehrádkovi, primáři ortopedické-

ho oddělení Okresní nemocnice

v Novém Městě na Moravě, za pro-

vedení náročné operace. Děkuji

i všem pánům doktorům i sestřič-

kám za péči a  citlivý přístup k pa-

cientům.   Marie Mužátková, DPS

Poděkování

Dne 7. února se dožila 96 let paní

Marie Forejtarová, tč. bytem Mrští-

kova ul. 949. Přejeme jí do dalších

let všechno nejlepší, hodně zdraví

a Boží požehnání.

dcera Lada, vnuci a pravnuci

ne 24. 2., 9 – 18 hod.

Neděle s internetem
doporučujeme rezervovat si místo

u počítače, 7 Kč/hodina připojení

pá 1. 3.  od 15 hod.

Den otevřených dveří – Klubíčko
po půl roce
zveme rodiče, příznivce a vůbec

všechny k prohlídce našich pro-

stor, od 15.30 beseda s pracovníky

DDM Klubíčko

po 11. – pá 15. 3.,  vždy od 10 hod.

Jarní prázdniny s Klubíčkem
po – výtvarné techniky s textilem,

út – stolní tenis, šipky, pressing fot-

bal a stolní hokej Stiga,  st -  mode-

lování z moduritu a těsta, čt – vy-

cházka, hry v přírodě, pá – aerobic

s taneční skupinou Devils; denně

poplatek 10 Kč

so 16. 3. 15 – 18 hod.

Dětská diskotéka v klubu Matrix
pro děti a mládež do 15 let, 25 Kč

Co nového v čítárně
Městské knihovny

Mimo 84 titulů časopisů nabízí-

me našim čtenářům i tyto novinky:

Náš miláček - rodinný měsíčník

o všech zvířatech chovaných pro

radost

Senior - přítel, společník a rádce

dříve narozených

Kam na školu - studijní  a učební

obory

Chip -Počítač.Internet.Komunikace

Bariéry - časopis pro aktivnější část

občanské společnosti

Učitelské noviny - týdeník pro uči-

tele a přátele školy

Můžeš - noviny o šanci a důstoj-

nosti pro každého

Maminka - měsíčník pro maminku

a dítě

Stereo – Video - technický a spo-

třebitelský měsíčník

Nika - časopis pro ochranu přírody

a životního prostředí

denní tisk - Mladá fronta Dnes
xxx

Čítárna je přístupná i neregistrova-

ným čtenářům, čtení je bezplatné.

Otevřeno je pro Vás vždy:

Po 12.30 - 17.00

St  9.00 -  11.00       12.30 -   18.00

Pá    9.00 - 11.00       12.30 -   17.00

pro rok 2002?

24. 1. Marta Vlčková (1924)

28. 1. Hana Sochorová (1953)

30. 1. Ladislav Popelka (1937)

Knihkupectví
Trojan

Další setkání v Klubíčku se usku-

teční v úterý 5. března od 15.30  do

17 hodin.

nabízí k dokumentačním účelům

velmi úspěšný kalendář

ŽOársko a Novoměstsko 2001
– Ohlédnutí za minulostí
Prodej s výraznou slevou!!!
dále několik posledních kusů Lu-

nárního kalendáře Krásné paní 2002

Do knihovny
na Internet
po Internetu do knihovny

S přicházejícím jarem nabízíme už

popáté akce pořádané v rámci

„Března - měsíce Internetu“:

- všem našim čtenářům v době ko-

nání akce Internet zdarma

- 4., 5., 7. března od 9.00 do 11.00

oblíbený „Seniorsurfing“

Pro všechny vyhlašujeme soutěž

o nejvtipnější  e-mail zaslaný na

adresu knihovny:

téma Internet, forma slogan, dvoj-

verší ap. (udejte věk autora).

Začátek soutěže:            1. 3. 2002

Konec soutěže:             31. 3. 2002

Vyhodnocení provedou sami ná-

vštěvníci knihovny. Ceny předáme

osobně, nebo zašleme poštou.  MK

Výstava s lesnickou tématikou
Výstavu o zakladateli odborné

lesnické literatury Janu Doležalovi,

která je zpřístupňována v Horác-

kém muzeu během února a března,

připravilo žKárské Regionální

muzeum k jubileu svého občana.

Přibližuje rozsáhlé ediční i další ak-

tivity rodáka z Posekance, který

opustil zajištěnou existenci a věno-

val se písemnictví. Vydavatel prv-

ního lesnického a mysliveckého

časopisu Háj, jehož první číslo vy-

šlo roku 1872, má na svém kon-

tě úctyhodný počet titulů. Patří

k nim nejen lesnické odborné ča-

sopisy Háj, Lověna, Lesní obzor

a řada dalších titulů s tématikou

lesnictví a rybářství, ale též Naše

domácnost, Diblík, Vychovatel-

ský list, Sport a též anglické filo-

zofické spisy. Vydával i obrazo-

vé listy, pohlednice s lesnickou

tématikou a rovněž pohlednice

obcí, které patří mezi zajímavosti

výstavy. Činorodý editor a něk-dejší

soukromý lesnický pedagog, kte-

rý ve ŽKáru založil školu a městský

park, zde zemřel v osamocení

a bídě.

Předmět celoživotního zájmu

Jana Doležala připomíná i řada

atraktivních trojrozměrných expo-

nátů z 19. století. Na své si přij-

dou především milovníci lovec-

kých zbraní, nechybějí ani lovec-

ké tesáky, myslivecká brašna či

fajfky s mysliveckou tématikou.

Je potěšitelné, že značnou část

těchto předmětů včetně primitiv-

ních pytláckých pušek má ve svých

sbírkách Horácké muzeum.

HM

Geodezie Brno, a.s.
- divize Ž	ár n. Sázavou

OZNAMUJE

NA NOVOU ADRESU:

přemístění pracoviště:

Nové Město na Mor.

Masarykova 197

tel. 0616/616352

GB - geodezie, spol. s r. o.

      provoz Ž	ár n. Sáz.

  Strojírenská 8

     591 27 Ž	ár n. Sáz.

   tel. 0616/23148

   mobil 0723/446481

KANCELÁØE,

OBCHOD,

SKLAD

NA PRONÁJEM

celkem cca 130 m2

Drobného 366,
Nové Mêsto na Moravê

TEL: 0606/643574

❐ předlohu vytvoříme

i na počkání

❐  dodávka

do dvou pracovních dnů

❐   dobré ceny

❐  a ještě množstevní slevy

Razítka všeho druhu:

A*plus - Alice Hrdá,

Vratislavovo nám.100

(prodejna SONY CLUB)

Nové Město na Moravě

0616/ 617 366, austrino@waa.cz
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Stavební spořitelna

Wüstenrot

nabízí

okamžité úvěry

na bytové účely s roční

úrokovou sazbou 6,9 %

(úvěru 100.000 Kč odpovídá

měsíční splátka 700 Kč)

Bližší informace

tel. 0737 56 39 03

Zpráva  o realizaci zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím
za rok 2001 v působnosti

Městského úřadu
v N. Městě na Mor.

V termínu do 1. 3. 2002 je stano-

vena zákonná povinnost týkající se

zveřejnění výroční zprávy o činnos-

ti v oblasti poskytování informací

podle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informa-

cím za rok 2001. S odkazem na

§ 18 cit. zákona, ve kterém je stano-

ven výčet údajů této zprávy, před-

kládá MěÚ v N. Městě na Moravě

tuto zprávu. V roce 2001 bylo po-

dáno:

❖ 6 písemných žádostí, z toho

3 žádosti podaly právnické osoby

❖ žádná z žádostí nebyla zamítnuta

❖  za zpracování vyžádané infor-

mace byla v 1 případě uplatněna

náhrada nákladů, a to ve výši

147,90Kč

❖ žádosti, které byly kladně vyří-

zeny, se týkaly oblastí: opravy místní

komunikace, výstavby budovy

Novoměstských sociálních služeb,

ukládání pokut dle § 105 zákona č.

50/1976 Sb., vlastnictví akcií a in-

vestičních záměrů města

❖ na vyřizování žádostí se podílel:

1x odbor SaŽP, 3x IHM, 1x FIN,

1x starosta

❖  opis podstatných částí rozsudků

soudu - žádný rozsudek nebyl vydán

❖  výsledek řízení o sankcích za

nedodržení tohoto zákona - žádná

sankce nebyla uložena

❖  poskytování stovek informací

v telefonním nebo osobním styku

je zaměstnanci MěÚ považováno za

samozřejmost a součást jejich pra-

covního výkonu - není sledováno

❖ ke zvýšení informovanosti veřej-

nosti výrazně přispívá např. distri-

buce Novoměstska do každé domác-

nosti, dálkový přístup k elektronic-

kým informacím - internet, vybu-

dování metropolitní sítě Hejkalnet,

pravidelné konání tiskových konfe-

rencí vedení města s novináři. Úda-

je výroční zprávy za rok 2001 jsou

publikovány v Novoměstsku a na

WWW stránkách města.

Ing. Pavel Král
 tajemník MěÚ

Hovory s občany
V rozpočtu na letošní rok se po-

čítá s instalací dvou obytných

buněk pro neplatiče pod Klečkov-

ským rybníkem, pod strání,  kde

původně plánovali výstavbu klu-

bovny Junáci.  Bezprostřední

sousedé budoucích neplatičů po-

dotýkali, že vybrané místo není

vhodné, nebo> leží v zeleni a chodí

tudy do školy mnoho dětí. Starosta

města přímo na Hovorech s obča-

ny i později při tiskové konferenci

odpověděl, že přesun prvních ne-

platičů do holobytů je nutný, při-

nejmenším jako  výstraha ostatním.

Dluhy na nájemném a službách

již přesáhly milion korun. Vybra-

né místo je z hlediska města vhod-

né, leží na městském pozemku

a není třeba dobudovávat inženýr-

ské sítě.  Z pouhých dvou bytů

nevznikne ghetto nepřizpůsobi-

vých občanů a z hlediska esteti-

ky budou montované domky jistě

pohlednější než sousední řada ga-

ráží.

Ani letošní rozpočet nepočítá

s dobudováním  pevné komunika-

ce k rodinným domkům na Sváro-

vě.  Jedna z obyvatelek této ulice

položila několik jednoznačných

otázek, na které se jí od Ing. Arch.

Cacka dostalo odpovědí: Zpraco-

vávají se podklady k územnímu

řízení, v březnu bude svoláno jed-

nání s majiteli pozemků, které

bude třeba odkoupit. Rozpočet

města s odkupem pozemků obecně

počítá. Tazatelka se také domnívá,

že by město nemělo rozvíjet vý-

stavbu dalších domků (např. Ho-

lubka II), dokud není dovybavena

jiná, starší zástavba. Starosta mě-

sta uznal, že se město před osmi

lety dopustilo chyby, nicméně sta-

vebníci tehdy věděli, že inženýrské

sítě se za výstavbou domů opozdí.

Občan, který je zaměstnán sprá-

vou řečických obecních lesů, se do-

tazoval na hospodaření společnosti

Lesy a zeleň s.r.o. Domnívá se, že

zisk z novoměstských lesů by mohl

být vyšší. Zajímalo ho, jak probíhá

kontrola prodeje dřeva. Později se

s dotazem na počet THP pracovníků

do diskuze připojil zastupitel Pej-

chal. Jednatel LaZ s.r.o. Jiří Svatoň

vysvětloval hospodaření novoměst-

ské společnosti a podotkl, že milio-

nové hodnoty jsou i v dosud nepo-

kácených stromech. Zastupitelka

Marková vzpomenula, že jedno z

podzimních zasedání ZM si vyžáda-

lo podrobný rozpis o hospodaření

společnosti, ekonomickou rozvahu

a podnikatelský záměr. Zpracová-

ním a předložením tohoto materiálu

se předejde dalším podobným do-

hadům.    zaznamenala E. Jašková

SATT a. s.

Okružní 591 01 Ž�ár nad Sázavou

Tel., fax. 0616/215 27, 232 68

✄

pro Vás chystá v příštím roce zavedení kabelové televize
Připojením získáte:

Příjem programů: INFO, SPEKTRUM, SUPER MAX A TV3 (tyto stanice lze přijímat

pouze na kabelové televizi), PRIMA, ČT1, ČT2, NOVA, BBC, SKY NEWS-FoxNews,

KABEL 1, DEUTSCHE WELLE, RTL 2, RTL SUPER, SAT1, TV5, VIVA, DSF, VIVA II,

RTL + za měsíční poplatek filmový kanál HBO

Příjem rozhlasových stanic:  BLANÍK, IMPULS, ČR 3, F 1, EVROPA 2, REG BRNO,

ČR 1, VYSOČINA, OLDIES (SAT), ANT-BAYERN (SAT)

Podmínky připojení kabelové televize v Novém Městě na Moravě po předpokládaném zavedení

v roce 2003:  bytová stanice rodinný domek

❒ manipulační jednorázový poplatek za připojení 250 Kč 250 Kč

    ( při sepsání smlouvy )

❒ měsíční poplatek 170 Kč 170 Kč

❒ vybudování účastnické přípojky do 1.600 Kč 3.400 Kč

❒  změna účastníka v bytě s KT 500 Kč —

❒  vnitřní rozvody      — 1.600 Kč

(Tato částka může být i vyšší – podle délky rozvodů! )

❒  rozšíření nabídky o filmový kanál HBO 240 Kč 240 Kč

...............................................................................................................................................................

Prosíme tímto obyvatele Nového Města na Moravě
o vyplnění následujícího anonymního dotazníku, který má pouze informační charakter:

Vaše odpovědi označte prosím křížkem:

➣  Za uvedených platebních podmínek bych v příštím roce uvažoval(a) o připojení kabelové televize

ano ne

➣  Za uvedených platebních podmínek bych v příštím roce uvažoval(a) i o příjmu placeného

   filmového kanálu HBO ano ne

➣  Bydlím v rodinném domku ano ne

➣  UveKte prosím název ulice v N. Městě,  ve které bydlíte :

 .. .. …………………………………………………………………………..........................................

Vyplněný dotazník prosím předejte na adrese : Informační centrum, Vratislavovo nám.  97, Nové Město

na Mor. nebo podatelna MÚ, Drobného 301, Nové Město na Mor.  nejpozději do 22. března 2002.

PRŮZKUM ZÁJMU  O PŘIPOJENÍ KABELOVÉ TELEVIZE
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Dvěma snímky se vracíme

k celostátnímu úspěchu studentů

novoměstského gymnázia v závěru

minulého školního roku, o kterém

jsme již veřejnost informovali.

Na prvním snímku je diplom po-

depsaný J. A. Samaranchem a po-

hár, na druhém snímku je vítězné

družstvo: zadní řada (z levé strany)

– Kutal Jiří, Topolovský Petr, Zele-

ňák Miloslav, Teplý Petr, Fiala Petr,

Korbička Miroslav, Veselský Petr;

střední řada – Sekorová Zuzana,

Bendáková Hana, Láchová Jitka,

Marková Dita, Baráková Andrea,

Mokrá Simona, Skalníková Irena,

Dostálová Andrea, Kudová Kateři-

na, Matoušková Zuzana; přední

řada – Vavříček Zdeněk, Tatíček

Marek, Švára Ondřej, Koutný

Lukáš, Fiksa Ondřej, Mach Václav,

Marvan Jan, Hajný Jan.

Každý člen družstva obdržel spor-

tovní dres s nápisem ,,Den Emila

Zátopka“.

V podzimní časti letošního škol-

ního roku dosáhli studenti gymná-

zia těchto sportovních výsledků:

Zátopkova desítka,

celostátní kolo – 6. místo

Košíková chlapců,
okrskové kolo – 1. místo

Gy – SOUL NM 95:44

Gy – SOUL a SOŠ Bělisko NM

106:63

okresní finále – 2. místo

Gy NM – Gy Bystřice 51:22

Gy NM – HŠ V. Meziříčí 52:23

Gy NM – SOUstroj. ŽKár 36:52

Odbíjená dívek,

okresní kolo – 1. místo

Bez ztráty setu postupné vítězství

2:0 nad SPŠ ŽKár, Gy V. Meziříčí,

SZŠ ŽKár, HŠ V. Meziříčí a Gy

ŽKár

krajské finále – 6. místo

Atletika dívky,

okresní kolo – 2. místo (družstvo)

Eva Skalníková zvítězila v běhu

na 800 m v čase 2:26,9

Přespolní běh dívky,

okresní kolo – 2. místo (družstvo)

Malá kopaná chlapci,
okresní kolo – 5. místo

Futsal chlapci, krajská divize – zá-

kladní kolo - 2. místo

Halová kopaná, v interním turna-

ji nižšího gymnázia zvítězili chlap-

ci kvarty gym.

Za plk. MVDr. Otakarem Německým
Dne 2. března uplyne sto let od

narození novoměstského rodáka,

zvěrolékaře, vojáka a vynikajícího

lyžaře Otakara Německého. A jen

o několik dnů později si také připo-

meneme 35. výročí jeho úmrtí.

„Otek“ Německý, jak mu všichni

novoměstští lyžařští příznivci říka-

li, pocházel ze staré novoměstské

rolnické rodiny, jejíž kořeny sahají

daleko do minulosti. Jeden z jeho

předků, Daniel Matyáš Niemetzký,

patřil v 18. století mezi naše přední

lékaře a přírodozpytce. Otakar se

narodil v Novém Městě dne 2. břez-

na 1902 jako jedno z jedenácti dě-

tí, z nichž bratři Josef, Oldřich, Boři-

voj a Ladislav a sestry Božena a Li-

buše také úspěšně závodili na ly-

žích. Do obecné školy a státní vyš-

ší reálky chodil v Novém Městě.

V roce 1920 začal navštěvovat Vy-

sokou školu veterinární v Brně. Po

ukončení studia v roce 1926 se stal

důstojníkem veterinární služby

v československé armádě, kde zů-

stal až do roku 1939. Působil

v různých posádkách po celé repu-

blice, kde se mimo jiné věnoval

i výchově lyžařských závodníků.

V době okupace byl zaměstnán

v městských jatkách v Praze. V květ-

nu 1945 se vrátil do armády. Po

ukončení aktivní vojenské služby

v hodnosti plukovníka se v roce

1959 usadil v rodném městě a pra-

coval zde jako zootechnik. Zemřel

18. 3. 1967 a je pohřben na novo-

městském katolickém hřbitově.

Počátky jeho vynikajících lyžař-

ských výkonů spadají do období

studia, ve skvělých výkonech však

pokračoval i v období vojenské služ-

by.  Ačkoliv v té době pobýval mi-

mo rodné město, vždy se cítil No-

voměš>ákem a vždy závodil v dre-

su Sportovního klubu Nové Město

na Moravě. Reprezentoval ČSR na

ZOH 1924 v Chamonix, kde ovšem

v běhu na 18 km zlomil lyži a zá-

vod nedokončil. V roce 1925 při

Středoevropských závodech mezi-

národní lyžařské federace FIS

a Svazu lyžařů RČS v Jánských Láz-

ních dokázal zvítězit v závodě na

18 km i v závodě sdruženém (kom-

binace běhu a skoku, dnes je závod

nazýván severskou kombinací).

Zajímavostí je, že čestné ceny vě-

novali ministr železnic J. Stříbrný

(za běh na 18 km) a prezident re-

publiky T.G. Masaryk (za závod

sdružený). Závody v Jánských Láz-

ních prohlásil kongres FIS 1965 se

zpětnou platností za mistrovství svě-

ta, Otakar Německý je tak dvojná-

sobným mistrem světa. Na stejných

závodech v roce 1927 v italské Cor-

tině d´Ampezzo obsadil v závodě

sdruženém 2. místo a v běhu na

18 km byl sedmý. V roce 1928 se

zúčastnil svých druhých ZOH ve

Svatém Mořici ve Švýcarsku, kde

byl osmý v závodě sdruženém, pat-

náctý v závodě na 18 km a byl

velitelem čs. vojenské hlídky, která

při ukázkových závodech  vojen-

ských hlídek pořádaných při ZOH

obsadila šesté místo.

Byl pětinásobným mistrem repub-

liky: v letech 1924, 1925 a 1928

v běhu na 18 km a v letech 1924

a 1925 v závodě sdruženém. Byl

také mistrem Francie v závodě sdru-

ženém pro rok 1929. Z dalších vý-

značnějších výsledků je možné

uvést:

1927 Boží dar, mistrovství HDW:

2. v závodě sdruženém, 2. v běhu

na 16 km, 9. ve skoku

Zakopané, mistrovství Polska: 2. v

běhu na 18 km, 2. ve skoku prostém

Schreiberau, Německo, mezinárod-

ní závod: 1. v běhu na 50 km

Tatranská Poljanka, mistrovství

Karpathverinu: 1. v běhu na 18km,

2. v závodě sdruženém

1928 Starý Smokovec, mezinárodní

závody: 1. v běhu na 18 km

Štrbské Pleso, mezinárodní vojen-

ské závody: 1. v běhu na 18 km,

1. ve skoku prostém, velitel čs. hlíd-

ky, která v závodě na 30 km se

střelbou obsadila 2. místo

1930 Oslo – Holmenkollen, Nor-

sko, mezinárodní závody FIS: 25.

v závodě sdruženém, 56. v běhu na

18 km, 2. v běhu na 30 km s vý-

zbrojí, velitel čs. vojenské hlídky,

která obsadila 3. místo.

Ing. Jiří Kadlec
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NABÍZÍME STRAVOVÁNÍ DENNĚ

PO CELÝ ROK - KROMĚ SOBOT A NEDĚLÍ.
Od března si budete moci vybrat ze dvou jídel 3x týdně.

Najíst se můžete v klidném a příjemném prostředí školní jídelny,

nebo si oběd odnést v jídlonosiči. Ke stravování se mohou přihlásit

organizace, soukromé osoby, podnikatelé i důchodci.

Spolupráce ZŠ a MŠ
Na začátku školního roku 2001

/02 byla II. základní školou nabíd-

nuta novoměstským mateřským

školám netradiční forma spoluprá-

ce, která spočívala v seznamování

nejstarších dětí mateřských škol

s prací na počítači a vzájemném

setkávání s dětmi z nižších ročníků

základní školy.

Mateřské školy tuto nabídku uví-

taly. Pro děti byla obzvláš> velkým

lákadlem práce s počítačem; získá-

valy první elementární dovednosti

při jeho obsluze, naučily se skládat

obrázky podle předlohy, puzzle,

malovat a řešily  úkoly pro rozvoj

rozumových schopností. Setkání

dětí proběhla prostřednictvím zá-

bavných akcí, mezi které patřily

„Klauniáda“ a soutěž ve skládání

puzzle. V předvánočním čase děti

základní školy a školní družiny na-

vštívily MŠ u příležitosti Mikuláše

a dále pro ně připravily vánoční

pásmo. Vzájemná setkávání byla

přínosem i v tom, že děti měly mož-

nost se blíže seznámit s prostředím

základní školy.

Věříme, že naše spolupráce bude

i nadále pokračovat a usnadní dě-

tem přechod z MŠ do ZŠ.

kolektivy mateřských škol

I naši studenti jsou vnímaví ke svému okolí
Když si studenti 3. ročníku brali

papíry, aby napsali jednu z kratších

slohových prací, netušili, že téma

bude jiné než obvykle. ,,Co se ti líbí

a co postrádáš ve městě, v němž

žiješ či studuješ?“ Bylo toho hodně,

co postrádali, a dost, co se jim tu

líbilo. Mě však mile překvapil fakt,

že nejvíce postrádají čajovnu či stu-

dentskou kavárnu nebo mléčný bar,

zkrátka místnost s časopisy a novi-

nami, kde by si mohli v klidu číst

(třeba i svou vlastní knížku) a pít

dobrý čaj (ten by se  v mrazivých

dnech, kdy slohovou práci psali,

nejvíce hodil) během čekání na au-

tobus. Kam by si mohli pozvat své-

ho kamaráda a v klidu si s ním

popovídat.

Později, když jsem dané téma

s nimi rozebírala, došli jsme až

k jejich ,,představám snů“: ,,Mít tak

internetovou kavárnu, to by byla

paráda“…

A pak, že jsou všichni mladí zka-

žení! M. Čechovská

Novoměstský okrašlovací spolek
V loňském roce byl v Novoměst-

sku otištěn článek popisující peripe-

tie, s kterými se Novoměstský okraš-

lovací spolek potýkal při výsadbě

stromu milénia. Co to vlastně ten

Novoměstský okrašlovací spolek je?

Může občanské sdružení s tak ko-

micky znějícím archaickým názvem

oslovit dnešního člověka, nebo snad

bude vzbuzovat pouze ironické

úsměvy? Jaký spolek se pod tako-

vým názvem vlastně skrývá?

Nejprve se ohlédněme do minu-

losti. Okrašlovací spolky se hro-

madně zakládaly na konci 19. sto-

letí, často na podnět obcí. Také

v našem městě vyvíjel od svého

založení v roce 1892 Okrašlovací

spolek svoji záslužnou činnost.

I když od doby zakládání těchto

spolků uplynulo více než 100 let,

zůstává většina cílů činnosti i v sou-

časnosti „žhavě aktuální“, jen se zpra-

vidla skrývá pod souhrnným ná-

zvem ekologie. Současná ekologie

však preferuje na základě stupně

poznání více technickou stránku

věci. Dřívější náhled, prezentovaný

právě aktivitami Okrašlovacích spol-

ků, se odvíjel zejména v oblasti

smyslového vnímání okolí, kladl

důraz na pozitivní vjemy, na kultur-

nost okolí. V každé době chtěli lidé

žít v pěkném prostředí a uvědomo-

vali si, že pro jeho udržení je nutné

spojit své síly pro jeho zachování.

Starořecká moudrost praví, že ne-

lze dvakrát vstoupit do stejné řeky.

Mnoho cílů činnosti těchto spolků

v současné době dal zákonodárce

do rukou státním či obecním insti-

tucím, ale základní motiv pro spol-

kovou činnost takového zaměření

zůstává. Je jím vědomí spoluodpo-

vědnosti každého z nás za to,

v jakém stavu zanecháme naše

město a jeho okolí těm, kteří při-

jdou po nás. Jsme tu doma a chce-

me, aby se tu každý jako doma

opravdu cítil. Tomu také odpoví-

dají cíle činnosti nově založeného

Novoměstského okrašlovacího spol-

ku. Klademe si za cíl vyvíjet inicia-

tivy, které budou napomáhat trva-

lému rozvoji kvality života přede-

vším v Novém Městě na Moravě

a jeho okolí, a to zejména v oblas-

tech a) ochrany a tvorby životního

prostředí; b) územního rozvoje, vý-

stavby a architektury; c) péče o pa-

mátky a kulturní dědictví a o jejich

zachování; d) osvěty a populariza-

ce regionální vlastivědy; e) rozvoje

společenských a kulturních aktivit,

včetně oživování místních tradic;

f) rozvoje cestovního ruchu. Chce-

me předkládat vlastní iniciativní ná-

vrhy, vyvíjet osvětovou aktivitu

i praktickou činnost. Za prioritu po-

važujeme dosažení partnerství s mě-

stskou samosprávou a spolupráci se

všemi institucemi, občanskými sdru-

ženími a iniciativami, které mají

obdobné cíle.

Na otázku, proč se takto předsta-

vujeme veřejnosti až rok po svém

založení, máme jednoduchou od-

pověK. Je lépe představit se činy

než planými tlachy. Proto se dnes

můžeme novoměstské veřejnosti

představit již dvěma uskutečněný-

mi akcemi. Je to již dříve prezento-

vaná výsadba stromu milénia

a v lednu 2002 byla vydána publi-

kace o Třech křížích. Tuto publika-

ci jsme mohli vydat díky pochope-

ní zastupitelstva města, které nám

na tento účel schválilo přípěvek, za

který tímto děkujeme. Bez tohoto

příspěvku by zůstal rukopis

v šuplíku. Zda by to byla škoda,

bude moci posoudit každý, kdo si

publikaci zakoupí. (pozn. red. Pu-

blikaci nabízí nebo bude v nejbližší

době nabízet Informační centrum

a Horácké muzeum.)

Abychom mohli naplňovat cíle

činnosti, které jsme si vytyčili ve

stanovách, potřebujeme širší a ak-

tivní členskou základnu, šest zaklá-

dajících členů je málo. Proto zveme

každého, kdo má opravdový zájem

podílet se na činnosti spolku. Zá-

jemci o členství v Okrašlovacím

spolku se mohou informovat u sou-

časného předsedy Ing. Jaromíra

Černého, tel. 616229, nebo u mís-

topředsedy Pavla Koutenského,

tel. 615970.

Ing. Jaromír Černý,
předseda Okrašlovacího spolku

 spol. s r.o.

Cestovní a dopravní společnost

➣ ➣
☎
Nádražní 24, ŽKár nad Sázavou http://web.telecom.cz/zika/

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

S E Z O N A  2 0 0 2
široká nabídka pobytových

a poznávacích zájezdů

Prodej z katalogu partnerských CK:

EMMA, GLOBTOUR, TRAVEL 2002,FIRO
TOUR, AUTOTURIST, VÍTKOVICE TOURS,

ALEXANDRIA, ATIS, RÉGIO, GT TOUR,
VICTORIA, BK TOUR, FISCHER, TIPA

TOUR, AKVILA, HUNGARIA TOUR

za včasný nákup výhodná sleva

PRODEJ DÁLNIČNÍCH ZNÁMEK
CZ, A, SK

Katalogy na vyžádání zašleme.

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

má dovolenou pro každého  !!!
Informace získáte na tel. čísle 615 098, nebo přímo v kanceláři školní jídelny.

Ředitelství školy a vedení školní jídelny 1. základní školy v N.

Městě,  Vratislavovo nám. 124 Vás zve ke  stravování

v nově rekonstruované a moderně vybavené školní jídelně.
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Podmínky výběrového řízení
pro poskytnutí půjčky z prostředků
Fondu rozvoje bydlení v roce 2002
I. Základní podmínky
1. Výběrové řízení vyhlašuje rada města Nového Města na Moravě.

2. Žadatelé o půjčky mohou být fyzické i právnické osoby, které vlastní

budovy pro trvalé bydlení na území města (včetně místních částí).

3. Žadatelem může být i Správa budov s.r.o. jakožto správce bytového

fondu města Nového Města na Moravě.

4. Disponibilní finanční prostředky fondu budou pro příslušný rok rozdě-

leny: 20 % pro ostatní vlastníky obytných budov (bytů)

80 % pro bytový fond města

5. Půjčka může být použita pouze na účely uvedené ve vyhlášce města

Nového Města na Moravě č. 3/97, čl. III, bod 6 a 7.

II.Obsah žádosti o poskytnutí půjčky
1. Žádost se předává na předepsaném tiskopise na podatelnu Městského

úřadu v Novém Městě na Moravě.

2. Žádost musí obsahovat:

Jméno nebo název žadatele, popřípadě statutárního zástupce

Adresu bydliště nebo sídlo právnické osoby.

Přesné označení předmětu obytné budovy (adresa, číslo popisné, číslo

parcely, doklad o vlastnictví stavby či domu, kopie žádosti o stavební

povolení či jiný příslušný doklad o přípustnosti akce, na níž či v jejímž

rámci je žádáno o půjčku, příslušnou projektovou dokumentaci).

Předběžnou dohodu s dodavatelem akce, při svépomoci odhad nákladů.

Přesný popis účelu, na který je půjčka požadována.

Předpokládanou lhůtu dokončení předmětné akce.

Požadovanou částku půjčky (maximálně ve výši stanovené vyhláškou).

Návrh záruky za poskytnutou půjčku.

Návrh splácení půjčky a úroků.

IV. Termíny a lhůty
1. Podmínky výběrového řízení budou vyvěšeny na obvyklých místech

30 dnů ode dne  schválení těchto podmínek.

2. Dnem vyvěšení podmínek se stanoví lhůta na podání žádostí o poskyt-

nutí půjčky a trvá 30 dnů.

3. Výběrové řízení pro rok 2002 proběhne dne 20. března 2002

4. Výsledek výběrového řízení schvaluje zastupitelstvo města na návrh

rady města.

5. Výsledek výběrového řízení nepodléhá právu na odvolání.

6. Po schválení zastupitelstvem města budou uchazeči o půjčku vyrozu-

měni do 7 dnů a budou vyzváni k  uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky

v termínu nejpozději do 30. dubna 2002.

V.Závěrečné ustanovení
1. Přednost při výběru dostanou uchazeči, kde je zajištěno řádné vrácení

půjčky včetně úroků z půjčky.

2. Na poskytnutí půjčky není právní nárok.

V Novém Městě na Moravě dne 23. ledna 2002

Josef  Sokolíček Pavel  Kliment
starosta  města zástupce starosty

„Bermudský trojúhelník“ v Novém Městě?

Prodejna
PORCELÁNU
na Soškově ulici č. 232

provádí ve dnech
25. 2. – 9. 3. 2002

VÝPRODEJ
některých druhů zboží

SLEVA až 50 %

Nové Město by se mohlo pyšnit

touto raritou.  A vězte, milí obča-

né, že není daleko doba, kdy se

výše zmiňovaný titulek stane sku-

tečností.

Je známo, že funkce tohoto „troj-

úhelníku“ spočívá v tom, že se

v něm ztrácí lodě, letadla a jiné

neopatrné dopravní prostředky, kte-

ré se opováží do něj vstoupit. Nové

Město na Moravě jest přece jenom

menší oblastí, a tak se zde budou

ztrácet jen jednotlivci.

Ptáte se kde a jak?

Nu, jistě znáte křižovatku za

benzínovou pumpou směrem ke

ŽKáru a můstek, jenž vede k ná-

městí. Právě zde se nachází ono li-

bé a brzy památné místo. Můstek

je totiž opatřen zábradlím, které

se tímto označením honosí vskut-

ku symbolicky. Snad i moucha

kdyby na něj sedla, zhroutilo by

se do pod ním vytvořené tůňky.

A tu si představte například do-

bře naladěného človíčka, jsoucího

z nedaleké vinárny, Zamlženým

okem dojatě pohlédne na hvězd-

nou oblohu,  mimoděk se opře

o zábradlí a žbluňk, už je o občana

méně...

Zatím zábradlí ještě láká neznalé

světa k opření či přidržení (k čemuž

by mělo být určeno), ale zkušené

matky, jdou-li kolem něho, z jedné

strany tisknou k sobě dítka, by ne-

padla do vody, z druhé uhýbají

před těsně je míjejícími náklaKáky,

neb chodník zde prakticky neexis-

tuje.

Ale vlastně to ani nebude tak ce-
losvětová záhada jako v Bermu-
dách – vždy> jsme v Čechách! Mělo

mě hned napadnout, že zábradlí  je

takto udržováno pro vodníka z ne-

dalekého mlýna, aby měl postará-

no o dušičky.

Vždy> pohádkových bytostí je tak

málo a lidí tak hodně.

Blanka Bartoňová

Vyjádření ředitele Správy

Pisatelka ve svém článku, kte-

rý nazývá „Bermudský trojúhel-

ník“ v Novém Městě na Mor.,

se dotýká pouze části složitého

dopravního problému, kterým je

křižovatka dnes již silnice I/19 se

silnicemi II/354 ve směru na Ost-

rov n.Osl., II/360 ve směru na Kři-

žanov a silnice III/353414 do cent-

ra města.

V čem tato křižovatka přináší

největší problémy:

1. Přináší problémy pro pěší pro-

voz, který z centra města od sjezdu

k  Jelínkovu mlýnu musí využívat

přímo krajnici silnice. Bezproblé-

mové  není ani bezpečné přecháze-

ní silnice I/19, a> již ve směru na

Petrovice, či Novou Ves. Podobně

nejsou chodníky  vybudovány ani

kolem silnice I/19 a pěší provoz

využívá v hojném rozsahu krajnici

této silnice ve směru k autobusové-

mu nádraží nebo do sídliště na Bet-

lémě.

2. Přináší problémy též pro motori-

zovaný provoz. Vozidla jedoucí po

silnici I/19 a odbočující do centra

města se obzvláš> při větší rychlosti

dostávají v místě zúžení na mostě

přes tok Bezděčka často  do proti-

směru a ohrožují protisměrná vozi-

dla.

Složitosti vyvstávají též vozidlům,

která jedou po silnici  I/19 od ben-

zinky a odbočují ve směru  na Pet-

rovice nebo Novou Ves, i protije-

doucím od ŽKáru nad Sáz. a odbo-

čujícím do centra města. Některá  se

při  odbočování míjejí, jiná objíž-

dějí.

Další problémy vyvstávají moto-

ristům jedoucím z centra města.

Přejedou silnici I/19 a odbočují

na Novou Ves. Často  přitom nedá-

vají přednost vozidlům jedoucím

od Petrovic, i když jim kříží směr

jízdy.

Uváděné problémy se zvýrazňu-

jí stále rostoucí intenzitou silniční-

ho provozu a dále pak v zimním

období, kdy je na krajnice silnic

odhrnován sníh z vozovek a pěší

provoz se dostává do přímého sty-

ku s motorizovaným provozem

a  kdy je zapotřebí zvýšené vzájem-

né ohleduplnosti.

Jaké řešení se nabízí, aby se pro-

blémy odstranily? Dle názoru Sprá-

vy a údržby silnic ŽKár nad Sáz.

jediné - přehodnotit stávající stav

dopravně složité křižovatky a na-

vrhnout technické řešení křižovat-

ky zohledňující požadavky pěšího

a motorizovaného provozu. Jisté je,

že výsledné řešení bude velice ná-

kladné a budou se na něm muset

podílet stát, kraj Vysočina a město

Nové Město na Moravě.

Podmínkou pro zahájení řešení

předmětného záměru je přijetí zá-

vazného územního plánu Nového

Města na Moravě a stanovení prio-

rit jeho naplňování.

Pisatelka ve svém článku kritizu-

je mimo jiné špatný stavební stav

ochranného zábradlí umístěného

na římse opěrné zdi a mostu přes

tok Bezděčka podél silnice III/

35314 před křižovatkou se silnicí

I/19. Daným stavem se zabývala

Správa a údržba silnic ŽKár nad

Sáz. v roce 2001. Rozhodla provést

v roce 2001 nemalým fin. nákla-

dem 400 tis.Kč opravu opěrné

zdi a křídel mostu. Zbývá tedy

opravit římsy opěrné zdi a mostu,

odvodňovače a další objekty jako

kabelový instalační kanál, zábradlí

a podobně. Odhadovaný náklad

opravy si vyžádá přes 1 mil. Kč

a bude muset být posouzen v rámci

plánu oprav silnic, jejichž vlastní-

kem je od 1. 10. 2001 kraj Vysoči-

na.

Závěrem: správce daného majet-

ku  - ochranného zábradlí - nesou-

hlasí s tvrzením pisatelky, že zábra-

dlí neplní dostatečně svoji funkci,

a konstatuje, že zábradlí je dosta-

tečně pevné. Samozřejmě ne pro

náraz vozidla, ale pro ochranu pě-

šího provozu před pádem z mostu

nebo opěrné zdi.

Josef Sáblík v.r.
ředitel SÚS

a údržby silnic ŽOár nad Sáz.:
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Partyzán nadále v celku, bezpečně přesunut do galerie

Opravují-li sdělovací prostředky chybně podanou informaci, nebývá to

milé, ale v případě odsunu Partyzána od V. Makovského z vestibulu

radnice je jen dobře, že nakonec k plánovanému a v Novoměstsku ohláše-

nému rozřezání  plastiky nedošlo. Horácká galerie zajistila odborníky a

cenné umělecké dílo bylo ve čtvrtek 31. ledna obaleno matracemi, obesta-

věno lešenářskými trubkami a spojenými silami veřejně prospěšných pra-

covníků naloženo na vůz a odvezeno do Horácké galerie. Odbornou

asistenci nad náročnou a na pohled zajímavou akcí převzal akademický

sochař Martin Janda.

Policie informuje
Policie ČR

O vloupání do rodinného domu

v obci Fryšava jsme se zmiňovali

i v souvislosti s jednáním neznámé-

ho pachatele. Nyní musíme konsta-

tovat, že díky všímavosti občanů se

nám podařilo věc objasnit a oba

pachatelé z okresního města se již

zodpovídají z trestných činů krá-

dež a porušování domovní svobo-

dy. Navíc jim bylo prokázáno

i vloupání do dvou rekreačních

domků v Radňovicích.

Dosud v šetření je vloupání

do jedné z místních restaurací

v noční době na 18. 1. Předmě-

tem zájmu pachatele byly peníze

ze zde umístěných hracích automa-

tů.

Rovněž jsou v šetření  případy

vloupání do zaparkovaných osob-

ních aut, a to  u objektu firmy Spor-

ten,  před léčebnou Buchtův kopec,

na  Rokytně a pod Devíti skalami.

Předmětem zájmu pachatelů jsou

vždy autorádia a věci volně odlo-

žené ve vozidlech.

Od počátku roku je v platnosti

novela trestního zákona a trestního

řádu, která umožňuje zrychlení trest-

ního řízení  a rychlejší postih pa-

chatelů, je-li hranice výše trestu nižší

než tři roky.  V N. Městě byly takto

realizovány 4 případy – tr. čin ome-

zování osobní svobody, krádeže

a porušování domovní svobody.

Nejkratší doba řízení proběhla

11. 2. Krádež fotoaparátu byla hlá-

šena v 9.20 hod. a již v 10 hod. byl

ve spolupráci s kriminální službou

zjištěn pachatel. V 10.40 mu bylo

sděleno podezření z tr. činu kráde-

že a ještě ten den odpoledne byl

předán spisový materiál Okresní-

mu státnímu zastupitelství s návr-

hem na potrestání. Fotoaparát byl

majitelce vrácen.

 Ve večerních hodinách dne

12. 2. zastavila hlídka MP v N.

Městě řidiče a chtěla řešit přestu-

pek, kterého se řidič před tím do-

pustil. Protože se řidič choval po-

divně, přivolali strážníci  hlídku

Policie ČR. Ta zjistila, že řidič řídí

ve značně podnapilém stavu a na-

víc nevlastní řidičské oprávnění.

Jednání 22 letého mladíka z Bystři-

ce n.P. bylo následující den ozná-

meno referátu dopravy OkÚ ve

Ždáru n.S. k projednání.

kpt. Bouček

Městská policie
Mocný „démon alkohol“ opět

úřadoval. Ležící podnapilý muž na

ul. Tyršova dne 23. 1. v 17:10 hod.

a spící podnapilá žena na  křižovat-

ce v blízkosti autobusového nádra-

ží dne 1. 2. v 23:30 hod. jsou toho

jasným důkazem. Naštěstí se obě-

ma dostalo včasné pomoci strážní-

ků a nikdo neutrpěl  újmu na zdra-

ví. Oba delikventi byli v pořádku

dopraveni do svých domovů, kde

si je do péče převzala rodina.

A poněvadž každý přestupek musí

být  dořešen, skončilo vše ulože-

ním blokové pokuty.

Dne 8. 1.  v 15 hod. byli strážníci

telefonicky upozorněni na cizokraj-

ně vyhlížející „obchodníky“ se zla-

tem. Ti měli na ul. Masarykova pro-

dávat  zlaté prsteny, řetízky a jiné

drobnosti. Zastihnout se je podařilo

až na Vratislavově nám. Zboží, kte-

ré bylo nabízeno, jakož i chování

„obchodníků“ značně umocnilo

podezření,  že prodej je nelegální

a nabízené předměty pocházejí

z trestné činnosti. Na místo byla

proto přivolána hlídka PČR, která

vše    převzala k prověření. Aby ne-

přišla zkrátka ani osoba, která  pře-

kupníky do města přivezla, byla

pokutována za to, že parkovala na

místě, kde to dopravní značení ne-

umožňuje.

Při pravidelných kontrolách re-

staurací a vináren jsou nezřídka

ukládány obsluhujícímu personálu

pokuty za podávání alkoholu mla-

distvým. 1. 2. v 21:45 hod. ve vi-

nárně NIKA tomu však bylo jinak.

Alkohol zde sice byl mladistvou

osobou požíván, ale podán  nebyl

personálem, nýbrž kamarádem. Tak

byl tento druh kamarádství po zá-

sluze „odměněn“ blokovou poku-

tou. Závěrem bude dobré si připo-

menout citaci přestupkového záko-

na: „Přestupku na úseku ochrany

před alkoholismem se dopustí ten,

kdo  prodá, podá, nebo jinak umož-

ní druhé osobě škodlivé užívání al-

koholu…“

     O další úspěch v boji proti spra-

yerským vandalským činům se po-

starali strážníci, když   31. 1.  kolem

19. hod. dopadli skupinku mladí-

ků, která se snažila speciálním fi-

xem vyzdobit stěny průchodu mezi

prodejnami J. Meinl a Albert. Vý-

znamnou měrou se o dopadení vi-

níků zasloužil strážník, který se vra-

cel po službě domů a mladíky uvi-

děl z okna autobusu.  K rychlému

zásahu dopomohl mobilní telefon.

Kolegové ve službě se postarali, aby

výtvarné dílo nezůstalo anonymní.

Nakonec byl celý případ předán

Policii ČR. Gregor Petr

ENPEKA
otevřeno

po – pá 6 – 18

so 6 – 11.30

ne    – 14 – 17

omlouváme se za chybné údaje

o nedělním prodeji zveřejněné

v minulém čísle

INZERCE
● Prodám Citroen Berlingo 1,9D

rok výroby 97, nadstandard. výba-

va, tel. 0603 241 909

● Koupím pozemek v NM za úče-

lem stavby rodinného domku.

tel. 0606 - 872 998

Penzion u Martina
taneční večery

sobota 23. 2. a 9. 3.
vstup zdarma

Stomatologické
pohotovostní služby
Lékařské ošetření je poskytováno
v době 8 – 12 hod.
23. 2. MUDr. Miloslav Michal, po-

liklinika ZR, MUDr. Dušan Borek,

poliklinika Bystřice, MUDr. Mag-

da Fillová, poliklinika V. Meziříčí
24. 2. MUDr. Jana Michalová, po-

liklinika ZR, MUDr. Petr Filla,

zdr. stř. KABLO V. Meziříčí
2. 3. MUDr. Ondřej Bartoš, zdr. stř.

N. Veselí, MUDr. Petr Konečný,

ŽKárská,  NM, MUDr. Stanislav

Voborný, zdr. stř. O. Bitýška
3. 3. MUDr. Olga Semerádová,

5. ZŠ, Palachova ul., ZR, MUDr.

Olga Čumplová, poliklinika Bys-
třice

Počasí v lednu
První leden letošního roku byl

mrazivý – v noci –12o C, ve dne

–5o C. Noční mrazy trvaly až do 18.

ledna. Od 7. do 21. 1. byla stále

nízká oblačnost, sice klidno, beze

srážek, ale také nebylo vidět mod-

rou oblohu. Nejstudenější ráno bylo

4. 1., kdy rtu> teploměru klesla na

–18o C. Opravdový zlom nastal od

20. ledna, kdy až do konce měsíce

byly noční teploty na nule, ale i mí-

rně nad nulou a teploty nad nulou se

pochopitelně udržely i ve dne. Nej-

tepleji bylo 29. 1., kdy bylo ve dne

naměřeno 12o C. A jestliže bylo na

konci prosince všude dostatek sně-

hu a na začátku ledna komplikovaly

závěje jízdu autem, na konci ledna

byla sněhu již jen nesouvislá vrstva.

Ale jaro asi ještě nebude, i když

poslední dny v měsíci lednu lze tep-

lotně označit jako jarní.             FV
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Tak nám ten sníh nějak hnědne, bafíci
Obleva. Toto slůvko je často

u lidí spojováno s nějakým poci-

tem. Milovníci tepla v něm spatřu-

jí blížící se jaro, lidem, kteří mají

rádi zimu, zase přináší smutek.

Obleva tedy na nás může mít růz-

ný vliv. Ubývající sníh odhaluje

svá „tajemství“, někdy příjemná

(málo kdo z nás má však takové

štěstí, že najde své klíče, které

v listopadové vánici ztratil ) a ně-

kdy nepříjemná. O jednom z těch

nepříjemných bych se rád zmínil.

Nebudu dlouho chodit kolem hor-

ké kaše: jedná se o psí výkaly.

Já sám nemám k psům žádný

zvláštní vztah. Určitě je na rozhod-

nutí každého, jestli si čtyřnohého

přítele pořídí. Mnozí majitelé pejs-

ků poci>ují ze společného soužití

prostě radost. My jim ji můžeme

jen přát.  Na druhé straně by však

podle mého názoru neměli svou

zálibou znepříjemňovat prostředí

ostatním spoluobčanům, to je patr-

né především na sídlištích. Napad-

lo mě, zda nám něco  o právech

a povinnostech chovatelů psů říká

městská vyhláška. Zda vůbec mají

povinnost uklízet po svých mazlíč-

cích a zda má například někdo mož-

nost je za nedodržení svých povin-

ností postihovat.

Představuji si, jak by se asi kaž-

dému pramálo líbilo, kdyby mu na

jeho udržovaný trávník, před jeho

nový dům chodilo venčit psy celé

sídliště. Bohužel nemáme prozatím

k našim sídlištím takový vztah jako

k našim. Než tento vztah získáme,

nezbývá nám starším než se těmto

„tajemstvím od čtyřnohých přátel“

vyhýbat a dětem, které si na sídliš-

tích hrají, přát čistý sníh – a to i při

oblevě. J. Čejka ml.

Pozn. red.: Text byl do redakce

dodán v lednu a částečně zastaral.

Sníh zmizel. Škoda, že zmizel jen

sníh.

Mariáš 2002
V sobotu 26. 1. se v novoměst-

ském kulturním domě sešlo 104

účastníků letošního turnaje v mari-

áši, z toho bylo  24 místních. Nej-

lepšími hráči turnaje se stali Jiří Drá-

pela ze Záblatí, Karel Sládek z Bys-

třice n.P. a Milan Valigura z N.

Města. Klub mariášníků děkuje

všem sponzorům, kteří se na úspěš-

nosti turnaje také podíleli, a všem

hráčům mariáše vzkazuje – za rok

na shledanou. ZP

Restaurace v kulturním domě otevřena
Vítězný uchazeč o pronájem re-

staurace v novoměstském kultur-

ním domě musel několik dnů

před plánovaným znovuotevřením

restaurace od smlouvy odstoupit.

V časové tísni před nadcházející

plesovou sezonou rozhodlo ve-

dení města uzavřít krátkodobou

– půlroční smlouvu na provoz re-

staurace s Josefem Klimešem ze

ŽKáru n.S., jinak též zaměstnan-

cem novoměstského hotelu Artis

u nádraží ČD. Vedení města věří,

že v půlroční lhůtě dojde k obou-

stranné spokojenosti a smlouva

bude moci být prodloužena. Pro-

voz restaurace byl zahájen ve stře-

du 13. 2. EJ

Schválením územního plánu se otevírá rozvoj města
K nejbližším a občany nejočeká-

vanějším aktivitám bude patřit vý-

stavba supermarketu. Zatím se stále

jedná s více zájemci o lokalitu na

Brněnské ulici, vítězná firma by

měla zajistit, aby se obchod otevřel

ještě letos.

Zahájena může být i výstavba

benzinové čerpací stanice Slovnaf-

tu a myčky aut. Nevoli občanů byd-

lících na Betlémě měla zmírnit je-

jich schůzka s investorem a pracov-

níkem hygieny. První z nich přislí-

bil ozelenění stavby a zbudování

mírného valu, druhý přítomné ujis-

til, že vzhledem k dnešním přísným

podmínkám výstavby a provozu

benzinových stanic je stupeň škod-

livosti stavby na okolí neměřitelný.

Vedení města zajistilo částečný po-

krok ve využití průmyslové zóny.

Mezi městem a a.s. Sporten pravdě-

podobně dojde ke směně – město

by mohlo získat kanalizační sběrač

a a.s. Sporten by převzal halu HA-

RD, která stojí v průmyslové zóně a

kterou si již nyní pronajímá. Na

kanalizační sběrač budou moci být

napojeni zájemci o podnikání, kteří

se již o pronájem cca dvouhektaro-

vé plochy hlásí.         dle informací
P. Klimenta a J. Sokolíčka

Při výběru poplatků
za komuální odpad
neprobíhalo vždy vše tak, jak by si

vedení města i občané přáli.

Vzhledem k přestěhování měst-

ského úřadu do provizorního no-

vého sídla a nově zavedenému po-

čítačovému programu pro výběr

poplatků se nakumulovalo více pro-

blémů, které výběr zdržely, zejmé-

na v prvních dnech. Vedení města

se občanům omlouvá a věří, že vý-

běry na další pololetí již proběhnou

bez komplikací.

Poplatky jsou vybírány do
25. února.

Mladí volejbalisté odstartovali své boje ve finálové skupině

Novoměstští lyžaři úspěšní na Slovensku
Ve dnech 26. a 27. ledna pro-

běhly na tratích na Vršatci závody

Slovenského  poháru v běhu na

lyžích. Z výsledků Velké ceny

Dubnice nad Váhom: 15 km kla-

sicky: 1. Jiří Žák, 8. Michal Slo-

nek, 9. Miroslav Havelka; 10 km

volně: 1. Žák, 9. Slonek, 13. Ha-

velka

Ve dnech 2. a 3. února se ve

Vysokých Tatrách na Štrbském

Plese uskutečnilo Mistrovství

Slovenska a Akademické mistrov-

ství Slovenska. Z výsledků: 15 km

klasicky: 2. Václav Švub, 3. Jiří

Žák, 11. Michal Slonek; 10 km vol-

ně: 5. Žák, 6. Švub, 9. Slonek

Na Akademickém mistrovství

skončil Jiří Žák, studující na VŠB-

TU Ostrava doktorské studium, 2.

na 15 km klasicky a 5. na 10 km

volně. ik

Medaile z MSJ
do Nového Města

Ve dnech 30. ledna – 2. února  se

v Jablonci nad Nisou a  Harracho-

vě konalo MSJ v lyžařském orien-

tačním běhu. Třetí místo zde obsa-

dila štafeta juniorek, kde na prv-

ním úseku podala výborný výkon

novoměstská závodnice Lenka

Hrušková. Také závod jednotliv-

ců se Lence vydařil a skončila

jedenáctá. Další úspěch zazname-

nali naši junioři, kteří rovněž

obsadili třetí místo. Další celostátní

závody, které se měly konat

ve Svratce 16. 2. - 17. 2., byly

pro nedostatek sněhu přeloženy do

Krkonoš.

 Tomáš Bořil

V sobotu 9. února začaly prvním

turnajem boje ve finálové skupině

o přeborníka kraje Vysočina v od-

bíjené žáků a zároveň i o postup do

turnaje o přeborníka republiky ČR.

Naši žáci, kteří postoupili ze své

základní skupiny A z prvního mís-

ta, mají za soupeře družstva žáků

Dukovan (vítěze skupiny B),  Hav-

líčkova Brodu (vítěze skupiny C)

a celky Přibyslavi a ŽKáru, které

se kvalifikovaly do finále z baráže.

Na pěti turnajích finálové skupiny

se pokaždé utkají pouze čtyři týmy,

takže každý turnaj se odehraje bez

účasti jednoho z družstev.

Sobotní turnaj se uskutečnil ve

ŽKáru a hned od začátku nabízel

velmi vyrovnané zápasy. Volný los

mělo tentokrát favorizované druž-

stvo TJ Dukovany, boj o body se

tedy prakticky zúžil na tři celky –

TJ Sokol Přibyslav, TJ ŽKár n.S. a

naše družstvo. Žáci H.Brodu zatím

nedosahují výkonnosti ostatních

družstev a všechna svá utkání pro-

hráli shodně 0:2. První porážku utr-

žili právě od našich volejbalistů,

které po tomto snadném vítězství

čekal vyrovnaný boj s jejich tra-

dičními rivaly ze ŽKáru. Naši nako-

nec zvítězili 2:1, ovšem v posled-

ním utkání se museli sklonit před

družstvem přibyslavských žáků. Na

pohled přesvědčivé vítězství Přiby-

slavi 2:0 v sobě skrývalo urputný

boj a ty nejtěsnější poměry uvnitř

setů 25:23 a 25:23.

Právě v posledním zápase byla

na naší straně patrná možná až pří-

lišná tréma v rozhodujících mo-

mentech zápasu, se kterou si někte-

ří naši mladí hráči nedokážou za-

tím stále ještě poradit. Když je bo-

jující soupeř kvalitní a ve vypja-

tých okamžicích se pere o míč stej-

ně urputně jako my, je velice ne-

snadné nemyslet na důsledky pří-

padného neúspěchu akce a soustře-

dit se jen na pečlivé provedení úde-

ru s patřičnou sebedůvěrou. Sebe-

menší pochybnost o svých doved-

nostech, jakož i o kvalitách celého

družstva, může snadno záporně

ovlivnit ty nejdůležitější momenty

zápasu a potažmo i výsledek celého

utkání.

Protože však družstvo Přibyslavi

prohrálo svůj zápas s družstvem

ŽKáru 0:2, tak si všechna tato tři

družstva odvážejí z prvního turna-

je stejný počet bodů. Naši žáci si

jistě zaslouží pochvalu za předve-

dené výkony v tomto finálovém

turnaji a věřme, že každý takovýto

turnaj bude pro ně poučením pro

další zápasy, které je ještě čekají

nejen v této soutěži, ale v celé je-

jich další volejbalové kariéře.

Další, již druhý turnaj, tentokrát

bez naší účasti, se hraje 23. února

v Přibyslavi, dále pak následují

turnaje už s naší účastí, 9. března

v H. Brodě a 23. března u nás doma

v N. Městě. Závěrečný turnaj se

bude hrát 6. dubna v Třebíči, kde

se již rozhodne, kdo se stane pře-

borníkem kraje s právem účastnit

se přeboru republiky.               mn

Tabulka po prvním turnaji
1. ŽKár 3 2 1 5:2 4

2. Přibyslav 3 2 1 4:2 4

3. N. Město 3 2 1 4:3 4

4. H. Brod 3 0 3 0:6 0

   Družstvo TJ Dukovan ještě neza-

sáhlo do bojů.


