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Město Nové Město na Moravě
vyhlašuje zápis dětí do mateřských škol:

MŠ Čtyřlístek, Drobného ul., Nové Město na Moravě

MŠ Pohádka, Ž%árská ul., Nové Město na Moravě

MŠ Sluníčko, Tyršova ul., Nové Město na Moravě

MŠ Olešná * MŠ Pohledec * MŠ Slavkovice
Na uvedených MŠ se zápis uskuteční

v úterý 19. 3. 2002 od 10,00 hod. do 16,00 hod.

Souběžně se zápisem proběhne v uvedených MŠ Den otevřených dveří.

Schválený zákon posílí
sociální a právní jistoty horníků

K výraznému posílení sociálních

a právních jistot  desetitisíců horní-

ků dochází po schválení  novely

zákona, předloženého sociálněde-

mokratickým poslancem Jiřím Hof-

manem a dalšími, o přechodném fi-

nancování některých  sociálně zdra-

votních dávek horníků.  Poslanec-

ká sněmovna dala tak do právního

rámce v souladu se zákonem o roz-

počtových pravidlech to, aby tyto

závazky už definitivně přešly na

stát jako takový a aby byla zvýšena

právní jistota lidí, kteří tyto dávky

pobírají, a současně i jistota jejich

zaměstnavatelů. Do současné doby

bylo vyplácení sociálních a zdra-

votních dávek horníkům řešeno

každoročně nařízením vlády.

Restrukturalizační opatření státu

v letech 1990 - 1992 v oblasti hlu-

binného hornictví bylo spojeno s

výrazným poklesem těžby a hro-

madným propouštěním horníků z

organizačních i zdravotních důvo-

dů. Obdobná opatření jsou i v ob-

lasti uranového a rudného hornic-

tví, kde dochází postupně k útlumu

těžby. Na našem okrese se toto opat-

ření týká i horníků z uranových

dolů Dolní Rožínka, kde usnese-

ním sociálnědemokratické vlády

byla prodloužena těžba o 2 roky

do konce roku 2003.

Schválenou novelou se posílily

sociální a právní jistoty desetitisíců

horníků, protože tento závazek na

sebe definitivně převzal stát a nákla-

dy budou součástí státního rozpoč-

tu. Finanční závazky vůči lidem, kte-

ří celý život těžce pracovali a činnost

v dolech jim mnohdy způsobila i

zdravotní újmu, bude v budoucnos-

ti garantovat nezpochybnitelným

způsobem stát a současně jde i o

právní jistotu důlním podnikům, kte-

ré tyto dávky vyplácejí.

Výplaty sociálních a zdravotních

dávek horníkům si každoročně vy-

žádají roční dopad do výdajů stát-

ního rozpočtu v objemu asi 2 mili-

ard korun. Tyto prostředky by se

do budoucna neměly výrazně zvy-

šovat, nebo? příjemců dávek z řad

horníků každoročně ubývá.

K. Černý,  poslanec  Parlamentu ČR

Celý kulturní dům
je přístupný vozíčkářům

S radostí mohu oznámit, že se

podařilo dokončit veliký úkol, kte-

rý jsme si vytyčili koncem roku

2000 -  vybudování schodiš?ové

plošiny pro imobilní návštěvníky

kulturního domu. Po ročním vy-

jednávání a žádání o různé granty

jsme s příspěvkem 40 tis. Kč z Kon-

ta Bariéry a s vlastní rezervou tuto

plošinu v hodnotě cca 335 tis. Kč

realizovali. Všem našim handica-

povaným občanům bude tedy

umožněno pravidelně navštěvovat

Městskou knihovnu, Videopůjčov-

nu a v neposlední řadě i vinárnu

Včela, které jsou umístěny v 1. po-

schodí budovy.

Klíč od plošiny bude umístěn

v restauraci Včela a k dispozici bu-

de  v provozní době restaurace od

10 hod. Zaměstnanci restaurace klíč

vydají a s obsluhou plošiny rádi

poradí.

Vlasta Soldánová, ředitelka NKZ

Nenechme zaniknout jedinečnou louku u Slavkovic
Šafranica je louka ležící na

hranicích katastrů Slavkovic a Ve-

selíčka, za Lesním rybníkem  v le-

se Obecnice.  Je to louka rašelinná

a patří k nejzachovalejším ve

ž%árském okrese mimo oblast

CHKO. Takto cenných lokalit se

v širším regionu zachovalo jen

několik a stále jich ubývá. Většina

zanikla po kolektivizaci a vlivem

zavádění velkovýrobních způsobů

hospodaření v zemědělství. Zby-

lé přestaly být obhospodařo-

vány, zarůstají, nebo jsou zalesňo-

vány. Jejich zánik je vždy nena-

hraditelnou ztrátou, protože v sou-

časné intenzivně obhospodařova-

né krajině se již nemohou obnovit.

Na Šafranici roste mnoho chrá-

něných druhů rostlin, louka však

zarůstá dřevinami náletem a ráko-

sem a degraduje. Kosení může při-

spět alespoň k částečnému zlepšení

druhové sklady.

Louka je navržena na vyhlášení

za zvláště chráněné území v kate-

gorii přírodní památka. V tom pří-

padě by  bylo možné na péči o ni

získat dotaci z některého z progra-

mů Ministerstva životního pro-

středí nebo Státního fondu pro život-

ní prostředí. Do té doby je však

třeba, aby o lokalitu více pečoval

vlastník pozemku, což je z více

než poloviny město Nové Město.

O louku by se rádo staralo Sdru-

žení Krajina, které úzce spolupra-

cuje se Správou CHKO Ž%árské vr-

chy a dalšími organizacemi státní

správy a samosprávy. Sdružení Kra-

jina požádalo o dotaci, která by

měla pokrýt kosení louky a úklid

nahromaděné biomasy. Sdružení

dále plánuje besedy s místními ob-

čany i větší popularizaci lokality

prostřednictvím sdělovacích pro-

středků. V dlouhodobějším hori-

zontu se uvažuje o zbudování na-

učné stezky. Zbudování ha?ových

chodníčků by toto velmi zajímavé

místo lépe zpřístupnilo a napomoh-

lo by k celkovému zvýšení turistic-

ké atraktivity regionu.

Rada města N. Města rozhodla

přispět na pokosení louky částkou

5 tis. Kč.

dle informací Petry Mikešové
ze Sdružení Krajina
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Klub Středozemě

Blahopřání

Kino

MATEŘSKÁ ŠKOLA

ŽĎÁRSKÁ

Dům dětí a mládeže

Jubilanti

Knihkupectví
Trojan

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 -  modelování z moduritu a těsta,

čt – vycházka, 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

so 23. 2., 10 hod.

Malování velikonočních  vajíček
přezůvky s sebou, 3 natvrdo uvaře-

ná vajíčka s sebou, 10 Kč

ne 24. 3., 9 – 18 hod.

Neděle s internetem
doporučujeme rezervovat si místo

u počítače 7 Kč/hodina připojení

Masarykova 176  (za kinem)

Pořadatelem akcí v Klubu Středo-

země je Klub Sluníčko Unijazz

út 12. 3.  od 19 hod

Bohemka a Veselinovka
cestopisné povídání o Ukrajině

s Danielem Hellerem, diapozitivy,

diskuze

út 19. 3. od 19 hod.

„Slyšíme se?“
o krizové pomoci s farářem Janem

Mamulou z SOS centra Diakonie

út 26. 3. od 19 hod.

Ghana očima ing. Jiřího Hrušky
cestopisná beseda s promítáním fo-

tografií

připravujeme:

2. 4. Starověké inspirace - posle-

chovka Radka Smolena, inspirace

hudbou ze středověku a starověku

v dnešní muzice. Ukázky i „na ži-

vo“, s niněrou atd. Těžko dostupné

nahrávky! Velmi doporučujeme!

5. 4. Páteční „jam-session“, tento-

krát s kapelou Blues-ex

2. 3. Stanislav Fronc   85 let

6. 3.Bedřiška Veselá 75 let

10. 3. Marie Stará 86 let

10. 3. Anežka Wurzelová 80 let

13. 3. Miroslav Bena 80 let

15. 3. Josefa Honzlová 87 let

19. 3. Jarmila Německá 89 let

20. 3.Jan Kondýsek 87 let

23. 3. Marie Skalníková 86 let

23. 3. František Materna 75 let

25. 3. Galina Čípová 85 let

26. 3. Marie Mužátková 80 let

27. 3. Václav Soška 87 let

29. 3. Marie Komínková 89 let

30. 3. Božena Boháčová 91 let

31. 3. Emil Kovář 75 let

Všem jubilantům blahopřejeme!

Dne 10. 3. 2002 oslaví osmdesá-

té narozeniny paní Anežka Wurze-

lová. Za všechno děkují a hodně

zdraví do dalších let přejí děti

s rodinami.

8. pá v 19.30 h., 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

12. út v 19.30 h., 13. st v 19.30 h.

Prci, prci, prcičky 2 (104´)

Hrdinové z úspěšného prvního sní-

mku jsou sice o rok starší, ale jejich

sexuální život je stále na bodě mra-

zu. Premiéra, příst. od 15 let  55 Kč

13. st v 9.30 h.

Malý neposeda (63´)

Pásmo pohádek 10 Kč

15. pá v 19.30, 16. so v 19.30 h.

Bratrstvo vlků – Hon na bestii
 (143´)

Dobrodružství, napětí, akčnost, ro-

mantická láska. Dokonalé zobraze-

ní atmosféry strachu v ponurém

kraji střední Francie. Premiéra, příst.

od 15 let, 50 Kč

19. st v 19.30 h., 20. st v 18 h.

Zatracení (100´)

Natočeno na námět skutečného pří-

běhu Čecha odsouzeného v Thaj-

sku za pašování drog. Premiéra,

přístupný 51 Kč

22. pá v 19.30 h., 23. so v 13.30 h.

Podzimní návrat (114´)

V květnu 1948 našly v Českoslo-

vensku útočiště více než tři tisíce

řeckých dětí. Působivá evokace pa-

desátých let, jak je viděly klukov-

ské oči.

Premiéra, přístupný 50 Kč

Kulturní dům
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

út 19. 3., 9 hod.

Povídání o pejskovi a kočičce
představení pro MŠ

st. 20. 3., 19.30 hod.

Vlčnovjanka
koncert slovácké krojované hudby

vstupné 90 Kč, předprodej v IC

út 26. 3., 19.30 hod.

John Graham: Hexenšús
divadelní fraška s klasickým man-

želským trojúhelníkem, řádně ope-

přená anglickým konverzačním

humorem. Co se může stát, když

milence znehybní hexenšús.

Hrají K. Roden, K. Hrachovcová,

H. Čížková a další. vstupné 110,

120 Kč, předprodej v IC

nabízí

AUTOŠKOLA – Aktualizovaný

seznam testových otázek

TESTOVÉ OTÁZKY pod lupou

AUTOŠKOLA do kapsy

PŘÍRUČKA pro automechanika

Milovníkům historických motocy-

klů a automobilů:

Motocykly Čechie – Böhmerland

Motocykly Jawa

Motocykly Encyklopedie a ceník

Automobily Tatra

Automobily Hero

Další setkání v Klubíčku se usku-

teční v úterý 19. 3. od 15.30  do

17 hodin.

Horácké muzeum
Jan Doležal,
zakladatel lesnické literatury

Horácká galerie
Martin Janda – kovaná plastika

do 19. 5.

Antoaneta Temenugova – malba

velikonoční výstava, do 7. 4.

ZUŠ Jana Štursy
9. 3. , 9 – 17 hod., sál Monseova

Okresní přehlídka dětských diva-

delních souborů

Mateřská škola Čtyřlístek
Naše mateřská škola Čtyřlístek

na ulici Drobného je čtyřtřídní. Děti

jsou zde zařazeny do věkově smí-

šených tříd. Toto uspořádání umož-

ňuje dle přání rodičů umístit spolu

sourozence a kamarády.

Výchovně vzdělávací práce vy-

chází z projektu Zdravá mateřská

škola. Tento projekt přispívá k vy-

tváření podmínek pro tělesnou, du-

ševní a společenskou pohodu dítěte

při jeho pobytu v MŠ. Naší snahou

je, aby se dítě cítilo radostně, příjem-

ně a aby se jeho získané zkušenosti

staly dobrým základem do života i

vzdělávání. Optimálním denním re-

žimem poskytujeme dětem dostatek

prostoru pro činnosti s ohledem na

jejich individuální potřeby a zájmy,

umožňujeme dětem výběr z nabídky

her a činností dle jejich vlastní volby.

Pro děti a rodiče nabízíme: lo-

gopedickou péči o děti, kroužek

hry na zobcovou flétnu, cvičení

v tělocvičně, výtvarný kroužek na

DPS, plavecký a lyžařský výcvik,

individuální přípravu dětí před vstu-

pem do ZŠ, účastníme se kultur-

ních akcí pořádaných ve městě

(kino, divadlo, koncert), v průbě-

hu roku organizujeme sobotní akce

s rodiči a dětmi, (např. pouštění

draků, párkové závody, pálení ča-

rodějnic, cyklistické závody), po-

řádáme turistické výlety do blízké-

ho i vzdálenějšího okolí města, bě-

hem škol. roku uskutečňujeme půl-

denní zájezdy dle přání rodičů (např.

do Planetária, ZOO Jihlava, Wes-

ternového městečka, divadla Ra-

dost), pro maminky na mat. dovo-

lené otevíráme klub Beruška.

Jestli se Vám naše nabídka zalíbi-

la, těšíme se na Vás u zápisu do MŠ.

děti a kolektiv MŠ Čtyřlístek,
Drobného ul.

Zápis do MŠ Pohledec
Blíží se zápis dětí do mateřských

škol pro školní rok 2002/03, proto

chceme seznámit rodiče, kteří uva-

žují o zápisu svých dědí do těchto

zařízení, s možnostmi, které nabízí

naše mateřská škola v Pohledci.

Mateřská škola je umístěna v klid-

ném prostředí uprostřed přírody,

daleko od silničního provozu. Na-

vštěvuje ji méně dětí, je vhodná pro

alergické děti a pro děti vyžadující

individuální péči, lze přijmout i děti

mladší tří let, po dohodě s rodiči

i děti na pět dní v měsíci. Školné je

stanoveno na 100 Kč měsíčně.

Každodenní dovoz a odvoz dětí

autobusem zajiš?ují učitelky mateř-

ské školy (odjezd z N. Města od vla-

kového nádraží v 6,40 hodin, příjezd

ve 14.40 hodin). Pracovní dobu lze

upravit podle potřeby rodičů (např.

prodloužení pracovní doby v úřední

dny až do 17 hodin). Ke spokoje-

nosti rodičů i dětí dovážíme děti z N.

Města již 4 roky, a to z ul. Mírová,

Nádražní, z Holubky a Maršovic.

Při výchovné práci je věnována

zvýšená pozornost především čin-

nostem, které vyplývají ze zájmu

a spontánnosti dětí, zejména jsou

rozvíjeny dovednosti a schopnosti

v hudebně pohybové oblasti. Tyto

dovednosti jsou využívány při ve-

řejných vystoupeních v naší obci.

Umístění školy přímo vybízí k vý-

chově dětí ke vztahu k přírodě a její

ochraně, nebo? prožitky v předškol-

ním věku mohou hluboce ovlivnit

vztah dětí k přírodě na celý život.

Podrobnější informace o naší ma-

teřské škole získáte na tel. 615 767

nebo přímo ve škole. Těšíme se na

vaši návštěvu, budete vítáni.

kolektiv MŠ Pohledec
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Stomatologické pohotovostní služby
Lékařské ošetření je poskytováno v době 8 – 12 hod.

9. 3. MUDr. Zdeňka Kreislerová, Bezručova 23 ZR, MUDr. Andrea

Stalmachová, zdr. stř. Vír, MUDr. Marie Špinarová, zdr. stř. Měřín
10. 3. MUDr. Tomáš Kreisler, Bezručova 23, ZR, MUDr. Jindřich Zeman,

poliklinika V. Meziříčí
16. 3. MUDr. Milena Koutková, poliklinika ZR, MUDr. Jaroslava Dudo-

vá, 2. ZŠ, NM, MUDr. Marie Chromá, zdr. stř. Křižanov
17. 3. MUDr. Dagmar Chytrá, Tyršova 855, NM, MUDr. Aleš Janoušek,

zdr. stř. Měřín

Potraviny a masna do areálu mlékárny?
Úvahy o vhodném využití opuš-

těného areálu mlékárny nabývají

konkrétnější podobu. Společnost

Realsant s.r.o. ze Ž%áru n. S. by rá-

da jako investor zbudovala na tom-

to místě diskontní prodejnu potra-

vin spojenou s prodejnou masa

a přilehlým parkovištěm. Pohled do

plánů naznačuje, že prodejna by

měla být situována blíže ke Kome-

nského náměstí. Zbylý prostor  až

po čp. 305 (Suzuki) a uličku spoju-

jící Masarykovu ulici s ulicí Křen-

kovou je určen pro parkující vozy.

Průchod pro pěší zůstane zacho-

ván podél zmíněného parkoviště.

Z mnoha nutných předcházejí-

cích jednání se zatím podařilo ukon-

čit jednání s vedením Správy a údrž-

by silnic. Bylo doporučeno posu-

nout stavbu dále od silnice a rozšířit

komunikaci, aby nebyla kompli-

kována doprava na Masarykově

ulici. V současné době je diskuto-

vána velikost prodejní plochy.

Investor jedná s více prodejními

řetězci a nájemce bude zřejmě vy-

brán až po vyřešení stavebních zá-

ležitostí.

dle informací P. Klimenta

Hlasování zastupitelů

Rada města a redakce Novoměst-

ska byly požádány o zveřejnění vý-

sledků hlasování zastupitelů při

schvalování územního plánu města

a jeho nedílné součásti – obecně

závazné vyhlášky, a to jmenovitě a

s uvedením polit. stran či hnutí, za

které kandidovali.

Hlasování 11: změna území v lo-

kalitě Betlém ze „smíšeného neo-

bytného území“ na funkci „ostatní

zeleň“, hlasování 12: změna území

v lokalitě Obora ze „smíšeného

obytného území“ na funkci „za-

hrádkářská kolonie, zahrádkářské

chaty“, hlasování 13: schvalová-

ní ÚP,  hlasování 14: vypořádání

námitek vlastníků pozemků poda-

ných při projednávání druhého ná-

vrhu ÚP, hlasování 15: přijetí obec-

ně závazné vyhlášky, nedílné sou-

části ÚP.

Motto: „Dluhy mlčí, ale nedají spát“ (staré gruzínské přísloví)
Zdá se, že to neplatí vždy a všu-

de. Neplatiči nájemného v Novém

Městě na Moravě spí asi klidným

spánkem. Rada města rozhodla, že

bude pravidelně jednou za čtvrt

roku hodnotit stav neplacení ná-

jemného za uplynulé období. Ana-

lýza stavu placení nájmu a služeb

spojených s užíváním bytů je pra-

videlně zpracovávána správcem

bytového fondu (MSB). Není to

problém pouze Nového Města na

Moravě, ale všech vlastníků byto-

vého fondu. N. Město vlastní

v současné době 803 bytů a dluhy

na nájemném a službách spojených

s bydlením činily k 30. 11. 2001

1.064.599 Kč. Na této částce se

podílí celkem 68 neplatičů. Dluží

od 715 Kč až po 177.000 Kč (dluž-

ník v soudním jednání). Čas od času

každý z nás, pokud není dobře fi-

nančně situován, se může dostat

do finančních potíží. Pak volí men-

ší zlo  a neplatí měsíční nájem. Je to

pochopitelné, protože mu nikdo

neprodá na dluh potraviny, které

potřebuje ke svému životu. Ale ne-

jsou to vždy jen potraviny, utrácí se

i za  alkohol, cigarety, herní auto-

maty.

Bylo by pochopitelné, kdyby

dlužník nezaplatil nájemné, které

tvoří cca 30 % nákladů na bydlení.

Ale on navíc odebírá teplo, teplou

užitkovou vodu, studenou vodu,

využívá společné prostory (elektři-

na na osvětlení), používá výtah, pro-

dukuje odpady. A  to vše musí pro-

najímatel dodavatelům zaplatit, tak-

že  v podstatě tak úvěruje dlužníky.

Navíc se v  mnoha případech  ne-

dá hovořit o užívání bytu, nýbrž

o devastaci či tzv.“vybydlení“. Ná-

klady na renovaci takového bytu

činí často 50 - 100 tis. Kč. K dluž-

ným nákladům na bydlení se vzta-

huje poplatek z prodlení, který zů-

stává ve většině případů rovněž ne-

uhrazen. Přitom tvoří asi 2-3troj

násobek dlužné částky. Týká se to

zejména  dlužníků, od nichž je i po

složitých soudních jednáních a na

základě soudního exekučního vy-

klizení bytu  dlužná částka téměř

nedobytná. Dlužník totiž nikde le-

gálně nepracuje, nemá žádný maje-

tek, případně pobírá malý důchod,

takže není z čeho dluhy amortizo-

vat. V současné době se jedná

o částku cca 613.768 Kč. Tuto část-

ku bude muset město dříve či poz-

ději odepsat jako nevymahatelnou.

Řádné platící nájemník, který

vzhledem ke svým příjmům (často

důchodce, rodina s malými dětmi)

musí často zvažovat, co si může

nebo nemůže po zaplacení nájmu

koupit,  se ptá, jak je to možné.

Důvodů je několik. Chybí právní

vědomí, že za zboží či službu mu-

sím zaplatit. Dříve, když bylo mož-

né neplatiče zveřejnit v tisku, se

mnozí báli o svoji pověst a raději

zaplatili. Dnes není možné neplati-

če zveřejnit.  Současný právní řád

často chrání neplatiče, nebo? pro-

najímatel musí mít důkazné břeme-

no naprosto v pořádku. Přestože

např. soud rozhodne o přivolení

k výpovědi z nájmu, nájemce byt

v zákonné lhůtě nepředá. Pak musí

opět nastoupit  soudní jednání

o exekučním vyklizení bytu. Na

každé rozhodnutí existuje odvolá-

ní, takže se problém táhne třeba

2-3 roky. Dlužník byt dále užívá

a dluhy narůstají, zatímco jiní žada-

telé, kteří nemají kde bydlet, by

nájemné rádi platili.

Dalším problémem je, že v N.

Městě neexistují byty pro náhradní

bydlení (tzv. holobyty). Přestože

soud rozhodne o přidělení náhrad-

ního bytu (bydlení nižší úrovně

včetně velikosti), nelze tyto nájem-

níky přestěhovat. Zůstávají v bytě

a dále neplatí. Proto je požadavek

na vybudování 2 bytů v režimu

náhradního bydlení v letošním roce

aktuální. Rada města na svém jed-

nání 11. 2. 2002 rozhodla, že ne-

platiči, kteří dluží na nákladech na

bydlení více jak 10 tis. Kč, budou

zváni ke starostovi města. Zde bu-

dou muset zdůvodnit, proč dluží.

Pokud se toto mine účinkem, bu-

dou zváni do Rady města. Bude asi

nutné  přistoupit i k tomu, že bude-

me více využívat institutu soudních

exekutorů, ovšem tam, kde je něja-

ký majetek.

Pro někoho se budou zdát tato

opatření tvrdá, ale nelze jen chodit

a konstatovat, že máme dlužníky,

jejich dluhy evidovat a čekat, že se

stane nějaký zázrak. Neplacení ná-

jemného a služeb spojených s byd-

lením není jen doménou sociálně

slabých obyvatel, ale často i nájem-

ců, kteří jezdí v zahraničních au-

tech. Jeden příklad za všechny.

U neplatiče, který zanechal dluh na

nájemném přes 100 tis. Kč, se na-

konec zjistilo, že pobírá slušnou

důchodovou rentu. Dnes se diví, že

musí uhradit i poplatky z prodlení,

které dělají až dvojnásobek dlužné

částky. Divit se měl začít již tehdy,

když nezaplatil první splátku. Dlu-

hy se lehce udělají, ale těžce se splá-

cí. Staří hospodáři říkali, že dluhy

a úroky (penále) jí s hospodářem

z jednoho talíře. To si musíme všich-

ni uvědomit.           ing. Josef  Poul
správce byt. fondu města

o územním plánu N. Města

Upozorňujeme občany, že výsledky všech hlasování na řádných a mimo-

řádných jednáních zastupitelů jsou veřejně přístupné na webové stránce

http://meu.nmnm.cz    red.

Pro = +, proti = -, zdržel se = 0, nehlasoval = x

zastupitel 11 12 13 14 15
Buchtová (KSČM) 0 0 + + +

Bureš (ČSSD) - x + + +

Černý (KDU-ČSL) na jednání nepřítomen, omluven

Hloušek (KSČM) + - - 0 +

Honzl (nez.) 0 + + x +

Chalupa (ČSSD) 0 + + + 0

Chudoba (KDU-ČSL) + + - - x

Klapač (KSČM) + + - x +

Kliment (ČSSD) - - + + +

Koten (ODS) 0 0 + + +

Leinweber (ČSSD) - 0 + + 0

Lučka (ODS) + + + + +

Marková (nez.) + + x 0 0

Maštera (nez.) na jednání nepřítomen, neomluven

Německý (ODS) - - + + +

Ondráček (nez.) + + + + +

Pávek (ODS) - - + + +

Pejchal (KDU-ČSL) + + - - 0

Poul (ČSSD) 0 - + + 0

Sláma (KDU-ČSL) na jednání nepřítomen, omluven

Slovák (podnikat.) - + 0 0 +

Sokolíček (ODS) - - + + +

Wurzel (KDU-ČSL) + + + - +
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Svět se mění a my s ním

ß k využití služeb mobilního operátora OSKAR, PEGAS, EUROTEL (od 2.Q)

ß k zajištění pohodlného přístupu k Vašim finančním prostředkům

a k pohotovému výběru hotovosti

NOVĚ INSTALOVANÝ BANKOMAT

prostřednictvím platebních karet:

KOMEČNÍ

BANKA a.s.

Chceme žít aktivně, nejen přihlížet
Žáci 1. – 5. ročníků II. ZŠ se

rozhodli, že se v letošním školním

roce aktivně zapojí do akcí spoje-

ných s veřejným životem. Dali hla-

vy dohromady a přemýšleli, kde

by mohli být užiteční. Výsledek

snažení je následující:

Tři  třídy přispěly na adventní

koncert částkou 2 700 Kč. Byli jsme

pyšní, když se jméno naší školy

objevilo na televizní obrazovce.

Sedm tříd sbírá do třídních po-

kladniček příspěvek na zvířátko

v ZOO Jihlava. Bude odevzdán

v červnu přímo v ZOO. Jedna tří-

da bude přispívat na postižené děti.

Zcela originální akci vymysleli žáci

5. A. Jejich koníčkem je kůň. Dej-

me ale slovo jim: „My všichni z 5.

A se už těšíme na jaro, abychom

opět mohli navštívit stáje koní ve

Vlachovicích, kam Petra Fuksová

pravidelně jezdí opatrovat své svě-

řence. Nemůžeme se už dočkat.

Vzpomínáme, jak jsme v listo-

padu jezdili na Navaře, byl to pro nás

překrásný zážitek. Několik koní ve

stájích jsme také hřebelcovali, dones-

li jsme jim z domu tvrdý chléb

a mohli jsme je krmit.“            II. ZŠ

Po kom pojmenovávat ulice?
Pamatuji se, že při první výpra-

vě do Waalre, když jsem se tam šel

zrána proběhnout z hotelu kolem

hřiš? až k začátku eindhovenských

ulic, prohlížel jsem si jejich jména

a spatřil jsem užitečnou zajíma-

vost: U jména ulice pojmenované

po jednom spisovateli byly hned

uvedeny jeho základní životní

údaje a zásluhy, podobně u druhé

ulice, pojmenované zase po muzi-

kantovi. U nás to tak nebývá, pro-

tože například – kdo by nevěděl

o Masarykovi, Tyršovi, Čapkovi?

Jenže tady je právě háček. Ma-

saryk ovšem v našem městě byl,

Tyrš ale ne a Čapek, pokud vím,

taky ne. Proč ti, kteří rozhodovali

o jménech našich ulic, zapomněli

na významné spisovatele, sportov-

ce a lékaře, kteří od nás pocházeli

nebo kteří naším městem prošli

a tak či onak k němu zaujali stano-

visko? Tak třeba: Kdepak máme

Gabessamovu, Mrkvičkovu, Hla-

váčovu ulici? A spisovatelé: Kde-

pak máme ulici Červinkovu (Čer-

vinka jako první literárně prosla-

vil Novoměstsko!), kde Maheno-

vu (pobýval u nás před 1. sv. vál-

kou na lyžích a hodně se tu inspi-

roval), kde Gellnerovu (napsal

nádhernou humornou báseň pro-

pagující mj. N.Město), kde Trýbo-

vu (psal mnohé své básně na Haru-

sáku!)? Tím přecházíme k léka-

řům – spisovatelům. Kdepak máme

Syllabovu ulici (Syllaba navštívil

naše město na pozvání dr. Svítila-

Karníka, jehož ve svých vzpomín-

kách také zajímavě charakterizo-

val), kde Walterovu (Walter byl

zdejším okresním lékařem, ale byl

i spisovatelem – psal pod pseudo-

nymem Tréval  a patrně si ve svých

kratších črtách vzpomněl i na N.

Město)? Pavlovovu ulici ovšem

máme, ale Pavlov u nás nikdy ne-

pobýval.

Pojmenovat ulice ve všech měs-

tech stejnými jmény politiků, spi-

sovatelů a vůbec umělců bylo zvy-

kem po 1 sv. válce. Tehdy po vzo-

ru Brna muselo mít kdejaké morav-

ské městečko i svoje náměstí Svo-

body. Ale jedinečnost, unikátnost

každého i malého kulturního cent-

ra se pozná podle důrazu kladené-

ho na pojmenování míst, ulic, zaří-

zení, parků a domů po význam-

ných lidech, kteří se o popularitu

a kulturu města zasloužili. Rozvzpo-

meneme se na ně?

K. Daněk

● Prodám dětské oblečení na 6 – 8

let (jako nové) velmi levně,

tel. 616 967

● Prodám dvougenerační dům v

Čáslavi, prázdný. tel. 0322/399237

● Prodám zánovní plně funkční

zářivková tělesa čtyřtrubicová.

Cena 245 Kč za kus. tel. 678 340

● Pronajmu garáž a skladovací

prostory v centru Nového Města.

Tel. 0606 / 402 825

Miluše Veinlichová
ŽBárská 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

Vratislavovo nám. 123

(budova Komerční banky)

Nové Město na Moravě

INZERCE

l American Expres l Eurocard/MasterCard

l VISA l Maestro

l VISA Electron l Master Card Electronic
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(nový trend v péči o přírodní
nehty, kultivační systém)

Jessica

sauna pro ruce

parafinové zábaly na ruce a nehty

šoková ošetřovací kúra

P. Shine

modeláž nehtů všemi

technikami depilace

teplými vosky

TRVALÁ NA ŘASY
TERMÁLNÍ RUKAVICE

Miloslava Halmová,

Drobného 1308, N. Město

tel. 0616/615 888

MANIKÚRA
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V zajetí pouličních tlampačů
(redakčně kráceno)

Pravidelným posluchačem pouličních

tlampačů se člověk nedobrovolně stá-

vá v době nemoci, v důchodu či na

mat.dovolené. Zvuk hlášení je nepří-

jemný, pokud vám tlampač visí 20

metrů od ložnice nebo musíte konej-

šit předčasně probuzeného vyděše-

ného několikaměsíčního potomka při

vycházce s kočárkem a následně „po-

vinně“ vyslechnout, kdo umřel, kam

přivezli levnou metráž či co večer

promítají v místním kině.

Pouliční lokální sí? tlampačů snad

měla své opodstatnění v minulém

století v době, kdy ne každý měl rá-

dio, televize nebyla či byla v plen-

kách, telefonní pevná sí? nepřekra-

čovala trojmístná čísla a o počítačích

a mobilních telefonech se nezdálo

ani čtenářům sci-fi. Byla výhodným

prvkem socializace venkova, pomo-

cníkem družstevníků při organizaci

brigád či komunistů při navozování

slavnostních prvomájových nálad.

Obdobnou funkci vlivu na širokou

populaci svého času plnil komunis-

ty zavedený subvencovaný a dnes

již neexistující rozhas po drátě.

Při současném stavu informačních

médií je výpovědní hodnota zpráv

lokálního pouličního rozhlasu níz-

ká, často opakuje už na jiném místě

uvedené informace (kulturní pro-

gramy, kina, jarmarky, ordinační

doby lékařů, parte), či supluje po-

vinnosti oznámení jiných organiza-

cí (vypínání elektriky, dopravní

omezení). Nicméně bezpochyby

existuje skupina občanů, kterým ten-

to stav vyhovuje a kteří by změnu

nechtěli (zajímavé by bylo zjištění,

jaké procento těchto lidí vysílání

městského rozhlasu opravdu aktiv-

ně poslouchá), velká skupina lidí

pasivně přijímá přítomnost městské-

ho rozhlasu jako nutné zlo a pro část

obyvatel je vysílání městského roz-

hlasu nepříjemným, protivným, ob-

těžujícím a nic nepřinášejícím zasa-

hováním do osobního soukromí.

V současné době moderní infor-

mační technologie se nabízejí voli-

telné přenosy dat a informací pomo-

cí lokálního televizního nebo rádio-

vého studia, kabelovými médii, in-

ternetovými sítěmi s web. stránka-

mi, přenosy dat na osobní mobilní

telefony atd. Svoji roli si pak zacho-

vávají vývěsky, plakáty a lokální

noviny.   MUDr. Stanislav Zeman
Pozn.: Redakční rada se domnívá,

že text vyvolá mezi občany širší dis-

kuzi o budoucnosti městského roz-

hlasu. V současné době není měst-

ský rozhlas rozváděn do dalších čás-

tí města a stávající sí? není moderni-

zována, pouze udržována. Má po-

dobný názor jako čtenář většina

obyvatel N. Města? Uvítali by roze-

sílání zpráv např. na mob.telefony?

Pokud ano, obracejte se na zastupi-

tele města, otevřete nové diskuzní

téma na webových stránkách a pod.

Chcete si zajistit 6% úvěr do 150.000 Kč bez ručitele?

Využijte stále výhodných podmínek ČMSS.

● nabízím veškeré služby v oblasti

stavebního spoření

● vše zákonem 96/1993 Sb.

jištěno

● státní podpora

až 4.500 Kč-  za rok

● možnost úvěru za 6% úrok

a mnoho dalších výhod

● pokud jste pracovitý,

rád Vás poznám

a nabízím spolupráci

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

TEPELNÁ A AKUSTICKÁ IZOLACE

CLIMATIZER PLUS

Ušetří peníze, čas a energii

CLIMATIZER PLUS 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

NÁZORY ČTENÁŘŮ
Příprava podmínek pro investory
Před nedávnem jsem měl možnost

navštívit naše nejbližší města - Velké

Meziříčí, Velkou Bíteš  a v poslední

řadě Ž%ár nad Sázavou. Řeknete si,

nic mimořádného, ale já jsem v těch-

to městech viděl něco, co u nás za-

hlédnout nejde. Jedná se totiž o nové

tovární haly. Byl jsem až překva-

pen, jak veliké investice, respektive

peníze, se v těchto regionech utrati-

ly. Někdo byl ochoten v našem oko-

lí utratit desítky, ba i stovky miliónů

korun a k nám se z těchto peněz

nedostala ani koruna. Říkám si, jak

je to možné?  Já jako občan to téměř

nemohu ovlivnit, až na volby, ale

i to se dá během volebního období

změnit. Tak kdo to tedy může ovliv-

nit? Samozřejmě představitelé naše-

ho města. Nejenom ti současní, ale

i ti, co byli před nimi!  Copak nikdo

nemá zájem, aby zde bylo lépe?  Aby

občan nemusel přijímat práci, která

je mizerně placená a ještě za ní mu-

sel dojíždět?  Nevadí nám, že z dů-

vodu přetlaku pracovních sil se se

zaměstnanci zachází někdy arogant-

ně a na hranici lidské důstojnosti?

Myslím si, že příliv kapitálu do

našeho města vyřeší i takové problé-

my, jako je existence nových ob-

chodů a supermarketu, protože když

lidé budou mít dobrou a hlavně so-

lidně placenou práci, budou mít pe-

níze, když budou mít peníze, utratí

je, protože je zase vydělají a tak

pořád do kola. A místní obchodníci

se nebudou muset obávat, že se na

ně nedostane.

A proto apeluji, připravte pod-

mínky pro investory!  Ono se nám

to jednou vrátí.

Možná  je to zcela jinak, ale jak?

  Milan Bizoň

Jak na tom vlastně město s nabídkou pro podnikatele je?
 Odpovídá starosta města Josef
Sokolíček:
Vhodné podmínky pro investory

připravujeme. Schválený územní

plán města umožňuje uvažovat o

nových možnostech, ale už od lis-

topadu 2001,  kdy do majetku měs-

ta přešel areál firmy Geam D. Ro-

žínka, se rýsují nadějné podnikatel-

ské plány a projekty. Město uvažu-

je o směně haly za kanalizační sbě-

rač s firmou Sporten a.s. Jedná také

s firmou Comfi, která nabízí za-

městnat do konce roku v části toho-

to areálu až 50 pracovníků.

Je však také třeba připomenout, že

firem, které mají o podnikání zá-

jem, není nadbytek. Připravovat jim

dopředu veškeré podmínky pro

podnikání je možné, ale osobně

nejsem zastáncem toho, aby vyna-

ložené peníze ležely dlouho ladem.

KANCELÁØE,

OBCHOD,

SKLAD

NA PRONÁJEM

celkem cca 130 m2

Drobného 366,
Nové Mêsto na Moravê

TEL: 0606/643574

František Štefáček
obchodní vedoucí

Privat:

Pavlovova 1506

592 31 Nové Město na Moravě

tel.: 0616/616 446

mobil: 0602/171 954
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Policie informuje
V noční době na 20. 2. se vlou-

pal dosud neznámý pachatel do

dvou zaparkovaných aut na parko-

višti sídliště pod nemocnicí. Zájem

měl o zabudovaná autorádia, po-

škozením však způsobil skoro větší

škodu, než byla jejich hodnota. V

případě dopadení se bude zodpoví-

dat nejen z krádeže, ale i z tr. činu

poškozování cizí věci.

V šetření je případ 30 letého muže

z N. Města, který v loň. roce převzal

od důvěřivého spoluobčana částku

10 tis. Kč. za účelem dovozu osobní-

ho auta. Auto nedovezl,  svěřené pení-

ze utratil pro svoji potřebu a přes

urgence je odmítal vrátit. Nyní se zo-

dpovídá z trestného činu zpronevěra.

V šetření je případ nahlášený 16.

2. Slovenský občan se ubytoval na

jednu noc  v místním hotelu. Ráno

hotel opustil a odnesl s sebou z

pokoje přenosný barevný televizor

v hodnotě 5 tis. Kč. Slovenští kole-

gové na dotaz ohledně případu do-

sud mlčí.

V průběhu jednoho týdne bylo

oznámeno vniknutí do šesti zahrad-

ních chatek  v různých novoměst-

ských zahradních koloniích. Nezná-

mý pachatel měl zájem o věci, které

se dají lehce zpeněžit – zahradní

travní sekačky, křovinořezy, rádia.

V šetření jsou dva případy neplace-

ní výživného na děti. Novoměstská

občanka půl roku nepřispívá na

výživné na syna umístěného do in-

ternátní zvláštní školy a občan z

blízké obce neplatí výživné na své

dítě od roku 1997. Matce dítěte

dluží částku větší jak 26 tis. Kč.

kpt. Bouček

Sousedská harmonie ŽZáru a Nového Města ohrožena
Na konci listopadu roku 1743 se

jako každý rok konal v Novém

Městě svatoondřejský jarmark. Ná-

městí se zaplnilo krámky drobných

prodejců, kteří se v naději na něja-

ký zisk sjeli z blízkého i širokého

okolí. Své zboží zde vyložili i dva

ž%árští sousedi - knihař Josef Anto-

nín Vetchý a kramář Matěj Zavřel.

Oba dva se dobře znali, bývali ob-

chodními partnery, ale jejich vzta-

hy se poslední dobou prudce zhor-

šily. Na vině byl jistý dluh (1 zlatý

24 krejcarů), který měl knihař Vet-

chý u kramáře Zavřela. Přes veške-

ré ujiš?ování ze strany knihaře o své

dobré vůli dluh splatit, se tak dosud

nestalo. Kramáři Zavřelovi dochá-

zela trpělivost. Když žádné upo-

mínky nepomáhaly, rozhodl se vzít

spravedlnost do svých rukou. Při

zmíněném jarmarku opustil svůj

krámek a přesunul se ke krámku

knihaře Vetchého. Zde se začal hla-

sitě domáhat svých peněz, nene-

chal se odbýt nabídkami knihaře

k pokojné rozmluvě po skončení

jarmarku a začal smazávat dluh za-

bavováním knih vyložených v kni-

hařově krámku. V rozčilení si jich

nabral tolik, že je v náručí neudržel

a knihy se mu rozsypaly po zemi.

Po tomto nezdaru se vrhl na Vet-

chého, aby si na něm vylil zlost.

„Kramář teho knihaře přes tu stoli-

ci nazpátek převrátil, a tak ho drch-

mal, za vlasy přes stolici táhl, zle

a neslušně s ním zacházel, tak že

sem se s přístojícími temu divil, že to

na zdraví temu člověku neškodilo,

neb neobyčejný oblouk nazpátek

z něho byl udělaný.“ (líčení očitého

svědka, maršovického purkmistra

Kozáka). Knihaři se po čase poda-

řilo kramáři vysmeknout. Po svém

osvobození hned běžel k rychtáři

žalovat na kramáře. Spravedlnost

v podobě městských rychtářů se ta-

ké brzy dostavila na místo činu

a oba ž%árští výtečníci byli odvede-

ni k výslechu. V Novém Městě měli

tehdy rychtáře dva - staršího a mlad-

šího, kteří vykonávali ve městě po-

licejní pravomoci a funkci jakýchsi

smírčích soudců. Než se naplno roz-

běhlo celé vyšetřování a zajiš?ování

hodnověrných svědků, přiznal kra-

mář Zavřel dobrovolně svoji vinu,

přistoupil na přátelské porovnání

s knihařem Vetchým, kterému od-

pustil jeho dluh a ještě mu v hoto-

vosti vyplatil 4 zlaté jako satisfakci

za veřejné potupení, i když knihař

původně požadoval 20 zlatých. Celá

věc byla ukončena podáním rukou

a zápisem o porovnání sporných

stran do rychtářské knihy, kam byla

připojena douška, že ten, kdo by

případ znovu otevřel, má zaplatit

pokutu 10 kop grošů k novoměst-

skému záduší. Tím se případ pro

novoměstské rychtářské právo uza-

vřel, ne tak pro Matěje Zavřela.

Doma ve Ž%áře se jako obecní

starší cítil v silnější pozici, a proto

zde, nedbaje na rozhodnutí novo-

městského práva, zažaloval kniha-

ře Vetchého jako původce popsané

lapálie. Vetchého pohltilo ž%árské

vězení, Zavřel se převtělil do role

postiženého: „Josef Vetchý mne tak

udeřil, že celé oko mě zamodřil, já

ale s ním sem strčil ..., poněvadž ale

zase jako sršeň proti mě běžel, při-

nucen sem byl se brániti.“ Přišly

Hromnice roku 1744 a s nimi i další

jarmark v Novém Městě, Zavřel

neváhal a otevřel si tu opět svůj

kramářský stánek. Netušil však, že

zdejší starší rychtář Josef Klinkov-

ský bude důsledně dbát na dodržo-

vání porovnání uzavřených před

jeho osobou. Klinkovský maje po-

vědomost o Zavřelově ž%árské ža-

lobě, jež byla jasným porušením

uzavřeného porovnání, využil kra-

mářův pobyt v Novém Městě a dal

si ho k sobě předvolat. Na večer po

zavření krámu se Zavřel dostavil

„v rukou mající hůlku“ a hned spus-

til, že mu byla učiněna křivda, že si

do knih napsali, co chtěli, a že on se

o svá práva bude nadále hlásit. Po

takovém výstupu rychtář Klinkov-

ský neváhal a „tupitele práva“ dal

zavřít do arestu. Následně byl Za-

vřel vyslechnut novoměstským pri-

mátorem, zda je pravda to, co je

napsáno v rychtářské knize. Zavřel

všechno potvrdil, ale k uzavření

porovnání ho prý přiměla až po-

hrůžka staršího rychtáře a blížící se

termín konání brněnského jarmar-

ku, opětovně prohlašoval, že se mu

stala křivda. Před svým propuště-

ním přislíbil do 14 dní podat důka-

zy svých slov.

Po návratu domů se Zavřel opět

uchýlil pod ochranná křídla ž%ár-

ského magistrátu, který slova své-

ho obecního staršího bral jako sva-

tou pravdu, a proto zaslal do Nové-

ho Města „moudrému a opatrnému

magistrátu, pánům sousedům zvlášt-

ně váženým“  psaní. V něm se do-

žadoval spravedlnosti pro Matěje

Zavřela. „Poněvadž ale dobře po-

vědomo jest, že jsme z strany naší

sousedskou dobrou harmonii s Měs-

tem Novým drželi, nyní ale tak potu-

peni bejti máme.“ Uvěznění ž%ár-

ského obecního staršího o hrom-

ničním jarmarku bylo bráno jako

urážka pro celé město. List byl se

zdvořilým poručením „vedle zdvo-

řilého pozdravení zůstáváme pá-

nův sousedův zvláštně vážených

k přívětivým službám volni“ 7. úno-

ra odeslán.

Hned 8. února přišla z Nového

Města „moudrému a opatrnému

magistrátu, pánům sousedům

nám vzáctně váženým“ odpově%.

„... p. Matěje Zavřela budto neú-

stupnou tvrdost neboližto hrdost,

kterýžto o to usiluje, by k vůli jeho

právo jako k zmatení přišlo, k uvá-

žení zanecháváme, doufajíce proto

vždy v dobré sousedské harmonii

zůstávati, vedle zdvořilého pozdra-

vení vždy zůstávati budeme pánův

sousedův vzláštně vážených k pří-

jemným službám povolní.“

Ž%árské tato odpově% rozhodně

neuspokojila. A proto „moudrému

a opatrnému magistrátu“ novo-

městskému došlo 28. února ze

Ž%áru další psaní, ve kterém se žádá

potrestání rychtáře Klinkovského

pro neuctivé zacházení s Matějem

Zavřelem, který byl slovně urážen,

zavřen namísto do arestu do veřej-

ného žaláře („kde se ferie držejí“),

čímž došlo „k nemalé potupě města

zdejšího, jemu pak k ztenčení dobré

pověsti a cti“. Proto „důvěřujíce se,

že z ohledu bohumilé pravdy a spra-

vedlnosti a pro zachování budouc-

ně dobré sousedský harmonie, kte-

rá vždy mezi námi trvala, té soused-

ský oučenlivosti použijete a vedle

přátelského pozdravení...“

Novoměstští namísto požadova-

ného potrestání Klinkovského za-

slali 16. března „moudrému a opa-

trnému magistrátu“ vyjádření obou

svých rychtářů k celému případu.

Ti vinu jednoznačně viděli na stra-

ně kramáře Zavřela a nijak nešetřili

i ž%árský magistrát. „Toto psaní ta-

kové věci v sobě obsahuje, které ani

v jediném potu nejmenší pravdy se

nevynachází, tak kdyby nám peče@

víru nepůsobila, ani bychme věřiti

nemohli, že takový spis od tak po-

čestného magistrátu žAárského svůj

původ míti může.“ Když Zavřela

zavírali do vězení, tehdy nevěděli,

„jaké zvíře v kramářské kůži (totiž

starší obecní) by on byl“. Souzen

nebyl ž%árský obecní starší ale „ru-

šitel pokoje a povykář“. Zavřel byl

zavřen do „zdejšího obecního ares-

tu, kdež poctiví sousedé bývají, pro-

to ale své cti netratí“. Celý případ

by takto nepokračoval „kdyby po-

čestnej ouřad žAárský jen něco málo

do práv městských nakouknouti...,

též jinde více přečísti sobě neobtíž-

ně oblíbil“. Závěrem je žádána pro

Klinkovského satisfakce za neprav-

divá obvinění.

Posledním pokusem ž%árského

magistrátu jak získat „moudrý

a opatrný magistrát“ novoměstský

na stranu Matěje Zavřela byl dopis

z 26. května. Ž%árští se podivují

nad tím, že Klinkovský nebyl po-

trestán. Cožpak se sluší přirovnávat

ke psu (Klinkovský měl Zavřelovi

říct, že „nemá svědomí jako pes“)

„na dobré cti zachovalého člověka

a staršího obecního“. „Když ta věc

se bedlivě pováží, každý moudrý se-

zná, že Klinkovskému žádný růže

neponese.“ Klinkovský se vyzývá,

aby se dostavil k porovnání do

Ž%áru. „... tak i on Klinkovský uzná-

vá, že do žaláře o veřejném jarmar-

ku vsazení nic potupného jest, může

se jemu taková čest státi.“ „Nena-

dáli jsme, že ta skrze mnohá léta

dobrá sousedská harmonie nyní tak

se poruší.“ „Vedle čehož v ochranu

Boží poroučejíce zůstáváme pánův

sousedův mnoho vážených vždy na-

chýlení.“

Skromný zápis ze 29. září 1744

dělá tečku za celou nepěknou taha-

nicí mezi sousedními městy. Čteme

v něm, že se Matěj Zavřel porovnal

v Novém Městě se zdejším právem

rychtářským. Nakonec musel zřej-

mě ž%árský kramář ustoupit. Nako-

lik ho k tomuto rozhodnutí přiměla

hrozba ohrožení jeho obchodních

aktivit v Novém Městě se můžeme

jen domýšlet. Nicméně k citované-

mu zápisu o porovnání někdo do

rohu připsal krátké, ale výstižné

zhodnocení: „sliby“.  Vít Křesadlo



7

CHOVATELÉ  DRŮBEŽE POZOR!

Nabízíme krmné směsi, mine-
rální látky a mléčné náhražky
pro všechny druhy zvířat.

Při nákupu
nad 50 kg množstevní sleva
po – so 8 – 20
ne 8 – 13

tel. 0616/618 916

VLASTIMIL LUKEŠ
prodejna krmných směsí

Petrovice

Lednové hodnocení králíků
První lednovou sobotu se konalo

ve výstavním areálu ZO ČSCH Nové

Město na Moravě stolní hodno-

cení králíků. Osm chovatelů před-

vedlo celkem 33 králíků sedmi ple-

men. Potvrzením dobré kvality krá-

líků na Novoměstsku bylo, že všich-

ni králíci byli zařazeni do klasifika-

ce velmi dobrý nebo mládě velmi

dobré.

Králíky posuzoval  Mojmír Dvo-

řák ze Silůvek. Jako vždy předal

každému chovateli spoustu užiteč-

ných rad a přidal i pár zajímavých

historek. Hodnocení králíků zvládl

mistrně a místní ZO si velmi váží

jeho zodpovědného přístupu.

Poděkování si zaslouží i všichni

chovatelé, kteří ve složitých zim-

ních podmínkách přivezli své krá-

líky k hodnocení, a hospodář ZO

B. Zelený st., který zajistil v areálu

optimální podmínky pro hodnoce-

ní.

Na závěr bych si dovolil jednu

perličku. Jelikož je u nás na Vyso-

čině patřičně drsná zima a letos nás

navíc „zimní královna“ obdarovala

spoustou sněhu, někteří králíci měli

jedinečnou příležitost. Byli totiž na

výstaviště dopraveni romantickým

způsobem neodmyslitelně patřícím

k tomuto období – na saních. Již

dnes bychom Vás, vážení čtenáři

Novoměstska, rádi srdečně pozvali

3. – 4. 5. 2002 na Jarní výstavu

králíků a holubů s 5. expozicí chov-

ných králíků – samců okresu Ž%ár

nad Sázavou nebo 16. – 18. 8. 2002

na XXXVIII. horáckou výstavu

drobného zvířectva se speciální ex-

pozicí Klubu chovatelů králíků čes-

kých strakáčů.

za ZO ČSCH N. Město Jan Jirků

Počasí v únoru
Teplo posledních lednových dnů

pokračovalo i celý první únorový

týden. Odpolední teploty dosaho-

valy až +12 oC. Sníh se udržel jen

místy a až do poloviny měsíce úno-

ra byla teplota nad nulou  i v noci.

Teprve až 16. a 17. 2. klesla teplota

v noci na -4 oC. Ve dne nadnulové

teploty trvaly až na malé výjimky

až do konce měsíce. Vypadalo to

spíše na jaro. Od 20. 2. se však

ochladilo a 22. 2. klesla noční tep-

lota na –7 oC. Do konce měsíce

několikrát nasněžilo 5-10 cm sně-

hu, ale druhý den z toho byla

„čvachtačka“. Předposlední den

v měsíci, 27. 2., těsně po poledni

prolétla nad N. Městem pustošivá

vichřice, která z několika domů se-

brala i střešní krytinu. FV

Masopustní hrátky
Začátkem února se ve školní dru-

žině při II. ZŠ konaly Masopustní

hrátky pro děti – předškoláky míst-

ních mateřských  škol.

Děti se seznámily se školní dru-

žinou,  soutěžily zábavnou for-

mou a volně si pohrály. Odměnou

byly sladké perníčky a pamětní

lístek s obrázkem kočičky nebo

pejska jdoucích poprvé do školy.

Dne 7. 2. proběhl nejen zápis do

1. třídy, ale i do školní družiny, na

který děti s vychovatelkami při-

pravily drobné dárečky.

Děti z mateřských škol odchá-

zely z obou akcí  se zářícíma oči-

ma.

školní družina při II. ZŠ

Chceme, aby na náměstí zůstaly borovice?
Ani méně všímavému pozorova-

teli neušlo, že letošní zima poškodi-

la některé borovice na náměstí. Jsem

přesvědčen, že většina z nás si pře-

je, aby tyto stromy na náměstí zů-

staly. Jestli se však nezačne s jejich

cílevědomým ošetřováním, možná

toho po pár letech z některých mno-

ho nezbyde.

Jakémukoli zásahu do růstu bo-

rovic však brání ochranářská snaha

našich spoluobčanů, vedená jistě

dobrým úmyslem a možná víc ci-

tem než odbornými znalostmi, ale

v konečném dopadu vedoucí ke

škodě jejich oblíbených stromů.

Jak se totiž někdo objeví u boro-

vic s pilou, už se bije na poplach,

že jde o úmysl stromy zlikvidovat.

Je pochopitelné, že po takovýchto

pseudoochranářských snahách ne-

nalezly městský úřad ani volené

orgány zatím odvahu něco se stro-

my v zájmu zlepšení jejich stavu

udělat. A tak celá péče posledních

let spočívá pouze v odstraňování

suchých nebo ulámaných větví.

Výsledek této péče je patrný. Koru-

ny sousedních stromů prorůstají,

nedostatkem světla mizí jehličí,

z obvodu korun vybíhají konku-

renční vrcholy, dlouhé a slabé vět-

ve se potom tíhou sněhu lámou.

Krásou takové stromy také příliš

neoplývají.

Pokud byly borovice menší a mě-

ly prostor a světlo, prakticky žádný

zásah do jejich růstu nebyl třeba.

Dnes je u padesátiletých stromů  si-

tuace jiná. Jehličnan totiž  není list-

náč, který lze radikálně zmladit

i v pokročilém věku. O to bude

každý zásah obtížnější, ale ještě není

pozdě.

Chceme-li mít na náměstí vzrost-

lé borovice, musíme pro to také

něco udělat a nebát se do nich  „sáh-

nout“. Pokud to neuděláme, bu-

dou se z nich  stávat ubohá torza,

čehož dokladem je první strom na

jižní straně náměstí a další v protější

řadě.

Věřím, že snaze o zlepšení stavu

stromů určitými zásahy do jejich

korun budou občané svými reak-

cemi  obci nápomocni.

Mgr. Otakar Německý
člen rady města

Přijímáme objednávky na:

❍  kuřice černé a červené – Moravie

❍  kuřice modré, bílé, kropenaté – Dominant

k stáří: 16 týdnů k cena: 100Kč/ks k prodej: v březnu

Dále přijímáme objednávky

na krů�ata, káčata a kuřice k pozdějšímu odběru!

Informace a objednávky:

Coturnix Hubenov s.r.o., Laštovičková Marie

Petrovice 44, 592 31 Nové Město na Moravě, tel. 0616/615 769

 spol. s r.o.

Cestovní a dopravní společnost

➣ ➣
☎
Nádražní 24, Ž%ár nad Sázavou http://web.telecom.cz/zika/

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

Katalogy Léto  2 0 0 2
poznávací zájezdy, tuzemské pobyty

zahraniční dovolená s dopravou
autobusem, letecky, nebo vlastní

Chorvatsko, Španělsko, Itálie,

Řecko odjezdy Ž%ár n.S.

14.4. muzikál KLEOPATRA
- odpolední představení

20.4. Polský Těšín  ( nákupy )

20.4. Klodzko  ( nákupy)

21.4. Aquapark Babylon - Liberec

 8.5. Medvědí soutěska - turistika v Rakousku

PŘEPRAVA NOVÝMI MINIBUSY A AUTOBUSY
Informace, objednávky, rezervace na novém ☎  ( 0616/ 696260)

Předprodej jízdenek a místenek na mezinárodní

a vnitrostátní autobusové linky☎  ( 0616/ 696166)

Prodej dálničních známek CZ, A, SK, map, autoatlasů, průvod-
ců, cyklomap a turistických map.

 CK má dovolenou pro každého.

Těšíme se na Vaši návštěvu
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ATLETIKA

Novoměstští
„kombiňáci“

zabojovali na Mistrovství ČR v se-

verské kombinaci v Harrachově

(16. 2. 2002).  Petr Kutal, ač ještě

starší žák, překvapil a stal se v  kate-

gorii ml. dorostu

Mistrem ČR.

Radost udělali i ostatní kluci: Jiří

Kutal obsadil 7. místo, Tomáš Fou-

sek 9., Tomáš Vambera (rovněž

starší žák) 11. místo.

Další informace na  http://kombi-

nace.nmnm.cz. sk

Evropský šampionát

Ve dnech 15. – 17. 2. se konalo

ve slovenských Donovalech Osmé

mistrovství Evropy závodů psích

spřežení. Závody proběhly za účasti

117 závodníků z 11 zemí Evropy.

V rámci reprezentačního výběru ČR

se tohoto závodu zúčastnil i člen

sportovního klubu HUSKY Nové

Město na Moravě ing. Pavel Fiala.

V kategorii skijoring obsadil

2. místo a stal se vicemistrem Evro-

py pro sezónu 2002. Gratulujeme.

SK HUSKY N. Město na Mor.

Donovaly 2002

Ve dnech 16. – 17. 2. se v Praze

konalo Halové mistrovství ČR mužů

a žen. Naše město výborně repre-

zentoval Petr Hubáček, který star-

toval v závodě na 1500 m. V roz-

běhu si bez problémů zajistil po-

stup třetím místem za čas 4:02,46.

Ve finále se  běželo od začátku

hodně pomalu (100m za 2:50 min.)

a šlo především o taktickou bitvu.

Závěr závodu pak byl opravdu

rychlý (posledních 500 m za 1,10

min.) a Petr vybojoval po velkém

souboji s Váňou a Haromem třetí

místo časem 4:02,62. Získal tím pro

atletický oddíl historickou bronzo-

vou medaili v kategorii dospělých.

ph

Novoměstská
atletika má

Mistra
České republiky

Stal se ním žák sportovní třídy

2. ZŠ Karel Holub. Dne 17. února

vyhrál v Jablonci nad Nisou halo-

vé přebory České republiky v běhu

na 800m staršího žactva časem

2:05,29. Na 9. místě v běhu na

800m skončila teprve mladší žáky-

ně Markéta Krejčí. Ivana Klímová

ze ZŠ Sněžné doběhla 21.  na trati

1500m. trenéři atletiky

Billiard club informuje
BC Nové Město na Moravě po-

stavil v této  sezóně tři družstva,

která hrají v první a ve čtvrté třídě

Jihomoravské oblasti. Družstvo

A postoupilo do 1. třídy a zatím si

vede obstojně, i když se potýká

s nedostatkem hráčů. V současné

době je v tabulce mezi devíti druž-

stvy na sedmém místě.

Další dvě družstva hrají čtvrtou

třídu a daří se jim celkem dobře.

Družstvo B složené převážně ze star-

ších hráčů si dělalo ambice na po-

stup do třetí třídy, ale po nepodaře-

ných dvou zápasech je nyní  na

třetím místě a postup jim zatím uni-

ká.

Družstvo C je nově postaveným

a skládá se z mladých hráčů, kteří

hrají kulečník 1-2 roky. V konku-

renci deseti družstev si nevedou špat-

ně, figurují na šestém místě.

Jelikož  bychom chtěli postoupit

do vyšších tříd, potřebovali bychom

posílit naši členskou základnu. Pro-

to se obracíme na všechny (od 10

do 80 a výše roků), kteří by měli

zájem hrát závodní kulečník - při-

hlaste se tel. čísle 0723860494. Sa-

mozřejmostí je výuka základů zá-

vodního kulečníku. jš

Halové přebory kraje Vysočina v atletice žactva

Dne 2. 2. bojovali mladí atleti

v Praze o tituly přeborníků kraje

v kategorii staršího žactva. Devět

našich atletů mělo důvod ke spoko-

jenosti, protože kromě krásných

osobních rekordů si přivezli 5 zla-

tých medailí, 1 stříbrnou a 4 bron-

zové.

Z výsledků: 150 m 1. K. Holub

18,64; 1. M. Krejčí 22:07; 3. T.

Fialová 2:36,54; 800 m 1. K. Ho-

lub 2:06,86; 1. M. Krejčí 2:28,4; 2.

T. Fialová 2:36,54; 3. M. Pospíšilo-

vá 2:37,3; 1500 m 1. I. Klímová

5:27,8; 3. J. Ondřejka 4:56,3; 3. Ž.

Horká 5:31,8; 4. Š. Svoboda 4:37,2;

4. J. Kryštofová 5:47,2

trenéři atletiky

Osmdesát let Junáka v N. Městě na Mor. – I.
Jdete-li od novoměstského kina

k náměstí, tak přijdete na křižovat-

ku, na kterou se zprava napojuje

ulice Malá. Patří k těm starším ve

městě, naši pozornost může napří-

klad upoutat vstupní žulový portál

domu čp. 160, na němž je vytesán

letopočet 1794. Je velmi špatně či-

telný a zřetelně vyniká pouze při

plném slunečním svitu dopoledne.

Asi uprostřed ulice po pravé straně

stojí dům čp 194, na jehož bílém

průčelí je znak junácké lilie. Od

roku 1990 je zde totiž skautská klu-

bovna. Dům patří také mezi ty sta-

ré, má vybudovaný sklep s klenu-

tým stropem, vysoký průjezd pro

zajetí celého žebřiňáku s fůrou sena

a velkou půdu. Od konce loňského

roku však má novou střechu včetně

vazby a skauti zažili při její rekon-

strukci i malá dobrodružství včetně

nálezů z první a druhé světové vál-

ky. Původní střecha pod plecho-

vým pláštěm a térovým papírem

byla šindelová, přibitá ještě ručně

kovanými hřebíky.

V tomto domě tedy mají své

schůzky skauti a skautky střediska

„Bílý štít“. Jeho název není inspiro-

ván bílým štítem klubovny, nýbrž

příhodou, která se udála po válce v

dubnu 1946. V této době patřil zná-

mý les Rychtářovec rodině Křičků

z Maršovic a došlo v něm ke samo-

vznícení ekrazitových náloží zako-

paných zde Němci v posledních

dnech války. Družina Lišek byla v

té době v Zahradním koutě a požár

zpozorovala. Díky jejich pohoto-

vému zásahu  les neshořel.  Petr

Křička věnoval skautům rukopis své

básně „Zimní pohádka“ ze sbírky

Bílý štít. Název střediska má skau-

tům připomínat povinnost pomá-

hat jiným lidem a žít čistým živo-

tem.

(pokračování příště)

Jiří Janíček, vedoucí střediska

Zázraky
se ještě dějí…
tato věta zazněla mnohokrát z úst

návštěvníků Nového Města na Mo-

ravě, konkrétně skokanského areá-

lu U Pekáren.

V sobotu 2 .3. se zde totiž konal

celorepublikový závod „Olympij-

ských nadějí“ ve skoku na lyžích

a v severské kombinaci. Kdo nás tro-

chu sleduje, ví, že se jedná o kategorii

nejmladších dětí ve věku od 4 let.

Účast byla opravdu mohutná.

Sjelo se 65 chlapců a jedna dívenka.

S velkou radostí  se hned pustili do

závodění. A tak na můstku K 12

bylo možné vidět „véčka“, „tele-

marky“, rozzářené oči i slzičky stra-

chu, než se některý „reprezentant“

odvážil spustit ze skokanské věže.

Všichni trenéři si pochvalovali, že

si jejich svěřenci konečně zazávodili

na sněhu, protože všichni víme, jak

to s letošní zimou vypadalo.

Jako zázrak skutečně působil čis-

tý sněhový můstek uprostřed bláta

a rozbrázděných kolejí  od nákla%á-

ků, které navážely technický sníh

od Ski hotelu. Několik nadšenců -

trenéři, rodiče a samotní „skokán-

ci“, nanášeli sníh a upravovali sto-

pu. Pomohli i kluci ze sousední

střední odborné  školy.

Závod pokračoval odpoledne bě-

žeckou částí  v  areálu u hotelu Ski,

kde byl rovněž připravený okruh

z umělého sněhu.

Vítězem se stal Ondřej Bitala

z Rožnova pod Radhoštěm.  Nové

Město reprezentoval jako jediný

Miloš Kadlec (1992), který ve vel-

ké konkurenci obsadil krásné

7. místo. sk

SECOND HAND
MIX

Masarykova 1484

Vratislavovo nám. 122

vás zve na nákup

jarního zboží
výborné kvality


