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Ocenění osobností z oblasti sportu, kultury a zájmové činnosti
Rada města schválila návrh ko-

mise pro mládež a tělovýchovu na

ocenění významných osobností

v oblasti sportu, kultury a zájmové

a vzdělávací činnosti. Nejlepší no-

voměstští sportovci a osobnosti

v kultuře byli oceněni  21. 3. V  se-

znamu uvádíme pořadí (bylo-li sta-

noveno), jméno oceněného, disci-

plinu nebo obor a navrhovatele

Sport - jednotlivci:
1. pořadí: Václav Švub, běh na

lyžích,  SK lyžování

2. pořadí: Eva Skalníková, běh na

lyžích,  SK lyžování

3. pořadí: Petr Hubáček, atletika,

TJ N. Město

Pavel Jonák, horolezectví, Radek

Jaroš

 Petr Kutal, severská kombinace,

skok, Gymnázium V. Makovského

Ostatní dle abecedy:
Karel Holub, duatlon,  ŠSK při 2. ZŠ

Lenka Hrušková,  orient. běh,  Petr

Mareček

Radek Jaroš,  horolezectví, komise

pro mládež a tělovýchovu

Barbora Kršková,  biatlon, duatlon,

ŠSK při 2. ZŠ

Josef Kučera,  běh na lyžích,  SK

lyžování

Petra Letenská, běh na lyžích, SK

lyžování

Josef Mareček, cyklokros, silnič-

ní cyklistika, Alena Marečková

Helena Stojarová,  vzorný cvičitel,

TJ  N. Město

Martina Štursová, běh na lyžích,

SK lyžování

Sport - družstva
Václav Švub, Petra Letenská, Jo-

sef Kučera, Jana Skalníková,

Tomáš Ročárek, Josef Holemář,

Martina Štursová,  běh na lyžích,

SK lyžování

Kultura -  jednotlivci
George Pinkava, sólový přednes,

ZUŠ

Miroslava Jamborová,  sólový před-

nes,  ZUŠ

Kultura – družstva

Veronika Klapačová, Jarmila

Krausová, Markéta Nečasová,

Štěpán Zikmund, inscenace,

ZUŠ

Zájmová a vzdělávací oblast
– družstva
Michal Kříž, Jakub Slezák, Vít Švest-

ka, Michal Horní, Adam Chroust,

Josef Tulis, Jan Císař + vedoucí:

Rostislav Havlíček, Zdeněk Dvo-

řák, Michal Miko, poznávací zá-

vod přírodou, Junák

Celkem bylo oceněno 16 jednot-

livců (z oblasti sportu 14 a 2 z oblasti

kultury) a 3 družstva (1 ze sportu,

1 z oblasti kultury a 1 z oblasti zá-

jmové a vzdělávací).

Cena pozemku v podnikatelské zóně: 1m2/200 Kč
Zastupitelé schválili, že pozem-

ky v pohledecké průmyslové zóně

budou zájemcům o podnikání pro-

dávány za 200 Kč za 1m2. V sou-

časné době jsou jako zájemci evi-

dováni někteří stávající pronajima-

telé a dvě nově se hlásící firmy.

Firma CIT INTERNATIONAL ob-

choduje s elektronickými kompo-

nenty a výhledově by mohla za-

městnat 30 a později 66 zaměstnan-

ců. Lanškrounská Komfi s.r.o. se

zabývá konstrukcí a výrobou stro-

jů a nabízí postavit ještě v letošním

roce montážní halu a zaměstnat až

35 pracovníků.

V souvislosti s průmyslovou zó-

nou  bylo znovu připomínáno jed-

nání s firmou Sporten a.s. o obou-

stranně výhodné směně. Za halu

HART, kterou město zároveň s po-

zemkem získalo, je nabízeno  při-

bližně  900 m kanalizačního potru-

bí, které vede od Sportenu a.s. až k

Luční ulici. Výhledově by bylo

vhodné napojit na tento kanál celý

Pohledec. EJ

Betlém stále rozjitřený
Část občanů ze čtvrti Betlém

nadále považuje uvažované umís-

tění druhé novoměstské benzi-

nové čerpací stanice za nevhodné.

Domnívají se, že benzinka zhor-

ší životní podmínky v jejich bez-

prostředním okolí. Zastupitel

Pejchal využil příležitosti opě-

tovného jednání o ÚP a již po-

druhé žádal o změnu využití částí

území ze „smíšeného neobyt-

ného území“ na „ostatní zeleň“.

V dlouhé a z obou stran se stejnými

argumenty vedené debatě také zno-

va zaznělo, že ÚP předkládá kon-

cepční řešení a že ne vše zakreslené

se skutečně postaví. Ovšem na pří-

mý dotaz, jak dalece jednání s in-

vestorem pokročila, starosta města

odpověděl, že žádost o stavební

povolení lze očekávat  v době vel-

mi krátké. EJ

První úprava v územním plánu
Na 20. mimořádném zasedání

zastupitelstva města dne 5. 3. byla

odsouhlasena první změna územ-

ního plánu. Zastupitelé změnili

„smíšené obytné území“ v lokalitě

Obora na „zahrádkářské kolonie

a zahrádkářské chaty“.

Část zastupitelů požadovala

již 12. 2., aby byla v návrhu ÚP

učiněna tato dílčí změna. Také

starosta města nepovažoval dle

svých slov  již tehdy za šQastné bu-

dovat trvalá obydlí v daném místě,

ale v zájmu rychlého schválení

ÚP nepodpořil pozměňovací ná-

vrh. Jak dále sdělil, rychlé a málo

komplikované jednání při úno-

rovém hlasování o ÚP bylo již

částečně zúročeno v okamžitě za-

hájených jednáních o výstavbě su-

permarketu.

  Ke změně funkce dané lokality

byla využita nejvýhodnější  a nej-

rychlejší cesta – revokace původní-

ho usnesení těsně před nabytím plat-

nosti  obecně závazné prováděcí

vyhlášky. Přítomní zastupitelé byli

při hlasování jednotní a podpořili

úmysl nestavět na Oboře obytné

domy. EJ

Jednali o nebezpečné křižovatce
Řešením současné velmi kompli-

kované situace na pětiramenné kři-

žovatce v Novém Městě na Moravě

se zabývalo jednání  s generálním

ředitelem Silnic a dálnic České re-

publiky Pavlem Havířem, kterého

se ve čtvrtek 7. března  na ředitel-

ství v Praze  zúčastnili poslanec par-

lamentu  Karel Černý,  zástupce

hejtmana kraje Vysočina Petr Po-

spíchal, místostarosta Nového Měs-

ta na Moravě Pavel Kliment a ředi-

tel  žUárské Správy a údržby silnic

Josef Sáblík.

Na nepřehlednou  pětiramennou

křižovatku v Novém Městě na Mo-

ravě,  která je na silnici první třídy

číslo 19, upozorňují již delší dobu

nejenom řidiči, ale stížnosti se množí

i ze strany chodců, protože v těchto

místech nevede žádný chodník.

Jediným možným řešením je zbu-

dování kruhového objezdu, kte-

rý by současnou kolizní situaci

zcela odstranil.  S novým řeše-

ním dopravní situace na této křižo-

vatce počítá i nový územní plán

města.

Na jednání jsme se jednoznač-

ně shodli na nutnosti  tuto situaci

co nejdříve řešit.  Do konce tohoto

roku by měla být zpracována do-

kumentace pro územní řízení

a první práce na kruhovém objez-

du by mohly začít na podzim  pří-

štího roku, řekl poslanec Karel

Černý a dodal, že další kolo jed-

nání o zmíněné křižovatce pro-

běhne v pondělí 18. března se

zástupcem hejtmana Petrem Po-

spíchalem v Novém Městě na Mo-

ravě.

Václav Leinweber

Petice proti rozšíření hřbitova
V rozpočtu na letošní rok je

určena částka 1 mil. 290 tis. Kč

na rozšíření katolického hřbitova.

Plán rozšíření uvažuje o posu-

nutí hřbitovní zdi směrem k fot-

balovému hřišti, a to tak daleko,

že by zeU  těsně sousedila s dne-

šní cestou. Plán rovněž  předpo-

kládá, že bude pokáceno 13 stro-

mů.  Bude-li hřbitov takto rozší-

řen, N. Město vyřeší své pro-

blémy s pohřbíváním na 40 – 50

let.

Proti rozšíření hřbitova se v pe-

tici vyslovilo na 130 občanů.

Nesouhlasí s kácením ani se zá-

borem zeleně,  kde si často hrají

děti.

Peticí se bude zabývat rada měs-

ta. O jejím rozhodnutí bude Novo-

městsko informovat.

dle inf. J. Sokolíčka
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Kino

Kulturní dům

Pašijové hry
V úterý 26. března v 19 hodin

pořádají Biskupské gymnázium ve

ŽUáru n.S. a žUárská římskokato-

lická farnost již čtvrté Pašijové hry

– příběh o ukřižování a zmrtvých-

vstání Ježíše Krista.

Velkolepá hodinová podívaná,

ve které se představí na 200 účin-

kujících, se koná pod širým nebem

na obvyklém místě na sídlišti Li-

bušín. dd

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

26. út v 19.30 h., 27. st v 18 h.

Pravá blondýnka (97´)

Komedie nejen pro blondýnky. Pre-

miéra, přístupný 50 Kč

31. ne v 19.30 h.

Deník Bridget Jonesové (93´)

Povzbudivá britská romantická ko-

medie. Příst. od 12 let 55 Kč

2. út ve 20 h., 3. st ve 20 h.

Z pekla (137´)

Odvážná variace na téma Jack Roz-

parovač. Hl. role Johny Deep. Pre-

miéra, příst. od 18 let. 55 Kč

5. pá ve 20 h., 6. so ve 20 h.

Moulin Rouge (127´)

Kabaret, útočiště bohémy, bordel –

Moulin Rouge kolem roku 1900.

Premiéra, příst. od 12 let 55 Kč

9. út v 18 h., 10. st v 18 h.

Příšerky, s.r.o. (96´)

Počítačem animovaný film. Česká

verze, premiéra, přístupný 48 Kč

10. st v 9.30 hod.

Létající koberec (64´)

Pásmo pohádek 10 Kč

12. so ve 20 h., 13. so ve 20 h.

Banditi (124´)

Kriminální komedie. Premiéra,

příst. od 12 let 55 Kč

Ve dnech 19. – 20. 4. promítáme

film Pán prstenů. Předprodej na

tento film bude zahájen 12. 3.

Úmrtí
23. 2. Silvestr Roušar (1935)

28. 2. Pavel Jůda (1928)

  4. 3. Josefa Váchová (1913)

  9. 3. Marta Jurovatá (1968)

12. 3. Marta Pavlíková (1936)

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

Připravujeme:

po 15. 4. Klarinetové kvarteto

čt 25. 4. Beseda o CHKO
s Jaromírem Čejkou

čt 2. 5. Večer písniček
Pavla Nováka (2. a 3. 5. vystoupe-

ní P. Nováka pro školy)

Klub Středozemě
Masarykova 176 (za kinem)

Každé úterý přednášky, besedy,

poslechovky.

V pátek nepravidelně hudba „na

živo“ - koncert, jam-session.

Obchod s CD, LP, MC, čaji

- otevřeno každý pracovní den

11-18 hod., so 9-12 hod.

Internet pro veřejnost  každý pra-

covní den 11-18 hod., so 9-12 hod.

Další informace naleznete na

http:// stredozeme.webpark.cz

út 26. 3., 19 hod.

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

tografií

út 2. 4., 19 hod.

Starověké inspirace - poslechovka

Radka Smolena, inspirace hudbou

ze středověku a starověku v dnešní

muzice. Ukázky i „na živo“, s nině-

rou atd. Těžko dostupné nahrávky!

Velmi doporučujeme!

pá 5. 4., 19.30 hod.

Karel Vepřek - lyrický písničkář,

folkový koncert

út 9. 4., 19 hod.

Dvanáctka – tucet nahlédnutí do

historie i současnosti hudby, posle-

chovka Tomáše Lavického

út 16. 4., 18 hod.

Jedním uchem tam a tím druhým
taky! – poslechovka Dušana Svíby

út 23. 4., 19 hod.

Ural – Luboš Závorka
cestopisná beseda s diapozitivy

Dům dětí a mládeže

na všechny akce v budově Klubíč-

ka přezůvky s sebou

so 23. 2., 10 hod.

Malování velikonočních  vajíček
s sebou 3 natvrdo uvařená vajíčka,

10 Kč

ne 24. 3., 9 – 18 hod.

Neděle s internetem
doporučujeme rezervovat si místo

u počítače, 7 Kč/hodina připojení

1. 4. – 31. 5.

Zmáčkni to!
Podařilo se ti nafotit něco netradič-

ního? Do Klubíčka s tím! Osobně

nebo poštou, nejpozději do 31. 5.

so 6. 4., 10 hod.

Kris krosiáda
Hra se slovíčky, česká obdoba

Scrabble, 10 Kč

ne 14. 4. 10 – 16 hod.

Počítače pro malé špunty
Příležitost pro předškoláky osahat

si počítač. Rodičovský doprovod

se může také zabavit i občerstvit.

Doporučujeme rezervaci místa u po-

čítače, 10 Kč  děti i dospělí

Knihkupectví
Trojan

nabízí:

-Černý Jaromír: Kaplisko – kro-

nika zapsaná do krajiny

-Loupour Luděk: ŽHárské pověsti
(ilustrace Radovan Živný)

-Makovský Vladimír: Ubušínek
1390 – 2000, 610 let, historický

pohled na obec

Horácké muzeum

ZUŠ Jana Štursy

Horácké muzeum

Jan Doležal, zakladatel lesnické li-

teratury (do konce března)

Otakar Šín, hudební skladatel (do

konce dubna)

INZERCE
● Pronajmu pozemek (políčko

2000m2) nad Zichovým rybníkem.

Inf. na tel. 617 338

● Pronajmu družst. byt 1+1 s bal-

konem v NM, v pěkném a klidném

prostředí, podm. platba nájmu na

rok předem. tel. 0616/617 321

● Prodám dvougenerační dům v Čá-

slavi, prázdný. tel. 0322/399237

● Prodám el. sporák Mora 3102,

velmi zachovalý, 4000 Kč, tel. 618

961

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Další setkání v Klubíčku se usku-

teční v úterý 2. 4. a 16. 4. od 15.30

do 17 hod.

Ochotníci z Křídel
sehrají veselohru

Hudební výstavka v Horáckém muzeu
Rozsahem nevelkou, ale na do-

kumenty bohatou výstavku o Ota-

karu Šínovi připravil Okresní

archiv ve ŽUáru nad Sázavou.

Přibližuje život a dílo dnes již za-

pomenutého hudebního sklada-

tele, uznávaného teoretika a peda-

goga, profesora Státní konzervato-

ře hudby v Praze a člena České

akademie věd a umění. Naše obča-

ny bude zajímat, že tento rokyten-

ský rodák, který se s hudbou setká-

val od dětství v otcově hostinci

na Fryšavě, pobýval i v Novém

Městě. Navštěvoval zde měš-

Qan.skou školu a v letech 1898 –

1900 se zde vyučil sladovnictví.

Svědčí o tom vystavená pracovní

knížka podepsaná novoměstským

starostou stavitelem Josefem Sa-

dílkem. Mezi dalšími 72 dokumen-

ty je zřejmě nejzajímavější kore-

spondence s hudebními přáteli

a dopisy žáků Dalibora Vačkáře,

Alexandra Moyzese a Rafaela Ku-

belíka. Patřil k nim i Josef Pálení-

ček aj. O úctě prokazované Otaka-

ru Šínovi svědčí i opakovaná pre-

zidentova pozvání na čaj ze 20. let

20. století. Horácké muzeum na

výstavu přispělo několika ruko-

pisnými  i tiskem vydanými sklad-

bami.

Otakar Šín, nazývaný učitelem

hudebních skladatelů, se dožil pou-

hých 62 let. Zemřel roku 1943 a je

pohřben na Fryšavě, kam donedáv-

na do svého rodiště dojížděl i Šínův

synovec doc. Pavel Čotek, rovněž

hudební pedagog a skladatel.

HM

Upozorňujeme rodinné přísluš-

níky jubilantů, kteří v letošním roce

oslaví jubilejní svatby a kteří si pře-

jí, aby jim osobně poblahopřál sta-

rosta města, aby podrobnosti a data

nahlásili na MÚ PhDr. Řádkové,

tel. 652 019.

Zároveň upozorňujeme, že na

stejném tel. čísle mohou rodinní pří-

slušníci požádat o zveřejnění bla-

hopřání na stránkách Novoměstska.

Vzhledem k nově platnému záko-

nu na ochranu osobních dat a údajů

nemají pracovníci MÚ možnost zjis-

tit termín jubilejních svateb a bez

souhlasu jubilanta, případně jeho

rodiny nemají právo tyto údaje zve-

řejnit. red.

st. 27.3. v 19 hod.

Evangelický kostel

G. B. Pergolesi: Stabat Mater
(koncert pedagogů)

čt 11. 4.,  17 hod.

velký sál KD

Vystoupení žáků tanečního oboru

Jubilejní svatby

POD DUBEM,
ZA DUBEM

Kulturní dům Křídla

sobota 23. 3. v 19 hod.

neděle 24. 3.     ve 14 a 19 hod.

neděle 31. 3. v 19 hod.
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Geodetická
kancelář
v Novém

Městě  zůstala
Geodetické  práce  jsou  služby,

které  občan  nepotřebuje  často.  Je

přesto  dobré, je-li  tato  služba

v jeho  dosahu.  Není  tajemstvím,

že  i  v  Novém  Městě  na  Mor.  byl

koncem  roku 2001 zrušen  jeden

z provozů  Geodezie  Brno, a.s.

Je  radostné,  že  můžeme  obča-

nům  oznámit,  že  ve  stejných  pro-

storách,  v budově,  kde  je  i  Kata-

strální  úřad,  tj.  Masarykova  197

ve  druhém  patře,  najdou  geode-

tickou  kancelář.

Je  zřejmé,  že  tyto  služby  jsou

zaměřeny   především  pro obyva-

tele  Nového  Města  na  Mor.

a  okolí. Přijímáme  objednávky  na

veškeré  práce  v oboru  geodézie.

Tuto  geodetickou  kancelář  ote-

vřelo  sdružení  podnikatelů

s názvem  Geodezie  GP. GP  je

zkratka  geometrického  plánu,  pro-

tože  převážná  část  činnosti   jsou

geometrické  plány. Podnikatelé,

kteří  založili  toto  sdružení,  jsou

všichni  bývalí  zaměstnanci  Geo-

dezie  Brno,  a.s.  a  mají  bohaté

a  letité  zkušenosti  v  katastru  ne-

movitostí.

Ing.  Jaromír  Vojta,
úředně oprávněný  zeměměř.  ing

Neuctivé chování na hřbitově
(redakčně kráceno)

Dne 15. 2. kolem 17 hod. jsem

u evangelického hřbitova spatřil

skupinu asi 10 dětí z oddílu Junák,

jak skotačí po zídce hřbitova a běhá

mezi hroby. Když jsem je spatřil,

na povel vedoucího přeskočili zíd-

ku a branku a zmizeli ke Třem kří-

žům.

Tuto lokalitu navštěvují Junáci

často. Místo pobíhání mezi hroby

by se mohli věnovat úklidu příkop

a cesty ke Třem křížům. Co vy na

to, Junáci Josef Alt

Přístavba nových bytů v Novém Městě na Moravě
V Novém Městě na Moravě byla

v minulém roce dokončena jedna

z největších investičních akcí, a to

výstavba sociálních bytů. Rekon-

strukcí bývalé  hotelové ubytovny

UNO, která byla převedena  městu

z majetku GEAM Dolní Rožínka,

vzniklo šedesát osm nových obec-

ních bytů, převážně malometrážní-

ho charakteru.

Další etapou, která by úspěšně

navázala na nově rekonstruova-

nou budovu, je přístavba dalších

24 obecních bytů. O možnosti za-

pojení akce do programu financo-

vání. Státním fondem bydlení

jednal v pondělí 4. března 2002

místostarosta města Pavel Kliment

s ředitelem Státního fondu rozvo-

je bydlení JUDr. Josefem Wag-

nerem, který přijel do Nového

Města na Moravě na pozvání po-

slance Parlamentu ČR Karla Černé-

ho.

Přístavba dalších 24 malometráž-

ních bytů, o které je v Novém Měs-

tě  velký zájem, bude navazovat na

stávající objekt a plně využije jeho

hlavního komunikačního uzlu a

dalších instalací.  O státní podporu

musí radnice v Novém Městě na

Moravě zažádat do 29. března 2002,

dotace na jeden byl je v současné

době stanovena na 320 tisíc korun,

další finanční prostředky  bude

muset pokrýt město. To má na le-

tošní rok ve svém rozpočtu vyčle-

něnou částku na přípravu celé akce.

Přístavba nových bytů přispěje

zcela určitě k řešení bytové otázky

v Novém Městě na Moravě, kde je

v současné době nedostatek zejmé-

na  malometrážních bytů. O opod-

statněnosti akce svědčí i to, že do

výběrového řízení na obsazení bytů

v první etapě se přihlásilo více než

třikrát tolik uchazečů, než bylo mo-

žno uspokojit. Ing. Josef Poul

Na fotografii  zleva: poslanec Karel Černý, Ing. Josef Poul, Pavel Kliment

a ředitel Státního fondu rozvoje bydlení JUDr. Jan Wagner.

Regenerace městské památkové zóny
Chránit dědictví otců, pečovat

o ně a citlivě na ně navazovat by

mělo být samozřejmým požadav-

kem. Jsme k tomu zavázáni nejen

z úcty k našim předkům, ale aby-

chom i pro příští generace uchovali

to, co nám dějiny předaly. V pa-

mátkách se projevuje naše začleně-

ní do kontinuity dějin, o ně se pod-

statnou měrou opírá vědomí ná-

rodní identity i pocit přináležitosti

ke konkrétní obci, která je naším

domovem.

Přesto bylo toto památkové dě-

dictví v průběhu minulých let váž-

ně ohroženo – zanedbáním údržby

i fyzickou likvidací. O tom v N.

Městě svědčí například asanace sta-

veb na  celé pravé straně Masary-

kovy ulice a jihovýchodní straně

Komenského náměstí i zdevastova-

né památkové objekty čp. 4 a čp. 6.

Z důvodů nápravy stávajícího sta-

vu se naše město přihlásilo

k usnesení vlády o obnově památ-

kových zón a rezervací měst ČR

zpracováním vlastního Programu

regenerace městské památkové zóny

Nového Města na Moravě.

Každoročně jsou za tímto úče-

lem ze státního fondu na obnovu

památek a z městského rozpočtu

uvolňovány finanční prostředky,

které jsou určeny na rekonstrukce

a restaurování památek. Určitým

způsobem jsou zvýhodněny domy,

jež jsou zapsány v Ústředním se-

znamu památek ČR, neboQ jenom

na ně lze použít  prostředky ze stát-

ního fondu.

V souladu se Směrnicí MK ČR

a vyhláškou města č. 2/98 zastupi-

telstvo města na svém mimořád-

ném zasedání 5. 3. rozdělilo vlast-

níkům následných památek částku

ve výši 300 tisíc Kč z památkové-

ho fondu města a 1030 tisíc Kč

z památkového fondu MK ČR.

Horácká galerie obdržela na ob-

novu fasády zámku celkem 1055

tis. Kč, Hana Slonková na opravu

fasády a výměnu oken zadního trak-

tu domu čp. 6 (pekařství a zeleni-

na) finanční příspěvek ve výši

250 tis. Kč  a manželé Kromíchalo-

vi na opravu fasády domu čp. 88

příspěvek ve výši 25 tis. Kč.

I přes poměrně celkovou vyso-

kou částku 1330 tis. Kč, jež byla na

regeneraci MPZ v N. Městě pro

rok 2002 uvolněna,  nemohly být

veškeré požadavky o poskytnutí

příspěvku uspokojeny. Snad bude

jejich žádostem vyhověno v příštím

roce. Žofie Řádková
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Stomatologická pohotovostní služba
Lékařské ošetření je poskytováno v době 8 – 12 hod.

23. 3. MUDr. Tomáš Dvořák, zdr,. stř. V. Losenice, MUDr. Eva Daňková,

Rovečné 176, MUDr. Zdeňka Ouředníčková, Masarykovo nám., V. Bíteš
30. 3. MUDr. Danuše Grenarová, zdr. stř. ŽĎAS, ZR, MUDr. Ivo Matono-

ha, zdr. stř. Jimramov, MUDr. Miroslava Rohovská, poliklinika V. Mezi-
říčí
31. 3. MUDr. Marie Přikrylová, poliklinika ZR, MUDr. Jiřina Foltanová,

zdr. stř. Svratka
1. 4. MUDr. Alžběta Pivničková, železniční stanice ZR, MUDr. Milena

Vránová, poliklinika Bystřice
6. 4. MUDr. Alena Burešová, poliklinika NM, MUDr. Rostislav Kozák,

Zahradní 271, Bystřice, MUDr. Vladimíra Jelínková, poliklinika V. Bíteš
7. 4. MUDr. Tomáš Konečný, ŽUárská NM, MUDr. Marie Kozáková,

Zahradní 271, Bystřice

ÿ OKAMŽITÉ ÚVĚRY

na bydlení s roční

úrokovou sazbou 6,9 %
(úvěru 100.000 Kč odpovídá

měsíční splátka 700 Kč)

Bližší informace

tel. 0737 56 39 03

ÿ  BEZÚČELOVÉ  ÚVĚRY
BEZ RUČITELE

POLICIE INFORMUJE

Policie ČR
I když řešení přestupků souvise-

jících s jízdou vozidlem pod vli-

vem alkoholu nespadá přímo do

kompetence MP, vyskytují se i ta-

kové případy, kdy musí strážník

zakročit  a zamezit ohrožení života,

zdraví či majetku. V měsíci březnu

se objevily hned dva případy

v krátké době po sobě.

První z nich se stal  7. března

kolem 23:00 hodiny. Hlídka prá-

vě prováděla kontrolu parkoviš-

tě před katolickým hřbitovem,

když si povšimla přijíždějícího

vozidla zn. Opel. Jeho řidič bez

okolků  zaparkoval 5 m od hlídky

na trávník. Odejít od vozidla

mu však hlídka již nedovolila.

VždyQ jen z chůze a dechu by-

lo zcela jasné, jak na tom řidič

je.

Druhý případ se stal  8. března

v 03:15 hodin. Řidič Škodovky na

sebe v tu chvíli upozornil razantní

jízdou a porušením dopravní znač-

ky zákaz vjezdu. Při řešení jeho

přestupku neunikl strážníkům liho-

vý dech řidiče, proto přivolali na

místo Policii ČR. Ta si stejně jako

v prvním  případě celou věc pře-

vzala k dalšímu řízení.

Na cestu domů  dne 9. března

hned tak nezapomene mladá žena

z Pohledce, když na ni na ul. Soš-

kova zaútočil  špatně zajištěný pes.

Aby nepříjemností nebylo málo,

zjistilo se, že majitel nemá potvrze-

ní o očkování zvířete. Hlídce tak

nezbylo než majitele se psem nalo-

žit do vozidla a odvézt k veterináři.

Aby si majitel uvědomil své povin-

nosti a probudil v sobě více  odpo-

vědnosti, dostal řádnou  blokovou

pokutu.

Závěrem mi dovolte krátké upo-

zornění pro chovatele psů,  kteří

navštěvují  se svými čtyřnohými

miláčky lokalitu u katolického hřbi-

tova. Právě k tomuto místu směřu-

je nejvíce stížností na chovatele.

Některé konkrétní případy jsou již

řešeny, jiné, doposud anonymní,

přijdou na řadu.  Společným jme-

novatelem všech stížností je lidská

neohleduplnost.

Stěžující si jistě nemají chovate-

lům za zlé, když  si v Koruně  své-

ho psa  vypustí a nechají ho tak

chvíli volně proběhnout. Problém

však vyvstane, když se v blízkosti

nachází někdo další. Právě starších

občanů, kteří do těchto míst často

přichází, se uvedené dotýká nejví-

ce. Strach z rozdováděných zvířat

mnohdy staršího občana zcela od-

radí z  plánované návštěvy hřbi-

tova, takže jde raději nazpět, než

aby se vystavoval jistému stresu.

Nic nepomůže ani volání chovate-

le, že si pes chce jen hrát, nebo že

nic neudělá apod.

A jak vše dopadne, když  se

v takovém místě potkají dva psi?

Který je v té chvíli ve výhodě?

OdpověU je jasná. Nebude to ten,

který má nasazen košík, ale ani ten,

který je veden  na vodítku. Kdo

z chovatelů pak může říci, že do-

káže svého volně pobíhajícího psa

odvolat?

Strážníci si tyto situace uvědo-

mují a  problematickým místům

věnují pozornost. Jednotlivé přípa-

dy budou kromě jiného i fotogra-

fovat. Pokud nedojde k nápravě,

bude zvažováno i  případné zveřej-

nění např. v Novoměstsku.

Petr Gregor

Dne 28. února byl z popudu

vedoucího jednoho z novoměst-

ských hotelů prověřen v hotelu uby-

tovaný muž. Vedoucímu hotelu

se totiž zdálo, že jej hostí na své

vlastní náklady. Při prověření vy-

šlo najevo, že se jedná o celostátně

hledaného podvodníka, který vy-

užívá služeb soukromých hote-

lů. Pobývá v nich pod příslibem

úhrady ubytování a stravování,

dokud není seznámen se závěreč-

ným účtem. Hned poté hotel opouš-

tí. Využívá toho, že hoteliér ze stu-

du, že se nechal napálit, věc policii

ani nenahlásí. V našem služebním

obvodu takto pobýval do listopa-

du. K podvodům se doznal. Vzhle-

dem k tomu, že větší škodu způso-

bil v okrese Svitavy, bylo vše pře-

dáno kriminální policii ve Svita-

vách.

Od počátku března je v šetření

jednání tří chlapců, žáků zdejších

škol ve stáří 13 – 15 roků. Od ledna

kradli peníze a mobilní telefony

v šatnách tělocvičen a v různých če-

kárnách v N. Městě i ve ŽUáru n.S.

Ve spolupráci s kriminalisty se

podařilo objasnit několik přípa-

dů sprejerství v N. Městě. Skupina

pěti výrostků ve věku 13 – 17 roků

stříkala spreji na zdi objektů od po-

čátku srpna loňského roku. Při še-

tření vyšlo najevo, že některé vý-

tvory má na svědomí skupina spre-

jerů z Bystřice n.P.

Mimo tyto případy je od 28. úno-

ra v šetření jednání 31 letého mu-

že, který při pobytu v místní res-

tauraci udeřil pivní sklenicí do hla-

vy 48 letého spolustolovníka. Při-

vodil si trestní stíhání pro trestné

činy výtržnictví a ublížení na zdra-

ví. Dále jsou v šetření případy

dosud neznámých pachatelů – krá-

dež vloupáním do chat v Jimramo-

vě, krádež ze sklepů ve Sněžném,

krádež motorových pil v Krásném

a odcizení osobního vozu ve Svrat-

ce. kpt. Bouček

Městská policie
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S arogancí do Evropy?
Jednoho čtvrtečního odpoledne

jsem si udělal přestávku při psaní

své diplomové práce. Byl krásný

slunečný den a při vycházce na ná-

městí jsem se zastavil v knihku-

pectví vedle České spořitelny a.s.

(co kdybych tam uviděl nějaký

vhodný titul k blížícím se naroze-

ninám jednoho známého). Když

jsem však bral do svých rukou třetí

knihu a listoval jejími stránkami,

uslyšel jsem z úst paní prodavačky

slova, která mi svým tónem a obsa-

hem připadala jako z jiného světa.

Byl jsem důrazně upozorněn, že

„na prohlížení tady jsou knihovny“

a „že jsem přišel do knihkupectví

zase zabít hodinu.“ V té chvíli jsem

tam mohl být asi deset minut. Ujistil

jsem paní prodavačku, že už si tam

nikdy nic nekoupím, a jako omrá-

čený jsem  vyvrávoral z obchodu.

Od doby, co jsem opustil brány

svého novoměstského gymnázia, se

zdržuji většinou v Praze, několi-

krát jsem také delší dobu pobýval

v USA a v Německu. Mám knihy

rád, hodně čtu, dost za ně utrácím

a těchto svých „zlozvyků“ jsem se

nevyvaroval ani v zahraničí, kde

jsem si návštěvu prodejců knih sa-

mozřejmě také ujít nenechal. Na-

příklad v USA existuje v každém

větším městě obrovské knihkupec-

tví společnosti Barnes & Noble, kte-

ré bývá spojeno s kavárnou, do

které si lidé nosí hromady knih,

a než si je koupí, důkladně si je

prolistují, což někdy trvá i hodiny.

Když si za celé odpoledne nic ne-

koupí, nic se neděje. Kniha není

rohlík (a to povahou ani cenou),

takže to nikomu divné nepřijde.

Podobně fungují i větší knihkupec-

tví v Německu, ale ani v Praze by

se nikomu nemohlo stát, že bude

při delším prohlížení „odkázán na

knihovny.“

Nikdo nemůže po drobných

knihkupcích požadovat, aby pro-

vozovali kavárny, ale dodržování

určitých hranic slušnosti k zákaz-

níkovi snad ano. S tím, že se tyto

hranice vždy nedodržují v Novém

Městě, kde jsem vyrostl a kam

se vždy rád vracím a vracet budu,

se však jen těžko smiřuji. Podob-

nou aroganci jsem nezažil v USA,

jinde v Evropě, v Izraeli a dokon-

ce ani v Egyptě. Doufám, že do

malého města na Vysočině, které

usiluje o přízeň turistů a jako celá

ČR doufá v brzký vstup do EU,

takovéto způsoby nepatří. Nebo

snad ano?

Petr Válek
student 5. ročníku Právnické

fakulty UK

Ve Washingtonu bude stát TGM

VZDĚLÁVACÍ KURZY NA POČÍTAČI

Základy ovládání počítače – 16 h

· SPOUŠTĚNÍ PROGRAMŮ

· SOUBORY A SLOŽKY

· JEDNODUCHÉ KANCELÁŘSKÉ

programy

9. 4. – 18. 4., út a čt od 15:00

Nové Město na Moravě

cena: 1 490 Kč/osobu
Informace a přihlášky: Mgr. Radek Maca

0776 274 152 – celý den

0616 615 930 - večer

KANCELÁŘE,
OBCHOD,

SKLAD
NA PRONÁJEM

celkem cca 130 m2

Drobného 366,

Nové Město na Moravě
TEL: 0606/643574

Kulturní dům

Na 74. řádné schůzi rady města dne

4. 3. bylo rozhodnuto, že obchod-

níci, kteří si pronajímají sály kul-

turního domu pro své prodejní

akce,  budou platit více. Dosavadní

cena za celodenní pronájem  činila

3000 Kč, nyní se zvyšuje na 4000

Kč. dle inf. J. Sokolíčka

od Vincence Makovského
Velvyslanectví České republiky

ve Washingtonu požádalo všechny

kraje v naší zemi o finanční příspě-

vek na projekt „Socha TGM ve

Washingtonu“. Projekt organizuje

velvyslanectví České republiky ve

spolupráci s krajanskou komunitou

vedenou sdružením American Fri-

ends of the Czech Republic. Bylo

vybráno dílo od Vincence Makov-

ského, které v současné době vlast-

ní Národní galerie v Praze. Ta sou-

hlasí s jeho prodejem pro realizaci

projektu. Socha by měla stát v par-

číku před hlavní budovou Světové

banky, asi pět minut chůze od Bílé-

ho domu. Celkové náklady se od-

hadují na 275 tis. USD. Na projekt

již přispěla města Brno a Praha část-

kami 200 a 400 tis. Kč.

Žádost o příspěvek na realizaci

projektu projednávala 12. března.

Rada kraje Vysočina. Dle sdělení

RNDr. Miloše Vystrčila, prvního zá-

stupce hejtmana,  doporučila rada

zastupitelstvu přispět částkou 50 tis.

Kč. EJ

zdražuje
trhovcům pronájem

V neděli 17. 3. navštívil při své cestě po kraji Vysočina místopředseda

vlády Vladimír Špidla spolu s ministrem obrany Jaroslavem Tvrdíkem

a ministrem dopravy a spojů Jaromírem Schlingem Nové Město na Mora-

vě. Návštěva byla seznámena se zrekonstruovanou budovou č.p. 301

(bývalá hotelovka UNO), kterou si podrobně prohlédli včetně návštěvy

jednoho bytu. Bylo konstatováno, že při rekonstrukci objektu se podařilo

efektivně využít státních i městských finančních prostředků. Předpokláda-

né vybudování 24 nových bytových jednotek bude mít ze strany státních

orgánů zajisté podporu, ta byla při návštěvě i přislíbena. Další diskuze se

vedla hlavně nad osudem katastrálního úřadu v N. Městě. Při této příle-

žitosti byl předán nesouhlasný dopis obcí mikroregionu Novoměstsko

k úmyslu zrušit v N. Městě katastrální úřad. Ze strany představitelů vlády

se dostalo jednoznačného příslibu o zachov ání pracoviště katastru, mini-

málně do doby kompletní digitalizace katastru nemovitostí.       pel

Místopředseda vlády Špidla a ministři
Schling a Tvrdík v Novém Městě

foto: J. Filip
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Prodejna sportovního zboží LYŽE – SLONEK
Soškova 231, Nové Město na Mor.

přijme ihned

SPOLEHLIVÉHO PRODAVAČE
kterému je sport koníčkem a tato práce by jej bavila.

Milan Slonek, 0616/615 829, 0608 249 081

Radek Jaroš míří na třetí nejvyšší horu světa
Koncem března má do Nepálu

odletět expedice Kanchenjung

a 2002. Radek Jaroš se Zdeňkem

Hrubým a Martinem Minaříkem

se znovu pokusí o výstup na horu

vysokou 8586 m n.m. a v překladu

nazývanou Pět pokladnic sněhu.

Ale na cestu se zřejmě nevydají

sami:

...pravděpodobně s námi na trek

poletí dva kámoši. Pavel Kubic-

ký a Martin Koukal. Bylo by to

hodně dobře. Pomohli by nám

s digitální technikou, který rozumí,

a s provozem počítače. S Mar-

tinem Koukalem jsme byli už

loni před expedicí na K2  na akli-

matizační akci v Peru na Huasca-

ránu.  Pro Martina to byla první

zkušenost ve vysokých horách. Před

tím jsme spolu už lezli samozřej-

mě na skalkách. A není to žádný

ztracený případ. Na olympiádu se

s tím asi nedostane, ale změna je

život. Jestli to půjde dobře, „šáh-

nou“ si kluci na osmitisícovku. Na-

před ještě ale musí Martin zvlád-

nout pořádně závěr Světového po-

háru v Lahti. Tak mu držme palce.

A ještě by nám mohli pomoct oddá-

lit „ponorkovku“. Určitě nás čeká.

Jedem jenom tři...

A sám Martin Koukal k cestě

dodává: ...až skončí Světový po-

hár,  začnu se připravovat na ces-

tu do Himalají. Razím totiž s Rad-

kem jako morální podpora a mas-

kot expedice. Mým cílem sice není

vrchol, ale kdybych si udělal

svůj vlastní výškovej osobák, by-

lo by to super (stávající je 6000m)!

Vybráno z www.radekjaros.cz  Na

této stránce lze hledat nejčerstvější

informace z expedice Kanchenjun-

ga 2002. EJ

Nemocné volejbalisty nahradila zvýšená bojovnost
Další, již třetí kolo volejbalové

soutěže krajského přeboru starších

žáků se hrálo v Havl. Brodě a naše

družstvo se tentokrát muselo potý-

kat nejen se soupeři, ale i s vlastní

marodkou.

Tři hráči ze základní šestky, kte-

ří byli vždy výraznou oporou

družstva, museli uposlechnout rad

doktorů a namísto bojů v havlíčko-

brodské tělocvičně ulehnout doma

do postele. Na jejich místa nastou-

pili mladší spoluhráči z týmu. Rá-

zem tak ale naděje na to, že by-

chom mohli úspěšně soupeřit

s vedoucími družstvy, výrazně

klesla. Mohli jsme se spolehnout

jen na zvýšenou obětavost v poli

a na  útočnější podání, které už

narušovalo útok soupeře v jejím

zárodku. Na síti jsme se totiž již

nemohli úspěšně bránit blokem

a ani tvrdě útočit z prostého (a pro

tento sport typického) důvodu. Dr-

tivá většina našich mladých hráčů

totiž ještě nedorostla do té správné

volejbalové výšky.

I za této situace byly výsledky

dobré. Sehráli jsme vyrovnané utká-

ní s Přibyslaví a prohráli jen těsně

1:2, vzápětí naši chlapci porazili

domácí družstvo H. Brodu 2:0

a nakonec jsme podlehli zatím su-

verénně nejlepšímu týmu Dukovan

0:2. Družstvo ŽUáru mělo tentokrát

volno. Příští turnaj, který se hraje

u nás v N. Městě, bude jistě pro

nás velmi důležitý a pevně doufá-

me, že využijeme domácí prostředí

k tomu, abychom se dostali před

naše žUárské rivaly a měli pak ještě

před posledním turnajem v Du-

kovanech naději bojovat o druhé

místo.

Tabulka po 3 kolech:
1.Přibyslav 9 6 3 12:7 15

2.Dukovany 6 6 0 12:0 12

3.ŽUár n. S. 6 3 3 7:6 9

4.Nové Město 6 3 3 7:7 9

5.Havl. Brod 9 0 6 0:18 6

Čtvrtý turnaj v Novém Městě se

uskuteční v sobotu 23. března

v tělocvičně Tělovýchovného stře-

diska na Tyršově ulici.

Předpokládané pořadí zápasů na-
šich žáků:
 8.00 hod.      N.Město – ŽUár

 9.00 hod.      N.Město – Přibyslav

10.00 hod.    N.Město – Dukovany

Zveme příznivce volejbalu a no-

voměstské spoluobčany, aby přišli

povzbudit žáky našeho města

v boji o volejbalové body.

MN

OSMDESÁT LET JUNÁKA

Jaké byly začátky skautingu

v Novém Městě? V lednu 1923 po-

řádal sportovní klub v Novém Městě

na Moravě VII. lyžařské závody.

Tehdejší Horácké listy, ročník XV,

č. 5 píší o těchto závodech se zmín-

kou o organizační pomoci skautů.

Toto je zatím nejrannější zaručená

informace o existenci organizace

skautů v N. Městě. Dovolil jsem si

posunout vznik novoměstského

skautingu do roku 1922. Dále ne,

přestože první zmínky o skautová-

ní na Vysočině můžeme číst z do-

kumentu z roku 1913 „První kroky

skautingu na naší půdě“ jehož au-

torem je Richard Neugebauer ze

ŽUáru, kde byl skautováním nad-

šen také malíř Jiří Židlický, jehož

krásné obrazy z přírody vlastní

Horácké muzeum. Spolu s několi-

ka pražskými studenty se vydali

pěšky s dvoukolovou károu od

železničního nádraží tehdejšího

Německého Brodu přes Přibyslav,

ského skautingu a jeho dva syno-

vé tábořili se svými oddíly u rybní-

ků Sykovec a Medlov již v roce

1925. Z deníku Jožky Šebka  (star-

šího bratra Jiřího Šebka, známého

novoměstského grafika) z roku

1928 lze vyčíst řadu zajímavých

informací o skautování a jeho stu-

dentském životě a také o kontak-

tech s Milotou a Velenem. Je vhod-

né připomenout, že Velen Fan-

derlík napsal několik skautských

knih a od roku 1944 byl členem

Mezinárodní komise v Londýně

pro potrestání válečných zloči-

nů. Ve svém deníku popisuje Jož-

ka Šebek také návštěvu prezidenta

T.G. Masaryka v N. Městě a své

setkání s Filipem Pánkem, jed-

ním z pozdějších vůdců, s A.B.

Svojsíkem na „Všeskautském

sjezdu“ v Bílovicích u Brna v roce

1928.

(pokračování)

Jiří Janíček, vedoucí střediska
Geodezie GP

sdružení  podnikatelů

oznamuje

V  budově
katastrálního  úřadu

2. patro
byla  otevřena

geodetická  kancelář

Geodezie  GP
Masarykova  197

Nové  Město  na  Mor.
tel.: 0616/616352

mobil: 0728/271922

Enpeka spol. s r.o.

nabízí svým zákazníkům

denně čerstvé pekařské

a cukrářské výrobky.

Pro obohacení velikonočního

sortimentu nabízíme

❈ šest druhů mazanců,

❈ tři druhy

velikonočních beránků

❈ a široký sortiment

cukrářských výrobků.

K nákupu do firemní prodejny Mírová

729, N. Město na Mor. vás srdečně

zve vedení společnosti.

Upozorňujeme čtenáře,

že příští číslo Novoměstska
nevyjde za dva týdny. Důvo-
dem je čerpání dovolené. Příš-
tí číslo Novoměstska očeká-
vejte ve schránkách nejdříve
12. dubna.

V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ – II.
ŽUár n. Sáz., Nové Město na Mor.,

kde navštívili Židlického rodiče,

přes Bystřici n. Pern. až do Tišno-

va. Uvážíme-li, že zakladatel čes-

kého skautingu Antonín Benjamin

Svojsík, pražský středoškolský

profesor, napsal svoji kroniku „Zá-

klady junáctví“  v roce 1912, bez-

prostředně po poznání skautingu

v Anglii, musíme konstatovat, že

ohlas studentů v Praze na tento nový

způsob života mládeže v přírodě

byl značný. Kromě této informace

o pražských studentech se v N. Mě-

stě projevoval také vliv skautů br-

něnských. Není bez zajímavosti, že

otec dvou skautských vůdců Vele-

na a Miloty Fanderlíkových Vladi-

mír Fanderlík byl již v roce 1910

členem turistického spolku „No-

ha“ zaměřeného na Novoměstsko.

V roce 1911 absolvoval také první

lyžařský kurz v Novém Městě pod

vedením samotného Bohumila Han-

če. Byl spoluzakladatelem brněn-


