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Ezop – poradna pro děti a dospělé
Od počátku září pracuje v No-

vém Městě poradna pro děti a do-

spělé EZOP. V názvu se za jednotli-

vými písmeny skrývají pojmy

E – empatie, Z – zábava, O – ote-

vřenost, P – podpora. Poradna roz-

víjí více aktivit. Na prvním místě to

je poradna pro děti. Očekává se, že

mnohé děti si do poradny na Drob-

ného ulici najdou cestu samy, jiné

využijí schránku na budově, do kte-

ré je možné dotazy vhazovat. Od-

povědi na takovéto otázky chtějí

pracovníci poradny zveřejňovat

v časopise, jehož vydávání je rov-

něž plánováno. Poradna chce najít

cestu k dětem a mladým lidem

i pravidelnými návštěvami škol

a pomocí práce tzv. streetworkerů,

kteří sami vyhledávají místa, kde se

jejich problematičtí vrstevníci schá-

zí. Poradna se nechce omezit na

péči o nejmenší děti, ale pomoc

a zájmovou činnost hodlá nabíd-

nout i mladým lidem do 18 let.

Dětem poradna nabízí mnoho

aktivit, a to zejména pro děti ze

sociálně slabších rodin. Předpoklá-

dá se, že dětem z majetnějších rodin

mohou rodiče zájmovou činnost

a výuku v různých uměleckých

školách, domech dětí a mládeže

a podobných zařízeních zaplatit.

V poradně Ezop bude klubovna

vždy otevřena a volně přístupná,

bez poplatku a vždy s někým do-

spělým, kdo bude podle potřeby

dohlížet, pomáhat, naslouchat. Po-

čítá se, že děti se budou moci reali-

zovat ve výtvarném kroužku, ta-

nečním, dramatickém, část starších

dětí bude připravovat zmiňované

noviny, k posezení a přemítání zve

malá čajovna.

Budou-li s poradnou úzce spolupra-

covat rodiče, půjde jistě vše lépe a

rychleji. Poradna zavádí konzultační

hodiny pro rodiče a chce jim nabíd-

nout i přednášky o poruchách učení.

Zajistí základní doučování dětem ze

sociálně slabších rodin a dětem s při-

druženými problémy. Už nyní spolu-

pracuje poradna s pedagogicko psy-

chologickou poradnou a s kurátory

okresního úřadu. Pracovníci poradny

chtějí docházet i do škol na schůzky

rodičovského sdružení.

Z dalších plánů a programů jen

připomeňme letní tábor pro sociál-

ně slabší děti, aktivní pomoc rodi-

nám s postiženým dítětem, program

„Pět P“, spočívající v dlouhodoběj-

ší partnerské a přátelské pomoci

dospělého dobrovolníka, který se

jednomu dítěti na čas stane velkým

bratrem či velkou sestrou.

kontakt: Drobného 366, tel. 566

616 980, 603 486 722,

p o r a d n a . e z o p @ s e z n a m . c z ,

www.poradna.ezop.cz

dle informací pracovnic
poradny Jany Pospíšilové

a Ivy Zitové

foto: Iva Zitová

Oprava popisu k fotografii

Autorem informačně turistické-

ho ukazatele u Pustého mlýna je

osmasedmdesátilý Vlastimil Slonek.

Jméno jeho rodu je nezapomenu-

telně vryto do historie výroby lyží

na Novoměstsku. Novoměstští skau-

ti úzce spolupracovali pouze při

dokončení a usazení ukazatele.

Rádi bychom panu Slonkovi tou-

to cestou poděkovali za spolupráci

a vyvinuté úsilí při výrobě ukazate-

le a jsme rádi, že jedna z nabíze-

ných tras k vycházkám se jmenuje

stejně jako naše středisko - Bílý štít.

Martin Drápalík

Dotace posílily rozpočet města
Zastupitelé města na svém XXI.

řádném zasedání vzali na vědo-

mí informativní zprávu o hospoda-

ření města a příspěvkových organi-

zací jím zřízených za I. pololetí

2002. v prvním pololetí roku 2002.

Současně schválili aktualizaci

rozpočtu města na tento rok. Dů-

vodem aktualizace byly přijaté

účelové dotace ze státního rozpoč-

tu, rozpočtu kraje Vysočina a Fon-

du Vysočiny ale i další předpoklá-

dané plnění rozpočtu, zejména

v oblasti výdajů. Největší účelové

dotace ze státního rozpočtu smě-

řovaly jako každoročně do škol-

ství. K těm dotacím, které nepři-

cházejí tak automaticky, patří: 1200

tis. Kč na investiční akci Infrastruk-

tura Holubka II, 35 tisíc Kč pro

Městskou knihovnu na program

Veřejné informační služby – obě

dotace ze státního rozpočtu. Fond

Vysočina přispěl částkou 25 tisíc

Kč na podporu projektu Nova

Civitas a kraj Vysočina dotuje Jed-

notku požární ochrany II částkou

70 tisíc Kč. Na základě zákonných

úprav došlo rovněž k navýšení

příjmů v odvětví pohřebnictví

o 116 tisíc Kč.

Dotacemi posílené příjmy měs-

ta umožnily úpravu výdajové-

ho rozpočtu v odvětvích pohřeb-

nictví, veřejná zeleň a doprava.

Částka 482 tisíc Kč je určena

na údržbu místních hřbitovů,

částka 300 tisíc Kč je určena na

novou náhradní výsadbu a na

údržbu stávající zeleně, částka

70 tisíc Kč pokryje škody způso-

bené srpnovými povodněmi na

ulicích Křičkova, Nečasova, Pol-

ní a v okolí koupaliště. Část ne-

použitých finančních prostředků

ve výši 234,1 tisíc Kč byla pře-

sunuta do rezervy města a bude

použita jen v případě mimořádných

událostí či havárie.

dle informací V. Strašilové

v Novoměstsku č.13

Dne 16. září zavítala na Ž�ársko ministryně zdravotnictví Marie Součko-

vá. Část svého programu věnovala návštěvě Okresní nemocnice v Novém

Městě na Moravě. Za účasti významných představitelů kraje, okresu

a okolních měst přestřihla pásku další rekonstruované budovy nemocnice,

respektive východního křídla hlavní budovy. Od 1. října může nemocnice

otevřít v nových prostorách oddělení chirurgie, urologie a ortopedie

a vrtulníky již nebudou muset přistávat na nedalekém parkovišti. Rekon-

strukce a stavba heliportu stály 95 mil. Kč. Západní část pavilonu na

rekonstrukci teprve čeká.

Dle slov ministryně Součkové by v kraji Vysočina neměla být zřízena

jedna krajská nemocnice, počítá se s pěti okresními, rovnoprávnými.

Pravděpodobná však je specializace každé z nemocnic na jiný obor.

dále viz str. 7. Foto: Alena Čadková
s turistickým ukazatelem
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Jubilanti

Kino

Horácká galerie

Kniha Trojan

Klub Středozemě

pá, so 4. - 5. ve 20 hod.
Těžce zamilován (114´)

Nejnovější love story, o jaké jste

kdy slyšeli. Přístupný 55 Kč

út 8. ve 20 hod.
Ptačí svět (92´)

Film vám umožní vidět Zemi ptačí-

ma očima a zažít jedinečný pocit

letu. Premiéra, přístupný 50 Kč

st 9. v 18 hod.
Únos domů (103´)

Rodinný film o hledání skutečného

domova. Přístupný 48 Kč

pá, so 11. – 12. ve 20 hod.
Blade 2 (117´)

Akční horor. Blade se musí spojit

s upíry, o krk jde všem. Premiéra,

příst. od 15 let 50 Kč

út, st 15. – 16. ve 20 hod.
Proroctví z temnot (119´)

Sci-fi thriller. Jsou věci, které se

i racionální novinář bojí pochopit.

Premiéra, příst. od 12 let 50 Kč

st. 16. v 9.30 hod.
Cvrček a spol. (60´)

Pásmo pohádek 15 Kč

pá, 18. ve 20 hod., so 19. v 18 hod.
Asterix a Obelix: Mise Kleopatra

(111´)

Comicsoví hrdinové na své druhé

misi – do starověkého Egypta. Pre-

miéra, přístupný 50 Kč

Dům dětí a mládeže

5. 10., od 10 hod.
Malujeme krajinky – vycházka

spojená s malováním podzimní kra-

jiny různými technikami, poplatek

 15 Kč

6. 10., 9 – 18 hod.
Neděle na Internetu  10 Kč/1 hod.

***

Jako novinku nabízíme rozhlaso-
vý kroužek. Je určen dětem od 10

let. Je zajištěno 1x měsíčně živé

vysílání tohoto kroužku v Českém

rozhlase, region Jihlava, v rozsahu

60 min. roční zápisné 600 Kč

***

KLUBÍČKO DANCE

SHOW LIVE

9. 10. od 15 hod. v Kulturním domě

***

pořádají

DDM Klubíčko a Novoměstská kul-

turní zařízení

z výtěžku budou nakoupeny hrač-

ky pro děti v Centru Zdislava, Dět-

ském domově v Rovečném a v ne-

mocnici v N. Městě

Martin Kocian * Markéta * DJ

BADY * 4*YOU * VERONA *

Těžkej Pokondr revival

osoby 0 – 18 let čeká světelná show,

dokonalý zvuk a živé vstupy rádia

CR Region

vstupné: do 18 let 35 Kč, ostatní 50

Kč

  2. 10. Josefa Kadlecová 89 let

  2. 10. Františka Mužátková 87 let

  6. 10. Vlasta Librová 90 let

10. 10. Karel Kotovic 75 let

12. 10. Hedvika Dudková 75 let

13. 10. Leopold Novák 80 let

13. 10. Jiřina Sýsová 75 let

18. 10. Zdeňka Konečná 80 let

23. 10. Božena Bartoňová 87 let

24. 10. Miroslava Šírová 80 let

25. 10. Žofie Mičíková 87 let

26. 10. Božena Makovská 88 let

27. 10. Jaroslava Přívarová 88 let

27. 10. Helena Košíková 80 let

30. 10. Josef Ondráček 80 let

Všem jubilantům blahopřejeme!

Kulturní dům
sobota 5. října v 14.00 hod.
6. horácký dětský folklorní bál
s volbou Miss bálu a Horácký zpě-

váček

pátek 18. října ve 20 hod.
Old dance party, DJ Zdeněk Vra-

novský, vstupné 50 Kč

úterý 22. října v 19.30 hod.
Koncert Brněnského instrumentál-
ního tria s názvem

„Od Vivaldiho po filmovou hud-

bu“, vstupné 45 Kč

středa 23. října v 17.00
Prodloužená tanečního kursu
vstupné 30 Kč

středa 30. října v 19.30 hod.
Miro Žbirka Modrý turné
koncert, host pořadu Martha, před-

prodej vstupenek v IC, vstupné 220

a 200 Kč

Připravujeme:
12. 11. Mandarinkový pokoj - di-

vadelní představení, účinkují: Jana

Šulcová, Libor Hruška, Tereza Kost-

ková, Martina Randová, Petr Mi-

keska

Židovské památky Moravy a Slez-
ska - fotografie Ing. Arch. J. Kle-
novského – do 20. 10.

Mojmír Preclík – výběr ze sochař-

ského díla – do 13. 10.

nabízí jeden z nejlepších filmů roku

PÁN PRSTENÚ – SPOLEČEN-
STVO PRSTENU
-VHS s českými titulky

-VHS s českým dabingem

-DVD

MATEŘSKÁ ŠKOLA

ŽĎÁRSKÁ

Setkání v Klubíčku se uskuteční

15. října od 15.30 do 16.30 hod.

ÍRÁN výstava fotografií M. Sva-
tušky do 5.11.
úterý 8. 10., od 19 hod.

Poslechovka Vojty Zikmunda,
autorské čtení, jistě velmi poetic-

ký večer a ...

úterý 15. 10., od 19 hod.
Dvanáctka - tucet nahlédnutí do
historie i současnosti hudby, po-

slechovka Tomáše Lavického

Hospicové hnutí

Vážení spoluobčané, chtěl

bych se Vám představit ja-

ko Váš kandidát do Senátu

za ODS a pozvat Vás k těmto

volbám. Nechci Vás rozhod-

ně strašit návratem komu-

nismu, oslabováním osob-

ních svobod, zvyšujícími se

daněmi, zadlužováním Va-

šich dětí a vnuků anebo Vám

uraženě vyčítat výsledek jar-

ních voleb. Přes problema-

tickýstart se dnes Senát stá-

vá a díky Vám může nadále

stát ostrůvkem stability a brz-

dou nevratných změn, téměř kopírujících „Národní fron-

tu“.

 ❒  ❒  ❒
Představil jsem se Vám pod heslem „Chci to jinak“. Je mi

56 roků, jsem ženatý a bydlím v Doubravníku. Nemohl jsem

studovat a po vyučení automechanikem jsem 15 let vyko-

nával tuto práci. V roce 1987 jsem dokončil studium na VUT

Brno a byl jsem promován.

Co chci? Myslím, že to, co Vy:
❒ změnit nerovné podmínky českých podnikatelů

❒ změnit nedobrý kredit Senátu zvýšením jeho kompe-

tentnosti

❒ změnit přístup k zájmové činnosti na malých městech

a vesnicích, jako většinou k nosné, nebo i jediné kultuře.

 ❒  ❒  ❒
Myslím, že budu důrazně zastupovat zájmy naší krásné Vy-

sočiny. Váš Miroslav Sedlařík

Taneční studio informuje
Mažoretky z N. Města získaly na Mistrovství České republiky v Přešti-

cích u Plzně velmi dobré umístění. Kadetky vybojovaly čtvrtou příčku

v pódiové choreografii a v celkovém pořadí skončily na 6. místě. Senior-

ky ve velmi silné konkurenci skončily v celkovém pořadí na 5. místě. Jana

Puchrová dovršila úspěchy mažoretek z N. Města získáním dalšího titulu

MISS mažoretka České republiky.       EZ

Koncert HC 3
Do Nového Města zavítá frýdec-

ko-místecká kapela HC 3 (Head

Cleaners). Pod vedením manažera

a producenta Tomáše Forýtka se

hudební soubor představí v rámci

tříměsíčního turné 27. října ve 21.00

hod. v novoměstském klubu Bro-

oklyn. Po vydání debutového sing-

lu v Austrálii se kapela vrací pod-

zimním turné do domácích klubů

v ČR.

Všichni jste v neděli 27. října

srdečně zváni. HC3

Baby klub Beruška
při MŠ Čtyřlístek, Drobného ul.

opět zahajuje činnost

Scházet se budeme každou středu

od 15 do 16 hod. Přij[te se po-

dívat, těšíme s na Vás.

MŠ POHÁDKA

ŽĎÁRSKÁ

–Vysočina
zve na přednášku

Mgr. Miroslav Erdinger:

Odborná znalost
i lidská blízkost v péči o klienty
těžce nemocné a umírající
úterý 15. 10., 18.30 hod., DPS
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VLÁČEK
Novoměstské rodinné centrum

zve na společné cvičení rodičů

a dětí plné her, říkadel a písniček

prostory „Klubu Středozemě“

(za kinem)

každý pátek 10 - 11 hodin

začínáme 4. 10.

ZUŠ  Jana Štursy
pořádá z podnětu Asociace ZUŠ

ČR benefiční koncert

„Školy školám“
Získané peníze budou zaslány

ZUŠ, které byly postiženy srp-

novými povodněmi. Koncert se

uskuteční v pondělí 21. října 2002

v 18:00 v sále KD. V listopadu

se k této akci připojí také učitelé

ZUŠ. Termín koncertu bude upřes-

něn.

Co by jinde za to dali!
Musím přiznat, že Novoměst-

sko a noviny píšící o Novém Měs-

tě na Moravě čtu velmi rád. Ne

proto, že jde o moje rodiště, ale

nyní už jen doslova pro pobavení.

Mentalita občanů, věřím, že jenom

těch nejvíce na sebe upozorňují-

cích, je totiž velmi zajímavá a mož-

ná by dokonce stála i za provedení

seriozního sociologického průzku-

mu na téma „maloměš\áctví v nás“.

Je zvláštní, že má-li se něco v

tomto městě realizovat, je okamžitě

vždy takové pozdvižení, že si člo-

věk říká, že v tomto městě se žije

pole hesla „nejlepší by bylo, kdy-

by tu nic nebylo“. Bohužel také

moc není. V jiných městech v prů-

myslových zónách již stojí dávno

nové výrobní haly, lidé dávno na-

kupují v prostorných supermarke-

tech, staví se nové bazény a kde to

je z důvodu atraktivity přírodních

krás jen trochu možné, i nová spor-

tovní a rekreační centra.

Bohužel v N. Městě zatím není

ani kde pořádně nakoupit a lidé

za nákupy musí jezdit i desítky

kilometrů, kde je konkurence

a tedy i levněji. Turisté se zde za-

tím musí spokojit se zděnu soci-

alistickou infrastrukturou, která je

završena skutečností, že i posled-

ní přímé vlakové spojení z uzlo-

vé stanice Brno je už krátce po

17. hodině! I do malých vesnic

je spojení zajištěno daleko po-

zději.

Co mě v poslední době velmi

překvapilo, je stále odmítavé sta-

novisko některých občanů, ale

i členů Rady města, k připravo-

vané stavbě silničního tunelu – viz

Novoměstsko č. 11. Co by za to

dali představitelé jiných měst a je-

jich občané, kdyby Ředitelství

silnic a dálnic bylo ochotno řešit

dopravní situaci v jejich městě

právě tímto způsobem! To zname-

ná schování komunikace do tune-

lu, čímž se neobjeví nehezký šrám

v krajině, odstraní se nebezpeč-

né a prudké stoupání a tím se zvý-

ší bezpečnost dopravy, zejména

v zimě. Zlepší se ekologické zatí-

žení obyvatel přilehlé lokality,

dojde k vytvoření důstojné bez-

pečné (místní) komunikace ke hřbi-

tovu a Třem křížům, kde časem

může vzniknout velmi zajímavá

a vyhledávaná lokalita pro relaxaci

a odpočinek.

Co je podstatné, město stavba nebu-

de stát ani korunu, protože ji plně uhra-

dí stát. Ten v případě zrušení stavby

tunelu uspořené prostředky k nesmír-

né radosti někoho jiného investuje jin-

de. Je proto nepochopitelné, proč jde

o „kritizovaný“ tunel, proč se měla

najít odvaha zastupitelů prosadit

přes odpor zahrádkářů vést kra-

jinu rušící silnici přes kopec nebo

dokonce v původní(!), naprosto

nevyhovující trase. Co by za to

dali např. u nás na radnici v Přero-

vě i lidé žijící v tomto městě!

Ti mohou takové řešení jen tiše

závidět.

Je pravdou, že ne všechna města

nesou nepsaný statut rekreačních

center a jsou umístěna v chráně-

ných krajinných oblastech, případ-

ně v jejich hranicích, jako je tomu

v případě Nového Města na Mo-

ravě. Tato skutečnost určitě byla

brána v úvahu jak co nejlépe řešit

daný problém se silnicí, aby bylo

toto město a přilehlá lokalita ko-

munikací co nejméně esteticky na-

rušeny. Je proto velmi těžké po-

chopit nechu\ k tomuto ideální-

mu řešení, navíc ještě proto, aby

k vůli horší, neestetické a méně

vyhovující variantě byl dokonce

měněn územní plán města, jak

o tom bylo v Novoměstsku psá-

no. Je tudíž pro město určitě štěs-

tím, že skupina zahrádkářů do-

kázala prosadit něco, o co se mar-

ně pokoušejí i daleko větší a mno-

hem významnější města v České

republice.  Bc. Jan Kušnír

Představujeme Ing. Josefa Novotného,

Můžete nám sdělit něco
o sobě?

Narodil jsem se před 50

lety v Novém Městě na Mo-

ravě, jsem ženatý a s ženou
Ludmilou máme tři syny. Pro-

fesí jsem elektrotechnik a do

roku 1992 jsem pracoval

v různých technických funk-

cích v Uranových dolech
Dolní Rožínka. Poté jsem byl

dva roky ředitelem MEZu

Nedvědice. V komunální po-

litice pracuji od ledna 1990

a od roku 1994 jsem staros-
tou města Bystřice nad Pern-

cích automatech a rozpočtovém určení daní pro obce.

V jakém výboru byste v případě svého zvolení chtěl praco-
vat?

Již řadu let pracuji v dopravních komisích krajských struk-
tur, a proto bych se rád věnoval této oblasti. Za úspěch pova-

žuji, že se už konečně začne rekonstruovat silnice Ž[ár –

Jihlava. Silnici II/150 Bystřice – Ž[ár se nám podařilo zařadit

zpět do I. třídy (I/19) a snažím se, aby v úseku Nové Město –

Bystřice se zahájily projekční práce na některých kritických
úsecích.

Co můžete nabídnout svým voličům na Novoměst-
sku?

Svým voličům nabízím využití zkušeností z komunální

politiky ve prospěch regionu i celého okresu. Když jsem před
osmi lety převzal starostování v Bystřici nad Pernštej-

nem, nebyli jsme schopni sestavit ani vyrovnaný rozpočet bez

jakéhokoliv rozvoje. V současné době patříme po ekono-

mické stránce k nejlépe prosperujícím městům. První pod-

mínkou prosperity bylo vytvoření dobré spolupráce ce-
lého zastupitelstva bez politikaření a potlačení stranických

vlivů.

Co byste chtěl vzkázat voličům?
Nenechte se „otrávit“ a přij[te už 25. října volit! Mám

zkušenosti, že věci, které nechám takzvaně být, se sice vět-
šinou vyřeší samy, ale téměř pokaždé jinak, než chci já.

Ing. Josef Novotný
starosta Bystřice nad Pernštejnem

štejnem.
Proč jste se rozhodl kandidovat do Senátu?

Rád bych zákony ovlivňoval přímo při jejich vzni-

ku. Zástupci obcí jsou totiž první, kteří vnímají negativ-

ní dopady některých zákonů na obyvatele. Posledním

špatným příkladem je zákon o odpadech. Aktivně se
snažím ovlivňovat legislativu nepřímo, je to pracné, ča-

sově náročné a mám omezené možnosti, ale přesto se

mně podařilo například přispět ke změně zákonů o hra-

kandidáta do Senátu PČR

Oblastní charita

ve Ž�áře nad Sázavou

pořádá benefiční koncert

Po temnotách světlo
dne 19.10. v 19. 30 hod.

ve farním kostele sv. Prokopa ve

Ž�áře n. S.

Účinkují:

Fontána naděje – N. Město na Mor.

* Schola – farnosti Zvole nad Pern-

št. * Gregorianská schola od sv.
Michala – Brno * Musica poetica
– N. Město na Mor. * ŽTáráček –

Ž[ár n. Sázavou. Výtěžek koncertu

- vstupné dobrovolné - bude věno-

ván obcím postiženým záplavami

z oblasti Litoměřicka.
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KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY

Uplynulé volební období bylo v Novém Městě ve znamení
bytové výstavby. Jaké priority budete mít v případě volebního
úspěchu na další čtyři roky?
Bude to opět bytová výstavba. Do plánu na rok 2002 byly zahrnu-

ty finanční prostředky na přípravu II. etapy výstavby 24 bytů

jako přístavba bytového domu UNO, které by měly mít charak-

ter tzv. „startovacích“ bytů pro mladá manželství. Pokračování

tohoto záměru bude již v kompetenci nového zastupitelstva, kte-

ré vzejde z voleb, a záležitostí nového rozpočtu na rok 2003.

Dále chceme v průběhu nového volebního období realizovat vý-

stavbu 18 bytů na ulici Hornická formou půdní vestavby. Chce-

me prosadit výstavbu družstevních bytů za účasti města (poze-

mek + státní dotace) a za účasti budoucích uživatelů s možností

odkoupení po dvaceti letech do osobního vlastnictví. Chceme

také zasí\ovat lokalitu pro výstavbu rodinných domků v lokalitách

Holubka III a Pohledec – západ.

V oblasti rozvoje města bude ČSSD prosazovat realizaci výstav-

by obchodního střediska Billa, výstavbu benzinové čerpací sta-

nice, řešit neúnosný stav chodníků na křižovatce ulic Ž[ár-

ská a Dukelská, chce zajistit výstavbu okružní křižovatky místo

současné křižovatky (ul. Nečasova, silnice I/19, II/354, II/360)

a v neposlední řadě rekonstruovat kanalizační a vodovodní sí\

na ul. Podlouckého.

V oblasti podnikání chceme dokončit sanaci bývalého areálu

GEAM, zasí\ovat jej a nabídnout pozemky podnikatelům. V sou-

Nyní jste ve funkci zástupce starosty, uvažujete o postupu na
nejvyšší post ve městě?
Vše je v rukou občanů – voličů a následných povolebních vyjedná-

vání, nebo\ nelze předpokládat jednobarevné zastoupení v zastupi-

telstvu města.

Tyto plány, které nás čekají pro zlepšení rozvoje našeho města

a okolí, chceme řešit za účinné pomoci občanů. Určitě to nepůjde

bez lepší komunikace. Chci, aby daleko více působila partici-

pace občanů města, to znamená jejich větší podíl na rozhodování

o důležitých problémech města.

❐ ❐ ❐

Počítá ČSSD ve volebním programu s využitím přírodních
podmínek Novoměstska pro ekonomický rozvoj?
Pochopitelně ano.

V nastávajícím volebním období chceme vybudovat další sjezdov-

ku pro lyžaře, zúročit pořádání Světového poháru a Zlaté lyže k ještě

větší atraktivitě Nového Města a vytvořit další podmínky pro rozvoj

cestovního ruchu.

vislosti s pověřením N. Města státní správou III. stupně bude třeba

uvažovat o posílení a úpravách jízdních řádů dopravců (ZDAR

a České dráhy) tak, aby občané mohli dojíždět do města při vyřizo-

vání svých záležitostí na úřadě.

kandidátní listina pro volby do zastupitelstva

  1. Věra Buchtová 52 ved. prodejny NM KSČM

  2. JUDr. Marie Rusová 51 poslankyně PČR NM KSČM

  3. Petr Klapač 57 důchodce NM bez pol. př.

  4. Josef Sáblík 57 ředitel Petrovice KSČM

  5. Ing. Václav Bradáč 45 zootechnik Pohledec KSČM

  6. Mgr. Boh. Hloušek 58 učitel NM KSČM

  7. František Vrbas 32 dělník Hlinné bez pol. př.

  8. Lada Blažková 25 rehab. sestra NM bez pol. př.

  9. Miroslav Válek 51 technik NM bez pol. př.

10. František Král 53 technik Slavkovice KSČM

11. Miloš Srnský 51 dělník Olešná KSČM

12. František Klíma 51 řidič NM KSČM

13. Božena Plocková 54 ošetř. dojnic Rokytno bez pol. př.

14. Lad. Blažková 48 učitelka NM KSČM

15. Jan Stejskal 53 důchodce NM KSČM

16. Jaromír Drdla 47 dělník Petrovice KSČM

17. Stanislav Kříž 51 ved. dopravy NM KSČM

18. Ing. Frant. Skalník 61 důchodce NM KSČM

19. Zdeněk Dvořák 52 technik NM bez pol. př.

20. Miroslav Oravec 51 důchodce NM KSČM

21. Mir. Pieš\anský 46 živnostník NM KSČM

22. Ladislav Brabec 60 zdravotník NM KSČM

23. Ing. Jiří Staněk 65 důchodce NM KSČM

■ ■ ■

O co budeme i nadále usilovat:

■ o složení Rady města, které

bude odpovídat poměrnému vý-

sledku voleb

■ o to, aby MÚ zde byl pro obča-

ny, podnikatele, společenské or-

ganizace a přidružené obce proto,

aby se náš region rovnoměrně

a úspěšně rozvíjel ve všech ob-

lastech lidské činnosti

■ o vytvoření nezávislých komi-

sí odborníků, a to bez ohledu na

jejich stranickou příslušnost,

jež by posuzovaly rozvoj naše-

ho města a okolí

■ o prosazení metody městského

referenda před realizací větších

investičních akcí, které by vedly

k déletrvajícímu zadlužení města

■ o odmítnutí záloh (kaucí) na

nájemné v městských bytech (by\

na tři či pět let dopředu), protože

podle zákona má občan platit za

vykonané služby

■ o to, aby zvolení zastupitelé byli

s dostatečným předstihem informo-

váni o všech bodech jednání Rady

města a Zastupitelstva města

Nové Město na Moravě

a lídr kandidátky ČSSD o budoucnosti
Nového Města na Moravě a o volebním programu ČSSD:

Pavel Kliment, místostarosta Nového Města na Moravě
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 v NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

Vážení
ním kostele sv. Kunhuty, restaurování a instalaci
soch na mostě v Olešné, novou techniku pro hasiče,
zlepšení prostorových podmínek Zvláštní školy atd..
Kdo si volební programy uschoval, měl by si dnes
porovnat, co kdo sliboval a co splnil.

Do komunálních voleb v letošním roce půjdeme
s volebním programem, který bude stejně jako
v roce 1998 konkrétní a reálný, nebudeme slibovat
vzdušné zámky. Chceme vrátit do správy města
stabilitu, otevřenost a kompetentnost. Mnoho kom-
plikací přinese městu přechod kompetencí malého
okresu a my jsme připraveni podílet se na jejich
řešení.

Těžištěm našeho programu je reforma hospoda-
ření města, s cílem dosáhnout podstatně vyšší hos-
podárnosti. Druhým stěžejním bodem je urychlené
dopracování a schválení programů rozvoje města
a mikroregionu Novoměstsko tak, abychom si vy-
tvořili podmínky být příjemcem prostředků jak ze
státních programů, tak i z programů EU.

Budoucnost vždy patřila připraveným.

PŘEDSTAVUJEME
KANDIDÁTY

Při stanovování cílů progra-
mu hledáme východisko z toho,

co je reálné uskutečnit.

Dokázali jsme přes odpor urči-

tých skupin prosadit do územního

plánu lokalitu pro výstavbu super-
marketu BILLA a benzínové stani-

ce při silnici č.19. Získali jsme pod-

poru zastupitelstva pro včasné

schválení územního plánu, bez ně-

hož by nyní probíhající územní ří-
zení na tyto stavby ani další rozvoj

města nebyly možné.

Naši kandidáti mají zkušenosti

z práce v samosprávě, znají proble-
matiku akcí, které se musí dokon-

čit, a ví, že ač by bylo výhodnější

slíbit veřejnosti to, po čem volá a co

chybí (např. bazén, sportoviště) uvě-

domují si, že by to byly pouze faleš-
né sliby.

Přesto podpoříme každý ná-

vrh směřující ke zlepšení života

v našem městě, pokud se nám
podaří zajistit zdroje jeho fi-

nančního krytí.

přichází čas komunálních voleb a KDU-ČSL se jako
jedna z volebních stran opět uchází o Vaši důvěru.
I když jsme v tomto nestabilním volebním období
neměli výraznější možnost podílet se v našem městě
na správě věcí veřejných, přesto se splnila větší
část našeho volebního programu. Náš volební pro-
gram v roce 1998 byl konkrétní, podrobný a reál-
ný. Řadu akcí jsme dlouhodobě připravova-
li již v předcházejícím volebním období, proto se
mohly uskutečnit navzdory tomu, že jsme již „ne-
byli u toho“. Stačí namátkou připomenout rekon-
strukci silnice do Maršovic, parkoviště pod nemoc-
nicí, plynofikaci přidružených obcí, novelizaci územ-
ního plánu, převod ubytovny UNO na město a její
úpravu pro bydlení, výstavbu bytů v nástavbách,
vodovod v Jiříkovicích, restaurování sgrafit na far-

1. Josef Sokolíček
starosta města,
člen ODS,
63 let

2. Zdeněk Pelzer
školník,
člen ODS,
42 let

3. Mgr. Otakar Německý,
ředitel školy
člen ODS,
58 let

4. Luděk Sečanský,
ředitel TS služby s.r.o,
člen ODS,
36 let

5.Mgr.Marie Nosková,
ředitelka VZP,
bez politického přísl.,
43 let

6. JUDr. Jana Havlíková,
advokát,
bez politického přísl.,
43 let

7. Ing.Bc. Jan Teplý,
personální ředitel,
člen ODS,
53 let

8. MUDr. Zbyněk Albrecht,
odbor. soukr. lékař,
člen ODS,
44 let

9. Josef Lučka,
podnikatel,
bez pol. příslušnosti,
57 let

11. RNDr. Karel Koten,
ředitel gymnázia,
bez pol. příslušnosti,
51 let

12. MUDr. Roman Kalina,
praktický lékař,
člen ODS,
67 let

13. František Vondruška,
dělník,
člen ODS,
45 let

10. Mgr. Olga Kadlecová,
profesor gymnázia,
členka ODS,
56 let

14. MUDr .Hana Jordánová,
odb. soukr. lékař,
bez politického přísl.,
67 let

15. Milan Novotný,
topič,
bez politického přísl.,
43 let

16. Eva Německá,
účetní - ekonom,
člen ODS,
54 let

17.MVDr. Dan Sokolíček,
veterinární lékar,
bez politického přísl.,
34 let

18. Markéta Greplová,
úřednice,
bez politického přísl.,
29 let

19. Ing. Věra Blažková,
důchodce,
člen ODS,
64 let

20. Josef Hájek,
důchodce,
člen ODS,
67 let

21. František Papšo,
důchodce,
bez pol. přísl.,
65 let

22. Zbyněk Fiala,
důchodce,
bez pol. přísl.,
57 let

23. Ing. Zdeněk Petr,
politického přísluš.,
důchodce,
65 let

spoluobčané,
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Občanské sdružení podni-

katelů Nového Města na

Moravě (OSP) bylo založe-

no v roce 1998. Vzniklo ja-

ko spontánní reakce na vý-
běr parkovného na Vratisla-

vově náměstí, kde „radnice“

dlouhodobě znevýhodňova-

la živnostníky provozující

zde své obchody a služby.
Jelikož MÚ odmítal s jed-

notlivými živnostníky komu-

nikovat, bylo nutné vytvořit

občanské sdružení, jehož pod-

něty již nemohl MÚ ignoro-
vat. V té době jsme se zasadili

o to, že se parkovné nevybírá.

Občané tak mohou i na Vrati-

slavově náměstí nakupovat

a využívat služby, aniž by mu-
seli platit něco navíc.

Ve svém počátku, z již uve-

dených důvodů, skládalo se

OSP převážně z živnostníků

provozujících své živnosti na

Vratislavově náměstí. V součas-

né době čítá naše členská základ-

na přes padesát členů, což před-

stavuje dvojnásobek původního

počtu. Sdružení rozšířilo své pů-
sobení do všech oblastí podniká-

ní na celém území Nového Města

na Moravě.

Stalo se tak především díky

změnám po valné hromadě
OSP v roce 2001.

Po komunálních volbách

v roce 1998, kdy jsme získali

za podpory voličů jeden man-

dát, následovalo politicky vel-
mi pohnuté období, v němž

jsme –coby nováčci– byli svěd-

ky bojů o mocenské postave-

ní jednotlivých politických

stran. Iluze o tom, že by se spo-
lečně rozhodovalo o problé-

mech, které trápí občany, byly

naprosto naivní. Nyní však vě-

říme, že všichni účastníci ko-

munálních voleb pochopili, že

každá změna na kandidátních

listinách bude ku prospěchu

vytváření nového kvalitního

zastupitelstva. Věříme, že čty-

ři roky získávání zkušeností
v oblasti veřejného působení

nám budou k dobru pro příští

práci.

   Pokud bychom chtěli i nadá-

le vynakládat svou tvůrčí energii
a um ve prospěch tohoto města

a jeho obyvatel, jedna z cest je

kandidovat v komunálních vol-

bách. Jelikož nejsme politickou

stranou, ale občanským sdruže-
ním, ukládá nám zákon předložit

jisté kvantum podpisů spoluob-

čanů na petičních listinách. Dě-

kujeme na tomto místě všem, kte-

ří bez rozpaků udělili svůj podpis
a umožnili nám tak, abychom své

čtyřleté zkušenosti znovu zúro-

čili na volebním kolbišti v ko-

munálních volbách 2002. Je pro

nás potěšitelné, že potřebný po-

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PODNIKATELŮ
Nového Města na Moravě – dříve a nyní

čet podpisů byl překročen o

nezanedbatelné procento a vní-

máme to jako pozitivní výsle-

dek našeho úsilí při získávání

důvěry občanů. Kandidujeme
do komunálních voleb proto,

že se cítíme postaveni stranou

zájmu veřejných činitelů. Chce-

me se podílet na veřejném ži-

votě tak, aby byl maximálně
využit potenciál novoměst-

ských firem. Nemalou měrou

se podílíme na zaměstnanos-

ti občanů a na rozvoji podni-

kání v Novém Městě na Mora-
vě a okolí. Nezanedbatelná je

i podpora kulturních, spo-

lečenských a sportovních čin-

ností.

 Jsme přesvědčeni, že
máme co nabídnout. Náš vo-

lební program, se kterým se

můžete brzy seznámit, je

jednoznačně na straně ob-

čanů.

Programové teze

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH
KANDIDÁTŮ

pro volby do zastupitelstva

vychází ze skutečností:

➘ méně často znamená více

➘ slibovat jen to, co jsme schopni zrealizovat

Hlavní cíl Sdružení nezávislých kandidátů
- Rozvoj města

Základní programové okruhy:

1. Komunikace a spolupráce města s občany a zástupci
všech oblastí společenského života Nového Města na Mo-
ravě a jeho místních částí:
➘ otevřít radnici pro občany – věcné řešení problémů
➘ nadřadit potřeby občanů nad stranické zájmy

➘ spolupracovat se všemi podniky a institucemi působí-

cími na území Nového Města na Moravě

➘ město jako přirozené centrum mikroregionu

Novoměstska

2. Cestovní ruch
➘ podporovat služby a podnikatelské aktivity nezbytné

pro rozvoj cestovního ruchu

➘ zpracovat projektový záměr sportovního a rekreační

ho areálu a jeho následné využití, hledat pro realizaci
záměru alternativní (vícezdrojové) financování

➘ pokračovat a prohlubovat spolupráci s partnerskými

městy

3. Podnikatelská oblast
➘ podporovat nové podnikatelské aktivity

➘ vytvořit podnikatelům vhodné podmínky při vytváře-

ní nových pracovních míst

➘ dokončit zasí\ování průmyslové zóny bývalého areálu

Geam Dolní Rožínka

4. Školství, kultura a sport
➘ věnovat pozornost volnočasovým aktivitám dětí a mlá-

deže

➘ v rámci grantového systému podporovat občanská sdru-
žení,

➘ sportovní kluby, společenské organizace a napomáhat

v rozvoji jejich aktivit

5. Bytová politika města
➘ podporovat kombinovanou bytovou výstavbu (spolu-

účast soukromého sektoru)

➘ jasný a přehledný systém v přidělování bytů

➘ zajiš\ovat kvalitní služby v oblasti bytového hospo-

dářství

města Nového Města na Moravě
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dříve sdružovala důchodce, nyní je pro všechny věkové vrstvy obča-

nůbez rozdílu rasy a náboženství. Chce ve spolupráci s ostatními

složkami a občany v Novém Městě na Moravě podpořit:

☛ řešení neplatičů bytů, možnosti odpracování dluhu

☛ využití osob na sociální podpoře i na dalších pracích ve prospěch

města a jeho bezpečnosti

☛ vytváření míst pro nezaměstnané na obecních pracích

☛ úprava sběrného dvora pro sběr a využití nepotřebných věcí

a materiálů

☛ zjistit skutečnosti, proč teplárna na plyn, která vyměnila starou

kotelnu na uhlí pro vytápění a dodávky teplé vody, je pouze zatím

velikou kotelnou, než bylo původně dohodnuto s norskou stranou

a dodává tím dražší teplo

☛ určit další prostory v Novém Městě pro výstavbu supermarketu

v prostorech u silničního tahu č. 19 a železničního spojení Ž[ár - /

Tišnov/ Radňovice – Olešná na Mor. v dosahu obyvatelstva

☛ koupaliště – doplnit bazén se slunečními kolektory, hřiště pro

plážový volejbal, vodotrysk, mola plovoucí atd. Podpořit výstavbu

bazénů pro rehabilitaci a pro plavání a širšího zábavního areálu

☛ pokusit se vybudovat rozhlednu nebo vyhlídkové body u někte-

rých z těchto míst: Harusák, římsko-katolický kostel, věž můstku

na Šibenici (zvednout o 2 patra), Holubka, věže Studnice, heliport

nemocnice, u 3 křížů a některých věžových domů

☛ pokračovat ve spolupráci s Waalre konzultacemi návrhů rozvoje

měst

☛ umožnit využití cest v prostorách Běliska a Líbaláku ke SKI hotelu

a projednat s ČD zřízení občasných zastávek

☛ výstavba malých bytů pro mladé rodiny a bytů pro důchodce

☛ vodné – řešit stálé zvyšování ceny vody za m3 upravením různých

tarifů se stálým platem a platem za m3 (viz platby za odběr el.

energie)

☛ doplnit hřbitovy o rozptylovou loučku a o sociální zařízení

☛ podpořit další směry pro podnikání - půjčovna aut a jízdních kol,

mobilní vleky pro turisty, ubytovací kancelář soustře[ující ubyto-

vací kapacity od občanů, hospodářství doplněné i oborou s lesní

a domácí zvířenou, vodní mlýn, kovárna, stolařství atd.

☛ rozšíření parkovacích míst na ul. Masarykově z jednoho pruhu na

dva

☛ pokračovat v rozpracovaných úkolech (stavbách) za použití nej-

vyšší hospodárnosti a efektivnosti, účelu a vhodnosti a doplnění

dalšími věcmi potřebnými občanům, na které nebyl vzat zřetel,

např. při rekultivaci rybníka Klečkovce - doplnit o cyklistickou

a procházkovou cestu podle Koruny

***

Věková hranice a složení 23 kandidátů: nejmladší 26 let (Martin

Bartoň), nejstarší 80 let (Oldřich Mička), bydliště v N. Městě, Mar-

šovicích a Pohledci, 3 straníci, 20 bez stranické příslušnosti. Prvních

12 kandidátů: Ing. Svoboda, Bartoň, Musilová, Veselý, Máté, Kosour,

Drdlová, Citnar, Kloudová, Plhal, Slonková a Kozák. Průměrný věk

prvních 12 kandidátů 49,6 z toho 4 ženy, 8 mužů povoláním dělník,

prodavač, technik, úředník, učitel, technickohospodářský pracovník,

stát. zaměstnanec, inženýr, podnikatel, invalidní důchodce a důchodce.

***

Vedením je pověřen ing. Milan Svoboda, konstruktér textilních

tkacích strojů v Elitexu. Pracovně navštívil Německo, Bulharsko,

Rumunsko, Ma[arsko, Rusko, Francii, Itálii a USA, kde později

procestoval 2000 km autem po Kalifornii, viděl Pearl Harbour, dostal

se i do Mexika, kde byl v rezervaci pro cizince. Je stálý zlepšovatel

a vynálezce a nyní poslední chudý tkadlec v Horáckém muzeu.

***

Žádáme Vás o podpoření nás kandidátů, budeme se snažit
dělat politiku rozumnou a poctivou, jak říkal K. H. Borovský.

DVAKRÁT Z NOVOMĚSTSKÉ NEMOCNICE
❋ ❋ ❋ ❋ ❋ Otevřena druhá rekonstruovaná část centrálního pavilonu

Dne 16. 9. navštívila ministryně zdra-

votnictví ČR MUDr. Marie Součková

naši nemocnici a otevřela rekonstruo-

vanou druhou třetinu centrálního pa-

vilonu. V suterénu je tech. zázemí (vý-

měníková stanice, servery, rozvodny

atd.) V přízemí je 21 lůžek urolog., v pr-

vém patře 22 lůžek chirurgických a ve

druhém patře bude v budoucnu orto-

pedické oddělení o 22 lůžkách, ale

v současné době zde budou z provoz-

ních důvodů umístěni chirurgičtí paci-

enti. Na střeše pavilonu byl vybudován

heliport, který bude sloužit po vyřízení

všech úředních záležitostí, nutných

k provozu, k přepravě pacientů Letec-

kou záchrannou službou od konce říj-

na. Vlastní provoz na nových lůžko-

vých odděleních začal od 1.10. Celko-

vé náklady na rekonstrukci vých. kříd-

la s heliportem činily 95 mil. Kč.

Vážným problémem, který není

Nová právní úprava umožňuje

ženám od 15. 8. 2002 pravidelné

tzv. screeningové vyšetření prsu –

plně hrazené z prostředků zdravot-

ního pojištění. Ministerstvem zdra-

votnictví bylo určeno 23 pracoviš\,

která mohou mamogafický scree-

ning provádět, a naše pracoviště

„mamární centrum radiologického

oddělení“ patří mezi akreditované.

Akreditace byla udělena na základě

velmi přísných personálních, tech-

nických a odborných kritérií.

Co to prakticky znamená pro
ženy?

Ženy nebudou na preventivní vy-

šetření zvány, záleží jen na jejich

aktivitě. Když se rozhodnou jít na

vyšetření, musí nejdříve navštívit

svého praktického lékaře či gyne-

kologa, kteří vystaví doporučení na

mamografické vyšetření. Ženy mezi

45 – 69 rokem mají toto vyšetření

zdarma, a to jedenkrát za dva roky,

samozřejmě, když mají doporuče-

ní. Přijde-li žena bez doporučení,

zaplatí za mamograf cca 600 Kč

a za ultrazvuk mezi 300 – 500 Kč.

Centrum musí ženu vyšetřit a také

zjistit péči, pokud se u ní najde

zhoubný nádor.

Ženy by neměly toto vyšetře-ní

podceňovat. Podle zkušeností bý-

vají ženy z měst svědomitější než

z venkova. Lékaři očekávají, že se

tak podaří včas odhalit raná stádia

rakoviny a tím tuto nemoc podstat-

ně omezit. Až dosud je právě rako-

NOVA autoservis, autodíly
Petrovická 314

Nové Město na Moravě
tel. 566 617 821

dosud vyřešen, je financování posled-

ní etapy, a to rekonstrukce zbývající

třetiny centrálního pavilonu, kde v su-

terénu má být oddělení patologie,

v přízemí chirurgické ambulance a úra-

zový sálek, ve zbývajících dvou pat-

rech má být 44 lůžek pro chirurgické

obory. Věřím, že se nám s pomocí

poslanců našeho okresu a všech zainte-

resovaných i tento problém podaří vy-

řešit tak, abychom byli schopni do-

končit rekonstrukci celého pavilonu.

Závěrem bylo poděkováno personálu

chirurgie, urologie, očního oddělení

a rentgenu, který byl nucen snášet vý-

jimečné pracovní podmínky. Stejný

dík a obdiv patří pacientům, kteří byli

ochotni vydržet důsledky pracovního

ruchu, který byl s rekonstrukcí spojen.

Slavnosti se mimo ministryně zú-

častnila též místopředsedkyně Par-

lamentu ČR Miroslava Němcová

a hejtman kraje Vysočina ing. Fran-

tišek Dohnal a další hosté, kteří nás

svojí přítomností a zájmem o ne-

mocnici velmi potěšili.

*Mamografický screening od 45 roků zdarma

Nabízíme zákazníkům montáž autoalarmů,
centrálního zamykání a elektrického stahování oken.

http:nova.nmnm.cz

vina prsu nejrozšířenější zhoubný

nádor u žen.

Veškeré bližší informace je mož-

no získat na telefonu č. 566 801

465, pacientky se mohou objednat

na tel. čísle 566 801 461.

E-mailová adresa:

radiologie@nmnm.cz

MUDr. Zdeněk Kadlec, ředitel
Okresní nemocnice

v Novém Městě na Moravě
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Stomatologické
pohotovostní
služby
Lékařské ošetření je poskytováno
v době 8 – 12 hod.
5. 10. MUDr. Jan Kopecký, zdr.

stř. ŽĎAS ZR, MUDr. Marie Kul-

ková, zdr. stř. Strážek, MUDr.

Marwan Zreika, poliklinika V. Bí-
teš,

6. 10. MUDr. Jiří Gregor, zdr. stř.

ŽĎAS, MUDr. Jitka Kašparová,

Nová Říše 624, V. Meziříčí
12. 10. MUDr. Jiřina Fialová, nám.

Republiky 63, ZR, MUDr. Dagmar

Blaháková, poliklinika NM, MUDr.

Anna Špárníková, zdr. stř. Křiža-
nov
13. 10. MUDr. Anna Štěrbová, po-

liklinika ZR, MUDr. Božena Pavel-

ková, zdr. stř. Nedvědice

Tip na výlet: Skautská naučná stezka
Sobotní dopoledne 17. srpna bylo

v Novém Městě na Moravě rušně-

ji než kdy jindy. Na náměstí totiž

probíhal tradiční pou\ový jarmark.

Ale i na méně frekventovaném mís-

tě než je náměstí, se děly různé

věci. V místě, kde se ulice Luční

stáčí okolo potoka Bezděčka, obec-

ně známém jako Pustý mlýn či Pus-

ták, byla za pomoci skautů umístě-

na informační tabule vyzívající ke

krátkým procházkám po okolí měs-

ta. Autorem této tabule je osmase-

dmdesátilý Vlastimil Slonek. Jmé-

no jeho rodu je nezapomenutelně

vryto do historie výroby lyží na

Novoměstsku. Od této tabule lze

vyjít na tři různé, zatím v terénu

neznačené trasy. První, šestikilo-

metrová trasa vede přes místní čás-

ti Bezděkov a Pohledec, dále pak

pokračuje kolem Vávrovy skály,

přes Kaňásky do nejvýše polože-

né obce na Vysočině Studnice

a odtud se stáčí po žluté turistické

značce k Novému Městu, kde kon-

čí u Maršovské rychty.

Druhá trasa je prodlouženou ob-

dobou první trasy, není však vede-

na přes Pohledec a Vávrovu skálu,

ale pokračuje od Bezděkova dál po

silnici na obec Zubří, prochází ko-

lem Zuberského rybníka a odtud

Pohledeckým polesím na Studnice,

odkud pokračuje stejně jako její

kratší verze po žluté značce do Mar-

šovic.Tato trasa měří zhruba 12 km.

Třetí a nejkratší trasa vede na

kopec Kalvárie, který v dřívějších

letech býval dominantou města se

svými třemi kamennými kříži na

vrcholu. Nyní jsou kříže ukryty

v lese a je na ně vidět jen úzkým

průsekem vedoucím k městu. Trasa

stezky vede ke Kalvárii mírnou

oklikou, kolem lesa Velké Micho-

vy, odtud se stáčí na jih, kde pře-

kročí silnici vedoucí od Nového

Města směrem na Brno a pokraču-

je dál okolo rybníků Křivka a Trn-

ka. Odtud vedoucí cesta již bez-

pečně zavede každého k zalesněné-

mu vrcholu Kalvárie, z něhož je

díky průseku velmi pěkný výhled

na Nové Město na Moravě. Délka

této trasy je 4 km. Všechny uvede-

né trasy nejsou nijak náročné, ve-

dou po polních cestách či silnicích,

na kterých není příliš velký pro-

voz, a tak jsou pro pěší výlety do

novoměstského okolí opravdu

vhodné. Až budete mít čas a chu\ se

projít, tak některou z nich vyzkou-

šejte. Uvidíte, že člověk nemusí jez-

dit nikam daleko a že i kousek od

města je krásná příroda.

Martin Drápalík

Mažoretky na cestách
Přiblížil se konec prázdnin a s

ním nastalo secvičování a opako-

vání skladeb našich mažoretek.

Chystaly se na Hudební slavnosti

v německém městě Bad Ems. Od

brzkého rána 23. srpna se děvčata

rojila i s rodiči u Kulturního do-

mu a chystala se ke své velké ces-

tě. Naložit výbavu všech 40 děv-

čat, hlídacích maminek, učitelky

a vyrazit na cestu se jim podařilo

o půl deváté. Cesta probíhala ku-

podivu hladce a bez problémů

a skončila po 22 hodině večer v cí-

li našeho putování. Ubytování

bylo zajištěno pro všechny účinku-

jící v obrovské tělocvičně a o stra-

vování se postarala kuchyně míst-

ních kasáren - s velmi dobrými vý-

sledky.

V sobotu dopoledne proběhla

zkouška skladeb a rozmístění sku-

pin na ploše hřiště, odpoledne mělo

být secvičování vystoupení a ko-

nečného nástupu s pochodněmi,

o který byla naše děvčata požádá-

na pořadateli. Protože cvičit se ne-

dá stále, podívaly jsme se ve vol-

ném čase i do blízkého města Cob-

lenze. Večerní vystoupení bylo po-

jato ve velkolepém stylu, který

si nikdo, kdo neviděl, nedokáže

představit. Asi 20 hudebních sku-

pin předvádělo svá 5 až 15 minu-

tová vystoupení, u kterých všich-

ni muzikanti prováděli cvičení ne

nepodobná našim spartakiádám.

Pro oživení přizvali i akrobaty na

laně a stožáru, při jejichž kous-

cích se tajil dech stejně jako při

nádherném ohňostroji, který ukon-

čil večerní podívanou.

Nedělní dopoledne si všichni, až

na několik vybraných skupin, kte-

ré absolvovaly vystoupení, užívali

volna a chystali síly na odpolední

pochod. Počasí bylo docela rozum-

né a my doufali, že odpoledne vy-

drží stejně mírné. Finále vypuklo

po 13. hodině, kde se všichni účast-

níci pochodu shromaž[ovali u „star-

tu“. Připravovali nás předem na

neobyčejnou podívanou, ale co

Němci nachystali, byla prostě nád-

hera. Teplota sice dost stoupla, ale

podle děvčat na snesitelnou hod-

notu. Doprovodný kočárek i sbor

byl v plné polní. Celkem 57 sku-

pin, z toho přes dvacet alegoric-

kých vozů, se kterými může sou-

peřit asi jen karneval v Riu, ve

14 hodin vyrazilo. Jedna skupina

následovala druhou vždy v rozum-

ném rozestupu, aby si hudebně

příliš nekonkurovaly. Neš\astné

bylo pouze řešení zařadit naše děv-

čata před belgickou skupinu, která

však měla v repertoáru nepředsta-

vitelně nerytmickou hudbu. Nako-

nec se podařilo domluvit přesun

před vůz, hned za ukrajinskou

vojenskou kapelu. Ta už překva-

povala pouze velice rychlým ko-

záčkem. Během celého průvodu

městem, který trval dvě hodiny,

mažoretky cvičily jako o život.

A nejen velké seniorky, ale i men-

ší, které vyjely na zkušenou. Drže-

ly se úplně obdivuhodně, i když

místy na počítání učitelky. Pro příš-

tí roky víme, že není nad vlastní

hudbu. Snad se někdo přidá.

Zcela utahané jsme provedly očis-

tu, honem sbalily věci a hurá do

autobusu a domů. Cesta probíhala

přes noc a utekla velice rychle. Už

o půl osmé nás řidič vysazoval ve

městě. Te[ nezbývá než začít na-

cvičovat další skladby a těšit se, že

se příští rok podíváme na další krás-

ná místa.

Mgr. P. Macová
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Rybářské závody na revíru Loučka 4A
Místní organizace Moravského

rybářského svazu v N. Městě uspo-

řádala na revíru Loučka 4A rybář-

ské závody.

V sobotu 14. 9. soutěžili dospělí

rybáři. Mezi 87 závodníky zvítězil

Jaroslav Pavlíček ze Ž[áru n. S.

Získal celkem 182 bodů. Se stej-

ným počtem bodů skončil na 2.

místě Ladislav Dítě z Třebíče, třetí

byl Bohumír Rambousek z Třebíče

se 172 body. Závody sponzorovala

firma Sporten a.s.

Následující den závodila mládež

do 15 let. Jedenačtyřicet mladých

rybářů ulovilo celkem 80 kg ryb.

Závodů se zúčastnily i dívky a mezi

chlapci se neztratily. Zvítězil Aleš

Morkus ze Ž[áru n.S. se 297 body,

druhý byl Tomáš Sláma z Křižánek

– 242 bodů, třetí Jan Buček ze Ště-

pánova -206 bodů. F. Horálek
***

Sponzoři rybářských závodů mládeže (Pozn. red.: Seznam je zpoplat-

něn jako inzerce): Kadlecová, Rybářské potřeby * Hlavatý – Sport, hračky

* Hrdá, „Sony“ * Vafek, Sektorové kuchyně * Djačuková, Dvořáková,

Obuv, kožená galanterie * Horváth, Tabák * Hanslová, Apikos * Dostálo-

vá, Papírnictví * Pejchal, Elektro * Trojan, knihkupectví * Gregor, „G“

* Libra, Bona * Novotný, On-line Sazka * Janů, Potraviny Iva * Česko-

moravská stavební spořitelna * Neuman, Arps.cz * Pavlíček, Rybářské

potřeby, Ž[ár n.S. (Seznam sponzorů je zpoplatněn).

Firma MEDIN,

přijme do pracovního poměru:

STROJÍRENSKÝ DĚLNÍK
- pro středisko kovárna

(střihač výlisků a výkovků).

Požadujeme vyučení ve strojírenském oboru, dvousměnný provoz

NÁSTROJAŘ
- vyučen v oboru chirurgický nástrojař, nástrojař,

jednosměnný provoz

TECHNOLOG PRO ZAKÁZKOVOU VÝROBU
- ÚSO, obor strojírenství, minimálně 5 let praxe

Bližší informace poskytne personální odbor při osobní návštěvě

uchazeče nebo telefonicky na čísle 566 684 356.

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. 566 618 916

VLASTIMIL LUKEŠ
prodejna krmných směsí

Petrovice

INZERUJTE

V NOVOMĚSTSKU

řádková inzerce
(nepodnikatelská) zdarma

plošná inzerce:
*novoměstští podnikatelé

13,50 Kč/cm3

*ostatní 15 Kč/cm3

Policie ČR a další věci. Navíc pachatel rozřízl před-

ní pneumatiku vozu. Způsobil škodu

větší jak 17 tis. Kč.

■ Rovněž často upozorňujeme na

podvodníky, kteří si pro své obo-

hacení vybírají staré občany, ze-

jména na vesnicích. Nepouštějte

neznámé osoby do svých domů.

Pokud se u vás objeví různí podo-

mní prodejci, informujte o tom po-

licisty. Poslední případ okradení

máme v šetření ze dne 24. 9. Žena

špatně hovořící česky oslovila sta-

rou občanku v blízké obci. Varující

měla být již první slova – ptala se,

je-li doma sama. Po kladné odpo-

vědi se vecpala dovnitř s tím, že

nese přeplatek za elektriku v částce

1,5 tis. Kč, ale má jen bankovku

v hodnotě 5 tis. Kč a potřebuje ji

rozměnit. Po chvíli měnění poško-

zená zjistila, že jí nebyl vrácen žád-

ný přeplatek, naopak touto výmě-

nou přišla o částku 7 tis. Kč. Pátrá-

ním po pachatelce pak policisté jen

zjistí, že ji odvezlo vozidlo červené

barvy, nezjištěného typu, se slo-

venskou SPZ začínající písmeny NZ.

kpt. Bouček

Městská policie
■ Pátek třináctého nebývá právě š\ast-

ným dnem, a když všemu pomůže

ještě nějaká ta odlivka alkoholu, dějí se

věci. 13. 9. v podvečerních hodinách si

na rčení o smolném pátku vzpomnělo

zřejmě hned několik občanů města,

kteří se v tuto dobu procházeli po Ma-

sarykově ul. Vždy\ setkání s podnapi-

lým mladíkem, který se vám snaží vnu-

tit svůj „neodolatelný alkoholický

šarm“, nic jiného než smůla není.

A když je něčeho příliš...  Hlídka MP,

která na místo přijela, zastihla potácejí-

cího se muže uprostřed křižovatky

a značně nevrlého. A poněvadž ani

další výrazy, kterými častoval mladík

strážníky, zrovna o vřelém vztahu

k mužům zákona nesvědčily, skončilo

vše uložením blokové pokuty. A tak

paradoxně jediný, kdo měl toho dne

alespoň trochu štěstí, byl onen delik-

vent, nebo\ jej neporazilo žádné auto.

■ O štěstí však jistě nebude hovořit

žena, kterou vlastní syn dne 13. 9.

v době kolem 21:30 hod. fyzicky

napadl. Vše je o to horší, že musela

být přivolána pohotovostní lékař-

ská služba. Jak jinak, i zde nese vel-

ký díl viny alkohol. Případ sám

o sobě může být navíc začarova-

ným kruhem. Důvod je prostý, pro-

jednat takový přestupek lze pouze

na návrh postiženého, což bývá pro

psychiku matek (ale i jiných blíz-

kých) problém. A tak si delikvent

dovoluje stále více a více.

■ Dne 18. 9. krátce po 17:00 hod.

nahlásil občan města poškození do-

pravních značek na ul. Petrovická. Díky

všímavosti oznamovatele, který si dobře

zapamatoval popis 5 mladíků, které na

místě uviděl, a díky rychlému výjezdu

na místo nebyl velký problém mladíky

vypátrat. Ti se k svému jednání přizna-

li. Protože dopravní značky uvedli do

původního stavu, byla věc vyřízena

přiměřenými pokutami.

■ Závěrem bych chtěl občany našeho

města požádat o spolupráci při pátrání

po pachateli, který svým úmyslným

jednáním ohrožuje zdraví či životy

motoristů projíždějících naším městem.

Již opakovaně totiž strážníci odstraňo-

vali ze silnice mezi Vratislavovým

a Palackého náměstím  rozházené hře-

bíky zaražené do nastříhaných kousků

kofixové pásky. Takto vyhotovená ná-

straha může lehce způsobit rychlou

destrukci pneumatiky. S prázdnou pne-

umatikou se vozidla a ještě více moto-

cykly stávají velmi špatně ovladatelné.

Ve stejném místě byly na vozovce za-

znamenány stopy po rozlitém oleji.

■ Jelikož jde o velmi vážné ohro-

žení bezpečnosti provozu na této

komunikaci, které může skončit

i tragicky, žádám občany o poskyt-

nutí jakéhokoliv poznatku k osobě

pachatele. Gregor Petr

Policie informuje

■ Od 14. 9. je v šetření vloupání do

zahrady v N. Městě. Předmětem

zájmu pachatele byla zahradní se-

kačka na trávu, ale nepohrdl sklidit

ani zeleninu ze záhonů a ze sklení-

ku a přibral si i králíky z králíkár-

ny. Způsobil majiteli škodu větší

než 10 tis. Kč.

■ V noci na 17. 9. se neznámý

pachatel vloupal do sklepní kóje

v jednom místním sídlišti. Ke škodě

majitele zcizil věci v hodnotě nej-

méně 7,5 tis. Kč.

■ Soustavně upozorňujeme občany,

že je nebezpečné nechávat si cenné

věci v autech odstavených na nehlída-

ných místech. Případy vloupání se opa-

kují. V šetření máme od 19. 9. případ

vloupání do vozidla Ford Focus odsta-

veného mezi obcemi Pohledec a Koní-

kov. Houbařka po hodinovém pobytu

v lese zjistila, že jsou rozbité skleněné

výplně dveří a odcizena byla taška

s peněženkou a penězi, mobilní telefon

INZERCE
*Koupím družst. byt 3+1 nebo byt

v osob. vlastnictví v NM nebo RD

do 4 km od NM. Platba v hotovosti.

tel. +420732569312, e-mail: sem-

bob@seznam.cz

*Koupím byt 1+1až 2 nebo 2+0

v Novém Městě tel. 0603 780 203.

* Studentka 6. ročníku Vet. univer-

zity v Brně hledá na dobu praxe -

1 měsíc, březen 2003, ubytování

v NM. tel. 732 811 702

Novoměstský

II. ZŠ ve spolupráci se SK-lyžo-

vání Nové Město na Moravě pořá-

dá 6. 10. 2002 tradiční běh městem

- Novoměstský kilometr. Závody

začínají ve 13 hodin na Vratislavo-

vě náměstí. Zúčastnit se mohou ka-

tegorie od nejmladších žáků (roč.

93–94 ) až po starší dorost (roč.

84–83). Pro vítěze jsou nachystány

věcné ceny. Přij[te si zazávodit!

 Všechny srdečně zvou
učitelé II. ZŠ

Penzion u Martina,
sobotní taneční večery,
5. a 12. 10., vstup zdarma

kilometr

a.s. Nové Město na Moravě
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Běh Špilberkem byl v režii běžců klubu SCHMIER
V sobotu 21. září proběhl jubi-

lejní desátý ročník populárního br-

něnského závodu Běh Špilber-

kem, který byl součástí českého

běžeckého poháru dospělých.

Perfektní organizaci a slunečné

počasí ještě umocnilo vystoupení

mažoretek a roztleskávaček několi-

ka brněnských klubů. O hudební

doprovod se starala posádková hud-

ba města Brna. Běžci našeho klubu

startovali v žákovských kategori-

ích a vedli si velmi dobře. St. žáky-

ně vyhrála I. Klímová před druhou

M. Krejčí a M. Pospíšilovou. Čtvrtá

doběhla mistryně ČR v duatlonu

Žaneta Horká. V nejmladší žákov-

ské kategorii zvítězil s přehledem

K. Krbek, na druhém místě skončil

brněnský závodník Gerža a pro

bronz si doběhl náš Marek Ondřej-

ka.

Před nastávající sezónou přes-

polních běhů naznačili naši běžci,

že s nimi soupeři budou muset

počítat.

klub SCHMIER

Zůstane v Novém Městě Katastrální úřad?
Katastrální úřad v Novém Městě vznikl jako detašované pracoviště

Katastrálního úřadu ve ŽTáře nad Sázavou v roce 1995 a slouží
občanům a institucím z oblasti od Jimramova po Bobrovou. Již asi dva
roky se hovoří o zrušení pracoviště v Novém Městě a nyní situace
dospěla až do stadia, že úřad bude zrušen do konce tohoto roku. Je to
paradoxní situace v této době, kdy se mají úřady občanům přibližo-
vat, což se zrušením okresních úřadů stane.

Přesto se někde od stolu v Praze rozhodlo, že se jeden úřad občanům
vzdálí. Je to naprosto nepochopitelné, protože občané na základě
požadavků jiných úřadů, např. stavebních, obecních aj služby Katast-
rálního úřadu využívají. Pro zajímavost v letošním roce se do dneška
(18.9.) v Novém Městě vyřídilo 2230 objednávek.

Pojedou-li si např. občané z Jimramova do Nového Města něco vy-
řizovat na stavební úřad do Nového Města a tento po nich bude chtít
výpis z katastru, dovedete si představit, jak tito občané budou nadšeni,
když budou muset ještě odjet do ŽTáru. Pokud cestují autobusem,
nevyřídí tuto věc ani za den. Nyní je to otázka podstatně kratší, na
oba úřady v Novém Městě stačí hodina.

Paradoxem je, že detašované pracoviště ve Velké Bíteši zůstá-
vá – a to Velká Bíteš nebude malý okres. V Novém Městě malý
okres bude, ale Katastrální úřad se ruší. Pokud tedy reforma stát-
ní správy je míněna vážně, nemělo by k taktovýmto krokům do-
cházet.
převzato z Diskuzního fóra

oficiálních internetových stránek N. Města: www.nmnm.cz.

Předseda Senátu Parlamentu ČR

Petr Pithart předal informaci pří-

slušnému senátnímu výboru.

Tehdejší ministr Petr Lachnit sdě-

lil, že ministerstvo pro místní

rozvoj neřeší v rámci svých kom-

petencí problematiku umístění

pracoviš\ katastru nemovitostí,

a doporučil adresovat stížnost na

Český úřad zeměměřičský a ka-

tastrální. Náměstek ministra vnit-

ra popřel, že by se v kraji Vysoči-

na mělo rušit některé pracoviště

Katastrálního úřadu. Tato zprvu na-

dějná informace však přestává

být nadějná ve chvíli, kdy po-

chopíme rozdíl mezi pracoviš-

těm a detašovaným pracovištěm.

V Novém Městě na Moravě se

jedná o detašované pracoviště.

Více k tomu sděluje předseda

Českého úřadu zeměměřičského

a katastrálního:

Detašované pracoviště Katas-

ních činitelů ve věci zachování pra-

coviště Katastrálního úřadu v No-

vém Městě. Vedení svazku obcí

Mikroregion Novoměstsko dále

hledá cesty jak datašované praco-

viště v Novém Městě udržet, a to

 spol. s r.o.

Cestovní a dopravní společnost

➣ ➣

Nádražní 24, Ž[ár nad Sázavou 591 01   http://web.telecom.cz/zika/

566 623 667, 566 630 086      E-mail:ckzika@iol.cz

 nová služba pro Vás :
TICKETPORTAL
– největší online

divadla, muzikály, koncerty, festivaly, sportovní akce...

CK      566 623 667, 566 630 086 

19.10 Polský Těšín ( nákupy )

26.10. Vídeň – muzea

27.10. muzikál KLEOPATRA - odpolední představení

odjezd: Bystřice n.P., Nové Město n.M., Ž[ár n.Sáz.

PŘEPRAVA MINIBUSY A AUTOBUSY

objednávky, rezervace        566 696 260
Předprodej jízdenek a místenek na mezinárodní

a vnitrostátní autobusové linky                  566 696 166☎

☎

má dovolenou pro každého.

☎

V lednu letošního roku jsme

v Novoměstsku informovali

o tehdy neověřených šířících se

zprávách, že novoměstské pra-

coviště Katastrálního úřadu má

být zrušeno. Rada Mikroregio-

nu Novoměstska rozeslala více

dopisů vysoce postaveným po-

litikům a vysvětlovala v nich,

že zrušení tohoto pracoviště by

bylo popřením smyslu reformy

veřejné správy a že pod dotyčné

pracoviště Katastrálního úřadu

spadá region s více než 20 tisíci

obyvateli.

Z oslovených politiků reagovali:

trvale, nebo alespoň další rok. Je

pocochopitelné, že po červnových

volbách se v mnohých vysokých

funkcích objevili noví pracovníci,

kteří třeba zváží situaci jinak, než

jejich předchůdci. Stranou není ani

dění přímo v Novém Městě. Staros-

ta Josef Sokolíček k celé záležitosti

sdělil, že jednal s majitelem nemo-

vitosti, ve které novoměstské pra-

coviště Katastrálního úřadu síd-

lí. Stanovisko pronajimatele je

velmi vstřícné. Ačkoliv je součas-

ná výše nájmu pod úrovní obvyklé

výše za pronájem nebytových

prostor v Novém Městě, nabízí sní-

žit tento nájem, pokud by to mělo

vést k zachování detašovaného

pracoviště Katastrálního úřadu

v Novém  Městě.

Josef Sokolíček dále sdělil, že

je v otázce zachování pracoviš-

tě Katastrálního úřadu v Novém

Městě poněkud skeptický, nic-

méně vedení města v těchto po-

sledních měsících roku ještě uva-

žuje, že o zachování pracoviště

KÚ v Novém Městě vyvolá jed-

nání s ministrem zemědělství Ja-

roslavem Palasem. Eva Jašková

prodej vstupenek v ČR

 CK

Těšíme se na Vaši návštěvu


