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Kalendář Nové Město na Moravě – Waalre 2003
U příležitosti desátého výročí přá-

telských vztahů mezi městy Nové

Město na Moravě a nizozemským

Waalre připravily zahraniční ko-

mise obou měst stolní kalendář

s názvem Nové Město na Moravě

– Waalre 2003. Kalendář obsahuje

fotografie a krátké texty představu-

jící jednotlivá města. Na stránkách

se střídají záběry významných ar-

chitektonických památek s pohle-

dy do krajiny, jiné fotografie za-

chycují život obyvatel. Kalendář se

snímky pořízenými převážně v le-

tošním roce jistě potěší nejen obča-

ny Nového Města na Moravě, ale

pravděpodobně se stane i vítaným

dárkem, zejména pro rodáky žijící

daleko od domova.

Kalendář bude v prodeji od kon-

ce října. Předpokládaná prodejní

místa: Městské informační cen-

trum, Městská knihovna, Horác-

ké muzeum, Horácká galerie, Fo-

toateliér Čadková, Keramika Bu-

káčková, Knihkupectví Trojan,

Knihkupectví K-Centrum, Papírnic-

tví Srbová (Vrat. nám. 122), Papír-

nictví Dostálová (Ž?árská 71), Pa-

pírnictví Hlavatý (Vratislavovo ná-

městí 11), Hotel Artis, Hotel SKI,

Penzion Romantika.

EJ

Sloučení místních škol
Od 28. 6. 2002 platí novela zá-

kona o státní správě a samosprávě

ve školství. Ukládá zřizovatelům

mateřských a základních škol (ob-

cím) přeměnit organizační slož-

ky ve školství na příspěvkové or-

ganizace s správní subjektivitou.

V N. Městě se tato změna týká všech

šesti mateřských škol a dvou ma-

lotřídek, to je ZŠ Pohledec a ZŠ

Slavkovice.

Rada města na svém 85. řádném

zasedání dne 30. 9. vybírala ze dvou

variant a rozhodla se, že doporučí

zastupitelům odsouhlasit sloučení

místních mateřských škol v jednu

příspěvkovou organizaci a slouče-

ní ZŠ Slavkovice s I. ZŠ a sloučení

ZŠ Pohledec s II. ZŠ. Sloučení škol

přinese městu i státu finanční úspo-

ry. Pro příspěvkovou organizaci to

bude znamenat větší samostatnost

při rozhodování o finančních a roz-

počtových záležitostech, samostat-

né rozhodování v pracovně práv-

ních záležitostech a především

v rozvoji doplňkové (hospodářské)

činnosti.

dle informací Ž. Řádkové

Stavební akce v Novém Městě
l Zastávka ČD před kolaudací

V tomto měsíci se očekává ko-

laudace novoměstské železniční

zastávky. Po více letech, kdy byla

budova zastávky přeměněna na

služební byt a cestujícím neslou-

žila ani jako základní přístřeší, se

podařilo přibližně před rokem

upravit část nemovitosti a okolí

a zajistit alespoň časově omezený

prodej jízdenek. Letošní opravy, na

kterých se částkou 100 tisíc Kč po-

dílelo Nové Město a částkou nej-

méně 750 tisíc. Kč České dráhy,

umožní další rozšíření služeb pro

cestující, zejména o prodej občerst-

vení.

lBilla se zpožděním, Diskont Plus na Masarykově

Výstavba nákupního střediska

Billa neprobíhá tak rychle, jak se

zprvu předpokládalo. Na Vánoce

zde tedy nakupovat nebudeme, na

Velikonoce snad ano. Výstavbu zdr-

želo řešení dopravní obslužnosti.

Protože se nepředpokládá zásobo-

vání těžkými kamiony, je navážení

plánováno podél Bezděčky, novým

vjezdem naproti autobusovému ná-

draží. Jednání s investorem vedli

i ochránci přírody a obhájili dosta-

tečný odstup stavby od biokorido-

ru. Nyní je ještě na žádost majitelky

jednoho ze sousedních pozemků

zpracovávána hluková studie.

Územní rozhodnutí již bylo vy-

dáno na stavbu jednopatrové pro-

dejny Diskont Plus v areálu bývalé

mlékárny na Masarykově ulici.

Střízlivým odhadem by mohla být

stávající stavba mlékárny odstraně-

na do konce tohoto roku a nová

prodejna dokončena v polovině ro-

ku 2003. Předpokládá se, že zamě-

stnání by v ní nalezlo asi 20 osob.

Zůstane v N. Městě Katastrální úřad?
Do situace okolo návrhu na zru-

šení detašovaného pracoviště Ka-

tastrálního úřadu v Novém Městě

na Moravě se vložil i poslanec

Parlamentu Karel Černý, kterého

požádali o pomoc zástupci mikro-

regionu Novoměstsko a osobně

i místostarosta Nového Města na

Moravě Pavel Kliment. Poslanec se

2. října obrátil dopisem přímo na

premiéra české vlády Vladimíra

Špidlu. V dopise adresovaném

Špidlovi mimo jiné poslanec Čer-

ný uvádí: Vážený pane předse-

do, cílem reformy veřejné správy

je dostupnost veřejné správy pro

všechny občany a z tohoto pohledu

i z hlediska praxe států Evropské

unie jsou zcela nepochopitelné kro-

ky jednotlivých organizačních slo-

žek Českého úřadu zeměměřičského

a katastrálního, které navrhují pra-

vý opak - centralizaci těchto služeb.

V návrhu na zrušení detašovaného

pracoviště v Novém Městě na Mora-

vě, který podal dne 10. září 2002

ředitel Katastrálního úřadu ve Ž2áře

n. Sáz., se jako jeden z hlavní důvo-

dů uvádějí ekonomické vlivy. Dů-

vody uvedené v návrhu jsou z mého

pohledu zcela neopodstatněné a do

budoucna značně ztíží dostupnost

služeb tohoto úřadu pro občany

celého mikroregionu Novoměstsko.

Poslanec Karel Černý k celé pro-

blematice dále dodal: Domnívám se,

že všechny stížnosti na zrušení toho-

to, pro občany a obce důležitého

pracoviště, jsou zcela oprávněné.

V letošním roce vyřídilo novoměst-

ské pracoviště na 2230 objedná-

vek. Návrh na zrušení se mi zdá

zcela paradoxní a skutečně popírá

základní ideu reformy veřejné sprá-

vy, jejíž smyslem je přiblížit úřady

občanům, usnadnit jim vyřizování

jejich podání a ne je například z Ji-

mramova nechat dojíždět až do

Ž2áru n. Sáz. Všechny tyto důvody

jsem sdělil premiérovi Špidlovi, kte-

rého žádám o prošetření této záleži-

tosti. Ve svém dopise se opírám

o konkrétní důvody, které jsem ob-

držel od starostů dotčených obcí

a od řady občanů Novoměstska,

s kterými se pravidelně setkávám.

Novoměstský místostarosta Pavel

Kliment, který požádal poslance

Černého o pomoc při řešení situace

okolo katastrálního úřadu, se do-

mnívá, že i ekonomická stránka spo-

jená s pronájmem prostor, ve kte-

rých je umístněno detašované pra-

coviště, se dá z pohledu města vel-

mi rychle řešit.

Petr Krčál (redakčně kráceno)

lBenzinka

Slovnaft může stavět

Počátkem září bylo vydáno sta-

vební povolení na výstavbu benzi-

nové čerpací stanice Slovnaft při

silnici I/19 a v současné době již

nabylo právní moci. S přeložkami

inženýrských sítí se počítá ještě

v letošním roce, v červnu roku 2003

by mohla být stavba dokončena.

lRadnice v polovině

listopadu pod střechou

Práce na rekonstrukci radnice

probíhají dle harmonogramu, v mi-

nulých dnech byl zabetonován již

poslední strop. Očekává se, že do

15. listopadu by měla být stavba

zastřešena.

 dle informací J. Sokolíčka

Zastupitelstvo
města zasedá

v úterý 22. 10.
od 15.30 hod. v KD

VOLBY

1. kolo 25. a 26. října

2. kolo  1. a   2. listopadu

volby komunální
1. a   2. listopadu

(společně s případným 2. ko-

lem voleb do Senátu PČR, kte-

ré se koná, pokud v 1. kole

nezíská žádný z kandidátů

nadpoloviční většinu)

volby do Senátu PČR
ulici v polovině roku 2003
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Již 25. a 26. října, nás čekají volby do Senátu PČR,
a proto jsme se zeptali několika známých osobností,
podle čeho si svého kandidáta zvolí oni.
Ing. Bc. Jan Teplý – personální ře-

ditel a.s. Ž?as a bývalý přednosta

OkÚ

Za prvé je třeba jít volit. Senátor

bude po zrušení okresních úřadů

jediným zástupcem občanů okre-

su, budu tedy volit osobnost, která

má předpoklady hájit zájmy nás

všech, nemůže být reprezentantem

pouze té či oné politické strany či

zájmového spolku. Budu volit ta-

kového senátora, který v každo-

denním životě prokazuje, že je ti-

tulu senátor hoden. Politikaření

a intriky nejsou programem.

Ing. Jiří Šikula – ředitel Rychlé

záchranné služby v Novém Městě

na Moravě

Ing. Karel Pačíska – přednosta

Okresního úřadu Ž?ár nad Sázavou

Z kandidátů znám nejlépe Josefa

Novotného, je zárukou toho, že bu-

de okres dobře zastupovat. Svou

prací pro region dokázal, že by

uměl nejlépe ze všech pomoci i ce-

lému okresu.

Michal Šmarda – podnikový ma-

nažer Nové Město na Moravě

Protože ČSSD na Ž?ársku nepo-

stavila svého kandidáta, jsem v roz-

pacích, koho volit. Můj hlas ale

určitě nedostane kandidát ODS ani

KDU-ČSL a samozřejmě ani ko-

munista. Zbývají dva kandidáti

a budu určitě volit toho inteligent-

ního, který má zkušenosti v politice

komunální a na krajské úrovni.

Jaroslav Janíček – majitel autosa-

lonu Fiat Nové Město na Moravě

Mgr. Marie Nosková – ředitelka

VZP Nové Město na Moravě

Budu volit s vědomím toho, že

se o nás někteří politici zajímají

jen těsně před volbami. Mezi kandi-

dáty budu hledat takového, který

v tomto regionu už dokázal zreali-

zovat něco, co je dobré pro občany

a co funguje. Přihlédnu také k tomu,

aby zastoupení v parlamentu nemě-

lo jenom Ž?ársko.

Pečlivě sleduji, kdo pouze mluví

a kdo již pro občany něco vykonal.

Bydlím v Bystřici a ve své volbě

mám jasno.

Radek Jaroš – horolezec a publi-

cista Nové Město na Moravě

Myslím si, že nejlépe bude zastu-

povat celý okres starosta Bystřice.

Oceňuji, co se jim ve městě všechno

povedlo, zejména v oblasti sportu.

Jako podnikatel budu hlasovat pro

toho, který pro podporu podnikání

ve svém městě toho už hodně udělal.

Bude nás dost...?
Není to tak dávno, co jsme se po revoluci, po dlouhé době, stačili volně

nadechnout. V listopadu toho roku mrzlo až praštělo, ale my jsme se

scházeli, mráz – nemráz, diskutovali, překřikovali se a provolávali.

Provolávali myšlenky, které právě provolávat šlo. ZjišRovali jsme, že

chceme společné. Otočení politiky doprava.

Věděli jsme, že je nás dost.

Potom jsme se začali štěpit. Bylo nutné také nechat usadit bahno, které

se přirozeně zvedne při každé bouřce. Tleskali jsme už méně, zato jsme se

začali profilovat. Někteří nás začali strašit kapitalismem.

Ti, co zjistili, že už není žádná sranda a že se už nebude plivat do tváří na

náměstích, nás opouštěli. Sdružili jsme se do koalic a bezpečně čelili

těmto nárazům.

Věděli jsme, že je nás i tak dost.

Bojujeme, koalice skládáme a rozkládáme. Na pravé straně to vře!

Když se dva perou, třetí... Střízlivíme a máme kocovinu. Komunisté zase

u moci? Zadlužený stát? Slibovatelé se předhánějí. Není ale už kde brát,

a tak se bere všem. Ti, co mysleli, že se vezme všechno z nebe, počí-

tají. Vlivem pravice je všechno smeteno ze stolu a je vymalováno.

Diskutujeme a zjišRujeme, že jsme asi udělali špatně, když jsme minulé

volby hodili nějak za hlavu.

Prostě nás už nebylo dost.

Stojíme před senátními volbami. Počítáme a přemýšlíme. Zaměstnan-

ci, technici, lékaři, živnostníci a podnikatelé otevírají zase oči. Přemýš-

lejí, kde vlastně započal takový pokles pravice, od těch mrazivých lis-

topadových srocení. Už dneska vědí, že nejhorším vlastníkem je stát.

Že největší hrůzou je opětovné formování jakési Národní fronty. Znám

Vás dobře a slyším to na vlastní uši. Poj?te tedy mezi nás. Váš celý život

a Vaše schopnosti Vás přece staví jednoznačně na pravou stranu. Než

se ale k tomu rozhodnete, běžte napřed k Senátním volbám. Aby ne-

bylo zatím pozdě. Dosáhli jsme toho, že jedinou jistou bariérou pro-

ti populismu,

proti chystané

degradaci parla-

mentních orgá-

nů na cechovní

spolek, zastupu-

jící jen část ob-

čanů a kdovíco

ještě, je skuteč-

né zvýšení čle-

nů ODS v Se-

nátu. V této chví-

li skutečně jedi-

nou. Pamatujte

na to. Abychom

za čas my, nebo

naše chudobné

děti, platící dlu-

hy, nemuseli za-

se zmrzat na ná-

městích. U nás

na Vysočině má-

me té zimy pře-

ce dost.

Myslím, že nás

tentokrát bude

zase dost.

Přeji Vám dobrou a uváženou volbu. Nabízím Vám pravici.

Miroslav Sedlařík, kandidát ODS do Senátu 2002
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SDRUŽENÍ  NEZÁVISLÝCH   číslo 2
Jaké vidíme priority práce zastupitelstva města nadcháze-
jícího volebního období
● Konstruktivní práce zastupitelstva města bez uplatňování mocen-

ských stranických a osobních zájmů.

● Vytvoření krátkodobého i dlouhodobého plánu rozvoje města

a jeho naplňování.

● Účelné vynakládání finančních prostředků na základě zpracova-

ných analýz a podnikatelských záměrů, které jsou završeny jasným

a srozumitelným vyhodnocením každé investice.

Z čeho vycházíme při stanovení priorit práce zastupitelstva
města
● Volební období 1998 – 2002 bylo jednoznačně poznamenáno ne-

schopností komunikace zástupců politických subjektů a politic-

kou nestabilitou. Jediné prvenství mezi městy v ČR získalo No-

vé Město získalo tím, že mělo v průběhu volebního období

3 starosty a 4 místostarosty. Tato skutečnost nemohla zajistit roz-

voj města.

● Rozvoj města a jeho místních částí je dlouhodobý nikdy nekončící

proces, ve kterém se v pravidelných čtyřletých intervalech mění

složení zastupitelstva, jež by mělo v každém volebním období

vyhodnotit svoji činnost. K tomu je potřebné zcela konkrétní zadání

a vůle členů zastupitelstva. V současné době má Nové Město na

Moravě jediný dokument, který jeho rozvoj ovlivňuje, a tím je

územní plán. Ten však pouze obecně vymezuje území pro jednotlivé

investiční projekty v různých oblastech života města (podnikání,

dopravní obslužnost, výstavba obytných domů, sportovišR, občan-

skou vybavenost…). Jasná vize, podle které se naše město bude

postupně rozvíjet krok za krokem a v daných ekonomických pod-

mínkách, jednoznačně chybí.

● Klíčovou oblastí je hospodaření města. Na strategický plán rozvoje

města a stanovení priorit musí navazovat dlouhodobý finanční plán.

Hledání alternativních zdrojů na jednotlivé záměry je nezbytnou

součástí hospodaření města. Mnohamilionové investice minulých

volebních období častokrát nebyly schvalovány a vynakládány na

základě vyhodnocení analýz a řádně zpracovaných podnikatelských

záměrů. Město muselo řešit zásadní problémy tepelného hospodář-

ství, hygienicky nevyhovující školní jídelny, svoji účast ve ztrátové

a špatně fungující společnosti Včela (restaurace v KD) stejně jako

lesní hospodářství. Právě tyto investice patří k těm nejvíce spor-

ným. Jejich hodnocení a definovaná odpovědnost předkladatelů

návrhů chybí.

 Jakou záruku nabízejí kandidáti Sdružení nezávislých
● Kandidátka Sdružení nezávislých je složena z občanů, kteří mají

zájem pracovat v zastupitelstvu města a prosazovat do jeho práce

odbornost a věcnost. Na předních místech se objevují kandidáti se

zkušenostmi z ekonomiky, veřejné správy, práva, sociálních věcí,

školství, zdravotnictví, podnikání a z práce v občanských sdruže-

ních.

● Žádný z kandidátů Sdružení nezávislých se při práci v zastupitel-

stvu města nedostane do střetu zájmů (a tím i závislosti na rozhodo-

vání ZM a RM), neboR nepracují ve vedení příspěvkových organi-

zací města nebo obchodních společnostech, jejichž stoprocentním

vlastníkem je město. Proto mohou bez obav hlasovat pouze

s ohledem na fakta, zájmy města jako celku, potřeby občanů a své

svědomí.

● Ze současných členů zastupitelstva se na kandidátce objevuje pouze

jedno jméno. Cenné zkušenosti jsme připraveni přebírat i od před-

stavitelů úspěšně se rozvíjejících měst a obcí.

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ
kandidátní listina pro volby do zastupitelstva

❐ ❐ ❐

Mezi priority
ČSSD bude patřit:

■ sociální oblast a bytová po-

litika zejména mladých rodin

■ rozvoj infrastruktury města

■ podpora mládeže a sportu

■ vytváření vhodných ploch

pro podnikání (i nových)

Nové Město na Moravě

  1. Pavel Kliment 56 místostarosta N. Město ČSSD

  2. Ing. Josef Poul 61 ředitel NSB N. Město ČSSD

  3. PhDr. Josef Chalupa 50 ředitel HG N. Město ČSSD

  4. Milan Mičík 56 konstruktér N. Město ČSSD

  5. Petr Kosár 40 stav. technik N. Město bez pol. přísl.

  6. PhDr. Sylva Tesařová 47 vedoucí muzea N. Město bez pol. přísl.

  7. Hynek Podařil 29 podnikatel N. Město ČSSD

  8. Petr Šopf 36 řidič-strojník N. Město bez pol. přísl.

  9. PhDr. Mil. Liedermann 57 učitel N. Město bez pol. přísl.

10. Ing. Jan Follprecht 53 bankovní úředník N. Město bez pol. přísl.

11. Oldřich Brož 41 ředitel OSÚSS N. Město ČSSD

12. Eva Friedlová 48 zdrav. laborantka N. Město ČSSD

13. Mgr. Zdeněk Ptáček 43 zástupce řed. II. ZŠ N. Město bez pol. přísl.

14. Marie Křížová 52 st. zaměstnanec Hlinné ČSSD

15. Soňa Leinweberová 68 důchodkyně N. Město ČSSD

16. Rudolf Vopršal 32 živnostník Petrovice bez pol. přísl.

17. Bc. Jaroslav Lempera 27 poradce N. Město ČSSD

18. Ing. Pavel Mertlík 39 staveb. ekonom N. Město ČSSD

19. Iva Olšanová 41 referentka KÚ Slavkovice bez pol. přísl.

20. Ing. Blanka Bartoňová 33 ekonomka N. Město ČSSD

21. Jan Peňáz 57 důchodce Petrovice bez po. přísl.

22. Mgr. Jana Svobodová 56 učitelka N. Město bez pol. přísl.

23. Michal Šmarda 27 poradce N. Město ČSSD

■ ■ ■

Motto: Vaše volba rozhodne o budoucnosti města. Pokud Vám není osud města lhostejný,

přij2te k volbám.
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MÁME TO SROVNANÉ: Volební program Občanského sdružení podnikatelů Nového Města na Moravě
Jako podnikatelé máme blízko od slov k činům a právě tento trend

chceme vnést i do práce městských orgánů. Naši zástupci zvolení do

městského zastupitelstva budou přísně dbát na dodržování práv i povin-

ností obyvatel našeho města včetně jeho místních částí.

PODNIKÁNÍ: Základem prosperujícího státu i obce je dobře fungující

tržní ekonomika zabezpečující všestranný rozvoj obce. Rozvoj podnikání

na solidních základech je naší zásadní prioritou. Ještě žádné lidské spole-

čenství zatím neuživili úředníci. Proto budeme důsledně usnadňovat cestu

k zakládání nových podniků a podporovat životaschopné podnikatelské

aktivity. Je třeba neodkladně dokončit vytvoření funkční průmyslové

zóny. Ve spolupráci s příslušnými agenturami nebo za pomoci dosažitel-

ných státních dotací zajistit její efektivní využití. Výsledky těchto kroků

nutně povedou ke zvýšení zaměstnanosti a tím i k celkovému zlepšení

sociálních poměrů občanů.

POPLATKY: Jsme zásadně proti zvyšování zátěže občanů zbytečnými

poplatky. Občan musí vidět, že s jeho daňovými i ostatními poplatky je

nakládáno účelně, hospodárně a k všeobecnému prospěchu města. Jsme

přesvědčeni, že potřebné finanční prostředky lze získat z jiných zdro-

jů. Peníze je třeba hledat tam, kde jsou. Je nutné čerpat všechny dosažitel-

né státní dotace a aktivně je nabízet občanům i firmám. Řetěz peněz, který

v našem městě začne, by měl v něm také končit. Velké možnosti nabízí

i fondy EU. Vyžadují však množství dobře připravených projektů – to je

také naše priorita. Další zdroje jsou nepochybně v efektivnějším hospoda-

ření a kontrole společností zřízených městem.

ÚŘAD: Probíhá reforma státní správy a s ní příchod velkého počtu

dalších úředníků. Chceme iniciovat naši „místní úřední reformu“. Jsme

přesvědčeni, že přicházející agendu lze zvládnout s menším počtem úřed-

níků. Chceme dosáhnout toho, aby většina z přicházejících úředníků zase

velmi brzy odešla. Budeme iniciovat, aby bylo využito stávající vybavení

kanceláří i v novém úřadě, protože „celá řada nového nebude ani potře-

ba“. Ve vztahu k stávajícím úředníkům městského úřadu chceme jedno-

značně říci, že by neměli mít obavy o svá místa. Přicházející z okresu by je

neměli nahrazovat a platí to i o vedoucích místech.

EKOLOGIE: Prioritou by mělo být zvýšení kapacity čističky odpad-

ních vod a napojení zbývajících částí města, jako například Maršovic

a Rokytna (uspíšením stavby kanalizačního sběrače). Je třeba, aby občané,

kteří platí vysoké stočné, dostali i odpovídající služby. Je třeba „dořešit“

i otázku teplofikace (plynofikace) města a místních částí. Stanovit jasné

časové postupy realizace. Navrhujeme hledat možnosti financování pro-

jektů, které by hledaly alternativní možnosti zásobování pitnou vodou.

Dnešní ceny vodného a stočného jsou v naší oblasti neúnosně vysoké.

SOCIÁLNÍ OBLAST, BYDLENÍ: Považujeme za prioritu urychlení

přípravy nových pozemků pro bytovou výstavbu. Současně chceme

podporovat stávající aktivity v oblasti sociálních služeb, pomoci postiže-

ným, apod. Je nutné rozšíření domu s pečovatelskou službou, eventuálně

hledání dalších prostor k těmto účelům.

SPORT, CESTOVNÍ RUCH: Je třeba si uvědomit, že turistický prů-

mysl může být jak významným zdrojem příjmů pro město, tak i zdrojem

množství pracovních příležitostí. Naše město potřebuje získat svůj bývalý

věhlas kulturně společenského centra Vysočiny. Chceme, aby rozvoj

cestovního ruchu nebyl jen prázdným pojmem. Navrhujeme hledat mož-

nosti k vytvoření příměstské rekreační zóny pro širokou veřejnost. Zónu

s bazénem, ledovou plochou a dalšími sportovišti a s nezbytným zázemím

kvalitních služeb. Naše město má všechny předpoklady k tomu, aby se

stalo populárním a vyhledávaným střediskem. Jeho potenciál je takový, že

toho lze dosáhnout. S rozvojem průmyslu cestovního ruchu považujeme

za nezbytný také rozvoj obchodní sítě a služeb.

KOMUNÁLNÍ POLITIKA: V komunální politice jde o komunika-

ci. Zastáváme názor, že dobře ji mohou dělat lidé, kterým není cizí

schopnost pracovat v týmu a směřovat k objektivně nejlepšímu výsledku.

Věříme, že bychom dokázali posunout naše město kupředu. Jsme vesměs

lidé s pozitivním myšlením, plni tvůrčí energie. O výsledcích činnosti

většiny z nás se může každý přesvědčit na vlastní oči.

Naši kandidáti: 1. Antonín Sláma (38), 2. Jiří Řezáč (57), 3. Zdeněk
Smrček (38), 4. Ing. Jindřich Janovský (62), 5. Ing. Martin Černý (36),
6. Jiří Svoboda (39), 7. Petr Kupka (38), 8. Ing. Stanislav Hlavatý (40),
9. Alena Buchtová (48), 10. Helena Sobotková (54), 11. Ing. Josef
Krška (40), 12. Miluše Veinlichová (49), 13. Milan Slonek (40),
14. Marie Janů (49), 15. Bohumil Svitana (57), 16. Pavel Neuman (48),
17. Jaroslav Janíček (54), 18. Alena Čadková (44), 19. Ing. Zdeněk Jun
(49), 20. Ing. Tomáš Petr (37), 21. Josef Kadlec (39), 22. Vlastimil
Svoboda (54), 23. Jiří Bednář (29)

Vážení spoluobčané!

Kandidáti ODS jsou připraveni

vnést do práce pro naše město svůj

pohled opírající se o víru ve svo-

bodné a odpovědné občany.

Jsme přesvědčeni, že prosperity

nelze dosáhnou bez rozhodujícího

podílu vlastního přičinění.

Sluší se připomenout, co z našich

slibů jsme dokázali prosadit:

I. Podařilo se uskutečnit:
● Prosadili jsme výstavbu benzi-

nové čerpací stanice Slovnaft při

silnici č. 19. Stavební povolení bylo

vydáno, stavba bude dokončena

v r. 2003, zemní práce započnou

ještě letos.

● Pro zahájení očekávané výstav-

by obchodního centra Billa, jehož

dokončení bylo v tisku prezento-

váno na závěr roku 2002, jsme uči-

nili veškeré potřebné kroky. Žádost

o územní rozhodnutí investor po-

dal a probíhá územní řízení. To,

kdy začne realizace stavby, v ja-

kém termínu bude dokončena, je

již pouze v rukou soukromého in-

vestora. Toto již město ovlivnit ne-

může, ač bychom si to sebevíc přá-

li. Dokončení stavby investor před-

pokládá v polovině roku 2003.

● Byla uvedena do provozu zastáv-

ka ČD, což ocení nejen turisté, ale

i naši občané.

● Byl vyřešen mnohaletý spor

o vlastnictví parcel mezi městem

a firmou Šincl v prostoru školní jí-

delny. Bylo zabezpečeno bezpro-

blémové zásobování jídelny i čin-

nost hasičského sboru.

●  Byla ukončena spoluúčast města

ve ztrátové společnosti Včela s.r.o.

a sjednán nájemní vztah pro město

finančně výhodnější.

● Podařilo se schválit výstavbu

holobytů jako prostředek dosažení

snížení dluhu neplatičů nájemného.

● Rozhodnutím zvýšit ceny trhov-

cům za pronájem prostoru v Kultur-

ním domě došlo k navýšení příjmů.

● Zahajují se práce na rozšíření

katolického hřbitova.

● Podle harmonogramu pokračuje

přestavba radnice, jejíž význam

bude doceněn po převzetí pravo-

mocí “malého okresu”.

● Byla zdárně ukončena práce

všech, kteří se v počátku i závěru

volebního období podíleli na pře-

vzetí státní správy a od 1. 1. 2003

se Nové Město na Moravě stává

sídlem tzv. “malého okresu”.

● I když některé akce nejsou zatím

vizuálně patrné, jsou ve fázi, kdy

jejich realizaci nelze zastavit.

II. V programu máme uskuteč-
nit:
▲Finančně náročnou akcí bude pří-

prava průmyslové zóny “Pohledec-

ká”. Chceme, aby takto vynaložené

prostředky byly okamžitě zúročeny.

Jednání s prvním investorem o koupi

pozemku jsou v závěrečné fázi.

▲Chceme řešit problematickou za-

táčku Ž?árské ulice.

▲Chceme řešit křižovatku ulic Ne-

časova se silnicí č. 19 včetně chod-

níků na Palackého nám.

▲Opravíme komunikaci pro chod-

ce z Palackého nám. ke Kazmírovu

rybníku.

▲Zasadíme se o regulaci parková-

ní na náměstí tak, aby byl uspoko-

jen zájem chodců, řidičů a zákazní-

ků obchodů.

▲Budeme prosazovat rozšíření dal-

ších parkovacích ploch na sídlištích

a v prostoru u hotelové ubytovny.

Podpoříme nástavby bytů na Hor-

nické a přístavbu hotelové ubytov-

ny UNO.

▲Dokončíme úpravu zeleně v pro-

storu revitalizovaných rybníků

v Koruně.

▲Budeme usilovat o další rozšíře-

ní informovanosti občanů.

▲Při realizaci a plánování dalších

akcí budeme klást důraz na projek-

ty podporované státními dotacemi.

Budeme postupovat tak, aby nedo-

šlo k zadlužení města.

▲Nelehkým úkolem pro příští

samosprávu města bude uskuteč-

nění veškerých již připravených

kroků převodu státní správy do No-

vého Města. Jsme si vědomi, že ná-

růst úředního aparátu by v budouc-

nu mohl “zaplatit občan”, a proto

budeme hledat cesty k úsporám

a hospodárnosti.

▲Máme zájem, aby se další činnost

samosprávy rozvíjela ve spolupráci

všech, jimž je vlastní pracovitost

a vstřícnost.

***

1. J. Sokolíček, starosta města, 2. Z. Pelzer, školník, 3. Mgr. O. Německý, ředitel školy, 4. L. Sečanský, ředitel TS služby, 5. Mgr. M. Nosková, ředitelka

VZP, 6. JUDr. J. Havlíková, advokát, 7. Ing. Bc. J. Teplý, personální ředitel, 8. MUDr. Z. Albrecht, lékař, 9. J. Lučka, podnikatel, 10. Mgr. O. Kadlecová,

profesor gymnázia, 11. RNDr. K. Koten, ředitel gymnázia, 12. MUDr. R. Kalina, lékař, 13. F. Vondruška, dělník, 14. MUDr. H. Jordánová, lékař,

15. M. Novotný, topič, 16. E. Německá, účetní, 17. MVDr. D. Sokolíček, zvěrolékař, 18. M. Greplová, úřednice, 19. Ing. V. Blažková, důchodce,

20. J. Hájek, důchodce, 21. F. Papšo, důchodce, 22. Z. Fiala, důchodce, 23. Ing. Z. Petr, důchodce
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STRANA ZA ŽIVOTNÍ JISTOTY
bude podporovat trvale udržitelný život, právo, bezpečnost

a vzestup v našem městě a zlepšovat jej ku prospěchu jeho
obyvatel. V poslední naší předvolební informaci jsme uvedli
16 návrhů, zejména:

➢ řešení neplatičů bytů * snížení počtu občanů bez práce vytvářením

pracovních míst * zjištění, proč teplárna je jen podle názvu * doplnění

koupaliště v Ochoze, aby to nebyl jen rybník * aspoň jednu rozhlednu

z navržených osmi * rozšířit spolupráci s Waalre * projednat zastávku

ČD, aby cesta pro návštěvníky byla mimo silniční dopravu (napsán

dotaz na ČD) * další výstavbu malých bytů * řešit ceny za vodu za

snižující se odběry * navrženo 7 druhů podnikání (např. kancelář

soustře?ující nabídku ubytování od občanů * zvětšení parkovacích míst

na dva pruhy na Masarykově ul. s mim. náklady, jen doplnit dopravní

značky

Hlavním úkolem vedení města bude rozvoj cestovního ruchu a tím

největší využití přírodního, kulturního a sportovního bohatství města,

okolí, krajiny využívané malíři, lesů, rybníků a čistého obvzduší. Jeho

tří kostelů a modlitebny, Horáckého muzea, kina, Kulturného domu,

18ti pohostinských zařízení, ubytoven, SKI areálu, koupaliště a dalšího.

Toto naše bohatství je nutno zpřístupňovat, rozšiřovat a vylepšovat.

Chceme přiblížit město zlepšením vlakového, silničního a leteckého

(heliport nemocnice) spojení se světem.

➢ rozšíření hovorů s občany, neúčast zastupitelů by byla řešena, za-

bránilo by se tak současnému stavu, kdy jsou mimo oficiální zase-

dání. K důležitým otázkám města dělat referendum občanů.

➢ navrhnout prostor a vybudovat kemp a golfové hřiště

➢ mimo jiné služby získat služby hodináře a výrobce uměleckého skla

➢ rozšířit počet laviček a květinovou výzdobu

➢ zjistit možnost využití děl po důlní činnosti (Petrovice, Studnice)

k léčebným účelům

➢ zvýšit výměny občanů s Waalre pro studium, práci a poznání života

v Evropské unii

➢ vést adresář osob, které se hlásí k městu a mohou nám v mnohém

pomoci, a také osob, které se o město zasloužily a proslavily je

➢ pro příjem financí vytvářet možnosti: např. náhrada za tržitě na

náměstí * postihovat odhazování odpadu po městě a kolem silnic

* změnit trvalé městské osvětlení na ovládané chodci * sázení ale-

je stromů se jménem dárce * chodník s cihlami s adresou dárce pro

určitý účel (dle Atlanty v USA pro budování olympijského sta-

dionu) * připravit možnosti pro uplatnění odsouzených na veřejně

prospěšné práce

➢ doplnit památku padlým v I. světové válce a vzniku Československé

republiky alej ke Třem křížům * opravit pomník p. H. Hájka člena

odboje R3 padlého na cestě k Zubří za II. světové války * vybudovat

památku na světem uznávaného malíře přírodní fauny Jiřího Židlic-

kého * vybudovat horolezeckou stěnu našeho prvního přemožitele

Mount Everestu Radka Jaroše

➢ rozšíření počtu parkovacích míst zejména na sídlištích možností

parkování kolmo na vozovku na zatrávněných tvárnicích

➢ úpravou vozovek docílit snížení rychlosti na požadovanou doprav-

ním značením a u přechodů pro chodce

➢ na stanici ČD většinou za tmy nesvítí označení – upravit, využít

k nastupování cestujících i první kolej, kde jsou chráněni před

nepříznivým počasím

➢ na autobusové, vlakové nádraží a inf. centrum dát informaci

o podnikatelích, lékařích ve městě atd.

➢ odstranit tvrdost zákona a vrátit chatu Mercedesku tomu, kdo ji

budoval – Junáku

➢ zvětšení kapacit Domu s pečovatelskou službou

Vedoucí ing. Milan Svoboda Vás žádá o podporu kandidátů s citátem

T.G. Masaryka:

„Všechno to, co bylo, musí být poučením pro to, co bude.“

KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
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. PiešRanský 46 živnostník NM KSČM

22. Ladislav Brabec 60 zdravotník NM KSČM

23. Ing. Jiří Staněk 65 důchodce NM KSČM

Nové Město na Moravě
KSČM prosazuje:

❊ ❊ ❊

* Podporu malého a střední-

ho podnikání, programy

zaměstnanosti.
* Udržení sítě zdravotnic-

kých, předškolních zaříze-

ní a škol.

* Programy kulturní, zájmo-

vé a sportovní činnosti.
* Zdokonalení integrované-

ho záchranného systému.

* Výstavbu bytů se státní

podporou.

* Kvalitnější péči o komu-
nikace.

* Zvýhodnění veřejné hro-

madné dopravy.

* Ochranu života, zdraví

i majetku občanů.
* Komplexní péči o životní

prostředí.

* Přímé formy demokracie,

podporu sdružení.

* Zvýšení podílu mladých
lidí na řízení obce.
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Toto číslo Novoměstska
se věnuje volbám víc, než se prav-

děpodobně čtenářům líbí. Na vy-

světlenou: Sedm místních volebních

stran již podruhé využívá plochu,

aby se způsobem, jaký samy uznaly

za nejvhodnější, představily novo-

městským voličům.

Kandidáti na senátora si plochu

na stránkách Novoměstska platí jako

inzerci. A v neposlední řadě najdou

novoměstští čtenáři ve schránkách

Novoměstsko s vloženými předvo-

lebními letáky, jak na návrh někte-

rých volebních stran odsouhlasila

redakční rada.

Vážení čtenáři,, v tomto čísle No-

voměstska tedy již nezbylo místo té-

měř na nic „nevolebního“. Přijmě-

te to, prosím, jako fakt,             red.

Zklamání místo radosti
Sobotní odpoledne 21. září zača-

lo u nás doma zkoušením oblečení,

česáním i líčením naší tříleté slečny.

Tatínek na sebe vzal nelehký úkol

„uvedení dcery do společnosti“,

když se oba vydali do místního Kul-

turního domu na diskotéku, jak jsme

nazvali Zábavné odpoledne pro ro-

diče s dětmi, inzerované na plaká-

tovacích plochách města i v Novo-

městsku. Dcera se náležitě těšila,

předem zkoušela taneční pohyby,

jaké měla možnost vidět i na disko-

tékách v KD pro již starší děti. Jaké

bylo mé překvapení, když výprava

dorazila domů nečekaně brzy s tím,

že tam byly celkem tři děti a zábava

se tedy nekoná. DJ, zvukař, osvět-

lovač, další personál i paní ředitel-

ka byli v plné pohotovosti a děti

nikde! Co asi měli rodiče několika

set dětí z našeho města důležitého

na práci, že ani nedopřáli svým dě-

tem trochu si „zařádit“? Pochybuji,

že ještě někdy někdo uspořádá po-

dobnou akci, která by sice byla ztrá-

tová i při větší návštěvě, ale město

alespoň mělo snahu pro naše děti

něco udělat. A co VY, rodiče?

JN

Stomatologická
pohotovostní
péče
Ošetření je poskytováno v době
8–12 hod.
19. 10. MUDr. Marcela Petrášová,

poliklinika ZR, MUDr. Dušan Bo-

rek, poliklinika Bystřice n. P.,
MUDr. Miloš Bulíček, zdr. stř. D.
Loučky
20. 10. MUDr. Zdeňka Bajerová,

poliklinika NM, MUDr. Jiří Žák,

poliklinika V. Meziříčí
26. 10. MUDr. Marie Havlíčková,

nám. Republiky ZR, MUDr. Mar-

cela Koutská, Sněžné, MUDr. Irena

Musilová, ZŠ, V. Meziříčí
27. 10. MUDr. Eva Vorlíčková,
4. ZŠ, ZR, MUDr. Magda Fillová,

poliklinika V. Meziříčí
28. 10. MUDr. Petr Konečný, NM,
MUDr. Petr Filla, zdr. stř. Kablo,

V. Meziříčí

První novoměstský ROCKFEST
Nové Město má konečně svůj

vlastní rockový festival! Na Prv-
ním novoměstském ROCKFES-
TU se představí čtyři kapely, a to

tři domácí novoměstské – kultovní

bigbeat s charakteristickým pro-

jevem a saundem Kryštofovy sta-
ré věci, hard&heavy rock KO-
RÍSZ a Krizová situace – a jako

hlavní host večera vystoupí v rám-

ci svého tříměsíčního turné frý-

decko-místecká formace HC 3
(Head Cleaners), která se po vy-

dání debutového singlu v Austrá-
lii a Novém Zélandu u australské

hudební vydavatelské společnosti

Bent Records, jež nasadila pilotní

píseň Deeper Way do vysílání aus-

tralské MTV, vrací do domácích

klubů v ČR.

Přij[te, nebudete litovat!
První novoměstský ROCKFEST
se koná 27. října v klubu BRO-
OKLYN od 20 hodin.

Jste všichni srdečně zváni!

Pozvání na filmový večer
o novoměstských skautech

Středisková rada Bílý štít zve sr-

dečně na filmový večer o historii

a současnosti novoměstského skau-

tingu. Videoprojekce bude doplně-

na krátkým průvodním slovem.

Večer k výročí 80 let skautingu
se bude konat 8. 11. v KD.

***

Z dopisu Milady Stroblové: Jsem

skautka, která v N. Městě složila

slib v památný den 28. října roku

1968. Chtěla bych se připojit k ve-

dení střediska Bílý štít a pozvat skau-

ty oněch let na promítání filmů,

které na konci 60. let natočil bratr

Jiří Janíček a v době po roce 1989

bratři Ladislav Novotný, Jiří Kutal

a Zdeněk Dvořák.

Řadu z novoměstských skautů za-

vedl život dál od N. Města. Prosím

proto rodiče, kteří zde stále žijí, aby

toto pozvání tlumočili svým dětem

a abychom všichni využili příleži-

tost po tolika letech se znovu vidět

a zavzpomínat.

v NOVÉM MĚSTĚ

SE UCHÁZÍ O VAŠI DŮVĚRU!

 Vážení spoluobčané, Vzpomenete si ještě, co jsme
slibovali v roce 1998?

ZVEME VÁS v neděli 27. října v 16:30 hod do gobelínovém salonku kulturního domu
NA  PŘEDVOLEBNÍ  SCHŮZI,

KDE  VÁM  PŘEDSTAVÍME  NÁŠ  PROGRAM!

NA MORAVĚ

po čtyřech letech půjdeme opět k volebním urnám. Jsou to

již čtvrté komunální volby, ve kterých si můžeme svobodně

vybrat.

Nezačínáme od nuly, všichni už máme za sebou dvanáctile-

tou zkušenost! Vy jako občané města, i naši zastupitelé, kteří

se na správě města podíleli.

Dnes už si každý dokáže porovnat, co kdo sliboval, s jakým

nasazením pracoval a co splnil.

Nemáme se za co stydět. Naši zastupitelé plnili svůj mandát

odpovědně a kompetentně. Dejte proto po zralém uvážení své

hlasy našim kandidátům.

Vaši důvěru nezklameme!

Dlouhodobá příprava v době, kdy jsme se ještě podíleli na

vedení města, přinesla své ovoce, a tak se i bez nás stalo

skutečností:

- získání ubytovny UNO a její úprava pro bydlení

- rekonstrukce silnice do Maršovic

- výstavba parkoviště pod nemocnicí

- plynofikace přidružených obcí

- vodovod v Jiříkovicích

- obnova sgrafit na kostele sv. Kunhuty

- nová technika pro hasiče

- atd.                              Budoucnost vždy patřila připraveným!
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INZERCE
Koupím byt v os. nebo družst vlast-

nictví, 1+1, 2+0 nebo podobný

v NM. tel. 566 618 580

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 Ž2áře n. S.

ZUŠ Jana Štursy
benefiční koncert
„Školy školám“

ve prospěch ZUŠ, které byly po-

stiženy srpnovými povodněmi,

21. 10. v 18:00 v KD

Kulturní dům
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 hod.
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

Kino
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

út 22. ve 20 hod., st 23. v 18 hod.
Minority report (145´)
Sci-fi Stevena Spielberga podle po-

vídky P.K. Dicka. Premiéra, příst.

od 12 let 55 Kč

pá 25. ve 20 hod., so 26. v 18 hod.
Crossroads (94´)
Hudební road movie s Britney

Spears. Premiéra, přístupný 55 Kč

út, st 29. – 30. ve 20 hod.
Jak na věc (102´)
Komedie - jak dostat do postele že-

nu a vyhnout se přitom závazkům.

Premiéra, příst. od 12 let 60 Kč

Blahopřání
Dne 30. 10. se dožívá osmdesáti let

pan Josef Ondráček, Maršovice

72. Hodně zdraví, pohody a spo-

kojenosti přeje manželka a děti

s rodinami.

  2. 10. Eva Vitamvásová 1950

  4. 10. Jaroslav Lukeš 1923

10. 10. Irena Ševelová 1913

Úmrtí

Klubíčko „adoptovalo“ litevskou dívku Aidu
Projekt Arcidiecézní charity

v Praze Adopce na dálku se v po-

slední době stává čím dál známěj-

ším. Většinou rodiny či jednotlivci

„adoptují“ děti v Indii, Ugandě, Lit-

vě. Adopce na dálku spočívá v pra-

videlném každoročním finančním

příspěvku, který vybranému dítě-

ti v Indii a Ugandě zajisti roční

školní výuku, v Litvě se jedná o ji-

nou nadstandardní výpomoc dětem

ze sociálně slabých rodin.

Vedle rodin se do projektu začí-

nají zapojovat i organizace a sdru-

žení. Novoměstský Dům dětí a mlá-

deže Klubíčko je mezi nimi.

Jak ředitel Klubíčka Lubomír

Šula informoval, dozvěděl se o pro-

jektu adopce na dálku letos na jaře.

Z nabídky dětí vybíral s ohledem

na vzdálenost i možnost komuni-

kace. S kolegy z Klubíčka se shod-

li, že pomohou šestnáctileté litev-

ské dívce Aidě. Bude moci sama

korespondovat s dětmi v Klubíčku

a také případné setkání s ní je mno-

hem pravděpodobnější než s dětmi

z Afriky a Asie.

Aida je hudebně nadaná a pení-

ze, které by jí měly každoročně od

občanského sdružení vzniklém při

Klubíčku přicházet, jí mají hradit

další hudební vzdělání.

První benefiční akce ve prospěch

Aidy se konala 9. října (Klubíčko

Dance Show Live), další budou ná-

sledovat. Aida bude mít v únoru

2003 narozeniny a Klubíčko ji chce

nějak mile překvapit.

E. Jašková

Horácká galerie
Karel Franta
– obrazy, kresby a ilustrace
výstava potrvá do 24. 11.

***

Horácké galerie zve do Výtvar-

né dílny, kde se bude moci po ce-

lou dobu trvání výstavy v době od

14 do 17 hod. tvořit na téma Ne-

bojte se čertů. Přij?te si v pekelném

tvoření vytvořit svého čertíka, čer-

tici či čerRátko.

NOVA autoservis, autodíly
Petrovická 314

Nové Město na Moravě
tel. 566 617 821

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

http:nova.nmnm.cz

Počasí v září
I když počasí v září začínalo noč-

ním lijákem hned první den, byla

první dekáda měsíce v rytmu dozní-

vajícího léta. Ranní teploty neklesly

pod 10o C, odpolední se blížily ke

20o C. Druhá dekáda byla již ve

znamení přicházejícího podzimu

a ranní teploty až do konce měsíce

se pohybovaly pod 10o C. I během

dne bylo chladno, teploty pod 15o C

s častými, i když nevydatnými sráž-

kami. Počasí až do 25. 9. bylo již

hodně podzimní a mnohdy listopa-

dové. Teprve posledních pět dnů

v měsíci nastalo „pozdní babí léto“.

29. 9. klesla ranní teplota poprvé

pod 0o C a zaznamenali jsme první

ranní mrazík. FV

Žák druhý
v Českém poháru

Český pohár v horských bězích

v září pokračoval čtyřmi závody.

Novoměstský běžec Jiří Žák vždy

doběhl na druhém místě.

6. 9. ve Výprachticích Bukové

Hoře (7 km) za Bulharem Čoto-

vem, 7. 9. v Sázavě Lázku (8 km)

za Dobšíčkem z Jablonného n O.,

28. 9. v Čenkovicích Suchém vr-

chu (10 km) za Vymazalem z Olo-

mouce a 29. 9. na trati Hejšovina –

Szczelinec Wieliki (Polsko, 9 km)

za Brýdlem z Hronova. ík

Letní MČR v severské kombinaci

HYPOTÉKY
od 4% ročně

bezplatné poradenství
***

Olga Dvořáková
Masarykova 1494

(budova autosalonu Nissan)

1. patro

čt 8,30 – 15,00

tel. 737 563 903

Letos se MČR v kombinaci žáků

uskutečnilo 21. 9., opět v areálu

skokanských můstků a běžeckých

tratí v Lomnici nad Popelkou. Ská-

kalo se celkem na čtyřech můst-

cích, včetně největšího K 70, kde

měli svůj závod junioři a muži, do-

rostenci mistrovství. Po dopolední

části skoku to vypadalo pro Novo-

měšRáky velmi dobře. Martin Plhal

byl v mladších žácích na 3. místě,

totožně si vedli i Lukáš Jančík (star-

ší žák) a Petr Kutal (mladší doroste-

nec). Odpolední běh rozhodl o ko-

nečném pořadí takto: Martin Plhal

si pohoršil a doběhl na 4. pozici,

lépe se vedlo Lukáši Jančíkovi

a Petru Kutalovi, kteří si své posta-

vení v běžecké části upevnili a zís-

kali bronzovou medaili. Velká

škoda, že se oběma kombiňákům

nepovedlo podle trenérových před-

stav druhé kolo, protože se dotaho-

vali na lepší příčky, ale ztráta po

skoku byla příliš velká. Za zmínku

jistě stojí i další novoměstské vý-

sledky. Mezi těmi nejmenšími se

neztratili Luboš Buřvala ani Vojta

Štursa. V mladších žácích doběhli

Miloš Kadlec 6. a Josef Humlíček

9. Vedle Lukáše Jančíka se mezi

staršími žáky představili ještě Jakub

Kadlec 7. a Jan Kozák 5. Starší žáci

byli totiž rozděleni na dvě katego-

rie. U dorostenců ještě nelze opo-

menout 4. místo Tomáše Vambery

a 11. pozici Jakuba Kubického.

Kuty (kombinace.nmnm.cz)

Lomnice nad Popelkou


