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Rozkvět volejbalu? Nové Město – město sportu?
Volejbal v N. Městě funguje nově

už pět let. Je vidět, že mladým vo-

lejbalistům se daří. Tradice je v N.

Městě také, je tedy na čem stavět.

Zdá se, že je vše v pořádku, ale ne-

ní. Jsme jenom trenéři a příznivci

volejbalu, nejsme funkcionáři ani

nejsme v zastupitelstvu, občas si jde-

me zahrát volejbal a není nám jed-

no, co dělají naše děti v době volna.

Na naše otázky a požadavky je od-

povídáno neurčitě, mlhavě a často

i záporně. Vrcholí předvolební kam-

paň a my se tedy ptáme všech kan-

didátů i současných zastupitelů ma-

jících ve svých programech i v ná-

plních práce starat se o sport v na-

šem městě: Kde je již dlouhá léta

slibovaný sportovní areál pro mí-

čové sporty? (Víme, že volejbalové

kurty byly již několikrát přestěho-

vány a členy volejbalového oddílu

znovu vybudovány. Nyní jsou ale

v majetku gymnázia a bez jakého-

koliv sociálního zázemí.)

Kde je víceúčelová sportovní hala

vhodná pro pořádání turnajů a mi-

strovských soutěží? Proč nelze tré-

novat v tělocvičnách o víkendech?

Proč musí sportovní oddíly při prá-

ci s mládeží v některých tělocvič-

nách platit, když školy samy čer-

pají dotace z pokladny města a vy-

užívají areál a majetek TJ? Proč,

když už se něco vybuduje, nespl-

ňuje to ,,něco“ požadavky kladené

na sportoviště (viz velikost tělocvič-

ny v gymnáziu a umístění hřiště na

plážový volejbal v Petrovicích)?

Nově znamená někdy lépe, i když

to bude něco stát. Dejme šanci no-

vému zastupitelstvu a přejme mu

hodně úspěchů v očích veřejnosti.

J. Krakovič
– předseda volejbal. oddílu

Voda – 46,80 Kč/m3

Předsednictvo Svazu vodovo-

dů a kanalizací Ž8ársko schváli-

lo úpravu ceny vodného a stoč-

ného od 1. 12. 2002.

Cena vodného se za 1 m3 zve-

dá o 0,80 Kč, cena stočného

o 1,20 Kč. Domácnosti i ostatní

spotřebitelé zaplatí oproti před-

chozímu období o 2 Kč za 1 m3

vody více, to je 46,80 Kč.

Billa – další zdržení
Informace o výskytu chráněné-

ho živočišného druhu – skokana

krátkonohého - v místech, kde má

stát supermarket Billa, odsouvá za-

hájení stavby přibližně o další mě-

síc. I přes tuto další komplikaci ne-

ztrácí investor zájem o výstavu pro-

dejny a připraví pro ministerstvo

životního prostředí ekologický pro-

jekt. Tůňky vytvořené za areálem

prodejny by měly vést k udržení

skokana krátkonohého v této části

povodí Bezděčky. EJ

Tak, a máme tady (skoro) novou zimu
Tři měsíce do Zlaté lyže uběhnou

jako voda. Tradiční novoměstský

závod se poběží třetí lednový ví-

kend a bude opět spojen se závody

Světového poháru. V sobotu 18. 1.

poběží ženy 10 km volně a muži

15 km volně, na neděli 19. 1. jsou

plánovány štafety – ženy 4 x 5 km

a muži 4 x 10 km.

V druhé polovině října ožila we-

bová stránka www.zlatalyze.cz/

2003/ Podle zkušeností z minulých

let se bude čím dál více plnit aktua-

litami, zajímavostmi, rozhovory.

Finanční povodňová pomoc půjde do Štěpánova
Rada města před časem rozhod-

la, že N. Město poskytne finanční

pomoc některému městu či obci,

které poničily letní povodně. V ná-

vrhu se hovořilo o částce 100 ti-

síc Kč a Českém Krumlovu. V dis-

kuzi na 22. řádném zasedání dne

22. 10. zastupitelé nejprve připo-

menuli, že malé obce tuto pomoc

potřebují více než města. Jenže za-

sílat peníze jen tak, bez prověření,

by mohlo vést k situaci, která se

přihodila. Na základě seznamu obcí

postižených povodněmi obdrželo

N. Město nedávno 10 tis. Kč od

Otrokovic. Tyto peníze byly do Ot-

rokovic s poděkováním vráceny,

„naše“ peníze pak zastupitelé roz-

hodli zaslat do Štěpánova nad Svrat-

kou. Štěpánov a další obce na hra-

nicích kraje Vysočina s Brněnským

byly poničeny lokální vydatnou

bouří krátce před povodněmi v Če-

chách.

EJ

NOVOMĚŠŤÁCI
KŘTILI

Dne 15. října se v Praze na dvou

místech ve stejnou hodinu křtilo.

Co se křtilo? Knihy. První knihou

jsou Tamtamy času. Jejím spoluau-

torem je vedle Jiřího Hanzelky,

Miroslava Zikmunda a Miroslava

Stingla náš rodák Rudolf Švaříček.

Druhá kniha, která se křtila, vyšla

z pera autorského tandemu Radek

Jaroš a Arnošt Tabášek a jmenuje se

Dobývání nebe. Kniha je okořeně-

na 180 fotografiemi, které ve čte-

nářích jistě vzbudí ještě větší obdiv

k našim výškovým horolezcům.

 pro www.nmnm.cz Petra L.

Ziano di Fiemme, naše partnerské město
Z redakční pošty:
Nové Město má družbu nejen

s Holandskem, ale i s Itálií. Je však

škoda, že tato družba nějak „upad-

la“.

Sleduji pravidelně internetové

stránky Nového Města a také pravi-

delně čtu Novoměstsko, ale o Zia-

nu di Fiemme jsem již dlouho žád-

nou zmínku nenašel. Tak Vám ale-

spoň posílám fotografie...

kš
■ ■ ■

Vedení města a členové komise

pro zahraniční styky si byli rovněž

vědomi jisté stagnace ve vztazích

mezi Novým Městem a Zianem di

Fiemme v poslední době. Skupina

expertů Zlaté lyže odjela 13. října

do Ziana. V blízkém Val di Fiemme

se totiž připravuje Mistrovství svě-

ta v lyžování. Novoměstští lyžaři

předali v Zianu nabídku další spo-

lupráce, která obsahuje návrhy na

společné akce od I. ZŠ, II. ZŠ (Hu-

dební skupina), Sportovní třídy při

II. ZŠ a Sportovního klubu lyžová-

ní, Gymnázia V. Makovského a cy-

klistického klubu Schmier.

EJ

 Do druhého kola senátních
voleb postoupili ve volebním

obvodu č. 51, okres Ž8ár nad

Sázavou Ing. Josef Novotný
(SNK) a Jan Dřínek (nezá-

vislý, podporovaný ČSSD).

 V Novém Městě na Moravě

bylo toto pořadí úspěšnosti

kandidátů: 1. Ing. Josef No-

votný (57%), 2. Ing. Jiří Šen-

kýř (15%), 3. Jan Dřínek

(12%), 4. Ing. Miroslav Sed-

lařík (9%), 5. Ing. Alois Kou-

kola, CSc. (8%).

 V Novém Městě na Moravě

volilo 32,96 % oprávněných

voličů.

 Podrobnější výsledky první-

ho kola voleb do Senátu Par-

lamentu ČR v N. Městě na

str. 10.
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MANIKÚRA
(nový trend v péči o přírodní

nehty, kultivační systém)

J E S S I C A
sauna pro ruce

parafinové zábaly na ruce a nehty
šoková ošetřovací kúra

P. Shine
modeláž nehtů všemi technikami

depilace teplými vosky

trvalá na øasy

termální rukavice

Miloslava Halmová,
Drobného 1308, N. Město

tel. 566 615 888
 732 44 70 32

MALBY, NÁTĚRY, TAPETY
Fišar Miloš

566 616 624, 605 572 545

Horácké muzeum
zve na prodejní výstavu

Malé radosti pro všední den –
Hana a Michaela Krškovy
(stříbrný šperk a malba na hedvábí)

slavnostní zahájení 8. listopadu

v 17.30 hod., výstava potrvá do

konce prosince,

otevřeno: úterý - sobota 9 - 16 hod.

Kulturní dům
út. 5. 11., 18 hod.
Dobývání nebe
beseda s Radkem Jarošem o expe-

dicích na tři nejvyšší hory světa,

vstupné 40 Kč

út 12. 11., 19.30 hod.
Mandarinkový pokoj – divadelní

představení, účinkují Jana Šulcová,

Libor Hruška, Tereza Kostková

a další. Na půdorysu setkání ženy

a muže v různých postavách, pře-

vlecích a stylizacích se odvíjí zá-

bavné a nečekané situace s krimi-

nálními zápletkami. Šest různých

postav, šest lidských typů, šest neo-

byčejných hereckých příležitostí

pro hlavní představitelku Janu Šul-

covou a jejího jevištního partnera

Libora Hrušku utváří prostor pro

nevídaný herecký koncert. vstupné

110, 100, 90 Kč

po 18. 11., 18 hod.
Vstupte, prosím
Beseda s televizní redaktorkou Sas-

kiou Burešovou a s astroložkou

PhDr. Olgou Krumlovskou, vstup-

né 50 Kč

❐ ❐ ❐
NKZ - kulturní dům oznamuje,
že dle schválení Radou města na

85. řádném zasedání je od 1. 11.

změněn poplatek za výlep plakátů

na 15 Kč/ks na dobu 14 dní.

pá 15. 11.
Stužkovací ples studentů gymnázia

so 23. 11.
Poslední leč MS Zátoky Nová Ves

so 30. 11.
Mažoretkový ples

17. 10. František Vambera (1949)

21. 10. Marie Šmídová       (1918)

Úmrtí

�����

ne 3. 11. 9 – 18 hod.
Neděle s Internetem
10 Kč/hod. připojení

do 8. 11. Podzimní výtvarná soutěž
Tato soutěž je určena pro žáky

1. - 3. tříd základních škol. Téma

výtvarných děl je ryze podzimní -

např. pouštění draka, pečení bram-

bor, pomoc na zahrádce a pod...

Příslušný učitel výtvarné výchovy

vybere tři nejhezčí výkresy z každé

třídy (výkres musí být na rubové

straně podepsaný - jméno a příjme-

ní, dále musí být uveden věk auto-

ra, jeho třída a škola), výkresy ode-

vzdá řediteli školy do 8. 11., kde si

je vyzvedne pracovník DDM Klu-

bíčko k vyhodnocení..

9. 11. 10 hod.
Výroba ručního papíru

Chceš někomu darovat netradič-

ní přání? Poslat zajímavý dopis?

Neváhej a přij8 si vyrobit vlastní

nefalšovaný ruční papír. Účastnic-

ký poplatek 15 Kč, přezůvky s se-

bou.

Dům dětí a mládeže

  1. 11. Ladislav Žák 75 let

  3. 11. Josef Dvořák 97 let

10. 11. Josefa Černá 88 let

13. 11. Marie Dolníčková 80 let

14. 11. Stanislav Novotný 90 let

16. 11. Silvestr Dostál 85 let

17. 11. Anna Řádková 88 let

18. 11. Zdeňka Suchá 80 let

21. 11. Marie Zpěváková 88 let

21. 11. Libuše Pochopová 80 let

27. 11. Antonie Vomelová 80 let

30. 11. Josefa Šimková 96 let

Všem jubilantům blahopřejeme!

Jubilanti

●  Prodám vířivou pračku ROMO,

prací vana z antikora, rozměry 405

x 450 x 645 mm včetně ždímačky

KLAD. Velmi zachovalá, málo po-

užívaná – levně. tel. 566 618 394

●  Koupím byt v osob. nebo družst.

vlastnictví, 1+1, 2+0 nebo podob-

ný v NM. tel. 566 618 580

●  Koupím družst. byt 3+1 nebo

byt v osob. vlastnictví v NM nebo

RD do 4 km od NM. Platba v hoto-

vosti. tel. +420732569312, e-mail:

sembob@seznam.cz

●   Studentka 6. ročníku Vet. uni-

verzity v Brně hledá na dobu praxe

- 1 měsíc, březen 2003, ubytování

v NM. tel. 732 811 702

����	
�

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

Hospicové hnutí Vysočina
zve na přednášku

Dr. Ingo Sperl (Hospic-AG Re-
gion Reutlingen, Německo)
Nový přístup k umírání – šance

pro lidštější společnost

středa 13. 11., 18.30 h., DPS

SOU LESNICKÉ
Nové Město na Moravě

Petrovice 26, 592 31 N. Město na Mor.

tel.: 566 618 139 www.soul.zdarsko.cz

e-mail: reditel@soul.zdarsko.cz

vyučuje ve školním roce 2002/2003 učební obory:

l mechanizátor lesní výroby
lmechanik – opravář pro lesní stroje a zařízení
ltruhlář
lpodnikání v technických povoláních (nástavbový obor s ma-

turitou)
V rámci výuky zajišYujeme získání:

❖ řidičského průkazu skupiny A, B, T, C

❖ svářečského průkazu Z – G1, Z – E1, Z – M1

❖ oprávnění pro práci s hydraulickou rukou

❖ kurz práce s motorovou pilou

Pro zájemce ubytování v Domově mládeže

Možnost prohlídky areálu každý pracovní den.

Den otevřených dveří 15. 11. 8 – 17 hod.
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Kino

Horácká galerie

Kniha Trojan

1. pá v 19.30 h., 2. so v 18 h.
Prostě sexy (84´)

Romantická komedie, přístupný

53 Kč

5. út v 19.30 h.
Perníková věž (98´)

Lehce nezávislý film o těžkých zá-

vislostech. Příst. od 15 let 55 Kč

6. st v 19.30 h.
Svět podle Prota (121´)

Neobvyklá psychologická sci-fi.

Premiéra, příst. od 12 let 50 Kč

9. pá v 19.30 h., 10. so v 18 h.
Fantom Paříže (100´)

Historický thriller, originální podí-

vaná s dobovými vizuálními efek-

ty. Premiéra, příst. od 12 let 55 Kč

12. út v 18 h.
Star Wars: Epizoda II – Klony
útočí (132´)

Epizoda z Lucasovy galaktické

ságy. Přístupný 55 Kč

13. st v 9.30 hod.
O princezně, která všechno viděla

(65´)

pásmo pohádek 15 Kč

13. st v 19.30 h.
Don´s Plum bar (90´)

Nezávislý snímek o teenagerech.

Premiéra, příst. od 12 let 50 Kč

15. pá v 19.30 h., 16. so v 19.30 h.
Mexická jízda (106´)

Road movie – prázdninový výlet

dvou teenagerů se starší ženou. Pre-

miéra. příst. od 15 let 55 Kč

19. út v 19.30 h., 20. st v 18 h.
Znamení (120´)

Sci-fi horor inspirovaný záhadný-

mi obrazci, které se čas od času

objevují v obilí. Premiéra, přístup-

ný 53 Kč

pá a so 22. a 23. v 19.30 hod.
Ples příšer (112´)

Jeden z nejzajímavějších amerických

filmů poslední doby, v hl. roli Hal-

le Berryová, která za roli získala

Oscara. Premiéra, příst. od 15 let

55 Kč

Poděkování
Dne 15. října uskutečnil Čes-

ký svaz důchodců autobusový zá-

jezd po zajímavých místech našeho

kraje. Za krásného slunečného po-

časí, kdy podzimem zbarvené lesy

naší Vysočiny jsou nejmalebněj-

ší, jsme se postupně zastavili v ob-

cích Kuklík, Sněžné, Daňkovice,

Javorek, Jimramov, Dalečín, Víto-

chov, na rozhledně Karasín a u Vír-

ské přehrady. Díky odborné pra-

covnici Horáckého muzea Zdeně

Chocholáčové, která nám poutavě

vyprávěla o historii Českomorav-

ské vysočiny, jsme se pobavili

i poučili. Děkujeme rovněž měst-

skému úřadu za poskytnutí fi-

nančního grantu, kterým nám by-

lo umožněno tento výlet podnik-

nout.

za novoměstské seniory
Draha Pustinová

MŠ POHÁDKA

ŽĎÁRSKÁ

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

Island – země ohně, ledu a skřítků
fotografie, do 24. 11.

Antonín Maloň – loutky a objekty
Děti, poj8te si hrát! Všechny loutky

a figurky lidské i zvířecí jsou po-

hyblivé, dotýkat se jich je nejen

dovoleno, ale doporučeno!

otevřeno: první listopadový týden

až konec ledna

nabízí
■ nový soubor šesti románů

Vlasty PITTNEROVÉ

■ Květa LEGÁTOVÁ: Želary

■ Květa LEGÁTOVÁ:

Jozova Hanule

■ Lunární kalendář Krásné paní

2003

Vánoční koncert
Daniela Hůlky
10. 12., 18.30 hod.

kostel Nanebevzetí P. Marie

Ž8ár n.S. – zámek

předprodej vstupenek MÚ Ž8ár,

paní Hrstková, cena 295 Kč

k sezení, 195 Kč k stání

I. MAŽORETKOVÝ
PLES
30. 11. od 19.30 hod.
kulturní dům
hudba: profesionální skupina SAB-
RIN Brno, koordince vstupenek:
P. Macová (566 615 930 po 15.

hod.) a IC

2. benefiční koncert
věnují zaplaveným školám

pedagogové ZUŠ a jejich hosté

čtvrtek 7. 11. v 18 hod.
aula gymnázia

AQUA AEROBIK

MÍSTO A ČAS:
Každou středu 19 – 20

v bazénu při 4. ZŠ

Ž�ár nad Sázavou

příchod vždy 10 – 15 min.

před začátkem lekce

První lekce:
13. listopadu

Cena:
jednotlivé vstupné 70 Kč

permanentka na 10 vstupů 600 Kč

V listopadu vždy první hodina

nového účastníka ZDARMA.

Kontakt:
Plavecká škola

(566 624 766

605 918 261, 603 374 132)

e-mail: ps.zdar@worldonline.cz

Jezdím do vašeho krásného
 kraje na Vysočině

KUNHUTA S NOVÝM SRDCEM
Vyzvánění v neobvyklém čase

se ozvalo v sobotu 19. října z věže

místního kostela sv. Kunhuty. Na

rozdíl od nedávné podobné přího-

dy v evangelickém kostele mělo

toto zvonění závažnější příčinu.

Zkoušelo se totiž nové srdce nej-

mohutnějšího 2200 kg těžkého zvo-

nu Kunhuta. Málokdo věděl, že ten-

to zvon, pořízený se třemi dalšími

v 50. letech 20. století místo zvonů

zabavených ve válce, měl dlouho-

době narušené srdce. Dokonce již

dvakrát upadlo a bylo několikrát

různě vyspravováno přeplátováním

a svařováním, což dokládají i vyra-

žená data oprav. Právě toto svařo-

vání způsobilo postupné zkřehnutí

materiálu srdce, v němž při zvoně-

ní dochází k velkým rázům.

K poslední opravě srdce došlo

roku 1987, kdy se ulomila jeho

spodní část. Na zbylý pahýl pod

částí srdce bijící do zvonu byly teh-

dy navařeny návarky o zhruba stej-

né hmotnosti, jakou měla ulomená

část. Váha srdce zůstala tedy stejná,

ale došlo ke značné změně parame-

trů ovlivňujících vlastní kývání srd-

ce (to lze považovat za fyzikální

kyvadlo, kde je důležitým parame-

trem poloha jeho těžiště vůči bodu

jeho zavěšení). Tím se narušilo sla-

dění kyvu zvonu a srdce. To totiž

netlouklo do zvonu v souhlasném

směru pohybu těsně před doběhem

zvonu do krajní polohy, ale až při

jeho zpětném pohybu. Tento ne-

soulad způsoboval velké rázy v srdci

zvonu, omačkávání zvonu v místě

úderu a rovněž změnu tónu. V zá-

jmu objektivity musíme uvést, že

při tehdejších dobových poměrech

a možnostech nebyly tyto opravy

jednoduchou záležitostí.

Když v létě letošního roku srdce

prasklo, bylo místo dalších oprav

s nejistým výsledkem rozhodnuto

zhotovit srdce nové. Pro jeho ná-

vrh bylo jako model možno použít

hmotnostní a rozměrové poměry

dalších zvonů ve zvonici a údaje z

literatury týkající se nastavení po-

měrů kyvu zvonu a srdce.

Na novém srdci zapracovala řada

šikovných rukou a hlav. Novoměst-

ský občan ing. Jiří Gregor propočí-

tal hmotnost srdce a její rozložení

v podélné ose srdce. Podle jím při-

pravené výkresové dokumentace

byl zhotoven výkovek firmou

ŽĎAS a. s., která nedávno vyráběla

srdce zvonu Zikmund pro pražskou

svatovítskou katedrálu. Opracová-

ní vykovaného srdce a navaření

zámku pro aretaci (zachycení srdce

ke zvonu v klidové poloze) je dí-

lem Antonína Dvořáka z Radňovic,

majitele zámečnické a kovářské fir-

my. Ve ŽĎASu pak bylo srdce vy-

žíháno, aby se odstranily možné

následky po svařování (pnutí a křeh-

nutí materiálu). Srdce o hmotnosti

asi 85 kg ještě putovalo do svratec-

kého Marsu na povrchovou úpra-

vu - pozinkování. O nastavení a se-

řízení elektrického ovládání poho-

nu zvonu se postaral místní podni-

katel Petr Pejchal, který v této zále-

žitosti o zvony na kostele sv. Kun-

huty dlouhodobě pečuje.

Všichni zainteresovaní se velice

snažili, aby největší novoměstský

zvon zněl tak, jak má a aby měl co

nejdéle „zdravé srdce.“ To původ-

ní bude uloženo v Horáckém mu-

zeu a zájemci si na něm budou moci

ověřit, že poškozené srdce nemusí

vždy věstit katastrofu. V našem pří-

padě jde totiž o léta 1971, 1978,

1982, 1985 a 1987.

Za poskytnutí tech.údajů děku-

jeme ing. Jiřímu Gregorovi.    HM

už snad více než 25 let. Je mi u vás

dobře. V N. Městě mě vede první

cesta ke kostelu na náměstí. Obdi-

vuji vskutku originální vnější vý-

zdobu s nádhernými sgrafity Karla

Němce. Nejraději mám portrét sv.

Františka z Assisi se všemi zvířátky.

Už moje děti, když byly malé, tou-

žily vidět právě toto zastavení.

Celá kompozice vnějšku kostela

je vskutku ojedinělá. Projel jsem

kus Evropy a s něčím tak vzácným

jsem se nesetkal. A tak mě napadlo,

že byste tu krásu měli v dobrém

slova smyslu prodat. Požádat pro-

střednictvím vlády UNESCO, aby

byl kostel prohlášen jako unikátní

kulturní památka. Proč to nezkusit?

Miroslav Doležal, člen činohry
Národního divadla v Praze

(redakčně kráceno, dopis

adresován Městskému úřadu)

Setkání v Klubíčku se uskuteční

5.11. a 19.11. v 15.30 h. až 16.30h.
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O Sluníčku – rozhovor s Tomášem Blažkem a Tomášem Junem

Klub

WEB Klubu
Sluníčko – Unijazz

Sluníčko publikuje velmi syste-

maticky i na Internetu – http://slun-

ce.web.worldonline.cz

Naleznete zde informace o při-

pravovaných programech (své

vlastní podrobnější stránky mají fes-

tivaly – Otevřeno Jimramov a No-

voměstské hudební slavnosti), fo-

tografie z proběhlých akcí, aktuál-

ní příspěvky na různá témata - drob-

né literární střípky, další zajímavé

odkazy, nabídku služeb (ozvučení

apod.). V neposlední řadě je zají-

mavá i knihovnička s tituly z oblas-

ti filozofie či psychologie, popř.

zápisky z pořádaných seminářů či

tématických pobytů. EJ Vánoční nabídka v obchodě „U černocha“
Kromě obvyklého sortimentu CD

a hudebnin připravujeme ještě pod-

statné rozšíření knižní nabídky. Pů-

jde spíš o doplněk knižní nabídky

v Novém Městě - ale tak, že každá

kniha je kvalitní a stojí za to si ji

koupit! :-) Přímo distribuujeme

knihy vydavatelství ARGO, Mlýn,

EMAN, Kalich, Cesta, Sursum

a další. Z autorů namátkou vybí-

rám: Singer I.B., Saroyan W., Von-

negut K., Chagallová B., Potok

Chaim, Komenský J.A., Frankl V.

E., Buber Martin, Kierkegard S.

a další.

A to není vše - kromě knih mů-

žete ještě zakoupit kvalitní čaje, které

požitek z čtené knihy či posloucha-

né hudby umocní ještě minimálně

dvakrát! (K čajovému sortimentu

se okrajově váže i nabídka ručně

malovaného skla, svícnů a vitráží

ing. arch. Michaely ŠYastné.

Návštěvu našeho obchodu vřele

doporučujeme! TJ

Klub Středozemě

5. 11. Z českých luhů a hájů,
úterý od 19 hod Večer s M. Sva-
tuškou a jeho autentickými video-

záznamy z koncertů a festivalů.

Záznamy z vystoupení muzikantů

a kapel z okruhu alternativy a un-

dergroundu, s kterými jste se mohli

setkat v Jimramově a Daňkovicích

(aj i inde), nebo s kterými se snad

ještě uslyšíte. Většina záznamů je

z nepříliš obvyklých míst a v nepří-

liš běžných souvislostech. Napří-

klad Festival v Magorově stodole

v Prostředním Vydří. Jak se hraje

v Chorvatsku pro české (a sloven-

ské) máničky (Garage, Echt, Kou-

bek, Visací zámek, Švihadlo). Egon

Bondy zpívá s kapelou! (aneb po-

zvánka do brněnské Alterny, kde

se s ním můžete za několik týdnů

osobně setkat). Festival Potulný

dělník na Skleněné louce v Brně

(Bratři Karamazovi, Lyrika puty-

ka, Sledě živé sledě a j.) Festival

Lipnice 2001, něco málo z Daňko-

vic a Jimramova... a mnoho další-

ho dle momentální nálady a výbě-

ru přítomných, a to vše s pivem,

vínem a (snad) i čerstvým burčá-

kem... :)

DERNIERA výstavy o Íránu!
12. 11. Cesta medvěda, úterý

od 18 hod.
Čtení, povídání, živá i reprodu-

kovaná hudba. Promítání diapozi-

tivů o Evencích, mizející kultuře

při vodách Jeniseje. Vypráví, pouš-

tí terénní nahrávky, zpívá a čte ze

své knihy etnoložka Pavlína Brzá-

ková.

Vernisáž výstavy Cesta medvěda
„...je příběh sibiřského národa Even-

ků, který došel až do našich dnů

a překvapeně kouká na ten svět.

Evenkové o sobě říkají, že přišli na

Zemi z Vesmíru. Na rozdíl od chlu-

patých Rusů, kteří se vyvinuli

z opice. Bydlí ve stanech, jezdí na

sobu a provází je pes. Tajga je je-

jich domovem. Řekne-li vám ně-

kdo z nich zkra� mi cestu, chce po-

vědět příběh. A tenhle se vypráví

v letech 1991 - 2001.“ (autorka

výstavy fotografií Pavlína Brzáko-

vá)

Večer je připraven ve spolupráci

s Multikulturním centrem Praha.

19. 11. Kamčatka - Luboš Zá-
vorka, úterý od 19 hod., Malá ces-

tovní kancelář. Autentické a velmi

živé vyprávění z letošní cesty na

Kamčatku, diapozitivy atd.

26. 11. Dvanáctka - tucet na-

hlédnutí do historie i současnosti

hudby, poslechovka Tomáše La-

vického, úterý od 19 hod.

3. 12. Dvanáctka - tucet nahléd-

nutí do historie i současnosti hud-

by, poslechovka Tomáše Lavické-

ho, úterý od 19 hod.

14. 12. Výročí otevření klubu!
1 ro(c)k!!! Jam session, poslech,

rozhovory, vernisáž výstavy V. Zik-

munda a pod.

Klub Sluníčko – Unijazz fungu-
je již desátým rokem. Změnilo se
Sluníčko nějak od dob svých za-
čátků?

Tomáš Blažek:
Změnilo se hodně. Na začátku to

byla věc tří lidí, dnes nás je víc než

dvacet. Taky spektrum akcí se změ-

nilo. Na začátku jsme dělali jen pár

akcí za rok. Hlavně festival v Jim-

ramově, Daňkovický bigbít a Dy-

lanovské dny. V Novém Městě

jsme pořádali akcí málo. Zkoušeli

jsme nějaké koncerty ve spolupráci

s Horáckou galerií, pár koncertů

vážné hudby v evangelickém kos-

tele a tak. Docela zajímavou akcí

byl rockový bál. Na prvním roční-

ku bylo asi 650 lidí, to tady hrá-

la Tichá dohoda. Pak návštěv-

nost klesala a na posledním roční-

ku, který byl po hudební stránce

myslím nejzdařilejší, bylo asi jen

75 lidí.

Pak jste začali dělat různé bese-
dy. V kterém roce to bylo?

Tomáš Blažek:
První beseda byla tuším v roce

1997. Tématem tehdy byla rom-

ská problematika. Jako přednášejí-

cí tehdy přijel doktor Holomek

z muzea Romské kultury v Brně.

Na besedě byli Romové v přesile

a celé se to trochu svezlo v takovou

agitku pro místní Romy, ale bylo to

zajímavé. Beseda se odehrávala

v zasedačce městského úřadu. Od

roku 1999 jsme začali pořádat be-

sedy v DPS na Ž8árské ulici. To

nám hodně pomohla ředitelka DPS

Marie Scheibová. Bez zázemí, kte-

ré jsme v DPS měli, by to asi nešlo.

Tomáš Junem:
Děkujeme moc DPS, ale od roku

2001 jsme už měli vlastní prostory

ve Středozemi, kam jsme přesunuli

svoje snažení…

Zmínil jste Klub Středozemi. Co
Vás vedlo k tomu, že jste si prona-
jali prostory v bývalém JKP za
kinem?

Tomáš Junem:
Chtěli jsme mít konečně něja-

ké vlastní zázemí, zpočátku jsme

o klubové prostory ani neusilova-

li, to nějak vyplynulo z rozkrytých

možností. Hodně to celé ovlivnila

i vstřícnost pana Neumana, který

nám prostory pronajal a také nám

poskytl výhodné a kvalitní připoje-

ní k Internetu.

O Středozemi bude ještě řeč,
ale máte ještě i jiné aktivity kro-
mě Středozemě?

Tomáš Junem:
Např. Bluesová noc – takový ma-

lý festival nejen bluesových kapel,

Pohledy – poslechy, to je festiválek

kapel spíše z místních mladších zdro-

jů, Daňkovický bigbít – taková „vý-

roční“ akce na závěr roku, festival

Otevřeno - Jimramov, Novoměst-

ské hudební slavnosti – festival sta-

ré hudby a možná jsem na něco

ještě zapomněl. Je to asi poněkud

bláznivý záběr. A opravdu jsem

zapomněl – ještě Dylan Days…

Novoměstské hudební slavnosti
jsou asi v současné době nejaktu-
álnější, program vypadá velmi
slibně, čtenáři Novoměstska ho jis-
tě sami zhodnotí. Chtěli byste na
závěr ještě něco sdělit čtenářům
Novoměstska?

Tomáš Blažek:
Děkujeme všem, kteří naši čin-

nost podporují. Věříme totiž, že

i naše „malé“ věci přispívají speci-

fickým způsobem k atmosféře měs-

ta, nabízíme snad další dobré mož-

nosti jak kreativně trávit volný čas,

snad vytváříme i jakési zázemí pro

kreativní lidi i z tzv. střední genera-

ce, což je generace paradoxně po-

někud opomíjená. Těším se na shle-

dání na nějaké naší akci.

Tomáš Junem:
Já se připojuji. E. Jašková

zve na listopadové a prosincové programy:

Středozemě
letos v prosinci oslaví již rok své existence! A za tento roku se toho věru

událo hodně. Podařilo se otevřít obchod „U černocha“ s CD, LP, MC,

hudebninami všeho druhu, postupně rozšiřujeme i knižní nabídku.

V prostorách obchodu poskytujeme i službu veřejnosti - přístup k Interne-

tu na dvou PC. Služba je hojně využívána. Programů různých typů se

podařilo provést také již pěknou řádku - přes tématické poslechovky,

přednášky, výstavy, až po živou hudbu.

Těšíme se, že se nám ještě pěknou řádku programů podaří připravit

a třebas se podaří prostory zrekonstruovat do ještě útulnější podoby. Do

4. listopadu zatím trošičku dozná změn obchod, samozřejmě k lepšímu.

Další ukáže čas.       TJ
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Za Český rozhlas Brno
Vysílání Českého rozhlasu Brno

bylo pro Ž8ársko a Novoměstsko

vysíláno na frekvenci 106,5 a 87,9.

V určitém období vysílání na frek-

venci 106,5 zeslabilo, ale frekven-

ce 87,9 byla velmi dobře slyšitelná.

V současné době je tato frekvence

obsazena stanicí Region. V mnoha

místech Ž8árska a Novoměstska

nelze vysílání Českého rozhlasu

Brno poslouchat.

Kdo Brno poslouchá nebo po-

slouchal, dá mi za pravdu, že je-

jich vysílání je na vysoké úrovni,

vysílací schema přináší aktuality

z celé jižní Moravy, tedy i z Vyso-

činy, zábavu a poučení: pořady ja-

ko Apetit, Randez vous, Toulky

českou minulostí. Ani skladba hu-

debních pořadů nemá v českém

vysílání konkurenci. I když je na

Ž8ársku dobře slyšitelný Český roz-

hlas 2 Praha, dokonce na dvou frek-

vencích, vysílání Brna je nám dale-

ko bližší. Jedete-li autem po Ž8á-

ru a okolí, jsou místa, kde je signál

frekvence 106,5 dobrý. Někde je

na hranici slyšitelnosti a někte-

rá místa jsou úplně hluchá.

Chci dosáhnou toho, aby byl

Český rozhlas Brno na Ž8ársku

i Novoměstsku opět dobře slyši-

telný a abychom nadále mohli

z jeho vysílání čerpat zábavu i pou-

čení.

Nechci to vzdát. Z besedy šéfre-

daktora Ostrého s pracovníkem te-

lekomunikací vyplynulo, že pokrytí

Ž8árska a Novoměstska dobrým

signálem není technický problém,

ale záleží pouze na rozhodnutí kom-

petentních orgánů. A ty velmi často

rozhodují bez ohledu na to, co si

posluchači – platící koncesionáři -

přejí.

Podpořte moje úsilí o obnovení

slyšitelnosti Českého rozhlasu Br-

no na Ž8ársku a Novoměstsku.

Shromážděme co nejvíce hlasů

k tomuto požadavku. Chcete-li, aby

byl Český rozhlas Brno dobře sly-

šitelný i u vás, pošlete prosím na

moji adresu korespondenční lístek

s textem „Chceme poslouchat Br-

no“ a s údajem o počtu osob vaší

domácnosti, které rozhlas poslou-

chají. Obětujte 6,40 korun, třeba

se nám společně podaří Český roz-

hlas Brno – jediný rozhlas me-

zi rádii – do naších domácností vrá-

tit.

Ludvík Topinka, Kavánova 15,
591 01 Ž`ár nad Sázavou

Rozhovor s Janem Junem, dramaturgem festivalu
Duchovním otcem Novoměst-

ských hudebních slavností, které
již třetím rokem pořádá Klub Slu-
níčko – Unijazz, je Mgr. Jan Jun.
Jan Jun je i dramaturgem této
akce a člověkem, který dává No-
voměstským hudebním slavnostem
duši. Jak jste se k Novoměstským
hudebním slavnostem dostal, jaký
je smysl této akce a jak hodnotíte
její vývoj?

Bylo to na podzim r. 1999 a na

jaře r. 2000, když jsem se setkal

s několika známými z Německa.

Vyprávěli mi, jak se v Německu

připravují oslavy k 250. výročí úmrtí

J.S. Bacha. Řekl jsem si tehdy, proč

si nepřipomenout toto výročí také

u nás? Obrátil jsem se na Klub Slu-

níčko, zda by nepomohli s organi-

zací, a tak vznikl první ročník, vě-

novaný J.S. Bachovi. Program za-

hrnoval komorní, varhanní a kan-

tátovou tvorbu J.S. Bacha. Bach byl

především kantor (tj. hudebník

v kostele) a hluboce věřící člověk,

tento rozměr jsem chtěl tehdy zdů-

raznit: nemělo jít pouze o koncerty,

šlo o to otevřít další rozměr. Tehdy

mělo jít o jednorázovou akci, festi-

val se však setkal s pěkným ohla-

sem, a tak jsme se pustili do příprav

dalšího ročníku.

Domnívám se, že loni se podaři-

lo sestavit program festivalu tak, že

byl pestrý a přitom jeho páteř tvořil

církevní rok. Po „zábavném“ pátku

s Jiřím Stivínem a Tomášem Najbr-

tem následoval velmi hluboký a me-

ditativní adventní pořad v podání

souboru Davida Ebena Schola gre-

goriana a v neděli jsme měli mož-

nost slyšet autentickou rekonstruk-

ci vánoční mše podle písně „Slunce

z hvězdy již vyšlo“ v podání praž-

ského souboru Ritornello.

Myslím, že je dost důležité pre-

zentovat tu tzv. starou hudbu v je-

jích původních souvislostech, ne jen

jako pouhou interpretaci: většinou

se tato hudba provozovala v koste-

lích, byla podřízena zvěstování, ne-

byla určena pro koncertní pódia.

Pro mě je důležitější osobitý přístup

hudebníků než řemeslně odvedená

interpretace. Tato myšlenka stojí za

festivalem a snad se ji zatím daří

udržet.

Loni jsem si také uvědomil, jaký

to byl hezký začátek adventního

času.

Na programu letošních Novo-

městských hudebních slavností je

i Mesiáš od G.F. Händela. Raritou

je, že toto dílo bude provedeno

v češtině.

Proč čeština, není jednodušší na-
studovat toto dílo v originále?

Je to samozřejmě velice diskuta-

bilní a sami jsme vedli diskuse ko-

lem toho, v jakém jazyce Mesiáše

zpívat. Mesiáš je rozhodně „šitý“

na angličtinu, také v němčině se

často provádí. Na druhé straně, jako

libretto slouží velmi pečlivě sesta-

vené biblické texty a Händel napsal

Mesiáše jako osobní výpově8 ví-

ry. Jde tu zase především o obsah,

o zvěstnost, o srozumitelnost. A tak

s vědomím všech pro i proti jsme se

nakonec rozhodli pro překlad do

češtiny. Ve sborových částech jsou

použity překlady od Renata Schil-

lera a Tomáše Najbrta, árie přeložil

Bohuslav Vik.

Jestli se nepletu, tak Tomáše Na-
jbrta mohli diváci spatřit na obou
předchozích ročnících, například
jako dirigenta a sbormistra nebo
jako spoluhráče Jiřího Stivína. Zdá
se, že pro Tomáše Najbrta máte
nějakou slabost. Nebo je to tak
výjimečná osobnost?

Myslím, že kromě toho, že Tomáš

je spřízněná duše Sluníčka, také za-

padá do koncepce festivalu: hudbu

vnímá jako prostředek komunika-

ce ve vertikálním i horizontálním

směru.

Na webovské stránce Klubu
Sluníčko, jsem se dočetla, že došlo
ke změně programu, že v sobotu
30. listopadu v novoměstském
evangelickém kostele nevystoupí
původně avizovaní Virtuosi di Pra-
ga ale Musica Florea. Jak k této
změně došlo?

K této změně došlo nedávno, když

jsme se dozvěděli, že Virtuosi di Praga

prodlouží svůj zájezd do Řecka o

jeden den. Musica Florea však na-

konec zapadá do dramaturgie mno-

hem lépe, je to soubor opravdu ori-

entovaný na starou hudbu.

Mám to chápat tak, že nakonec
půjde o změnu k lepšímu?

Musica Florea je soubor, který se

zabývá právě starou hudbou. Hrají

starou hudbu na autentické nástro-

je, dělají to výborně. Virtuosi di

Praga je soubor složený ze sólistů

a jejich repertoár je více „vývozní“.

V pátek v Novém Městě vystou-
pí Jana Lewitová a Vladimír Mer-
ta. V loňském roce festival zaha-
joval koncert Jiřího Stivína a To-
máše Najbrta. Jiří Stivín je výji-
mečný mimo jiné svým kejklíř-
ským talentem, který ho odlišuje
od ostatních muzikantů. V čem
bude zajímavé vystoupení Jany
Lewitové a Vladimíra Merty?

Koncert je nazvaný renesanční

inspirace. Tedy podobně jako loni

půjde letos při pátečním koncertě

spíše o osobitý přístup a komunika-

ci než o interpretační výkony.

Jak Vás tak poslouchám, začínám
se těšit. Na co se nejvíce těšíte Vy?

Jsem zvědavý, jestli letošní festi-

val opět vyzní při své pestrosti jako

celek, podobně jako loni. A osobně

se těším na to, že vstoupím do ad-

ventní doby obohacený pěknou

hudbou. E. Jašková

FESTIVAL STARÉ HUDBY
Novoměstské hudební slavnosti 2002
29. 11. - 1. 12., Nové Město na
Moravě, evangelický kostel

Letošní Festival staré hudby

v Novém Městě na Moravě se po-

kouší navázat na minulé úspěšné

ročníky – festival v roce 2000

k výročí 250 let od úmrtí J.S. Bacha

a na Festival staré hudby 2001, kte-

ré byly vděčně přijaty v Novém

Městě i v širším regionu. Rádi by-

chom tak vytvořili tradici pořádání

koncertů, které by s porozuměním

přibližovaly posluchačům hodno-

ty, jež jsou i pro dnešního člověka

nosné a důležité.

Program je v letošním ročníku

široce rozklenutý. První večer je vě-

nován osobité interpretaci staré re-

nesanční písně, hudbě španělských

židů a loutnovým variacím (Vladi-

mír Merta a Jana Lewitová). Sobotní

večer bude patřit souboru evropské

úrovně s interpretačně velmi čistým

a klasickým přístupem k tzv. staré

hudbě (Musica Florea). Závěrečný

nedělní koncert je pokusem co nej-

více odhalit a přiblížit duchovní zá-

zemí staré hudby. Bude provedeno

oratorium G. F. Händela Mesiáš

(s českým textem!) v podání pěvec-

kého sboru Vocatus a komorního

orchestru Arkádie. Více naleznete

na internetu na našem WEBu: http://

slunce.web.worldonline.cz

Poděkování patří všem, kdo nám

pomáhají tuto akci uvést v život.

Sponzorům, městu Novému Městu

na Mor. a v neposlední řadě by-

chom chtěli poděkovat i za vstřícné

poskytnutí zázemí evangelickému

sboru v N. Městě. Cítíme vstřícnou

a přející atmosféru u členů sboru,

kteří neváhaji i s konkrétní pomo-

cí! Děkujeme všem a těšíme se na

tuto výjimečnou hudební událost,

těšíme se na shledanou na koncer-

tech festivalu. Motto festivalu je

„Zázraky viditelné jsou daleko men-

ší než zázraky slyšitelné“ (Martin

Luther). Přij8te si okusit něco zá-

zraků, zázraky nejsou všednodenní

záležitost! TJ
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Stomatologická pohotovostní péče
Ošetření je poskytováno v době 8 – 12 hod.
  2. 11.MUDr. Miloslav Michal, poliklinika ZR, MUDr. Olga Čumplová,

poliklinika Bystřice, MUDr. Eva Jurková, poliklinika V. Meziříčí, 3. 11.
MUDr. Jana Michalová, poliklinika ZR, MUDr. Stanislav Voborný, zdr.

stř. Osová Bitýška, 9. 11.MUDr. Ondřej Bartoš, zdr. stř. N. Veselí, MUDr.

Ivo Chytrý, zdr. stř. Svratka, MUDr. Marie Špinarová, zdr. stř. Měřín, 10.
11.MUDr. Olga Semerádová, 5. ZŠ ZR, MUDr. Marie Chromá, zdr. stř.

Křižanov, 16. 11.MUDr. Zdeňka Kreislerová, Bezručova 23, ZR, MUDr.

Jaroslava Dudová, II. ZŠ, NM, MUDr. Aleš Janoušek, zdr. stř. V. Meziříčí
17. 11.MUDr. Tomáš Kreisler, Bezručova 23, ZR, MUDr. Eva Daňková,

Rovečné 176

Město Nové Město na Moravě
Městský úřad Nové Město na Moravě
odbor školství, kultury a sociálních věcí

vyhlašuje v souladu s vyhláškou MŠMT č. 187/1991 Sb., o sestavování

konkurzních komisí a pravidlech jejich činností pro konkurzní řízení na

vybrané funkce v oblasti školství ve znění pozdějších předpisů,

konkurzní řízení na funkci ředitele/ředitelky
Mateřské školy Nové Město na Moravě
Drobného 299, Nové Město na Moravě
s nástupem od 1. ledna 2003
Požadavky: vzdělání a pedagogická praxe podle vyhlášky MŠMT

č. 139/1997 Sb., o podmínkách odborné pedagogické způsobilosti pe-

dagogických pracovníků ●  znalost školských a finančních předpisů

●  občanská a morální bezúhonnost ●  dobrý zdravotní stav

Přihlášky zašlete do 15. listopadu 2002 do 14,00 hod. na adresu:
Městský úřad Nové Město na Moravě,
odbor ŠKSV, Vratislavovo nám. 103, 592 31
Nové Město na Moravě
Na obálku napište: Konkurz MŠ – neotvírat !
K přihlášce doložte: ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání

●  doklady o průběhu zaměstnání potvrzené posledním zaměstnavatelem

●  podrobný životopis ●  koncepci rozvoje a řízení školy (maximální

rozsah 3 stran strojopisu) ●  výpis z rejstříku trestů (ne starší půl roku)

nebo doklad o jeho vyžádání ●  čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zák.

č. 451/1991 Sb., lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce

ředitele školy

Nabídka nebytových prostor
Po zrušení pracoviště Katastrálního úřadu v N. Městě na Mor. jsou

k pronajmutí od 1. 1. 2003 nebytové prostory na Masarykově ul. č.

197 (střed města) – celé 2. nadzemní podlaží (cca 170 m2). Vhodné

pro jeden či dva subjekty (dlouhodobý nájem).

Kontakt a další informace na tel. 566 684 205, 603 806 088, fax 566

618 018.

Rodina ze Zálezlic bydlí v domku od firmy ROTO
V polovině září přivezla firma

Rohrssen Containerbau s.r.o. z Jed-

lové u Poličky do vodou poniče-

ných Zálezlic tři montované dom-

ky se základním vybavením. Dom-

ky byly smontovány, usazeny na

připravená místa a napojeny na in-

ženýrské sítě. Tři rodiny tak moh-

ly v novém domově trávit noc ze

16. na 17. září. Jeden z domů věno-

vala novoměstská firma ROTO.

Iniciátorem akce byl švýcarský

majitel firmy Rohrssen Container-

bau s.r.o. Paul Sonderegger. Jeho

firma se zabývá výrobou obytných

modulů a velkoplošných sestav

těchto modulů, které se využívají

jako kanceláře, ubytovny, vrátni-

ce, šatny, školy, obchody, prodejní

stánky, holobyty, dílny atd. Paul

Sonderegger chtěl na záplavy rea-

govat okamžitou pomocí, a proto-

že nedůvěřuje veřejným finančním

sbírkám, rozhodl se, že rodině, kte-

rá přišla při záplavách o vše, věnuje

jednu obytnou sestavu. Stanovil si

jedinou podmínku - musí se jednat

o rodinu, která má nejméně tři děti.

Firma Rohrssen Containerbau in-

formovala o úmyslu své největší

dodavatele. Ti reagovali velmi

vstřícně a věnovali materiál na vý-

robu modulu zdarma či s velkou

slevou. Protože firma získala

značnou materiální podporu, moh-

la si dovolit začít vyrábět sesta-

vy dvě.

Mírnou oklikou, přes jihlavskou

firmu Dafeplast, se o úmyslu smon-

tovat a věnovat sestavy do Zálezlic

dozvěděla i firma ROTO Nové Měs-

to. Objednala a sama plně financo-

vala třetí sestavu pro rodinu bez

domova.

Vedení obce Zálezlice vybíralo

z nejpostiženějších rodin, komu bu-

dou domky předány. O rodině, kte-

rá bydlí díky firmě ROTO, se roz-

povídala pracovnice firmy Rohrs-

sen Containerbau Silvie Proroko-

vá, která se předávání domků zú-

častnila: Tato rodina má čtyři děti.

Původně bydleli v domku po rodi-

čích, na břehu rybníka ležícího vel-

mi blízkou soutoku Vltavy a Labe,

v místní části zvané Korzárovice.

Voda jim vzala úplně všechno. Pro-

tože majetkové vztahy k domku

a pozemku nebyly po smrti původ-

ních majitelů mezi sourozenci zcela

vypořádány, neměla rodina nárok

na žádný státní příspěvek. Mamin-

ka od čtyř dětí dlouho nemohla uvě-

řit, že jim někdo v dnešní době dává

něco zdarma. Běžnou praxí těchto

dnů prý je, že do poničených obcí

houfně míří nejrůznější firmy a pod-

nikatelé, ale spíš než by nabízeli

pomoc, hledají pro sebe zakázky,

odbyt a peníze.

Jak takové darované bydlení vy-

padá? Montovaný domek má roz-

měry 7 x 6 metrů. Uvnitř je velká

obytná kuchyně ve tvaru L. Sou-

částí dodávky byla i kuchyňská lin-

ka, lednička, horkovzdušná trou-

ba, rozkládací pohovka a stůl se

šesti židlemi. Druhá místnost bude

sloužit jako ložnice dětí a dodána

byla s dvojicí patrových postelí.

Standardní vybavení má i koupel-

na – umyvadlo, sprchu a WC. Fir-

ma ROTO se nezastavila u tohoto

základního vybavení a pro všech-

ny tři domky ještě navíc pořídila

nejdůležitější kuchyňské vybavení:

talíře, příbory, hrnce, pánve, ple-

chy na pečení, skleničky... O při-

pravovaném daru pro tři zálezlické

rodiny se dozvěděly i kuchařky ze

školní jídelny při II. ZŠ a uspořáda-

ly finanční sbírku na nákup nejdů-

ležitějších potravin. Novoměstská

firma Porcelán – Maděra ještě při-

dala do všech kuchyňských linek

výrobky z porcelánu.

Jak Silvie Proroková dále sdělila,

předávání se neobešlo bez dojetí.

Tři rodiny, které v průběhu jedno-

ho měsíce nečekaně o domov při-

šly a stejně nečekaně ho zase naby-

ly, si v první chvíli možná ani neu-

vědomily, jak se všechno seběhlo,

kolik firem se na dodávce podílelo,

komu mají poděkovat. Tehdy,

v Zálezlicích, v radostném zmatku

a šoku při přebírání nových domo-

vů, poděkovaly všem zúčastněným,

všem dobrým lidem. Te8, v No-

vém Městě, neuškodí připomenout

pohotovou a velkorysou pomoc fir-

my ROTO Nové Město a dalších

novoměstských občanů.

E. Jašková
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Policie informuje
Policie ČR

Od poslední relace došlo v rámci

N. Města opětovně k několika pří-

padům trestné činnosti, která je

v šetření zdejšího oddělení. Např.

od 10. 10. je v šetření vloupání do

sklepní kóje na ul. Křenkova, kde

dosud neznámý pachatel odcizil hor-

ské jízdní kolo v hodnotě 12 tis. Kč.

Rovněž do sklepní kóje se vloupal

pachatel po odstranění visacího zám-

ku s petlicí v noční době na 12. 10.

na ul. Budovatelů, kde odcizil ku

škodě majitele různé rybářské nářa-

dí v hodnotě nejméně 18 tis. Kč.

Během jednoho roku je již potře-

tí v šetření krádež počítačů z ordi-

nací místní nemocnice. Vždy je způ-

sobena škoda jednáním neznámé-

ho pachatele v částce nejméně

40 tis. Kč, z toho do jedné z ordina-

cí se pachatel vloupal již podruhé.

Od 16. 10. je v šetření krádež

osobního auta Peugeot 405 tmavo-

hnědé barvy, registrační značka ZRJ

61-47, které měl majitel zaparko-

vané na parkovišti na Hornické ul.

Byla způsobena škoda v částce nej-

méně 125 tis. Kč.

Dne 18. října v dopoledních ho-

dinách se vloupal dosud nezjištěný

pachatel do rodinného domu na

ul. U Jatek, kde vše prohledal

a ku škodě majitele odcizil finan-

ční částku větší jak 30 tisíc Kč.

Mimo tyto případy šetříme vlou-

pání do chat v obcích Bobrůvka,

Milovy, Blatiny, N. Jimramov, kde

předmětem zájmu pachatelů jsou

zejména starožitnosti jako obrazy,

kávomlýnky, staré zbraně, porce-

lán, ale i lehce prodejné věci jako

přímotopy, televizory, přehrávače

a pod. Dále jsou v šetření krádež

z bytu v Jimramově, krádež přívěs-

ného vozíku za osobní auto v Jim-

ramově, vloupání do kanceláří

v obci Herálec. kpt. Bouček

Městská policie
Po krátké odmlce se opět začínají

objevovat stížností na volné pobíhá-

ní psů. Mimo jiné stojí za zmínku

příklad ze dne 16. 10. ze 7:30 hodi-

ny. Po ul. Tyršově v tu dobu volně

pobíhal sibiřský husky a svým dorá-

žením značně znepříjemnil venčení

dalších dvou psů. Ti, na rozdíl od

zmiňovaného „tuláka“, byli chova-

telkami vedeni řádně na vodítku.

O ukončení nepříjemné situace se

postarali až strážníci, kteří psa z mís-

ta odvezli, ustanovili majitele a ulo-

žili mu blokovou pokutu. Podobně

dopadl i případ ze dne 19.10. v 9:50

hodin, kdy na potulku psa v okolí

vlakového nádraží upozornil občan

našeho města. Svou praxi v odchy-

távání psů a zjišYování jejich majite-

lů dokázali strážníci i tentokrát.

Pokud by někdo provedl prů-

zkum mezi pachateli drobných krá-

deží v prodejnách, zřejmě by zjistil,

že většina zkoumaných trpí pře-

hnanou roztržitostí či poruchami

paměti. Téměř každý pachatel na

otázku, proč se krádeže dopustil,

odpovídá, že kávu v roztržitosti str-

čil do kapsy, nebo úplně zapomněl,

že oplatek měl v ruce. Všichni bez

výjimky ale ztrácí paměY v blízkosti

pokladny. S podobnými obtížemi

se zřejmě potýkala i žena z našeho

města, která „zapomněla“ dne

18.10. v 8:00 hod. v prodejně po-

travin pod nemocnicí zaplatit láhev

alkoholu. Vysoká pokuta by mohla

být vhodným medikamentem na

uvedené neduhy. Nezbývá než vě-

řit, že medikament byl správně na-

dávkován a že nebude třeba opa-

kovaných léčebných procedur.

Kdo z nás by pro své ratolesti

neudělal, co jim na očích vidí? Nic

se však nesmí přehánět. Tato slova

mne často napadají, když ráno pro-

cházím kolem přístavby základní

školy u katolického hřbitova a po-

zoruji, jak z vozidel, která zastavují

téměř u dveří do školní budovy,

vystupují dětí. Řidičům je přitom

zcela jedno, že na komunikaci je

právě z důvodu zvýšeného pohybu

dětí zakázán vjezd. Osobně si mys-

lím, že těch pár kroků navíc od

nejbližší křižovatky žádnému dítěti

neublíží, ba naopak. Také řidiče,

který bude muset vyvinout trochu

více námahy při otáčení volantem,

žádná újma nepostihne. Těm řidi-

čům, kterých se článek týká a kteří

nad vším mávnou rukou, bych chtěl

sdělit, že kromě dětí jsou na zmiňo-

vané komunikaci v poslední době

k vidění i strážníci.

Gregor Petr

JANA KIZEKOVÁ - JUKI
výroba reklamy
Petrovická 861, Nové Město na Moravě
tel. 566 618 757

Pro poděkování Vašim obchodním přátelům
a zákazníkům za úspěšný rok 2002

Vám nabízím zhotovení reklamy
a potisk reklamních předmětů Vaší firmy.

NEVÁHEJTE, ČAS KVAPÍ!
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„Setkání u mostu“ podruhé
Rok uběhl jako voda a zase jsme

se sešli. Na „Setkání u mostu“ bý-

valých „špitálníků“ a „šanghajáků“,

kam nás přišla víc než dvacítka,

opět panovala výborná nálada.

I když z loňských někteří nepřijeli

nebo nepřišli, setkali jsme se zase

s jinými a probírali zážitky starší

víc než čtyřicet let, hlavně však vše-

lijaké rošYárny, na které se vzpomí-

ná lépe než na horší časy.

Překvapilo nás, že Žákovo stave-

ní je zbourané. Mimochodem - tam

nás pan Žák za ty rošYárny zavíral

do chlívku s kozou, ale to už je tak,

že staré odchází, však i místo „špi-

tálu“ už dlouho stojí nové budovy.

Vzpomněli jsme i kytičkou na hřbi-

tově na ty, kteří už mezi námi ne-

jsou.

Nejlépe se však vzpomínalo, hlav-

ně na ty lumpárny, v hospůdce

u Doktora u Petra Klapače, kde se

nám u dobrého pohoštění moc líbi-

lo, vždyY ve „špitále“ u Klapačů

bylo vždycky dobře.

Příští rok, jak jsem si všichni slí-

bili, se zase těším na shledanou.

Božena Kuncová
(Otavová)

Areál novoměstské mlékárny se bourá. Uvolní se tak plocha pro výstavbu

nové prodejny Diskont Plus a přilehlého parkoviště pro vozy zákazníků.

V prodejně by mělo najít zaměstnání asi 20 osob.

Nové Město v televizním programu Panorama?
Zastupitelé 22. 10. odsouhlasili,

aby se město společně se Sportov-

ním klubem lyžování a dalšími

sponzory podíleli na financování

nákladů spojených se zařazením N.

Města do programu Panorama, kte-

rý na ČT 2 pravidelně informuje

o počasí na horách. Celkové roční

náklady se pohybují kolem 750 tis.

Kč, město bude přispívat částkou

do 350 tis. Kč. Předpokládá se, že

kamera by v zimě snímala zasněže-

nou sjezdovku na Harusáku, v létě

v širším záběru panorama Nového

Města. Předběžný zájem o spoluú-

čast na projektu už vyslovilo vede-

ní Ž8áru n. Sázavou. Televizní pro-

gram Panorama v současné době

informuje o počasí ve 29 sportov-

ních a turistických střediscích.         EJ

Nově zvolené vedení
města bude hledat
nového tajemníka MÚ

Zastupitelé a přítomní občané se

na zasedání ZM dozvěděli, že dosa-

vadní tajemník MÚ Ing. Pavel Král

počátkem listopadu odchází na

vlastní žádost z funkce tajemníka.

Výběr a jmenování nového tajem-

níka MÚ bude jedním z prvních

důležitých úkolů nově zvoleného

vedení města.

Cena za komunální
odpad se pro rok
2003 nezmění

Zastupitelé se 22. 10. zabývali

vyhláškami města, které upravují

vše ohledně svozu a likvidace ko-

munálního odpadu. Změny ve vy-

hláškách se více méně týkaly admi-

nistrativy a upravily cenu za svoz

odpadu v některých málo dostup-

ných místech okolních místních čás-

tí. Roční platba 420 Kč na občana

se nemění, v platnosti zůstávají

i dosavadní slevy a jejich výše (vo-

jáci, osoby v nápravných zaříze-

ních, občané starší než 70 let). Za-

stupitelé nesouhlasili s další navrže-

nou změnou – osvobodit od platby

děti do 3 let věku. Nedořešena zů-

stala odpově8 na otázku, co mají

občané dělat se „zelným“ odpadem

ze zahrádek.

Nejen o Zlaté lyži čtěte aktuálně na www.zlatalyze.cz/2003/
Rozhovor Jana Hlaváčka s Ladislavem Slonkem

Bylo by mylné se domnívat, že
zimní sezóna začíná s prvním sně-
hem. Možná tak ve volné přírodě.
V civilizovaném světě obvykle za-
číná Velké Lyžování jednáním ly-
žařských diplomatů. A aby to ne-
bylo tak jednoduché, zpravidla
několik sezón předem. V neděli
6. září před polednem přiletěli lin-
kou z Zürichu předseda Výkonné-
ho výboru Svazu lyžařů ČR a sou-
časně předseda Mezinárodní ko-
mise SL ČR Roman Kumpošt, me-
zinárodní sekretář této komise
Kateřina Nýčová a Novoměšdák
Ladislav Slonek, další člen této
komise SL za běh na lyžích, který
ale současně dlouhá léta pracuje
ve FIS, v komisi běhu na lyžích.

❏ ❏ ❏

Dostalo Nové Město přiklepnu-

to pořádání Světového poháru
v roce 2005?

Na podzimním zasedání odbor-

ných komisí FIS se připravoval

draft na pořádání Světových pohá-

rů s dvouletým předstihem, to je

pro sezónu 2004 - 2005. V tomto

kalendáři má Nové Město druhý

víkendový termín. O disciplinách

se bude rozhodovat na jarním zase-

dání FIS komisí ve Strasbourgu ve

Francii.

Obsahuje zveřejněný nový se-
znam zakázaných dopingových
prostředků a metod, který vstou-
pí v platnost 1. ledna 2003, i me-
todu „vysokohorského stanu“,
kterou používá Katka Neuman-
nová?

Metoda vysokohorského stanu

není přímý doping.

Pokračuje tendence v zavádění
krátkých, pro diváky atraktivních
závodů?

Sprinty jako nové discipliny

jsou velmi atraktivní a pořadatelé

a hlavně televizní stanice mají zá-

jem o jejich pořádání. V Novém

Městě se vrátí sprint do programu

Zlaté lyže v neděli 18. ledna 2004.

Jak se osvědčily „dvoufázové“

závody, při kterých se závodní-
ci vracejí po krátkém odpočin-
ku na trad, ale běží jinou techni-
kou?

Ze strany závodníků zazněla ost-

rá kritika, že si musí sami mazat

lyže. Každá novinka má své klady

a zápory. Ale i zde počáteční nedů-

věra ustoupila a zvyšuje se zájem

o tyto discipliny, pravda více ze

strany pořadatelů.

Mění se něco na dosavadním
způsobu závodění o Světový po-
hár?

V principu zůstává Světový po-

hár stejný - včetně finančních od-

měn.

Mimochodem, co se ve FIS šušká
o vracení olympijských medailí
Katce Neumannové?

Postižení závodníci se odvolali

a nyní je celá záležitost v rukách

právníků.

 Budou se muset v Novém Městě
stavebně upravovat tratě? Nepři-
pravila FIS Novoměšdákům něja-
ké překvapení?

Nové Město má homologované

tratě kategorie O, tedy nejvyššího

zařazení. Patří do světové extratří-

dy, hlavně tratě pro sprint. Toto

hodnocení bylo oznámeno na červ-

novém zasedání pořadatelů FIS zá-

vodů v Krakově.

A co zázemí pro závodníky
a doprovodné týmy? Jak dlouho
ještě v Novém Městě vydržíme
v zahraniční konkurenci?

Letošní úpravy infrastruktury sta-

dionu a některých částí tratě nava-

zují na nové podmínky FIS pro

Světové poháry. Některé problémy

například enviroment odpadů

z mazacích kabin a počty a prosto-

ry kabin pro jednotlivé státy má

Nové Město vyřešeno v předstihu.

Otázka poslední. Přivezli jste
ze Švýcarska záruku sněhové na-
dílky na lednovou Zlatou lyži, která
se opět pojede jako součást Světo-
vého poháru?

Tato otázka už není pro Nové

Město aktuální. Na stadionu u hote-

lu SKI je vybudováno stabilní za-

sněžovací zařízení, které potřebuje

teploty okolo minus 5 stupňů. Ne-

jsme již tak závislí na přírodním

sněhu. Přírodní sníh je zadarmo,

ale není na povel. Jsem sněhový

komisař FIS pro naši oblast, a tak si

samozřejmě přeji jen tu nejlepší

zimu. Záruku jsem ale ze Švýcar-

ska nepřivezl. Škoda.

za rozhovor děkuje Jan Hlaváček
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Krajský přebor
Vysočiny
Dne 13. 10. uspořádal atletický od-

díl 17. ročník podzimního přespol-

ního běhu, který byl současně kraj-

ským přeborem Vysočiny a finálo-

vým závodem běžeckého poháru

mládeže. V areálu koupaliště star-

tovalo rekordních 138 závodníků.

Z našich běžců se mezi nejlepší pro-

sadili:

nejmladší žákyně - 1. Košíková

Tereza, nejmladší žáci - 1. Havlík

Jiří, 2. Dostál Lukáš, mladší žá-
kyně I. - 3. Ožanová Zuzana, mlad-
ší žáci I. - 2. Ostrejš Jan, 3. Jurovatý

Vojtěch, mladší žákyně - 1. Krejčí

Markéta, 3. Pospíšilová Marké-

ta, mladší žáci - 1. Ondřejka Ma-

rek, 3. Ondráček Petr, starší žá-
kyně - 1. Klímová Ivana, doros-
tenci - 3. Zeleňák Michal, ženy

2000m - 1. Uchytilová Monika

9:06, muži 6000m - 1. Ožana Vác-

lav 24:35, Veselský Martin 25:06

V běžeckém poháru mládeže se

v celkovém pořadí umístili tito běž-

ci: mladší žákyně - 3. Pospíšilová

Markéta, 6. Krejčí Markéta, mladší

žáci - 2. Ondřejka Marek, 3. Buchta

Jan, 4. Krbek Kamil, 5.Němec Da-

vid, starší žákyně - 3. Klímová Iva-

na, dorostenci - 2. Kadlec Petr,

4. Svoboda Šimon ph

ZPRÁVY Z VOLEJBALU
Novoměstští volejbalisté za-

hájili letošní sezónu již na třech
frontách. Po loňském úspěšném
debutu starších žáků v krajském
přeboru vytáhly do boje již dva
další mládežnické týmy. Jednak
jsou to kadeti, jejichž základ
tvoří tři loňští žáci společně s nej-
lepšími hráči současného kádru
starších žáků a jednak velmi mla-
dé družstvo dívek, které se při-
hlásilo do krajské soutěže star-
ších žákyň.

Kadeti - hrají ve dvou skupinách

po třech účastnících a naši mají za

soupeře družstva Ž8áru a Přibysla-

vi. Ve skupinách se hraje turnajo-

vým způsobem dvoukolově. První

turnaj se hrál 13. 10. ve Ž8áře, kde

naši kadeti dvakrát porazili domácí

Ž8ár (2:0 a 2:1) a s přibyslavskými

kadety jednou vyhráli 2:0 a jednou

0:2 prohráli. Velmi cenné je vítěz-

ství nad Přibyslaví, loňským účast-

níkem této soutěže, jež disponuje

velice vyrovnaným a kvalitním

družstvem mladších dorostenců.

Rychlá hra našich hráčů byla pří-

jemným překvapením pro naše fa-

noušky, o to méně však se z ní těšili

soupeři. Družstvo nastoupilo bez

nemocného Slezáka ve složení: Vl-

ček, Blahák, Rousek, Stríž R., Kad-

lec O., Ondráček, Dvořák, Krako-

vič a Kadlec P. Druhý turnaj se

hraje 10. listopadu v Novém Městě.

Nenechte si ujít příležitost vidět naše

nové družstvo kadetů hrát doma

o body do krajského přeboru a přij-

8te je povzbudit do tělocvičny tělo-

výchovného střediska v neděli

10. 11. v 9 hodin.

Starší žáci - V sobotu 12. 10.

byla v Havlíčkově Brodě zahájena

krajská soutěž starších žáků. Naši

mladí volejbalisté vkročili do sou-

těže víc než úspěšně a přesvědčivě

porazili družstva Havl. Brodu, Světlé

nad Sáz. a Chotěboře rozdílem tří-

dy – vždy 2:0 na sety. Družstvo

nastoupilo ve složení: Kadlec O.,

Kadlec P., Krakovič V., Maca V.,

Ondráček P., Ťupa O., Rousek M.,

Stíž R. a Žilka L. Příští kolo se bude

konat 2. 11. v 9 hod. v N. Městě

v tělocvičně TVS a přijede i druhý

kandidát na postup ze skupiny –

družstvo Ž8áru n.S., které zatím

také neztratilo ani bod. Všechny

příznivce volejbalu srdečně zveme.

Starší žákyně - I když naše hráč-

ky patří do věkové skupiny mlad-

ších žákyň, odstartovaly svoji vo-

lejbalovou kariéru hned v katego-

rii starších žákyň. V krajském pře-

boru, ve kterém startuje celkem

16 družstev, jsou týmy výkonnost-

ně rozděleny do čtyř skupin po

4 družstvech s tím, že vždy vítězné/

poslední družstvo skupiny postu-

puje/sestupuje do vyšší/nižší skupi-

ny. V prvních dvou kolech, ve kte-

rých se družstva rozřadila do vý-

konnostních skupin, se naše děvča-

ta nezalekla daleko vyspělejších

soupeřek a hned v prvním kole po-

razila Přibyslav 2:0. S družstvy Jih-

lavy a Polné prohrála shodně 0:2

a jako třetí ve skupině postoupila

do druhého kola. Děvčata projevila

bojovnost a obětavost v poli, neka-

zila podání a sedmým hráčem byla

naše fandící lavička. Druhé kolo se

konalo 13.10. v Přibyslavi, v krás-

né sportovní hale za velké účasti

diváků. První zápas nastoupily na-

še žákyně proti domácímu týmu

a zvítězily v prvním setu 25:12,

kdy se jim opět dařilo podání.

V druhém setu nezvládly koncov-

ku a prohrály 22:25, rozhodující

třetí set podlehly 6:15. Další zápa-

sy s Novým Rychnovem a Dobro-

nínem prohrály 0:2 po velmi špat-

ném výkonu a budou tak zařazeni

do čtvrté výkonnostní skupiny.

Další kolo, již v rozdělených sku-

pinách, se hraje v neděli 3. 11. Se-

stava našeho družstva: Matouš-

ková, Pavlíková, Sedláčková,

Dostálová, Srnská, Ptáčková N.,

Ptáčková V., Šikulová, Filová,

Ťupová.

volejbalový oddíl

Je v našem městě ideální banka
pro řadového občana?

Co taková banka musí umět klientovi nabídnout?
➡ Zcela jistě příjemné a pohodlné prostředí při osobní návštěvě, samozřejmě

bez nedůstojného čekání ve frontách.

➡ Rozhodně by měla být otevřena každý pracovní den až do pozdních odpo-

ledních hodin.

➡ Nesmí jí chybět vlastní bankomat přístupný 24 hodin denně.

➡ Musí mít pro klienty v nabídce kvalitní telefonní i internetové bankovnictví.

➡ Samozřejmostí musí být běžný účet pro soukromé platby včetně platební

karty s možností čerpání povoleného debetu.

Toto všechno Vám nabízíme v Komerční bance
v Novém Městě na Moravě

Máme pro Vás připravené nové Perfekt konto

s těmito hlavními výhodami:
● ZDARMA všechny výběry z bankomatů KB do 31.12. 2002

● od 1.1.2003 dva bezplatné výběry z bankomatů KB, což nenabízí žádná jiná

banka v ČR

● informování o stavu na účtu prostřednictvím SMS zpráv (nastaveno automa-

ticky při každé změně)

● mezinárodní platební karta VISA Electron - ZDARMA po celou dobu
vedení účtu

● možnost čerpat do mínusu okamžitě po otevření konta

● ZDARMA kontakt s bankou 24 hodin denně přes bezplatnou Expresní

linku KB

Všechno výše uvedené Vám rádi poskytneme v naší pobočce

v Novém Městě na Moravě, tel.: 566617101-2

www.kb.cz, 800 111 0 55
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místnosti v rekonstruovaném
bytovém domě UNO.

Novoměstský kilometr
V neděli 6. října se na Vratislavo-

vě náměstí uskutečnil tradiční zá-

vod městem – Novoměstský kilo-

metr. Tento závod pořádala II. ZŠ

ve spolupráci se SK – lyžování

a atletickým oddílem N. Města.

Deštivé počasí neodradilo zhruba

140 závodníků ani organizátory,

kteří pro všechny účastníky nachys-

tali občerstvení.

První tři závodníci v každé kate-

gorii obdrželi hodnotné ceny. Na

nejmladšího účastníka čekal dort.

Stal se jím teprve čtyřletý Jar. Chrou-

stovský. Další zvláštní cena puto-

vala k závodníkovi, který oběhl

okruh s nejlepším průměrným ča-

sem. Nejrychleji to zvládl R. Ptá-

ček. Doufáme, že dobrá spolupráce

se SK – lyžování, atlet. oddílem

a sponzory vydrží do dalších let

a tento závod se stane tradičním

novoměstským závodem.     II. ZŠ

Soutěž v aerobiku
Děvčata z N. Města se v sobotu

12. 10. zúčastnila v Jihlavě soutěže

v aerobicu jednotlivkyň. V tradič-

ně tvrdé konkurenci dívek z Třebí-

če, Havl. Brodu, Znojma a Jihlavy

nezůstaly jejich výkony bez po-

všimnutí porotců. V kategorii

8 – 10 let soutěžilo 50 dívek. Do

finále se probojovaly Eliška Kubě-

nová, Tereza Mikešová a Veronika

Musilová. 9. – 10. místo patřilo

E. Kuběnové a T. Mikešové. Nej-

větší konkurenci zažila děvčata

v kategorii 11 – 13 let. Z celkového

počtu 90 účastnic podala nejlepší

výkon Aneta Benešová, která obsa-

dila 9. místo. Všem dívkám děkuji

za bojovný výkon a přeji hodně

úspěchů v dalších soutěžích. Děku-

ji také rodičům za spolupráci.  DK

Postup na Mistrovství ČR
v přespolním běhu

Dne 9. října se konaly okresní

přebory družstev škol v přespol-

ním běhu. Družstvo tvořilo max.

6 závodníků z jedné školy v jedné

kategorii. 2. ZŠ z N. Města si od-

vezla 3 tituly (ml. žáci, ml. žákyně,

st. žákyně) a jedno 3. místo (st.

žáci).

Vítězná družstva z každé katego-

rie postupovala do krajského finá-

le, které proběhlo 15. října u hotelu

SKI v N. Městě. Za krásného pod-

zimního počasí si ml. žáci 2. ZŠ

z N. Města vybojovali přebornic-

ký titul v běhu na 1500m v této

sestavě: M. Ondřejka, K. Krbek,

P. Schmier, J. Ostrejš, D. Němec,

Z. Kalich. Všichni jsou současně

členy klubu SCHMIER.

Ml. žákyně z 2. ZŠ si doběhly

pro titul přeborníka kraje školních

družstev v tomto složení: V. Koší-

ková, M. Fučíková, M. Dekařová,

M. Krejčí (SCHMIER) a L. Hájko-

vá (SK).

Velkou radost nám udělaly star-

ší žákyně, které vyhrály s přehle-

dem svoji kategorii a současně po-

stoupily na MČR školních družstev,

které se bude konat 2. listopadu ve

Ž8áru n.S. Jsou to tyto závodnice

z 2. ZŠ v Novém Městě: M. Krejčí,

M. Pospíšilová, Ž. Horká, T. Fia-

lová, I. Krakovičová (všechny klub-

SCHMIER), B. Kršková (SK).

Přejeme našim děvčatům co nej-

lepší umístění a dobrou reprezenta-

ci kraje „Vysočina“ Schmier Klub
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