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Volili jsme zastupitele města
V komunálních volbách vybrali občané N. Města 23 členů nového

zastupitelstva města. Za ODS bylo zvoleno 6 zastupitelů, za KDU-ČSL 5,

Sdružení nezávislých 4, KSČM 3, ČSSD 3, Občanské sdružení podni-

katelů 2. Kandidáti za Stranu za životní jistoty nezískali žádný mandát.

V novém zastupitelstvu města zasednou (seřazeno podle počtu získaných

hlasů):

Sokolíček Josef ODS 1196

Koten Karel, RNDr. ODS 1159

Hauk Jindřich, MUDr. KDU-ČSL 1119

Teplý Jan, Ing. Bc. ODS 1101

Pejchal Petr KDU-ČSL 1073

Nosková Marie, Mgr. ODS 1058

Sečanský Luděk ODS 1052

Lučka Josef ODS 980

Černý Jaromír, Ing. KDU-ČSL  926

Konečný Tomáš MUDr., SNK 921

Krupicová Marcela KDU-ČSL 921

Grepl Martin SNK 917

Chudoba Zdeněk, JUDr. KDU-ČSL 916

Hloušek Bohumil, Mgr. KSČM 815

Konečný Petr, MUDr. SNK 814

Buchtová Věra KSČM 798

Marková Zdeňka SNK 797

Klapač Petr KSČM 790

Kliment Pavel ČSSD 775

Chalupa Josef, PhDr. ČSSD 754

Tesařová Sylva, PhDr. ČSSD 678

Krška Josef, Ing. Občanské sdružení podnikatelů 519

Sláma Antonín Občanské sdružení podnikatelů 502

Zkratka nebo celý název volební strany u jména neudává stranickou

příslušnost zastupitelů, ale připomíná, za kterou volební stranu zastupitel

kandidoval. Mnozí zvolení zastupitelé jsou nestraníci.

Přes 81 % hlasů
pro Josefa Novotného
Ve druhém kole voleb do Se-

nátu PČR novoměstští voliči vý-

razně preferovali Josefa Novot-

ného (SNK) před Janem Dřín-

kem (nezávislý, podporovaný

ČSSD). Senátor Ing. Josef No-

votný získal v N. Městě 81,31 %

hlasů.

Tabulka s volebními výsledky

senátních i komunálních voleb

na str. 5.

Vážení spoluobčané, jménem místní organizace ČSSD a jejích kandi-

dátů uvedených na kandidátní listině děkuji touto cestou za důvěru

občanům, kteří nás ve volbách 1. a 2. listopadu svým hlasem podpořili.

Děkuji také všem kolegům v zastupitelstvu města, pracovníkům měst-

ského úřadu a všem pracovníkům příspěvkových organizací města,

kteří byli mými spolupracovníky.           Pavel Kliment

Občanská demokratická strana děkuje všem svým voličům, kteří jí

v komunálních volbách dali svůj hlas. Od roku 1990 je to poprvé, co

ODS v našem Městě zvítězila s náskokem jednoho mandátu. Jsou tak

vytvořeny poměrně příznivé podmínky pro prosazování našich názo-

rů v zastupitelstvu města.       místní výbor ODS

Děkuji novoměstským občanům za obrovskou podporu, kterou mně

dali při mé kandidatuře do Senátu.

Podpora 81,31% vás NovoměšKáků je pro mě velkým impulsem do

další práce. Vaší důvěry si velice vážím, budu se snažit ji nezklamat.

Ing. Josef Novotný, senátor

Dobrá zpráva pro Nové Město
Dne 7. listopadu byl v Bruselu

schválen rozsáhlý projekt Svazu

vodovodů a kanalizací měst a obcí

s. r. o. z předvstupních fondů ISPA

pro Českou republiku pod názvem

„Ochrana vod povodí Dyje“. Jedná

se převážně o rekonstrukce čistíren

odpadních vod a kanalizačních sbě-

račů. Na našem okrese se jedná

o čistírny v Novém Městě na Mora-

vě a v Bystřici nad Pernštejnem.

Novoměstská čistírna se bude

rozšiřovat a doplňovat o stupeň

odstraňující dusík a fosfor. Z cel-

kového nákladu 122 miliónů ko-

run bude 68 % hrazeno z prostřed-

ků Evropské unie a 5 - 7 % ze

státního fondu životního prostředí.

Jelikož z českých dotačních zdro-

jů není možné získat nic víc než

nízkoúročnou půjčku, stávají se

fondy EU jediným zdrojem, ze kte-

rého je možno bez zásadního zdra-

žení stočného vyřešit na desítky let

kapacitní a technologický problém

stávajících čistíren.

za předkladatele projektu
Ing. Josef Novotný

Provoz heliportu zahájen
Úřad pro civilní letectví ČR, ja-

ko speciální stavební úřad pro le-

tecké stavby ve smyslu ustanove-

ní § 120 zákona č. 50/1976 Sb.

o územním plánování a stavebním

řádu ve znění pozdějších předpi-

sů a ustanovení § 36 a 89 zákona

č. 49/1997 Sb. o civilním letectví,

vydal na základě návrhu Okresní

nemocnice v Novém Městě na

Moravě povolení ke zkušebnímu

provozu „Heliportu na střeše cent-

rálního pavilonu“. Zkušební pro-

voz byl povolen do 31. 8. 2003.

Poté bude zkušební provoz zhod-

nocen a následně bude vydáno

povolení k trvalému užívání. Pr-

vý transport pacienta helikopté-

rou byl uskutečněn dne 31. 10.

2002 ve 13,50 hodin a s velkým

zájmem byl sledován zaměstnanci,

pacienty i veřejností. Pacient byl

transportován do Fakultní nemoc-

nice Brno – Bohunice s těžkým

poraněním páteře. Původní heli-

port, který byl provizorně umístěn

na parkovišti naproti nemocnici,

byl zrušen a nyní celé parkoviště

může sloužit pacientům a návštěv-

níkům nemocnice.

MUDr. Zdeněk Kadlec,
ředitel ON

OZNÁMENÍ
Katastrální úřad ve ŽVáru nad

Sázavou tímto oznamuje, že se

na základě rozhodnutí České-

ho úřadu zeměměřického a ka-

tastrálního v Praze č.j. 4888/

2002-22 ze dne 21. října 2002

ruší detašované pracoviště to-

hoto úřadu se sídlem v Novém

Městě na Moravě ke dni 30. lis-

topadu 2002.

Činnost tohoto pracoviště bude

ukončena ve středu 27. listopa-

du v 15.00 hodin. Provoz bude

zahájen opět v pondělí 2. pro-

since v 7.00 hodin v budově

Katastrálního úřadu ve ŽVáru

nad Sázavou, Strojírenská 8,

ŽVár nad Sázavou.

Upozorňujeme současně, že tato

organizační změna nebude mít

negativní vliv na lhůty vyřizo-

vání veškerých podání.

Ing. Maštera Vl., ředitel KÚ

Starosta
Josef Sokolíček
místostarosta
Petr Pejchal
Na ustanovujícím zasedání za-

stupitelstva města dne 18. 11.

zvolili jeho členové nové vede-

ní města. Nejprve se většinou

hlasů shodli na veřejné volbě.

 Na starostu města byl navržen

jediný kandidát – Josef Sokolí-

ček (ODS). Zvolen byl 17 hla-

sy. Jediný kandidát na místosta-

rostu města Petr Pejchal (KDU-

ČSL) byl zvolen 19 hlasy. Na

bývajících 5 členů rady města

bylo navrženo 6 kandidátů. Zvo-

leni byli (abecedně) Martin Gre-

pl (SNK), Ing. Josef Krška (pod-

nikatelé), Marcela Krupicová

(KDU-ČSL), Zdeňka Marková

(SNK), Luděk Sečanský (ODS),

Věra Buchtová (KSČM), do rady

města zvolena nebyla.
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Horácké muzeum

Kulturní dům
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Jubilanti

Poděkování
Děkuji všem v Domě s pečova-

telskou službou – pečovatelkám

a pečovateli, terapeutkám, vrchní

sestře Marcele Krupicové, ředitelce

Marii Scheibové a ostatním zaměst-

nancům, kteří se zasloužili o klidný

a spokojený život mé maminky Ire-

ny Ševelové ve stáří. Jejich péči

a služby jsem ocenila hlavně v po-

sledních dnech jejího života. Vřelý

a srdečný dík.  Irena Jinková

Horácká galerie
Antonín Maloň – loutky a objekty
Děti, pojVte si hrát!

Všechny loutky a figurky lidské

i zvířecí jsou pohyblivé, dotýkat se

jich je nejen dovoleno, ale doporu-

čeno!

Otevřeno do konce ledna.

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

út 26. v 19.30 h., st 27. v 18 h.
Wasabi (99´)

Akční krimikomedie s Jeanem Re-

no. Premiéra, příst. od 12 let50 Kč

pá 29. v 19.30 h., so 30. v 18 h.
xXx (124´)

Neohrožený hazardér se stává agen-

tem americké Národní bezpečnost-

ní agentury. Premiéra, příst. od 12

let 55 Kč

út 3. v 18 h., st 4. v 18 h.
Myšák Stuart Little 2 (78´)

Rodinná komedie, kombinace reál-

ného světa s počítačovou animací.

České znění, premiéra, přístupný.

51 Kč

Kniha Trojan
nabízí novou hru s názvem „MO-
TANICE“ – ideální didaktickou po-

můcku, která u dětí rozvíjí logiku,

tříbí manuální zručnost. Děti si hra-

jí a zároveň se učí.

I. díl 5 – 6 let

II. díl 6 – 7 let

III. díl 8 – 9 let

* Angličtina
* Toulky českou minulostí 9.
* Dějiny umění 12.

Klub Středozemě
26. 11. Dvanáctka
- tucet nahlédnutí do historie i sou-

časnosti hudby, poslechovka To-

máše Lavického, úterý od 19 hod.

3. 12. Dvanáctka
- tucet nahlédnutí do historie i sou-

časnosti hudby, poslechovka To-

máše Lavického, úterý od 19 hod.

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

ry, vernisáž výstavy V. Zikmunda

a pod.

ne 24. 11., 16 hod.
Závěrečný věneček tanečního kur-
su, hraje skupina Tata bojs Josefa

Kučery, vstupné 30 Kč

čt 28. 11., 18 hod.
Beseda s Pavlem Svobodou nad
knihou Krajem kamení a jeřabin
(po ukončení autogramiáda)

so 7. 12., 14,30 hod.
Václav Upír Krejčí a Stanislav
Hložek – Pohádkové pexeso pro
malé diváky, vstupné 50 Kč

po 9. 12., 18 hod.
Okresní pojišKovna Všeobecné zdra-

votní pojišKovny ŽVár nad Sázavou

se sídlem v Novém Městě na Mora-

vě a NKZ vás zvou na

besedu s MUDr. Pavlem Pávkem:
Život máš ve svých rukou! Chceš

vědět, jak si ho prodloužit? PřijV

a pobeseduj!

st 11. 12., 19,30 hod.
Autobus na lince 21
představení divadla Husa na pro-
vázku, hraje Vladimír Hauser
Převážně komické situace balancu-

jící v rovinách smíchu, dojetí, mís-

ty až černého humoru tvoří mini-

příběhy lidí, které můžeme potkat

i my. A nejen v autobuse. S osmi

svéráznými postavami se setkáme

prostřednictvím jednoho herce.

Nastupte, nudit se určitě nebude-

te... vstupné 80 Kč

út 17. 12., 19,30 hod., evang. kos-
tel
Písně a loutna
účinkují Jarmila Chaloupková

a Brian Wright, vstupné 45 Kč

Malé radosti pro všední den –
Hana a Michaela Krškovy
stříbrný šperk a malba na hedvábí
výstava potrvá do konce prosince,

otevřeno: úterý - sobota 9 - 16 hod.

Dům dětí a mládežeFESTIVAL STARÉ

Novoměstské hudební
slavnosti 2002
29. 11. - 1. 12., Nové Město na
Moravě, evangelický kostel
pátek 29. listopadu od 18 hodin
Renesanční inspirace
Vladimír Merta (loutna, citera, flét-

na, drumle, cimbál, perkuse, zpěv)

a Jana Lewitová (zpěv, barokní

viola, perkuse)

sobota 30. listopadu od 18 hodin
Musica Florea – lesk virtuozity

v hudbě 18. století

neděle 1. 12. 2002 od 16 hodin pě-
vecký sbor Vocatus, orchestr Ar-
kádie, sólisté Církevní konzer-
vatoře, řídí Tomáš Najbrt: G. F.
Händel: Mesiáš

HUDBY

Setkání v Klubíčku 3. a 17. prosin-

ce v 15,30 – 16,30 hod.

MŠ POHÁDKA

ŽĎÁRSKÁ

so 23. od 10 hod., DDM
Výroba vánočních ozdob
Je čas přemýšlet, čím si ozdobíš

stromeček. V Klubíčku poradíme,

ozdůbky vyrobíme; poplatek 15 Kč

so 30. 11. od 14 hod., sál kina
Pohádkové odpoledne s Lotran-
dem, pokus o zápis do knihy rekor-

dů o počtu dětí převlečených za

prince a princezny. Více na str. 4,

vstupné děti 20 Kč, dospělí 30 Kč

ne 1. 12., 9 – 18 hod., DDM
Neděle s internetem
10 Kč/1 hod. připojení

st 4. 12. od 9,30 hod., KD
Mikulášské pohádkové dopoled-
ne – čert, Mikuláš a další postavy

v programu pro děti z novoměst-

ských mateřských škol

so 7. 12. od 10 hod., DDM
Pečení vánočních perníčků
účast. popl. 15 Kč

so 14. 12. od 10 hod. DDM
Vánoční turnaj ve stolním tenise –
II. ročník vánočního pingpongo-

vého klání, účast. popl. 15 Kč

31. 12., 16 – 20 hod.
II. dětský Silvestr v Klubíčku

DIVADELNÍ
PŘEDPREMIÉRA

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

kostel Nanebevzetí P. Marie

ŽVár n.S. – zámek

předprodej vstupenek MÚ ŽVár,

paní Hrstková, cena 295 Kč

k sezení, 195 Kč k stání

autorského divadelního představe-

ní Michala Nesvadby a Václava

Upíra Krejčího

ÚCHYLKY
9. 12. od 20 hod., Městské divadlo
– Ž]ár nad Sázavou
Dvouhodinová velkolepá show

o sedmdesáti kostýmech bez nití

a stehů, vyrobených ze 14.000 me-

trů barevných samolepicích pásek.

V parodii na všechny muže, co se

převlékají za ženy, se známí čeští

komici předvedou v kreativních ta-

nečních vystoupeních po boku nád-

herné tanečnice, jako jediné a sku-

tečné ženy v tomto představení a za

asistence vicemistra světa v tanci

electric buggie.
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Za Jaroslavem Zajíčkem
Jaroslav Zajíček se narodil

31. května 1920 v Radňovicích,

zemřel 5. listopadu 2002. Byl pě-

tinásobný mistr republiky ve šta-

fetě na 10 km v běhu na lyžích,

účastník OH 1948, člen Českého

klubu olympioniků. Od roku 1995

byl čestným občanem Nového

Města na Moravě.

První sníh, který všem lyžařům

vždy přinese úsměv do tváří, letos

přinesl i smutek. Po krátké nemo-

ci odešel z řad lyžařů opravdový

lyžař tělem i duší pan Jaroslav

Zajíček z Radňovic. Pro nás to byl

Pišta. Tato přezdívka mu zůstala

po celý život. Bylo to jméno koně,

se kterým v době po II. sv. válce

objížděl se saněmi závody po na-

ší milované Vysočině. Jako ze-

mědělec měl tvrdý život, nicmé-

ně těžká fyzická práce byla sou-

časně dobrou přípravou na spor-

tovní kariéru. My, co jsme o tro-

chu mladší, jsme ho znali hlavně

jako čestného, poctivého sportov-

ce a výborného kamaráda. Ne-

zkazil žádnou legraci, byl vyni-

kající vypravěč a měl výbornou

paměK. Všichni z řad sportovců

jsme ho měli rádi a on nám to až

do posledních chvil svého života

oplácel. Pravidelně navštěvo-

val lyžařské závody a jeho nejmi-

lejšími byly závody štafet. Když

„naši“ vyhrávali, byl šKastný.

Slavná novoměstská štafeta Hla-

váč, Dvořák, Zajíček, Balvín dr-

žela pohromadě až do dnešních

dnů.

Jaroslav Zajíček byl i dobrým

spisovatelem a řadu svých vzpo-

mínek na sportovní činnost lite-

rárně ztvárnil. Jeho zásluhou je

také řada dokumentů o sportovní

činnosti minulých let uložena

v Horáckém muzeu.

Jaroslavu Zajíčkovi, našemu

milému „Pištovi“, děkujeme za

všechno, co pro rozkvět novo-

městského i radňovického lyžo-

vání udělal. Je bezpochyb, že zů-

stane legendou a velkým vzorem

pro naši mladou lyžařskou gene-

raci.

S panem Zajíčkem se jménem

všech svých členů loučí Sportov-

ní klub lyžování Nové Město na

Moravě.

Čest jeho památce.

STŘET GENERACÍ
Ve středu 6. listopadu skončil

první kurz projektu „Střet genera-

cí“, který vyhlásilo a zajistilo ředi-

telství Gymnázia V. Makovského

Nové Město na Moravě. V osmi

podvečerech věnovali studenti

gymnázia–junioři svůj volný čas

práci s příslušníky střední a starší

generace-seniory a individuálně

jim přibližovali práci s počítači.

Při tomto neobvyklém způsobu vy-

učování vysvětlovali studenti nám

starším obětavě všechna úskalí

a pomáhali nám překonávat naše

obavy z práce s počítačem. V prvé

řadě bych ráda poděkovala všem

studentům. Nejenže dobře ovlá-

dají svůj obor, ale dokážou své vě-

domosti i dobře předat. Projevili

velmi slušné milé chování a pří-

kladné vystupování. Poděkování

patří však také Gymnáziu V. Ma-

kovského za vynikající nápad a re-

alizaci pozoruhodného projektu

a městu Nové Město na Moravě za

finanční podporu, kterou projektu

poskytlo.

Dagmar Černá

občanské sdružení HOSPICOVÉ HNUTÍ – VYSOČINA

z Nového Města na Moravě zve širokou veřejnost na

BENEFIČNÍ KONCERT
neděle 24. listopadu 2002, 16:30 hod.

evangelický kostel, Nové Město na Moravě

MUSICA SARENSIS pěvecký sbor, sbormistr Jiří Libra

ESTER MORAVETZOVÁ varhany

VĚRA STAŇKOVÁ moderátorka večera

Výtěžek koncertu je určen na hospicovou službu těžce nemocným,
umírajícím a jejich rodinám.

Hudební program večera:

1) skladby A. Tučapského /MUSICA SARENSIS/

2) J. S. Bach: Preludium a fuga C dur /E. MORAVETZOVÁ/

3) skladby J. Křesadla /MUSICA SARENSIS/

4) A. Guilmant: Impression Grégorienne, S. S. Wesley: Choral Song

  /E. MORAVETZOVÁ/

5) spirituály /MUSICA SARENSIS/

V průběhu večera představí HOSPICOVÉ HNUTÍ - VYSOČINA účast-

níkům koncertu svůj program. Účastníci koncertu budou mít možnost

podpořit práci občanského sdružení libovolnou finanční částkou (slo-

žením na bankovní účet nebo na místě do pokladničky).

Penzion u Martina

zvěřinové hody 7. - 15. 12.
taneční večery 13. a 14. 12.

ZUŠ Jana Štursy
KONCERT SÓLISTŮ
aula gymnázia
čtvrtek 28. listopadu
v 17:00 hodin

OP VZP ŽVár nad Sázavou se

sídlem v Novém Městě na Mora-

vě nabízí svým pojištěncům ve

vybraných dnech hodinu plavání
zdarma v bazénu IV. ZŠ Ž]ár nad
Sázavou a v bazénu Areálu spor-
tu v Bystřici nad Pernštejnem na

základě předložené průkazky VZP

a platného občanského průkazu, děti

do 15 let v doprovodu rodiče.

Plavecký bazén
IV. ZŠ Ž]ár nad Sázavou
po 18 – 19

út 19 – 20

čt 18 – 20

pá 18 – 19

so 09 – 10  a 13 – 14

Plavecký bazén
Areál sportu Bystřice n.P.
(z kapacitních důvodů doporuču-

jeme předem objednat na telefon-

ním čísle 566 551 098)

út 19 – 20

čt 19 – 20

pá 19 – 20

so 15 – 16

ne 15 – 16

I. MAŽORETKOVÝ PLES

Včelařská výstava
zve ČSV Nové Město

1. – 7. prosince
první den 12 – 18 hod.

ostatní dny 8 – 17 hod.

gobelínový salonek KD
prodej medu, medového pečiva, fi-

gurek z vosku atd.

Pomoc míří do škol postižených povodněmi

* Základní umělecká
škola Jana Štursy

uspořádala na pomoc povodně-

mi postiženým školám tři benefič-

ní koncerty. První se uskutečnil

v pondělí 21. října ve velkém sále

kulturního domu. Velmi pěkné vy-

stoupení souborů školy proložila

Mgr. Ivona Čermáková svými

vstupy, které byly zamyšlením nad

světem a úlohou umění v něm.

Druhý koncert se konal ve čtvrtek

24. října v termínu stanoveném

Asociací ZUŠ pro tyto benefiční

koncerty nazvané „ŠKOLY ŠKO-

LÁM“. Tentokrát vystupovali só-

listé hudebního oboru v komorním

sále školy na Monseově ulici. Po-

slední ze tří koncertů se uskuteč-

nil v podvečer 7. listopadu. V aule

novoměstského gymnázia se sešli

příznivci vážné hudby. Na pódiu

se tentokrát posluchačům předsta-

vili učitelé ZUŠ Jana Štursy a je-

jich hosté. Ve večerním vystoupení

se rozezněly různé hudební nástro-

je, zazněl i ten nejušlechtilejší - lid-

ský hlas. Na pořadu byly ukázky ze

skladeb umělců C.M. von Webera,

Jos. Haydna, Edvarda Griega a dal-

ších hudebních skladatelů.

Hudba tak dokázala svým kouz-

lem pomoci potřebným a poslu-

chačům zpříjemnit podzimní ve-

čery.

Celkový finanční výtěžek ze

všech tří koncertů činí 7232 Kč.

Celá částka byla odeslána na konto

ZUŠ v Blatné na zakoupení potřeb

pro výtvarný obor, který byl při

povodních nejvíce poškozen.

ZUŠ Jana Štursy děkuje za laska-

vé propůjčení sálů vedení Kultur-

ního domu a ředitelství Gymnázia

V. Makovského. Děkujeme i všem

občanům, kteří se koncertů zúčast-

nili a jejichž finanční příspěvky na-

plnily myšlenku vzájemné solida-

rity. Marie Nečasová
a Olga Pavlíková

*Žáci a učitelé II. ZŠ
přemýšleli, jak pomoci některé

škole, která byla postižena v létě

ničivými povodněmi. Nejlepší se

zdál návrh na uspořádání prodejní

akce v rámci podzimního jarmar-

ku, kde naše škola nabízela a za

symbolické částky prodávala vý-

robky, které děti zhotovily v rámci

výtvarné výchovy a pracovní čin-

nosti.

Poděkování patří všem, kteří

se do této akce zapojili. S příspěv-

kem některých učitelů byly Základ-

ní škole v Tuhani ve středních Če-

chách zaslány celkem 4 tisíc Kč.

Doufáme, že i tato malá částka po-

stižené škole pomůže.           II. ZŠ

30. 11. od 19.30 hod.

kulturní dům

hudba: profesionální skupina

SABRIN Brno
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Výsledné pořadí kandidátů
Následující seznamy informují

o postavení kandidátů po volbách,

před volbami a o počtu hlasů, které

jim voliči udělili. Jména kandidá-

tů, kteří se dostali do zastupitelstva

města, jsou vytištěna tučně, násle-

dují jména náhradníků.

ČSSD
1. (1.) Kliment Pavel 775, 2. (3.)
Chalupa Josef, PhDr. 754, 3. (6.)
Tesařová Sylva, PhDr. 678, 4. (9.)

Liedermann Miloslav, PhDr. 597,

5. (17.) Lempera Jaroslav, Bc. 597,

6. (2.) Poul Josef, Ing. 582, 7. (13.)

Ptáček Zdeněk, Mgr. 574, 8. (11).

Brož Oldřich 568, 9. (4.) Mičík

Milan 545, 10. (5.) Kosár Petr 561,

11. (7.) Podařil Hynek 528, 12.(8.)

Šopf Petr 516, 13. (10.) Folprecht

Jan, Ing. 557, 14. (12.) Friedlová

Eva 460, 15. (14.) Křížová Marie

442, 16. (15.) Leinweberová Soňa

427, 17. (16). Vopršal Rudolf 442,

18. (18). Mertlík Pavel, Ing. 426,

19. (19.) Olšanová Iva 405, 20.

(20.) Bartoňová Blanka, Ing. 379,

21. (21.) Peňáz Jan 304, 22. (22.)

Svobodová Jana, Mgr. 326, 23.

(23.) Šmarda Michal 352

SNK
1. (6.) Konečný Tomáš, MUDr.
921, 2. (7.) Grepl Martin 917,
3. (13.) Konečný Petr MUDr. 814,
4. (1.) Marková Zdeňka 797, 5.

(10.) Hubáček Petr 735, 6. (5.)Ma-

děra Jiří, Mgr. 705, 7. (3.) Dvořák

Pavel, Mgr. 698, 8. (4.) Zikmund

Vojtěch, 667, 9. (14.) Kadlecová

Dagmar, Mgr. 665, 10. (2.) Šulc

Michal, Ing. 611, 11. (8.) Petr Mar-

tin, Ing. 548, 12. (9.) Plocek Jiří

463, 13. (11.) Jarmila Sklenářová,

Mgr. 466, 14. (12.) Korbář Miro-

slav 481, 15. (15.) Gabriel Josef

372, 16. (16.) Hradilová Michaela

436, 17. (17.) Janů Karel 387, 18.

(18.) Králíková Libuše 398, 19.

(19.) Hájek Milan 348, 20. (20.)

Pustinová Drahoslava, 333, 21.

(21.)Wolker Roman 369, 22. (22.)

Novotný Jan 394, 23. (23.) Bělo-

hradský Jiří, Ing. 508

ODS
1 (1.) Sokolíček Josef 1196, 2. (11.)
Koten Karel, RNDr. 1159, 3. (7.)
Teplý Jan, Ing. Bc. 1101, 4. (5.)
Nosková Marie, Mgr. 1057, 5. (4.)
Sečanský Luděk 1052, 6. (9.) Luč-
ka Josef 980, 7. (3.) Německý Ota-

kar, Mgr. 959, 8. (6.) Havlíková Ja-

na, JUDr. 924, 9. (2.) Pelzer Zde-

něk 800, 10. (8.) Albrecht Zbyněk,

MUDr. 819, 11. (10.) Kadlecová

Olga, Mgr. 891, 12. (12.) Kalina

Roman MUDr. 711, 13. (13.) Von-

druška František 680, 14. (14.) Jor-

dánová Hana, MUDr. 800, 15. (15.)

Novotný Milan 677, 16. (16.) Ně-

mecká Eva 652, 17. (17.) Sokolí-

ček Dan, MVDr. 739, 18. (18) Gre-

plová Markéta 745, 19. (19.) Blaž-

ková Věra, Ing. 618, 20. (20.) Há-

jek Josef 569, 21. Papšo František

621, 22. (22.) Fiala Zbyněk 632,

23. (23.) Petr Zdeněk, Ing. 598

Občanské sdružení podnikatelů
1. (11.) Krška Josef, Ing. 519,
2. (1) Sláma Antonín 502, 3. (5.)

Černý Martin, Ing. 459, 4. (18.)

Čadková Alena 407, 5. (16.) Neu-

man Pavel 396, 6. (8.) Hlavatý Sta-

nislav, Ing. 383, 7. (12.) Veinlicho-

vá Miluše 369 8. (19.) Jun Zdeněk,

Ing. 367, 9. (2.), Řezáč Jiří 283, 10.

(3.) Smrček Zdeněk 303,

(dokončení na str.5)

HYPOTÉKY
od 4% ročně

bezplatné poradenství
***

Olga Dvořáková
Masarykova 1494

(budova autosalonu Nissan)

1. patro

čt 8,30 – 15,00

tel. 737 563 903

Vánoční inzerce
Vaše Vánoční inzerce a firemní

blahopřání může v Novoměstsku

vyjít k datu 6. prosince (č. 18) nebo

20. prosince (č. 19). Poslední ter-

míny pro zadání – 26. listopadu

pro č. 18 a 10. prosince pro č. 19.

FINANČNÍ DAR

Dne 29. října předal ing. Jaroslav

Chlumský, majitel firmy Bystřic-

ko s.r.o., řediteli Okresní nemocni-

ce v Novém Městě na Moravě da-

rovací smlouvu na částku 200 ti-

síc Kč. Z finančního daru bude

zakoupen biochemický přístroj

pro centrální laboratoře, který bu-

de sloužit pro pacienty spádového

území nemocnice. Vedení nemoc-

nice touto cestou děkuje ing. Chlum-

skému za vstřícnost a velkory-

sost ve prospěch našich pacientů

a nemocnice.

MUDr. Z. Kadlec, ředitel ON

Klubíčko se nevzdává a znova se pokusí o rekord
V loňském roce si DDM Klubíč-

ko položil laKku poměrně vysoko.

Na akci „Čertovské odpoledne“,

která se konala 1. prosince, šlo o re-

kord v počtu přítomných osob pře-

vlečených za čerta na jednom mís-

tě. Rekord se nakonec nepodařilo

překonat, nicméně na poměry ma-

lého města je i druhé největší „pek-

lo“ nesporným úspěchem. Akce

byla úspěšná, program se líbil jak

dětem, tak přítomným rodičům.

A ti co tam nebyli, mohli sledovat

televizní reportáž z této akce.

Letos se pokus o zápis do Guin-

nessovy knihy rekordů bude týkat

počtu dětí převlečených za prince

a princezny. I když v loňském „pek-

le“ nebylo ani tak teplo jak veselo,

věřím, že letošní Pohádkové odpo-

ledne bude stejně veselé. A navíc

věřím, že rekord překonáme. K to-

mu potřebujeme alespoň tolik dětí

v kostýmech princů či princezen, ko-

lik bylo loni čertů, a rekord máme

v kapse, říká k akci ředitel DDM

Klubíčko Lubomír Šula. Celou akci

jsme chtěli vyšperkovat nějakým sku-

tečným princem z pohádky. Sympa-

tický nám byl Lotrando z pohádky

Lotrando a Zubejda. Zpočátku jsme

nevěděli, ani jak se herec, který Lot-

randa představoval, jmenuje. Avšak

rychle jsme to zjistili, herce kontak-

tovali a ten s nadšením souhlasil

s účastí na této akci. Pokud se nám

podaří sehnat originální kostým Lot-

randa, který se nachází někde v bu-

dovách České televize, uvidí děti

Lotranda v celé jeho pohádkové krá-

se, uvedl dále Lubomír Šula.

Kromě herce Jiřího Stracha alias

Lotranda budou hosty programu

Bobr a Motýl, písničkářská dvoji-

ce, která kromě klubového pro-

gramu pro dospělé, z něhož je zná-

má z rádií i televize písnička „Vy-

znání“, vystupuje i s programem

pro děti. Páteří dětského programu

jsou známé písničky z pohádek

a dětských pořadů a právě tento

program Bobr a Motýl představí no-

voměstským dětem.

K tomu, aby rekordu bylo dosa-

ženo, je však zapotřebí dodržet

určitá pravidla tak, aby komisaři

z agentury Dobrý den mohli rekord

zapsat. Za prince budou moci za-

psat chlapce do 15 let, který musí

mít na hlavě korunku, kolem krku

mašličku či motýlka a u pasu meč či

dýku. Za princeznu bude uznána

každá slečna do 15 let, která bude

mít korunku a šatičky. A ti, kteří se

akcí DDM Klubíčko zúčastňují pra-

videlně, mohou předpokládat, že

toto pohádkové oblečení se bude

hodit i při pohádkově motivova-

ných soutěžích, které budou pro

návštěvníky akce připraveny.

Akce „Pohádkové odpoledne

s Lotrandem“ se koná 30. listopadu

od 14 hodin v místním kině.  DDM

VIDÍTE-LI 2X, 
NECHOëTE K OâA¤I.

VIDÍTE-LI 2X, 
NECHOëTE K OâA¤I.

Pfiijìte se pfiesvûdãit 
o v˘hodn˘ch úrocích od Li‰ky.

Tarif Klasik: spofiení 3 %, úvûr 5,5 %

Pfiijìte se pfiesvûdãit 
o v˘hodn˘ch úrocích od Li‰ky.

Tarif Invest: spofiení 2 %, úvûr 4,8 %

UZAV¤ETE SMLOUVU DO 31. 12. 2002
A ZÍSKEJTE VÁNOâNÍ LOS.

PRVNÍ CENA NOVÁ HONDA CR-V.
KAÎD¯ LOS VYHRÁVÁ!

NOVÉ V¯HODNùJ·ÍÚROKY

NOVù Mù NAJDETE NA ADRESE:

Matky BoÏí 8

586 01 Jihlava

tel.: 567 330 043

Po - Pá 9.00 - 17.00

INZERCE
l Koupím byt 2+1 v NM, tel. 737
710 008

PRO NEMOCNICI

●  Vyměním 3+1 v Olomouci, re-

novovaný, nájemní byt s balkonem,

celková plocha 74 m2, v panelo-

vém domě v blízkosti  fakultní ne-

mocnice za podobný v NM. Jedná-

ní nutné, tel. 732 529 360.

INZERCE

Poradenské místo ČMSS a.s.,
Masarykova 1494

(autocentrum NISSAN – 1. patro)

592 31 Nové Město na Moravě

Telefonní číslo: 566 617 504, 732 370 113

po – pá 08.00 – 12.00      12.30 – 16.30
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(pokračování ze str.4) 11. (4.) Ja-

novský Jindřich Ing. 294, 12.(6.)

Svoboda Jiří 206, 13. (7.) Kupka

Petr 250, 14. (9.) Buchtová Alena

338, 15. (10.) Sobotková Helena

179, 16. (13.) Slonek Milan 301,17.

(14.) Janů Marie 228,18. (15.) Svi-

tana Bohumil 315,19. (17.) Janíček

Jaroslav 257, 20. (20) Petr Tomáš,

Ing. 252, 21. (21.) Kadlec Josef

340, 22. (22.) Svoboda Vlastimil

188, 23. (23.) Bednář Jiří 176

KSČM
1. (6.) Hloušek Bohumil, Mgr. 815,
2. (1.) Buchtová Věra 798, 3. (3.)
Klapač Petr 790, 4.(2.)Rusová Ma-

rie, JUDr. 702, 5. (4.) Sáblík Josef

652, 6. (8.) Blažková Lada 609, 7.

(5.) Bradáč Václav, Ing. 576, 8.

(7.) Vrbas František 495, 9. (9.)

Válek Miroslav, 10. (10.) Král Fran-

tišek 504, 11. (11.) Srnský Miloš

479, 12. (12.) Klíma František 445,

13. (13.) Plocková Božena, 461,

14. (14.) Blažková Ladislava 503,

15. (15.) Stejskal Jan 439, 16. (16.)

Drdla Jaromír 460, 17. (17.) Kříž

Stanislav, 432, 18. (18.) Skalník

František, Ing. 435, 19. (19.) Dvo-

řák Zdeněk 414, 20. (20.) Oravec

Miroslav 382, 21. (21.) PiešKanský

Miroslav 372, 22. (22.) Brabec La-

dislav 393, 23. (23.) Staněk Jiří,

Ing. 384

KDU-ČSL
1. (12.) Hauk Jindřich, MUDr.
1119, 2. (1.) Pejchal Petr 1073,
3. (2.) Černý Jaromír, Ing. 926,
4. (11.) Krupicová Marcela 921,
5. (7.) Chudoba Zdeněk, JUDr.
916, 6. (8. ) Laštovička František,Ing.

893, 7. (6.) Sláma Miroslav, Ing.

859, 8. (3.) Marek Stanislav 741, 9.

(4.) Šustr Pavel, Ing. 772, 10. (5.)

Novotná Lucie, Mgr. 829, 11. (9.)

Gregor Jiří, Ing. 740, 12. (10.) Svo-

boda Jan 672, 13. (13.) Havlík Bo-

humil, Mgr. 830, 14. (14.) Havlí-

ková Eva, Mgr. 760, 15. (15.) Ji-

nek Josef 681, 16. (16.) Nečas Vác-

lav, Ing. 751, 17. (17.) Peňáz Ka-

rel, Dr. 649, 18. (18.) Mužátko

Milan 655, 19. (19.) Hadačová Ma-

rie 638, 20. (20.) Špaček Jiří, Ing.

683 21. (21.) Veselý Josef 578, 22.

(22.) Svoboda Pavel, MUDr.  653,

23. (23.) Kučerová Ludmila 567

Strana za životní jistoty
Kandidáti SŽJ nezískali v N. Městě

žádný mandát. Pro úplnost uvádíme

seznam kandidátů podle počtu zís-

kaných hlasů: Německý Josef (185),

Citnar Zdeněk 152, Slonková Hana

(132), Bartoň Milan (115), Plhal Ivo

(104), Svoboda Milan, Ing. (100),

Mička Oldřich (93), Zahradník Jiří

(93), Máté Juraj (83), Kozák Jaro-

slav (71), Drdlová Milada (62), Ko-

sour Bohumil (59), Kaštánek Milan

(59), Svoboda Lubomír (55), Beneš

Milan (55), Kloudová Marie (54),

Bartoňová Helena (44), Musilová

Ludmila (42), Veselý Josef (40),

Sochor František (37), Svoboda La-

dislav (29), Kolář Miroslav (25)
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Stomatologická pohotovostní péče
Ošetření je poskytováno v době 8 -12 hod.
23. 11. MUDr. Tomáš Dvořák, zdr. stř. V. Losenice, MUDr. Dagmar

Chytrá, Tyršova 855, NM, MUDr. Zdeňka Ouředníčková, Masarykovo

nám.,V. Bíteš
24. 11. MUDr. Milena Koutková, poliklinika ZR, MUDr. Věra Prášková,

zdr. stř. D. Rožínka
30. 11. MUDr. Olga Šejnohová, poliklinika ZR, MUDr. Alena Burešová,

poliklinika NM, MUDr. Miroslava Rohovská, poliklinika V. Meziříčí
1. 12. MUDr. Danuše Grenarová, zdr. stř. ŽĎAS, ZR, MUDr. Vladimíra

Jelínková, poliklinika V. Bíteš

POČASÍ
V ŘÍJNU

Ačkoliv podzimní počasí na Vy-

sočině bývá příjemné a stálé, letoš-

ní říjnové počasí to nepotvrdilo.

Většinu říjnových dnů bylo pod

mrakem a deštivo, sluníčko jsme

viděli málokdy. Letní vláhový de-

ficit byl vyrovnán. Nedočkali jsme

se „babího léta“ a v porovnání

s loňským říjnem byl ten letošní

výrazně chladnější. Již 11. října byla

průměrná teplota ve dne jen 6o C.

Třináct dnů z říjnových jedena-

třiceti byla denní teplota nižší než

10o C. Naopak jsme se nedočkali

ani sněhových vloček, ani nočních

mrazíků, jen 25. října byla ranní

námraza a teplota ráno 0o C:     FV

Výběrové řízení na poskytnutí finančních příspěvků na obnovu památkového

Rada města v Novém Městě na

Moravě v souladu s odst. 1, čl.

3 vyhlášky města č. 2/98 o příspěv-

ku města na opravy fasád a střech

v městské památkové zóně a ostat-

ních památek na Novoměstsku vy-

hlašuje výběrové řízení na poskyt-

nutí příspěvku na obnovu a opravu

fasád a střech nemovitých kultur-

ních památek, památek a objektů,

které se nachází v MPZ či ji dotvá-

řejí, a dále na hodnotné výtvarné

prvky na fasádách domů v Novém

Městě na Moravě a místních čás-

tech na rok 2003.

Výše příspěvku bude poskyto-

vána v souladu s vyhláškou města

č. 2/98 následovně:

1. do 100 Kč na m2 plochy uliční

fasády, do plochy fasády se započí-

távají i výplně otvorů

2. do 750 Kč na běžný metr uliční

čáry střechy, kterou objekt zabírá

z pohledově nejexponovanější stra-

ny domu

3. na restaurování sgrafit, fresek či

jiných hodnotných výtvarných prv-

ků památek do 500 Kč na m2 plo-

chy výtvarného díla

Žádost o příspěvek se předkládá

na předepsaném tiskopise. Tiskopi-

sy si žadatelé mohou vyzvednout

na Městském úřadě na odboru

ŠKSV, úseku kultury, Drobného

301, Nové Město na Mor. (budova

bývalé hotelovky UNO).

Žádost musí obsahovat:
a)název památky vč. čísla popisné-

ho, parcelního čísla a rejstříkového

čísla památky (pokud je přidělené)

b)jméno a příjmení vlastníka pa-

mátky, jeho rodné číslo případně

IČO u právnické osoby

c)úplnou adresu vlastníka památky

včetně tel. čísla a čísla účtu

d)údaje o akci obnovy památky

– v souladu s vyhl. města č. 2/98

e)datum zahájení a ukončení prací

f)celkové náklady na obnovu

Žádost o příspěvek musí být dolo-
žena:
➢ dokladem o vlastnictví (výpis

z katastru nemovitostí)

➢ stanoviskem referátu regionální-

ho rozvoje OkÚ ve ŽVáře nad Sá-

zavou

➢ stanoviskem stavebního odboru

MěÚ v Novém Městě na Mor. (sta-

vební povolení, stavební ohláše-

ní,...)

Žádosti o příspěvky vyhodnocu-

je komise města pro výstavbu a re-

gulaci MPZ a závěry předkládá

Radě města k projednání a Zastupi-

telstvu města ke schválení, výsle-

dek výběrového řízení nepodléhá

právu odvolání.

Příspěvek je vždy vyplácen až po

provedení a převzetí prací, případ-

ně po kolaudaci stavby.

Termín a lhůty:
➢  výběrové řízení počíná běžet od

data vyhlášení Radou města tj.

29. 10. 2002
➢ podmínky výběrového řízení bu-

dou vyvěšeny na úřední desce měs-

ta a webových stránkách města, dále

budou zveřejněny v Novoměstsku

➢ termín odevzdání žádostí na
MěÚ v Novém Městě na Moravě –
podatelnu je do 20. 12. 2002
➢ o výsledku výběrového řízení

budou všichni žadatelé vyrozumě-

ni neprodleně, a to písemně, nej-

později do 30. 4. 2003.

Na poskytnutí finančního pří-

spěvku není právní nárok.

fondu Nového Města na Moravě a jeho místních částí na rok 2003 - podmínky
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Pojišeovací makléř s licencí MFČR
Zástupce pojišeoven-Kooperativa pojišeovna a.s., Allianz a.s.,

Generali a.s., Česká pojišeovna a.s.,
Česká podnikatelská pojišeovna a.s.

POVINNÉ RUČENÍ 2003
Změny sazeb povinného ručení u většiny pojišKoven

s výjimkou ČPP a.s.

Zastoupení této i ostatních pojišKoven najdete také u nás.

Pomůžeme Vám při veškerém pojištění Vás i Vašeho majetku či

podnikání. Tyto naše služby jsou naprosto zdarma!

Využijte obchodní místo pro oblast Nového Města na Mor. a okolí.

Nové Město na Moravě, Zahradní 1400 („nový Brožkův kopec“)
tel. 566 617 323,

776 847 754 Provazníková, 777 554 443 Provazník
pondělí, středa       12oo - 17oo hod.

úterý, čtvrtek, pátek 9oo - 14oo hod.

po tel. dohovoru i kdykoliv jindy

Stavte se k nám, nebo volejte, budeme se těšit na Vaši návštěvu.

Žádný respekt, žádná tréma - recept na vítězství
Je nedělní poledne. Pronikavý

zvuk smečovaného podání prolétl

novoměstskou tělocvičnou a volej-

balový míč naráží na paže hráče

přibyslavského družstva. Právě se

odehrává turnaj krajského přeboru

kategorie kadetů, volejbalistů do se-

dmnácti let. Na hřišti proti sobě sto-

jí mužstva Přibyslavi a ŽVáru, třetí

účastník a pořadatel turnaje, Nové

Město, má pauzu a připravuje se na

poslední zápas se ŽVárem. Ale žádná

nervozita nebo strach nejsou na hrá-

čích Nového Města patrny. Spíše

uvolněné úsměvy, pobíhání, vzá-

jemné popichování a vtipkování.

Před ŽUárem už respekt nemáme,

komentuje atmosféru v mužstvu

jeho kapitán Ondřej Kadlec. Ani

trému už moc nepociVujeme, ale pa-

matuji si na jeden turnaj z minulého

roku, kde bylo hodně diváků a nám

se z toho rozklepala kolena. Pak se

to dost projevilo v utkání, báli jsme

se smečovat a příjem i nahrávka

byly hodně nervózní. Ačkoli kadeti

v dnešním turnaji zaznamenali jed-

nu porážku s Přibyslaví, na psychi-

ce mužstva se to nijak výrazněji

nepodepsalo. Jejich sebevědomí je

podpořeno dvěma vítězstvími bez

ztráty setu a všeobecně věří, že třetí

triumf na ně ještě čeká. Dneska se

hrálo dobře. Jenom v posledním

zápase s Přibyslaví jsme moc ne-

smečovali a oni si začali hodně fan-

dit, byli rozjetí, tak jsme je už nedo-

kázali zastavit, vysvětluje čtrnácti-

letý kapitán jediné zaváhání svého

týmu.

Ačkoli by se mohlo zdát, že na

smeči závisí úspěch celého muž-

stva, trenér NovoměšKáků Miroslav

Nepustil tento mýtus vyvrací. V sys-

tému, který hrajeme, záleží přede-

vším na příjmu. Pokud je proveden

bezchybně, umožní rychlou nahráv-

ku na rychlík a rozhodíme tak sou-

peřův blok,“ vysvětluje trenér vo-

lejbalovým žargonem základ úspě-

chu svého týmu. Systém, o kterém

hovoří, je kopií moderního pojetí

rychlé hry extraligových družstev

a kadeti Nového Města jsou jediní

na okrese, kteří tento systém uplat-

ňují.

Utkání mezi Přibyslaví a ŽVárem

vrcholí ve třetím setu. Zde se uka-

zuje, jak klíčovou roli v zápasech

mladých volejbalistů hraje psychi-

ka a síla mužstva. Hráči Přibyslavi

se mohutně povzbuzují, dotahují se

na poněkud zakřiknutý ŽVár a nej-

těsnějším rozdílem vítězí. Na první

pohled bylo vidět, že Přibyslav je

vyhranější a že jsou dobrá parta.

Kluci ze ŽUáru vypadali, jako kdy-

by hráli z donucení“ říká o přestáv-

ce hlavní rozhodčí turnaje Jiří Ho-

rák.

A pak už začíná poslední utkání

turnaje mezi Novým Městem a ŽVá-

rem. Úvodní set potvrzuje slova

Ondřeje Kadlece o ztrátě respektu

před ŽVárem. Výborná práce Pe-

tra Ondráčka na nahrávce a dobré

podání jsou nespornými kvalita-

mi našeho týmu, ovšem množství

zbytečných chyb v poli dává utká-

ní vyrovnaný ráz. Koncovka se ale

našim nakonec daří a první set vy-

hrávají. S odřenýma ušima, pozna-

menává Miroslav Nepustil. Druhý

set se odehrává v podobném du-

chu, ale v závěru získává ŽVár po

sérii zkažených podání našich hrá-

čů značný náskok a ten už si udržu-

je až do konce. Rozhodnout tedy

musí zkrácená hra ve třetím setu.

Tady se ale jasně ukazuje psychic-

ká převaha Nového Města a také

se osvědčuje nový systém rychlé

hry. Nádhernou smečí zápas končí

a hráči i viditelně potěšený trenér

přijímají gratulace.

Vítězstvím nad ŽVárem si No-

vé Město před posledním turna-

jem už definitivně zajistilo postup

do baráže, ve které budou bojo-

vat čtyři družstva - první dvě druž-

stva z naší skupiny B a ze skupiny

A. Poslední turnaj základní sku-

piny v Přibyslavi tedy může být

brán už jako příprava na rozho-

dující boje. I v baráži mají naši

kadet šanci uspět a postoupit do

finálové skupiny pro nejlepší tři

celky. Pokud budou ovšem hrát tak

jako dosud. Bez respektu.

PN

ZPRÁVY Z VOLEJBALU
Kadeti hráli svůj druhý turnaj

skupiny v domácím prostředí

a v neděli 10. listopadu bylo tak

možno zhlédnout v Novém Městě

již velmi pěkný volejbal. Naši ka-

deti i ve svém druhém turnaji zá-

kladní skupiny dvakrát porazili

žVárské kadety 2:0 a 2:1 a s Přiby-

slaví nejdříve vyhráli 2:0 a pak pro-

hráli 0:2. Těmito vítězstvími si za-

jistili postup do baráže již před po-

sledním turnajem skupiny, který se

bude hrát 8. prosince v Přibyslavi.

Starší žáci hráli také svůj další

turnaj své základní skupiny v do-

mácím prostředí v sobotu 2. listo-

padu a všechna svá utkání vyhrá-

li. Nejdříve porazili své největší

soupeře ŽVár 2:0 a pak už si stej-

ným poměrem setů hladce poradili

jak s žáky Chotěboře, tak i s žáky

Světlé n/S.

Starší žákyně hrály své již třetí

kolo v Novém Rychnově a opět se

jim podařilo uhrát set v utkání

s Přibyslaví. Prohrály sice 1:2, ale

každý vyhraný set je pro mladé

nově začínající družstvo velkou

motivací do dalších bojů. Další sou-

peřky, věkově starší hráčky Štoků

a Polné, byly zatím nad síly našich

dívek, které s nimi prohrály shodně

0:2. MN

SCHMIER klub má další titul
V sobotu 2. 11. proběhlo v areá-

lu hotelu Ski v Novém Městě Mis-

trovství ČR v přespolním běhu druž-

stev. Tento mistrovský závod byl

pořádán Asociací školních sportov-

ních klubů a naše závodnice v něm

reprezentovaly 2. ZŠ L. Čecha.

Na trati 1500m startovalo 62 nej-

lepších běžkyň ČR, které postoupi-

ly z přeborů jednotlivých krajů. Do

hodnocení družstva se započítával

čas čtyř nejrychlejších z celkem šes-

ti členek družstva. Deštivé počasí

nám připravilo traK, na kterou jsme

museli namontovat ty nejdelší hře-

by do treter. V některých místech

to ještě nestačilo. Děvčata však do-

kázala, že jsou i na tyto extrémy

připravena a s převahou si vybojo-

vala mistrovský titul před lyžařka-

mi z Bruntálu. Vyrovnanost našich

běžkyň dokazuje i pořadí, v jakém

proběhly cílem: M. Krejčí (3. mís-

to), M. Pospíšilová (4.), Ž. Horká

(5.), I. Krakovičová (14.), T. Fialo-

vá (27.) a B. Kršková (SK lyžování

37.).

Vyhlášení vítězů v sále DDM ve

ŽVáře nad Sázavou udělalo zlatou

tečku za letošní úspěšnou sezónou

našich triatlonistů a atletů, kdy jsme

získali celkem 9. medailí z mistrov-

ství ČR.  Schmier klub
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Petrovice daleko od N. Města?
Po přečtení článku „Nové Město

- město sportu?“ v posledním čísle

Novoměstska jsme nabyli dojmu,

že Petrovice jsou daleko od Nové-

ho Města. Na jaře jsme získali grant

na vybudování kurtu na plážový

volejbal v areálu lesnického učiliš-

tě. Obětavou prací a zainteresová-

ním správných lidí se nám podařilo

v krátké době tento kurt vybudovat

(mimochodem je v místě, kde byl

málo používaný kurt antukový). Za

pár měsíců provozu se velmi osvěd-

čil - zejména žáci našeho učiliště jej

v odpoledních hodinách hojně vy-

užívali. Také v hodinách tělesné

výchovy se uplatňuje a beachvolej-

bal je oblíbený. Není samozřejmě

problém pro zájemce z Nového

Města, aby si u nás zahrál, pokud

ovšem zvládne ujet 2 km na kole či

ujde tuto vzdálenost. Při slavnost-

ním zahájení provozu bylo využití

hřiště nabídnuto sportovní veřej-

ností jak starostou města, tak vede-

ním školy. Na závěr bychom chtěli

upozornit na skutečnost, že mož-

nost získat grant od Nového Města

má prakticky každý. Ale je potřeba

jednat, pracovat a nejen posléze kri-

tizovat.

 vedení SOU lesnického

Rozkvět volejbalu? N. Město - město sportu?
V článku s tímto názvem položil

v minulém čísle Novoměstska před-

seda volejbalového oddílu pan Jan

Krakovič budoucím zastupitelům

několik otázek. V článku uvádí, že

na jeho otázky a požadavky je mu

odpovídáno neurčitě, mlhavě a často

záporně. Jde o to, kde hledal na své

otázky odpověV. Některé z otázek

se týkají Gymnázia, a pokud by se

přímo zeptal, dostal by konkrétní

odpověV.

Velikost tělocvičny v Gymnáziu

byla dána prostorovými a finanční-

mi možnostmi v době výstavby.

Délka tělocvičny nemohla být vět-

ší, neboK stavbě bránila uhelná ko-

telna, šířka mohla být větší, pokud

by bylo více peněz. První rozpočet

nákladů na školní tělocvičnu byl

ministerstvem školství schválen na

max. 17 mil. Kč. Nové Město při-

spělo částkou 2 mil. Kč a minister-

stvo školství k těmto sdruženým

prostředkům dodatečně přidalo dal-

ších 3,5 mil. Kč. Stavba vyšla na

téměř 23 mil. Kč, a pokud by měly

být splněny požadavky na ligový

volejbal, bylo by potřeba dalších

cca 6 mil. Kč. V Novém Městě bylo

veřejně známo, jak napjatá situace

byla při financování této stavby.

Ještě v roce 1997 mohl volejbalový

oddíl přijít s iniciativou a spolufi-

nancovat stavbu, aby to „něco“ spl-

ňovalo jejich požadavky.

Provoz tělocvičen není zdarma.

Úklid, vytápění, osvětlení, údržba -

to všechno stojí peníze. Autor pou-

kazuje na příspěvek města školám.

Gymnázium nedostává od města

žádné dotace na provoz, naopak

za výše uvedené sdružené 2 mil. Kč

na stavbu poskytuje zdarma určitý

počet hodin v tělocvičnách základ-

ním školám. Podstatná část nákladů,

které by měl platit volejbalový oddíl

za pronájem tělocvičny Gymnáziu,

je kompenzována jako náhrada za

používání atletického stadionu.

Volejbalové kurty u Gymnázia

byly a jsou majetkem Gymnázia.

Byly vybudovány na náklady školy

převážně svépomocí, na které se

podíleli i členové volejbalového

oddílu. Gymnázium platí jejich údrž-

bu. Členové volejbalového oddílu

brigádnicky rozvezli před dvěma

roky 13 tun antuky a v letošním ro-

ce natřeli prvních 18 polí plotu

(z celkového počtu 84) v rámci bri-

gádnické akce, kterou slibují již od

roku 1998. Antuková plocha by si

zasloužila rekonstrukci, protože

podloží pod antukou již špatně pro-

pouští a odvádí vodu.

Nevím, kde je dlouhá léta slibo-

vaný sportovní areál pro míčové hry.

Volejbalové kurty u Gymnázia to

opravdu nejsou, ale časem by moh-

ly být. Máme projekt, podle kterého

bychom za částku cca 2,5 – 3 mil.

Kč dokázali zrekonstruovat antuko-

vé hřiště, vybudovat hřiště na háze-

nou a vybudovat sociální zázemí

pro tento sportovní areál.

Mám radost z úspěchů mladých

novoměstských volejbalistů. Jako

pracovník ve školství oceňuji ze-

jména dobrovolnou práci trenérů

s žactvem a mládeží. V rámci eko-

nomických možností Gymnázium

jejich činnost podporuje, a proto

výhrady pana předsedy oddílu po-

kládám za neodůvodněné.

Karel Koten

Městská policie se obrací na ob-

čany s žádostí o pomoc při pát-

rání po majiteli feny, která byla

nalezena dne 4. 11. v 17:50 ho-

din v „Oboře“. Jedná se o kří-

žence středního vzrůstu, světle

hnědé barvy, stáří 5 měsíců (ku-

pírovaný ocas). Na krku má ko-

žený obojek světlé barvy. Pří-

padné poznatky k majiteli či další

informace sdělte Městské policii

N. Město na tel. 566 617 831

nebo 602 555 156.

POLICIE INFORMUJE
Policie ČR

Dne 30. října odcizili dosud ne-

zjištění pachatelé v jedné místní pro-

dejně finanční hotovost větší jak

20 tisíc Kč. Jeden ze tří pachatelů

zabavil prodavačku dotazy na kva-

litu zboží, druhý se jí postavil do

výhledu na prodejní pult a třetí vy-

užil situace a peníze odcizil. Proda-

vačka krádež brzy zjistila, ale poli-

cisté již povedené zákazníky v No-

vém Městě nenalezli.

Přes četná upozornění motoris-

tům, aby nevystavovali cenné věci

ve svých autech, zjišKujeme při dal-

ších nahlášených vloupáních, že ja-

kákoli upozornění se míjejí účin-

kem. Jen za posední období šetří-

me krádeže věcí z auta u hřbitova

v Herálci ze dne 31. října, vloupání

do auta v N. Městě ze dne 2. listo-

padu, z tohoto dne i vloupání do

dvou aut ve Svratce, 7. listopadu

opět v Novém Městě a dne 8. listo-

padu v obci Fryšava. Ve všech

těchto případech došlo mimo krá-

deže autorádií i ke krádeži věcí

ponechaných na viditelném místě

v autě.

V noci na 5. listopadu odci-

zil pachatel z rodinného domku

v Novém Městě mobilní telefon

a přenosné rádio s CD přehráva-

čem. Obyvatelé domu spali. Pa-

chatel využil neuzamčených vstup-

ních dveří.

Dále šetříme např. vloupání do

prodejny v Nové Vsi, kde byl pa-

chatel z okresu Jeseník chycen naší

hlídkou při činu, vloupání do domů

v Jimramově a Trhonici, kde byl

pachatel vypátrán ve spolupráci

s kriminální policií. Dále vloupání

do chat a chalup v Novém Jimra-

mově a Milovech, vloupání do kan-

celáří ve Svratce, poškození okras-

ných dřevin u chaty na Třech Stud-

ních se škodou větší jak 20 tis. Kč

či případy nesvědomitých otců,

z nichž jeden neplní vyživovací po-

vinnost na tři děti, druhý na dvě

děti.

kpt. Bouček

Městská policie gánů. Jaké však bylo jejich pře-

kvapení, když jim majitel sdělil,

že nic nevyvedl, není si ničeho vě-

dom a nehodlá proto ve věci nic

dělat...?! Do případu proto vstupu-

je policie a ukládá viníkovi poku-

tu. Následuje fyzické napadení

stěžovatele, přičemž pes stále obtě-

žuje okolí. Dne 5. listopadu násle-

duje další pokuta.

Nabízí se otázka, co bude násle-

dovat po ní. Po kolikáté pokutě na-

stane čas přiznat chybu? Co je nej-

smutnější na celé věci? Zřejmě to,

že přestávají být výjimkou.

Další případ ze soudku s názvem

„Neohleduplnost“ se odehrál 11. lis-

topadu v 17 hodin. V tuto dobu se

obrátila na MP s žádosti o pomoc

majitelka malého psíka, na kterého

na ul. Hornické zaútočili čtyři ne-

důsledně hlídaní psi. Pro majitelku

čtyř psů nebyl zřejmě způsob vyří-

zení a použitá sankce pádným ar-

gumentem k změně chování a hned

následující den ponechala své psy

zaútočit znovu. Tentokrát nebylo

cílem útoku jiné zvíře, ale občan

a občanka našeho města. Případ

proto bude mít dohru u komise pro

projednávání přestupků, kde se

může neohleduplná chovatelka do-

čkat výrazně tvrdšího postihu.

 Gregor Petr

Jistě mi dá většina občanů města

za pravdu, že největší trable jsou

s lidmi, kteří se nedovedou vypo-

řádat s kritikou od svého okolí

a i drobné výtky považují za cosi

nepřátelského. Tolerance bývá u ta-

kovýchto lidí jen slovem, jehož

význam zpravidla hledají ve slov-

níku cizích slov.

Řešení konfliktu, kde figuruje ne-

tolerantní člověk, bývá velmi čas-

to zdlouhavé a vyčerpávající a ký-

žený efekt se dostavuje tak říkajíc

v „malých dávkách“. Uložená po-

kuta často působí jen jako katalyzá-

tor napětí a situaci spíše zhorší.

Jako příklad mohou posloužit

nejmenovaní manželé ze sídliště

u Enpeky, kteří si pořídili do bytu

psa. Problém na sebe nedal dlou-

ho čekat, neboK pes svým dlouhotr-

vajícím štěkotem začal obtěžovat

ostatní nájemníky. Štěkal ráno, ště-

kal v poledne a občas i večer, to

když majitelé odešli z domu. Když

při venčení psík opakovaně znečis-

til chodbu a sklep, byla míra tole-

rance na straně obyvatel domu pře-

kročena.

Situaci se rozhodli řešit nejprve

dohodou bez přítomnosti jiných or-


