
�����������
����������������	���
������������������������
����������������
����������

�������������� � ������������������������� �������������������������� �����������
��

Chodník na Nečasově ulici
O plánu zbudování kruhového

objezdu na křižovatce na Nečasově

ulici jsme již informovali. Občané

města se zřejmě na této ulici v blíz-

ké době dočkají i chodníku. Pro-

jekt kruhového objezdu uhradí kraj

Vysočina,  N. Město bude na nákla-

dech projektu částečně participo-

vat. Samostatně již bude N. Město

hradit výstavbu chodníku, pláno-

vanou na rok 2003. Město hodlá

rovněž rozšířit chodník na ulici

Ž.árské,  v nebezpečném místě za-

táčky.  Práce by mohly začít v roce

2003. Uvažuje se o odstranění ka-

menného tarasu, posunutí zatáčky

více směrem vpravo ve směru od

města a rozšíření chodníku vlevo

(u Ptáčkových). EJ

Návštěvy na Vysočině
Dne 27. 2. navštívil Okresní ne-

mocnici v Novém Městě na Mora-

vě předseda rozpočtového výboru

Parlamentu Ing. Vlastimil Tlustý

CSc., v doprovodu poslankyně Mi-

roslavy Němcové a starosty N. Města

Josefa Sokolíčka. Zajímal se o pro-

blémy a úspěchy naší nemocnice.

Dne 17. 3. navštívili Léčebnu

dlouhodobě nemocných a Léčeb-

nu TRN na Buchtově kopci ministr

obrany Ing. Jaroslav Tvrdík, mi-

nistr práce a sociálních věcí PhDr.

Vladimír Špidla a ministr dopravy

a spojů Ing. Jaromír Schling s do-

provodem. Zajímali se o problema-

tiku výše uvedeného zařízení.

MUDr. Zdeněk Kadlec, ředitel ON

Půl roku v nájmu v budově ve Ž+áru n.S.?
Poslanecká sněmovna Parlamentu

ČR schválila, že k 1. 1. 2003 přejde

část kompetencí státní správy na

tzv. malé okresy. Znamená to, že

část úředníků dnešních okresních

úřadů bude od 1. 1. 2003 pracovat

coby úředníci pověřených měst –

třetích okresů. Měli by pracovat

nejen pro pověřená města, ale pří-

mo v pověřených městech.  V N.

Městě zatím nevíme, kolik těchto

staronových úředníků přibude, ani

to, kde budou přibližně půl roku

(do doby nového otevření  radnice

na Vratislavově nám.) pracovat.

Jednou z uvažovaných možností je,

že v přechodné  době zůstanou ve

Ždáru n.S. v sídle dnešního okres-

ního úřadu nebo v jiné pronajaté

budově. EJ

Z proslovu starosty města Josefa Sokolíčka
Je v cechu stavařů dobrým zvy-

kem, že při významných staveb-

ních počinech se do paty stavby

umísCuje základní kámen s přísluš-

ným datem započetí stavby. Pře-

stavba naší radnice, ke které dochá-

zí po 125 letech od jejího zbudová-

ní, je událostí, která si tuto naši

pozornost plně zaslouží.

Po zhruba půlstoletí se opět Nové

Město na Moravě stane městem se

správou třetího stupně se svým při-

rozeným spádovým obvodem.

Radnice musí být schopna svoji

novou funkci po všech stránkách,

tedy i kapacitních, zabezpečit. Je

tedy naší povinností, aby nemalé

finanční prostředky, které jsou za-

potřebí k její rekonstrukci, byly

vynaloženy smysluplně a s pohle-

dem do budoucna alespoň tak, jak

činili naši předkové, když poklepá-

vali na základní kameny staveb po-

dobného významu. Mám na mysli

výstavbu 1. základní školy, reálné-

ho gymnázia a v neposlední řadě

před 125 lety i této budovy.

Musím při této příležitosti podě-

kovat pardubickému ateliéru archi-

tekta Maleře, který dle daného zadá-

ní ve velmi krátké době zpracoval

projekt rekonstrukce, podle mého

názoru velmi zajímavě a účelně.

Děkuji i všem pracovníkům odboru

IMH městského úřadu N. Města za

mimořádné úsilí, které bylo nutno

vynaložit k tomu, aby rekonstrukce

mohla být včas zahájena.

Nemohu zapomenout i na podě-

kování zastupitelstvu N. Města

za převážně kladný postoj k této

nemalé, o to však potřebnější in-

vestici.

Věřím, že vybraný zhotovitel –

firma PKS Ž.ár nad Sázavou – se

svého úkolu zhostí s úspěchem a že

v květnu příštího roku bude důvod

k díkům za dobře provedené dílo.

Závěrem přeji občanům N. Měs-

ta, nechC v této nově zrekonstruo-

vané radnici maj napořád jenom

taková osazenstva, která budou vždy

jednat ve prospěch města a budou

k tomu potřebnou měrou i obdaře-

na rozumem.

Přestavba radnice v Novém Městě  započala v polovině března
Budovy radnice patří spolu s kos-

tely a zámky mezi nejvýznamnější

objekty každého města – stavba rad-

nice je z historického hlediska výji-

mečná a nerealizuje se v každém

století. Radnice je vizitkou města,

napomáhá jeho dalšímu vývoji, za-

jišCuje ekonomickou prosperitu

a rozvoj, prostředí radnice vycho-

vává občany města – z budovy rad-

nice si mohu odnést poznatek po-

řádku, estetiky a logiky, který pak

ovlivní jejich další jednání v jejich

soukromém prostředí – tím se

zdvihne pomyslná laCka, a to nejen

pouze v úrovni staveb ve městě.

Prostředí, které se v radnici vytvo-

ří, ovlivní rovněž vztahy mezi pra-

covníky radnice.

Radniční budova v Novém Městě

na Moravě neodpovídala svým

vzhledem významu radnice a svým

vnitřním uspořádáním zcela nevy-

hovovala provozním požadavkům.

Objekt působil dojmem nepříliš zda-

řilé školní budovy z konce 19. stole-

tí. Raritou budovy byla propadlá

střecha – k deformaci však nedošlo

stářím, ale skutečností, že přední

a zadní fasádu se nepodařilo tehdej-

šímu staviteli postavit rovnoběžně

(což je podmínkou pro zastřešení

budovy sedlovou střechou) – půvo-

dní střecha již byla postavena zcela

nahodile jako zborcená. (Pozn. red.:

K výstavbě budovy byly využity již

stojící nemovitosti a jejich nerovno-

běžné zdi.)  Vnitřní prostory tmavé,

neútulné, nepřehledné, nevyhovují-

cí sociálně-hygienické vybavení, je-

diný přístup po strmém schodišti,

minimální využití obestavěného pro-

storu.

Původním záměrem investora

bylo opravit stávající budovu, ve

které bylo umístěno 27 pracovníků

(tj. přistavět invalidní výtah, pře-

stavět sociálně-hygienické zařízení

atd.) a ve dvorní části postavit

novou budovu tak, aby byly vy-

tvořeny prostory pro celkový po-

čet pracovníků 60.

Podařilo se prokázat, že při radi-

kální přestavbě stávající budovy

lze přeorganizovat vnitřní prostor

budovy tak, že splní požadavky na

umístění celkového požadovaného

počtu pracovníků a není potřeba

pro tuto kapacitu stavět žádnou další

budovu ve dvorní části. Není tudíž

nutno stavět, vytápět, uklízet a udr-

žovat další prostory.

(dokončení na str.4)

Ing. arch. Pavel Maleř, CSc.

Dne 18. března se před budovou rekonstruované novoměstské radnice sešlo vedení města se zástupci stavební

firmy PKS a.s, autorem architektonického návrhu přestavby, představiteli státní správy i místními občany. Něko-

lik přednesených projevů připomenulo, že byla zahájena stavba mimořádného významu. Poklepat na kámen

a popřát akci hodně zdaru mohl každý z přítomných. Na snímku městští radní Německý a Slovák.
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Úmrtí

Klub Středozemě

Knihkupectví
Trojan

MATEŘSKÁ ŠKOLA

ŽĎÁRSKÁ

Další setkání v Klubíčku se usku-

teční v úterý 16. 4. od 15.30  do

17 hodin

Městská knihovna oznamuje, že

dne 19. 4. se v kulturním domě

uskuteční prodej vyřazených knih

za lidové ceny v hodnotě 2 až 5 Kč.

Akce bude probíhat od 12.30 do

17.00 hod.

Městská knihovna

Taneční studio
Evy Olejníkové zve na

veřejné vystoupení dětí
24. dubna, 17 hod.

kulturní dům

talentové zkoušky
2. května,  14.45 – 16.30 hod.

tělocvična gymnázia

zváni jsou zájemci o kultivovaný

pohyb další informace na adrese

Luční 872, NM,

tel. 616 532, 0605 888 238

Poděkování
Miroslavu Německému

Chtěla bych vyslovit poděkování

lékařům a sestrám na porodnickém

oddělení novoměstské nemocnice za

odborný a lidský přístup k pacien-

tům, hlavně pak MUDr. Müllerovi

a MUDr. Peřichové.

Na+a Hájková

Poděkování

  1. 4. Stanislav Stehlík 80 let

  5. 4. Antonie Dostálová 88 let

  7. 4. Emilie Mrázková 95 let

10. 4. Anastázie Bauerová 88 let

11. 4. Emilie Kotlářová 95 let

15. 4. Antonie Stará 87 let

15. 4. Oldřich Sklenář 75 let

15. 4. Anna Popelková 75 let

18. 4. Věra Pekárková 87 let

23. 4. Božena Kopincová 75 let

27. 4. Jaroslava Mrkosová 80 let

30. 4. Marie Srnská 88 let

Všem jubilantům blahopřejeme!

Jubilanti

19. 3. Milan Horváth (1951)

26. 3. MUDr. Petr Odehnal(1915)

31. 3. Jaroslav Novotný (1953)

  2. 4. Josef Stejskal (1947)

Slet čarodějnic
úterý 30. 4., koupaliště N. Město

velký oheň na čarodky, malý na

uzeniny

malý ohňostroj, vstup dobrovolný

zve MVH s.r.o.

nabízí dotisk úspěšných titulů:

-Barbara Erskinová:
Žila jsem již před staletími

-Betty Mahmoodyová:
Bez dcerky neodejdu

novinku:

-Barbara Woodová:
Posvátné místo

(na všechny akce v Klubíčku do-

poručujeme přezůvky s sebou)

ne 14. 4.,  10 – 16 hod.
Počítače pro malé špunty
Příležitost pro předškoláky osahat

si počítač. Rodičovský doprovod

se může také zabavit i občerstvit.

Doporučujeme rezervaci místa u po-

čítače, 10 Kč  děti i dospělí

so 20. 4., 10 hod.
Turnaj v pressing fotbalu
poplatek 15 Kč

so 27. 4., 10 hod.
Jarní toulání s Klubíčkem
výlet pro děti – s rodiči i bez rodi-

čů, soutěže, hry, opékání uzenin,

předpokl. návrat v 16 hod., 10 Kč

ne 28. 4. 9 – 18 hod.
Neděle s internetem
7 Kč/hod. připojení

Dům dětí a mládeže

12. pá ve 20 h., 13. so ve 20 h.
Banditi (124´)

Kriminální komedie. Premiéra,

příst. od 12 let 55 Kč

16. út v 18 hod.
Mach, Šebestová a kouzelné slu-
chátko (94´)

Celovečerní „bratr“ známého seriá-

lu. Přístupný 50 Kč

17. st ve 20 hod.
Tmavomodrý svět (115´)

Film Jana a Zdeňka Svěrákových.

Příst. od 12 let 50 Kč

19. pá v 16 h. a 19.30 h., 20. so
v 19.30 h.
Pán prstenů: Společenstvo prste-
nu (178´)

Velkofilm podle Tolkienovy ságy

Pán prstenů. Příst. od 15 let 65 Kč

23. út ve 20 h., 24. st ve 20 h.
Přísaha (124´)

Kriminální thriller. Premiéra, příst.

od 15 let 50 Kč

Kino

Masarykova 176 (za kinem)

Každé úterý přednášky, besedy, po-

slechovky. V pátek nepravidelně

hudba „na živo“ - koncert, jam-ses-

sion. Obchod s CD, LP, MC, čaji -

otevřeno každý pracovní den 11-18

hod., so 9-12 hod.

Internet pro veřejnost  každý pra-

covní den 11-18 hod., so 9-12 hod.

Další informace naleznete na http://

stredozeme.webpark.cz

út 16. 4., 19 hod.
Barevný svět world music
své oblíbené CD roztáčí D. Svíba

út 23. 4., 19 hod.
Ural – Luboš Závorka
cestopisná beseda s diapozitivy

pá 26. 4., 19.30 hod.
Nasa+teski - koncert zajímavé po-

ličské formace

NKZ - kulturní dům
upozorňuje na možnost výhodného

menu v restauraci Včela: Menu se

skládá z polévky, hlavního jídla,

moučníku nebo salátu v cenové relaci

50–55 Kč. V restauraci Včela je mož-

né platit i stravenkami Sodexho Pass,

Exit group-Syas a Chéque déjeuner.

Koncert skupiny

FONTÁNA NADĚJE
s programem

RÁJ VE ZTRACENÉM SVĚTĚ
součástí koncertu bude též žeh-

nání CD. Kostel sv. Kunhuty

v N. Městě

14. 4., 14.30 hod.
vstupné dobrovolné

Cvičení nastávajících maminek
Každé pondělí v 18 hod. v pro-

storách Klubu Středozemě za ki-

nem pořádá Novoměstské rodinné

centrum Vláček, poplatek 20 Kč.

Karimatky s sebou!

Otakar Šín – výstava dokumentů

z osobní pozůstalosti, otevřeno do

konce dubna

Od fantazie k realitě a naopak -

výstava prací žáků ZUŠ, otevřeno

do konce května

Horácké muzeum

Novoměstské rodinné
CENTRUM VLÁČEK

(má sídlo v Klubu Středozemě, za

kinem, tel. 0732 180 870)

st 17. 4., 15 hod.
Šipkovaná – sejdeme se před Klu-

bem Středozemě, Masarykova 176,

poplatek 10 Kč

čt 18. 4.
Bazárek dětského oblečení
prodej 9 – 13 a 14 – 18

příjem zboží ve středu 16 – 18,

výdej zboží v pátek 14 – 6

st 24. 4., 15.30 hod.
Hry pro maminky s dětmi

Poděkování

Děkujeme za projevenou účast

a slova útěchy v našem zármutku

nad odchodem drahého manžela,

tatínka a dědečka

MUDr. Petra Odehnala.

Božena Odehnalová s rodinou

Rada města vyslovila na svém

zasedání dne 2. 4. poděkování

Miroslavu Německému za jeho

celoživotní práci pro Nové Město,

zejména za údržbu veřejné zeleně

na Komenského a Palackého ná-

městí.

Kulturní dům
po 15. 4., 19.30 hod.
České klarinetové kvarteto

Petr Valášek – působí v Orchestru

Karla Vlacha, Luděk Boura – člen

Státní opery Praha, Jindřich Pavliš

– člen Pražské komorní filharmo-

nie, Vojtěch Nýdl – člen Pražské

komorní filharmonie.

Soubor v sobě spojuje ty nejlepší

tradice české hudby a nebojí se ex-

perimentovat, hledat neprobádané.

Originalitu souboru a jeho oblibu

u pořadatelů i posluchačů dokládají

pozvánky na prestižní hudební pod-

niky u nás i v zahraničí. Na progra-

mu díla G.F. Handela, W. Byrda,

J.S. Bacha, M. Macourka, E. Schul-

hoffa, M. Ravela, B. Martinů,

G. Gershwina a j.Vstupné 50 Kč

so 20. 4., 20 hod.
OLD DANCE PARTY TOUR
2002 –s programem „Co se hraje

a líbí na našich a zahraničních FM

rádiích. Uvádí diskžokej a moderá-

tor  Českého rozhlasu REGINA Pra-

ha Zdeněk Vranovský.

Profesionálně dramaturgicky se-

stavený přehled taneční muziky včet-

ně ohlédnutí do 80. a 90. let min.

století, taneční studio Dynamic

studio 6 předvede ukázky tanců

electric-buggy a freestyle, vstupné

90 Kč

čt 25. 4., 18 hod.
CHKO – krajinný ráz a podmínky

pro výstavbu, beseda s J. Čejkou

a P. Matějkou

připravujeme:

čt 2. 5. Večer písniček P. Nováka
(2. a 3. 5. vystoupení P. Nováka pro

školy)

ne 12. 5., 14 hod. Polka – fest
2002 moravské semifinále soutěže

malých dechových orchestrů

st 22. 5., 18 hod. Una divoká ta-
nečnice beseda – beseda nad dob-

rodružným filmem z Bosny

čt 23. 5., 19.30 h. Politické ha-
rašení – večer se Z. Bubílkovou

a M. Šimkem, vstupné 140, 130

Kč, předprodej v IC
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Geodetická
kancelář
v Novém

Městě  zůstala

CHOVATELÉ DRŮBEŽE POZOR!!!
přijímáme objednávky na jarní prodej drůbeže:

Malý zájem o půjčky z fondu rozvoje bydlení
Na 21. mimořádném zasedání rady

města se její členové zabývali jed-

nak úpravou návrhu na poskytnutí

grantů, jednak podklady pro rozdě-

lení příspěvků z fondu rozvoje byd-

lení. Rada města doporučuje zastu-

pitelům, aby schválili půjčky v cel-

kové výši 250 tis. Kč, o které požá-

dali celkem čtyři občané  města.

Ti hodlají zateplit své nemovi-

tosti, rekonstruovat vodoinstalaci,

elektroinstalaci a pod. Město moh-

lo poskytnout půjčky až do výše

473 tis. Kč, větší zájem však obča-

né neprojevili. Nerozdělená část

z fondu rozvoje bydlení bude pou-

žita v příštím roce.

EJ

Dne 21. března se novoměstský kulturní dům zaplnil především mládeží

– již druhým rokem byly slavnostně oceněny novoměstské osobnosti

z oblasti sportu, kultury a zájmové činnosti. S většinou z nich se veřejnost

takto setkala již loni. Inu, když se daří... Jejich úspěchy ocenili starosta

města a předseda komise pro mládež a tělovýchovu.

Supermarket Billa

Úspěch v soutěži
V říjnu loňského roku vyhlásilo

Evropské výtvarné centrum Sněžen-

ka ve spolupráci s firmou Hyperno-

va soutěž Malování s Noemovou

archou pro třetí tisíciletí. Soutěžní

témata  byla: zvířata a rostliny, kte-

rým hrozí vyhynutí, poškozená kra-

jina a současné problémy očima dětí.

Soutěž byla určena dětem do

15 let. Nejlepší příspěvky byly od-

měněny koloběžkou. Mezi oceně-

nými byla i sedmiletá Kateřina Zdra-

žilová ze Slavkovic, členka zá-

jmového útvaru Ochránci přírody

DDM Klubíčko. Porotu zaujala

kresbou rysa. klub.

Hřbitov je třeba rozšířit, pohřební místa nejsou
Rada města obhájila před obča-

ny bránícími se rozšíření katolic-

kého hřbitova své stanovisko.

Hřbitov rozšířen bude, ale pokáce-

no  bude jen deset stromů z pů-

vodně předpokládaných třinác-

ti.

V letošním roce bude realizová-

na I. etapa rozšíření hřbitova, a to

od boční hřbitovní brány naproti

fotbalovému hřišti směrem dolů

k rybníku. Stávající ze. zůstane

zachována (není vyloučeno, že

bude využita jako kolumbárium –

pro uložení uren), nová ze. bude

těsně sousedit s cestou.  Oproti mi-

nulým rokům, kdy se s místem na

hřbitově často plýtvalo, je nová hřbi-

tovní plocha přesně a úspor-

ně rozparcelována na 114 dvojhro-

bů, 20 jednohrobů a 82 urnových

míst.

Akce je naplánována na letoš-

ní rok a není žádoucí ji oddalovat,

na hřbitově není v současné do-

bě žádné volné pohřební místo.

Rozhodnutí rozšířit katolický

hřbitov předcházely úvahy, zda by

neměl být hřbitov nově založen ně-

kde na okraji města. Ale demogra-

fický vývoj naznačuje, že není tře-

ba nový hřbitov zakládat a  hygie-

na nemá proti rozšíření hřbitova

námitky. A konečně v dnešní době

začíná být většina hřbitovů oklope-

na  bytovou zástavbou a postupně

získává funkci parku a městské ze-

leně. EJ

Starosta města je přesvědčen,

že   nenastalou-li zásadní komplika-

ce, vánoční nákupy již budou moci

novoměstští občané pořizovat v no-

vém supermarketu na Brněnské. Od

počátku dubna přestal být tajem-

stvím název  dlouho očekávané pro-

dejny – v N. Městě bude stát Billa.

Nabídne 8500 položek prodejního

zboží plus masnu plus pekařství.EJ

Druhé místo v soutěži o Zlatý erb pro Nové Město
Webové stránky Nového Města

na Moravě získaly v celostátní sou-

těži Zlatý erb skvělé ocenění – dru-

hé místo mezi městy. Odborná po-

rota naznala, že lepší stránky mělo

v minulém období jen hlavní město

Praha.

Do kategorie měst se přihlásilo

105 soutěžících. V nominační části

soutěže bylo vybráno 11 soutěží-

cích. Zde se o postup  Nového Měs-

ta zasloužila velkým dílem svými

hlasy  veřejnost. Dalším úspěchem

bylo   pozvání  Nového Města na

konferenci Internet ve státní sprá-

vě a samosprávě mezi tři  nejlep-

ší soutěžící v každé kategorii, kte-

ré vybrala odborná porota.  Dne

25. března pak byly výsledky zve-

řejněny a starosta města Josef

Sokolíček spolu s autorem webo-

vých stránek Zbyňkem Greplem

převzali cenu za druhé místo v ka-

tegorii měst i cenu veřejnosti.

Odborná porota i hlasující návštěv-

níci stránek na novoměstském webu

ocenili obsažnost,  informativnost i

dobré grafické zpracování stránky.

EJ

Informace a objednávky:

Coturnix Hubenov s.r.o. , Marie Laštovičková

Petrovice 44, 592 31 Nové Město na Moravě, tel. 0616/615 769

● kuřice černé, červené Moravie  (březen – září)

● kuřice modré, bílé, kropenaté Dominant (březen – září)

● kačeny Barbarie – husokačeny (zač. dubna)

● kačeny pekingské bílé brojlerové  (duben – červen)

● husy české bílé brojlerové  (duben – červen)

● rozkrmené krůty – kanadské brojlerové širokoprsé (duben – červen)
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NOVA – AUTOSERVIS, AUTODÍLY

zve motoristy na bezplatné testování tlumičů péro-

vání, které proběhne od

22. 4. do 27. 4. vždy od 7 do 12 a 12,45 do 17 hod.

Petrovická 314, Nové Město na Moravě

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. 0616/618 916

VLASTIMIL LUKEŠ
prodejna krmných směsí

Petrovice ÿ OKAMŽITÉ ÚVĚRY
na bydlení s roční

úrokovou sazbou 6,9 %
(úvěru 100.000 Kč odpovídá

měsíční splátka 700 Kč)

Bližší informace

tel. 0737 56 39 03

ÿ  BEZÚČELOVÉ  ÚVĚRY
BEZ RUČITELE

Přístavba radnice v Novém Městě
(dokončení ze str. 1)

Konstrukčně se jedná o složité ře-

šení, kdy ze stávající budovy jsou

zachovány klenuté prostory příze-

mí, části nosných zdí podélného troj-

traktu a obvodové zdi do náměstí

a do ulice Radniční – veškeré další

nevhodné svislé a vodorovné kon-

strukce jsou odstraněny a nahrazeny

novými. Zadní nevhodně ubíhající

stěna budovy bude odstraněna a na-

hrazena od základů novou stěnou,

rovnoběžnou se stěnou do náměstí,

což umožní řádné zastřešení budo-

vy sedlovou střechou. Stávající dře-

věné stropy budou po etapách na-

hrazovány novými kazetovými žele-

zobetonovými konstrukcemi o roz-

ponech cca 8 m. Objekt bude zastře-

šen novým krovem obdobného tva-

ru jako původní (ne však již zborce-

ná plocha) – v tomto krovu jsou

vestavěna dvě podlaží.

Složité konstrukční řešení dané

potřebou zachování stávajících kle-

nutých prostor však ve svém dů-

sledku nepůsobí negativně, ale na-

opak umožňuje vytvořit uvnitř ob-

jektu zcela originální prostředí.

Předpokladem pro dobrou funkci

byl návrh přehledného řešení pro-

vozu na určité estetické úrovni.

V přízemí je zachována klenutá

vstupní hala a přilehlá klenutá síň,

která bude sloužit pro přípravu ob-

řadů. V přízemí je dále umístěna

obřadní síň, podatelna včetně služ-

by kopírování, tři kanceláře a pří-

slušně dimenzované sociálně hygi-

enické zařízení včetně WC pro in-

validy. Z přízemí vede do všech

podlaží skleněný výtah, který je

rovněž řešen i pro provoz invalidů

– výtahová kabina má dvoje dveře

v sousedních stěnách, neboC s ohle-

dem na zachování kleneb v přízemí

je v této úrovni nástup do kabiny

z jiného směru než ve všech ostat-

ních podlažích.

Z přízemí vede do úrovně dru-

hého nadzemního podlaží schodiš-

tě v původní poloze, ze druhého

nadzemního podlaží do vyšších po-

dlaží pokračuje schodiště v jiné po-

loze – je řešeno jako trojramenné,

které obíhá kolem prosklené výta-

hové šachty.  Při pohledu z  haly ve

druhém podlaží směrem vzhůru je

vidět kruhové ochozy jednotlivých

podlaží a nahoře střešní světlík nad

úrovní pátého podlaží, kterým pro-

stupuje slunce středem budovy do

jednotlivých podlaží. Návrh je za-

ložen na principu maximálního pro-

stupu světla a slunce budovou, stě-

ny kanceláří směrem do centrální

haly jsou v úrovni pod stropem

rovněž proskleny požárně odolný-

mi stěnami, které jsou členěny shod-

ně s rastrem železobetonových ka-

zetových stropů.

Náročné a pro celý objekt cha-

rakteristické je právě použití kaze-

tově železobetonových stropů s přes-

ně stanoveným rastrem – tento rastr

se ve stejném provedení promítá do

tvarového řešení podlah – žulo-

vých dlažeb – dlažby jsou tak odra-

zem stropů. Ve druhém a třetím

podlaží jsou provozní kanceláře, ve

čtvrtém podlaží – v úrovni původ-

ní půdy – jsou umístěny reprezen-

tační prostory vedení města – pra-

covna starosty, místostarosty, tajem-

níka, sekretariát, zasedací místnost

a další doprovodné prostory a kan-

celáře. Reprezentační prostory mají

osvětlení navrženo tak, aby do nich

šlo slunce v průběhu celého dne.

Kromě oken do fasády mají další

skleněné stěny do centrální, shora

osvětlené haly. Velká hloubka ob-

jektu umožnila vestavět do půdní-

ho prostoru ještě další částečné pod-

laží -–tzv. hambalka, kde jsou umís-

těny další dvě kanceláře, tři archi-

vy, plynová kotelna, která zajišCuje

vytápění celého objektu a další do-

provodně prostory.

Důležitá je možnost budoucího

vývoje. Budova radnice je objek-

tem, který se nestaví pouze pro sou-

časné potřeby, ale i pro potřeby

následujícího století – z tohoto po-

hledu jsou dispozice objektu kon-

cipovány s ohledem na snadnou

možnost rozšíření v budoucnu sa-

mostatným traktem ve dvorní části.

V exteriéru bude hmota radnice

zvýrazněna motivem věže, a to ne-

jen do náměstí. Tady je umístěna

pracovna starosty. Shodný motiv

věže je i na opačné straně (zasedací

místnost) Tato strana je z dáli vní-

mána jako pohledová dominanta

na návrší. Objekt radnice působí

stejným výrazem na všechny stra-

ny – je to budova, která má jednu

tvář. Výrazově je respektován pů-

vodní klasicistní vzhled objektu.

Pozornost byla věnována zachová-

ní místních výtvarných motivů.

Tyto motivy jsou použity s ohle-

dem na logické principy. Např. ji-

hozápadní štít budovy, který je

vzhledem k poloze budovy na ná-

vrší pro  budovu dominantní, byl

holý a zcela neřešen. Naproti tomu

v severovýchodním štítu byl umís-

těn výrazný reliéf, který však vzhle-

dem ke své poloze nebyl téměř od-

nikud vidět. Podle projektu bude

tento reliéf přemístěn do jihozápad-

ního štítu, kde se stane výraznou

součástí panoramatu města.

Zajímavé je, jak stavby a výtvar-

ná díla ovlivňují podvědomě myšle-

ní lidí v tom kterém městě. Občané

Nového Města na Moravě mají

k výtvarnému umění poněkud blí-

že, neboC v sobě nosí něco ze svých

předchůdců – slavných sochařů Jana

Štursy a Vincence Makovského

a malíře Karla Němce. Při koncipo-

vání radnice byla jednou ze základ-

ních myšlenek snaha po uplatnění

tohoto výtvarného odkazu. Radnice

by měla být současně galerií omeze-

ného počtu originálů nebo kopií

významných děl těchto výtvarníků.

 Ing. arch. P. Maleř, CSc.

 NABÍZÍ OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE:
SOLÁRNÍ SYSTÉMY
➘ sezónní ohřev bazénů, TUV  (absorbéry Soladur, Enersol)

➘ celoroční - TUV, topení, bazény (kolektory Heliostar, VacuSol)

TEPELNÁ ČERPADLA
➘ široký výběr typů a výkonů

➘ různé zdroje -země - voda - vzduch

BIOMASA
➘ kotle na dřevo ATMOS

➘ úsporný systém EKOTERM

TOPENÍ,  VODA
➘ podlahové topení, radiátory, akumulace topné vody

➘ bojlery - smalt, nerez, různé objemy, elektroohřev, kombinované

➘ domovní vodovody, rozvody TUV, elektroohřev, sanita,elektroohřev

➘ domovní vodárny, čerpadla do studní, přípojky vodních zdrojů

NÁVRH, PROJEKCE, PRODEJ, MONTÁŽ, SERVIS

Soškova 1344

(areál ZZN u nádraží ČD)

tel. fax: 0616/616659,
mobil: 0777/616659
e-mail: solar@solartop.cz,
www.solartop.cz
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Základní škola
v N. Městě na Moravě,

L.Čecha 860

nabízí k odprodeji levně

kovové držáky na televizory
(závěsné-otočné)

Cena 300 Kč

Tel.: 0616 616 201, 0616 618 187

Fax: 0616 616 201

Miluše Veinlichová
Ž.árská 41,

Nové Město na Moravě

Vás zve do prodejny

METROVÉHO
TEXTILU

Nabízíme velký výběr
šatovek, podšívek, lepení

kostýmových a oblekových tkanin
záclon a závěsů

spodního prádla zn. TIMO,
NATURANA, ANDRIE, TRIOLA

Prodej
sudového piva na objednávku
plnění 5 l soudků na počkání

TEL. 615 105

KANCELÁØE,

OBCHOD,

SKLAD

NA PRONÁJEM
celkem cca 130 m2

Drobného 366,
Nové Mêsto na Moravê

TEL: 0606/643574

TRUHLÁŘSTVÍ
Pavel Pejchal

Jánská 288,
Nové Město na Moravě
(nad benzínovou pumpou)

● Prodám výukový soubor němči-

ny EŠKK. Pro začátečníky 16 seši-

tů a 16 kazet, pro středně pokročilé

16 sešitů a 16 kazet. Cena 500 Kč

za soubor. tel. 0723 707035

● Koupím garsonku v NM, nabíd-

něte. tel. 0723 976 533

● Prodám dvougenerační dům

v Čáslavi, prázdný, tel. 0322/

399237

Inzerce

POČASÍ V BŘEZNU
První polovina března byla tep-

lotně příznivá, vždyC ve dnech  11.

– 14.  byly odpolední teploty nad

10 oC. Po celé dny bylo jasno, byly

krásné předjarní dny. Od 15.  až do

22.  bylo stále zataženo, chvílemi

drobně pršelo a 21.  v noci zahřmě-

lo. 23., 24. a 25. v noci nasněžilo až

12 cm sněhu. Teploty v noci klesly

pod nulu a i ve dne bylo více než

nevlídno. Poslední tři dny v měsíci

bylo opět jasno, teploty ve dne se

pohybovaly kolem 10 oC.        FV

Policie informuje
napadl při návratu z pohostinství

fyzicky jeden host restaurace dru-

hého pro slovní neshody, které

před tím v restauraci mezi sebou

měli. Napadený se tak dostal do

péče lékařů nemocnice, kde je

hospitalizován s otřesem mozku.

Útočník se bude zodpovídat z trest-

ných činů výtržnictví a ublížení na

zdraví.

Mimo tyto případy z N. Města je

v šetření další tr. činnost v rámci

celého obvodu. Např. ublížení na

zdraví 20 letému mladíkovi v obci

Svratka, tr. čin vydírání podnikate-

le v obci Herálec, vloupání do osob-

ního auta v obci Tři Studně, vlou-

pání do rekreační chaty v obci Zubří

či krádež starožitností z rodinného

domku ve Svratce. ktp. Bouček

Dne 18. 3. byl ve spolupráci

s kriminalisty zjištěn pachatel kráde-

že vloupáním do odstaveného bul-

dozeru jedné z místních stavebních

firem, kde odcizil nejméně 60 l mo-

torové nafty. Jedná se o 28 letého

muže z Varnsdorfu, který je již poli-

cistům z minulosti dobře znám. Do-

stal se tak do péče vyšetřovatele,

který mu sdělil obvinění z trestného

činu krádeže vloupáním.

V noční době na 19. 3. se vlou-

pal dosud nezjištěný pachatel do

jednoho známého hotelu v N. Měs-

tě, kam vnikl po vytlačení okna.

Uvnitř pak páčil dveře. Předmětem

jeho zájmu byla elektronika a alko-

hol. Celkově způsobil škodu větší

jak 27 tis. Kč.

Ve večerních hodinách dne 2. 4.

Vybráno z www.radekjaros.cz
Odlet z Prahy přes Vídeň do Kath-

mandu proběhl bez problémů a pro

všechny zájemce o horolezectví či

trekking v Nepálu doporučujeme tuto

přímou linku z Vídně. Let je nesrov-

natelně kratší než jakoukoliv další

možností. Tomu ovšem odpovídá

také zájem cestujících, lety dvakrát

týdně jsou plné dlouho dopředu.

V Kathmandu nás mile přivíta-

ly tradiční květinové věnce a také na

místní poměry neobvykle chladné

počasí. To znamená příjemné pod-

nebí na tričko a večer už na bundu.

To odpovídá zprávám o mohutněj-

ším zimním monzunu a o spoustě

sněhu už ve středních polohách

a v místech základního tábora. Jsme

tady v pěti lidech. Účastníci expedi-

ce Zdeněk a Radek a s námi tři ka-

marádi, kteří se rozhodli nás dopro-

vodit do základního tábora - Pepa,

Pavel a Martin. Další účastník expe-

dice, Martin Minařík, už přiletěl před

dvěma týdny, odvedl skvělou práci

při vyřizování všech formalit, do-

kupování materiálu a jídla a nají-

mání nosičů. Před týdnem vyrazil

s nosiči k hoře. Letos byly forma-

lity složitější, neboC v Nepálu je

výjimečný stav kvůli maoistickým

teroristům.

Díky Martinovi jsme jen dokon-

čili nezbytné formality, nabalili po-

slední materiál a stihli jsme nejpod-

statnější věc, tj. rituální expediční

stříhání dohola u místního oblíbe-

ného holiče. Holá hlava je v expe-

dičních podmínkách nejčistší řeše-

ní a navíc po pár dnech tvoří ideál-

ní suchý zip, na kterém skvěle drzí

čepice ve větru.

Poděkování šikovným řemeslníkům
Prožíváme dobu velkého rozvoje

počítačové techniky, informatiky

a průmyslu. Zdálo by se, že v této si-

tuaci je odzvoněno základním manu-

álním dovednostem lidských rukou,

což by ovšem byl velký omyl. Pře-

svědčit se o tom mohli skauti a jejich

rodiče ze ž.árského okresu na 3. ro-

čníku Josefské dílny v kulturním

domě v Pohledci.  Dne 23.3. mohli

téměř celý den poznávat a vlastno-

ručně si zkoušet pletení z proutí

a slámy, modelování a výrobu kera-

miky,  výrobu gumových razítek,

štěpování ovocných stromů, drát-

kování, výrobu holubiček ze dřeva,

výrobu skleněné vitráže, pečení bu-

chet, výuku hry na kytaru a také ro-

zdělávání ohně pomocí pazourku.

Děkujeme tímto za trpělivost při

výuce paním Papežové ze Ž.áru,

Šimkové ze Slavkovic, Lence a Ji-

římu Kutalovým z N. Města a dále

pánům Svobodovi a Zajíčkovi

z Radňovic, Matějíčkovi, Janečko-

vi a Navrátilovi z N. Města.

rada junáckého stř. v N. Městě
foto: Martin Drápalík

tel. 0616/616 464,
0728-750 602

výroba nábytku na zakázku
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Geodezie  GP
Masarykova  197

Nové  Město  na  Mor.
tel.: 0616/616352

mobil: 0728/271922

Informace o studiu ve sportovní třídě
Žáci sportovních tříd  II. ZŠ

v Novém Městě na Moravě dosáhli

i v tomto školním roce vynikajících

úspěchů v mnoha druzích sportů.

Jedná se o závody jednotlivců i druž-

stev v běhu na lyžích, biatlonu, duat-

lonu, severské kombinaci a v přes-

polním běhu, odkud přivezli

13 medailí z MČR.

Na předních místech v okresních

a krajských soutěžích se také obje-

vovala jména žáků našich sportov-

ních tříd, kteří svými kvalitními

výkony dokázali reprezentovat ne-

jen školu, ale i celé město.

Tyto dosažené úspěchy jsou vel-

kou inspirací pro ostatní, přinášejí

radost, chuC a touhu po co nejlep-

ším umístění nebo po medaili. Ač-

koliv jsou výsledky v různých spor-

tech dominantní, přesto se domní-

váme, že hlavní a nejdůležitější cíl

při otevírání nové  sportovní třídy

ve šk. roce 2002-2003 spočívá

v rozvíjení nadání sportovně talen-

tované mládeže a smysluplném vy-

užití volného času.

 Co nabízí žákům sportovní třída
- základní vzdělání dle učebního

plánu pro ZŠ se zvýšenou dotací

počtu hodin Tv na 5 hod. týdně

- možnost výuky jazyků v mo-

derní jazykové učebně a získání

základů znalostí informatiky

a obsluhy výpočetní techniky

- dělení hodin Tv na skupiny

(10-15 žáků)

- předpokládané zaměření:

6. a 7. tř. -75%  všestranná pří-

prava, 25% specializovaná pří-

prava, 8. a 9. tř. - dle zájmu

žáků užší specializace na jed-

notlivé sporty   (lyžování, kopa-

ná, atletika ...)

- efektivní využití volného času

- zajištění koordinace mezi ško-

lou a sportovními oddíly

- organizování sportovních výcvi-

kových kurzů během školního roku

a týdenního výcvikového tábo-

ra o prázdninách ve spolupráci

se sportovním klubem

- metodická spolupráce trenérů

sportovních oddílů při hod. Tv

- třídní učitel s aprobací Tv

- možnost přechodu ze souběžné

nesportovní třídy

- sportovní vybavení pro základ-

ní druhy sportu

- zajištění regenerace sil (plavání)

Požadavky na uchazeče
- dobrý zdravotní stav a zájem

o sport

- velmi dobré chování - absence

výrazných výchovných problé-

mů

- úspěšné zvládnutí všeobecného

sportovního testu

 Přijímací řízení
Termín odevzdání vyplněné při-

hlášky na ředitelství II. ZŠ je stano-

ven do 3. května. Na základě vypl-

něné a odevzdané přihlášky všich-

ni uchazeči o přijetí do sportovní

třídy obdrží písemné pozvání k při-

jímacím sportovním testům.

Termín přijímacích testů je vy-

psán na 9. května (ze závažných

osobních důvodů je možno vyko-

nat přijímací test v náhr. termínu

16. května).

Další informace
Na čtvrtek 25. dubna  zve ředi-

telství školy rodiče (i žáky) k infor-

mativní schůzce a prohlídce školy.

Schůzka se uskuteční ve sborovně

školy v 15.30 hodin za účasti vede-

ní školy, učitelů Tv, zástupců spor-

tovních klubů a oddílů.

Podrobnější informace o spor-

tovních třídách  můžete získat u ře-

ditele II. ZŠ - telefon 616 201, zá-

stupců - telefon 618 187 nebo osob-

ní návštěvou uvedené školy, popř.

využít internetových stránek školy:

http://zs2.nmnm.cz

Stomatologické pohotovostní služby
Lékařské ošetření je poskytováno v době 8 – 12 hod.

Osmdesát let Junáka v Novém Městě na Moravě – III.
Na konci dvacátých let byl vůd-

cem oddílu v Novém Městě Ja-

roslav Svatoň. Informace o skauto-

vání studentů poskytují „Zápisy

z výročních zpráv státní reálky

v N. Městě“. V roce 1922 to bylo

10 studentů a jejich počet se zvy-

šoval.

Např. v roce 1937 už to bylo

27 studentů. Ze sportů byl největší

zájem o lyžování a volejbal. V čer-

venci si vedla ve volejbalovém tur-

naji místního Sokola nejlépe „Skaut-

ská VI“, která zvítězila nad ostat-

ními studentskými šestkami ze

Ž.áru a Bystřice, přičemž v květ-

nu 1934 zvítězila v Třebíči na tur-

naji o Mistrovství země Moravsko-

slezské. Družstvo hrálo v sestavě:

Jiří Beranovský, Miroslav Hošpes,

Josef Šír, Adolf Jun, Karel Linhart,

Bohumil Puchýř a František Čer-

mák. Sošku „Vítěze“, kterou tehdy

družstvo dostalo, budou moci

spatřit návštěvníci Horáckého mu-

zea na podzimní skautské výsta-

vě. Na této výstavě bude ještě je-

dna trofej z doby předválečné,

a sice putovní pohár soutěže „Ra-

dost ze života“, která probíhala

v hokeji. Název této soutěže byl

tehdy opravdu vystihující, neboC

série utkání, kterých se zúčastnili

jak skauti, tak Sokoli z celkem osmi

měst Vysočiny, se uskutečnila od

25. prosince 1939 do 3. února

1940, tedy již v době Protekto-

rátu.

Jiří Janíček,
vedoucí junáckého střediska

Geodezie GP

sdružení

podnikatelů

oznamuje

geodetická kancelář

Geodezie  GP

Masarykova  197

Nové  Město  na  Mor.

tel.: 0616/616352

mobil: 0728/271922

V  budově

katastrálního  úřadu

2. patro

byla  otevřena

13. 4. MUDr. Beáta Bílková, zdr. stř. ŽĎAS, ZR
MUDr. Věra Havlíčková, Radostín n. Osl. čp. 71

MUDr. Marwan Zreika, poliklinika V. Bíteš
14. 4. MUDr. Marie Šenkýřová, poliklinika ZR

MUDr. Marie Kulková, zdr. stř. Strážek
20. 4. MUDr. Jan Kopecký, zdr. stř. ŽĎAS, ZR

MUDr. Věra Dvořáková, Štursova 487, NM
MUDr. Jitka Kašparová, Nová Říše 624, V. Meziříčí

21. 4. MUDr. Jiří Gregor, zdr. stř. ŽĎAS, ZR
MUDr. Božena  Pavelková, zdr. stř. Nedvědice
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Co můžete mít
hned, neodkládejte
na zítřek!

Chcete si užívat života a toho, co nabízí? Přestat konečně šetřit a čekat, čekat a šetřit.

Poři+te si Postžiro Poštovní spořitelny s možností přečerpání účtu či se spotřeb-
ním úvěrem. Je to snadný a rychlý způsob, jak překlenout okamžitý finanční nedostatek. Úvěr

můžete získat až do výše 750 000 Kč, bez ručitele do výše 400 000 Kč. Některé druhy úvěrů

lze vyřídit i na vybraných poštách. Díky Postžiru si tak můžete udělat radost novou televizí, za-

řízením bytu či báječnou dovolenou hned a nemusíte ji odkládat na zítřek. S Postžirem navíc

získáte spoustu výhod včetně nejmodernějších služeb     GSM Banking         a Homebanking.

www.postovnisporitelna.cz
Infolinka 0800 161 162
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Udělejte si malý výlet do srdce Vysočiny!

STYLOVÝ PENZION – USEDLOST BUKÁČEK
V MORAVSKÝCH KŘIŽÁNKÁCH ČP. 41

JE V PLNÉM PROVOZU!

Korunou za korunu
Atletický oddíl TJ N. Město po-

řádá 3. ročník jarního přespolního

běhu Korunou za korunu. Závod

se běží v neděli 14. 4., prezentace

od 9 h. na atletickém stadionu nebo

15 min. před startem, začátek v 9.30

na hrázi Cihlelského rybníka. Star-

tovné 1 Kč za závodníka.         (ph)

Hostinec + sport = jde to?!
Dne 30. března se v hostinci

u Draka uskutečnil za pomoci novo-

městského billiard clubu první roč-

ník velikonočního turnaje v kuleč-

níkové hře na 4 koule. Soutěže se

zúčastnilo celkem 13 hráčů. I když

se celý turnaj odehrál jen na jednom

stole, vše se časově zvládlo a soutěž

proběhla bez problémů. Z kvalifi-

kace postoupilo 6 hráčů, všichni

z N. Města, kteří bojovali o přední

umístění. Ve finálové skupině se na

čtvrtém místě umístil Tomášek, na

třetím Bártík. Mořkovský si vybojo-

val druhé místo a na prvním místě

skončil Mudryk, který si odnesl hlav-

ní cenu – kulečníkové tágo.

Turnaj měl všeobecně kladnou

odezvu, a proto se připravuje další

na 1. června. bc

Severská kombinace
Tečku za zimní sezónou napsali

„kombiňáci“ v náročném týdnu od

19. do 24.března v sérii mistrov-

ských závodů v Harrachově.

   Začalo se ve středu, kdy probíha-

lo Mistrovství  ČR v severské kom-

binaci – sprint v kategorii mladší

dorost. Souboj bratrů Kutalových

dopadl tentokrát úspěšněji pro Jir-

ku, který vybojoval bronz. Mladší

Petr byl těsně 4., Tomáš Fousek 8.

a Tomáš Vambera 11.

   Ve čtvrtek se pokračovalo mistrov-

stvím skokanských družstev. V něm

bratři Kutalovi obsadili 11. místo a

Tomáš Vambera a T. Fousek byli 16.

   Pro NovoměšCáky byl medailo-

vý i sobotní mistrovský závod v se-

verské kombinaci v kategorii st.

žáci. Petr Kutal skončil 3., Tomáš

Vambera 11. a Jakub Kubický 12.

   Bronzovou medaili přivezl i mlad-

ší žák Lukáš Jančík, Jakub Ka-

dlec obsadil 5. a Martin Plhal

8. místo.

   S ohledem na to, jaké podmínky

letošní zima připravila pro tak ná-

ročný sport, jako je severská kom-

binace, můžeme tuto sezónu hod-

notit jako velmi úspěšnou.         sk

ZÁPIS  DO

Vážení rodiče, nedávno jste dali

zapsat své děti do škol, nezapomeňte

ale také na jejich sportovní aktivity.

Volejbalový oddíl rád uvítá dívky (roč.

1996, 95 a 94) na svých hřištích a pod

vedením zkušeného trenéra se pak

budou věnovat krásnému kolektivní-

mu sportu – volejbalu. Zpočátku bude

trénování zaměřeno spíše na pohy-

bovou přípravu – gymnastiku, pla-

vání a na osvojení návyků pro ko-

lektivní hru. Přihlásit své dcery mů-

žete již nyní v době tréninků, které

probíhají v pondělí a ve čtvrtek od

15 do 16 hod. v tělocvičně Tělový-

chovného střediska. oddíl odbíjené

VOLEJBALOVÉHO  ODDÍLU
Mladí volejbalisté doma poprvé zklamali

 spol. s r.o.

Cestovní a dopravní společnost

➣ ➣
☎
Nádražní 24, Ž.ár nad Sázavou http://web.telecom.cz/zika/

  0616/ 23667, 28297, 630086 E-mail:ckzika@iol.cz

Katalogy Léto  2 0 0 2
ČERNÁ HORA  cena již od 6990,- Kč

Tivat, Budva, Bečiči, Sveti Stefan, Bar, Milocer, Petrovac na Moru,

Sutomore, 7x ubytování, polopenze, doprava autobusem odjezd:

Ž+ár nad Sáz.
CHORVATSKO -  tradiční  česká dovolená

Istrie, Dalmácie - více jak 250 pobytových míst v nabídce

!! KLUBOVÉ HOTELY - SLUŽBY NAVÍC - VÝHODNÁ CENA !!
Ubytování: bungalovy, apartmány, hotely, stany
Doprava: vlastní, autobusem,  nástupní místa: Ž+ár n. S.
14.4. muzikál KLEOPATRA - odpolední představení

20.4. Polský Těšín  ( nákupy )

  8.5. Medvědí soutěska - turistika v Rakousku

11.5. podzemní pevnost Hanička
11.5. - 12.5. Krakov
24.5. Praha
- prohlídka expozice ČNB Lidé a Peníze, plavba lodí

LETECKÉ ZÁJEZDY z katalogů CK: FISCHER, FIROTOUR,

ALEXANDRIA, AKVILA, EMMA, GLOBTOUR, GT TOUR .......

PŘEPRAVA NOVÝMI MINIBUSY A AUTOBUSY

Informace, objednávky, rezervace     0616/ 696260
Předprodej jízdenek a místenek na mezinárodní a vnitrostátní auto-

busové linky      0616/ 696166
Prodej dálničních známek CZ, A, SK, map, autoatlasů,

průvodců, cyklomap a turistických map.

má dovolenou pro každého.

Krajský přebor starších žáků,

který se hrál v sobotu 23. března

v novoměstských tělocvičnách, ne-

dopadl pro naše mladé hráče podle

jejich představ. Domácí atmosféra

je spíš svazovala,  než aby je vy-

burcovala k nejlepším výkonům

hned od prvního zápasu, jak se

očekávalo.

V úvodním zápase turnaje na ně

totiž přišla sprcha v podobě po-

rážky od žáků ze Ž.áru v poměru

0:2. Ze všech dosavadních vzá-

jemných zápasů letošní soutěže

odcházeli naši hráči vždy vítězně,

což možná svádělo k až přílišné-

mu sebevědomí. Ž.árští hráči

hráli lépe, méně chybovali a vy-

hráli zaslouženě, k čemuž jim

však vydatně dopomohli sami

naši hráči velkým množstvím vlast-

ních chyb, obzvláště pak na podá-

ní.

Ve druhém zápase, tentokrát

s Přibyslaví, se naši žáci pokou-

šeli setřást stín nečekané prohry

zvýšenou aktivitou, ale ani tento-

krát na vyspělejší žáky z Přibys-

lavi nenašli zbraň a prohráli ta-

ké 0:2, ačkoli jejich výkon se opro-

ti úvodnímu utkání podstatně

zlepšil.

Avšak teprve v posledním zá-

pase, kdy nastupovali proti žá-

kům z Dukovan, se naši hráči - za

silného povzbuzování diváků,

převážně z řad volejbalových

žáků a žákyň - přece jen dokázali

více zakousnout do svého soupe-

ře a hrát s nejlepším družstvem

přeboru zcela vyrovnané utkání.

Prohráli 1:2, ale tentokrát se za

předvedený výkon již stydět ne-

museli a bylo vidět jejich velkou

snahu po odčinění slabého výko-

nu proti Ž.áru.

Nutno také dodat, že i na tomto

domácím turnaji, stejně jako při

turnaji v H. Brodě, jsme postrádali

tři nemocné hráče, kteří nám na

hřišti citelně scházeli.

Závěrečný turnaj se bude hrát

6. března v Třebíči, kde se ještě

naši žáci pokusí vybojovat třetí

příčku v krajském přeboru. Soupe-

řem v bitvě o toto prestižní, avšak

nepostupové místo jim budou již

tradičně ž.árští žáci.

Je nutno mít na mysli, že naše druž-

stvo je mladé a perspektivní a je-

ho čas teprve přijde. Družstva na-

šich soupeřů budou mít příští rok

značné problémy, aby vůbec se-

stavila tým žáků do soutěže, neboC

převážná většina jejich hráčů bu-

de přecházet do vyšší věkové kate-

gorie, tj. kadetů. Oproti tomu

naše volejbalová základna žáků je

mladá a široká a o budoucnost

mládežnického novoměstského

volejbalu se zatím obávat nemusí-

me.

NM

 CK
Těšíme se na Vaši návštěvu

Dobré jídlo, dobré pití, stylový interier i exterier, krásná
příroda, ovčí farma, pouze 2,5 km na Devět skal.

SVATBY, ŠKOLENÍ, SEMINÁŘE, RAUTY aj.

Provoz mimo pondělí 11 – 22 hod.
tel. 0616/662 308, 0608 763 157, 0608 763 113

☎

☎

Tabulka po 4. kole

1. Přibyslav 12 8 4 17 : 10 20

2. Dukovany 9 9 0 18 : 02 18

3. Ž.ár 9 9 5 10 : 10 13

4. N. Město 9 3 6 08 : 13 12

5. H. Brod 9 0 9 00 : 15 9


