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 Zprávy z radnice 

Dar městu k měsíci Internetu
Že je měsíc březen měsícem kni-

hy, dobře víme, že je i měsícem

Internetu, může být pro mnohé no-

vinka. Pomineme v tuto chvíli zdů-

vodnění, důležitější a zajímavější

je, že tento měsíc vrcholí asi roční

úsilí o vybudování a oživení novo-

městské metropolitní sítě s připoje-

ním na Internet. Základní část byla

dokončena v únoru, od konce břez-

na bude mít veřejnost volný přístup

k Internetu v Městské knihovně.

Již od roku 1998 se na Internetu

začaly objevovat stránky N. Města

a byl to z hlediska srovnávání s ji-

nými městy spíše ojedinělý krok.

V loňském roce získaly novoměst-

ské stránky ocenění, umístily se me-

zi pěti nejlepšími v republice. A stá-

le je N. Město mezi prvními v bu-

dování informační sítě. Metropolit-

ní sí� v tomto rozsahu a zastřešená

pouze městem je ve žïárském okre-

se jediná.      (pokračování na str. 2)

NKZ – to je mnohem víc než jen kulturní dům
Již téměř čtvrt roku uběhlo v roce

se začáteční číslicí dvě, a tak jsem se

rozhodla, že se stručně zmíním

o kulturním zařízení zvaném No-

voměstská kulturní zařízení. Vzhle-

dem k tomu, že se nám podařilo

prosadit, aby se městské periodi

kum dostávalo do každé domác-

nosti, věřím, že se tyto informace

dostanou i tam, kde lidé tento kom-

plex neznají a, jak jsem se doslech-

la, považují jej jen za kulturní dům.

Novoměstská kulturní zařízení

v Novém Městě na Moravě (zřizo-

vatelem je Městský úřad) zahrnují

čtyři pracoviště – Kulturní dům,

Městskou knihovnu, Horácké mu-

zeum a redakci Novoměstska. Cel-

kem je zde 16,15 pracovních úvaz-

ků, z toho v kulturním domě 2,5,

v knihovně 4,65, v muzeu 4 a v re-

dakci 1. Celý provoz řídí ředitel.

Ekonom, výtvarník a údržbář jsou

k dispozici všem uvedeným zaříze-

ním. Souběžně, ale nepravidelně

pracuje v NKZ 7 externích pracov-

níků na dohody.

NKZ zajiš�uje širokou škálu čin-

ností – od schůzovní, pořádání kur-

sů, besed, plesů, karnevalů, divadel

až po schůze zastupitelstva. Dále se

zde konají schůze Purkyňovy spo-

lečnosti, Lékařské komory, valné

hromady novoměstských podniků,

setkání důchodců. V neposlední řadě

tu má své místo soubor Šípek, aka-

demie ZŠ a ZUŠ, TJ apod. Byla by

to dlouhá řada vyjmenovávat všech-

ny druhy činností, které v kultur-

ním domě probíhají. Dále sem do-

cházejí lidé vypůjčit si knihy a ča-

sopisy do knihovny, ale i do video-

půjčovny pro kazety. Často přichá-

zejí občané nakoupit na prodejní

akce zde pořádané. NKZ se podílí

i na pořádání městských slavností,

jako jsou Slavnosti jeřabin a Nova

Civitas.        (pokračování na str. 3)

Ožijí staré městské studny?
V N. Městě bývalo celkem deset

veřejných studní a přetékajících

pramenů. Tři prameny stále vyté-

kají, jeden na ulici Radnické, dva

na Jánské. Ze studní však byly od-

straněny pumpy a místa vodního

zdroje byla překryta betonový-

mi pláty. Přáním starosty města je

studny znovu otevřít, aby jejich

voda znovu sloužila. Nikoliv jako

pitná, s rozbory vody se prozatím

nepočítá, pouze jako užitková vo-

da na omytí rukou, zalití zahrádky.

Také rybníky na území města si

zaslouží zvýšenou péči a patřičnou

pozornost. Ukázkou velmi špatné

péče je zejména rybník v Olešné. Je

třeba, aby se majitelé o vodní plo-

chy lépe starali a aby rybníky,

v tomto případě novoměstské a Ka-

zmírův v první řadě, byly dostateč-

nou ochranou před zaplavením ob-

jektů na Petrovické ulici.

EJ

Jak je to se supermarketem
V minulém Novoměstsku vyšel

na této straně krátký článek Zájem

o supermarket trvá. Článek vyvolal

větší ohlas, než si zasloužil. Vzbu-

dil naděje nemalé části občanů, kte-

ří stále poukazují na jiná města

s velkoprodejnami a chtěli by něco

podobného i v N. Městě, a poplašil

obchodníky možným příchodem

konkurence. V článku přitom není

ani slovo o tom, že byl návrh přijat

a schválen a že bude výstavba za-

počata. Článek (možná neobratně)

informuje, že vedení města neříká

zájemcům o výstavbu velkoprodej-

ny okamžitě kategorické ne, ale ve-

de v patrnosti jejich návrhy.

Část čtenářů požaduje, aby No-

voměstsko nepřinášelo jen „hotové

věci“, ale informovalo i o úvahách,

záměrech a zajímavém dění „v zá-

kulisí“. Zodpovědní pracovníci ne-

mají dotazy na záměry a budouc-

nost příliš rádi. Je vidět, že jejich

obavy z nepochopení jsou opráv-

něné.                                       red.

V pondělí 6. 3. položili studenti Gymnázia V. Makovského v Novém Měs-

tě na Moravě kytici květů u pomníku T. G. Masaryka. S připomínkou

150. výročí narození prvního československého prezidenta se ten den po-

jila i jiná událost. Ve vestibulu gymnázia byl instalován sádrový model

TGM od V. Makovského. Více na str. 2.    foto: S. Kratochvílová

Z hlavních bodů 32. řádného
jednání MR, které se konalo 6. 3.:

❒ Odbory místního hospodářství

a stavební společně připravily kon-
cepční návrh parkování na území
města. Územní plán počítá s rozší-

řením počtu parkovacích míst v pro-

storu pod nemocnicí - za prodej-

nou Jednoty. Je však třeba hledat

další, i menší parkovací plochy.

Návrh obou odborů dále projedná

komise pro územní plánování, ur-

banismus a architekturu a také ona

by měla vytipovat vhodné lokality

pro parkování. Město neuvažuje

o zavedení parkovacích automatů.

❒ S první informativní návrhovou

studií přišla společnost Lesy a ze-

leň. Zatím pouze zjiš�uje zájem

o zalesnění části Beranice, a to
v prostoru mezi zástavbou a silni-
cí. MR návrh uvítala a výsadbu stro-

mů podpoří. Mimo jiné i proto, že

státní správa požaduje prostřednic-

tvím odboru výstavby a životního

prostředí náhradu za každý vyká-

cený strom. V této fázi postoupila

MR návrh k projednání komisi pro

územní plánování.

❒ Pro náhradní bydlení (opouští-

me název holobyty) byla schválena

lokalita v jižní části města, v blíz-
kosti „spínačky“. Pozemek je do-

sud v soukromém vlastnictví, jed-

nání o vykoupení probíhají.

❒ Z MÚ odejde na vlastní žádost
vedoucí správního odboru JUDr.
Pávková. Výběrové řízení na uvol-

ňované místo není zatím vypisová-

no, nebo� nejsou vyloučeny kon-

cepční změny a reorganizace od-

borů.
dle informací Z. Markové

a P. Pejchala

V sobotu 1. 4. se uskuteční

v 1. základní škole

od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin

návštěvní den
Zájemci získají informace o stu-

diu ve specializované třídě se za-

měřením na výpočetní techniku.
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Blahopřání

Úmrtí

ZUŠ

Horácká galerie

Kulturní dům

Videopůjčovna DECH, kulturní dům

Dar městu k měsíci Internetu
(pokračování ze str.1)

Počátkem roku 1999 vznikla prv-

ní myšlenka na vybudování infor-

mační sítě pro města a obce v okre-

se Žïár n.S. O záměru byli infor-

mováni zástupci pověřených měst,

kteří vyslovili souhlas a potřebu

komunikace s nadřízeným orgánem

– okresním úřadem i dalšími státní-

mi institucemi. Návrh byl dále před-

nesen na poradě tajemníků měst-

ských úřadů a informatiků, ale dal-

ší postup se zastavil. Myšlenka však

nezapadla a novoměstský MÚ se

rozhodl vybudovat metropolitní

(tj. městskou) sí� a využít při tom co

nejvíce stávající hardwarové vyba-

vení. Na první schůzku v červnu

byli pozváni zástupci vybraných ne-

ziskových organizací: městský úřad,

základní školy, gymnázium, měst-

ská knihovna, Horácké muzeum

a Horácká galerie. Všichni účastní-

ci s návrhem souhlasili a požadova-

li upřesnění finančních a technic-

kých požadavků. Od podzimu se

do jednání zapojily i SOŠ a SOU

dopravní, TS služby s.r.o. a Novo-

městská kulturní zařízení. SOŠ

a SOU dopravní se však z důvodu

„pomalého“ postupu vydalo vlast-

ní cestou, která však zatím nebyla

korunována úspěšným dokonče-

ním.

Jako systémový integrátor byl os-

loven „Novoměš�ák“ Michal Dvo-

řák z firmy GTS Praha. Dodávku

kabeláží a hardware dodala firma

AutoCont CZ a.s. Žïár n.S., systé-

movou konfiguraci serveru zajiš�u-

je firma Linux System Havířov. Jako

Internet provider byla vybrána fir-

ma MOPOS Pardubice.

Koncem roku 1999 bylo dokon-

čeno propojení základních objektů

– účastníků metropolitní sítě a na

přelomu roku bylo do provozu uve-

deno její řídící středisko. K propo-

jení byly využity radiový přenos,

optický kabel a metalický kabel –

vždy to nejvhodnější dle dostup-

nosti a vzdálenosti daného místa.

Nevzdálenější místa jsou řešena ko-

mutovanou linkou. Řídící místo je

umístěno v kanceláři informatika

MÚ.

Důležitým datem je 25. únor

2000, okamžik v 8 hodin 47 minut

36 sekund. Roční práce na vybu-

dování základní části byla završena

připojením metropolitní sítě Hej-

kalnet ke světové síti Internet. Další

důležité datum a okamžik jsou

15. březen 2000 v 0:50 hod., kdy

bylo provedeno převedení regis-

trace domény II. řádu na vlastní

server. Od této chvíle mohou uži-

vatelé metropolitní sítě přijímat

a odesílat elektronickou poštu sami,

bez zprostředkování.

Celé snažení nebylo směrováno

jen k tomu, aby mohli všech výhod

připojení využívat pouze organiza-

ce sdružené v provozu metropolit-

ní sítě. Pro veřejnost je připravován

veřejný přístup v Městské knihov-

ně. Aby se v knihovně odlehčilo

návalu žáků a studentů, je systém

zaveden do obou základních škol

a gymnázia. Očekávaný zájem mlá-

deže se potvrzuje po prvních týd-

nech provozu. Záznamy o užívání

Internetu na jednotlivých středis-

cích vykazují ve školách obrovský

nárůst uživatelů v odpoledních ho-

dinách a jarních prázdninách. Kni-

hovna nabídne v nejbližších dnech

přístup k Internetu 2 – 3 osobám

současně.

Metropolitní sí� Hejkalnet je mož-

no na Internetu najít na adrese

www.nmnm.cz Z ní se může zá-

jemce rozběhnout po stránkách jed-

notlivých účastníků. Zatím jsou

mnohé zaplněny jen střídmě, o ob-

sahu a jeho doplňování a obměňo-

vání už si rozhodují účastníci sami.

Rozšiřování sítě o další zájemce je

samozřejmě možné.

Zbudování metropolitní sítě ne-

bylo lehké a jednoduché. Město pro-

to také odmítlo účast v letošní sou-

těži o nejlepší domovské stránky,

kde by za jiných okolností mělo

opět šanci velmi dobře obstát. Zbý-

vá jmenovat osobu, která to všech-

no vymyslela a po týdnech a měsí-

cích práce úspěšně dokončila. Zby-

něk Grepl, správce počítačové sítě

Městského úřadu v N. Městě na

Mor. On sám pak připomíná další

spolupracovníky, bez kterých by-

chom metropolitní sí� neměli, nebo

alespoň ne tak brzy: Michal Dvo-

řák (GTS Praha), Ing. Pavel Kubic-

ký (AutoCont Žïár n.S.), Petr Sta-

něk (Linux system Havířov) a Miloš

Hemza, pracovník MÚ N. Město,

který zdárně provedl zadavatele

úskalím nesčetných výběrových ří-

zení na dodavatele.       E. Jašková

TGM, Makovský, gymnázium: logické spojení
Ve vestibulu novoměstského

gymnázia stojí od pondělí 6. 3. sád-

rový model díla Vincence Makov-

ského – nadživotní postavy T.G.

Masaryka. Jedná se o model, který

byl získán z bystřické sochy, aby

z něj byla odlita nová socha pro

Brno. Model je v majetku města

Brna a byl zapůjčen k dlouhodobé

instalaci. Že bylo pro instalaci zvo-

leno N. Město, je logické. Do Ho-

rácké galerie se však vzhledem

k rozměrům (výška více než tři me-

try) nevešel. Umístění v gymnáziu,

jež nese jméno V. Makovského, má

také své opodstatnění. V bývalé re-

álce vyučoval Masarykův univer-

zitní posluchač prof. I.A. Bláha

a studoval zde i autor nejenom to-

hoto Masarykova zpodobení.

Na malé slavnosti spojené s insta-

lováním promluvil PhDr. Vladimír

Cisár a zúčastnili se jí i synové

V. Makovského.          E. Jašková

Knihkupectví Trojan

Velký táta – skvělá komedie o otci, který ignoruje u svého 5letého syna

jakákoliv pravidla výchovy. Notting Hill – romantická komedie ve stylu

Pretty Woman. 10 důvodů, proč Tě nenávidím – romantická komedie,

která Vás zaujme nejen svým dějem, ale i hudbou. Věznice Fortress – sci-

fi film s Christopherem Lambertem v hl. roli. Max Q – akční sci-fi film

plný strhujících efektů. Pocahontas II – Cesta do nového světa – Pokra-

čování úspěšného dětského filmu z dílny W. Disneyho. Cindy Crawford
– nová dimenze – cvičení pro všechny ženy, které si chtějí ulehčit a zpří-

jemnit návrat do formy.

nabízí
*velký výběr skládaček „PUZZLE“

z nové zásilky

*stojany na MC a CD tzv. „můstky“

*audiokazety 90 – čisté: TKD,

BASF, FUJI

*audiokazety 100 – čisté: TDK

*videokazety 240 – čisté: TDK

čt. 30. 3., 17 hod., Monseova ul.

Koncert žáků hudebního oboru
čt 6. 4., 17 hod., Monseova ul.

Třídní přehrávka dechových ná-
strojů

Josef Saska – výběr z kreseb
a grafické tvorby
Při zahájení výstavy ve čtvrtek

30. 3. v 17 hod. přednese úvodní

slovo Dr. Miroslav Kudrna a vy-

stoupí duo La Bamba. Otevřeno do

21. 5.

prodává publikaci

Karel Černý: Kdo je děvčátko
z poštovní známky?
Publikace pojednává o Evě Neuge-

bauerové – Hoňkové, děvčátku,

které drží v náručí prezident Masa-

ryk na poštovní známce z roku

1930. Na své si v brožurce přijdou

i filatelisté. Cena 25 Kč.

výstavy:

Karel Němec: Ex-libris II, tvorba

z let 1920-1955 (otevřeno do 1. 4.)

Neznámý Jan Štursa a Vincenc
Makovský (otevřeno do října)

Horácké muzeum

Dne 25. 3. se dožívá 83 let paní

Galina Čípová z Vratislavova nám.

117. Hodně zdraví do dalších let

přeje celá rodina.

6. 2. Jaroslava Sommerová

Křenkova 384 (1924)

7. 2. Anna Kalinová (1936)

Tyršova 854

20. 2. Bohumil Havlík (1913)

Pohledec 34

26. 2. Věra Prášilová (1931)

Lesní 127

Neděle 9. 4., 16 hod., evang. kostel

Musica bravissima
V. Nováková – sporán, L. Tarabo-

vá – flétna, M. Šestáková - varhany

Pondělí 10. 4., 9,00 a 10,30 hod.

Pohádka o vodníku Pačískovi
pro MŠ a ZŠ

Papírnictví pod nemocnicí
Nové Město na Moravě

zlepšuje kvalitu, rozšiřuje služby a hlavně snižuje ceny

BAREVNÉ I ČERNOBÍLÉ FOTOGRAFIE
n ke každé prvozakázce do 14. 4. Index print ZDARMA

a do 31. 3. foto 13x18 cm dle Vašeho výběru s nápisem ZDARMA
n pokud máte kartičky ALBUM ZDARMA, nyní platí již za každou

kartičku (dříve za 3 kartičky)
n každá 10. zakázka ZDARMA
n foto 9x13 cm již za 3,90 Kč

n rekonstruujeme stará poničená i roztrhaná fota
n fotomontáže (cokoli z jednoho fota na jiné)

n připíšeme text do Vašeho fota
n foto z fota, výřezy z negativů (zvýraznění čehokoli)

n zvětšeniny fotografií až na 40 x 60 cm
n obrázkové rámečky na foto, včetně kalendářů

n fota z diapozitivu, EXPRES fota
n PUZZLE Z FOTA, FOTO NA HRNEK I TRIČKO

n na Vaše foto dokreslíme cokoli

Bližší informace žádejte v prodejně, tel. 615 270
ZHOTOVENÍ ZAKÁZEK DO 3 DNŮ

NEJLEVNĚJŠÍ FOTOFILMY I FOTOALBA
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Stavíte,
kupujete byt, plynofikujete?

NKZ – to je mnohem víc než jen kulturní dům
(pokračování ze str. 1)

Kulturní dům byl slavnostně ote-

vřen již v roce 1977 a soustřeïu-

je se v něm nejen kulturní dění

N. Města. Protože se i my snažíme

chovat tržně a vydělat si nějaké pe-

níze navíc, konají se zde v posled-

ních letech i prodejní akce, které

sice novoměstští obchodníci nevidí

rádi, ale vítají je občané. Takto zís-

kané peníze můžeme použít na dal-

ší zvelebení kulturního domu a má-

me pocit, že je budova využívána

a nezůstává prázdná.

Pro zajímavost uvádím průřez

říjnem r. 1999. Proběhlo zde cel-

kem 77 akcí a z největších vybírá-

me: výstavka výrobků a dětí z ma-

teřských škol, akademie u příleži-

tosti Slavností jeřabin, akademie ke

105. výročí gymnázia, divadlo pro

děti, estráda pro dospělé s V. Faltu-

sem, schůze Purkyňovy společnos-

ti a České lékařské komory, schůze

Svazu dobrovolných hasičů, poli-

tické strany se sešly 4x, soubor Šípek

8x, jazykové kursy se konaly 16x,

2x se sešli filatelisté, výkup akcií

a RM systém byl 6x a proběhly zde

4 předváděcí akce. Z uvedeného je

patrné, že je kulturní dům využí-

ván dostatečně.

Horácké muzeum připravilo v ro-

ce 1999 9 výstav, získalo 1108 kusů

přírůstků do sbírek (staré tisky, lout-

ky, odznaky, medaile, lyže, betlé-

mek, archiválie, ...), navštívilo je

12178 návštěvníků (oproti r. 1998

nárůst zhruba o 1500). Z muzea by-

lo zapůjčeno 586 sbírkových před-

mětů. To při spoluúčasti na třech

výstavách: o prádle ve Žïáru n.S.,

o sí�ování na Veselém kopci a při

vánoční výstavě v Prostějově. Pra-

covnice muzea rovněž metodicky

pomáhaly při psaní diplomových

prací. Z údržbových prací uvádíme

postavení regálů na instalační ma-

teriál na půdě, postavení depozitá-

ře na lyže a nátěr střechy a oken.

Městská knihovna zahrnuje do

své působnosti i 7 knihoven v míst-

ních částech N. Města. V roce 1999

evidovala knihovna 29.981 svazků

knih. Přírůstek činil 2435 sv. Evi-

dováno bylo 1479 čtenářů, z toho

476 mladších 15 let. Knihovnu na-

vštívilo 26.061 návštěvníků a vy-

půjčili si 136.121 svazků knih a ča-

sopisů. V oblasti bibliograficko -

informační služby bylo zodpově-

zeno 1641 dotazů, prostřednictvím

meziknihovní výpůjční služby ob-

starala knihovna 202 titulů knih.

V rámci informatické výchovy

bylo uspořádáno 26 besed a kni-

hovnických lekcí pro děti mateř-

ských a základních škol. V prosinci

s dětmi besedoval spisovatel Jan

Suchl, byla uspořádána soutěž pro

čtenáře o nejhezčí a nejoriginálněj-

ší vánoční ozdobu. Čtenáři mohou

využívat vedle knih a časopisů

i CD-ROMy. V roce 2000 je plá-

nována nová služba – půjčování

cédéček a zpřístupnění Internetu.

Pro informaci občanů bych se

ještě ráda zmínila i o tom, že v kul-

turním domě je umístěna restaura-

ce a vinárna Včela, které jsou zde

v pronájmu a do organizace NKZ

nepatří.

Z uvedených přehledů je jistě pa-

trné, že toto kulturní středisko je

nejen nepostradatelným nositelem

kultury v N. Městě, ale i místem set-

kávání občanů na různorodých ak-

cích zde pořádaných. Úkolem NKZ

je občany N. Města a širokého oko-

lí bavit, vzdělávat a sdružovat. Vě-

říme, že i nadále se budeme všichni

snažit vytvářet kulturu a politiku

v N. Městě a že občané uvěří snaze

vycházet jim vstříc ve všech potře-

bách a činnostech tak, aby se k nám

rádi vraceli a drželi nám v našem

snažení alespoň trochu palce, pro-

tože jak je známo většině občanů,

je kultura na celém světě nesobě-

stačná a musí být dotována.

Vlasta Soldánová,
ředitelka NKZ

Synodní senior evangelické církve Josef Křenek
K letošním vzpomínaným výro-

čím patří i 115. výročí narození

velkého vlastence a významného

teologa ThDr. Josefa Křenka. Po-

cházel ze selského rodu v Kundrati-

cích. Narodil se 13. 1. 1885 a byl

pokřtěn v N. Městě, kde rovněž vy-

studoval reálku (bydlel na Nečaso-

vě ulici u barvíře Kubíka, dnes Rus-

ňákovi). Mimořádně nadaný stu-

dent si získal přízeň učitele nábo-

ženství a faráře místního sboru Jo-

sefa Dobeše, který mu svěřil i opsá-

ní pamětní listiny vložené do zá-

kladního kamene evangelického

kostela. Teologická studia započal

Josef Křenek ve Vídni a ukončil

v USA. Zde se za 1. světové války

angažoval v českém zahraničním

odboji, za nějž jako jediný český

evangelický farář obdržel medaili.

V Americe působil do roku 1931

s výjimkou dvou poválečných roč-

ních výpomocných pobytů ve vlas-

ti. Po definitivním návratu domů

byl farářem v Praze a od roku 1939

synodním seniorem Českobratrské

církve evangelické. V těžkých do-

bách okupace projevoval osobní

statečnost v kázáních i činech, za

což byl roku 1944 zbaven úřadu

s příkazem opustit Prahu (bylo mu

vyhrožováno i likvidací). Manželů

Křenkových se tehdy ujal novo-

městský farář a pozdější synodní

senior Václav Kejř. Krásný celoži-

votní vztah rodinného charakteru

s ním Křenkovi navázali již v době

Kejřových amerických studií. S vě-

domím rizika zapojoval Kejř Křen-

ka do práce novoměstského sboru

až do doby pražského povstání, kdy

se synodní senior vydal do Prahy

ujmout se znovu své funkce. Styky

s novoměstským sborem udržoval

do své smrti v červnu roku 1949

a zpečetil je přáním být zde se ženou

pochován. Hrob zdobí mohutný

kámen podle návrhu V. Makov-

ského.

Památku velkého vlastence, vel-

kého znalce Písma a vynikajícího

kazatele s mimořádným darem slo-

va uctilo město pojmenováním uli-

ce u fary na Křenkovu. Sté výročí

narození československého i zahra-

ničního doktora bohosloví připo-

menula církev publikací Svědek

výmluvný, připravenou Václavem

Kejřem.                                   ZCh

Přijïte pomoci uklidit les
Již třetím rokem organizuje sku-

pina milovníků přírody jarní úklid

lesa. Letos stejně jako loni je akce

pořádána pod záštitou novoměst-

ského rodinného centra Vláček.

V minulých letech se tato aktivita

soustřeïovala na část lesa Ochoza,

který je frekventovaným a vyhle-

dávaným místem. I přesto, že zvací

plakáty byly vyvěšeny v dostateč-

ném předstihu, úklidu se po oba ro-

ky zúčastnilo jen několik málo dob-

rovolníků. Výsledkem společné, asi

tříhodinové práce, která byla koná-

na s myšlenkou, že pomáháme pří-

rodě, sobě a svým příkladem i dě-

tem, bylo vždy několik pytlů růz-

norodého odpadu.

Pokud by letos přijalo pozvání

více občanů (každý dostane igeli-

tové rukavice a tašku na odpad),

bylo by možné zahrnout do úklidu

také Oboru a další místa přímo ve

městě. Úklid proběhne 12. dubna,

sraz účastníků je v 15,30 h. na atle-

tickém stadionu.     Olga Kutílková

Vlastimil Svoboda
chovatelské potřeby akvaristika

Palackého nám. 33

(křižovatka u Pasáčka)

nabízí

MRAŽENÉ
KRMNÉ MASO

v širokém sortimentu

za příznivé ceny

otevřeno

po – pá   8 – 12  13 – 17

so  8 – 11

tel. 0616/618 126

Stavíte,
kupujete byt, plynofikujete?

máte možnost

využít okamžitého úvěru KONSTANTA

se stavební spořitelnou WÜSTENROT, a.s.

- konstantní úroková sazba 7,2 %

- počáteční vklad 29 % požadované výše

- konstantní měsíční splátka

- podmínky garantované po celou dobu splácení

- vhodné i pro klienty, kteří již mají uzavřenou smlouvu o stavebním

spoření

- složení počátečního vkladu až po zaslání nabídky úvěru

Příklad: požadovaná výše 250 000 Kč

počáteční vklad 72 500 Kč

měsíční splátka 1 750 Kč

A ještě něco navíc!
Máte možnost využít služeb společnosti NHS, která provádí výstavbu

montovaných a zděných domů. V případě potřeby zajistíme pojištění

nemovitosti naším kooperačním partnerem pojiš�ovnou KOOPERATIVA.

U nás nejdete vše
pod jednou střechou.
Kde?

Masarykova 1493 (hotelový dům DUO)
Nové Město na Moravě
tel.: 0603 583 420
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Rozpočet města – údržbové akce

1/ vodní hospodářství
- údržba obtokové struhy koupaliště 99,3 tis. Kč
Práce navazují na celkovou údržbu okolí koupaliště jako rekreační oblasti,
jeho dodatečné kolaudace a pokračování opravy rybníka Předehřívák.
Částka byla určena ze zprac. projektu a budou provedeny následující prá-
ce: odstranění stromů (náletové porosty) z koryta včetně spálení, odstraně-
ní starých pařezů se zasypáním jámy, odstranění nánosů z koryta, sanace
nátrží drobným lom. kamenem s urovnáním líce, oprava kamenné dlažby
- dokončení opravy rybníčka Sádka 10 tis. Kč
Práce budou provedeny ve spolupráci s MO MRS N. Město. Bude nakou-
pen materiál - dřevo na zhotovení požeráku + osazení v hrázi, úprava
hráze, uložení odtokového potrubí, odstranění nánosu a porostů ze dna
rybníka a hráze
- oprava splavu na Bezděčce 50 tis. Kč
Na akci je zpracována projektová dokumentace, jedná se o opravu původ-
ního splavu. Bude zbourán zbytek původního splavu, prohloubeno a vy-
čištěno dno potoka, položena kamenná dlažba, potrubí PVC, skáceny 2 jí-
vy. Většina prací bude provedena svépomocí, peníze jsou určeny na ná-
kup materiálu a použití mechanizace.
- opravy a pročištění deš�ových kanalizací po přívalových deštích, případ-
ně menší údržbové práce na rybnících 13,7 tis. Kč
- údržba kanalizace a rybníků Maršovice 35 tis. Kč
- Petrovice 15 tis. Kč
- Hlinné 10 tis. Kč
- Slavkovice 20 tis. Kč
- Studnice 15 tis. Kč
- Rokytno 5 tis. Kč
- Jiříkovice 5 tis. Kč
- Pohledec 5 tis. Kč
- Olešná 5 tis.  Kč
2/ školství
- MŠ Olešná - výměna plotu 40 tis. Kč
- ŠJ Olešná - malování 30 tis. Kč
- ŠJ Pohledec - nátěr oken, malování 35 tis. Kč
- ZŠ Pohledec -  nátěr oken, drobná údržba 50 tis. Kč
- ZŠ Pohledec - oprava střechy a fasády 1.800 tis. Kč
Stávající střešní krytina je v naprosto zdevastovaném stavu a do objektu již
několik let zatéká i přesto, že byly opakovaně prováděny drobné opravy
krytiny. V důsledku zatékání došlo i k částečnému poškození konstrukce
krovu, bude nutné provést výměnu jeho vadných částí (odhad 30%).
V rámci stavebních prací bude provedena demontáž stávající krytiny
(eternit), lepenky, bednění a klempířských prvků včetně žlabů a svodů,
provedena výměna vadných částí konstrukce krovu, ošetření krovu, ne-
zbytné rozvody VZT, následné provedení nové krytiny včetně podklad-
ních vrstev (předpoklad betenit šedý - česká šablona) a montáž nových
klempířských prvků. Současně budou vybourány 3 nefunkčních komíny
po úroveň podlahy v půdním prostoru. V rámci opravy fasády bude pro-
vedeno částečné odstranění zdevastovaných omítek, plnoplošný oplach
fasády vč. odstranění mastnot, nečistot, prachu a nesoudržných částí omí-
tek, vyspravení původní fasády (částečné použití sanační omítky - v minu-
losti byla provedena injektáž zdiva, výměna klempířských prvků a prove-
dení nátěrů.To vše současně předpokládá nutné související práce, příprav-
né práce, montáž lešení, likvidace stavební sutě, čištění budovy a oken).
V roce 1996 byla snaha sloučit problém zchátralé střechy se záměrem rea-
lizace půdní vestavby. Za tímto účelem byla zpracována i PD, která řešila
rekonstrukci střešního pláště včetně úpravy konstrukce krovu a vlastní
půdní vestavbu (1 byt+1 učebna). Vzhledem k finanční náročnosti vestav-
by a polemickému využití získaných prostor bylood záměru upuštěno.
Vlastní realizace opravy bude zahájena v červenci, stavba bude ukončena
v srpnu tak, aby mohl být řádně zahájen školní rok. Cena byla stanovena
na základě kalkulace odborné firmy (oprava fasády) a cenovým porovná-

- MŠ Tyršova - oprava kanalizace 200 tis. Kč
Problém zavlhání sousedního bytu je způsoben provozem MŠ. V období,
kdy MŠ není v provozu, je zavlhání podstatně menší. Zavlhání má sou-
vislost s vnitřní kanalizací MŠ. Byla provedena revize TV kamerou, bohu-
žel pro zúžený profil nebylo možno monitorovat celou délku vč. nejkritič-
tějšího místa. Revizí byla objevena řada poruch, celkově bylo konstatová-
no, že je nutná oprava ležatého rozvodu. Cena je odvozena od délky
rozvodů, rozvodů možných variant a nezbytné úpravy podlah v interiéru.
- MŠ Žïárská - oprava bazénu 50 tis. Kč
- ŠJ Drobného - výměna oken+malování 80 tis. Kč
- MŠ Žïárská - malování objektu 40 tis. Kč
- Zvláštní škola - nátěr oken 50 tis. Kč
- ZUŠ - nátěr střechy, oprava vodovodních rozvodů 55 tis. Kč
3/ kultura
- oprava kaple v Hlinném 80 tis. Kč
- oprava kovové vstupní mříže u kaple v Petrovicích 10 tis. Kč
- nátěr střechy kaple v Pohledci 10 tis. Kč
- oprava pomníku padlých v I. svět. válce v Pohledci 10 tis. Kč
- oprava soklu pro kříž na kopci Kaplisko v N. Městě 20 tis. Kč
4/ S D H
- oprava hasičské stříkačky v Hlinném 3 tis. Kč
- oprava víceúčelového objektu v Olešné 280 tis. Kč
Budova slouží pouze k uskladnění materiálu SDH. Z důvodu nadměrné
vlhkosti však je zde možné uskladnit pouze část materiálu. Ostatní materiál
má SDH uložen v budově MŠ a v kravíně místního ZD. Vlhkost budovy je
způsobena velmi špatným stavem střechy, kde na více místech zatéká.
Odkládáním opravy této střechy by došlo k znehodnocení zdiva a v bu-
doucnu ještě navýšilo náklady na opravu či rekonstrukci. Dle vyjádření
zástupce místní samosprávy byla na náklady místních hasičů vypracována
studie rekonstrukce se záměrem budoucího využití. Vzhledem k tomu, že
nákladyna celkovou rekonstrukci představovaly objem 1.055 tis. Kč, je
žádáno pouze o opravu střechy, která zastaví celkovou devastaci.
- oprava el. rozvaděče na obůrce v Rokytně 10 tis. Kč
- oprava schodiště v hasičské zbrojnici v N. Městě 40 tis. Kč
- oprava karoserie vozidla AVIA SDH Nové Město 50 tis. Kč
5/ vnitřní správa
- oprava střechy včetně opravy komínů objektu v Hlinném 50 tis. Kč
- oprava MR a malování v objektu v Maršovicích 20 tis. Kč
- oprava topení, svodů a korytin včetně odvětrání střechy v objektu v Pet-
rovicích 75 tis. Kč
- oprava rozhlasového vedení a ústředny v Rokytně 15 tis. Kč
- městský úřad: malování čp.123, nátěry oken čp. 103 30 tis. Kč
- údržba služebních vozidel MěÚ 50 tis. Kč
- údržba strojů a zařízení včetně měst. rozhlasu a kotelen 60 tis. Kč
6/ doprava
- běžná údržba komunikací, dopravní značení v Hlinném 10 tis. Kč
- v Jiříkovicích 20 tis. Kč
- oprava dlážděného krytu vozovky v Maršovicích 32 tis. Kč
- běžná údržba komunikací, dopravní značení v Maršovicích 8 tis. Kč
- v Olešné 20 tis. Kč
- v Petrovicích 33 tis. Kč
- v Pohledci 50 tis. Kč
- v Rokytně 15 tis. Kč
- oprava živič. krytu (po položení plynovod.) ve Slavkovicích 45 tis. Kč
- běžná údržba komunikací, dopravní značení ve Slavkovicích 20 tis. Kč
- na Studnicích 5 tis. Kč
 - instalace odrazového zrcadla na Studnicích 15 tis. Kč
- bezbariérová úprava přechodů na ul. Masarykova,Tyršova, Smetanova
a Radnická 95 tis. Kč
- oprava chodníku na Vratislavově nám.(úprava nivelity chodníků - dlaž-
by od ČS po čp. 12) 15 tis. Kč

(pokračování na str. 5)

tabulka (údaje v tis. Kč) a jmenovitý seznam

vodní školství kultura SDH vnitro doprava TSTZ bytové veřejné celkem
hospod. sport. hospod. osvětl.

Hlinné 10 - 80 3 50 10 - 20 173
Jiříkovice 5 - - - 20 - 20 45
Maršovice 35 - - - 20 72 - 20 147
Olešná 5 70 - 280 - 20 - 20 395
Petrovice 15 - 10 - 75 33 15 - 20 168
Pohledec 5 1905 20 - - 50 - 25 2005
Rokytno 5 - - 10 15 15 30 10 85
Slavkovice 20 80 - - - 65 5 25 195
Studnice 15 - - - - 20 - 10 45
N. Město 173 625 20 90 140 2044 25 5 675 3829
celkem 288 2680 130 383 300 2349 40 40 845 7055

ním se stavbou obdobného charak-
teru, která byla realizována v r. 1998
(oprava střechy).
- MŠ Pohledec - oprava kanalizace

20 tis. Kč
- MŠ Slavkovice - oprava altánu,
plotu a pískoviště           30 tis. Kč
- ŠJ Slavkovice - malování

25 tis. Kč
- ZŠ Slavkovice - malování pří-
zemní budovy, oprava plotu

25 tis. Kč
- MŠ Drobného - oprava výmění-
kové stanice (nová podlaha po de-
montování starého kotle, nové vnitř-
ní omítky po vybouraných rozvo-
dech, vymalování)        125 tis. Kč
- MŠ Drobného - drobná údržba,
údržba pískoviště 25 tis. Kč
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(pokračování ze str. 4)
- Soškova ulice (oprava a doplnění chybějící dlažby) 30 tis. Kč
- Hornická ulice (zámková dlažba - úprava nivelity chodníků) 60 tis. Kč
- Smetanova ulice (oprava dlažby, srovnání nivelity chodníku a výměna
poškozených dlaždic) 10 tis. Kč
- Čapkova ulice (oprava dlažby a doplnění chybějící) 15 tis. Kč
- Malá ul. – předláždění a úprava nivelity chodníku 30 tis. Kč
- Maršovice – předláždění a úprava nivelity 32 tis. Kč
- úprava nezpevněných vozovek na ul. Malá, Žïárská, Svárov, Zahradní-
kův kout 70 tis. Kč
- vysprávka živičných krytů na ul. Jánská 45 tis. Kč
- ul. Kárníkova 30 tis. Kč
- ul. Čapkova 48 tis. Kč
- ul. Zahradní 30 tis. Kč
- ul. Na Výsluní 40 tis. Kč
- ul. Veslařská 65 tis. Kč
- ul. Dukelská 18 tis. Kč
- ul. Pavlovova a Monseova 7 tis. Kč
- ul. Německého 27 tis. Kč
- ul. Tyršova 25 tis. Kč
- ul. Smetanova 15 tis. Kč
- ul. Nádražní 50 tis. Kč
- ul. Hájkova 5 tis. Kč
- dopravní značení svislé - opravy a obnova na ul. Malá, Veslařská, Du-
kelská, Smetanova,Tyršova 180 tis. Kč
- dopravní značení vodorovné, údržba bezpečnostního zařízení MK (zá-
bradlí) 75 tis. Kč
- opravy mostů - ul. Dukelská 2x, Hornická 1x, Maršovice 1x, Slavkovice
2x, Olešná 1x 102 tis. Kč
- opravy čekáren, odvodňovacích zařízení místních částí, města a k Zubří,
oprava mostů 68 tis. Kč
- souvislá údržba ul. Hájkova - obnovení obrusné vrstvy komunikace v
šířce poloviny vozovky od ul. Soškovy po dům čp. 234 170 tis. Kč
- souvislá údržba u. Lesní - obnovení obrusné vrstvy od viaduktu k ul.
Zahradní 285 tis. Kč
- souvislá údržba ul. Podlouckého - obnovení porušené obrusné vrstvy
vozovky od ul. Blažíčkova 100 tis. Kč
- souvislá údržba ul. Mírová - obnovení porušené obrusné vrstvy vozovky

167 tis.Kč
- souvislá údržba ul. Výhledy - obnovení porušené obrusné vrstvy vozov-
ky 167 tis. Kč
7/ TSTZ - sportoviště
- terénní úprava sportoviště v Petrovicích 15 tis. Kč
- běžná údržba sportovních hřiš� v Novém Městě 25 tis. Kč
8/ bytové hospodářství
- nátěr oken a okapů na pensionu v Rokytně 30 tis. Kč
- běžná údržba sběrny mléka ve Slavkovicích 5 tis. Kč
- Nové Město 5 tis. Kč
9/ veřejné osvětlení
- na všech místních částech je plánována pouze běžná údržba spínacích
míst včetně světelných bodů, kontrola výstroje, čištění krytů   170 tis. Kč
- běžná údržba 32 spínacích míst VO v N. Městě v částce cca 13 tis. Kč na
1 spínací místo včetně světelných bodů 420 tis. Kč
- zlepšení technického stavu VO na ulicích:
Lesní 33 světelných bodů 75 tis. Kč
Pavlovova 36 světelných bodů 85 tis. Kč
Vlachovická 6 světelných bodů 70 tis. Kč
- úprava světelných bodů na nižší spotřebu (150W) na ulicích Masaryko-
va, Brněnská a Žïárská 30 tis. Kč

Rozpočet města – údržbové akce

Nečasova 22

592 31

Nové Město

na Moravě

0616/616 742

          616 741

Dále provádíme
●  domovní přípojky ●  výměny kotlů a ohřívačů

●  instal. a top. práce ●  montáž čerpadel

Výzva pěstitelům bonsají
Bonsai klub Žïár nad Sázavou pořádá ve dnech 19. – 21. 5. 2000

výstavu bonsají v rámci žïárských pou�ových oslav. Výstava se uskuteční

v areálu zahradnictví Zahrada Vysočiny. Tímto vyzýváme všechny pěsti-

tele, kteří by měli zájem prezentovat své bonsaje, aby se přihlásili písemně

na adrese: Bukáček František, V Zahrádkách 16, 591 01 Žïár n.S. III nebo

na e-mail j_havelka@mx.zdas.cz, a to nejpozději do 15. 4. 2000. Se

všemi zájemci se brzy zkontaktujeme k bližšímu upřesnění.

PROČ ZATEPLOVAT?

Energetické úspory
Bylo prokázáno, že komplet-

ním zateplením budovy dosáh-

neme 30 až 50% úspory tepla.

Stěna je chráněná před promrzá-

ním, nehrozí tepelné namáhání

a nebezpečí narušení. Po zateple-

ní začneme poci�ovat, že nemusí-

me tolik topit, abychom dosáhli

stejné tepelné pohody v bytě jako

dříve. Někdy to však vede k pře-

mrštěnému šetření, kdy vůbec

nevětráme a zvyšujeme vlhkost.

což může znamenat, že plísně

vznikají i na výrazně vyšších tep-

lotách zateplených stěn, proto mu-

síme kromě šetření teplem také

byty větrat.

Možnosti zateplení: zevnitř nebo
zvenku?

Při nejčastěji prováděném za-

teplení z vnějšího prostředí roze-

znáváme kontaktní zateplovací

systémy a systémy se vzducho-

vou mezerou (odvětrané fasády).

U kontaktního zateplovacího sys-

tému lepíme tepelnou izolaci po-

mocí disperzního lepidla na stěnu

se soudržným a čistým povrchem

a izolaci ještě kotvíme speciální-

mi talířovými hmoždinami. Ná-

roží zpevníme ochrannými rohov-

níky z plastu nebo hliníku, po-

vrch zakryjeme sí�ovinou ze skel-

ných vláken zatlačenou do armo-

vací hmoty. Úspěch systému zá-

leží na kvalitě armovací sítě a ar-

movací hmoty a následně i omít-

ky. Podklad z armovací hmoty se

po důkladném proschnutí pene-

truje. Kontaktní povrchová úpra-

va se provádí stěrkovými hmota-

mi různé zrnitosti. Kontaktní za-

teplovací systémy nemění ráz bu-

dovy a zachovávají její vzhled.

Naproti tomu při užití odvětrané

fasády je nutné zvolit správný typ

obkladu. Ten však ráz budovy

poněkud změní.

Materiály
Jako tepelnou izolaci u kon-

taktních systémů používáme nej-

častěji fasádní stabilizovaný po-

lystyren o objemové hmotnosti

20kg/m3. Nejčastější chybou je

záměna fasádního polystyrenu

za jiné typy, abychom co nejvíce

ušetřili. Stanovená objemová

hmotnost a stabilizace polystyre-

nu je jedním z nejdůležitějších

faktorů kontaktních zateplovacích

systémů. V jiných případech do-

chází k popraskání armovací vrst-

vy a k nenávratným škodám. Prá-

vě to bylo dříve důvodem pro

nedůvěru k tomuto způsobu za-

teplování.

Má-li investor odpor k nepro-

dyšnosti tohoto systému, existuje

také speciální systém s minerální

vatou. Minerální vata má mimo

malého difúzního odporu další

výhodu: proti fasádnímu poly-

styrenu je zcela nehořlavá. Poly-

styren je považován za „samoz-

hášivý“, avšak přece jen vykazu-

je vyšší stupeň hořlavosti. Proto

požárníci zakazují používat kon-

taktní zateplovací systémy s pě-

novým polystyrenem u výško-

vých objektů nad 22,5 m.

Posledním izolantem, se kte-

rým se můžeme setkat u kontakt-

ních zateplovacích systémů, je ex-

trudovaný polystyren XPS. Má

navíc vysokou pevnost a mini-

mální nasákavost, je však 3–4 krát

dražší než fasádní polystyren. Po-

užívá se především pro izolaci

soklů a tam, kde by bylo třeba

užít velké tlouš�ky fasádního po-

lystyrenu. Pouhé 3 cm extrudo-

vaného polystyrenu nahradí 5 až

6 cm polystyrenu pěnového.

Pomoc při realizaci nabízí:
firma PETRA–S Radek Bureš,
Náměstí 45, 538 25 Nasavrky,
telefon a fax 040/ 682 4981
nebo tel. 040/ 682 4978,
mobil 0602 465 746.
Máme dlouhodobé zkušenosti
jak s realizací se zateplovacími
systémy, prodejem materiálu,
tak i s pomocí na zajiš�ování
státní dotace.

Zateplením dosáhneme
☛ energetické úspory

☛ zmenšíme tepelné namáhání konstrukce

☛ zlepšíme tepelnou pohodu v bytě

☛ odstraníme plísně

☛ odstraníme zatékání, získáme nový vzhled budovy

☛ zmenšíme konstrukční tlouš�ku zdiva u novostaveb
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SBĚRNÁ SOBOTA - 1. dubna
TS služby s.r.o., Nové Město na

Moravě budou 1. dubna v Novém

Městě na Moravě provádět sběr

železného šrotu. Tato služba je ur-

čena pouze pro občany Nového

Města na Moravě.

Svážet se bude veškerý čistý

železný šrot zbavený veškerých ne-

železných součástí a příměsí a ne-

znečištěný škodlivinami (tj, např.

plechovky od barev, ředidel apod.)

Právnické osoby a fyzické osoby

oprávněné k podnikání jsou povin-

ny odpad vyprodukovaný při své

podnikatelské činnosti likvidovat

samy, tato povinnost jim je dána zá-

konem č. 125/1997 Sb., o odpadech.

To znamená, že jsou povinny likvi-

dovat odpad na své vlastní náklady.

Sběrná sobota pro ně není určena.

Veškerý výše uvedený odpad,

kterého se chtějí občané touto ces-

tou zbavit, bude umístěn na sběrná

místa nejpozději do 8,00 hodin dne

1. dubna.

Sběrná místa, lokality:
1. sídliště: staré sídliště (ulice Sme-

tanova, Drobného, Mírová), ulice

Hornická, Budovatelů, ulice Tyr-

šova, sídliště pod nemocnicí (ulice

Pavlovova, Mendlova, Purkyňova)

Sběrná místa odpadu v těchto lo-

kalitách budou u stávajících stánků

na popelnicové nádoby určené na

zbytkový komunální odpad.

2. vilová zástavba a rodinné dom-
ky: např. Brožkův kopec, Bělisko,

Betlém, Holubka a ostatní části města

s tímto typem zástavby

Odpad bude umístěn na vjezdu

na soukromý pozemek vedle míst-

ních komunikací.

3. centrum města a jeho nejbližší
okolí:

V těchto lokalitách umístí obča-

né odpad u vjezdu do domu tak, aby

na komunikacích pro pěší byl zajiš-

těn průchod v minimální šíři 1 m.

4. společné garáže: ulice Nečaso-

va, staré sídliště, ulice Dukelská,

ulice Kárníkova

V těchto lokalitách bude svoz ře-

šen vždy jedním sběrným místem

vedle příjezdové komunikace. Na

toto sběrné místo umístí vlastníci

garáží svůj odpad.

Železný odpad bude svážen v prů-

běhu dne. Žádáme občany o zod-

povědný přístup k této službě.

V místních částech Nového Měs-

ta na Moravě bude proveden mo-

bilní svoz odpadu v termínu od 10.

4. do 14. 4. obdobným způsobem

jako při předchozích svozech. Bliž-

ší informace získají občané míst-

ních částí od předsedů komisí pro

místní samosprávu.

Marcela Kratochvílová,
odbor MHŽ

Ozdravný program pro teplárnu předložen
Na valnou hromadu Novoměst-

ské teplárenské a.s. přišlo město

N. Město i zahraniční investor

s přáním získat více procent akcio-

nářských práv. Po jednání zůstává

podíl práv nezměněný, tj. N. Město

30 % a Cogen a.s. 70 %. Další návr-

hy N. Města na ozdravení progra-

mu by měly být předmětem násled-

ných jednání. Dosavadní jednání

vázla a svoji roli při jejich obnove-

ní sehrálo uvolnění 13 mil. Kč do

městského rozpočtu na řešení eko-

nomických potíží společnosti. Tato

částka se skládá z hodnoty závazku

z technického zhodnocení kotelny

a ceny výměníkových stanic. Po-

kud by se podařily realizovat všech-

ny připravené kroky, které před-

stavují i změnu některých smluv

a drobné změny v řízení společnos-

ti, je více než reálné, že se společ-

nost dostane z potíží.

Jednání s obchodním partnerem

nebudou jednoduchá a dnes ještě

nelze zcela konkrétně specifikovat

jednotlivé detaily. Ty budou vy-

cházet z dohod obou akcionářů

a předpokládá se, že mohou být

kompromisem návrhů N. Města

a návrhů společníka.

dle informací Z. Markové

Změny a doplňky vyhlášky č. 4/94
o místních poplatcích

Změnami a doplňky vyhlášky

č. 4/94 o místních poplatcích jsou

dotčeny poplatky za zvláštní užívá-

ní veřejného prostranství této vy-

hlášky, a to zejména Čl. 3, Čl. 4

a Čl. 5.

Skupiny veřejného prostranství

se rozšiřují o skupinu II., tj.o vy-

značenou část parkoviště ul. Brněn-

ská včetně schváleného poplatku.

Mění se výše poplatku za dlouho-

dobé použití veřejného prostran-

ství pro zřízení občerstvovací za-

hrádky, prodejního pultu a sklád-

kování prodávaného zboží před

vlastní provozovnou na částku 700

Kč za každý i započatý měsíc. Dále

se mění výše poplatku v souladu

se zákonem č. 565/90 Sb., o míst-

ních poplatcích, zákonem č.13/97

Sb., o pozemních komunikacích

a č. 125/97 Sb., o odpadech, a to za

použití veřejného prostranství pro

umístění skládek (skládkování),

a stavebních zařízení.

Bližší informace získáte na od-

boru MHŽ MěÚ v Novém Městě na

Moravě.

Mistrovství světa v lyžařském
orientačním běhu - Krasnojarsk

Ruský Krasnojarsk hostil ve dnech

28. 2. - 4. 3. nejlepší světové zá-

vodníky v lyžařském orientačním

běhu. Na startu se sešla asi stovka

závodníků z dvaceti zemí a mezi

nimi se objevili i čtyři zástupci z SK

Orientační sporty Nové Město na

Moravě. Nejdříve se uskutečnil zá-

vod na klasických vzdálenostech.

Na asi 25 km dlouhé trati mužů

doběhl na vynikajícím 14. místě

Milan Venhoda, 23. dojel Jan Lauer-

man a 29. Jan Boudný. Mezi žena-

mi (asi 14 km) skončila na 25. mís-

tě Barbora Chudíková. 3. 3. odstar-

toval závod na krátkých tratích. Mu-

ži absolvovali tra� dlouhou asi 8,5

km. 21. místo obsadil Milan Ven-

hoda a 22. byl Jan Lauerman, Bar-

bora Chudíková dojela na 28. místě

v ženách. V závodech štafet rozjíž-

děl mužskou štafetu České republi-

ky Jan Lauerman a na druhém úse-

ku skvěle zajel Milan Venhoda (třetí

na úseku). Štafeta nakonec dojela

na pěkném 5. místě za Rusy, Finy,

Švédy a do poslední chvíle bojova-

la o 4. místo, na kterém nakonec

dojeli Norové. Ženskou štafetu roz-

jela skvěle Barbora Chudíková.

Ženy nakonec dojely páté za Fin-

kami, Švédkami, Ruskami a Nor-

kami. Čeští závodníci podali velmi

dobré výkony a vytěžili maximum

z podmínek, které u nás mají.

PM

Miluše Veinlichová
Žïárská 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

Na konci sezony 1999/2000 se

po 14 kolech umístil novoměstský

Billiard club na pěkném pátém mís-

tě v jihomoravském přeboru II. tří-

dy. Zasloužili se o to zejména hráči

Bartoš, Ráček a Ngoc Dang Luong.

V témže přeboru III. třídy zaplatili

místní začátečníci nováčkovskou

daň a skončili na konci tabulky na

osmém místě. Zájemci o kuleč-

níkovou hru jsou vítáni v sobotu

29. 3 v 10 hod. na turnaji dvojic na

4 koule v herně za kinem.        BC

BILIÁR INZERCE
Prodám zahradu, cca 400 m2,

tel. 615121 (večer), 0604862007

Všechny výhody na vaší straně!

- domácí spotřebiče na splátky

- bez úroků, bez ručitele

- pojištění a doprava zdarma

Nepla�te ani o korunu víc!

Volejte: 0616/616807

Hledáme nové spolupracovníky

L E A S I N G
triangl

Sbìrna �atstva
a prádla
se nachází
v prodejnì keramiky
a bytových doplòkù
Jitky Bukáèkové na Malé
ulici èp. 161 budova
truhláøské firmy Bukáèek.

provozní doba
po � pá       9 � 12      13 � 17

malíøství, natìraèství,
●

Milan Hrube�
Neèasova 19

Nové Mìsto na Moravì
tel., fax 0616/617 419
nebo 0505/576 189

●

provádíme
i drobné zednické

a obkladaèské práce
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