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VIII. NOVOMĚSTSKÉ DNY
Již poosmé uspořádalo oddělení
dětské neurologie při Okresní nemocnici v Novém Městě na Moravě tradiční Novoměstské dny, setkání odborné veřejnosti na téma
rehabilitace a léčba pohybových
vad dětí. Lékaři z českých i zahraničních nemocnic a léčebných ústavů diskutovali nad nejnovějšími
medicínskými poznatky, předávali
si zkušenosti a v praxi předváděli

Slavnostní program
ke 100. výročí narození
V. Makovského
V pátek 2. června budou položeny na hrob V. Makovského na evangelickém hřbitově věnce. Pietního
aktu se zúčastní umělcova rodina,
umělecká veřejnost, učitelé, studenti
gymnázia... Další zájemci se mohou ke skupině připojit v 9,45 hodin u budovy gymnázia.
Odpoledne v 17 hodin zazní před
rodným domem V. Makovského
na Vratislavově nám. čp. 11 slavnostní fanfáry a k pamětní desce
bude položen věnec. Přítomné hosty přivítá starosta města a hlavní
projev přednese doc. PhDr. Jiří
T. Kotalík, rektor pražské AVU.
Hosté budou pozváni na nově otevíranou výstavu v Horácké galerii
a program bude ukončen hudebním vystoupením.
Výstava z tvorby V. Makovského bude v Horácké galerii pro veřejnost otevřena od 3. června, přičemž 3. a 4. června bude vstup
zdarma. Novoměstští občané jsou
na slavnostní program srdečně zváni.
organizační výbor akce

rehabilitační cvičení. Lze konstatovat, že na každém dalším ročníku
Novoměstských dnů je představeno něco, co přináší do léčby nepohyblivých dětských pacientů nové
naděje. Zároveň však neměnná
a stále potřebná jsou i slova MUDr.
Stanislava Severy, primáře oddělení dětské neurologie novoměstské
nemocnice a hlavního organizátora
akce. O handicapovaných dětech
a jejich rodinách říká: Jsou to nám
rovnocenní spoluobčané s plnými
lidskými právy, která jim jsou však
dosud ve značné míře upírána, aniž
bychom si to uvědomovali.
Na dvě stovky účastníků Novoměstských dnů ocenily přínos Novoměstských dnů v obecné rovině
i akci samotnou. Prim. MUDr. Severa by na místě osobně a v následných dnech písemně vyzván, aby
nejenže v organizování Novoměstských dnů pokračoval, ale účastníci by uvítali i častější setkávání.
E. Jašková

Zprávy z radnice
Z hlavních bodů 37. řádného zasedání MZ, které se konalo 9. 4.:
❒ Hlavním bodem jednání byl závěrečný účet města za rok 1999.
Bude se jím také zabývat finanční
komise a závěrečné schválení přísluší městskému zastupitelstvu.
❒ Jednání s norským společníkem
Novoměstské teplárenské a.s. zatím nijak nepokročila. Očekává se,
že k zásadnímu rozhodnutí o dalším vývoji společnosti dojde na valné hromadě počátkem června. MR
doporučuje, aby se o postupu města poradili zastupitelé na pracovním setkání.
❒ Ohlasy na prodej drobného občerstvení na Vratislavově nám.
z pojízdných prodejen nejsou jednoznačné. Tento prodej na náměstí
patří, ale jeho forma je diskutabilní.
Vhodnější by byl prodej z okének
potravinářských provozoven. Prvním úkolem pro nového vedoucího odboru výstavby je navrhnout

Stěhování začíná, nová tel. čísla
Ve dnech 1. a 2. června dojde
k prvnímu a hned velkému přesunu pracoviš městského úřadu. Od
pondělí 5. června již budou všichni
pracovníci normálně pracovat v nových kancelářích.
Odbor výstavby a životního prostředí se celý stěhuje do budovy
polikliniky do 2. poschodí. Od
5. června budou platit nová telefonní čísla. Viz tabulka.
Odbor školství, kultury a sociálních věcí se částečně stěhuje do budovy polikliniky (2. patro) Stěhují

ZDARM A

se sociální pracovníci a vedoucí
oboru.
Redakce Novoměstska (od 1. června také součást zmíněného odboru)
se stěhuje do budovy MÚ (přízemí,
vlevo, po schodech, dříve kancelář
Mgr. Švandy).
Matrika se stěhuje do čp. 97 (dosavadní redakce Novoměstska).
Stávající telefonní čísla soc. pracovníků, redakce a matriky zůstávají v platnosti. K uvedenému
datu se však mění čísla pracovníků Městské správy budov. Viz tabulka.
V průběhu června ještě dojde
k menšímu přesunu pracoviš uvnitř
budovy městského úřadu. I s nimi
občany seznámíme.
red.

koncepční řešení obdobného prodeje.
❒ Počátkem června a dále v průběhu měsíce dojde k velkému přesunu mnoha pracoviš. Podrobněji
viz Stěhování začíná.
❒ Žádný z pracovníků MÚ dosud
nedostal výpověï z práce, nadbytečnost pracovníků by měla být řešena postupně. Není vyloučena ani
nabídka náhradního místa. V úvahu přichází možnost zřízení nového prac. místa v některé z organizací města (TS, MSB), v souvislosti se
zabezpečením úkolů, které město
v návaznosti na organizační změny
požaduje od těchto organizací. Zda
budou tyto organizace schopny splnit rozsah činností bez navýšení pracovního místa, je plně v kompetenci ředitelů organizací.
dle informací Z. Markové

Nemilé, ale nutné
Tak již máme cestu do Maršovic
a dále na sever ztíženou a doufáme,
že na dobu co nejkratší. První nepříjemností je cesta přes Holubku
sama o sobě, k ní se mnohým přidala kontrola Policií ČR, která zjišuje, zda zkratku využívají pouze ti
oprávnění. Na žádost obyvatel místních částí Rokytno a Studnice byl
průjezd povolen i jim. Při cestě směrem opačným se pak často stává, že
jsou motoristé „odříznuti od světa“
na železničním přejezdu při dlouhém posunování vlaků. Nezvalova
ulice se při zvýšeném průjezdu aut
ještě více dusí v oblacích prachu,
protože se tam pořádné čištění
a úklid rampy nekonaly léta a v době sucha na pokropení logicky nezbývá vody.
Zlobení se asi nepomůže, musíme čekat a stavební firmě přát, aby
se jí dařilo.
EJ

Povzdechnutí
Je to k nevíře, ale je to tak. V nemocnici nám někdo ze spoluobčanů
zcizuje okrasné dřeviny, hlavně rododendrony. Naší snahou je, aby
parkové plochy v nemocnici byly udržované a působily esteticky na
smysly nejen pacientů, ale i zaměstnanců a všech, kteří nemocnici navštíví.
Jsou mezi námi tací, kterým není ostudné si nejprve okrasný keř
vytipovat, potom si naplánovat zřejmě noční hodinu, kdy budou mít
relativní klid na šetrné vyrytí a přemístění do své zahrádky.
MUDr. Zdeněk Kadlec, ředitel ON

Městská policie informuje

Úmrtí
8. 4. Ladislav Boušek
Drobného 1307
13. 4. Josef Humlíček
Maršovice 3
17. 4. Marie Valdová
Mírová 1284
20. 4. Václav Kučera
Slavkovice 90
22. 4. Věra Zajíčková
Bezručova 989
25. 4. Josef Doležal
Žïárská 68
27. 4. Isabela Drdlová
Jamborova 792
27. 4. Emilie Chroustová
Němcova 674
27. 4. Karel Hiesböck
Drobného 1306
29. 4. Jiřina Daňková
Tyršova 855
30. 4. Marie Kotovicová
Budovatelů 1482

(1922)
(1925)
(1905)
(1941)
(1952)
(1908)
(1941)
(1933)
(1931)
(1934)
(1928)

Jubilanti
6. 6. Marie Koudelová
87 let
Čapkova 942
8. 6. Růžena Harvánková 80 let
Vančurova 596
10. 6. Jaroslav Konvalinka 86 let
Žïárská 68
11. 6. Antonín Sláma
90 let
Šimkova 391
11. 6. Marie Skalníková
87 let
Pohledec 85
11. 6. Bohuslav Zelený
86 let
Olešná 64
13. 6. Zdeňka Svobodová 75 let
Petrovice 53
14. 6. Vlasta Coufalová
80 let
Drobného 1304
15. 6. František Kučera
87 let
Jiříkovice 46
16. 6. Josefa Váchová
87 let
Dukelská 570
18. 6. Františka Saitlová
90 let
Čapkova 936
23. 6. Ladislav Horák
80 let
Vratislavovo nám. 116
26. 6. Antonín Janů
91 let
Slavkovice 34
27. 6. Marta Kalábová
85 let
Tyršova 148
Všem jubilantům blahopřejeme!

Dne 28. 4. v 16:30 hodin bylo
oznámeno, že na schodech evangelické fary leží opilý muž, který není
schopen chůze a budí veřejné pohoršení. Muž byl hlídkou MP probuzen a poslán domů. Protože má
muž dostatek finančních prostředků na alkohol, neminula ho ani bloková pokuta uložená mu strážníky
MP.
Téhož dne v nočních hodinách
prováděla hlídka MP kontrolu nalévání alkoholu mladistvým v restauračních zařízeních N. Města
a v jeho místních částech. Ve dvou
případech si nedali obsluhující číšníci pozor a prodali alkoholické
nápoje osobám mladším 18 let. Za
toto porušení zákona byla číšníkům
udělena bloková pokuta a snad si
dají příště již větší pozor, komu
alkoholické nápoje prodávají.
Dne 7. 5. řešila hlídka MP dvakrát během noční služby porušování veřejného pořádku - rušení nočního klidu. V 23:45 hodin se jed-

Pojedete-li do Poličky, nezapomeňte navštívit (ne)muzejní výstavu Věda – nahodilosti – umění.
Nabízí možnost manipulace s předměty z „fyzikálního kabinetu“, které nepocházejí z dílny střízlivého
vědce. Všechno se hýbá, na všem je
možné si osobně vyzkoušet různé
zákonitosti. Zjistíte, co způsobíte
např. napumpováním bublin do
bublinostroje či rozezněním bláznivého klavíru. Na své si přijdou
malí i velcí, a to do 20. června
(otevřeno mimo pondělí, od 9 do
16 hod.). Podobná příležitost se již
nebude opakovat, protože finanční
zajištění zápůjčky ze Slovenska
bylo velmi náročné. Proto výstavu
doporučujeme i učitelům fyziky
jako tip na školní výlet, spojený
s výukou formou hry.
HM

Chcete-li znát odpověï, navštivte novoměstskou knihovnu. Má pro
Vás dostatek publikací, které vydává Ministerstvo zahraničních věcí
v rámci komunikační strategie České republiky před vstupem do Evropské unie.
MK

Změny v kontaktu s redakcí Novoměstska
Od 5. 6. bude redakce Novoměstska sídlit v budově městského
úřadu. Vyzýváme veřejnost, aby
v odpoledních hodinách využívala
k osobnímu kontaktu úřední dny
pondělí a středu. V neúřední dny se
budova zamyká v úterý a čtvrtek
ve 14 hodin a v pátek ve 13 hodin.
Přítomnost redaktorky na pracovišti
po uzamčení budovy si ověříte po-

Přijmu mladší důchodkyni
– prodavačku na 4 hodiny
denně pro výpomoc v prodejně potravin. tel. 615 916
(večer do 20 hod.)

Prodám dětský psací stůl, světlé
lamino, osm zásuvek; světlou ložnici – čalouněné válendy s úl. prostorem, tři samostat. skříně s nástavci, malé skříňky, zrcadlo. Cena
dohodou. Adresa v redakci.

Jiøí Leinweber
Budovatelù 1482
Nové Mìsto na Moravì
Vám nabízí tyto sluby:

- malíøské práce s úklidem
- natìraèské práce
- nástøiky
- èistìní kobercù
- èalounìní

Kvalita zaruèena
tel.: 615 553
mobil: 0606 940 319

OBALY VYSOČINA
VYSOČINA
Tip na víkend OBALY

Za „Evropskou unií“ do knihovny
Těžko se dnes u nás najde někdo,
kdo by alespoň jednou neslyšel slova „Evropská unie“. Co si ale pod
tímto názvem dokážeme představit? Místo jasných odpovědí zatím
„Evropská unie“ u většiny z nás
vyvolává otázky typu: Co to je,
k čemu to slouží?

nalo o dva mladíky na ul. Tyršova
a v 24:00 hodin o muže na ul.
Sportovní. V obou případech byla
viníkům udělena bloková pokuta,
která jim připomene, jak se mají
v noci chovat.
Dne 12. 5. bylo na služebnu MP
oznámeno občany domu čp. 732
na ul. Křenkova, že v chodbě domu
leží muž. Na místě hlídka MP zjistila, že se jedná o muže, který požil
ve větší míře alkohol. Ten jej následně uspal. Po probuzení byl muž
nemile překvapen, když musel strážníkům MP zaplatit blokovou pokutu.
Jinek Petr, zást. velitele MP

Inzerce

mocí zvonku u vstupních dveří do
budovy.
Mění se i adresa (Vratislavovo
nám. 103) a číslo faxu (650 200).
Doporučujeme využívat co nejvíce
telefon se záznamníkem (650 237)
a elektronickou poštu
(eva.jaskova@nmnm.cz)
Příspěvky, inzerci atd. lze rovněž ponechat na podatelně.
red.

PE pytle, MI tašky, sáčky, folie, lepicí
pásky, plachty, rychlouzavírací sáčky
Tel. 0616/ 616 676
Vzorková prodejna:
Soškova 1533, 592 31
Nové Město na Moravě
Prodejní sklad:
Jamborova 1530, 591 01
Žïár nad Sázavou
www.OBALYvysocina.cz

Redakce Novoměstska se omlouvá firmě Bohemia parket,
jejím zákazníkům a majitelce tel. čísla chybně uvedeného u inzerce
v č. 8. Následující znění inzerátu Podlahářství (dole) je již v pořádku
a firma Bohemia parket ráda přijme telefonické zakázky.

PODLAHÁŘSTVÍ
PARKETY - KORKY - PALUBKY - PLOVOUCÍ PODLAHY

ZE STARÝCH PODLAH NOVÉ
Zrenovujte si své podlahy sami
● Půjčíme vám veškeré vybavení
pro opravy a renovace
(brusky, brus. papíry, lakovací soupravu)
● PRODEJ laky, tmely, lepidla, stěrky, opravné
vosky, lišty, leštěnky, čistící prostředky
a další
● PRODEJ Bionaire zvlhčovače a čističe
vzduchu
Blažíčkova 868, 592 31 Nové Město na Moravě
Tel./Fax: 0616/615 696

E-mail: sochor@bohemia-parket.cz
http://www.nmnm.cz/bp

Za Vincencem Makovským
Letošní jubilea novoměstských
sochařů uzavírá Štursův žák Vincenc Makovský. Narodil se 3. června 1900 v rodině řezníka pověstného zálibou v přestavbách a prodeji
domů, takže bydleli na několika
místech města (díky této činnosti
měli velké finanční problémy).
Vztah Vincence Makovského
k Novému Městu je příkladem vzácného neformálního vztahu k rodišti, s jakým se setkáme málokdy.
V prostředí malého městečka prožil
umělec nejkrásnější období života.
Jako student pražské Akademie výtvarných umění zde trávil každé
prázdniny a aktivně se podílel na
všech akcích levicově orientovanéKolpingovo dílo ČR a Agro Měřín
pořádají v sobotu 27. května
5. mistrovství ČR v kosení trávy

SEKÁČ 2000

ho spolku akademiků Horák, především jako tvůrce moderních scénických výprav divadelních her
v duchu zásad avantgardního umění. Ve stejném duchu navrhoval plakáty, kostýmy i alegorie pro průvody studentských slavností. S rodištěm je spojen vznik děl z prvního tvůrčího období ve 20. letech,
kdy si V. Makovský zřídil improvizovaný ateliér ve dvoře domu čp. 9
(optika).
Rodnému městu sochař nezištně
pomáhal jako poradce MNV při
koncepci úpravy města (jeho dílem
je např. úprava náměstí s borovicemi vlastnoručně dopravenými z Jablunkova) a při řešení různých problémů (navrhl umístění Raněného,
na úředních místech prosazoval zřízení galerie aj.). Novoměšáci ho
měli rádi, protože si vážil fyzické
práce a sláva ho nepřivedla k pýše,
o čem mohou vyprávět stálí návštěvníci tzv. kulatého stolu u Musilů.

Rodné prostředí poskytlo umělci
inspiraci k tvorbě. Ze sochařských
prací připomeňme reliéf s řeznickou tématikou na otcově krámu
(optika), moderní portrét ředitele
školy Josefa Šimka ve vestibulu
I. ZŠ, bustu ředitele reálky Leandra
Čecha před gymnáziem, podobiznu řídícího učitele Inocence Arnošta Bláhy, jehož přednášky o dějinách i významných osobnostech
národa ovlivnily pozdější sochařovu tvorbu. Tématicky se umělcova
rodiště dotýká plastika Lyžaři a návrh odznaku pro novoměstský
Sportovní klub. Stopy jeho práce
připomínají návrhy náhrobků na
místních hřbitovech a kopie Štursovy Písně hor. Poslední vzpomínkou na rodně město je motiv novoměstské kašny v obsáhlém reliéfním cyklu Voda v našem životě pro
úpravnu vody u Kružberské přehrady. Z malířských prací mají vztah
k rodišti kresby lyžařů, vyobrazení
města a soubor portrétních kreseb
přátel i místních občanů.
V Novém Městě, kde Vincenc

spojené se zemědělskou výstavou
Žïár nad Sázavou,
areál pod Bránským rybníkem
(naproti zámku)
zahájejí spojené s akrobatickým
seskokem parašutistů v 9 hod,
prezentace závodníků
od 8 do 8,30 hod. na závodišti.
vstup volný, občerstvení na místě

Prodám pozinkovaný plech:
tabule 0,55 x 1 x 2 m, svitek
0,55 x 1m, dále plech pozink.,
měï., hliník 0,6x1m. Nejlevnější mě! Jiří Wisz, ul. Za Klášterem 1087, 66602 Předklášteří u Tišnova, tel. 0504/413433

CK HEJKAL TOUR
Nové Město na Moravě
Nabízíme Vám rekreační pobyty v zahraničí
a v České republice

Chorvatsko, Itálie, Španělsko, Řecko, Francie, Bulharsko

Chorvatsko
– ostrov Brač Povlja = apartmány v soukromí
– Makarská riviéra = apartmány v soukromí

– víkendový pobyt na ostrově Krk
Dále Vám nabízíme autobusovou dopravu:
Karosa Lux = video, TV, kávovar, lednice, náporová klimatizace

Těšíme se na Vaši návštěvu v naší CK
CK HEJKAL TOUR
Vratislavovo nám. 116, Nové Město na Moravě
informace na tel. 0616/618823, 0604 104 922

Makovský roku 1920 poprvé vystavil své práce, byl počátkem roku
1967 pochován na vlastní přání
vedle maminky, kterou měl velmi
rád. Domů se vrátila i podstatná
část pozůstalosti významného českého sochaře, jehož jméno nese novoměstské gymnázium. Město mu
však za celoživotní vztah a obětavou pomoc neposkytlo adekvátní
odměnu. Většina děl je situována
do interiéru a tedy i málo známá,
přestože jde vesměs o monumenty
(J.A. Komenský, Partyzán, T.G. Masaryk, busta Josefa Šimka). Ve výzdobě veřejných prostranství si náš
slavný rodák zaslouží nepochybně
více prostoru, než získal díky vítězství v anonymní soutěži na podobiznu Leandra Čecha. Letošní instalace reliéfu Blíží se konec mého
utrpení (umírající vězeň v kobce
koncentráku) tento deficit částečně
napravuje, ale neodstraňuje.
ZCh
Vzpomínkové texty věnované Vincenci Makovskému bývají většinou
doplněny buï portrétní fotografií,
nebo ještě častěji
fotografií z ateliéru.
V textu je zmínka, že
pro novoměstské
vrstevníky vždy zůstával kamarádem
a měl rád společnost
od kulatého stolu
u Musilů. Proto jsme
tentokrát sáhli po
snímku v tomto směru více než výmluvném. V. Makovský
stojí vlevo se sklenicí, druhý zprava je
E. Soška. Pamětníci
ještě mezi účastníky
výletu poznají F.
Bramboru, A. Budína, J. Judu, L. Staňka, J. Svítila.

37.000.000 Kč, a co s nimi?
Prodejem hlasovacích práv k akciím JmE a.s. a JmP a.s. získalo
Nové Město na Moravě v roce
1999 60 mil. Kč. Prodávaly i jiné
obce a města a úměrně své velikosti také získaly pěkný a nečekaný balík peněz. Jak s nimi kdo
naloží, je v plné kompetenci příslušných obecních a městských
zastupitelstev. N. Město v roce
1999 rozhodlo o jejich uložení na
výhodný úrok, v letošním roce
bylo schváleno zapojit 23 mil. Kč
do městského rozpočtu. Budou-li
použity, pak bude do společnosti
Novoměstská teplárenská a.s. vloženo 13 mil. Kč k navýšení jmění,
10 mil. Kč bude použito na jiné
investiční akce. Na účtech dále zůstává přibližně 37 mil. Kč.
Z podnětu členky redakční rady
Novoměstska vypisujeme anketu

a ptáme se novoměstských občanů, jak by oni naložili s částkou,
která je z hlediska jednotlivce závratná. Nápady a názory budou
jistě různé, míněné vážně i nevážně. Někdo bude více myslet na
budoucnost, jiný na dnešek, někdo by rád utratil, jiný investoval.
I když o konečném použití peněz
za prodaná hlasovací práva budou
jednat odborníci z finanční komise a zastupitelé, mohou názory veřejnosti jejich rozhodování ovlivnit.
Odpovědi shromáždí a vyhodnotí redakční rada Novoměstska,
výsledky budou předány městské
radě a zveřejněny v některém
z letních čísel Novoměstska.
Anketní otázka a další pokyny
na str. 4 dole.
redakční rada Novoměstska

Kino

Kulturní dům

30. út v 18 h., 31. st ve 20 h.
Pláž
(119´)
S L. Di Capriem na thajskou pláž;
příst. od 12 let
50 Kč
3. so ve 20 h., 4. ne ve 20 h.
Druhá šance
(94´)
Když už manželství nemůže víc nabídnout; premiéra, příst. od 12 let
43 Kč
6. út v 18 h., 7. st. ve 20 h.
Kluci nepláčou
(116´)
Milostný příběh; premiéra, příst. od
15 let
45 Kč
10. so v 19 h; 11 ne v 19 h.
Zelená míle
(188´)
Poslední kroky z cely smrti; premiéra, příst. od 12 let
50 Kč

út 30. 5., 18 hod., vinárna Včela
Rizika lásky a milování
beseda se sexuologem MUDr. Radimem Uzlem
čt 1. 6., 15 hod.
Diskotéka pro děti od 10 do 15 let
ne 4. 6. v 18 hod., katol. kostel
Koncert pěveckých sborů
vystoupí sbory: Vítězslav Novák,
Znojmo, řídí Josef Nechvátal a Vlastimil Nešetřil, Svatopluk, Žïár n.S.
a Smetana, N. Město na Mor., řídí
Josef Večeřa
upozornění: náhradní termín pořadu s J. Náhlovským a J. Mladým –
13. 9. 2000, 19,30 hod., původní
vstupenky zůstávají v platnosti

Nový člen MZ
Ke změně v držení mandátu zastupitele města došlo v novoměstské ČSSD. Svého mandátu se vzdal
MVDr. Jaroslav Bureš. Dle pořadí
na kandidátní listině se stává novým
zastupitelem N. Města za ČSSD Milan Mičík. Svůj mandát by měl převzít na zasedání MZ dne 25. 5. red.

Knihkupectví
Trojan
nabízí:
Richard KONÍČEK: Kouzlo domova
- praktická publikace poradí při
vytváření příjemného prostředí vašeho bytu

100 LET FOTBALU V N. MĚSTĚ
Při příležitosti oslav 100. výročí
fotbalu v Novém Městě na Moravě
je na sobotu 8. a neděli 9. července
plánován fotbalový zápas ženského týmu Bohemia Breeding s týmem z Holandska a novoměstští

fotbalisté (senioři) se chtějí utkat
s fotbalovým týmem Amfora, sestaveným ze známých herců a dalších populárních osobností. Podrobnosti v dalších číslech Novoměstska a na plakátech.
red.

Jsi rád(a) v kolektivu dětí? * Hraješ si rád(a) s míčem i bez
něj? * Chodíš v létě plavat a jezdíš na kole? * Lyžuješ v zimě?
Jestli ano, přijï s námi a ostatními dětmi trávit volný čas!
Vážení rodiče, milé děti, Sportovní klub lyžování v Novém Městě
na Moravě zahajuje činnost sportovně – lyžařské přípravky pro děti
1. – 3. ročník ZŠ. První „trénink“ bude na atletickém stadionu II. ZŠ 31.
5. od 15 hod. (srdečně zveme i rodiče). Kontakt: SK, Vlachovická 1355,
Zora Honzlová, tel. 616 337; II. ZŠ, L. Čecha 860, Mgr. Ivana Bláhová

✃

37.000.000 Kč, a co s nimi?
Váš názor nám není lhostejný
Čtěte text 37.000.000 Kč, a co s nimi? na str. 3.
Vystřihněte a s vepsanou odpovědí vhoïte do 5. června 2000 do
kterékoliv schránky České pošty v N. Městě nebo doručte do redakce
MÚ nebo odevzdejte na podatelně MÚ. Nevkládejte do obálek, nelepte
poštovní známku. Pouze nechcete-li si Novoměstsko rozstříhat, napište
odpověï na korespondenční lístek či do dopisu a adresujte redakci.
Peníze získané prodejem hlasovacích práv k akciím JmE a.s. a JmP a.s.
bych použil:

Městská policie v roce 1999
Z obsáhlé zprávy o činnosti Městské policie v N. Městě v roce 1999,
vypracované pro městskou radu,
vybíráme:
Na činnosti MP se v roce 1999
podílelo 9 strážníků (včetně velitele). Všichni splňují odborné předpoklady stanovené příslušnou vyhláškou.
MP řešila celkem 679 případů
a blokové pokuty uložila ve výši
celkem 88.100 Kč. Od poloviny
roku 1999 využívají strážníci nově
zaváděnou elektronickou evidenci.
Osvědčuje se zejména v těchto případech:
Černé skládky – bylo zaevidováno
17 případů, v 9 případech byl stanoven pachatel. Skládky se opakovaně vyskytují v lokalitách Daříkovec, pod hrází Klečkovského rybníka, na parkovišti na ul. Brněnská.
Drobnější skládky se objevují v blízkosti Sběrných surovin.
Závady na komunikacích – konkrétní závady dává MP na vědomí
odboru MHŽ nebo přímo vyrozumí pracovníky TS-služeb. Kontrola celého města je prováděna v pravidelných měsíčních intervalech.
Potulní psi – bylo řešeno 22 případů, 13 psů bylo odchyceno,
v 9 případech odchytil psa po upozornění majitel. Volně pobíhající
pes, kterého se podaří odchytit, je
kvůli lepší identifikaci vyfotografován. Majitelům toulavých psů
byly uloženy pokuty v celkové částce 3900 Kč. V areálu Agro Měřín
na Soškově ul. zřídili strážníci MP
záchytný kotec, slouží na přechodnou dobu, než je zjištěn majitel psa.
Pult centrální ochrany- připojeno
celkem 28 objektů. 5 objektů ve

Koupím pěkný RD s okrasnou
zahradou v NM a okolí do 3,5
mil. Kč, tel. 0602 718 541

vlastnictví města je střeženo zdarma, příjmy za ochrannou službu od
ostatních dosáhly v roce 1999
173.245 Kč.
Preventivní činnost – strážníci připravili pro žáky ZŠ 5 hodinových
besed. Vysvětlovali význam a účel
MP a některé části přestupkového
a trestního zákona. Zprávy o činnosti a důležitá upozornění jsou
zveřejňována v Novoměstsku.
Ostatní činnost – strážníci spolupracují při pořádání společenských,
kulturních, sportovních a dalších
akcích. V roce 1999 to konkrétně
bylo při městských jarmarcích, oslavách 120 let SDH, lyžařských závodech, zejména SP, kácení stromů. Pomáhali také rybářskému
sdružení při ochraně před pytláky
a pravidelně kontrolují diskotéky.
Spolupráce s Policií ČR – je hodnocena jako bezproblémová.
(dokončení příště)
dle matriálu pro MR

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

KANO
malíøství, natìraèství, lakýrnictví

Karel Novák

Luèní 969, Nové Mìsto na Moravì,
tel.: 0616/617 190

provádíme vekeré
malíøské a natìraèské
práce, renovace nábytku,
dveøí, kuchyò. linek,
fládrování, výkové práce
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