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Závěrečný účet hospodaření
N. Města na Mor. za rok 1999
1. Úvod
Schválení závěrečného účtu hospodaření města městským zastupitelstvem je jednou ze zákonných
povinností MZ. Splnění této povinnosti je podmíněno provedením
kontroly hospodaření města. Z tohoto důvodu požádalo město Nové Město v souladu s § 20 odst. 3
zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích Okresní úřad ŽPár nad Sázavou o provedení přezkoumání hospodaření města a ověření účetní závěrky za rok 1999. Kontrolu hospodaření města provedla kontrolní
skupina, složená z pracovníků finančního referátu OkÚ ŽPár nad
Sázavou, a to ve dvou etapách. První
proběhla ve dnech 20. 1. – 21. 1.
a byla zaměřena na čerpání poskytnutých účelových dotací ze státního rozpočtu, které město obdrželo na: sociální dávky, obnovu
kulturních památek, činnost sboru
dobrovolných hasičů, územní plán
města, pečovatelskou službu, denní
stacionář Zdislava, úpravu počítačové sítě I. ZŠ, plynofikaci měs-

Hudební soboty
Od konce května zní každou sobotu dopoledne od 9,30 do 11,30
hodin Vratislavovým náměstím
hudba. Různé skupiny a soubory se
budou střídat až do konce prázdnin, aby náměstí oživily. Částečně
na podporu podnikání, částečně pro
radost občanů. Jako první vystoupili žáci Základní umělecké školy,
následovaly Venkovská kapela
a Dalečanka. Na další soboty jsou
plánována následující vystoupení:
10. 6. ZUŠ, 16. 6. (jarmark, odpolední vystoupení 14 – 16 hod.),
24. 6. ZUŠ, 1. 7. Koflík, 7. 7. Koflík, Venkovská kapela (při slavnosti Nova Civitas), 15. 7. Orchestr
L. Kirchnera, 22. 7. Veselá sedma,
29. 7. Veselá sedma, 5. 8. Koflík,
12. 8. Orchestr L. Kirchnera, 20. 8.
Dalečanka (jarmark, odpolední vystoupení 14 – 16 hod.), 26. 8. Venkovská kapela.
Uvedené termíny budeme v Novoměstsku aktuálně opakovat a připomínat.
red.

ta, nástavbu 9ti byt. jednotek Tyršova ul.
Provedenou kontrolou nebyly
zjištěny žádné nedostatky, pouze
u dotace na sociální dávky došlo
k nedočerpání a finanční prostředky v celkovém objemu 224.731 Kč
byly v rámci finančního vypořádání za rok 1999 vráceny prostřednictvím OkÚ zpět do státního rozpočtu.
Druhá kontrola, která proběhla
ve dnech 6. 3. – 10. 3., byla zaměřena na celé hospodářství města,
tzn. na vedení účetní správy hlavní
a hospodářské činnosti, výkaznictví, jednotlivé účetní okruhy a jejich vazby, dluhovou službu města,
inventarizaci majetku, dokladovou
inventuru, pokladní správu a výkazy příspěvkových organizací. Po
provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 1999 a ověření
účetní závěrky k 31. 12. 1999 vydali členové kontrolní skupiny hodnocení: „závěr bez výhrad“.
(pokračování na str. 4 a 5)

Z jednání valné hromady Novoměstské teplárenské a.s.
Dne 30. 5. se sešla valná hromada Novoměstské teplárenské a.s.
V souladu s dosud platnými stanovami odsouhlasila změnu stanov. Odsouhlasila rovněž navýšení základního jmění. Byl vytvořen prostor pro
další jednání na úrovni představenstva společnosti i akcionářů.
red. (po uzávěrce tohoto čísla)

Nájemníky ubytovny UNO čeká stěhování
S největší pravděpodobností připadne hotelová ubytovna UNO do
majetku města k 1. 7. a výstavba
zhruba 70 bytů se rozběhne na podzim letošního roku. Město mezitím
řeší otázku stěhování jejích obyvatel. Nájemníkům, kteří mají uzavřenu smlouvu na nájemní byt, je
město povinno zabezpečit náhradní bydlení. Město jedná s Geamem
Dolní Rožínka o ekonomických
podmínkách bydlení v hotelové
ubytovně DUO, která nabízí větší
komfort. Standardní ceny za pro-

nájem těchto bytových buněk jsou
však vysoko nad finančními možnostmi obyvatel UNA. Město uvažuje i o jiném, méně kvalitním bydlení za přijatelné ceny. K osobám,
které bydlí v UNU v hotelovém režimu, má město menší povinnost.
Vlastní iniciativa o zabezpečení bydlení ze strany těchto „nájemníků“
bude nutná, ale i v jejich případě
hodlá město přinejmenším oslovit
starosty měst a obcí, kam tyto osoby patří svým trvalým bydlištěm,
o pomoc při hledání ubytování. EJ

Zprávy z radnice
Z hlavních bodů 39. řádného
zasedání MR ze dne 22. 5.:
❒ Kladně hodnotila MR činnost
sportovních tříd při II. ZŠ. Sport
rozvíjí u dětí tělesnou zdatnost a je
vhodnou prevencí v problémovém

Děti z Centra Zdislava děkují
Zaměstnanci a děti z Centra Zdislava děkují ze srdce ženám oddílu
rytmické gymnastiky při TJ v Novém Městě na Moravě, které pro ně
uspořádaly již 6. benefiční akademii.
Na dobrovolném vstupném bylo
vybráno 9000 Kč. Za 6251 Kč byl
zakoupen klávesový nástroj CASIO,
který již od samého začátku pozve-

ZDA R M A

dl úroveň muzikoterapie v centru.
Děti z něho mají velkou radost. Za
zbylé peníze jely děti 30. května,
v den svátku sv. Zdislavy, na jednodenní výlet na Svatý Kopeček
u Olomouce.
Ještě jednou děkujeme
Danuše Balabánová,
ředitelka Centra Zdislava

věku před různými škodlivými vlivy. Nosným sportem je lyžování,
ale žáci se mohou dle zájmu věnovat i jiným sportům. MR doporučuje, aby byla II. ZŠ na její žádost
prominuta půjčka 50 tis. Kč na nákup sportovního materiálu, konečné schválení žádosti posoudí MZ.
❒ Vstřícná chce být MR i vůči fotbalistům, kteří požádali o pronájem pozemku sousedícího s fotbal.
stadionem (cíp Koruny nejblíže ke
hřbitovu) za symbolickou cenu.
Žádost je však třeba doložit vyjádřením, jak bude pozemek využit.
(dokončení na str. 2)

Jen tak dál!
Chtěla bych touto cestou poděkovat příslušníkům Městské policie
našeho města a vyjádřit uznání jejich bdělosti. Jak totiž vyplynulo ze
slov okresního vyšetřovatele v Prostějově, podařilo se, právě díky postřehu našich strážníků, identifikovat, zadržet a vzít do vazby partu
zlodějů, kteří koncem minulého
roku způsobili krádežemi v obchodech a firmách v různých regionech (mimo jiné také v Novém
Městě na Moravě) škodu, která přesahuje 6 milionů Kč.
I když podstatná část věcí z loupeží je již v nenávratnu, hřeje mne
vědomí, že po zločinu přichází trest.
Alice Hrdá

Pohledem do výstavního sálu Horácké galerie se vracíme k oslavám
100. výročí narození Vincence Makovského, které v N. Městě proběhly
2. června. Po dopoledním vzpomínkovém aktu u umělcova hrobu se
vpodvečer u jeho rodného domu
slovem ohlédl za Makovského tvorbou rektor pražské AVU Jiří T. Kotalík. Nejvýmluvnější však
je samo umělcovo celoživotní dílo,
v reprezentativním výběru prezentované v Horácké galerii.
Výstava bude otevřena do 3. září.

Narozené děti
V Novoměstsku č. 9 bylo chybně
uvedeno jméno narozeného dítěte.
Manželům Krejčím se narodila dcera Michaela. Pracovnice matriky se
tímto omlouvají jejím rodičům.
3. 5. Anna Horváthová
3. 5. Jan Stejskal
6. 5. Eliška Humlíčková
9. 5. Pavel Kubík
10. 5. Denisa Svobodová
12. 5. Nikola Slámová
15. 5. Martina Odehnalová
15. 5. Michaela Skalníková
24. 5. Simona Hudečková
25. 5. Lenka Bukáčková
31. 5. Jan Bartoň

ZUŠ
zve na festival mažoretek
Zlatá hůlka
Pochodové defilé proběhne 24. 6.
od 9,30 h na Masarykově ulici
a pódiové formace předvedou mažoretky od 14 h v kulturním domě.
Účast přislíbily mažoretky z Třebíče, Jihlavy, Olomouce a další soubory.
15. 6., 17 h., Monseova ul.
Absolventský koncert
29. 6., 17 h., Monseova ul.
Absolventský koncert literárně
dramat. oboru

Mateřská škola
na ŽKárské ulici
vyhlašuje dodatečný zápis dětí
pro školní rok 2000 – 2001. Zápis
se uskuteční dne 15. 6. v době
od 10 do 16 hodin v budově školy.
Rodičům nabízíme:
*možnost zapojení dětí do kroužků
anglického a německého jazyka
*logopedickou péči
*psychomotorická cvičení
*pobyt v příjemném prostředí školy
a na školní zahradě s bazénem pro
letní využití
*výtvarné činnosti
*rozvoj v oblasti tělesné výchovy
doplněný o lyžařský a předplavecký výcvik
*sourozenci a kamarádi mohou být
umístěni společně ve třídě bez ohledu na věk
*během šk. roku pořádáme pro děti
různé zábavné akce.
Provoz školy 6,10 – 16,00 hod.,
děti můžete přivést a vyzvednout
kdykoli během dne.
řed. školy

Provoz lékárny
v Okresní nemocnici
v N. Městě bude
z provozních důvodů

dočasně omezen,
a to od 7 do 12 hod.
s platností od 1. 6.
až do odvolání.
-2-

Kino

Městská policie v roce 1999
(dokončení z min. čísla)
Vraky motorových vozidel – bylo
zjištěno 10 vraků. Opakovanými
návštěvami vlastníků se je většinou
podařilo odstranit dříve, než je zákonem stanovená lhůta.
Technika a vybavenost – počítačové programy umožňují lepší evidenci, vyhledávání konkrétních případů dle kritérií a souvislostí. Takto jsou vedeni toulaví psi, závady
na komunikacích, vraky aut, skládky, sprayerské nápisy. Jiný počítačový program umožňuje detailně
úkolovat hlídky odcházející do služby, kontrolovat úkoly, předávat
vzkazy, postřehy atd.
Stížnosti a poděkování – v roce
1999 si na MP stěžoval jeden občan. Dle vyhodnocení stížnosti neoprávněně, neboT odmítl převzít od
strážníka písemnost, čímž se chtěl
vyhnout jednání před správním
orgánem. Poděkování a uznání se
týkala pomoci při společenské akci
v prosinci 1999.

Počasí v květnu
První dvě květnové dekády proběhly zcela bez deště s teplotami
blížícími se teplotám tropickým.
Třetí dekáda se projevila značnými
srážkami, které pomohly suchem
zubožené přírodě. Nejvíce srážek
spadlo 18. 5., celkově spadlo 60
mm, což je 88% dlouhodobého průměru. Teplota vody v Sykovci
O. Mička.
16. 5.: 24oC.

Závěr – MP zaměřuje svoji činnost
pouze na ukládání pokut, ostatní
druhy represe nevyužívá. Nutno
dodat, že MP není určena k odhalování pachatelů tr. činů, nýbrž k zajišTování místních záležitostí veřejného pořádku. K odhalení pachatele může přispět, při podezření na tr.
čin je však povinna předat případ
k došetření Policii ČR.
dle materiálu pro MR

10. so v 19 h., 11. ne v 19 h.
Zelená míle
(188´)
premiéra, příst. od 12 let, 50 Kč
13. út v 18 h., 14. st ve 20 h.
Samotáři
(103´)
premiéra, příst. od 15 let, 50 Kč
14. st v 9,30 h.
Krteček a autíčko
(64´)
pásmo pohádek
10 Kč
17. so v 19 h., 18. ne v 19 h.
Lazebník sibiřský
(179´)
premiéra, příst. od 12 let 50 Kč
20. út v 18 h., 21. st v 18 h
Král sokolů
(94´)
pohádka, premiéra, příst., 45 Kč

Zprávy z radnice
(dokončení ze str. 1)
❒ Pronajimatel novoměstského koupaliště hodlá v areálu zřídit malý
kamp (asi pro 30 stanů), opravit sociální zařízení a jinak investovat. Zárukou pro vynaložené prostředky mu
má být smlouva o pronájmu prodloužená na dobu 5 let. MR žádost
schválila.
❒ Činnost příspěvkových organizací byla hodnocena kladně, zejména u Centra Zdislava. Obdobné hodnocení se dá očekávat i u Novoměstských sociálních služeb, jejichž projednání se pro jiné zaneprázdnění ředitelky odsouvá. Podě-kování patří
i MSB, kde se po změně ředitele daří
odstraňovat dřívější nedostatky
a v případě NKZ bylo konstatováno,
že podnikatelské aktivity (občas kritizované prodejní akce) jsou při nedostatku finančních prostředků odůvodnitelné.
❒ MR zvažuje, zda město finančně
podpoří opravu hráze Medlova spo-

Firma MEDIN a.s. Nové Město na Moravě
přijme do pracovního poměru:

frézaře
soustružníky
Požadujeme:
Vyučení v oboru, samostatnou práci, ranní a odpolední směnu, dobrou pracovní morálku.
Nabízíme:
Zajímavou a stabilní práci, dobrý výdělek s možností zvýšení přesčasovou prací.
Bližší informace poskytne personální odbor při osobní návštěvě uchazeče
nebo telefonicky na čísle 0616/684355.

jenou se zbudováním silnice. Zazněly názory, že by bylo vhodné uchránit tuto část Vysočiny před dopravním ruchem. Vyvolá-li hl. investor
(Dr. Kinský) nové jednání, na kterém dojde k dohodě o sdružení finančních prostředků všech zainteresovaných stran, pak je možné, že se
město k opravě při-pojí s požadavkem, aby byla na nové silnici doprava omezena.
dle informací Z. Markové
Z hlavních bodů 9. řádného zasedání MZ ze dne 25. 5.:
❒ Po přednesení obsáhlých informací o záležitostech Novoměstské teplárenské a.s. schválili zastupitelé předložený návrh stanov společnosti
a další materiály jako výchozí podklady pro další jednání se zahraničním partnerem.
❒ Zastupitelé rovněž schválili závěrečný účet města za rok 1999. (výběr ze schválených materiálů viz strany 1,4 a 5)
❒ Schválena byla i závazná vyhláška
č. 3/2000 o nakládání s komunálním odpadem a poplatku za komunální odpad. (podrobně viz minulé
číslo) Poplatek na II. pol. r. 2000 byl
snížen občanům bydlícím na místech
těžce dostupným pro svozovou techniku a prominut vojákům ve výkonu
základní vojenské služby.
❒ Dodatkem ke schvalovací listině
NKZ zastupitelé odsouhlasili přechod redakce Novoměstska od NKZ
k MÚ.
dle soupisu usnesení

Za Karlem Němcem Otvírání studánek
Novoměstský malíř a grafik Karel Němec se ve své tvorbě věnoval
převážně umělecké a užitkové grafice, druhé místo zaujímala sgrafitová výzdoba staveb. O jeho tvůrčím zaměření vypovídají dopisy
přátelům psané po skončení první
světové války, kterou téměř celou
prožil v ruském zajetí.
Malíři Václavu Jíchovi sděluje:
V Rusku jsem dělal kariéru, začal
jsem metením ulic, kopáním hlíny,
vožením zedníkům cihel, až jsem se
stal pomaloučku přes malování tabulek a firem učitelem kreslení na
průmyslové škole a dostal jsem se
k malování, až k posledu žil jsem už
docela jako volný člověk a řezal
štočky pro ukrajinské vydavatelstvo
„Ruch“. ... Panáci jsou moje láska,
začínám se do nich řádně dobejvat
a nepopustím jim. A hlavně řezat do
dřeva a tisknout. Přikládám ti několik exlibris, které jsem te< dělal,
nemohu stačit poptávce po nich...

Dalšímu z přátel, Josefu Váchalovi,
s nímž v Praze navštěvoval Kalvodovu malířskou školu, píše v dopisech z roku 1919: Dělám stále jako
zjednaný, te< v létě je to hodně pomíchané s agrárničením, aby bylo
co kousat, ale zima se pomalu blíží
a v ní je můj čas... Už pět dní je
u nás všechno sněhem zaváto, takže
bude trochu klidu k práci řezáčské
a kumštovně všelijaké. Nadřel jsem
se letos jako pes na poli při nynějších roztomilých poměrech; te< v té
lepší nastávající době zas nedostatek svítiva mě namíchává... V lebce
se mi tlukou obrazy jako kapři na
blátě a cítím se nejš?astnější s nožem
v ruce, řezaje do dřeva s pocity
šmajchlovnými...
Mimořádný rozsah díla svědčí
o neobyčejné píli pokorného a citlivého umělce, který prožil život
v rodném domě na ŽPárské ulici
a zemřel 17. června před čtyřiceti
lety.
ZCh

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEÈNOST, a.s.
divize ïár nad Sázavou

O Z N A M U J E
Vekerý styk se zákazníky a veøejností
je na novì otevøeném zákaznickém oddìlení - v pøízemí správní budovy
ve ïáøe nad Sázavou, Studentská 1133
Provozní doba zákaznického oddìlení je:
Fakturace, reklamace, pokladna aj.:
dennì 7:00  15:30
støeda 7:00  17:00
Vyjádøení, pøípojky, vodohospodáøský rozvoj:
pondìlí 7:00  11:00 12:00  14:00
støeda 7:00  11:00 12:00  17:00
Po 14. hodinì je vstup pøes vrátnici  Vodárenská ulice.

Již v dobách dávno minulých si
lidé uvědomovali nezastupitelnou
roli čisté pramenité vody pro zachování života. Jarní čištění studánek dětmi se stalo na Vysočině tradicí, která se zachovala do dnešních dnů.
Dlužno připomenout, že první
písemná zmínka o čištění studánek
je z pera učitele Josefa Karla z Vlčkova u Litomyšle. Shodou náhod
se Karlův text dostal do rukou básníka Miloslava Bureše a stal se mu
v roce 1954 na břehu rybníka Sykovce předlohou k napsání básně
Píseň o studánce Rubínce.
Při psaní veršů jako by slyšel
hudbu, kterou však nedokázal zachytit. Napadla ho spásná myšlenka a požádal svého poličského rodáka, tehdy již světoznámého skladatele Bohuslava Martinů o zhudebnění textu. Stalo se. Martinů
obdržel vzácnou zásilku do Nice
roku 1955. Vzpomínka na dětství

Prodám pozinkovaný plech:
tabule 0,55 x 1 x 2 m, svitek
0,55 x 1m, dále plech pozink.,
mě6., hliník 0,6x1m. Nejlevnější mě! Jiří Wisz, ul. Za Klášterem 1087, 66602 Předklášteří u Tišnova, tel. 0504/413433

TS služby s.r.o.
přijmou do trvalého poměru

vyučeného
strojního
zámečníka
Další požadavky na kvalifikaci:
● ŘP skupiny C
● svářečské oprávnění ke svařování elektr. obloukem a autogenem
Informace na tel. č. 618 937

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 v termínech 30. 6., 28. 7., 11. 8.
Dále Vám nabízíme autobusovou dopravu:
Karosa Lux = video, TV, kávovar, lednice, náporová klimatizace

DROGERIE - PARFUMERIE
ŘEZÁČOVÁ
Vratislavovo nám. 116
Nové Město na Moravě
nabízí

každý měsíc

letáková akce
TETA
nejméně 60 druhů položek
drogistického zboží

až o 40 % levnějšího
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

akce se konají
od 10. do 26. dne v měsíci
tel. 0616/615 965

a na třístudenský pobyt v červenci
1938 po boku s jeho jedinou českou žačkou Vítězslavou Kaprálovou v nádherném prostředí Novoměstska, při procházkách hlubokými lesy a zrcadlovým odleskem
rybníka Sykovce vyvolaly u Mistra
citovou bouři. Není se proto čemu
divit, že během několika dnů text
básně zhudebnil a skladbu pojmenoval Otvírání studánek. Výmluvná je dedikace Kantáty: Poličce,
Vysočině, Sykovci a Třem Studním.
Dnešní obyvatelé středního věku
ze Třech Studní a Fryšava vzpomínají, jak zjara roku 1956, tehdy
žáci fryšavské školy, tanečky a zpěvem obnovili tradici čištění studánek na Novoměstsku. Obecní zastupitelstvo Tří Studní vedené starostou Milošem Brabce si je vědomo potřebnosti udržovat lidovou
tradici, a proto každoročně koncem května pořádá u studánek Barborka a Vitulka národopisnou slavnost Otvírání studánek.
Na letošní slavnosti jsme 31. 5.
zhlédli vystoupení dětských souborů Šípek a Sněženka, vyslechli
sólový zpěv třináctiletého Martina
Kuxe z Brna. O tradici Otvírání
studánek pohovořil PhDr. Jan Kapusta, člen správní rady Nadace
B. Martinů.
MB

Napište to!
Přišel nedávno do redakce turista, evidentně rozzlobený a šokovaný. Ptal se místních na cestu do
Horácké galerie a po absolvování
doporučené trasy se ocitl před Horáckým muzeem. Přece není možné,
aby si lidé ve svém vlastním městě
pletli dvě tak odlišné a z hlediska
turistiky důležité instituce! Napište
to, požádal s nadějí, že glosa ignorantství některých Novoměš?áků
ovlivní.
Napiš to, slyšela jsem ten den znovu, tentokrát doma, po barvitém líčení ohavného skleníku z okurkových lahví. Přilepený na novostavbě rodinného domku je až příliš
viditelný nad jednou nejmenovanou opravovanou silnicí.. Napiš to,
je to tvoje povinnost více než koho
jiného. Jsi za to placená.
A tak přemýšlím o penězích. Svých
i mnoha učitelů výtvarné výchovy,
kterým se nepodařilo zasít semínko
estetiky. O penězích, které přijal projektant stavby, o penězích, které dostala osoba podepsaná pod stavebním povolením. Přemýšlím i o penězích, které pěstitel rajčat či okurek
ušetří.
Estetiko, estetiko, co s tebou, když
cinkot mincí je ta nejkrásnější hudba?
EJ
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Závěrečný účet hospodaření N. Města na Mor. za rok 1999
(pokračování ze str. 1)
Celkové hospodaření města za rok
1999 se řídilo základním rozpočtem, který byl schválen MZ dne
25. 2. 1999. V průběhu roku byl
rozpočet čtyřikrát aktualizován zvyšován v návaznosti na 40 poskytnutých rozpočtových opatření
z OkÚ, zejména na nové, rozpočtem nekryté akce.
Porovnáním dosažených příjmů
a celkových výdajů je patrný přebytek hospodaření ve výši 72.705,3
tis. Kč. Tento přebytek je tvořen
přeplněním kapitálových příjmů,
kde se promítly výnosy z prodeje
hlasovacích práv k akciím JME
a JMP, dále přeplněním v oblasti
daňových příjmů, zejména daní
z příjmů fyzických osob samostatně výdělečně činných a částečně
i částkou, která odpovídá nevyčerpaným výdajům.

2. Příjmy
V roce 1999 byl v základním
rozpočtu schválen celkový objem
příjmů ve výši 73.530,6 tis. Kč.
V průběhu roku došlo k jeho úpravě – zvýšení a celkový rozpočet
příjmů dosáhl objemu 96.193,1 tis.
Kč. Skutečné plnění příjmů dosáhlo celkového objemu ve výši
175.752,5 tis. Kč, což představuje
plnění ve výši 182,7% upraveného
rozpočtu. Přeplnění objemu příjmů
se promítlo do všech skupin příjmů, tj:
- daňové příjmy byly přeplněny
celkově o 15 mil. Kč. Na tomto
plnění se nejvíce podílely daně spravované finančním úřadem, zejména pak daň z příjmů fyzických osob
ze SVČ a daň z příjmů právnických
osob. Naopak u místních poplatků
nebylo plánovaných objemů dodrženo, zejména pak u poplatků
z výherních hracích automatů, kde
v průběhu roku došlo ke změně
metodiky účtování.
- nedaňové příjmy byly přeplněny
o 2.600 tis. Kč, a to zejména
u příjmů za poskytované služby
(svoz PDO 368,5 tis Kč., stravné ŠJ
o 100 tis. Kč), dále pak u příjmů
z úroků ve výši 700 tis. Kč, kde se
promítly úroky z prodaných hlasovacích práv (do doby uložení na
podílové fondy), dále pak došlo
k plnění na položkách, které nebyly rozpočtovány jako jsou sankční
platby ve výši 200 tis. Kč a přijaté
splátky půjček ve výši 490 tis. Kč.
- kapitálové příjmy byly přeplněny
o 60.800 tis. Kč, a to výnosy
z prodaných hlasovacích práv akcií
JME a JMP, které musely být dle
pokynů ministerstva financí proúčtovány do příjmů roku 1999.
- přijaté dotace byly plněny v souladu s upraveným rozpočtem, pouze u převodů z hospodářské čin-
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nosti došlo k navýšení o částku 900
tis. Kč a v rámci finančního vypořádání za rok 1998 byly městu
okresním úřadem vykryty finanční
prostředky, které město vynaložilo
na dokrytí nákladů spojených s radonovým opatřením a s volbami
do zastupitelských sborů.

3. Výdaje
Celkové výdaje pro rok 1999
(provozní, investiční a příspěvky
PO) byly v základním rozpočtu
schváleny ve výši 83.631,6 tis. Kč.
V průběhu roku došlo k úpravě –
zvýšení až na celkovou výši
106.294,1 tis. Kč, kdy došlo k posílení všech odvětví, aT již to bylo
z vlastních zdrojů města, nebo
z účelových dotací ze státního rozpočtu či státních fondů. Skutečné
čerpání celkových výdajů dosáhlo
objemu 102.973,2 tis. Kč, tj 96,9%
plnění k upravenému rozpočtu,
došlo tedy k nevyčerpání finančních prostředků v objemu cca 3.300
tis. Kč, které ovlivnily výši přebytku hospodaření.
Provozní výdaje
V základním rozpočtu na rok
1999 byla na provozní výdaje města (bez příspěvkových organizací)
vyčleněna částka ve výši 49.540,6
tis. Kč, která byla v průběhu roku
upravována – zvyšována až na objem 57.547,6 tis. Kč. Skutečné plnění pak dosáhlo objemu 55.978,8
tis. Kč, tj. 97,3% upraveného rozpočtu.
Pro rok 1999 byly v rámci provozních výdajů stanoveny dva závazné ukazatele:
limit údržby a oprav, který po provedených aktualizacích činil 6.036
tis. Kč. Skutečné čerpání pak dosáhlo objemu ve výši 5.799,6 tis.
Kč, tj. 96,1% upraveného rozpočtu. Z tabulkového zpracování je
patrné, že téměř všechna odvětví
objem finančních prostředků na
rozpočtem schválené jmenovité
akce vyčerpala, pouze u odvětví
doprava se nepodařilo realizovat
opravu kanalizační vpustě v Jiříkovicích v objemu 10 tis. Kč, dále
došlo k úspoře finančních prostředků v obci Olešná ve výši 40 tis. Kč,
kde se na opravě odvodnění sjezdu
na státní silnici spolupodílela SÚS
Bystřice n. P. Obdobná situace nastala u opravy sjezdu nad evang.
hřbitovem (u vodojemu), kde po
dohodě s SÚS ŽPár byla oprava
provedena za minimální náklady –
úspora ve výši 100 tis. Kč.
Dalším odvětvím, které nenaplnilo stanovený limit, je místní hospodářství, konkrétně pak u veřejného osvětlení, kde nebyla realizována oprava veřejného osvětlení na

ul. ŽPárská v objemu 90 tis. Kč, neboT oprava nebyla odborem výstavby povolena na „ohlášení“ – akce
byla převedena ve stejném objemu
na rok 2000 do investičních akcí.
Dále na úseku pohřebnictví nebyla
provedena celková oprava zdi na
katolickém hřbitově, prováděly se
pouze udržovací práce, čímž došlo
k úspoře finančních prostředků ve
výši 60 tis. Kč.
limit mzdových prostředků, který po provedených aktualizacích
činil 9.777,7 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo objemu 9.743,1 tis.
Kč, tj. 99,6 % k upravenému rozpočtu. Stanovený limit byl tedy dodržen.
Při čerpání ostatních provozních
výdajů (materiálové výdaje a výdaje na služby) nedocházelo k výraznějším výkyvům. Případné nevyčerpané finanční prostředky
u materiálových výdajů na jednotlivých odvětvích, např. školství
a MH, byly použity na rozpočtem
nekryté výdaje vynaložené na provedené služby. Dalším odvětvím,
kde bylo nízké čerpání provozních
nákladů, je všeobecná pokladní správa, kde byly v průběhu roku soustředěny rezervy z ostatních úseků
hospodářství města.
Příspěvkové organizace
Hospodaření příspěvkových organizací se do závěrečného účtu
promítlo pouze příspěvkem na činnost, jehož celková výše činila
12.626 tis. Kč. Příspěvek na činnost byl organizacím poskytnut na
základě předložených hospodářských plánů a stanovených závazných ukazatelů, jako jsou limit údržby, limit mzdových prostředků
a přepočtený stav pracovníků, jejichž dodržování bylo ověřeno dohlídkou, kterou provedla skupina
pracovníků finančního odboru MěÚ
v období od 28. 3. do 4. 4. Dohlídkou nebyly zjištěny žádné závažné
nedostatky.
Investiční výdaje
Na investiční záměry města bylo
v základním rozpočtu vyčleněno
celkem 21.195 tis. Kč. V průběhu
roku byl objem několikráte aktualizován až na celkový objem
36.120,5 tis. Kč. Skutečné čerpání
pak činilo 34.368,4 tis. Kč, tj. 95,1
% k upravenému rozpočtu.
V rámci aktualizace rozpočtu
byly v průběhu roku zapracovány
jednak nové investiční akce, např.
nákup pozemků průmyslové zóny
v lokalitě Pohledec ve výši 5.500
tis. Kč, nákup 15.000 ks akcí České
spořitelny v celkové hodnotě 1.500
tis. Kč, kanalizace + vodovod Jánská II. v celkovém objemu 984 tis.
Kč, komunikace Jánská II. v obje-

mu 700 tis. Kč a dále pak byly
finančně posíleny již schválené investiční akce v základním rozpočtu
o přijaté dotace ze státního rozpočtu či státních fondů, např. plynofikace města o objem 3.330 tis. Kč,
nástavba 9 bytových jednotek na
Tyršově ulici o objem 2.880 tis.
Kč, příspěvek od SVK ŽPár v celkovém objemu 300 tis. Kč určený
na kanalizaci ŽPárské ul., kanalizaci na Jánské ulici a revitalizaci Šínových rybníků.
U některých hlavních investičních akcí se nepodařilo proinvestovat upravený rozpočet. Jedná se
především o:
- nástavbu 9 bytových jednotek na
Tyršově ulici, kde zůstalo nevyčerpáno cca 2.400 tis. Kč, a to především z důvodu pozdního přiznání
státní dotace a tím pozdějšího zahájení stavebních prací oproti předpokladu. Plnění v roce 1999 však
bylo v dostatečné výši, aby mohla
být vyčerpána státní dotace. Stavba
bude dokončena ve stanoveném termínu, tj. červen 2000.
- plynofikaci města, kde zůstal nevyčerpán 1.000 tis. Kč, a to z důvodu pozdějšího obdržení státní dotace, rozšíření předmětu díla a časově
náročné projekční přípravy stavebního objektu Slavkovice a majetkoprávních problémů na stavbou
dotčených pozemcích. Plnění
v roce 1999 bylo v dostatečné výši
tak, aby mohla být vyčerpána státní
dotace. Stavba bude dokončena do
30. 6. 2000. Některé investiční akce
nebyly v roce 1999 zahájeny vůbec. Jedná se o:
- rekultivace skládky Daříkovec –
akce nebyla zahájena z důvodu časového průtahu řízení se SFŽP
o přiznání dotace. Tuto akci bude
SFŽP projednávat až v roce 2000.
V roce 1999 byla provedena pouze
revize projektové dokumentace ve
výši 48 tis. Kč a s realizací bude započato po získání oznámení o přiznaní státní dotace.
- odvodnění čp. 123 – akce v objemu 150 tis. Kč nebyla zrealizována
z důvodu nesouhlasu VAS a.s. se
zaústěním odváděných vod do jednotné kanalizace na Vratislavově
nám. Svedení vod do toku by bylo finančně neúměrně nákladné –
předpoklad realizace až po rekonstrukci kanalizační sítě v prostoru
náměstí.

4. Dluhová služba
Celková zadluženost města představuje k 31. 12. 1999 celkový objem ve výši 13.547 tis. Kč.
Z toho:
1/ vnější zadluženost
Česká spořitelna a.s. 4.028 tis. Kč
Volksbank Brno 3.668 tis. Kč

2/ přechodné výpomoci ze státního
rozpočtu fond rozvoje bydlení
3.200 tis. Kč
3/ předplacené nájemné
NSS 973 tis. Kč
MSB 1.678 tis. Kč
Zadluženost města na l obyvatele
představuje částku 1.295 Kč.
Podíl dluhové služby na výši příjmů běžného roku 1999 činí 5,7%.

5. Výnosy z prodeje
hlasovacích práv
Město Nové Město uzavřelo
v červenci 1999 smlouvu o prodeji
hlasovacích práv k akciím společnosti JMP a.s. a JME a.s., s podmínkou následného uzavření kupní
smlouvy o prodeji akcií těchto společností. Začátkem měsíce srpna,
konkrétně pak 3. 8. 1999 obdrželo
město za tento prodej finanční prostředky v objemu 59.072.068 Kč.
Tento objem byl 4. 10. 1999 navýšen o doplatek ve výši 1.808.100
Kč. Celkově tedy město obdrželo
za prodej hlasovacích práv objem
ve výši 60.777.675 Kč. Z toho:
-hlasovací práva akcií JMP (2.583
ks po 8.125 Kč včetně prémie)
22.794.975 Kč
-hlasovací práva akcií JME (6.029
ks po 6.300 Kč včetně prémie)
37.982.700 Kč
Celkový výnos z prodeje hlasovacích práv uvedených společností
byl do doby rozhodnutí městského
zastupitelstva uložen na samostatném účtu s omezenou likviditou
a celý vklad byl úročen 4,5%. Za
toto období byl výnos zhodnocen
o částku 496.832 Kč, zůstatek účtu
s omezenou likviditou tedy představoval objem ve výši 61.274.507
Kč.
Rozhodnutím městského zastupitelstva ze dne 30. 9. 1999 byl výnos z prodeje hlasovacích práv ve
výši 60.000.000 Kč uložen u dvou
společností, a to:
- u Spořitelní investiční společnosti
(SIS) v objemu 30.000.000 Kč
- u Investiční kapitálové společnosti KB (IKS) v objemu 30.000.000
Kč
Za dobu uložení, tj. od 15. 10.
1999 do 31. 12. 1999 byly tyto
objemy zhodnoceny takto:
- SIS o částku374.934,8 Kč, celkový zůstatek tedy činí 30.374.934,80
Kč
- IKS o částku 331.161,11 Kč
celkový zůstatek tedy činí
30.331.161,11 Kč
- celkový zůstatek na účtu s omezenou likviditou činí 1.274.507 Kč
Celkové zhodnocení výnosů
z prodaných hlasovacích práv za
období od 3. 8. 1999 do 31. 12.
1999 představuje finanční objem
ve výši 1.202.927,90 Kč.
Věra Strašilová
vedoucí finančního odboru
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CZECH ŠMEJD?
Reaguji na článek o dlužnících
nájemného v městských bytech
v Novoměstsku ze dne 3. 5. 2000,
již druhý příspěvek věnovaný
(údajně z rozhodnutí Městské rady
v Novém Městě na Mor.) „dlužníkům nájemného“.
Předpisy občanského zákoníku
označují nájemné jako úplatu za
nájem bytu, který přenechává pronajímatel nájemci do užívání. Z tohoto důvodu nejsou v nájemném
zahrnuty ceny za vytápění, dodávku teplé vody, úklid společných
prostor, používání výtahu atd. Proto se za nájem bytu platí jednak
nájemné, jednak úhrady za plnění
poskytované s užíváním bytu.
V článku byli uvedeni všichni nájemci jako „neplatiči nájemného“.
(Pozn. red. V titulku i v textu byl
redakcí omylem uveden zkrácený,
obecně vžitý ale nesprávný údaj.)
Pokud by nájemce nehradil měsíčně nájemné a zálohy za služby
spojené s užíváním bytu, je označen dlužníkem za nájem bytu. Tato
skutečnost se posuzuje jako hrubé

porušení nájemní smlouvy se všemi důsledky ze strany nájemce.
Avšak správcem chybně provedené zúčtování úhrad za služby spojené s užíváním bytu a tím i nesplnění podmínek k řádnému plnění
již není pouze věcí nájemce. V období březen – říjen 1999 (tj. 8 měsíců) bylo podáno ze strany naší
zúčtovací jednotky - našeho domu
- několik reklamací na nesprávně
provedené vyúčtování roku 1998.
Reakce MSB byly následující:
„Vyúčtování nákladů je v pořádku
a reklamaci považujeme za neoprávněnou“. Tyto reakce samozřejmě obsahovaly i určitá upozornění
– od zveřejnění v tisku až po upomínku před žalobou u soudu.
Těmito záležitostmi se zabývali
(nebo spíše nezabývali) na MSB
tito zaměstnanci: paní Obrová, paní
Petriláková, JUDr. Boukal, Ing.
Poul.
Co se však nestalo. Po uveřejnění
mého příspěvku v Novoměstsku
v listopadu 1999 MSB zrušila své
původní tvrzení o správnosti svého

Policie informuje
V letošním květnu si Policie ČR
rozhodně nemůže stěžovat na nedostatek práce. Za toto období je
evidováno více jak 30 případů trestných činů v rámci celého služebního obvodu, v samotném městě
pak 13 případů. Většinou se jedná
o majetkovou trestnou činnost, tedy
krádeže vloupáním do rekreačních
objektů, do motorových vozidel,
ale nechybí ani neplacení výživného, vydírání, krádeže jízdních kol,
vloupání do prodejny a pod. Mimo
tr. činů, tedy jednání, které končí
před soudem, řeší policie celou řadu
zejména majetkových přestupků
a přestupků proti občanskému soužití, a to jak uložením blokových
pokut, tak oznámením městskému
úřadu. Přsestupky v dopravě jsou
pak samostatná kapitola.
Při prošetřování jednotlivých
trestních oznámení se policisté stále
setkávají s nezájmem občanů a někdy i organizací o zajištění svého
majetku, čímž dávají zlodějům příležitost. Svědčí o tom doslova vystavené cenné věci v motorových
vozidlech, nezajištěná jízdní kola
před obchody, ale i lajdáctví nájemníků, kteří nezamykají vchodové dveře alespoň na noc, a pod.
Dne 14. 5. byl policisty usvědčen občan z Bystřice n. P., který
v jedné z prodejen v N. Městě odcizil napodobeninu revolveru. Následně bylo zjištěno, že má na svědomí i krádež v prodejně v Radňovicíh. Za tyto krádeže se o něj bude
dále starat policejní vyšetřovatel.
Dne 20. 5. došlo k úhynu rybí
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násady v sádkách ČMRS v N. Městě, kde je škoda odhadována na
90 tis. Kč. Šetření dosud není ukončeno, ale je podezření, že k úhynu
došlo v důsledku práškování sousedních polí.
Dne 28. 5. došlo k vloupání do
příručního skladu hotelu SKI se škodou 12,5 tis. Kč. Pachatel dosud
zjištěn nebyl, do pátrání je zapojena kriminální služba.
Dne 29. 5. oznámil policistům
občan, že byl přepaden a okraden
o 2 tis. Kč. Důsledným šetřením
však bylo prokázáno, že je celá historka smyšlená a oznamovatel peníze prohrál v hracích automatech.
Zbytečně tak zaměstnával jak policisty, tak i lékaře v nemocnici, kteří
se mohli věnovat závažnějším událostem.
mjr. Vašík Ant.

TRUHLÁŘSTVÍ
KOTOVIC
výroba
kuchyňských linek
obývacích stěn
dětských pokojů
ložnic
kancel. nábytku
Kotovic Luboš
Německého 810
Nové Město na Moravě, 592 31
tel. + fax 0616/615 223

předloženého vyúčtování. Došlo
k částečné opravě vyúčtování (dvojnásobně naúčtovaných nákladů). Při
této úpravě dokonce MSB svou
vlastní aktivitou objevila další nedostatky. Ale vzhledem k tomu, že
vyúčtování nadále neobsahovalo
údaje, které jsou potřebné ke kontrole správnosti vyúčtování, považuji předložené vyúčtování opět za
nesprávně provedené a tudíž nesplatné. V praxi to znamená, že téměř 9 měsíců se MSB těmto připomínkám nevěnovala a zasílala nájemcům pouze svá upozornění
a poplatky z prodlení.
Tyto poplatky již v únoru 2000
dosahovaly v mém případě výše
3700 Kč. Referentky MSB totiž
dokázaly k tomuto datu naúčtovat

„poplatek z prodlení“ již od 6. července 1999. A to i přesto, že mylně
naúčtované náklady byly opraveny až 25. 11. 1999!
Pouze bližší prověření ukáže,
komu lze přičítat zavinění v plnění,
na které nebylo prokazatelným způsobem ze strany MSB v rámci jejích
povinnosti reagováno a jaký dopad
bude mít zveřejňování nepravdivých tvrzení.
Proto ponechám hodnocení této
více jak roční práce zúčastněných
pracovníků MSB v N. Městě na
Mor. na zřizovateli této organizace,
na Městské radě Nového Města na
Mor. Sám za sebe bych označil tuto
roční práci nálepkou „CZECH
ŠMEJD“.
Ing. Antonín Pitrun, Tyršova 727

Souhlasím s Ing. Pitrunem, že
hodnocení práce MSB náleží zřizovateli této organizace. Protože Městská rada viděla řadu nedostatků
v činnosti a práci MSB v minulých
letech, odvolala bývalého ředitele
organizace z funkce a k 1. 9. 1999
jmenovala na tento post Ing. Josefa
Poula. Je nepochybné, že se v současné době daří odstraňovat chybné kroky minulého období, byT to
není jednoduché.

Každý občan má právo vznést námitku, reklamovat vyúčtování nákladů spojených s užíváním bytu.
Je naší povinností se touto reklamací zabývat a to se také v případě
Ing. Pitruna stalo. Pokud není spokojen se závěry mnoha jednání, kterých se osobně zúčastnil, může se
obrátit na nezávislý soud.

Ředitel Městské správy budov
Ing. Josef Poul byl vyzván, aby na
výše uvedený text reagoval. Nabídl
ke zveřejnění písemné vyjádření autorů softwarového programu, který je pro výpočet ceny za poskytované služby související s bydlením
používán. Ten z nedostatku místa
nepřetiskujeme, pouze potvrzujeme jeho existenci i v něm uvedené
konstatování, že MSB v N. Městě
postupuje při výpočtech cen správ-

ně. Ředitel MSB dále sdělil, že text
Ing. Pitruna je veskrze nepravdivý
a že zvažuje podat na jeho autora
trestní oznámení. S Ing. Pitrunem
měl za účasti místostarostky o celé
záležitosti znovu jednat, ten však
předem oznámil, že se schůzky nezúčastní a jednání zpochybnil. Ředitel MSB nechává úsudek na serióznost jednání Ing. Pitruna na čtenáři.
red.

Zdeňka Marková
zástupce starosty

NABÍZÍ:

SOLÁRNÍ SYSTÉMY

w sezónní ohřev bazénů, příprava teplé užitkové vody :
- plastové absorbéry LITHOPLAST SOLAR
- gumové absorbéry ENERSOL
(přímý ohřev bazénové vody, TUV, prodloužení koupací
sezóny, využití v rekreačních objektech, chatách, chalupách)
w sluneční kolektory HELIOSTAR pro celoroční provoz
- ohřev TUV, přitápění objektů, ohřev bazénů
w solární bojlery, regulační armatury, nerez nádrže

BAZÉNY

w široký výběr typů a provedení
bazénová chemie, příslušenství bazénů

TOPENÍ, VODA
w
w
w
w

radiátorové - podlahové topení, rozvody měP, plasty, Fe
instalace domovních rozvodů vody, zařizovací předměty
dodávka domovních vodáren, napojení na vodní zdroje
návrh, projekce, prodej, montáž, servis

Objednávky a informace na adrese:
593 01 Nové Město na Moravě, Masarykova 305
tel. 0616/616659, tel., fax 0616/618949, 616825,
mob. 0604/438099
e-mail: envigest.sv@iol.cz, internet: www.samuel.cz/~solar

Výběr poplatků za komunální odpad
Město Nové Město na Moravě,
odbor investic a místního hospodářství oznamuje občanům města
Nového Města na Moravě a jeho
místních částí, že dne 19. 6. bude
zahájen výběr poplatku za komunální odpad od občanů, stanovený
v příloze č. 1 obecně závazné vyhlášky města Nového Města na
Moravě č.3/2000 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem
a poplatku za komunální odpad,
kterou městské zastupitelstvo schválilo na svém IX. řádném zasedání
dne 25. 5. Současně bude vydávána známka na označení sběrné nádoby.
Poplatek bude vybírán
1. V budově MÚ – přízemí, kancelář proti podatelně:
Po
8 – 11
12 – 17
Út
8 – 11
12 – 14
St
8 – 11
12 – 17
Čt
8 - 11
12 – 14
Pá
8 – 11
12 – 13

2. V místních částech města Nového Města na Moravě:
Prodejní místa a hodiny budou
upřesněny předsedy komisí pro
místní samosprávu v jednotlivých
místních částech.
Výběr poplatku bude probíhat ve
výše stanovených hodinách v období od 19. 6. do 30. 6. 2000.
Výše poplatku je stanovena na 180
Kč na občana a II. pololetí roku
2000. Od poplatku jsou osvobozeni vojáci ve výkonu základní
vojenské služby.
V případě uhrazení poplatku po stanoveném termínu se jeho výše nemění.
Svozové známky pro podniky
a podnikatele (právnické osoby
a fyzické osoby oprávněné k podnikání) prodávají TS služby s.r.o.
Nové Město na Moravě, Soškova
ulice 1346.
Marcela Kratochvílová,
odbor IMH

Výňatek z vyhlášky města Nového Města na Moravě č. 3/2000 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem a poplatku za komunální
odpad
Čl. 10 Poplatek za komunální odpad
1. Poplatníkem je každá fyzická
osoba, která bydlí nebo se zdržuje
na území města, při jejíž činnosti
vzniká na území města komunální
odpad.
2. Plátcem poplatku je vlastník nebo
správce budovy či nemovitosti, kde
vzniká komunální odpad. U bytových domů plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky. Vlastníci bytů vymezených jako jednotky podle zvláštního zákona 3, kteří
nemají určeného správce, jsou poplatníky i plátci zároveň.
3. Správu poplatku vykonává město prostřednictvím odboru investic
a místního hospodářství a odboru
finančního.
4. Nebude-li poplatek zaplacen včas
nebo ve správné výši, vyměří obec
poplatek platebním výměrem.
5. Poplatek za komunální odpad
hradí fyzické osoby v nájemních
domech městu v měsíčních splátkách, a to prostřednictvím organizace spravující bytový fond. Ostatní v pololetních nebo ročních splátkách.

Prodejna
sudového vína

(dosavadní adresa hotelová
ubytovna DUO)
oznamuje

zmìnu adresy prodejny:
Sokova 212
(vedle hotelu Musil)
mobil 0606234413

6. Z poplatku jsou hrazeny náklady města spojené s tříděným sběrem, svozem, tříděním, využitím
a zneškodněním komunálního odpadu.
7. Náklady na mimořádný svoz hradí jeho objednatel.
8. Poplatek za komunální odpad
hradí fyzické osoby ode dne účinnosti této vyhlášky.
9. Právnické osoby a fyzické osoby
oprávněné k podnikání platí smluvní cenu stanovenou dohodou s pověřenou osobou.
10. Výše a způsob poplatku za komunální odpad je uveden v příloze
č.1 této vyhlášky.
Příloha č. 1 Poplatek za komunál-

H&B

malíøství, natìraèství,
s moností úklidu
●

Milan Hrube
Neèasova 19
Nové Mìsto na Moravì
tel., fax 0616/617 419
nebo 0604/549 474
●

nabízíme i zednické
a obkladaèské práce
●

roziøujeme nabídku
o instalatérské
a topenáøské práce

ní odpad na II. pololetí roku 2000
1. Občané s trvalým, přechodným
pobytem v Novém Městě na Moravě a jednotlivých místních částech k 1. 6. 2000 a občané, kteří
nemají hlášený pobyt, ale na území obce se zdržují.
Poplatek za II. pololetí roku 2000
je stanoven na částku 30 Kč za poplatníka a měsíc, tj. 180,- Kč za
poplatníka za rozhodné období,
a to od 1. 7. do 31. 12. 2000.
2. Občané s trvalým, přechodným
pobytem v Novém Městě na Moravě a jednotlivých místních částech k 1. 6. 2000 a občané, kteří
nemají hlášený pobyt, ale na území obce se zdržují, mají uhrazený
poplatek podle bodu I. a mají zá-

jem o další likvidaci – domácnosti
do 6-ti členů.
Poplatek je stanoven :
a) jednorázový způsob poplatku,
a to 60 Kč za svozovou známku
b) jednorázový způsob poplatku,
a to 60 Kč za pytlový systém – 1 ks
3. Občané bydlící ve stavbách pro
individuální rekreaci
Poplatek je stanoven :
a) podle počtu poplatníků v čísle
popisném nebo čísle evidenčním
podle bodu I.
b) jednorázový způsob poplatku,
a to 60 Kč za svozovou známku
c) jednorázový způsob poplatku,
a to 60 Kč za pytlový systém – 1 ks
4. Přistěhovaní občané
Je stanovena stejná výše poplatku,
a to 30 Kč za poplatníka a měsíc.
Výše poplatku je odvislá od délky
pobytu v rozhodném období.

TS služby s.r.o. nabízí
svým zákazníkům následující služby:
- provádění staveb na klíč
- rekonstrukce staveb
- pokládky zámkové dlažby
- přistavování kontejnerů AVIA, LIAZ
- likvidace odpadů
- práce zemními stroji a vysokozdvižnou plošinou
- strojní čištění komunikací a zpevněných ploch
- nákladní autodoprava

Dále nabízíme k prodeji:
- drcené kamenivo (štěrk, dr1, prosívka, lomový kámen)
- tříděný písek do betonu i omítek (Hrušovany, Božice)
- zatravňovací dlažbu, záhonové chodníky, záhonové obrubníky
a další stavební profily z recyklovaného plastu

TS služby s.r.o.
Soškova 1346, 592 31 Nové Město na Moravě
Tel.: 0616/618 936, 618 938
Tel. + Fax: 0616/937

Úvěry od Wüstenrotu Vám umožní
realizovat své představy
o příjemném bydlení
Překlenovací úvěr
- úvěr přidělen již od složení 20 % vlastních prostředků
- úroková sazba 6,9 % - 11 %
- do 60.000 Kč
- možnost čerpání bez ručitele
Úvěr KONSTANTA
- okamžitý úvěr s úrokovou sazbou 7,2 % (max. 48 měsíců), poté 6 %
- zvýhodnění státní podporou
- konstatní splátka po celou dobu splácení
Kompletní nabídku doplní v případě potřeby zajištění úvěru
náš kooperační partner - pojiš2ovna KOOPERATIVA
Masarykova 1494
(objekt autosalonu NISSAN)
Nové Město na Moravě

-7-

100 let kopané v Novém Městě na Moravě
V publikaci Centenarium recreations physicae 1870 – 1970, vydané TJ Sokol N. Město na Mor.,
uvádí Jiří Kadlec, dlouholetý sekretář Sportovního klubu: „...kopaná se počala hrát v Novém Městě
na Moravě v roce 1900, jak je zaznamenáno v zápisové knize...“
Počátky organizované tělovýchovy v N. Městě spadají do konce
XIX. století. Významnými mezníky jsou mimo jiné zřízení vyšší zemské reálné školy v roce 1894 a založení Bruslařského (později Sportovního) klubu v roce 1895. Ze
zimních činností je to lyžování
a bruslení, z letních pak turistika,
jízda na kole, tenis a také kopaná.
Z dostupných materiálů je zřejmé, že reálka, tedy studenti i profesoři, stála u zrodu a rozšíření tohoto
sportu na Novoměstsku. Doklady
o tom jsou zaznamenány ve výročních zprávách reálky, pravidelně
vydávaných od jejího založení.
Ve třetí zprávě za školní rok
1896-97 jsou mezi herním nářadím, které v tom roce přibylo, uvedeny 2 branky ke hře kopaná za
4 zl. a ve zprávě z dalšího roku
2 branky, 6 tyčí s kováním ke hře
fotbal, 2 míče duté 23 cm veliké
kožené a dále 20 čapek, 10 červených a 10 tmavomodrých.
Jak vyplývá z úvodní citace, kopaná začala zapouštět kořeny od
roku 1900 i u novoměstské veřej-

Atletika
V sobotu 20. 5. se konalo v Olomouci Mistrovství Moravy a Slezska na dráze. V soutěži dorostenců
na 800m startoval Vít Jeřábek a obsadil 5. místo časem 2:04,46 min.
Ve stejném závodě mužů byl Petr
Hubáček druhý – čas 1:57,79 min.
V závodě na 1500m pak Petr obsadil opět stříbrnou příčku a zaběhl
výborný čas 3:56,93 min. Přesně
zopakoval úspěch z halového mistrovství a vlastní tak pro letošní rok
čtyři stříbrné medaile z Mistrovství
Moravy a Slezska.
ph

nosti. Počátky byly složité. Chyběly potřebné rekvizity, k dispozici
bylo jen hřiště u reálky, jehož rozměry (asi 50 x 60 m) umožňovaly
hru jen o sedmi hráčích. Hrály se
jen přátelské zápasy, převážně
v letním období. Soupeři byli fotbalisté z Velkého Meziříčí, Hlinska,
později i z Německého (Havlíčkova) Brodu, Tišnova a Bobrové.
Vzhledem ke složitým dopravním
podmínkám a nedostatku finančních prostředků byly hlavními dopravními prostředky žebřiňák, kolo
a vlastní nohy.
Období 1. světové války znamenalo naprostý útlum veřejného
i sportovního dění, až za první republiky dochází k rozmachu novoměstské kopané ve třech vlnách.
První etapou jsou léta 1920–22, kdy
se fotbalový odbor SK vedle tradičních přátelských utkání poprvé
zapojuje do soutěží. Druhým,
ovšem kratším a méně významným
obdobím rozkvětu jsou roky 1925
a 1926, kdy se opět hrají především
přátelské zápasy, s mužstvy z bližšího okolí. Teprve zpráva z valné
hromady SK kopané z 23. 11. 1932
mohla konstatovat, že se v tom roce
obnovil fotbalový odbor, který získal a upravil hřiště na sokolském
stadionu a může se pochlubit pěknými výsledky a stále se lepšící vyspělostí. 17. července 1932 byl tehdy na nově otevřeném hřišti sehrán
první zápas s SK Slovan Město
ŽPár.
V následujícím období měl novoměstský fotbal dobrou úroveň.
V roce 1933 vstoupil do soutěže,
a to do čtvrté mistrovské třídy Bradovy župy. Po roce se Novoměstští
probojovali do třetí třídy a v roce
1937 do druhé. Králem střelců
v roce 1935 byl Zdeněk Kadlec
s 28 góly, v roce 1936 Otto Kafka
s 10 góly.
V době okupace se novoměstští
fotbalisté nezúčastnili žádných mistrovských soutěží, ale vedle přátelských zápasů sehráli i několik
velmi dobrých utkání v boji o Čes-

Prvenství získalo SOUL N. Město
Dne 9. a 10. května proběhla
v areálu SOUL v Novém Městě na
Moravě – Petrovicích rezortní soutěž opravářů lesních strojů a zařízení. Výsledky byly vyrovnané a ukázaly vysokou úroveň budoucích
opravářů. První místo v družstvech
získali učni z N. Města, na druhém
místě skončili soutěžící z Harrachova a třetí místo patřilo opravářům z Vimperka. V jednotlivcích si
nejlépe vedl Petr Večeřa ze SOUL
v N. Městě, za ním skončil Petr
Holas z téhož učiliště a třetí místo
obsadil Pavel Rohlena z Harracho-
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va. Všichni zúčastnění obdrželi
hodnotné ceny od sponzorů.
Kromě této soutěže se žáci SOUL
v N. Městě účastní i řady dalších
soutěží, např. celostátní truhlářské
soutěže Cena Junior, kterou pořádá
časopis Truhlářské listy, soutěže ve
svařování Pohár Linde ve FrýdkuMístku a soutěže mechanizátorů lesní výroby v lesní těžbě. Ve všech
těchto soutěžích žáci SOUL z N.
Města vždy dobře obstáli.
Ing. Miroslav Sláma,
ředitel SOUL

ký pohár. Bylo by mylné se domnívat, že fotbal je jen hra a nemá
s osudy národa nic společného. Pravý opak je pravdou. Za ty novoměstské fotbalisty, kteří přišli o život
v protinacistickém odboji, uvePme
alespoň dvě jména:
Jako občan židovského původu
se brzy ocitl v koncentračním táboře Osvětim dlouholetý hráč, později předseda fotbalového oddílu
a obětavý mecenáš Karel Brady –
Metzl a zahynul tam s téměř celou
rodinou. Krutou daň si nacisté vybrali mezi novoměstskými fotbalisty v době heydrichiády. Jako rukojmí byl 17. 6. 1942 popraven
jeden z prvních kapitánů, duše novoměstského fotbalu dvacátých let
a pozdější funkcionář Metoděj Čejka – Meda.
Znovuzrození novoměstského
fotbalu po 2. svět. válce je spojeno
s výstavbou průmyslového podniku Chirana. Zásluhou sportovců
z Chirany byl v roce 1950 fotbal
opět vzkříšen k životu. Od svého
ustavení rozšiřoval oddíl postupně
činnost. K mužstvu dospělých z roku
1950 přibylo v následujícím roce
družstvo dorostenců a později začalo hrát i B mužstvo. V roce 1955
zahájili činnost žáci pod vedením
Miloslava Tomka a v dalším roce se
po delším čase znovu dali dohromady staří páni.
Sezónou 1957-58 začíná jedno
z nejúspěšnějších období novoměstského fotbalu. Nové Město s převahou zvítězilo v 1. B třídě a postoupilo do tehdy nejvyšší soutěže řízené krajskou sekcí, to je do 1. A
třídy, ve které hrálo 5 let. Tomuto
úspěchu se téměř přiblížilo mužstvo 70. let, které bojovalo v tehdy
druhé nejvyšší soutěži Jihomoravského kraje, tedy 1. A třídě, o čelné
pozice.
Teprve v sezóně 1984-85, tedy
po dvou desetiletích, vybojovali novoměstští fotbalisté po vítězství
v 1.A třídě podruhé účast v krajském přeboru. I přes veškerou snahu a bojovnost přišel sestup již po
roce.
Potřetí si naši fotbalisté vybojovali postup do krajského přeboru
v sezóně 1998-99. To však už není
historie, ale současnost, kterou předcházela zásadní organizační změna. Bylo jí spojení fotbalových klubů Radešínské Svratky a N. Města
v roce 1998. Nový fotbalový klub
pracuje pod názvem FC Bohemia
Breeding Radešínská Svratka –
Nové Město na Moravě.

Z publikace 100 let kopané
v Novém Městě na Moravě, která
vyjde v červnu t.r. a bude možno si
ji při oslavách zakoupit, vybral
Mgr. Jiří Maděra

Program oslav
Sobota 8. července
FOTBALOVÝ TURNAJ
(stadion na Sportovní ulici)
Mužstva:
A) SK Slávia Praha – fotbal
B) FC Stavo-Artikel Brno
C) FC Synot St. Město
D) FC PSJ Jihlava
Časový sled:
1. zápas 10:00 (B-D)
2. zápas 11:45 (A-C)
3. zápas 14:30 (o 3.-4. místo)
4. zápas 16:30 (finále)
V doprovodném programu vystoupí skupina Králíci a Ineke,
zpěvačka z Holandska a novoměstské mažoretky
soutěže o skvělé ceny pro diváky *
slosování vstupenek o věcné dary *
bohaté občerstvení * prodej sportovního zboží
Vstupné: 80 Kč (ženy, důchodci,
ml. do 18 let 50 Kč)
mládež do 15 let zdarma
❖ ❖ ❖
Doprovodný program: Ocenění
významných osobností novoměstského fotbalu
(Při nepříznivém počasí v KD od
20.30 hod., s programem)
❖ ❖ ❖

Neděle 9. července
(stadion na Sportovní ulici)
11:00 předzápas žen
12:45 vystoupení skupiny Králíci
a Ineke
13:15 westernová show
❖ ❖ ❖
14:00
STARÁ GARDA NOVÉHO
MĚSTA : AMFORA
❖ ❖ ❖
16:00 vystoupení skupiny Králíci
ukončení oslav
Vstupné: 80 Kč (ženy, důchodci,
ml. do 18 let 50 Kč)
mládež do 15 let zdarma
Prodej: Almanach 60 Kč, vlaječka
20 Kč
❖ ❖ ❖
generálním sponzorem oslav je
holandská pojiš?ovací společnost
Nationale Nederlanden
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