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NOVA CIVITAS
Tradiční městská slavnost se
koná v pátek 7. července na Vratislavově náměstí.
Návštěvníci mohou v době od
8 do 17 hodin navštívit řemeslný
jarmark, po celou dobu jarmarku
budou pro děti připraveny atrakce typu lunapark, skákací hrad,
poníci atd.
V kulturním programu očekáváme vystoupení:
10,30 – 11,00
národopisný soubor Šípek
13,00 – 15,00
folkový soubor Koflík
15,30 – 16,00 mažoretky ZUŠ
16,00 – 17,30 Venkovská kapela
17,30 – 19,00 Králíci a Ineke
20,00 – 22,00 Yo Yo Band
Změna programu je vyhrazena,
podrobnosti sledujte na plakátech.

Navštivte starostu
Na starostu města Petra Pejchala
se mohou občané obracet se svými
nápady i připomínkami každý první pátek v měsíci od 16 do 18 hodin. Přijme je v zasedací místnosti
MÚ (přízemí, vlevo). Budova bude
v tuto dobu otevřená.
red.

4. ÈERVEN CE 2000

N. Město vkládá 4,5 mil. Kč do Novoměstské teplárenské a.s.
Valná hromada akcionářů Novoměstské teplárenské a.s. schválila navýšení základního jmění společnosti peněžitým vkladem o celkem 15 mil. Kč, a to ve
stáva-jícím poměru vlastnictví akcií – 30 : 70. N. Město vkládá 4,5 mil. Kč, druhý akcionář COGEN a.s.
10,5 mil. Kč. Přijaté opatření je prvním krokem ke
zlepšení situace a pomůže vyvést společnost ze ztráty
na nulu, případně do mírného zisku. N. Město nabízí

i nepeněžitý vklad, výkup výměníkových stanic a zhodnocení kotelny.
O dalších ekonomických opatřeních budou jednat
následná představenstva společnosti, první z nich se
mělo uskutečnit v termínu 28. 6. Cena tepla není v současné době na programu jednání, je závislá především
na ceně zemního plynu.
EJ

Zprávy z radnice
Z hlavních bodů 39. řádného
jednání MR ze dne 5. 6.:
❒ MR se rozhodla vyjít vstříc Úřadu práce v otázce výše nájemného
v nových prostorách nad Komerční bankou. Původně chtěli představitelé města pronajímat místnosti na
velmi výhodném místě za 400 Kč/
m2, ÚP však hrozil přestěhováním
se do okresního města. Po zvážení
všech okolností přistoupila MR na
nízké nájemné cca 250 Kč/m2. Tento ústupek chápe jako morální dar
vůči ÚP a vstřícný krok vůči občanům celého regionu. Smlouva byla
uzavřena do konce roku 2001. Nová
smlouva by měla reagovat na valorizaci i na nižší provozní náklady,
které se v nových prostorách dají
předpokládat.

Občanské sdružení Diakonie Úpice děkuje
„...jsme nesmírně rádi, že se opět
setkáváme s Vaší pomocí, že Vám
můžeme opakovaně poděkovat za
zájem, porozumění i ochotu pomoci těm, kteří ne svojí vinou jsou na
tom hůře než my. Váš laskavý dar
poslouží lidem v sociální tísni, dětským domovům, pěstounským rodinám, ženám samoživitelkám, nezaměstnaným, imigrantům, občanům
u nás i v zahraničí...“ To je krátký
úryvek z dopisu, který přišel jako
reakce na sbírku starších oděvů,
obuvi atd. uspořádané rodinou Řehákovou v polovině května.
Přílohou děkovného dopisu byly
i další informace o činnosti sdružení a nabídka letních táborů a rekreací pro děti ze sociálně slabých rodin. Všechny materiály jsou vyvěšeny na úřední desce v hale MÚ.
Najdete v nich adresy dalších sběrných a výdejních míst, seznam nejvítanějších předmětů, číslo účtu pro
finanční příspěvky a jiné vhodné
informace pro všechny, kteří by

ZDA RM A

mohli a chtěli přispět individuálně.
Těm, kteří by chtěli využít další
organizovanou sbírku v N. Městě,
sdělujeme, že paní Blanka Řeháková je připravena uspořádat sbírku
v podzimních měsících, ještě před
plánovanými stavebními úpravami
v kotelně na Hornické ulici. Termín včas zveřejníme.
red.

❒ Blíží se termín schválení Územního plánu města. Komplikací je
protest občanů k přeložce silnice
II/150, která se dotýká části zahrad
na Oboře. Zmíněná varianta byla
převzata z projektu ředitelství silnic
a dálnic a v době do 10 let má být
tímto investorem realizována. Toto
řešení klade důraz na dostupnost,
propojenost a průjezdnost celého
území s ohledem na rozvoj cestov-

ního ruchu a rozvoj podnikatelských
aktivit. Město se chce pokusit v dalších jednáních prosadit zachování
stávající silnice, pouze s jejím narovnáním, pokud se nestane podmínkou tohoto rozšíření a narovnání demolice rodinných domů.
Průtahy by však neměly ohrozit
veřejný zájem, kterým je mj. i schválení ÚP.
❒ V průběhu července a srpna
bude MR zasedat nepravidelně,
minimálně však jedenkrát měsíčně.
dle informací Z. Markové

Vysočinou na kolech
Na začátku měsíce června bylo
dokončeno vyznačení části dálkové cyklotrasy Jeseník – Znojmo,
a to úseku vedoucího přes náš okres
od Bystrého u Poličky přes Nové
Město na Moravě do Horních Radslavic. Vyznačený úsek se skládá ze
dvou dílčích tras č. 103 (Kadov –
Horní Radslavice) a č. 104 (Kadov
– Bystré) o celkové délce 77,1 km.
Přípravu vyznačení tohoto úseku
cyklotras zabezpečovalo Městské
informační centrum v Novém Městě na Moravě. Finančně se na projektu podílely vedle N. Města také
obce Blízkov, Fryšava pod Ž.h.,
Hodíškov, Horní Radslavice, Jim-

ramov, Kadov, Líšná, Měřín, Netín, Nový Jimramov, Obyčtov, Ostrov n.O., Radostín n.O., Sněžné,
Sulkovec, Tři Studně a Okresní úřad
ve ŽMáře n.S. V současné době je
připravován propagační materiál
k této nové cyklotrase, kde bude
jednoduchá mapka, kilometráž, graf
výškového převýšení a základní
údaje o obcích, kterými cyklotrasa
prochází. Otevření této cyklotrasy
je dílčím krokem k postupnému
rozšiřování značených cyklotras
v našem regionu, což přispěje
k většímu zájmu turistické veřejnosti o oblast Novoměstska.
Ing. Pavel Svoboda

Keramické vařečky
za dobré obědy
Ve školní jídelně při I. ZŠ se
nestravují jen školáci a učitelé. Mezi
další strávníky, i když nepřímé, patří děti z Centra Zdislava. Obědy
jim velmi chutnají a rozhodly se
poděkovat po svém. Pod vedením
svých vychovatelek vytvořily 12
keramických vařeček - postaviček,
každou jinou, vkusně barevně vyzdobenou. S malou kytičkou a pěkně předneseným poděkováním je
14. června předaly kuchařkám
a vedoucí školní jídelny.
EJ

Úmrtí
5. 5. Ludmila Mannová
Pavlovova 1516
7. 5. Václav Melichar
Sportovní 219
8. 5. Lenka Šustáčková
Masarykova 228
19. 5. František Pařil
Jánská 261
25. 5. Marie Halová
Maršovice 41
25. 5. Jana Hradecká
Dukelská 563
25. 5. Klement Kusý
Hornická 978
26. 5. Jana Hudcová
Pohledec 86
28. 5. Eliška Kinclová
Mírová 1288

ZUŠ
(1930)

v N. Městě n. Moravě

(1927)

má ještě volná místa pro zájemce
o studium v tanečním oboru.
Od září bude výuku vést nová
mladá paní učitelka, absolventka
Taneční konzervatoře J. Ježka
v Praze - obor scénický tanec se
7letou taneční praxí v divadle IMAGE v Praze. Absolvovala zahraniční stáže v Belgii a Francii a semináře zaměřené na moderní tanec, který je její doménou.
Budeme tedy moci všem zájemcům o taneční umění nabídnout
všestrannou taneční a pohybovou
výchovu pod vedením kvalifikované síly i společné projekty tanečního a literárně dramatického oboru včetně vystupování v pražských
divadlech. Zájemci se mohou hlásit
až do září v ředitelně ZUŠ na Vratislavově nám. 121 nebo na tel. čísle
615191 nebo nechat kontakt na
MEMO BOXU na tomtéž čísle.

(1976)
(1927)
(1946)
(1936)
(1948)
(1946)
(1937)

Jubilanti
4. 7. Bohumila Čejková 89 let
Jánská 269
5. 7. Zdeněk Kadlec
87 let
Masarykova 208
7. 7. Helena Marková
90 let
Mírová 530
8. 7. Anna Žídková
80 let
Tyršova 1002
12. 7. Marta Šírová
86 let
Jiříkovice 50
16. 7. Marie Kachlíková 75 let
Olešná 51
21. 7. MUDr. Petr Odehnal 85 let
Pavlovova 1512
29. 7. Josef Pulkrábek
87 let
Jiříkovice 54
31. 7. Marie Bukáčková
80 let
Slavkovice 24
Všem jubilantům blahopřejeme!

Knihkupectví Trojan
nabízí zábavné hry na dovolenou
a na prázdniny:
*Člověče, napij se 2.
*Pivcáby
*Daňový poplatníku, nezlob se

Městská knihovna
upozorňuje své návštěvníky na
změněnou půjčovní dobu v měsících červenci a srpnu. (Úplně uzavřena bude 3. – 7. 7.)
po
zavřeno
12.30-17.30
út
zavřeno
st
zavřeno
čt
zavřeno
pá
9.00-11.00 12.30-17.30

HALINA PAWLOWSKÁ
30. 8. v 19,30 v Novém Městě
na Moravě v kulturním domě
One Woman Show - svébytná jevištní kreace scénáristky a moderátorky Haliny Pawlowské.
Předprodej vstupenek již probíhá
v novoměstském Informačním centru - tel. 0616/650215. Cena vstupenek: 150, 140 a 130 Kč.

Veselá sedma potěšila
Dubnový televizní pořad Příště
u vás, v N. Městě měl u diváků
velmi dobrý ohlas. MVDr. Jan Sedlařík přiznal mnoho ústních, telefonických i písemných ohlasů na
vstoupení Veselé sedmy. Vybíráme z dopisu Jiřiny Formanové
z Brna, která má k N. Městu osobní vztah: „.. proplakala jsem celou
tu půlhodinu. Můj otec pocházel
z N. Města a já jsem si to město
zamilovala. Vaše písničky mě moc
dojaly. Jsem všem moc vděčná, považuji to za nejkrásnější dárek k narozeninám, je mi právě 77 let. Budu
pečlivě sle-dovat televizní program,
třeba to vyjde a zase o Vás uslyším.“
Divák Jetelina z Prahy také velmi
chválí, ale připomíná snad zapomenutou první sloku písně Ty musíš, má milá: „Co to máš, má milá,
2

co to máš za oči, když do nich pohlédnu, svět se se mnou točí...“
MVDr. Sedlařík oběma pisatelům nabídl, že je osobně přiveze na
některé z letních vystoupení Veselé
sedmy na novoměstském náměstí.
Pan Jetelina má navíc slíbeno, že se
zpěváci do té doby doučí první sloku.
EJ

Nadějného básníka Michala Jurmana, příštího maturanta novoměstského gymnázia, přijal 7. června starosta města. Přítomni byli i jeho
rodiče (na snímku s otcem), třídní profesorka, ředitel gymnázia a další
hosté. V neformální besedě naznačil Michal své plány – studium žurnalistiky. I když mají texty o aktuálním dění k poezii dosti daleko, svou
schopnost ovládat psané slovo Michal Jurman jistě prosadí. Přáli mu to
všichni účastníci setkání.
EJ

Protidrogová prevence na gymnáziu
Ve dnech 9. -10. června 2000 se
konal v areálu školy v přírodě
v Chlumětíně víkendový pobyt pro
studenty Gymnázia Vincence Makovského v Novém Městě na Moravě, který byl zaměřen na protidrogovou prevenci. Akce se zúčastnilo 21 studentů z 1.A (prima)
pod vedením profesorky Mgr. Dany Forýtkové z Gymnázia V. Makovského v N. Městě na Mor.
a psycholožky PhDr. Lenky Skácelové (K – centrum, Brno). Výcviku
se zúčastnili i 3 studentky ze třídy
5. A (kvinta) a 1 student ze 4. A
(kvarta) - aktivisté PEER programu
- kteří pravidelně navštěvují kurz
Zdravý životní styl. Tento kurz
probíhá na gymnáziu pod vedením
profesorky Forýtkové již několik
let.

Hudební soboty

NABÍZÍ:

V červenci budou na Vratislavově nám. vyhrávat: 7. 7. Koflík, Venkovská kapela (při slavnosti Nova
Civitas), 15. 7. Orchestr L. Kirchnera, 22. 7. Veselá sedma, 29. 7.
Veselá sedma.

◗ sezónní ohřev bazénů, TUV
◗ celoroční provoz
(kol. HELIOSTAR)

Po stopách Járy Cimrmana
Nevíte-li kam na výlet, zkuste se
podívat do krajiny severně od Tišnova a projděte se po Naučné stezce Járy Cimrmana. Abyste nezabloudili a skutečně prošli úsek cesty, kudy JC pravděpodobně šel
(s malou odchylkou), když putoval
z Vídně do Liptákova, Vám zaručí
nově vydaná turistická mapa. Ke
koupi je mj. v novoměstském knih-

Náplní pobytu byly besedy o lidských vlastnostech, mezilidských
vztazích a problémech mládeže, ale
probíhaly také různé interakční hry,
tréninky mezilidské komunikace
a relaxační cvičení.
Celý pobyt se vydařil, připravený bohatý program byl pro všechny studenty velmi zajímavý. Oba
dny navíc provázelo slunné letní
počasí, takže některé hry a besedy
se mohly uskutečnit venku.
V letošním školním roce se víkendový pobyt v Chlumětíně uskutečnil již šestkrát pro různé třídy.
Ohlasy studentů, kteří se těchto pobytů zúčastnili, jsou velice kladné.
Jan Jirků

kupectví Trojan a v IC. Stezka začíná u pomníku nohou JC v Lomnici a po zastávkách nazvaných
Sání, Komprese, Výfuk, Výbuch
atd. končí u Mistrovy plostiky (nezaměňovat s plastikou). V textové
části mapy lze najít další podnětné
nápady a připomínky Mistrova
života.
Klub přátel JC, Brno

SOLÁRNÍ SYSTÉMY

BAZÉNY

w široký výběr typů a provedení
w bazénová chemie, příslušenství
bazénů

TOPENÍ, VODA

w projekce, prodej, montáž, servis

GEOLOGICKÉ PRÁCE
MĚŘENÍ RADONU
Objednávky a informace na adrese:
593 01 N. Město na Mor., Masarykova 305, tel. 0616/616659, tel., fax
0616/ 616 825, mob. 0604/438099,
e-mail: envigest.sv@iol.cz

Gymnázium informuje
V posledním květnovém týdnu
proběhly na novoměstském gymnáziu maturitní zkoušky. Všech
33 studentů maturitního ročníku
vykonalo tyto zkoušky úspěšně. Ve
srovnání s nedávnou minulostí si
více studentů vybralo jako volitelné maturitní předměty matematiku
a fyziku. Předseda maturitní komise RNDr. Stanislav Máca z gymnázia v Telči v závěrečné řeči studenty pochválil za dobrou přípravu
a popřál jim úspěch při přijímacích
zkouškách na vysoké školy. V pátek 2. června bylo našim absolventům slavnostně předáno maturitní
vysvědčení a nyní očekáváme výsledky z přijímacích zkoušek. Uchazeči o vysokoškolské studium si
podali přihlášky na více fakult, převažuje zájem o studium pedagogiky, informatiky a práv. Přejeme našim absolventům, aby byli úspěšní

u přijímacích zkoušek a aby se zdarem pokračovali v dalším studiu na
vysokých školách.
Dne 17. dubna proběhlo na gymnáziu přijímací řízení. Do školních
lavic na gymnáziu zasedlo 49 uchazečů o čtyřleté studium a rovněž
49 uchazečů o osmileté studium.
Do budoucích prvních ročníků bylo
vybráno po 30 studentech, kteří nejlépe vyhověli podmínkám přijímacího řízení. Uchazeči o studium již
tradičně prokazovali své znalosti
z českého jazyka a matematiky, zájemci o osmileté studium se navíc
podrobili testu z cizího jazyka. Přibližně 15-20% byl do výsledku přijímacího řízení zahrnut prospěch
ze základní školy a úspěchy uchazeče v olympiádách a soutěžích.
Přijímací řízení do osmiletého gymnázia probíhalo současně s výběrovým řízením ke studiu ve specia-

VZP informuje
Minimální mzda od 1. července roku 2000
Nařízením vlády ze dne 31. května 2000 byla s platností od 1.
července 2000 zvýšena minimální mzda ze 4000 Kč na 4500 Kč.
Tato změna ovlivní v některých případech platbu pojistného na zdravotní pojištění.
U zaměstnavatelů se ve vztahu ke zdravotnímu pojištění
projeví zvýšení minimální mzdy ve třech případech:
● při provádění doplatků do minima u těch zaměstnanců, u nichž je
příjem započitatelný do vyměřovacího základu zdravotního pojištění
nižší než minimální mzda a přitom se nejedná o zaměstnance, u kterých
minimální vyměřovací základ není stanoven
● při odvodu pojistného za období pracovního volna bez náhrady
příjmů, nejedná-li se o zaměstnance, u nichž se za tuto dobu pojistné
neodvádí
● při odvodu pojistného za období neomluvené absence
Ve všech těchto případech musí zaměstnavatel, poprvé při zúčtování
příjmů za měsíc červenec 2000, počítat s výší minimální mzdy 4500
Kč. Měsíční pojistné vypočtené z minimálního vyměřovacího základu
pak představuje částku 608 Kč.
Osoby samostatně výdělečně činné (dále jen OSVČ), které
zahájily samostatnou výdělečnou činnost v roce 2000, nebo i ty, které
podle Přehledu za rok 1999 platily zálohy nižší než 608 Kč, s výjimkou
těch, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ, jsou povinny
od platby zálohy za měsíc červenec 2000 (splatnost do 8. srpna
2000) platit zálohy vypočtené ze zvýšené minimální mzdy, tj. ve výši
608 Kč.
Osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP), tj. osoby s trvalým
pobytem na území ČR, za které není plátcem pojistného zaměstnavatel ani stát, ani nevykonávají samostatnou výdělečnou činnost, jsou
povinny od platby pojistného za měsíc červenec 2000 (splatnost
do 8. srpna 2000) zvýšit pojistné z dřívějších 540 Kč na 608 Kč.
Odpočet při stanovení vyměřovacích základů u osob, kde je
plátcem pojistného stát, zůstává i po 1. červenci beze změny, tj. na
hodnotě 2900 Kč.
Mezi pojištěnce, za které je plátcem pojistného stát, mohou být
od 1. července 2000 nově zařazeny i osoby s trvalým pobytem na
území ČR, které i když dosáhly věku potřebného k přiznání nároku na
starobní důchod, nesplňují podmínky pro jeho přiznání a přitom nemají
žádný příjem ze zaměstnání ani ze samostatné výdělečné činnosti,
pouze pobírají důchod z ciziny do výše 4500 Kč, v přepočtu podle
aktuálního kurzu koruny.

lizované třídě na výpočetní techniku na I. základní školu v Novém
Městě na Moravě. Celá řada uchazečů splnila podmínky pro přijetí
na obou školách, a tak záleželo jenom na jejich rozhodnutí, pro které
další studium se rozhodnou.
Budoucí studenti gymnázia se
mohou těšit na některé změny, které přinese úprava studijního plánu.
Jedná se především o výuku informatiky a výpočetní techniky od
1. ročníku osmiletého studia (i když
s omezenou hodinovou dotací) a zavedení volitelného předmětu pro-

gramování ve 2. a 3. ročníku čtyřletého studia. Zájemci o programování by mohli pokračovat ve studiu
tohoto předmětu i ve 4. ročníku formou semináře. Zajímavá je i možnost individuálního studijního plánu, kterou hodlá vedení gymnázia
vyjít vstříc studentům pěstujícím
sport na vrcholové úrovni.
Přejeme budoucím studentům
našeho gymnázia, aby jejich očekávání v souvislosti se studiem nebyla zklamána a aby i oni naplnili
očekávání ze strany pedagogů.
gym.

Zahradníkův maturitní týden
Kousíček května a celý červen
před námi. Je pondělí, mírně pod
mrakem a vane svěží vítr. ČTVRŤÁCI - naši přátelé i rivalové, trochu vzrušení a trochu nedůvěřiví,
zahlcení skepsí i uklidňujícími slovy uplouvají s rozklepanými koleny do školy. Ještě poslední cigareta
a vykročení pravou nohou. Hlavně
na to dát pozor!
Tak je zase tady, říkám si. Maturitní týden. Stejně jako každý rok,
ale vždy něčím jiný. My, rok před
naší zkouškou dospělosti, stále hltáme plnými doušky z kalichu tolik
milované svobody a žijeme lehkomyslným a plným studentským
životem. K tomuto pocitu přispělo
i vedení školy, které z našeho týdenního rozvrhu hodin, za všeobecného souhlasu studentů, nechalo směšné torzo, jen aby učinilo své
povinnosti zadost. Sláva budiž maturitám!
Hned ráno jsme místo učení nahnáni na půdu našeho stařičkého
ústavu s dobrým úmyslem ubrat té
naší stařence když ne let, tak alespoň z tíže ležící na jejich bedrech.
Balancujeme v mračnech prachu
a vzpomínek, žasneme nad zdejšími poklady. Dva kufry plné plynových masek prý z jakési studeně
vrnící války, Fučík rozřezaný na
úhledné dílky, busta Marxe vrostlá
do barové stoličky... Přemoženi
pocity volnosti lítáme přes tři patra
a vynášíme obrázky dávných hrdinů na boží světlo, aby také oni spatřili kousek toho dnešního světa.
Ignorujeme přistavené kontejnery
a spontánně zapichujeme obrázky
po celé školní zahradě. Po chvíli se
zde už zelenají široké lány zralých
Ho Či Minů, uprostřed kloní hlavu
k slunci Kim Ir Sen a jako všudy-

přítomný plevel se často objevují
podobizny Gottwalda. Naše zahrádkářské umění korunujeme výstavbou plůtku z transparentů typu:
Pionýr brání mír či Zdar I. celostátní spartakiádě,... Pak za nadšeného
jásotu je donesena stožárová vlajka
bývalého SSSR a s přehnanou úctou
a slzou v oku je přibita na nejbližší
strom. Brzy se poklidným městečkem na Vysočině rozezní píseň
Pionýři, pionýři, malované děti. Již
při druhém čísle našeho procítěného vystoupení - písni Červená se
line záře, zpozorní i okolní chodci
a mnozí s nadějí, mnozí s opovržením, ale všichni s úsměvem na rtech
přihlížejí našemu divadlu. Našemu
vtipu, možná i gestu, zřejmě ale ničemu z toho.
Kolem poledne lehkovážně rozesmátí sklízíme pod dozorem narychlo přiběhnuvších profesorů plody naší zahrádky a zároveň sledujeme vycházející maturanty. Propocení až na kůži si sdělují své dojmy a nám při pohledu na ně vadne
úsměv na rtech. Vždya už za rok
i my půjdeme maturovat. Stejně nervózní a ovládnutí strachem tak, jako
oni dnes. Ale snad díky tomu, že
dnes už rudá knížka v rodině není
jedinou vstupenkou do budoucnosti, že už za nás nerozhodují všichni
ti Gottwaldi a Stalinové, že už dnes
je pro ně místo jen jako pro strašáky ve školních zahradách, rádi přijmeme trochu toho obyčejného,
nevynuceného a přirozeného lidského strachu jako nutnou součást
našich životů.
Z hloučku maturantů se ozývá:
„Fraška!“ „Ty vole, divadlo!“ UŽ
ZA ROK. Michal Jurman III. B
Gymnázium
Nové Město na Moravě
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Policie informuje
Policie ČR
Konec školního roku a následující dva měsíce prázdnin s sebou
přinesou specifické problémy s mládeží. Děti budou mít příliš volného
času, který nemusí trávit vždy
v souladu s představou rodičů. Chtěl
bych proto rodiče poprosit, aby si
tuto skutečnost uvědomili a nenechali svoje ratolesti pouze bezcílně
toulat po ulicích, s klíčky na krku.
Zajímejte se více, s kým vaše děti
kamarádí, jak svůj volný čas tráví,
zda neohrožují sebe nebo jiné účastníky silničního provozu jízdou na
kolečkových bruslích nebo jízdních
kolech. Další nebezpečí jim hrozí
při koupání v rybnících, nemají-li
odpovídající dozor. Také jim vysvětlujte, že není radno dávat se do
řeči s naprosto cizím člověkem, nebo jej dokonce pustit do bytu. Těch
nebezpečí, která dětem hrozí, mne
napadá celá řada, ale bude záležet
především na rodičích, co dokáží
pro své děti udělat.
Dne 6. 6. byl hlášen případ z N.
Města, kde na ul. Tyršova poškodil
neznámý vandal dvě zaparkovaná
vozidla a z jednoho navíc odcizil
okrasné poklice kol. Případ byl předán policejnímu vyšetřovateli.
Vyšetřovatel rovněž převzal případ nevydařeného syna, který v N.
Městě terorizoval svého otce tak, že
tento musel vyhledat lékařské ošetření. Nejenže ho v rodinném domku mlátil do hlavy, ale dusil ho
i polštářem, poléval výkaly a vyhrožoval mu zabitím Protože to není

první případ, doufám, že nyní za
trestné činy „násilí proti skupině
obyvatel a proti jednotlivci“ a „omezování osobní svobody“ stihne pachatele odpovídající trest.
Spoluprací kriminalistů byl objasněn případ vloupání do objektu
elektro firmy v N. Městě. Věc bude
pro trestný případ krádeže předána
vyšetřovateli.
Dne 21. 6. byl oznámen případ
krádeže 21 tis. Kč z novoměstské
restaurace. Pachatel je dosud neznámý.
Dne 26. 6. byla oznámena krádež traktoru Zetor 7341, typové
řady 03, s převozní spz B 1282,
červené barvy. Traktor byl odcizen
v Bobrové a způsobená škoda činí
950 tis. Kč. Za případné informace
oznámené na linku 158 děkujeme.
V ostatních červnových dnech se
policisté zabývali čtyřmi případy
vloupání do osobních aut, šesti případy vloupání do chat a chalup,
také několika podvody, dokonce
krádeží zeminy ze skládky u Petrovic, kde je škoda více jak 20 tis. Kč,
a tak podobně.
mjr. Vašík Ant.

Městská policie
Ukázat, jakou má sílu, chtěl zřejmě 3. 6. v době kolem 03:30 hodiny na křižovatce ul. Malá a Křenkova mladík, který před kamarády
ohnul dopravní značku. Ovace za
svůj výkon však nesklidil, naopak
musel důvod svého počínání vysvětlit strážníkům městské policie.
Sílu však mohl předvést ještě jed-

Realitní kanceláø, Masarykova 204, N. Mìsto na Mor.

▼

prodej nemovitosti èp. 65, Dukelská ul., NM, restaurace,
vhodné i k jiným podnikat. úèelùm

▼

▼▼▼

nabízí:

prodej RD, Jimramov, námìstí, rekonstrukce nutná

▼▼▼

prodej garáe v NM, lokalita U starého mlýna
ve s advokátní praxí JUDr. Jany Havlíkové
Blií informace na tel. 0616/618057

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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nou, když dopravní značku vracel
do původního stavu a když tahal
z peněženky peníze na pokutu.
Nemile překvapen byl dozajista
občan Pohledce, který 4. 6. dopoledne na své louce nenašel seno,
které si zde nasušil. Poté, co objevil
místo několika kupek spáleniště
a část sena v rybníce, neváhal a vše
oznámil městské policii. Protože
pachatelé byli zjištěni a seno nahrazeno, mohl se přestat mračit. Mladí
viníci se však po uložené pokutě
zřejmě chvíli mračit budou, přitom
mohou přemýšlet, jestli tato klukovina za to stála.
Stále se opakujícími nešvary, které nepotěší žádného pořádkumilovného občana, jsou nepěkné, nevábně páchnoucí skvrny na budovách,
chodnících či jiných často užívaných prostranstvích, způsobené
močícími podnapilci. Městská policie takové případy nehodlá přecházet bez povšimnutí. Příkladem mů-

že být pokuta uložena občanovi,
který 16. 6. ve 2:30 hodin pomočil
budovu jednoho nočního podniku
na Vratislavově nám.
Závěrem mi dovolte krátké postesknutí. V poslední době se městské policii ale i úředníkům městského úřadu dostávají do rukou různá oznámení, jejichž pisatelé se
„opomněli“ podepsat. Že se ve společnosti anonymní stěžovatelé čas
od času objeví, mne nepřekvapuje.
Udivuje mne spíše fakt, že dnes
jsou již mezi námi tací, kteří oznámení podepíší jménem svého souseda či známého a nehledí na to,
zda mu tím zkomplikují život či
nikoliv. Osobně doufám, že lidská
slušnost nevymizela a vše je konáno pouze proto, aby oznámení dostalo patřičný punc věrohodnosti.
Nezbývá proto než věřit, že příště
již budou jen samí slušní pisatelé
s odvahou se podepsat.
Gregor Petr, velitel MP

Mateřská škola v Pohledci slavila 25 let
Všechno, co opravdu potřebuji znát,
jsem se naučil v mateřské škole.
Robert Fulghum
Kulaté jubileum oslavovaly v neděli 25. 6. se svými rodiči nejen
děti, které zázemí MŠ využívají
nyní, ale i ti, kteří právě před pětadvaceti lety byli těmi prvními. Dnes
na chvíle dětství rádi vzpomínají
a mnozí do školičky už vodí své
vlastní děti. Ke gratulantům patřili
i žáci ZŠ v Pohledci a v Novém
Městě na Moravě, kteří mají zážit-

ky z pobytu v této MŠ ještě v živé
paměti. Plný kulturní dům prožíval
chvíle dojetí a radosti nad vystoupením těch nejmenších dětí i pamětníků.
Chtěla bych touto cestou poděkovat ředitelce Jarmile Prášilové
a celému kolektivu zaměstnanců
školy za jejich trpělivou, obětavou
a náročnou práci s dětmi. A co popřát do budoucna? Pevné zdraví
a školku plnou spokojených dětí.
Zdeňka Marková
zástupce starosty

Městský byt na prodej
Upozorňujeme občany, že na
úředních deskách je vyvěšeno oznámení o dispozici s majetkem – prodeji bytu, které obsahuje podrobné
informace o nabízeném bytu i informace o tom, jak postupovat při
zájmu o koupi tohoto bytu.
Ke koupi je nabídnuta bytová
jednotka 2+1 I. kat. v čp. 1288 (byt
č. 3) na ul. Mírové. Celková plocha
bytu je 66,48 m2. Prodej se uskuteční obálkovou metodou, minimální kupní cena je 300 tis. Kč. Nabídky na příslušných tiskopisech (k dispozici na sekretariátě MěÚ) a v zale-

Zařídím bezplatně
pronájem Vaší chaty,
chalupy pro CK Wolters
Reisen v Německu pro
rodinnou rekreaci,
jen pěkné.
Platba v DEM předem.
Tel. 0506/414401 zázn.
mobil 0604 317821

pených obálkách je třeba odevzdat
na sekretariát MěÚ do 30. 7. 2000.
Podrobnosti týkající se prodeje
nalezne každý zájemce na úředních
deskách.
Petr Pejchal, starosta města

Úřad práce
na nové adrese
Od 3. 7. 2000 pracuje novoměstská pobočka ÚP na adrese Vratislavovo nám. 123. Nová telefonní čísla: 0616/615652, 616964.

INZERCE
Prodám světlou válendovou ložnici, levně. 0616/615684

SECOND HAND
MIX – levný textil
zahajuje od 10. července

slevu letního zboží

až o 50 %

Proto vznikají různé hádky, útěky
z domova, drogy a další závažné
problémy. Martina
Ještě asi nejsem ve věku, kdy si
s rodiči nerozumím. Pubertou jsem
prošla bez problémů. Já osobně si
s rodiči rozumím a dobře s nimi
vycházím. My doma nemáme
žádné „lážo plážo“, ale ani žádnou vojnu. Možná se někdy stane,
že jsem líná v dobu, kdy po mně
mamka něco chce. Trošku se pohádáme, ale za půl hodiny je zase
vše dobré. Radka

Jsou jiná generace, mají jiné představy. Ale u mě to neplatí, nemám
problémy. Štěpán
Protože jsem menší a mladší. Chovám se jinak než dospělí, mám
jiné problémy než oni. Petr
Asi mají jiný názor než já a nedovedou to pochopit. Nebo nesrozumitelně mluvím. Nebo mně nechtějí
rozumět. Nebo plácám nesmysly
a ani o tom nevím. Věra
Pokud váháte, kam investovat,
investujte do našich dětí. Nejen peníze, ale hlavně svůj čas a lásku. Malé i velké děti poznají, kdo se jim
věnuje a myslí to s nimi dobře. Umí
to ocenit. Stačí, když nás pozdraví
a usmějí se na nás. Tato investice se
určitě vyplatí. Až budeme starší,
neposadí nás k zapnuté televizi právě ve chvíli, kdy bychom si s někým potřebovali povídat.
Mgr. Zdeňka Ondráčková
(v příštím čísle přineseme výběr odpovědí z obdobné ankety pro 6. třídu: Udělej někomu radost)
Těm, kteří odpovídají na anketní
otázky, říkáme někdy také respondenti. Tak tedy pohled do tváří několika respondentů.

Výsledky ankety 37.000.000 Kč, a co s nimi?

napsali svůj názor. Odpovědní lístky budou archivovány v redakci
Novoměstska a budou kdykoli
k dispozici městské radě. Jak bude
ve skutečnosti s penězi získanými
prodejem hlasovacích práv k akciím JmE a.s. a JmP a.s. naloženo, už
záleží na ní a ostatních členech městského zastupitelstva. Dá se předpokládat, že výsledky ankety přinejmenším využijí volební strany
při tvorbě nových volebních programů.
red.

Proč mně dospělí nerozumí?
Tuto otázku dostali letos v květnu
žáci 9. třídy. II. ZŠ v N. Městě v hodině občanské výchovy. Přinášíme
výběr nejzajímavějších odpovědí:
Máme odlišné názory než oni. Jirka
Jsem v pubertě. Vše kritizuji. Chci
si prosadit svou. Tomáš
Někdy mi rozumí, někdy ne. Někdy se nedokážou vžít do mé situace. Myslí, že to pro mě není nebo
je dobré, a já si myslím pravý
opak. I když určitě to rodiče dělají pro moje dobro, mně jako dítěti
to nepřijde správné. Rodiče by
neměli úplně řídit náš život. Michaela
Protože mě neposlouchají a tvrdí
pořád jen svoje, pořád jen kritizují.
Luboš
Je to asi tím, že máme jiné názory, ale to mají i lidé stejného věku
jako já. Myslím, že u nás doma
dělám největší problémy já. Mám
někdy nálady, kdy mám chuT se
hádat a stát za svými názory, které pro ně vlastně nejsou vůbec
důležité. Marta

Protože oni už ví, jak život běží, už
to prožili a chtějí jen poradit, ale
my je stejně neposloucháme, protože si o tom myslíme svoje. Lenka
Nemám žádné problémy. Mně dospělí rozumí. Lenka, Zdeněk, Pavel
My vidíme věc trochu jinak, chceme se podobat svým kamarádům
a idolům. Připadá nám, že rodiče
jsou zaostalí a staromódní. Nerozumí dnešní módě a způsobu života.

Na anketu zveřejněnou v 10. čísle Novoměstska odpovědělo celkem
73 občanů. Někteří krátce a jednoznačně, někteří navrhovali více
možností, někteří se rozepsali velmi podrobně. Při shrnutí tipů a přání počítáme každé z nich samostatně, i když bylo na odpovědním lístku uvedeno jako jedno z více možností.
Podle odpovědí touží novoměstští občané nejvíce po bazénu.
Je požadován celkem čtyřicetkrát. U většiny těchto odpovědí je
však připsána doplňující služba,
aa už sauna, fitcentrum, posilovna
atd., nechybí tipy na velké regenerační centrum s mnoha služba-

mi. Ve dvou případech by občané
preferovali bazén při nemocnici.
Lepší přírodní koupaliště je požadováno třikrát.
Celkem patnáctkrát je doporučováno vložit peníze do sportu a sportování. V pěti případech je uveden
jako konkrétní cíl atletický stadion,
ve dvou lyžařský můstek. Někteří
by rádi podpořili tělovýchovu všeobecně, v konkrétních návrzích
nechybí hřiště pro streetbal v místních částech, lyžování na krátkých
lyžích, ledová plocha, cyklistika...
Další oblastí, v níž občané volají
po nápravě, jsou chodníky a místní
komunikace. Ve dvanácti případech
poukázali na neutěšený stav, někte-

Miluše Veinlichová

DROGERIE - PARFUMERIE
ŘEZÁČOVÁ

Ž.árská 41,
Nové Město na Moravě
Vás zve do prodejny

METROVÉHO
TEXTILU

Vratislavovo nám. 116
Nové Město na Moravě
nabízí

každý měsíc

letáková akce
TETA

Nabízíme velký výběr
šatovek, podšívek, lepení
kostýmových a oblekových tkanin
záclon a závěsů
spodního prádla zn. TIMO,
NATURANA, ANDRIE, TRIOLA

nejméně 60 druhů položek
drogistického zboží

Prodej
sudového piva na objednávku
plnění 5 l soudků na počkání

akce se konají
od 10. do 26. dne v měsíci

TEL. 615 105

tel. 0616/615 965

až o 40 % levnějšího

ří uvedli přímo ulici s dosud nevydlážděným chodníkem. Do této
skupiny je započítána i žádost
o přechod pro chodce na křižovatce u benzínové čerpací stanice
a sběrná kanalizace na ul. ŽMárské.
V jedenácti případech preferují
občané výstavbu bytů, velkých i malých, sociálních. Z toho čtyřikrát je
zaznamenána žádost o holobyty.
Rozvoj podnikání si přejí tři odpovědi, další tři odpovědi by preferovaly investovat do průmyslových
zón. Šest občanů navrhuje podporu vzniku pracovních míst, z toho
dva speciálně pro ženy.
Šest odpovědí si přeje supermarket nebo jiné velké obchodní centrum. Dva tipy připomínají děti a mládež (jedenkrát Junák), jiné dva konkrétní děti v Centru Zdislava. Další
dvě odpovědi doporučují hospic.
Další jednotlivé odpovědi se zmiňují o nové benzínové stanici, podpoře kultury, mléčné jídelně, rozhledně na Harusáku. Další si přeje
zaplatit kapelu, která by pravidelně
vyhrávala, opravu hřbitovů, opravu zámku. Opraveny by měly být
i fasády v centru města, rozšířen
DPS, měl by být zaveden plyn do
Petrovic a rozšířena dětská neurologie.
Zveřejnění si zaslouží podrobné
odpovědi Stanislava Marka, malostarosty Hlinného (v tomto čísle)
a MUDr. Stanislava Severy, přednosty dětské neurochirugie při
Okresní nemocnici v N. Městě
(v příštím čísle).
Redakční rada děkuje všem, kteří

Z obsáhlejší odpovědi Stanislava
Marka, Hlinné: „...chci vyslovit názor na přerozdělení ne 37 mil. Kč,
ale původní částky 60 mil. Kč. Jistě
je všem známo, že tyto akcie získalo město od státu. Jediným klíčem
k přerozdělování byl počet obyvatel jednotlivých měst a obcí. Město
Nové Město na Moravě se skládá z
Nového Města na Moravě a místních částí: Slavkovice, Studnice,
Pohledec, Rokytno, Hlinné, Petrovice, Jiříkovice, Maršovice, Olešná. Celkový počet obyvatel je
10469. Zastoupení občanů místních
částí je 22%. Myslím si, že všichni,
kteří o těchto financích budou rozhodovat, by měli vzít v úvahu i tuto
skutečnost a finance přerozdělit
podle počtu obyvatel na jednotlivé
místní části. Jsem přesvědčen, že je
morální povinností zastupitelů rozhodnout o rozdělení finančních prostředků stejným způsobem, jakým
byly nabyty od státu. Proto bych
tyto finanční prostředky vložit tam,
odkud byly získány. Použil bych je
na zajištění zdrojů vytápění i v těch
místních částech, kde je to realizovatelné.“
5

Nové povinnosti majitelů bytů v privatizovaných domech
Od 1. 7. 2000 vstoupila v platnost novela zákona 72/1994 Sb.,
kterou se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům
a nebytovým prostorům (Zákon
o vlastnictví bytů).
Pro majitele bytů v privatizovaných domech přináší významné
povinnosti. Splnění těchto povinností bude v první fázi znamenat
určité časové zaneprázdnění a finanční výdaje.
V privatizovaných domech, kde
je nejméně 5 bytových jednotek,
musí vzniknout společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství). U bytů privatizovaných před
1. 7. 2000 vzniká dnem nabytí platnosti zákona, u bytů privatizovaných později vzniká členství automaticky koupí bytové jednotky.
Společenství musí být ustaveno jako
právnická osoba, která je způsobilá
vykonávat práva a povinnosti spojené s provozem společných částí
domu a je oprávněna navenek uzavírat jakékoli smlouvy či vstupovat
do jakýchkoli závazkových vztahů
(zástavní smlouvy, úvěry...) Společenství musí mít tyto orgány: shro-

máždění vlastníků bytových jednotek a výbor společenství. Případné další orgány si určí dle uvážení.
Do 60 dnů od vzniku společenství musí proběhnout první schůze, na které je třeba zvolit orgány
a schválit stanovy. Této schůze se
musí zúčastnit notář a pořídit z ní
notářský zápis.
Zde je vhodné upozornit na první finanční výdaje: žádost o zapsání
právnické osoby do obchodního
rejstříku je zpoplatněna, právní pomoc při přípravě stanov není povinná, ale lze ji předpokládat, rychlý a nekonfliktní průběh první schůze
může pozitivně ovlivnit výši notářského poplatku.
Stanovy je vhodné vypracovat
předem, a to za pomoci právníka.
Měly by obsahovat práva a povinnosti členů, pravidla hospodaření,
v případě využitelných nebytových
prostor pravidla podnikání atd.
Společenství musí pořádat schůze
nejméně jedenkrát ročně, už však
bez přítomnosti notáře. K přijetí
usnesení postačuje nadpoloviční
většina přítomných hlasů.
Další z povinností, které podrobněji stanovuje §13 zmíněného zá-

OPRAVNA OBUVI
Vítáme Vás ve dnech
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Nové Město na Mor.

anketa – anketa- anketa – anketa - anketa
Neutěšený stav kopce Kaplisko (Tří křížů) vede město nejen k opravě
vandalsky poničené památky, ale i k úvahám o rozsáhlejší úpravě celé
lokality. V této fázi je vhodné vědět, zda má novoměstská veřejnost
k místu vztah, zda aktivitu uvítá, či dokonce podpoří.
Zodpovězte, prosím, následující otázky a vystřižený lístek (nebo samostatný list, dopis, e-mail...) a doručte do konce července 2000 na některé
z míst: redakce Novoměstska, Informační centrum, podatelna MÚ.

✃ Kolik křížů stojí na kopci Kaplisko?
Jak často během roku tuto lokalitu navštěvujete?

kona, je povinnost majitele bytu
odstranit závady ve svých bytech,
které by ohrožovaly ostatní majitele bytů v domě. Na své náklady
rovněž musí odstranit závady ve
společných prostorách, které způsobil on nebo jeho rodinní příslušníci a jiní uživatelé bytu (např. dětmi pomalované zdi). Vlastník bytu
také nemůže svévolně dělat v bytě
takové úpravy, kterými by obtěžoval a ohrožoval svého souseda
(např. protahování stavebních
úprav nad předem dojednaný termín). Bez souhlasu ostatních majitelů bytů si nebude moci vyměnit
okna za vzhledově jiný typ, naopak bude povinen umožnit instalaci a údržbu společných rozvodů
tepla a vody a instalaci měříiích
přístrojů.
Za škodu spáchanou společenstvím navenek (opožděné platby,
pokuty) odpovídá každý vlastník
bytové jednotky velikostí spoluvlastnického podílu.

MSJ v orientačním běhu
Ve dnech 9. – 15. července přivítají Nové Město na Moravě a Milovy mladé orientační běžce z celkem 36 zemí světa. Jedním ze spolupořadatelů Mistrovství světa juniorů je Sportovní klub orientační
sporty Nové Město na Moravě. Je
očekáván příjezd více než čtyř stovek závodníků a jejich trenérů.
Vlastní závody, které se uskuteční
na místech z pochopitelných důvodů prozatím tajených, nemohou mít
pro sportovní veřejnost takovou
atraktivitu jako jiná sportovní odvětví, nicméně význam mistrovství
světa pro zdejší region je mimořádný. Zajímavostí bude první on line
přenos mezičasů z vybraných kontrol zajištěný společností RACOM
z Nového Města na Mor.
Na středu 12. července je plánováno přijetí asi 50 účastníků mistrovství, většinou vedoucích národních týmů, představiteli města
v kulturním domě. O jejich dojmech
z Vysočiny, nejen sportovních, budeme dále informovat.

V Ý S T A VA
nìmeckých ovèákù

Máte k lokalitě nějaký vztah? Líbí se Vám zde?

sobota 8. èervence
9  15 hodin

Bude-li přistoupeno k úpravě lokality, budete ochoten (ochotna)
přispět svým nápadem?

Ve sportovním areálu u hotelu
SKI poøádá novomìstská poboèka kynologického klubu.

Bude-li za účelem získání finančních prostředků na úpravu památky a blízkého okolí uspořádána veřejná sbírka, přispějete?
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Majitelé bytů, kteří dosud nemají
vypořádaný vztah k pozemku, na
němž nemovitost stojí, by tak měli
ve vlastním zájmu učinit. Od 1. 1.
2001 bude ve prospěch vlastníka
bytové jednotky zřízeno k danému
pozemku věcné břemeno, ovšem
za úplatu a bude podléhat dani.
Nový zákon vstupuje v platnost
v době dovolených, a to nejen vlastníků byt. jednotek, ale i právníků
a notářů. Není proto radno otálet
s ustanovením společenství, přípravou stanov a kontaktováním notářů. První shromáždění se musí konat do 3 měsíců ode dne nabytí
účinnosti zákona, tj. do konce září
2000. V domě, ve kterém společenství nevzniklo, platí pro rozhodování vlastníků jednotek ze zákona přiměřeně ustanovení odst. 1–6
§ 11 cit. zákona. Pokud shromáždění neschválí stanovy společenství, řídí se právní poměry společenství vzorovými stanovami vydanými nařízením vlády.
dle informací
JUDr. Jany Havlíkové

V rámci doprovodného programu se uskuteční v oblasti Karlštejna
u Svratky pětidenní mezinárodní
závody, na kterých se předpokládá
účast asi dvou tisíc orientačních běžců všech věkových kategorií. EJ

ATLETIKA
Petr Hubáček se zúčastnil mezinárodního mítinku Memoriál Josefa Odložila. Ten se konal 5. 6. v Praze, Petr běžel v závodě na 1500m.
V pomalém závodě se dokázal
v závěru prosadil mezi nejlepší
a obsadil pěkné 6. místo. Zběhl čas
3:54,20 min., což je okresní rekord
na otevřeném hřišti.
ph

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
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