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 Zprávy z radnice 

Novoměstská teplárenská a.s. - zvýšení ceny tepla a zvýšení základního jmění
Od 1. 9. 2000 bude zvýšena cena

tepla dodávaného naší společností
z 280 Kč na 306 Kč bez DPH ja-
ko následek zdražení zemního ply-
nu na jaře letošního roku. Cena ply-
nu vzrostla pro naši kategorii od-
běratelů cca o 17 %. Do ceny tepla
se zvýšení promítlo cca 9 %. Pro
maloodběratele plynu včetně do-
mácností má nyní připravované
zdražení být ještě výraznější, pro-
tože na deformované ceny doplá-
cejí nakonec všichni.

Cena zemního plynu (a zřejmě

i nafty a ropných výrobků) roste,
by7 s určitými výkyvy. Proto nabý-
vá stále více na významu účelné
a rovnoměrné využívání těchto
paliv, akumulace energie apod. Ve
vyspělých zemích mají v energeti-
ce přednost právě systémy s cent-
rální kombinovanou výrobou tepla
a elektřiny a nyní připravované zá-
kony by měly umožnit lepší hospo-
daření s energiemi a ochranu život-
ního prostředí i u nás. V platnost by
měly vstoupit příští rok.

Valná hromada Novoměstské

teplárenské a.s. 30. 5. 2000 roz-
hodla o zvýšení základního jmění
o 15 milionů Kč. Všechny akcie
byly upsány společností COGEN.
Litujeme, že Nové Město nevyuži-
lo svého přednostního práva. To je
však rozhodnutí každého akcioná-
ře. Pro společnost je rozhodující, že
akcie byly upsány v plné výši. Vzta-
hy s odběrateli zvýšení základního
jmění neovlivní.

Ing. Milan Netrh
místopředseda představenstva
Novoměstské teplárenské a.s.

K rozhodnutí zda upsat či neu-
psat akcie v hodnotě 4,5 mil. Kč
místní teplárenské společnosti se
dospívalo dlouho. Význam rozhod-
nutí a osobní zodpovědnost zastu-
pitelů v něm podtrhlo jmenovité hla-
sování. Předchozí diskuze i ta ko-
nečná dne 27. 7. potvrdily, že mno-
zí zastupitelé si před závěrečným
rozhodnutím o ano-ne nebyli zcela
jisti správností žádné z variant.

Čas ukáže, zda se vyplní varov-
ná slova zastánců vkladu: Ztratíme
vliv na vývoj ceny tepla. Ve zvýše-
ných sazbách dají občané i městské
instituce (školy, KD) oklikou spo-
lečnosti dnes požadované 4,5 mil.
Kč i více. Druhá strana se naopak
obávala zejména nutnosti dalších
milionových vkladů v příštích le-
tech.

EJ

Vklad 4,5 mil. Kč do Novoměstské
teplárenské a.s. nebyl odsouhlasen

Nové Město

V Novém Městě na Moravě se na
třech místech – v hale městského
úřadu, v kulturním domě a v hasič-
ské zbrojnici – objevily pokladnič-
ky, u kterých se mohou občané při-
pojit k veřejné sbírce na nový ha-
sičský vůz. První mince i bankov-
ky za skleněnými stěnami schránek
prozrazují, že se sbírka rozbíhá.

Je samozřejmé, že včasnost zása-
hu při požáru vždy výrazně sníží
ohněm napáchané škody. Novo-
městská jednotka přitom vyjíždí do
širokého okolí a často i mimo okres.

Nová Tatra 815 4x4.1 s vysokotla-
kým čerpadlem by měla už letos
v říjnu nahradit zastaralou a hlavně
výrazně pomalejší Škodu Trambus
z roku 1980. Zejména v kopcovité
krajině sníží nové vozidlo dojezdo-
vý čas až o polovinu, což je mnoh-
dy i 15 minut. Vysokotlaké čerpa-
dlo pak zajistí, že i druhotné škody,
dosud způsobované hasící vodou,
budou minimální.

Na vozidlo v základním vybave-
ní v ceně 6 mil. Kč přispějí po tře-
tině stát, okres a město N. Město.
Výtěžek z veřejné sbírky by měl po-
krýt jeho širší výbavu. I na ní bude
hodně záviset účinnost a rychlost
zásahu i bezpečnost hasičů.

Je zkrátka mnoho důvodů pro-
to, aby si obyvatelé Novoměstska
i firmy zde působící uvědomili,
jakým přínosem bude nová techni-
ka pro bezpečnost jejich majetku,
a do sbírky přispěli. Pro účel sbírky
byl též zřízen účet u Komerční ban-
ky ŽKár n.S., expozitura N. Město
č. 271 300 320 297/0100.

EJ

Veřejná sbírka na nový hasičský vůz

Prozatímní návrh ministerstva
vnitra doporučuje zřízení tzv. ma-
lého okresu v Novém Městě na Mo-
ravě. Z ostatních měst stávajícího
okresu jsou navrženy ještě Bystři-
ce n. P., V. Meziříčí a ŽKár n. S. N.
Městu by připadl výkon státní sprá-
vy pro cca 21,5 tis. obyvatel.

Přestože návrh čeká ještě mnoho
schvalování, je důvod k mírnému
optimismu a radosti. Jarní petice
občanů měla pravděpodobně u mi-
nisterských úředníků patřičnou
váhu.

Obce mohou do konce září pře-
dat připomínky k tomuto návrhu
na OkÚ, odkud budou v polovině
října předány na ministerstvo. N.
Město by rádo v této fázi získalo do
svého spádového obvodu ještě Bob-
rovou a Jimramov. S oběma obce-
mi již byla zahájena jednání. Nao-
pak se předpokládá, že město Svrat-
ka se bude ucházet o příslušnost
k malému okresu ŽKár n.S.        EJ

a malý okres

Z hlavních bodů 42. řádného
a 9. mimoř. zasedání MR, která se
konala 17. a 20. 7.:
❒  MR analyzovala stav neplacení
nájemného a služeb spojených
s užíváním bytů v působnosti MSB.
Jména neplatičů, kteří dluh neuhra-
dí nebo neuzavřou dohodu o splá-
cení, budou zveřejněna v Novo-
městsku.
❒  N. Město se bude jako spoluú-
častník podílet na opravě a rozší-
ření hráze rybníku Medlov, a to
do výše 200 tis. Kč.
❒  Se společností Subterra Praha byla
uzavřena kupní smlouva na budo-
vu ubytovny.
❒  Žádosti o směnu bytů v rámci
2. vlny privatizace projednává ko-
mise pro řešení byt. potřeb města.
Novým členem této komise byl na
42. řádném zasedání MR jmenován
Josef Bruna.
❒  Na základě předložených alter-
nativ výhledu hospodářského vý-
sledku Novoměstské teplárenské a.s.
neporučila MR schválit převod

kotelny do vlastnictví společnosti.
❒  Přípravná jednání k rekonstruk-
ci hotelové ubytovny UNO v závě-
ru roku 2000 jsou v plném proudu.
MR schválila postup ohledně výbě-
rového řízení a uzavření smlouvy
o dílo s vybraným uchazečem; je
třeba urychleně převést objekt vč.
pozemku pod a kolem něj do majet-
ku města. Do konce října musí být
přestěhováni obyvatelé a objekt uvol-
něn od podnikatelských aktivit.

dle soupisů usnesení E. Jašková

Z hlavních bodů 11. a 12. mi-
moř. zasedání MZ, která se kona-
la 20. a 27. 7.:
❒  Ve věci přestavby hotelové uby-
tovny UNO zpochybnili někteří
zastupitelé účelnost vynaložených
prostředků na rekonstrukci, poslé-
ze však byl záměr dokončení pří-
pravy a zahájení realizace etapy A
většinou hlasů schválen.
❒  Členka MZ V. Buchtová si vyžá-
dala podrobnou zprávu o stavu
majetkové dispozice schválené za-
stupitelstvem v závěru roku 1999 –
prodej pozemku na Jánské ulici
firmě Auto... Ž:ár n.S. Bylo kon-
statováno, že město vystavilo ne-
příliš vhodně formulovanou smlou-
vu na prodej nemovitosti a společ-
nost Auto... dosud neuhradila kup-
ní cenu. Zastupitelé rozhodli od-
stoupit od kupní smlouvy a vypsat
novou majetkovou dispozici.
❒  Na prvním z obou mimoř. zase-
dání MZ se zastupitelé rozhodli od-
dálit rozhodnutí o uvolnění částky
4,5 mil. Kč ke krytí úpisu akcií
Novoměstské teplárenské a.s. o tý-
den. Od managementu společnosti
požadovali doplnění ekonomických
informací. Po jejich obdržení se na
dalším mimoř. zasedání ve jmeno-
vitém hlasování rozhodli, že město
zmiňovanou částku 4,5 mil. Kč do
společnosti nevloží. Pro vklad hla-
sovali Ing. Černý, Kliment, RNDr.
Koten, Leinweber, Lučka, Mgr.
Německý, MUDr. Pávek, Ing. Poul,
Slovák, Sokolíček, RNDr. Wurzel.
Proti hlasovali Buchtová, MVDr.
Bureš, Honzl, PhDr. Chalupa, Mar-
ková, Ing. Maštera, Mgr. Ondrá-
ček, Pejchal. Nepřítomni Mgr. Hlou-
šek, Klapač, Ing. Sláma. Před hla-
sováním odešel JUDr. Chudoba.

zaznamenala E. Jašková
(dokončení na str. 4)
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Jubilanti Blahopřání

Knihkupectví Trojan

Kino

Počasí

6. 8. Marie Nedělová 86 let
Nové Město na Moravě

7. 8. Josef Plocek 86 let
Rokytno

8. 8. Helena Hošpesová 86 let
Nové Město na Moravě

10. 8. Vilemína Bártová 89 let
Nové Město na Moravě

10. 8. František Rousek 75 let
Nové Město na Moravě

13. 8. Jaromír Buchta 75 let
Nové Město na Moravě

13. 8. Marie Cíchová 75 let
Nové Město na Moravě

13. 8. Marie Jinková 75 let
Pohledec

15. 8. Marie Mikešová 87 let
Slavkovice

22. 8. Růžena Pavlů 92 let
Nové Město na Moravě

24. 8. Emilie Šikulová 91 let
Nové Město na Moravě

26. 8. Věra Srnská 75 let
Olešná

27. 8. Irena Ševelová 87 let
Nové Město na Moravě

27. 8. Viktor Beneš 80 let
Nové Město na Moravě

27. 8. Růžena Mrázková 80 let
Nové Město na Moravě

28. 8. Ludmila Marešová 85 let
Nové Město na Moravě

29. 8. Miroslav Německý 87 let
Nové Město na Moravě

30. 8. Růžena Vojancová 90 let
Nové Město na Moravě

Všem jubilantům blahopřejeme!

nabízí studujícím své služby při ob-
starávání učebnic a studijních textů.

Základní materiály pro SŠ máme
již na skladě, speciální si přijKte
objednat. Uděláme vše pro to, aby-
chom vám vyhověli.

*
HORKÁ NOVINKA POZDNÍHO
LÉTA
Hynek Jurman: Ve znamení zubří
hlavy
Historický román o tom, jak se páni
z Medlova stali pány z Pernštejna.

26. so ve 20 hodin
South park: Peklo na zemi  (82´)
Animovaná komedie pro dospělá-
ky, nevhodný do 15 let. 41 Kč
27. ne v 18 hodin
Princezna ze mlejna II. (111´)
Pohádka pro celou rodinu. 45 Kč
30. út ve 20 h., 31. st ve 20 h.
Možná (109´)
Sci-fi komedie s J.P. Belmondem,
premiéra, příst od 15 let. 45 Kč
2. so ve 20 h., 3. ne ve 20 h.
Devátá brána (131´)
Černý thriller s J. Deepem, premié-
ra, příst od 15 let. 45 Kč
4. – 15. 9. dovolená

vybíráme z první části programu
9. 9., 9,00 hod.
Den památek – prohlídka Zelené
hory a dalších památek města ŽKáru
n.S. (vstup zdarma)
9. 9., 15,00 hod.
Procházka alejí s Novoměstským
rodinným centrem Vláček
13. 9., 19,30 hod.
Zábavný večer s J. Náhlovským
a J. Mladým (kulturní dům)
16. 9., 9,30 hod.
Průvod městem za doprovodu
Venkovské kapely, po ukončení
průvodu bude pokračovat koncert
dechovky
16. 9., 13,00 hod.
Skautský den - náměstí
17. 9., 19,00 hod.
koncert barokní hudby, soubor
Ritornello (evang. kostel)

Zrušeno představení
Haliny Pawlowské
Vedení NKZ oznamuje, že před-

stavení Haliny Pawlowské pláno-
vané na 30. 8. se z důvodu úmrtí
otce paní Pawlowské ruší.

Zakoupené vstupenky je možno
vracet v Informačním centru nebo
si je ponechat jako platné vstupen-
ky na náhradní představení. To je
plánováno na říjen, přesný termín
bude včas zveřejněn.

Slavnosti jeřabin

Celkově chladnější měsíc přinesl
vlhké, některé dny až nevlídné po-
časí. Srážky dosáhly téměř 150 mm/
m2, tj. 150 běžného průměru (nor-
mál – 68mm/m2). Nejdeštivější dny:
3. 7. (20mm), 11. 7. (19 mm), 24. 7.
(18 mm). Nejteplejší den: 23. 7. 24o

C.                                    O. Mička

●  Prodám družstevní byt 4+1 s ga-
ráží a zahrádkou ve 4bytovce
v NM. Tel. 0624/267164, základní
inf. též v redakci.
●  Prodám garáž v NM, tel. 0616/
618 717, 0606 832 897
●  Hledáme podnájem v NM a oko-
lí pro zubní laborantku – absol-
ventku. Ihned. tel. 618 060 – ordi-
nace, 615 904 – byt.
●  Hledám v NM ke koupi či k pro-
nájmu 1pokoj. byt, garsoniéru či
podnájem. Prof. Jiří Svačina, tel.
0603 165 961

Inzerce

PAPÍRNICTVÍ HLAVATÝ
(vedle cukrárny, dříve hračky – sport)

k Vám přichází s nabídkou:

školních potřeb
– psací potřeby, sešity, obaly, pastelky, fixy, barvy, lepidla

kancelářských potřeb
– tiskopisy, papíry do kopírek, tiskáren, vázací, laminovací, řezací,

skartovací stroje včetně spotřebního materiálu za VO ceny

ostatního papírenského zboží
– lepicí pásky, blahopřání, obalové papíry a mnoho jiného zboží

.

Vše v solidních cenách
Vratislavovo náměstí 11, tel. 0616/615 702

ELEKTRO PEJCHAL
Vratislavovo nám. 117, Nové Město na Mor.

Tel.: 0616-616738 I. Pejchalová

Elektroinstalační a montážní práce:
- novostavby, rekonstrukce, opravy, …
- signalizace světelná a zvuková - čidla, zvonky, dom.telefony,…
- čerpadla včetně hlídačů hladiny
- hromosvody včetně revizí
- připojování el. spotřebičů - sporáky, bojlery, odsavače par, …
- a další dle Vašeho přání

PRODEJ ELEKTROMATERIÁLU (ve dvoře)

EL. REVIZE

Firma Keramika
nabízí renovaci Vaší koupelnové

vany keramickým povlakem
s životností 12 let.

Cena 1200 – 1500 Kč.

tel. 0504/418737
Kubů Jiří, Borač 74

Dále nabízíme renovaci sprcho-
vých koutů, umyvadel

a obkladaček.

Aerobic + sport. gym.
dívky ve věku

6–12 let
po 16,30– 8 (1.,2. tř.)

út 17–18 (pouze aerobic)
st 16,30–18 (3.,4., 5. tř.)

aerobic pro ženy
čt 18,30 – 19,30

začíná se 4. září,
tělocvična gymnázia

Dáša Kadlecová

PAPÍRNICTVÍ  POD  NEMOCNICÍ
DĚTEM  DO  ŠKOLY  NABÍZÍ:

●  60 druhů aktovek a batohů ● 250 druhů penálů a pouzder (prázdné
i s vybavením) ● 150 druhů desek na sešity ● 200 druhů propisek a per
● 70 druhů lepidel již od 5,50 Kč ● 60 druhů nůžek a kružítek ● nelá-
mavé pastelky již od 21 Kč ● kalkulačky NOVINKA: prodej zboží z le-
tákové akce za mimořádné ceny

NÁŠ  OBCHOD  JE  PŘEPLNĚN  ZBOŽÍM,
U  NÁS  SI  JISTĚ  VYBERETE

Nad 500 Kč dárek ZDARMA
Iva Dostálová, ŽKárská 71, Nové Město na Moravě, tel./fax 615 270

Dne 27. oslaví své 80. narozeniny
naše milá maminka, babička a pra-
babička
paní Růženka MRÁZKOVÁ
z Nového Města na Moravě.
Za Tvoji lásku a obětavost děkují
a do dalších let života přejí hodně
zdraví a lásky všichni, kdo Tě mají
rádi.
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Za Martou Kalábovou
Necelý měsíc po svých 85. naro-

zeninách zemřela 27. července
2000 členka místní organizace Sva-
zu bojovníků za svobodu sestra
Marta Kalábová. Od roku 1972 do
roku 1998 byla jednatelkou této
organizace, pro niž bez nadsázky
žila. Více než dvacet let spolupra-
covala s Horáckým muzeem, které
jí vděčí za cenné rady a získávání
materiálů z okupace i dějin města
za 1. republiky.

Sestra Kalábová byla jedním
z posledních žijících místních členů
odbojové organizace Rada tří (od-
díl Soška). Pro tuto činnost ji získal

vrchní četnický strážmistr Hynek
Hájek, přičemž již dříve zde byl
zapojen její manžel, zaměstnaný
jako správce mlékárny. Ta se stala
ideálním místem pro předávání
zpráv vesnickým spojkám prostřed-
nictvím dovozců mléka. Sestra Mar-
ta, která se již za heydrichiády za-
pojila do pomoci perzekvovaným
rodinám, plnila v R3 různé úkoly
jako spojka. Předávala depeše, ob-
starávala potraviny pro ilegalisty,
sledovala pohyb oddílu německé
policie, vykonávala strážní službu
při předpokládaném shozu zbraní,
odposlouchávala rozhlas, kterým

Londýn vysílal smluvená hesla pro
akce. Pečovala též o velitele výsad-
ku TUNGSTEN, ukrývaného v je-
jich bytě (jde o čestného občana
města gmjr. Rudolfa Pernického).
Často vzpomínala na nemilé setká-
ní s německou policií v lihovaru,
kam šla doručit depeši den po pře-
střelce Němců s Cyrilem Musilem
a parašutistou Aloisem Vyhňákem
před touto budovou. Z lihovaru bylo
tehdy nutné odnést vysílačku, kte-
rou s pomocí sestry správce lihova-
ru dopravila ke Kalábům.

Paní Marta si nehrála na hrdinku.
Přiznávala svůj strach o osud malé-
ho synka, kterého večer musela
ponechat bez dozoru. Přesto nevá-
hala přijmout nejriskantnější úkol

v životě. Za tuto činnost získala řa-
du uznání, z nichž nejvýznamnější
je vojenská medaile Za zásluhy II.
stupně (1946). Za práci v místním
i okresním výboru odbojové orga-
nizace je třeba jmenovat především
medaili Za věrnost (1995).

Temná léta okupace přiblížila
sestra Marta Kalábová mládeži
v mnoha besedách, ale nikdy nedo-
volila, aby se o ní psalo, protože
svoji účast v odboji pokládala za
bezvýznamnou. Litujeme, že se tak
stává až za těchto okolností. Její
smrt je pro odbojovou organizaci
i Horácké muzeum velkou ztrátou.

Místní organizace SBS
Horácké muzeum

Centrum poradenské a rodinné pomoci se představuje
Vážení občané, dovolte, aby-

chom Vám představili Centrum po-
radenské a rodinné pomoci, které
začalo v Novém Městě pracovat
v dubnu letošního roku. Centrum
poradenské a rodinné pomoci
vzniklo díky Sdružení Nové Město
na Moravě, jehož cílem je rozvoj
sociálních služeb a sociální péče
o občany regionu. Sdružení vypra-
covalo v roce 1999 projekt na vznik
Centra poradenské a rodinné po-
moci a ten získal podporu Minister-
stva práce a sociálních věcí a Nada-
ce Dětský mozek. Jako občanské
sdružení patříme do kategorie ne-
státních neziskových organizací,
které jsou tudíž financovány for-
mou nadačních grantů, darů a sbí-
rek. Získávat finanční prostředky
je tedy nutné v průběhu celého roku
a projekt se musí vypracovávat kaž-
doročně, aby mohl o možnou fi-
nanční podporu žádat. Předsedky-
ní Sdružení je JUDr. Simeona Zik-
mundová.

Činnost Centra poradenské a ro-
dinné pomoci se zaměřuje na po-
moc rodinám s dítětem s postiže-
ním, pomoc rodinám v obtížných
situacích a na občanské poraden-
ství. S těmito aktivitami bychom
Vás rádi blíže seznámili.

Cílem pomoci rodinám s dítětem
s postižením je podpora rodiny při
péči o dítě, pomoc rodině naučit se
o dítě s postižením starat. Uvědo-
mujeme si, že je tato péče mnohdy
velice obtížná a na rodinu klade
speciální nároky. Rodinám, které
nás kontaktují, nabízíme poraden-
ství z oblasti výchovy a vzdělávání
dítěte, aktivity pro děti, doporuču-
jeme speciální hračky a pomůcky.
Rodiče odkazujeme na potřebné
odborníky, můžeme rodině pomo-
ci při jednání s úřady a institucemi,
se kterými jsou ve styku. Poradce
může rodinu navštívit přímo v její
domácnosti, což je vhodné zejmé-
na pro dítě, protože domov je jeho
přirozeným a tudíž bezpečným pro-
středím. Poradce se snaží podporo-
vat rozvoj schopností a dovedností

dítěte, společně s rodiči hledá nové
cesty pro jeho další pozitivní roz-
voj. V rámci této činnosti spolupra-
cujeme s oddělením dětské neuro-
logie Okresní nemocnice v Novém
Městě na Moravě, kam jezdí rodiny
s dětmi s postižením na týdenní re-
habilitační pobyty.

Pomoc rodinám v obtížné situaci
je zaměřena především na rodiny,
které se ocitly v problémové život-
ní situaci, v níž cítí, že potřebují
podporu a pomoc. S těmito rodina-
mi společně hledáme možné způ-
soby řešení situace, a to především
při výchovných a vzdělávacích
problémech dětí, komunikaci mezi
manželi, rodiči a dětmi, problémech
dětí ve škole. Zaměřujeme se také
na oblast trávení volného času dětí
a pořádáme programy pro děti. Tato
činnost není jasně omezena a její
náplň a šíře nejsou dány mantinely.
Přestože se na nás obracejí častěji
rodiče dětí, mohou nás zkontakto-
vat i samy děti a mládež, protože
i oni mají právo o svých starostech
a problémech si promluvit s nezá-
vislou osobou.

Občanská poradna je zástupce
nového typu poradenství v naší ze-
mi, které usiluje o to, aby občané
znali všechna svá práva a povin-
nosti. Občanské poradenství je za-
měřeno opravdu široce a poskytuje
informace o sociálních otázkách,
spotřebitelství, pracovních záleži-
tostech, lidských právech, bydlení,
péči o seniory a osoby se zdravot-
ním postižením atd. Pomoci může-
me i těm občanům, kteří jednají se
soudy či jinými úřady a při jednání
můžeme občana doprovázet. Ob-
čanská poradna v Novém Městě je
přijata do přípravné fáze pro vstup
do Asociace občanských poraden,
která zaručuje kvalitu občanského
poradenství v naší zemi. Do Asoci-
ace bylo přijato zatím pouze deset
občanských poraden - v Jihlavě,
Havířově, Děčíně a Plzni, dvě
v Brně a čtyři v Praze.

Centrum poradenské a rodinné
pomoci poskytuje své služby na
základě principů bezplatnosti, dis-
krétnosti, nezávislosti a nestrannos-
ti (na úřadech, politických stranách
a církvích).

Rádi bychom také využili této
možnosti a poděkovali všem dár-
cům, kteří přispěli na naši činnost
při veřejné sbírce, kterou jsme uspo-
řádali při své prezentaci na Novo-
městském jarmarku 7. července
2000. Vybrané finanční prostřed-
ky ve výši 1.553 Kč budou použity
na pomůcky pro volnočasové akti-
vity dětí.

Vážení občané, v případě potře-
by se na nás můžete obrátit osobně
či telefonicky na čísle 0616/617
199.

Kontaktní osoby: Hynká Zdeň-
ka, DiS - speciální pedagog, Smeta-
nová Jaroslava - sociální asistent,
Mgr. Scheibová Marie - koordiná-
tor, sociální pracovník

Kontakt: Centrum poradenské
a rodinné pomoci, ŽKárská 68,
Nové Město na Moravě (v Domě
s pečovatelskou službou), telefon:
0616/617 199 pondělí a středa 8.00
- 18.00 hod., úterý, čtvrtek, pátek
8.00 - 14.00 hod.

Mgr. Scheibová Marie
koordinátor Centra

poradenské a rodinné pomoci

NABÍZÍ:

MĚŘENÍ RADONU

GEOLOGICKÉ PRÁCE

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

BAZÉNY
◗ široký výběr typů a provedení
◗ bazénová chemie, příslušenství bazé-
nů

TOPENÍ, VODA
projekce, prodej, montáž, servis

Objednávky a informace na adrese:
592 31 N. Město na Mor., Masary-
kova 305, tel. 0616/616 659, tel., fax
0616/616 825, mob. 0604/438 099,
e-mail: envigest.sv@iol.cz

Ředitel
Okresní správy ústavů sociálních služeb

Žižkova 1, Ž1ár nad Sázavou

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa

vedoucího
Domova důchodců Velké Meziříčí

Požadavky:
zájem o práci se starými a zdravotně postiženými lidmi
vysokoškolské vzdělání v oborech sociální práce, speciální pedagogiky
a psychologie

Platové zařazení:
dle platných směrnic pro rozpočtové a příspěvkové organizace

Předpokládaný nástup 1. 1. 2001

Písemné přihlášky s podrobným životopisem a vlastní koncepcí fungování
a rozvoje domova důchodců zasílejte do 10 dnů po zveřejnění inzerátu na
adresu:
Okresní správa ústavů sociálních služeb
pí. Chalupová, Žižkova 1, 591 12 Ž ár nad Sázavou
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 Zprávy z radnice 

Zájem o výstavbu velkoprodejen
Město eviduje podnikatelské zá-

měry vystavět v N. Městě některý
z typů diskontních prodejen. Územ-
ní plán nevylučuje možnost jejich
zbudování v lokalitách pila, ŽKár-
ská ul. (naproti Jednotě) a nad ne-

mocnicí. První souhlas však musí
vzejít od majitele pozemku, přičemž
město nevlastní ani jeden zmíněný.
Až v další fázi následuje architekto-
nický posudek začlenění stavby na
zvoleném místě.                        EJ

Opravy silnic – málo radosti
Mnozí občané se domnívají, že

oprava silnice do Maršovic postu-
puje příliš pomalu. Důvodem po-
malejšího tempa je financování. In-
vestorem stavby je stát a práce po-
stupují tak rychle, jak rychle při-
cházejí peníze. Termín opravy do
konce září 2000 by měl být dodr-
žen.

V návaznosti na opravu silnice
do Maršovic je plánována oprava
povrchu silnice na ulici Nezvalova
a přilehlé rampy Českých drah. Není
vyloučeno, že se oprava zdrží, nebo7
VaS a.s. nečekaně pozdě avizuje

nutnost opravy části vodovodní pří-
pojky a kanalizace na této ulici, což
narušuje harmonogram prací spo-
jených s povrchovou úpravou.

V letošním roce byla rovněž plá-
nována rekonstrukce vozovky na
ulici Výhledy. Zdá se, že k ní nebu-
de moci město přistoupit, nebo7
oprava plynových přípojek k jed-
notlivým nemovitostem nebyla do-
končena včas a v dostatečné kvali-
tě. Novému povrchu vozovky by
tak na mnoha místech hrozilo pro-
padnutí.

EJ

Účast členů MR na jednáních
městské rady v roce 2000
P přítomen
N-O nepřítomen-omluven
N nepřítomen - neomluven

(dokončení ze str. 1)
Z hlavních bodů 43. řádného

zasedání MR ze dne 14. 8.:
❒ MR projednala návrh bytové ko-
mise k prodeji bytu obálkovou
metodou. Zájemci o byt 2+1 nabí-
zeli průměrně 400 tis. Kč.
❒  MR rozhodla zakoupit formou
leasingu nové osobní auto Škoda
(pravděpodobně Octavia) pro po-
třeby MÚ. Stávající vozový park
tvoří vozy Škoda Forman (užíván
7 let) a Škoda Felicia (užíván 6 let).
Dosud není přesně rozhodnuto, zda
bude vůz Škoda Forman prodán
nebo předán Novoměstským kul-
turním zařízením, kde by nahradil
velmi opotřebovanou Škodu 1203.
❒ MR přijala pozvání z partner-

ského města Waalre, kde si 10. zá-
ří připomenou výročí vzniku dob-
rovolné pečovatelské organizace
pro staré a postižené občany. N.
Město na místě podpoří zmíněnou
organizaci prodejem drobných vý-
tvarných předmětů z dílen artetera-
pie v DPS a Centra Zdislava.
❒ Novoměstský horolezec Radek
Jaroš připravuje výstup na třetí
nejvyšší horu světa Kanchenjungu.
MR mu na tuto cestu schválila sym-
bolický příspěvek 5 tis. Kč. Není
vyloučeno, že zastupitelé částku
zvýší.
❒ Nedokončená stavba na Masa-
rykově ulici (mezi hotelem Koza
a kinem) je z hlediska bezpečnosti
kolemjdoucích stále nebezpečnější.

Město vyčerpalo prakticky všech-
ny možnosti nátlaku na majitele,
aby rozpadající se stavbu zabezpe-
čil. Pokud nedojde alespoň k zasí-
7ování čelní zdi, podá město na
majitele (firma TKJ) trestní žalobu
pro ohrožení zanedbáním povin-
ností.
❒ MR se nevyjádřila k žádosti No-
voměstské teplárenské a.s. o odkup
akcií společnosti z majetku města.
Město vlastní 30% akcií společnosti
v celkové ceně cca 300 tis. Kč. Žá-
dost bude předložena k rozhodnutí
zastupitelům.
❒ MR se též zabývala postupem
prací investičních akcí letošního

roku. Většina z nich v celkové část-
ce 70 mil. Kč je uskutečňována bě-
hem letních měsíců (jídelna při II.
ZŠ, školy Pohledec a Slavkovice...)

dle informací P. Pejchala

Do Olešné snad nejlépe letadlem
Stále není rozhodnuto, která ze

čtyř variant přeložky silnice smě-
rem k Olešné bude zahrnuta do
Územního plánu města. Proti všem
variantám se brání dotčení majitele
pozemků peticemi. Nejstarší řešení
uvažuje o silnici vedené od parko-
viště u lihovaru loukami podél Bez-
děčky. Další vede silnici přes kopec
a zasahuje 30 – 40 zahrad v zahrád-
kářské kolonii. Třetí posouvá silni-
ci ještě více na východ, kde zasahu-

je 4 zahrady. Bylo by rovněž mož-
né rozšířit stávající silnici, ovšem za
cenu zbourání dvou domů na Br-
něnské ulici. Městská rada rozhod-
la svolat mimořádné zasedání MZ,
za účasti zástupců petičních výbo-
rů. Zasedání se bude konat 28. srp-
na v KD. V zájmu včasného schvá-
lení územního plánu je již třeba
některé řešení vybrat.

Za předpokladu splnění dohod-
nutých podmínek s majiteli nemo-
vitostí (pozemků) se jako pravdě-
podobnější jeví volba první nebo
poslední varianty. Obě řešení přes
kopec, i když by zcela nekopírova-
la krajinu, ale silnice by vedla záře-
zem, se pro stále dosti strmé stoupá-
ní zdají málo bezpečná.            EJ

Obecní úþad Tþi Studnê
zve na koncert u pþíležitosti

110. výroçí narození
Bohuslava Martinù

spojený

s odhalením pamìtní desky
 B. Martinù

stþeda 6. záþí 15,30 hod.
sál B. Martinû

v hotelu Tþi Studnê
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Vážená paní redaktorko, jme-
nuji se Markéta Dobešová. Je mi
10 let a chodím do IV. B na 2. ZŠ.

V Novém Městě na Moravě jsem
se narodila a svoje rodné město
jsem si moc oblíbila. Protože ho
mám opravdu moc ráda, podaři-
lo se mi vymyslet stručnou bás-
ničku o Novém Městě na Moravě.
Dovoluji si Vám tuto básničku
poslat už  také proto, že se chci
podělit o radost ze života i s ostat-
ními lidmi tohoto města. Posílám
tuto básničku také za nás – děti,
aby si dospělí lidé často  nemysle-
li, že jsme malí, nevnímaví a že
nic nedokážeme. Nakonec máte
možnost posoudit sami.

Vaše Markéta Dobešová

Nové Město na Moravě
Markéta Dobešová

Mám ráda každé město,
 nejraději mám ale přesto
to město v srdci nejmilejší,
stejně jako lidi zdejší.

Na jaře hrajeme kuličky,
přidají se i malé dětičky,
na oko tváříme se nedbale,
když vyhrajem ve fotbale.

V létě šplháme do korun stromů,
koukáme na svět a nechcem domů,
raději brouzdáme se přes řeky,
přes kaluže i malé potoky.

Na podzim pouštíme si draky,
když vítr odfukuje těžké mraky,
shrabujeme v parku listí,
město se od prachu čistí.

Pak napadne sníh a je zima
sněhové vločky jsou tu prima,
lyžuji, sáňkuji, bruslím,
jen na tenký led nesmím.

Večer tma a chlad město zahalí
a já těším se do svého údolí,
a0 zase Vysočinou tóny zní,
když housle mé se rozezní!

I když počasí se někdy mračí,
tři dny deště nám vždy stačí.
Přesto žijeme si tady zdravě,
v Novém Městě na Moravě!

Měla jsem velkou radost, když
se v redakční poště vedle rozzlo-
bených anonymů objevilo něco
tak milého. Hurá, Novoměstsko
(zpravodaj) má i mladičké čtená-
ře, Novoměstsko (region) má
i nenaštvané obyvatele.

Básničku jsem si vytiskla vel-
kým písmem a pověsila na zeK
do výše očí. Občas na ni mrknu
a uvědomím si spoustu důleži-
tých věcí. Díky, Markétko.

Eva Jašková

Z redakční pošty

Výstavy
v Horáckém muzeu

Jiří Židlický je známý především
jako kreslíř lesní zvěře. Překvape-
ním může být výstava uspořádaná
ze sbírek Horáckého muzea pod
názvem Člověk, stavba, sídlo. Při-
bližuje téměř neznámý okruh tvor-
by novoměstského rodáka. Umělec
se zabýval portréty i lidmi při práci,
upoutaly ho dnes již zmizelé rou-
bené chalupy a vesnice z Horácka
a Podkarpatské Rusi, stověžatá Pra-
ha i zříceniny hradů. Na výstavě je
připomenut též jako knižní ilustrá-
tor.

Výstavkami ze svých sbírek při-
pomíná muzeum i další jubilující
rodáky. Jako kreslíře představuje
sochaře Jana Štursu a Vincence
Makovského.

Ve vazbě na restaurování kostel-
ních sgrafit jsou zpřístupněny sgra-
fitové návrhy Karla Němce, dopl-
něné o stručný obsah jednotlivých
obrazů.                                   HM

Západní Morava potřetí
Vlastivědný sborník Západní

Morava, který je společným edič-
ním počinem Státních okresních
archivů ŽKár nad Sázavou a Tře-
bíč, si už za poměrně krátkou dobu
svého trvání získal pevné místo
v regionální historické produkci.
V současnosti je jeho nejmladší od-
noží třetí ročník vydaný na konci
loňského roku. Objemný svazek se
zelenou obálkou skrývá na více než
300 stranách dosud nebývalé množ-
ství pozoruhodných článků, studií
i drobnějších statí mapujících histo-
rii regionu. Najdeme zde řadu pří-
spěvků z oblasti okresu ŽKár n. S.
či přímo z Novoměstska.

Josef Chalupa ve svém článku
připomíná okolnosti vzniku Horác-
ké galerie v Novém Městě na Mo-
ravě a mapuje její činnost v letech
1964-1976. Ze záznamů matrik far-
nosti Fryšava pod Žákovou horou
čerpal informace pro svůj příspě-
vek Ivo Filka, který se tentokrát
zaměřil zejména na údaje o lesní-
cích. Svoji studii o hrdelních sou-
dech na ŽKársku, započatou v mi-
nulém čísle, dokončuje Ivan Štar-
ha. Sleduje osudy čtyř hrdelních
soudů (Velké Meziříčí, ŽKár, Kři-
žanov, Velká Bíteš), které pokračo-
valy v činnosti i po reformě soud-
ního systému v roce 1729. Dějiny
tvrze v Prosetíně zaujaly Jaroslava
Sadílka. Ten se kromě samotných
dějin tvrze a jejích majitelů zaměřil
také na lokalizaci objektu a pokusil
se rekonstruovat jeho stavební po-
dobu. Jako příspěvek k nepříliš frek-
ventovanému tématu dějin samo-
správy otiskuje Miroslav Kružík
zajímavé instrukce pro obecní za-
městnance města Svratky z období
přelomu 19. a 20. století. Do oblasti
hospodářských dějin pak čtenáře

zavádí Eva Matejová v příspěvku
„Úsilí města Velké Bíteše o založení
městské spořitelny a její osudy do
vzniku první republiky“. Tři studie
nás zavedou do Velkého Meziříčí
(„Knižní kultura ve Velkém Mezi-
říčí v předbělohorském období“,
„Úmrtní zápisy v nejstarší matrice
farnosti velkomeziříčské“ a „Vel-
kostatkář a lesník JUDr. František
Maria Alfréd Harrach“).

Zasloužený zájem vzbudí jistě
u představitelů našich obcí soupis
všech nově udělených obecních
znaků a praporů, jehož autorem je
Vít Křesadlo. Přináší oficiální popi-
sy nových symbolů obcí okresů
ŽKár n. S. a Třebíč udělených do
1.1.1999 a je doplněn kvalitně pro-
vedenou barevnou obrazovou pří-
lohou. Kromě toho ve sborníku
najdeme zprávy o činnosti archivů
a muzeí v žKárském a třebíčském
okrese za rok 1998, výběrovou bib-
liografii diplomových prací se vzta-
hem k západní Moravě zpracova-
ných na katedře historie FF UP Olo-

mouc, recenze a přehled nové regi-
onální literatury z let 1998 a 1999.
Tyto části sborníku podávají ucele-
ný obraz o aktuálním dění v oblasti
regionální historické práce. Na zá-
věr pak v oddílu kronika připomí-
ná Miroslav Kružík 125. výročí na-
rození významného vlastivědného
pracovníka Josefa Františka Svo-
body, jehož jméno je neodmyslitel-
ně spojeno i s Novým Městem.

Zájemci o vlastivědný sborník
Západní Morava si jej mohou za-
koupit v Městském informačním
centru v Novém Městě na Moravě.

-tfy-
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Nečasova 22
Vratislavovo nám. 115
0616/616 742, 0616/616 741

nabízí

montáž rozvodů vody
topení

l  prodej instalačního materiálu a obkladů  l
l  rekonstrukce koupelen včetně zednických prací  l

Nabízíme pronájem nebytových
prostor v nemovitosti Masaryko-
va 176, Nové Město na Moravě.
Plocha těchto prostor je 355 m2.
Podrobnější informace:
Na uvedené adrese.
Nebo: www.arps.cz

tel.0616 616 686
E-mail: ales@arps.cz
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Policie informuje
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Miluše Veinlichová
Ž/árská 41,

Nové Město na Moravě
Vás zve do prodejny

METROVÉHO
TEXTILU
Nabízíme velký výběr

šatovek, podšívek, lepení
kostýmových a oblekových tkanin

záclon a závěsů
spodního prádla zn. TIMO,

NATURANA, ANDRIE, TRIOLA

Prodej
sudového piva na objednávku
plnění 5 l soudků na počkání

TEL. 615 105

Policie ČR
Od 13. 7. evidují policisté téměř

40 případů tr. činů, přibližně stejný
počet přestupků, převážně zasíla-
ných k projednání do příslušné ko-
mise MÚ, nepočítaje v to běžné pře-
stupky na silnicích apod. K většině
tr. činnosti dochází mimo N. Město,
pochopitelně v souvislosti s rekreač-
ním obdobím. Převažují vloupání
do osobních aut, ale i do sklepů, kde
jsou zcizována horská jízdní kola.
I přes opakovaná upozornění ve sdě-
lovacích prostředcích občané na za-
bezpečení svého majetku příliš ne-
dbají. Stává se pak, že namísto zlo-
dějů obviňují policii, ale je nutno
pochopit, že v návalu stále nových
a nových případů nelze ihned pro-
šetřovat vše současně. Již dávno totiž
nejsou časy rady Vacátka.

Dne 15. 7. se podařilo usvědčit
dva pachatele vloupání do bytu
v N. Městě, kde způsobená škoda
činila 22 tis. Kč.

Z krádeže chladícího agregátu se
dlouho neradoval Novoměš7ák,
který odcizil zařízení v hodnotě 30
tis. Kč z podniku ZZN.

Platební kartu neoprávněně uží-
vat 21letý pachatel z N. Města, ač
tato patřila dalšímu rodinnému pří-
slušníkovi.

Dne 25. 7. došlo ke krádeži jízd-
ních kol. Zatím neznámý pachatel
se musel pro předmět svého zájmu
vloupat do sklepa na ul. Mendlova.
Škoda činí více jak 35 tis. Kč.

Dne 26. 7. se ve spolupráci s kri-
minální službou podařilo usvědčit
pachatele podvodu, který vylákal
peníze na důvěřivci. V dalším pří-

padě napadl jeden místní občan
48letého muže tak, že mu způsobil
vážná zranění. Případ dosud není
ukončen.

Dne 28. 7. zmizelo z uzamčené-
ho pokoje ubytovny v N. Městě
120 tis. Kč. Jak se pachatel dostal
do uzamčené místnosti a do trezor-
ku, je předmětem šetření.

Dne 31. 7. se podařilo zadržet
přímo při činu tři zloděje, kteří mají
na svědomí celou řadu vloupání do
osobních aut na Novoměstsku.
Škoda jde do desetitisíců.

Za krádež el. kabelu se ocitnou
před soudem dva zloději z N. Měs-
ta. K události se škodou 6 tis. Kč
došlo již v červenci a na dopadení
se aktivně podíleli policisté Doprav-
ního inspektorátu.

V srpnu došlo k případům vlou-
pání do různých podniků v N. Měs-
tě. Např. Technických služeb, ZZN,
Sportenu atd. Případy se prošetřují
ve spolupráci s kriminální službou.
Pro pytláctví jsou stíhání čtyři mla-
díci, kteří lovili na Sykovci pstru-
hy, aniž měli příslušné oprávnění.

mjr. Vašík Ant.

Městská policie
V beznadějné situaci si zřejmě

připadala žena z Prahy, kterou 28.
7. její pes, kterého si před nedáv-
nem opatřila v útulku, nechtěl pustit
do vlastního auta. Obrátila se proto
s žádostí o pomoc na městskou poli-
cii. Jak ale postupovat, když roz-
hněvaný rotwailer s největší prav-
děpodobností vyběhne po otevření
dveří ven a ohrozí okolí? Narkoti-
zační puška není vzhledem ke krát-

ké vzdálenosti vhodná a veterinář
není k zastižení. Vše nakonec do-
padlo bez následků. Psa se podařilo
strážníkovi zvládnout pomocí od-
chytávací tyče. Když měl pes nasa-
zen koš a byl řádně uvázán na zad-
ním sedadle, odvážila se majitelka
odjet. Zda však jela domů či rov-
nou psa vrátit útulku, již netušíme.

Při běžné kontrole Vratislavova
náměstí si strážníci dne 7. 8. v době
kolem 23:50 hodiny povšimli před
barem Matrix dvou mladíků, kteří
zde vráželi a kopali do kontejnerů
a tropili výtržnosti. Aby tyto nad-
míru uvolněné emoce nepřerostly
v něco horšího, se již postarali stráž-
níci, kteří mladíky zchladili přimě-
řenou pokutou.

Zřejmě zcela vysílený alkoholem
se dne 10. 8. v nočních hodinách
uložil před dveře hotelové ubytov-
ny UNO muž, který zde pravděpo-
dobně hodlal setrvat do rána. Po
upozornění občanů přivedla hlídka
MP muže k vědomí a dopravila bez-
pečně domů. Aby snad muž nena-
byl dojmu, že vzbuzovat veřejné

pohoršení tímto způsobem je dovo-
leno, byla mu uložena bloková po-
kuta.

Závěrem krátké upozornění pro
chovatelé psů. V našem městě je
obecně závaznou vyhláškou zaká-
záno uvazování psů v blízkosti ve-
řejných budov, za které jsou pova-
žovány i prodejny. Množící se stíž-
nosti, zejména starších občanů, kte-
ří z obavy před psem opustí prodej-
nu raději až po jeho odchodu, při-
měly strážníky problém opětovně
řešit. Případná porušení budou přís-
ně trestána.

Gregor Petr, velitel MP

Dne 25. června se na Rokytně –
výletišti Obůrka konala slavnost 100
let založení dobrovolného požární-
ho sboru Rokytno. Na výletišti, kde
se deset let nic nekonalo, odpraco-
vali členové hasičského sboru přes
200 brigádnických hodin, jen aby
mohli tuto akci uskutečnit. Čas po-
třebný na organizaci akce počítán
není. Finanční částkou 10 tis. Kč
přispěl i MÚ N. Město.

Na slavnost se sjelo 12 hasičských
sborů z okolí, ostatních návštěvní-
ků z Rokytna i vzdálenějších míst
přišlo na 250. K tanci i poslechu
hrála kapela Pohoda.

Za velmi zdařilou akci je třeba
všem členům hasičského sboru pod
vedením předsedy sboru A. On-
dráčka poděkovat.

Milan Novotný

Rokytenští hasiči slavili

V herně Billiard Clubu Nové Město na Moravě se 29. 7. uskutečnil
turnaj v nepřímé karambolové hře. Turnaj ozdobily svou účastí i takové
osobnosti kulečníkového sportu, jakými jsou Vlastimil Tauterman a Ma-
rek Faus (oba mnohonásobní mistři ČR v různých karambolových disci-
plínách). Nepřímá hra pro závodní hráče patří k obtížnějším disciplínám
a naopak - pro většinu amatérských hráčů jsou mantinelové strky samo-
zřejmostí. Obě tyto skutečnosti přispěly k tomu, že turnaj měl vysokou
úroveň, ale byl také relativně vyrovnaný a napínavý až do samého konce.
Nejlépe hrál na turnaji Marek Faus, který však ve finále těsně a překvapivě
podlehl svému oddílovému kolegovi Zapletalovi (oba Billard Brno). Jako
třetí se umístil domácí hráč ing. Jiří Bartoš, nejlépe z amatérských hráčů
pak obstál Štěpán Mrkos ze ŽKáru n.S. na pátém místě.                       JB

Karambolový turnaj 1-BAND CUP
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