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Reforma státní správy s otazníky
S obavami hledí představitelé

N. Města na aktivity okresního ve-

dení ČSSD a dotazují se místních

členů ČSSD, jaký důvod vede tuto

stranu k postoji vůči malým okre-

sům. ČSSD prosazuje názor ve

smyslu rozdělit dnešní okres Ž)ár

n.S. na tři nebo pět malých okresů.

N. Město zatím nezná odpově) na

otázku, proč je varianta čtyř měst

pověřených státní správou pro tuto

stranu tak nepřijatelná.

Z. Markovou rovněž zaráží po-

stoj Okresního úřadu ve Ž)áru n.S.,

který se k návrhu na přerozdělení

státní správy mezi čtyři pověřená

města staví negativně, ale zároveň

nenavrhuje lepší řešení. Otázka vlast-

ního výkonu st. správy je v N. Měs-

tě zatím předčasná, ale obecně lze

konstatovat a potvrdit kritická slo-

va bystřického starosty, že stát pře-

souvá na obce práci a povinnosti,

ale obce mají zatím k dispozici stále

stejné zdroje peněz. Nemají-li být

v budoucnu výrazně omezeny ak-

tivity obcí (investice atd.), měli by

představitelé obcí společně naléhat

na poněkud jiný směr státních refo-

rem.                                           EJ

Ubytovna Subterry již v rekonstrukci
Od počátku září pracuje firma

Brychta na rekonstrukci ubytovny

Subterry. V harmonogramu prací

na sebe vše navazuje velmi těsně

tak, aby mohla být budova kolau-

dována již 26. října. Stěhování oby-

vatel Una se musí uskutečnit po-

slední říjnový týden a 1. listopadu

bude ubytovna Uno předána sta-

vební firmě PKS. Tato firma byla

vybrána ve výběrovém řízení a za-

vázala se dokončit rekonstrukci Una

již do listopadu roku 2001. Zkráce-

ním doby rekonstrukce se výrazně

sníží mnohé doprovodné náklady.

Z ubytovny Subterry byl vykli-

zen nábytek. V současné době se

nachází na ubytovně Uno, ale ani

tam nebude moci být dlouhodobě

skladován. Vedení města nyní zva-

žuje, jak s ním, vesměs opotřebo-

vaným, naloží. Dnešní úvahy na-

značují, že bude nejdříve zdarma

nabídnut místním spolkům a sdru-

žením, později veřejnosti k oka-

mžitému odvozu za symbolické

ceny. Případný termín této akce včas

upřesníme. EJ
Jaké změny

čekají náměstí?
Obsáhle se věnovala městská rada

na svém zasedání dne 4. září otázce

Vratislavova náměstí. Bylo rozhod-

nuto řešit vzhled centra města jako

celek a vypsat na toto téma archi-

tektonickou soutěž, přestože již pro

náměstí existuje architektonická stu-

die. Poté bude postupováno po eta-

pách. První etapou bude bezpochy-

by oprava kanalizace a radikální

řešení lze očekávat i vůči nemoc-

ným kaštanům a borovicím, kte-

rým je odborníky odhadována již

jen krátká vegetační doba.         EJ

Ocenění za dlouhodobou aktivitu
v péči o historické dědictví

Sdružení historických obcí a měst

Čech, Moravy a Slezska bylo zalo-

ženo před deseti lety. Mezi jeho

190 členy jsou sídla s historickými

a památkově chráněnými zónami.

Z okresu Ž)ár n.S. patří do sdruže-

ní vedle N. Města ještě Jimramov,

Velká Bíteš a Velké Meziříčí. Nové

Město na Moravě bylo jedním ze

zakládajících členů a prvních osm

let se zásluhou tehdejšího starosty

Ing. Černého velmi aktivně podíle-

lo na činnosti celého sdružení. Úzká

spolupráce města byla přerušena po

komunálních volbách v roce 1998,

nyní je znovu obnovována. Při pří-

ležitosti národního zahájení Dnů

evropského dědictví 2000 se 2. září

sešli zástupci historických obcí v Li-

tomyšli a z hlediska celých deseti

let hodnotili práci aktivních členů

a přínos pro sdružení. I přes určitou

stagnaci obdrželo Nové Město na

Moravě ocenění, pamětní list.     EJ

Smutek nad Kazmírovým rybníkem
Cesta kolem Kazmírova rybníka

nevzbuzuje vábný pohled, zejmé-

na je-li rybník bez vody. Město má

vypracovaný plán nejen na vyčis-

tění rybníka, ale i parkovou úpravu

jeho okolí. Záležitost to nebude lev-

ná a stát na podobné akce poskytu-

je dotace. Poskytuje je ovšem maji-

teli a tím je v případě rybníku stát

sám. Město se již delší dobu, bohu-

žel neúspěšně, snaží získat Kazmí-

rův rybník do svého majetku.

Okolí Kazmírova rybníku a také

cestu od něj směrem ke schodům

spojujícím Palackého náměstí s Vra-

tislavovým čekají vbrzku jiné zemní

práce. Bude zde položen kanali-

zační sběrač odpadních vod z Vra-

tislavova náměstí. Napojen bude

na již položený sběrač odvádějící

vody z města do čistírny odpad-

ních vod.                                  EJ

Novoměstští představitelé města navštívili druhý žářijový víkend Waalre.

Na snímku starostové obou měst před čerstvě odhalenou deskou, která

u vstupu do tamější radnice připomíná partnerství obou měst.

O cestě do Waalre a výsledcích jednání více na str. 3.

Od 5. září lze získat všemožné

důležité informace o Novém Městě

na Moravě z dotykové počítačové

obrazovky instalované ve výklen-

ku budovy MÚ a přístupné zven-

ku, přímo z chodníku.

Po doteku vnější aktivní desky se

budou na obrazovce otevírat nové

a nové stránky s vyžádanými infor-

macemi. Mladší znají tento princip

z Internetu, starší si jej jistě brzy

osvojí. Podobná informační média

mají i jiná města, ovšem většinou je

nemají v místech přístupných po

24 hodin denně. Kiosky zamčené

v halách úřadů pak v takovou ne-

děli večer těžko poslouží bloudí-

cím turistům.

Novoměstský kiosek bude jed-

nak nabízet základní informace

o N. Městě, jednak se bude dále

členit na informace pro místní ob-

čany a informace pro turisty. Míst-

ní si budou moci vyhledat městské

vyhlášky, soupisy usnesení ze zase-

dání městských rad a zastupitelstev,

mohou je zajímat i komise pracující

pro městskou radu atd. Lze konsta-

tovat, že kiosek se v souvislosti se

zákonem o volném přístupu k in-

formacím stane čtvrtým oficiálním

médiem města (první až třetí: úřed-

ní desky, Novoměstsko, stránky

města na Internetu).

Pro turisty je připravena mapa

města, důležité dopravní spoje, se-

znam ubytovatelů a pohostinských

zařízení v N. Městě i okolí, seznam

turistických zajímavostí, nabídka

kulturních programů atd.

Technickou stránku a grafické

zpracování nového informačního

média zajistili pracovníci informač-

ního oddělení MÚ Zbyněk Grepl

a Martin Havelka, členění turistické

části navrhl pracovník IC Ing. Pa-

vel Svoboda. Informace budou

průběžně doplňovány a obměňo-

vány, v krátké době se počítá se za-

vedením cizojazyčných verzí v an-

gličtině a němčině.

Není vyloučeno, že se v budouc-

nu v N. Městě, v místě dosahu me-

tropolitní sítě, objeví další infor-

mační obrazovka, také dostupná ve

dne i v noci.                              EJ

Informační kiosek v provozu
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Vláček zve

ZUŠ

Horácká galerie

Kulturní dům

Teplota i srážky odpovídaly

v první dekádě průměrnému letní-

mu měsíci. Srážek spadlo 15 mm,

teplota dosahovala 20oC. Zbytek

měsíce byl až tropický a téměř beze

srážek. Teploty dosahovaly 30oC,

ve dnech 20. – 22. 8. až 33oC. Tu-

to dobu nespadla ani kapka deště,

voda v rybníce dosahovala 28oC.

Celkové srpnové srážky – 18 mm,

tj. 25 %.

Čápi se dvěma mlá)aty odlétli

kolem 28. srpna.             O. Mička

Počasí v srpnu

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

Oznamujeme všem zájemcům o stu-

dium výtvarného oboru pro dospě-

lé v ZUŠ v Novém Městě, že první

informativní schůzka se koná ve

čtvrtek 28. 9. 2000 v18.00 hod.

v budově ZUŠ na Monseově ulici.

Horácká muzeum
OKAMŽITÉ ÚVĚRY

úrok pouze 6,9 % ročně
Příklad: při úvěru 100 tis. Kč bude

Váš rozpočet zatížen splátkou ve

výši 700 Kč/měs.

Informace v kanceláři Wüstenrot

(budova autosalon Nissan, 1. patro)

Masarykova 1494

Nové Město na Mor.

po, st 9 – 12 13 – 16

út 9 – 14

pá 9 – 12

tel. 0604/169 753

František Hodonský – Plovoucí
smaragdy
výběr z díla 1962 – 2000

výstava potrvá do 29. 10., o stát-

ních svátcích 28. 9. a 28. 10. vstup

zdarma

expozice Sklo, sklo, sklo
hutně tvarované škrdlovické sklo

ze sbírek Horácké galerie

Ve středu 27. září v 10 hod. se

v Horáckém muzeu koná zahájení

výstavy prací dětí z Centra Zdislava

nazvané I my se umíme bavit.
V programu vystoupí děti z Centra

Zdislava a žáci ZUŠ.

další výstavy:
Jiří Židlický – Člověk, stavba, sídlo

Karel Němec – sgrafitové návrhy

pro kostel sv. Kunhuty

EXPEDICE

Na internetové stránce www.hi-
malaya8000.com/00/ lze sledovat

postup expedice Kanchenjunga

2000, jejímž členem je i novoměst-

ský Radek Jaroš. V době uzávěrky

tohoto čísla byla výprava na cestě

do základního tábora. Přetiskujeme

informace z 9. září:

10. září odlet všech členů výpra-

vy z Kathmandú do vesničky Birt-

nagar, odtud autobusem do vesnič-

ky Taplejung. Dále pěšky s nosiči

do základního tábora. Nové zprávy

jsou avizovány po 19. září.

 red.

Řádková inzerce – zdarma
Pouze pro nepodnikatelské účely,

typ koupím zahradu, prodám ko-

čárek, hledám podnájem...

Plošná inzerce (v rámečku) – 13,50
Kč/cm2 pro novoměstské podni-
katele, 15 Kč/cm2 pro ostatní
Při opakované inzerci (10x) po-

skytujeme třetinovou slevu.

Termíny příjmu inzerce
Pro č. 17 s datem 7. 10. je vhodné

dodat podklady do 26. 10., pro č.

18 s datem 20. 10. je vhodné dodat

podklady do 10. 10.

Zjednodušeně: v době, kdy Česká

pošta roznáší nové číslo Novoměst-

ska, je třeba přinejmenším avizovat

zájem o inzerci v dalším nejbližším

čísle.

Způsoby příjmu inzerce
Krátký text je možno podat telefo-

nicky na č. 650 237, obsáhlý text

prostřednictvím České pošty nebo

přímo v redakci. Vhodný a rychlý

je e-mail (eva.jaskova@nmnm.cz).

Pro firemní loga jsou nejvhodnější

navštívenky.

Vzhled inzerce
Grafický vzhled inzerce lze pone-

chat na pracovnících tiskárny, je

též možné připravit si vlastní ná-

vrh. V tom případě je však nutné

dodržet šíři sloupců zpravodaje

Novoměstska. Je odlišná od šíře

sloupců ve Vysočině a ve Mlejnu,

nelze tedy tisknout repliku.

Společenská kronika
Využívejte nabídky zveřejnit bla-

hopřání k životnímu jubileu, naro-

zení dítěte, sňatku. Krátká blaho-

přání zveřejníme zdarma.

Inzerce v Novoměstsku

sobota 30. 9., 14 hod.

Horácký dětský folklorní bál
úterý 3. 10., 19,30 h., evang. kostel

Dobrý večer kvintet
vokální soubor zpívá jazz, swing,

evergreeny, muzikálové melodie

a klasickou hudbu

koncert ukončí letošní Slavnosti je-

řabin

připravujeme:
18. 10. Beseda s dívkou HIV pozi-

tivní

27. 10. Spirituál kvintet

Novoměstské rodinné centrum,

Ž)árská 68 (1. patro, DPS)

tel.: 618 375-7, kl. 108

nabízí práci ve výtvarném

kroužku s názvem Tvořivá dílna.

Zájemci se mohou přihlásit telefo-

nicky na uvedeném čísle nebo osob-

ně v NRC Vláček každý den v době

9 – 12, 15 – 18 hod.

NRC Vláček zve všechny rodiče

s dětmi na pravidelný program:

po divadlo od 16 hod

st hry s dětmi 8 – 21

hry v přírodě od 15 hod.

čt tvořivá dílna od 16 hod.

V NRC Vláček máte dále možnost

prohlédnout si a zakoupit knihy

z nakladatelství Portál a výtvarné

potřeby pro rozvoj tvořivosti.

Knihkupectví Trojan

Prosklené kasičky vyzývající ob-

čany, aby přispěli dobrovolnou část-

kou na vybavení hasičského vozu,

nejsou nijak plné. Překvapivé  jsou

i mince desetníků na dně. Málo si

cení občané Nového Města svého

majetku, málo si přispívají na jeho

ochranu. Připomeňte mi, prosím,

někdo, kdy si novoměstští hasiči vy-

jeli jen tak pro radost, kdy si chvilku

lehce zahasili a uchránili haléřové

hodnoty?

Slůvko si je zrádné a kupodivu

ho v poslední době často používá-

me ve spojení „Novoměstští úřední-

ci si koupili nové auto a na hasičské

abychom si přispívali sami“. Inu,

až si půjdou úředníci pěšky do Pra-

hy a Brna něco si vyřídit, asi toho

mnoho nedojednají. Na hasiče si

přitom lidé přispívali odedávna.

Byla by škoda, kdyby si někdo mu-

sel poplakat nad popelem se zbytky

majetku v ceně pár haléřů.

Že je tam těch si až příliš mnoho?

Ano, a některá jsou na velmi ne-

vhodných místech. Záleží už na kaž-

dém, které „si“ si vyškrtne.         EJ

Zrádnost slůvka „si“

23. so ve 20 h., 24. ne ve 20 h.

Himálaj – Karavana (110´)

Příběh z nepálského údolí, přístup-

ný 45 Kč

26. út v 17,30 h., 27. st v 17,30 h.

Tygrův příběh (77´)

animovaný dětský film inspirova-

ný medvídkem Pú 41 Kč

26. út ve 20 h., 27. st ve 20 h.

Černočerná tma (110´)

Temná sci-fi, premiéra, příst. od 12

let 45 Kč

30. so v 19,30 h., 1. ne v 19,30 h.

Eyes Wide Shut (159´)

Erotický thriller, premiéra, příst. od

15 let 50 Kč

Kino

nabízí velký výběr kalendářů na

rok 2001 stolních i nástěnných, na-

příklad:

◗ Lunární kalendář Krásné paní

◗ Urban: Zvesela do roku 2001

◗ Svět čaje

Kanchenjunga 2000
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Ve Waalre si partnerství s N. Městem váží a dávají to najevo
Z Nového Města odjela v sobotu

10. září pětičlenná delegace do part-

nerského Waalre. Hlavním důvodem

pozvání bylo, aby se vedení N. Města

seznámilo s novým starostou Waalre

a potvrdila se témata a formy spolu-

práce. Novoměsts-kého starostu Pe-

tra Pejchala, místostarostku Zdeňku

Markovou a tajemníka MÚ Petra

Dvořáka doprovázeli tlumočnice

Mgr. Jaroslava Kozárová a Ing. Pa-

vel Svoboda, který se na místě ak-

tivně ujal stánkového prodeje drob-

ných předmětů ve prospěch charita-

tivní akce ve Waalre.

O přijetí i výsledcích jednání se

rozhovořila Zdeňka Marková. Mile

ji překvapily úcta a důležitost, které

neformálně a přitom zřetelně přiklá-

dají ve Waalre partnerským stykům

s N. Městem a dalším městem v Bel-

gii. Během návštěvy naší delegace

byla před radnicí odhalena deska

připomínající naše vzájemné kon-

takty, text smlouvy o přátelství z

roku 1998 visí na stěně zasedací

místnosti. „Jste s námi při všech dů-

ležitých rozhodnutích“, zazněla do-

plňující slova a nebylo to laciné ges-

to. Přátelé z Waalre již přispěli hmot-

ně na tolik akcí v N. Městě, že je

těžké se dopočítat a už vůbec ne se

plně revanžovat. Morální a veřejné

ocenění rozvíjejících se vztahů však

budeme rovněž více prezentovat.

Pracovní část návštěvy vyplnilo

jednání o přípravě stáže tří úřední-

ků z Waalre, kteří se koncem října

přijedou obeznámit s našimi zkuše-

nostmi a praxí v oblasti organizo-

vání volného času mládeže. Zají-

mat se budou o děti od nejútlejšího

věku, o nabídku aktivit pro děti han-

dicapované i zdravé, chtějí se do-

zvědět, zda a jak se v místě řeší zá-

školáctví atd. Předpokládá se, že

novoměstští úředníci budou moci

sbírat obdobné zkušenosti příští rok

ve Waalre.

V neděli 11. září se ve Waalre

konala městská slavnost k výročí

charitativní organizace pečující

o rekonvalescenty vyššího věku.

V našich podmínkách podobnou

péči zatím neznáme, spočívá v dob-

rovolné péči žen důchodového

věku o nemocné. Pro pečovatelky

je tato činnosti mimo jiné i důleži-

tou společenskou událostí spojenou

s potvrzením vlastní užitečnosti. N.

Město se snažilo alespoň symbolic-

ky oplatit aktivitu přátel z Waalre,

kteří vybrali na konto pro výstavbu

sociálních bytů v ubytovně Uno

částku přes 100 tis. Kč a ještě ji

zvýšili prodejem drobných před-

mětů do domácnosti na novoměst-

ském řemeslném jarmarku. Vedení

N. Města předalo ve Waalre zmíně-

né charitativní organizaci finanční

dar v hodnotě 360 guldenů a úspěš-

ným stánkovým prodejem dřevě-

ných hraček a drobných keramic-

kých předmětů z výtvarných dílen

v Centru Zdislava a Domě pečova-

telské služby doplnilo částku na 600

guldenů.                        E. JaškováPřed novoměstským prodejním stánkem

Počátkem září dokončil restaurátor Martin Kovařík opravu poškozeného

kříže a očistu obou stojících. Tři kříže v plném počtu a plné kráse stojí,

kolaudace celého díla za účasti Památkového ústavu bude následovat

v krátké době.

Peníze pro knihovnu
Městská knihovna byla letos na

jaře vybavena novými počítači

a napojením na metropolitní síZ již

nějakou dobu umožňuje občanům

města veřejný přístup k Internetu.

Modernizace knihovny byla finan-

cována na základě příslibu grantu

od Ministerstva kultury ČR. Příspě-

vek ve výši 75 tis. Kč byl poukázán

v těchto dnech.                          EJ

Letošní vzpomínky na Vincence

Makovského vyvrcholí 20. října.

Nové Město připravuje ve spolu-

práci s Akademií výtvarných umě-

ní v Praze kolokvium, na kterém již

předběžně přislíbili účast rektor

AVU Jiří Kotalík a mnozí význam-

ní čeští kunsthistorici a výtvarníci.

Přednášky a rozhovory o V. Ma-

kovském se uskuteční v aule gym-

názia. Vedle oficiálně pozvaných

hostů - představitelů státní správy

a samosprávy z regionu, odborné

veřejnosti, žijících vrstevníků

V. Makovského a pod. bude účast

na kolokviu umožněna i dalším váž-

ným zájemcům o Makovského tvor-

bu. Kolokvium bude ukončeno ve-

řejným koncertem české barokní

hudby.                                      EJ

Městský úřad v Novém Městě na

Moravě upozorňuje občanská sdru-

žení a spolky, jejichž činnost je za-

měřena na využívání volného času

dětí a mládeže, že Ministerstvo škol-

ství, mládeže a tělovýchovy vyhlá-

silo „Programy na podporu ob-
čanských sdružení ve prospěch dětí
a mládeže“ a podmínky, za jakých

mohou tyto organizace získat v roce

2001 státní dotaci pro svou činnost.

Součástí přihlášky do výběrového

řízení je, aby činnost občanského

sdružení písemně podpořil městský

úřad, v jehož regionu občanské sdru-

žení působí. Podpora nemusí být
pouze finanční, ale může mít i po-

dobu bezplatného pronájmu klu-
bovny, místností pro činnost sdru-
žení, pozemku pro pořádání let-
ních táborů apod. Snahou Minis-

terstva školství, mládeže a tělový-

chovy je poskytnout státní prostřed-

ky takovým organizacím, jejichž

práce s dětmi a mládeží má v místě

působnosti dobrý ohlas a jsou v

povědomí městského úřadu. Uzá-

věrka pro příjem žádostí o státní

dotaci na příští rok je stanovena na

6. říjen 2000. Žádost se všemi ná-

ležitostmi zasílejte na adresu: Mi-

nisterstvo školství, mládeže a tělo-

výchovy, náměstek skupiny mlá-

deže a tělovýchovy PaedDr. Ladi-

slav Malý, Karmelitská 7, 118 12

Praha 1, kde lze také získat podrob-

nější informace.

◆ ◆ ◆

Obdobné nabídky přichází z Mi-

nisterstva zdravotnictví ČR. O granty

a dotace lze žádat v akcích Pro-
gram podpory občanských sdru-
žení a humanitárních organizací
(termín pro podání žádosti 30. 9.

2000) a Národní plán vyrovnání
příležitostí pro občany se zdra-
votním postižením (termín pro po-

dání žádosti 30. 10. 2000). Podrob-

né informace lze získat na interne-

tové stránce www.mzcr.cz, u ve-

doucího odboru ŠKSV Mgr. Švan-

dy, k nahlédnutí jsou materiály rov-

něž v IC.

Starosta města navrhuje vytvořit

poměrně přísná pravidla pro vše,

co souvisí s překopy komunikací.

Úkolem by měly být pověřeny TS-

služby s.r.o., které by se do bu-

doucna agendou překopů zabýva-

ly.

Není tajemstvím, že podnět k ná-

vrhu vzešel z letošních zkušeností

na ulici Výhledy. Po několika žádos-

tech občanů této ulice o povolení

překopu z důvodu výměny do-

movní vodovodní přípojky bylo

pravděpodobné, že další budou

v kratší či delší době následovat.

Proto byli vyzváni i ostatní obyva-

telé ulice, aby v termínu do 17. 9.

dokončili nutné obdobné práce

u svých domů. Poté mělo následo-

vat položení nového svršku komu-

nikace. Záměr to nebyl špatný, opra-

vy měly následovat logicky za se-

bou a po několik let by nebylo

třeba do nového povrchu vozovky

zasahovat. Ještě před vypršením ter-

mínu však bylo zřejmé, že některé

hotové překopy se časem zcela jistě

propadnou. Město proto rozhodlo

s opravou vozovky vyčkat. Výše

zmíněný návrh by napomohl vy-

varovat se podobných nepříjemností

v dalším období na jiných ulicích.

TS-služby s.r.o. by překopy komu-

nikací nejen evidovaly, povolova-

ly a kolaudovaly, ale případně i za-

jišZovaly či dozorovaly.              EJ

Více pozornosti překopům silnic

Informace o ministerských dotacíchKolokvium ke 100. výročí
narození V. Makovského
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Práce na novelizaci ÚPNO

(Územní PláN Obce) Nového Měs-

ta na Moravě pokračují již třetí rok.

Je nezbytně nutné, aby byla tato

novelizace co nejdříve dokončena

a schválena, protože na ní závisí

řešení mnoha problémů, které stá-

vající platný dokument z roku 1994

nezahrnoval a z objektivních důvo-

dů ani nemohl předpokládat. Není

posláním tohoto článku vysvětlo-

vat důvody a provádět osvětu, proč

k novelizaci došlo, protože důvody

k tomuto kroku byly již mnoho-

kráte prezentovány. Žádné projed-

návání ÚPNO není prosto konflik-

tů, jejichž řešení obvykle schvalo-

vací proceduru prodlužují. Každé

nové projednávání znovu otevírá

všechny problémy, které sice již

minulý dokument ve prospěch roz-

voje města vyřešil, ale jak už to ob-

vykle bývá, může to být ve pro-

spěch či v neprospěch konkrétních

občanů. Někomu se bezcenné po-

zemky zhodnotí a někdo se potýká

s hrozbou možného vyvlastnění, byZ

za náhradu. Řešení těchto konfliktů

je v plné odpovědnosti městského

zastupitelstva, které v těchto neleh-

kých situacích musí čelit tlakům

a rozhodnout.

V této své poznámce se chci vě-

novat jednomu takovému konflik-

tu, který řešilo mimořádné zasedá-

ní městského zastupitelstva v pon-

dělí 28. srpna 2000. Na pořadu jed-

nání bylo rozhodnutí o vedení sil-

nice II/150 (dříve I/18) z prostoru

od křižovatky pod zámkem smě-

rem z města na Olešnou. Historie

trasování této silnice má počátky

v První republice, kdy silnice I/18

měla jako páteřní komunikace re-

publiky strategický význam pro

obranu. Dřívější dokumenty řešily

trasu silnice v souladu s přiroze-

ným utvářením terénu tak, že silni-

ce byla vedena údolím Bezděčky

až po přirozený zářez, kterým pak

měla pokračovat dále směrem na

Michovy. Při projednávání ÚPNO

schváleného v roce 1994 se podaři-

lo projednat s tehdejším Ředitel-

stvím silnic a dálnic změnu trasy

tak, že bylo upuštěno od průtahu

silnice Oborou podél Bezděčky

a upustilo se též od ponechání stá-

vající trasy ulicí Brněnskou. Toto

řešení, schválené v ÚPNO 1994,

zamezilo rozsáhlé devastaci příro-

dy v údolní nivě Bezděčky, zame-

zilo též demolici obytných domů

v Brněnské ulici. Po výstavbě pře-

ložky by došlo na této ulici ke zklid-

nění dopravy a ulice by mohla slou-

žit jako nástupní prostor do přírod-

ně cenného prostoru Tří křížů a tří

rybníků. Nespokojeni byli samo-

zřejmě postižení majitelé zahrádek

v prostoru nad Oborou, kteří se

po otevření nového projednávání

ÚPNO, vyzbrojeni zkušenostmi,

Bavorův přízrak nad městem
vrhli znovu do boje s cílem zvrátit

dřívější rozhodnutí. Zastupitelstvu

byla předložena petice majitelů za-

hrádek doplněná o další podpisy

z ulice Budovatelů a Hornické, kte-

rá se stavěla proti dříve již schvále-

nému řešení a kterou podepsalo cca

150 občanů. Proti variantě zacho-

vání trasy Brněnská zareagovali

nezkušení obyvatelé Brněnské ul.

se zpožděním a shromáždili cca

50 podpisů. Karty byly tedy znovu

rozdány. Zastupitelstvo dostalo pí-

semné variantní podklady, přítom-

ní architekti odpovídali na dotazy

a slovo dostali i přítomní zaintere-

sovaní občané.

Jaké varianty tedy byly na stole?

Písemný podklad předložený za-

stupitelům obsahoval úvodní infor-

mace a čtyři možné varianty s jejich

zhodnocením. Dokument uvádím

v plném znění:

Dopravní řešení na st. silnici
II/150 v části ulice Brněnské

Státní silnice II/150 bude hlavní

komunikační trasou, která bude spo-

jovat severovýchodní část součas-

ného okresu Ž)ár nad Sázavou

s nově vznikajícím centrem VÚSC

- Jihlavou a bude spojovat i nadále

N. Město s Bystřicí a Prostějovem

a pod.. Z tohoto pohledu nelze zpo-

chybnit význam této komunikace

a záměr postupného zlepšování

technických parametrů dílčích úse-

ků na této státní silnici. Mezi No-

vým Městem a Ž)árem je předpo-

klad zlepšení parametrů u obce Rad-

ňovice, v oblasti administrativního

celku Nové Město na Moravě je to

v úseku ulice Brněnské a v úseku

místní části Olešná.

Úsek ulice Brněnské je velice pro-

blematický, ve fázi projednávání

ÚPNO Nové Město na Moravě byly

vzneseny čtyři námitky k uvedené

problematice (zastupitelé je obdr-

želi v příloze), v poslední době byly

doručeny další připomínky a stíž-

nosti občanů (zastupitelé je obdrže-

li v příloze).

Pro rozhodování o tomto pro-

blému se nabízejí čtyři varianty:

Nulová varianta - ponechání stá-
vajícího stavu
neřeší zlepšení parametrů v tomto

úseku, neřeší problém hluku a pra-

chu apod., není oddělena pomalejší

doprava od rychlejší, zůstává pro-

blematické napojení místních ko-

munikací.

Var. A - přeložka státní silnice
II/150 přes stávající zahrady
klady:

- zklidnění území se stávající zá-

stavbou na ulici Brněnské, která bu-

de převedena do sítě místních ko-

munikací (menší provoz, méně hlu-

ku, méně prachu a pod.)

- lepší napojení dalších místních

komunikací ve směru do navrho-

vané lokality nad ulicí Jánskou,

k evangelickému hřbitovu a pod.

- oddělení pomalejší motorové

a nemotorové dopravy (cyklistic-

ká, pěší, pohřební průvody a pod.)

od rychlé motorové dopravy

zápory:

- porušení přírodního prostředí na

jihovýchodním okraji zastavěného

území města velkým technickým

zásahem

- území dotčené přeložkou nemůže

být využito jako rezerva pro vý-

stavbu RD, případně pro rekreaci

Var. B - úprava stávající trasy
státní silnice II/150
klady:

- zachování přírodního prostředí na

jihovýchodním okraji zastavěného

území města

- území dotčené přeložkou může

být využito pro stávající vymezení

v katastru nemovitostí

zápory:

- přetrvávají vlivy na trvale bydlící

obyvatele (hluk, prach a pod.)

- demolice minimálně 4 objektů,

2 trvale obydlené

- komplikované napojení místních

komunikací i při vybudování nad-

jezdu s místní komunikací

- nemožnost oddělení pomalejší

motorové dopravy a nemotorové

dopravy (cyklistická, pěší, pohřeb-

ní průvody a pod.) od rychlé moto-

rové dopravy

- kácení vzrostlých lip a pod.

Var. C - jižní obchvat Nového
Města na Moravě
- podmínkou je vypracování pro-

věřovací studie (schválení ÚPNO

Nového Města na Moravě bude

oddáleno)

V návaznosti na blížící se jednání

MZ vyvolali ještě zástupci města

v pondělí dopoledne v Brně jedná-

ní na Ředitelství silnic a dálnic, kde

bylo zástupcům města a zpracova-

teli ÚPNO sděleno:

Zástupci ŘSD ČR, závodu Brno

nadále jako prioritní sledují již dří-

ve dohodnutou variantu A. Pokud

by tato byla z hlediska jejího pro-

jednání neprůchodná, doporučí

jako náhradní sledovat variantu B

v dopravně upravené trase v ulici

Brněnská. K variantě C pozname-

návají, že není dostatečně prokázá-

no zejména vzhledem k převažují-

cí cílové a zdrojové dopravě a tedy

i k možnosti odvedení této dopravy

z Nového Města na Moravě její vý-

hledové dopravní využití.

V případě rozhodnutí o zpraco-

vání pověření výhledovou doprav-

ní studií této varianty nutno řešit ne-

jen dnes předloženým ideovým zá-

měrem, ale včetně všech náležitostí,

tedy směrovým i výškovým řeše-

ním, zejména prokázáním a projed-

náním možnosti průchodu této trasy

novým řešeným územím, i s proká-

záním dopravního využití dle závě-

rů sčítání dopravy v r. 1995 a 2000.

*1980, student Střední odborné

školy dopravy a služeb v Novém

Městě na Moravě

Před úsvitem

Dříve než slunce vyjdeš,

já chci tě poprosit,

sviZ mi po celý den

Rozehřej mou duši,

zbav mě touhy

někomu se pomstít,

paprsky lásky sviZ mi, sviZ,

abych miloval víc a víc.

Před úsvitem tě slunce zdravím

a tobě věřím z plné duše,

že tě plout po obloze uvidím,

i když na mé duši je zatím stín.

Moc tě slunce obdivuji,

na každého tvá hřejivá náruč

dosáhne,

na rostlinky, zvířata i lidi,

kteří mají duše vyprahlé.

Odpařuješ vodu do oblak,

aby mohla zkropit prach,

jenž zastiňuje lidskou duši.

Moc ti tvá žlutá barva sluší,

a když večer zapadáš,

jsi ještě hezčí, jsi rudé.

Tou krásou srdce mi měkne,

i když je tak tvrdé a smutné.

A ty než vyjdeš, poprosím, Pána,

aby ti na tvé cestě po obloze

žehnal. A ty budeš svítit,

aby se žádný člověk nebál.

(20. 7. 1997)

 Rozpaky

Jsem na rozpacích,

zda-li král starostí

zasalutuje pážatům.

Jsem na rozpacích,

jestli se starost

stane mým chlebem denním.

Jsem v rozpacích,

jestli růže života

včas vykvete.

(6. 9. 1999)

Černé pavučiny

Zbývají vteřiny

start započal výstřelem

kohout zakokrhal

a všichni ženou se

za mamonem

Krutý vševládce

zahalen černými pavučinami

propaguje ve válce

odměnu pro katy

Strnulí lidé –

- sochy

rozpadají se pod vlivem

přírodních živlů

chtějí se vrátit

ale jsou do plynu

Nikdo nebere ohled

na křičící sojky

a orel raduje se z jejich

roztrhaných těl

(5. 6. 2000)

��������	
�
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Ve vazbě na naše vyjádření ke

konceptu územního plánu územní-

ho celku Ž)árské vrchy a dřívějším

stupňům i dnešnímu návrhu ÚPNO

Nové Město na Moravě, nelze uvol-

nit dohodnutý sledovaný koridor

dle varianty A do doby projednání

a schválení návrhu jakékoliv jiné

varianty.

❑ ❑ ❑
Mimo těchto základních podkla-

dů měli zastupitelé ještě k dispozici

další průvodní dokumenty pro své

rozhodnutí. Těsnou většinou dva-

nácti hlasů bylo po dvouhodinové

diskuzi přijato usnesení:

MZ schvaluje zpracování a pro-

věření výhledové dopravní studie

řešící přeložku státní silnice II/150

novou trasou vedenou jižně zcela

mimo zastavěné území Nového

Města na Moravě a částečně i mimo

jeho katastrální území (na k.ú. Nové

Vsi u Nového Města na Moravě)

cca 7,5 km nové trasy včetně všech

náležitostí, tedy směrovým i výš-

kovým řešením, zejména prokázá-

ním a projednáním možnosti prů-

chodu této trasy novým řešeným

územím, i s prokázáním dopravní-

ho využití - dle závěrů sčítání do-

pravy v r. 1995 a 2000.

MZ schvaluje zapracování do

ÚPNO Nové Město na Moravě ře-

šení přeložky státní silnice II/150

úpravou stávající trasy státní silnice

II/150, a to pro případ, že by nebylo

možné řešit přeložku státní silnice

II/150 jižním obchvatem (viz výše

uvedené). Zároveň ukládá odboru

výstavby, územního plánování a ŽP

spolu se zpracovatelem ÚPNO Nové

Město na Moravě předložit několik

variant, jak řešit úpravu stávající tra-

sy státní silnice II/150.

❑ ❑ ❑
Co znamená toto usnesení pro

život?

V brzké době přejde správa sil-

nic II. třídy do kompetence nově

vzniklých krajů. Volební progra-

my většiny volebních stran, které

budou v blížících se krajských vol-

bách kandidovat, budou vycházet

z analýzy, která již byla pro nově

vzniklé kraje zpracována a dle kte-

ré je zlepšení dopravní infrastruk-

tury jednou z priorit. Tak je reálné,

že k úpravám silnice II/150 dojde

v historicky krátké době, protože

napojení na Jihlavu a především na

dálnici (pro sever okresu Ž)ár je to

totéž) bude preferováno. Tlak na

finanční zdroje bude vzhledem ke

stavu silniční sítě veliký, proto bude

brán na zřetel především ekono-

mický pohled. Z tohoto hlediska se

jeví jižní obchvat města s délkou

7,5 km nové silnice jako věc z obo-

ru fantazírování. V okamžiku schva-

lování jižního obchvatu již žádné-

mu obránci životního prostředí ne-

vadilo narušení přírody novou stav-

bou v délce 7,5 km, nevadily ná-

klady, kterými se oponenti varian-

ty zahrádky nad Oborou oháněli,

nevadilo to, že nastanou obtížná

jednání o majetkovém vypořádání

s daleko větším množstvím vlastní-

ků a nevadilo ani to, že takový roz-

sah stavby by musel projít nároč-

ným projednáváním dle zákona

o vlivu staveb na životní prostředí,

ani to, že toto bude zřejmě vadit in-

vestorovi. Rozhodnutí o stavbě se

bude takto oddalovat a lze s téměř

stoprocentní určitostí předpokládat,

že tato varianta neprojde a přijde na

stůl levnější schválená náhradní

varianta‘, tedy varianta B. To, že

čekání na stavební povolení i sa-

motná realizace varianty B zkom-

plikuje značně dopravní obsluhu

navrhovaného rozvojového území

vymezeného ulicemi Jánskou, Br-

něnskou a Horním dvorem, je nabí-

ledni. Zajištění dopravního napoje-

ní této lokality, které se stane tech-

nicky a tedy i finančně vysoce ná-

ročné, nebral v potaz téměř nikdo.

V případě otevření tohoto prostoru

pro výstavbu by bylo nutné státní

silnici ve stávající trase na Brněnské

bu) překlenout mostem pro místní

komunikaci, nebo nově postavit

obslužnou komunikaci souběžně se

státní silnicí. Podotýkám, že v tom-

to případě půjde o místní komuni-

kace, tedy o městské peníze. Důsle-

dek tohoto rozhodnutí je jednoznač-

ný, znamená to připravit se na vy-

soké náklady zpřístupnění tohoto

prostoru, nebo raději tento prostor

jako rozvojový ze záměrů vypustit.

Když jsem odcházel ze zasedání

městského zastupitelstva, měl jsem

v hlavě zmatek. Nemohl jsem po-

chopit, proč zastupitelstvo preferu-

je zahrádky před obydlenými do-

my, proč vyhráli‘ zahrádkáři nad

rezidenty a proč se vůbec za stupi-

telé přiklonili k demolicím a vy-

hnání obyvatel z jejich domovů při

vědomí situace v bydlení. VždyZ

například budova panského sklepa

by si spíše než demolici zasluhova-

la památkovou ochranu. Varianta

A také vzhledem ke svému výško-

vému řešení umožňuje i stavbu pod-

chodu pod státní silnicí. Též pomoc

města v majetkovém vypořádání je

v případě zabrání zahrádek pro měs-

to ještě únosná a stavba se tak může

urychlit, jako tomu bylo v případě

silnice na Maršovice. Kdo dokáže

tyto věci připravit, ten je vždy v če-

le. V případě tohoto demoličního

rozhodnutí si však zastupitelé umy-

li ruce, nechme to na státu, rekon-

strukci silnice nepotřebujeme.

V tomto rozpoložení a zmatení

mysli jsem si uvědomil, že vlastně

situaci znám ještě z černobílé tele-

vize. Bavor do toho tenkrát uměl

šlápnout. A i když je dnes jiná doba,

proč bychom to nedokázali také...

Ve tmě jsem zahlédl přízrak Dietlo-

va Bavora, jak na nás radostně po-

hlédl. Ano, ano, pokroku se brání

jen zpátečníci! Když se nepodařilo

probourat náměstí, vybourejme Br-

něnskou, bu)me moderní! Musím

však konstatovat, že městské zastu-

pitelstvo problém nevyřešilo, pou-

ze jej zametlo pod koberec.

Ing. Jaromír Černý,
člen městského zastupitelstva

a komise pro výstavbu

Redakční rada Novoměstska se s tímto textem seznámila ještě před

zveřejněním a konstatuje, že je vhodné, aby Novoměstsko přinášelo

zásadní stanoviska a názory představitelů města, zejména k problémům,

jejichž řešení se dotkne života města významným a zásadním způsobem.

V diskuzi nad textem zazněla výzva k zastupitelům, kteří hlasovali pro

variantu B (vedení silnice II/150 Brněnskou ulicí), aby svým spoluobča-

nům v obdobném textu objasnili důvody svého rozhodnutí.

Do tohoto čísla se nepodařilo zajistit situační plánek se zakreslenými

návrhy tras. Zdržení napravíme v některém z příštích čísel.

red.

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

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
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Před hodinou skončil tábor Po-

dolí 2000, občanského sdružení

GOHIRAL 1785. Před pěti minu-

tami mně zamávalo poslední dítě

odcházející s maminkou domů.

Vracím se zpět na Podolí, pokou-

ším se utřídit myšlenky, jsem tro-

chu dojatý a trochu pyšný. Mám

to tak vždy, když tábor dobře do-

padne. A letošní dopadl opravdu

dobře.

Všech devět oddílů pracovalo bez

oddechu na svých celotáborových

hrách, vedoucí a instruktoři byli

připraveni a plní energie, zásobo-

vání nevázlo, zdravotní stav muž-

stva byl až na drobnosti bez problé-

mů a kuchařky, ty vařily jako vždy

skvěle. Uvidíme, jak dopadnou fi-

nance. Jestli neproděláme, můžu si

Stránka z kroniky
někde v koutku poklepat na rame-

no a začít chystat tábor 2001.

O tomto a spoustě jiných věcí

dumám a přitom říkám Jardovi, kte-

rý řídí auto, že největší problém

bude zvednout „lid“ a donutit jej

zbourat tábor.

Vjíždíme na louku. Mé dojetí

a pýcha nabývají na síle, a když

vystupuji z auta, špatně se mně mlu-

ví. On totiž ten můj „lid“ vůbec

nečekal na nějaké nucení. Jakkoli

mají právo být utahaní po čtrnácti

dnech patnáctihodinových směn,

nepočítaje dny, kdy měli službu

a směny se tím značně protáhly,

zůstali všichni a tábor je takřka zbou-

rán a uklizen.

Jsem zvyklý děkovat vedoucím

a personálu. Udělal jsem to osobně

mnohokrát i během tábora. Přesto

mám neodbytný pocit, že jim dě-

kuji málo, že je třeba poděkovat

i jménem šZastných dětí, které se

každoročně vracejí, jménem ma-

minek, které nám svěřují své rato-

lesti, jménem všech, pro které děla-

jí neocenitelnou službu, a to ve

vlastní dovolené nebo v náhradním

volnu a zadarmo. Čtete správně, není

to tisková chyba, skutečně všichni

jezdí na tábor bez nároku na fi-

nanční odměnu.

Využívám tedy tuto možnost

a znovu všem vedoucím, instrukto-

rům, kuchařkám, zdravotnici, zá-

sobovači, ale také všem těm, kteří

s námi léta na tábor jezdí a letos

třeba nemohli, děkuji. A smekám

před Vámi.

Váš vedoucí tábora

Dalibor Latzka
P.S. Neprodělali jsme.

Prodám pozinkovaný plech:

tabule 0,55 x 1 x 2 m, svitek

0,55 x 1m, dále plech pozink.,

mě�., hliník 0,6x1m. Nejlev-

nější mě! Jiří Wisz, ul. Za Kláš-

terem 1087, 66602 Předkláš-

teří u Tišnova, tel. 0504/413433

Policie ČR
O podvodech na důvěřivých ob-

čanech jsme již psali v minulém

čísle. Nyní můžeme sdělit, že ve

spolupráci s kriminální policií byl

objasněn případ podvodníka, který

za mírnou peněžní úplatu lákal lidi

na práce v Itálii. Té se však žádný

důvěřivec nedočkal. Nyní je muž

trestně stíhán pro tr. čin podvodu,

přestože z obavy před trestem utekl

do Švýcarska.

V šetření je případ ublížení na

zdraví 46letého muže z N. Města,

který byl v místní restauraci po

předchozí mírné rozepři udeřen

pěstí do obličeje mužem o čtyři roky

mladším. Utrpěl zlomeninu nosních

kůstek s dobou léčení delší než de-

set dnů.

Dosud nezjištěný pachatel využil

dne 6. 9. polední přestávky proda-

vačky jedné z místních textilních

prodejen. Do prodejny se vloupal

po vyražení vstupních dveří a zcizil

zde ku škodě soukromého podni-

katele dopolední tržbu v částce vyšší

jak 8 tis. Kč.

Za poslední období jsou opět ře-

šeny dva případy nesvědomitých

otců, kteří zapomínají na své po-

tomky a neplní stanovenou vyživo-

vací povinnost. V prvním případě

dluží otec od roku 1999 na výživ-

ném na dvě děti více jak 30 tis. Kč,

druhý otec dluží od dubna letošního

roku výživné na syna 6 tis. Kč.

V šetření je dále několik přestupků,

mimo jiné i krádež školní brašny ze

dne 5. 9. z průjezdu školy, z místa

určeného k odkládání tašek. Ne-

známý pachatel způsobil rodičům

žáka 2. třídy škodu v částce nejmé-

ně 1,2 tis. Kč.           npor. Bouček

Městská policie
Příliš nahlas předváděl své pě-

vecké „umění“ 11. 8. ve 23:45 hod.

na Vratislavově nám. mladík vra-

cející se z blízkého restauračního

zařízení. Že svým vystoupením pro-

budí spící občany, mu zřejmě ne-

došlo. Za svůj výkon obdržel proto

honorář v podobě blokové pokuty.

Při zpáteční cestě z Pohledce, kde

hlídka MP prováděla kontrolu ta-

nečního výletu, spatřili strážníci

mladíka, který odhazuje silniční

patník do pole. Přítomností strážní-

ků byl tak zaskočen, že nedokázal

ke svému skutku nic rozumného

uvést. Za své jednání si samozřejmě

pochvalu nevysloužil.

Důvody stále častějších nočních

kontrol strážníků na Vratislavově n.

mohou naznačit případy z 26. 8.:

V době kolem 02:00 hodiny byl

v blízkosti baru Matrix spatřen mla-

dík s láhví v ruce. Vše by bylo zcela

běžným výjevem, kdyby ji neroz-

bil o ze) baru. Případ byl předán

k dořešení komisi pro projednání

přestupků.

V době kolem 04:15 hodiny vyšli

od baru Matrix dva mladíci, kteří se

chovali zcela shodně jako mladík

v předešlém případě, pouze s tím

rozdílem, že jeden z mladíků rozbil

láhev o chodník a druhý o veřejné

osvětlení, které poškodil. Nezbývá

než věřit, že úhrada způsobené škody

a uložená pokuta se vryjí delikven-

tům natolik do paměti, že nebudou

chtít vše opakovat.

Na nedostatek práce si nemohla

stěžovat hlídka MP sloužící 31. 8.

V 21:30 hodin prováděla zákrok u

případu, kdy mladík z Rožné kopal

do vozidla tak dlouho, až jej po-

škodil. Ve 21:50 hod. pak vyhleda-

la a donutila majitelku psa z „červe-

ného“ věžáku, aby uklidila chod-

bu, kterou její pes znečistil, a nako-

nec ve 23:40 hodin vypátrala mla-

díka z Krnova, který na ul. Masary-

kova poválel popelnice a ztropil

výtržnost. Protože žádný z pacha-

telů neunikl spravedlnosti, mohli si

protentokrát strážníci říct, že byli

stoprocentně úspěšní.

Gregor Petr, velitel MP

I N Z E R C E
● Prodám oblečení na chlapce 6 – 8

let, levně – jako nové. tel. 0616/

616 967

●  Pronajmu nebo prodám pozemek

na zahradu. V blízkosti nemocnice.

tel. 0616/618 954

●  Prodám brambory konzum, 350

Kč/q, ječmen 300 Kč/q, Lukeš

Zdeněk, Petrovice, tel. 618 916

NA PRONÁJEM
kanceláře,

obchod případně sklad
celkem cca 150 m2

Drobného 366,

Nové Město na Mor.

tel. 0606/157 725

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

Novoměstský kilometr
Do programu letošních Slavností

jeřabin patří i sportovní soutěž -

závody žáků sportovních tříd v bě-

hu na 1 km. Závody se konají v ne-

děli 24. 9. od 13 hod. na Vratisla-

vově náměstí.                            EJ


