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Poděkování: Občané Pohledce děkují touto cestou Městskému zastupitelstvu Nového Města na Moravě za schválení opravy budovy Základní školy
v Pohledci, která byla úspěšně realizována v průběhu letních prázdnin.
Díky tomu mohli žáci pohledecké školy zahájit nový školní rok v pěkném
prostředí opraveného objektu.
za občany Pohledce komise pro místní samosprávu

Zprávy z radnice
Z hlavních bodů 44. řádného
jednání MR ze dne 18. září:
❒ Znovu byla otevřena otázka hráze Medlova. Ředitelství Orey nepovažuje za nutné podílet se na opravách, stejně uvažuje Agro Měřín.
Případný podíl N. Města by se tak
při rozšíření hráze pro průjezd vozidel zvýšil z původně plánovaných
200 tis. Kč na 300 tis. Kč. Jednání
v této věci se dále vedou, není však
vyloučeno, že opravená hráz bude
sloužit pouze pěším a cyklistům.
Jako klad tohoto řešení je třeba vnímat klid v rekreační oblasti. Obecně lze konstatovat, že N. Město se
sdružování prostředků na akce týkající se širšího regionu nebrání, naopak, tento způsob je pro rozvoj regionu velmi vhodný.
❒ MR potvrdila převedení veškeré
agendy týkající se překopů komunikací na TS služby s.r.o. TS služby stanoví podmínky provedení
překopu, případně je na žádost žadatele mohou samy provést. Špatně
provedené překopy nepřevezmou
a s žadatelem bude vedeno řízení
o nápravě. V souvislosti s překopy
rada konstatovala, že nejsou v kvalitním stavu komunikace po překopech z důvodu kladení teplovodních rozvodů na ulicích Školní,
Drobného, Monseova a na Vratislavově nám.
❒ Přestože TS služby vykázaly
v hospodaření za 1. pololetí roku

ztrátu, hodnotí MR jejich činnost
kladně. Ztráta v hospodaření je zapříčiněna krádeží nového traktoru.
Ředitel společnosti proto zajistil hlídání objektu a připojení k pultu
centrální ochrany, což si vyžádalo
neplánované náklady. Celkové hospodaření však naznačuje, že ztráta
bude do konce roku vyrovnána.
❒ Při NSS zahájilo v nedávné době
činnost Sdružení rodinné pomoci.
Podstatnou část nákladů spojených
s činností hodlá získat z ministerského grantu, o příspěvek bylo požádáno i město. MR doporučila zapracovat částku 70 tis. Kč do aktualizovaného rozpočtu města, nebo9
sdružení vyvíjí aktivitu žádoucím
směrem v práci s dětmi. Problémovým dětem, žijícím v disfunkčních
rodinách, nabízí sdružení doučování, mimoškolní aktivity, dohled
atd. Dle zákona č. 359/1999 Sb.
o sociálně-právní ochraně dětí je
město povinno v této oblasti výkon
státní správy zajistit. Město může
tyto aktivity zajiš9ovat vlastními silami nebo prostřednictvím jiné osoby, fyzické či právnické, je-li výkonem sociálně-právní ochrany dětí
ze zákona pověřena. S reformou
veřejné správy se předpokládá, že
kompetence stávajících OÚ budou
přeneseny na „malé okresy“. Je proto vhodné napomoci Centru rodinné pomoci v počátcích a umožnit
mu rozvoj. (dokončení na str. 3)

Již několik let spolupracují obce
Novoměstska s firmou GaREP, která zpracovává „Program rozvoje mikroregionu Novoměstsko“, financovaného z části ze státního rozpočtu, z části z prostředků sdružených obcemi. Do programu nyní
hodlá vstoupit nizozemská společnost NL-Group a z prostředků nizozemského ministerstva zahraničí
nabízí pomoc – tříletý provoz kanceláře mikroregionu. Zde bude pracovat tříčlenný tým na vylepšení
spolupráce mezi obcemi a vytvoření nových a lepších možností pro
komunikaci mezi obcemi a obča-

Mocný vliv tisku
Starosta města potěšeně konstatoval, že informace o stavu Kazmírova rybníku zveřejněné v regionálním tisku přinesly ovoce. Úředníci OkÚ reagují a v převodu rybníku ze státního majetku do městského se najednou něco pohnulo.
EJ

ny. Činnost kanceláře by měla napomoci rozvoji komunikace při řešení problémů mikroregionu, postavené na demokratických principech tak, jak je běžné v zemích EU.
Jako nejvhodnější předmět k zahájení spolupráce v regionu se jeví
oblast rozvoje rekreace a turistického ruchu.
Vedle zástupců firem GaREP
a NL-Group se jednání 12. 9. zúčastnili starostové N. Města, Bobrové, Jimramova, Sněžného a Tří
Studní Shodli se, že nabízené aktivity jsou žádoucí a přínosné.
EJ

Sbírka atstva obuvi a pøedmìtù
do domácnosti pro Diakonii
v Úpici se uskuteèní

v pondìlí 16. øíjna
od 17 do 20 hodin
v kotelnì na Hornické ul.
Ve je pøijímáno pouze v obalu 
v igelitových pytlích èi krabicích.

Od 22. září stojí
v parku novoměstské nemocnice mramorový
pomník
s bronzovou podobiznou MUDr. Josefa Svítila – Jana
Karníka. Autorem
výtvarného díla je
akademický sochař
Jiří Plieštik.
Tuto hmatatelnou připomínku významného rodáka,
v literárních kruzích
ctěného spisovatele, básníka i překladatele a pacienty
milovaného lékaře,
N. Město MUDr.
Svítilovi – Karníkovi bezesporu dlužilo. O nápravu se
v největší míře zasloužil ředitel Okresní nemocnice v N.
Městě MUDr. Zdeněk Kadlec. Podnítil zhotovení výtvarného díla a k jeho
umístění doporučil nemocniční areál: „Pomník dodá žádoucí duševní
rozměr místu, kde je zatím vnímáno především lidské tělo a jeho fyzická
bolest,“ připomenul v úvodní řeči.

Pozvánka do Městské knihovny
Tak jako většina knihoven v České republice, tak i novoměstská připravila občanům Nového Města na
Moravě a okolí v rámci „Týdne
knihoven“ několik lahůdek.
Hned v pondělí 9. 10. nabízíme
možnost pobesedovat se spisovatelkou Věrou Řeháčkovou, jejíž
knihy znají především ženy.
Úterý a středa 10. 10. a 11. 10.
budou patřit v dopoledních hodinách žákům základních škol, kteří
se seznámí se službami, provozem
a funkcí knihovny. V odpoledních
hodinách zveme do naší internetové studovny všechny ty, kteří dosud neměli možnost poznat internet. Potěšil by nás především zájem

Kulturní dům
st 18. 10., 17 hod.
Beseda s dívkou HIV pozitivní
pá 27. 10., 19,30 hod., sál KD
Spirituál kvintet
připravujeme:
3. 11. koncert skupiny Olympic
14. 11. Francis Veber: Blbec k večeři (divadelní představení, hrají
V. Vydra, R. Hrušínský, J. Menzel,
N. Urbánková a další)

seniorů. Ovšem zváni jsou všichni.
Překvapení nabízí i běžné půjčovní dny. Téměř všechny služby
včetně internetu poskytujeme našim čtenářům zdarma (mimo meziknihovní a zámluvní).
Výhody budou mít i noví čtenáři, kteří se v tomto týdnu do knihovny přihlásí. Do konce roku 2000
nebudou platit paušální poplatky.
Myslíme i na naše zapomnětlivé
čtenáře a pro ně vyhlašujeme amnestii. Od 9. 10. do 13.10. mohou
vrátit všechny knihy, které podléhají poplatkům z prodlení, zdarma
a anonymně.
Vše platí pouze v období „ Týdne knihoven“, a to od pondělí 9. 10.
do pátku 13. 10.
MK

Inzerce
◗ Pronajmu nebo prodám pozemek
na zahradu. V blízkosti nemocnice.
tel. 0616/618 954

Malíøství
natìraèství
❐ malíøské práce
s úklidem
❐ natìraèské práce
nástøiky
❐ èistìní kobercù,
èalounìní

Kvalita zaruèena !
Jiøí Leinweber
Budovatelù 1482
Nové Mìsto na Moravì
tel.: 615 553
mobil: 0606 940 319
e-mail j.leinweber@cbox.cz
Nabízíme pronájem nebytových
prostor v nemovitosti Masarykova 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

Kino

Novoměstské mažoretky
Novoměstské Taneční studio Evy
Olejníkové začalo letošní sezónu
s nevídanou razancí, pečlivou přípravou a zodpovědností vlastní jeho
ředitelce.
Dne 28. srpna zahajují novoměstské mažoretky Mistrovství světa
motocyklů Grand Prix v Brně. Soutěžní atmosféru prodchnutou a nasáklou vůní benzínu prosvětlují subtilní a nádherné dívky z tohoto novoměstského studia a všech třicet
čtyři dívek zjemňuje výbušnou atmosféru závodů svým překrásným
vystoupením. To samozřejmě neunikne televizním společnostem
a v okamžiku obletí celý svět.
Další velmi exkluzivní vystoupení mažoretek se uskutečnilo ve
Spolkové republice Německo ve
dnech 26. a 27. srpna v lázeňském

městě Bad Ems u Koblenze. Večerní vystoupení sledovalo přes čtyři
tisíce diváků a průvod dlouhý přes
5 kilometrů asi 250 tisíc lidí. „Blumenkorso“ má téměř čtyřicetiletou
tradici, dominantní atrakcí jsou alegorické vozy vyzdobené živými
květy dovezenými až z Holandska.
Na jediný průvod je potřeba vypěstovat asi jeden a půl milionu květů.
Na přehlídce, kde se prezentovaly
i novoměstské mažoretky Evy Olejníkové, vystupovalo celkem 1500
účastníků.
Přejeme tanečnímu studiu Evy
Olejníkové, aby vždy reprezentovalo Nové Město na Moravě s takovou láskou a citem k tanečnímu
umění, jež je pod vedením paní
Evy vždy citlivě vštěpováno jejím
svěřenkyním.
MP

UV gelem
Martina Černá
Mírová 617 253, tel. 617 253

Knihkupectví
Trojan
nabízí:
- novou dodávku skládaček PUZZLE
- z vydavatelství SURF BLANSKO
videokazety: *KRÁSNÉ CHVÍLE
– hudební večer z Hospůdky u SURFu *SLYŠÍŠ JAK ZVONÍ – Vlastimil Brodský v hudebním pořadu

Modelace
nehtů

7. so v 19,30 h., 8. ne v 19,30 h.
Patriot
(159´)
Velkofilm o Americké revoluci,
premiéra, příst. od 15 let
48 Kč
11. st ve 20 hod.
Human Traffic
(99´)
Stylizovaný záznam víkendu mládeže, příst. od 15 let
45 Kč
14. so v 18 h., 15. ne ve 20 h.
Tanec s vášní
(118´)
Láska, nenávist a touha vítězit, premiéra, přístupný
46 Kč
17. út ve 20 h., 18. st ve 20 h.
Život v oblouznění
(90´)
Premiéra, příst. od 15 let
48 Kč

NABÍZÍ:

MĚŘENÍ RADONU
GEOLOGICKÉ PRÁCE
SOLÁRNÍ SYSTÉMY
◗ sezónní ohřev bazénů, TUV
◗ celoroční provoz (kol. HELIOSTAR)

BAZÉNY
◗ široký výběr typů a provedení
◗ bazénová chemie, příslušenství bazénů

TOPENÍ, VODA
projekce, prodej, montáž, servis
Objednávky a informace na adrese:
592 31 N. Město na Mor., Masarykova 305, tel. 0616/616 659, tel., fax
0616/616 825, mob. 0604/438 099,
e-mail: envigest.sv@iol.cz

OZNÁMENÍ

OZNÁMENÍ

Všem milovníkům alkoholu,
dobrého vína a cigaret sdělujeme,
že byla 2. 10. 2000 otevřena specializovaná
prodejna na Vratislavově nám. č.p. 123 v Novém
Městě na Mor. (vedle KB a Úřadu práce)
Nejširší výběr výše uvedených výrobků za neuvěřitelné ceny.

Přijte se podívat a uvidíte.

Policie ČR informuje
Dne 14. 9. v denní době došlo
k opětovnému vloupání do provozovny kanceláří jedné novoměstské cestovní kanceláře. Pachatelé
byli vyrušeni, z místa utekli a odnesli s sebou jen drobnou fin. hotovost a videorekordér. Nachystány
však měli věci v hodnotě nejméně
20 tis. Kč.
Dosud v šetření je podezření z tr.
činu zpronevěra, kterého se dopustila žena z blízké obce. Na leasing si
zakoupila od novoměstské firmy
hi-fi věž. Měla ji splácet po dobu
jednoho roku, zaplatila pět splátek,

Zprávy ...
(dokončení ze str. 1)
❒ Práce na novém vodovodu pro
Jiříkovice zahájila 20. září firma
JCZ Černý. Investice v částce 4,77
mil. Kč je rozdělena do dvou etap –
1. zbudování rezervoáru a položení hlavního vedení, 2. vlastní vodovodní sí9 v Jiříkovicích.
❒ I když se nad termínem opravy
vozovky na Nezvalově ulici krátce
pochybovalo, je zřejmé, že k ní
v letošním roce dojde. Ukončena
by měla být v říjnu.
❒ Prudce vzrostly žádosti zdravotně postižených osob o zřízení
vyhrazeného stání pro automobil.
Od poloviny 90. let byly ročně evidovány 1 – 2 žádosti, v letošním
roce je jich 15. Náklady na zřízení
jednoho stání jsou až 5 tis. Kč. MR
rozhodla, že bude reagovat pouze
na žádosti osob s průkazem ZTP 2
– 3 stupně a dotyční si náklady na
zřízení stání uhradí ze státního příspěvku, který dostávají.
❒ Vedení města vnímá, že občané
i návštěvníci města postrádají v centru města provozovnu rychlého
občerstvení. Protože se této podnikatelské aktivity nechopil žádný
soukromý podnikatel, zvažuje MR,
že vypíše podnikatelský záměr na
pronájem části přízemí v budově
polikliniky. V přízemí by se tak
mohla objevit obdoba žYárské „Vesny“, či jiná forma rychlého občerstvení. Tento záměr je třeba rychle
prověřit zejména z hygienického
hlediska, nebo9 první žádost o pronájem prostor za tímto účelem již
MR obdržela.
❒ V úvahách a jednáních je zatím
i osud a využití sousedního domu
čp. 13 („u Brádů“). Nemovitost by
měla být v krátké době převedena
z majetku Okresní nemocnice N.
Město na město N. Město. MR si je
vědoma morální povinnosti města
vyrovnat se nějak vhodně s potomky rodiny Brady.
❒ Městská správa budov převzala
do své správy nově získané nemovitosti – ubytovny Subterra a Uno.
dle informací
P. Pejchala a Z. Markové

dala převzatou věc do zástavy a další splátky již neuhradila.
Dne 15. 9. došlo k odcizení jízdního kola v hodnotě 8 tis. Kč ze
sklepní kóje bytovky na ŽYárské
ul. Při šetření bylo zjištěno, že se
pachatel pokoušel vniknout i do druhé sklepní kóje, kde byla uložena
další jízdní kola. Poškodil dveře a zámek. Celkem způsobil dvěma občanům škodu v částce cca 10 tis. Kč.
Od 15. 9. je v šetření druhý letošní případ nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních
látek a jedů. Podezřelý je 15letý
mladík z okres. města. Opatřil si
semena rostliny durman a předal je
k požití dvěma mladším kamará-

dům z N. Města. Ti skončili na jednotce intenzivní péče Okresní nemocnice. Snad všem tato zkušenost
z drogou postačí. 15letý bude mít
navíc i zkušenosti ze soudního prostředí.
V šetření je i případ poškozování
cizí věci, ze kterého je podezřelý
18letý mladík z blízké obce, který
zřejmě ze závisti silně kopl na diskotéce v nedaleké obci na parkovišti do dveří zahraničního vozu.
Poškodil lak a oprava bude stát
8 tis. Kč.
Mino uvedené případy je v šetření spousta dalších případů – vloupání do osobních aut v obcích Křižánky a Javorek, rozbití oken zaparkovaného vozu v Herálci, vloupání do telef. automatů v obcích
Tři Studně a Herálec, krádež sou-

Výměníkové stanice součástí topného systému?
Novoměstští zástupci v Novoměstské teplárenské a.s. se zúčastnili jednání představenstva společnosti a informovali MR, že bylo upsáno jmění v plné výši (tj. 14 mil. Kč), polovina částky byla složena na účet,
druhá polovina má být složena do
6 měsíců. N. Město již delší dobu
navrhuje komplexní vypořádání
vlastnických vztahů výměníkových
stanic v návaznosti na náklady spojené s jejich provozem. Konzultace
na ministerstvu financí potvrdila, že
výměníkové stanice mohou být součástí topného systému a provozní
náklady s nimi spojené musí být za-

hrnuty do ceny tepla. Současný stav
je nevyhovující a poškozuje město.
Ani společnost, která teplo vyrábí,
nemůže nést tyto náklady na svých
bedrech. Cena tepla by měla obsahovat veškeré oprávněné náklady
spojené s výrobou tepla. Nad jejím
stanovením, v místě a čase obvyklém, drží dohled a kontrolu ministerstvo financí. Valná hromada společnosti je plánována na říjen a starosta města požádal předsedu představenstva, aby se k dané problematice vyjádřil v dostatečném předstihu před jejím konáním.
dle informací Z. Markové

Autoøi dosud nejvìtího èeského muzikálu Dracula
Karel Svoboda, Zdenìk Borovec a Richard Hes
pøipravili nové dílo:

MONTE CRISTO
První romantický muzikál nového tisíciletí
Pøedprodej vstupenek u regionálního obchodního zástupce:
ZIKA spol. s.r.o.
Nádraní 24, ïár nad Sáz., tel. 0616/23667, 28297, 630086
Monost zajitìní i autobusové dopravy.

ZIKA spol. s.r.o. ZIKA spol. s.r.o. ZIKA spol. s.r.o.
ZIKA spol. s.r.o.
Nádraní 24, ïár nad Sáz.
tel. 0616/23667, 28297, 630086
nabízí:

Polský Tìín (nákupy)
21. 10., 22. 11., 25. 11.
Klodzko (nákupy)
18. 10. 18. 11.
Vídeò  muzea (vstupy zdarma)
26. 10.
Vánoèní Vídeò (prùvodce)
9. 12.
Liberec  aquacentrum Babylon
4. 11., 16. 12., 3. 2.
Aquacentrum Hradec Králové
15. 10.
Pobyty z nových katalogù zima 2000/2001
(zimní, vánoèní, silvestrovské pobyty a pobyty v teplých krajích)
Pøepravu minibusy a autobusy (14, 44 a 49 míst, klimatizace)

částí řezačky píce v Trhonicích,
vniknutí do domů a chat v N. Městě, Herálci a Mirošově, poškození
firemních dveří v N. Městě, krádež
horského kola v Bobrové apod.
npor. Bouček

DIDORA CUP,
aneb jak se (ne)pořádají
OB štafety
Dne 9. a 10. září pořádal oddíl
Orientační sporty N. Město na Mor.
Závody Českého poháru štafet.
Centrum závodu bylo na Milovech.
V závodu štafet mezi sebou soutěžily tříčlenné štafety. Několik nejlepších štafet v každé kategorii postupuje na Mistrovství ČR. Na závodech byl použit elektronický systém Sport Ident. Systém spočívá
v tom, že starý způsob označování
kontrol kleštěmi do papírových průkazů se nahrazuje magnetickými
čipy (někteří je znají z jídelny II.
ZŠ) a elektronickým snímacím zařízením na kontrolách. Každý závodník má svůj magnetický čip
(zvaný „fakáč“) a průběh kontrolou si označuje pouhým zastrčením
magnetického čipu do krabičky na
kontrole. Tento systém se u nás teprve zavádí a pro pořadatele prozatím znamená velké komplikace se
softwarem a počítačovou technikou. Tento závod byl první, na kterém byl systém Sport Ident použit
i pro závod štafet. A aby komplikací nebylo málo, byly ještě kromě
toho radiově přenášeny mezičasy
z kontroly v terénu na shromaždiště. (Přenos pomocí rádiových modemů zajiš9ovala firma RACOM.)
Pro nás jako pro pořádající oddíl
to znamenalo dobrodružný souboj
s moderní technikou a s časem, provázený náročnými přípravami (u
některých i absencí ve škole), které
vrcholily několik dní před závody.
(Den před závodem tiskla skupina
obětavců mapy až do 00:30 v noci.)
Chybičky se sice vloudily, ale závody nakonec proběhly poměrně
hladce. Počasí nám přálo, dobré okomentování průběhu závodu a hlášení mezičasů štafet přispělo k závodní atmosféře v cíli a na shromaždišti. Kladné ohlasy byly i na
poměrně náročné tratě ve skalnatém terénu v blízkosti Drátníku. Závod byl velkou zkušeností pro pořadatele i pro závodníky a důkazem toho, že i v orientačním běhu
lze s úspěchem uplatnit moderní
techniku.
jh

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

Novoměstsko a volby do krajského zastupitelstva
Volby do krajského zastupitelstva se konají až 12. listopadu a podrobnosti o nich se občané dozvědí
později. Redakce Novoměstska
a redakční rada Novoměstska však
už v předstihu připravily podmínky, za kterých budou moci volební
strany a sdružení využívat k předvolební agitaci i stránky Novoměstska. Návrh schválila městská rada.
Redakční rada doporučila seznámit s podmínkami i čtenáře, nebo9
se může stát, že některá volební
strana využije „předvolební inzerci“ ve velké míře a jiná vůbec. Nebude se tedy jednat o preferování
jedněch a opomíjení druhých.
Podmínky: Zdarma budou zveřejňovány včas dodané termíny veřejných mítinků, všechny na stejně
velké ploše 4 x 2 cm a ve stejné
graf. úpravě. Ostatní materiály bu-

Kanchenjunga
2000
Zkráceně z internetové stránky
www.himalaya8000.com/00/: Cesta z Biratnagaru do základního tábora byla dlouhá, náročná a protáhla se. Autobus vystřídal náklaYák a pak už jen po svých. Nahoru
a dolů z údolí do údolí, krádež
zavazadla jednoho člena výpravy,
útoky pijavic, problém s generátorem, tudíž s nedostatkem proudu
a stávka nosičů, kteří odmítli nést
zavazadla i za zvýšenou cenu. Do
základního tábora dorazila expedice s polovinou nosičů s asi třídenním zpožděním 24. 9. Tábor je na
obrovském skalním výběžku ve
výšce 5300 m a narozdíl od předešlých expedic, kdy se stanovalo na
ledovci, je na trávě. Slavnost na
usmíření bohů, pujja, se konala
25. 9. Obřad osobně obstaral jeden
člen výpravy Lhakpa Dorjje Sherpa, který je také budhistický láma.
Při slavnosti se neobjevilo žádné
špatné znamení – nefoukalo, nesjela žádná lavina, neobjevil se žádný
černý havran. V nalezeném nepořádku po jarních expedicích možná
zbyla nějaká fixní lana, ale silný
monzun přinesl mnoho sněhu, takže jsou zavátá. Část výpravy prozkoumávala 25. 9. stav sněhu a trasu do výškových táborů.

Hospoda Jámy
nabízí ve svém nově otevřeném
salonku uspořádání:
-rodinných i firemních akcí
-svateb
-schůzí
-srazů atd.
K dispozici 50 + 30 míst
Rozumné ceny.
Informace na tel.:
(0616) 236 43, 0607 97 33 15

dou bez omezení rozsahu přijímány jako placená inzerce v ceně 15
Kč/cm2. Zúčastní-li se předvolební
agitace některý z ústavních činitelů, bude o tom redakce krátce informovat, jinak však zpravodajsky
předvolební agitaci pomine.
red.

Rybářské závody mládeže
Místní organizace Moravského
rybářského svazu uspořádala 17. 9.
rybářské závody mládeže do 15 let.
Zúčastnilo se celkem 36 závodníků. Mezi kluky se neztratila i jedna
dívka, Michaela Slámová (na snímku s úlovkem - chytila kapra o dél-

ce 47 cm). Za nepříznivého počasí
se ulovilo celkem 63 ryb. Největšího kapra (o délce 57 cm) chytil Jan
Djačuk. Vítězem závodů se stal Radek Pavlíček ze ŽYáru. Chytil 8 ryb
o celkové délce 228 cm. Druhý
skončil Petr Sláma z Maršovic – 6
ryb, 202 cm. Třetí byl Michal Bílý
z N. Města – 3 ryby, 125 cm.
MO MRS a vedoucí kroužků děkují všem sponzorům, kteří přispěli
na závody. Ještě jednou děkujeme.
Petrův zdar!
František Horálek
sponzoři: Slovák – Řeznictví * Truhlářová –
Elektro * Neumanová - ARPS * Libra – Bona
* Ing. Vafek – Kuli * Novotný – Sportka,
sazka * Janů – Iva * Ing. Gregor – „G“ * Ing.
Hlavatý – Hračky, sport, foto * Ing. Hrdá –
Austrino * Neuman – Železářství * Pejchal –
Elektro * Trojan – Knihkupectví * Horvát –
Tabák * Müller - Výzbrojna požární ochrany
* Buchtová – Konzum * Hanslová – Apiko
* Slámovi – Obuv * Dostálová – Papírnictví
pod nemocnicí * Pavlíčková – Rybářské
potřeby ŽYár n.S. * Krondráf – Rybářské
potřeby Bystřice n.P. * Enpeka – pekárny
ŽYár *

Reakce na článek v Novoměstsku ze dne 25. 8. 2000
Nesouhlasíme se zněním článku
„Opravy silnic - málo radosti“, ve
kterém uvádíte, že dojde k pravděpodobnému zdržení opravy ulice
Nezvalova vinou VAS, a.s., která
nečekaně pozdě avizuje nutnost
opravy inženýrských sítí v této ulici.
VAS, a.s. se dozvěděla o termínu
realizace opravy zpevněných ploch
v ulici Nezvalova Nové Město na
Mor. až počátkem července na základě žádosti SÚS ŽYár n.S. o vyjádření k opravě povrchů v této ulici.
K žádosti SÚS dala VAS vyjádření s podmínkou předpokládané
rekonstrukce nevyhovujících inženýrských sítí před vybudováním
nových povrchů v této ulici. Současně proběhla revize těchto sítí –
vodovodu a 2 kanalizací průmyslovou kamerou.
Na základě této prověrky bylo
rozhodnuto přikročit k výměně
vodovodu, jehož stáří se odhaduje
na 60 let (původní vodovod pro
Nové Město na Mor.) a rekonstrukci kanalizace v minimálním rozsahu, tj. zrušení nevyhovujících vpustí
a osazení nových revizních šachet

(aby bylo možno kanalizaci v příštích letech opravit vyvložkováním
zevnitř). Současně byla vyzvána
stavební firma Svoboda Nové Město na Mor. k podání nabídky na
tyto práce.
Firma doručila nabídku VAS, a.s.
dne 2. 8. 2000 – náklady na tyto
práce dosahovaly částky 400 tisíc
Kč. Nabídka byla doručena městu
N. Městu na Mor. a SÚS ŽYár s požadavky na řešení financování této
rekonstrukce. Město na ni reagovalo 15. 8. 2000 a na základě této
reakce proběhlo dne 28. 8. 2000
jednání na radnici v Novém Městě
na Mor. za účasti SÚS ŽYár n.S. –
ředitel Sáblík, město N. Město – zástupkyně starosty Marková a VAS,
a.s. – výrobní náměstek Ing. Paleček, kde bylo uzavřeno financování této akce.

Následně po tomto jednání byla do
týdne provedena výměna vodovodního řadu v ulici Nezvalova. V současné době se dokončuje rekonstrukce kanalizace. Délka rekonstrukce byla závislá na vyrobení
a dodávce kanalizačních šachet na
míru, kde je minimální dodací lhůta 15 dnů.
VAS, a.s. požaduje sdělení informací ohledně rekonstrukce v ročním předstihu, aby mohlo dojít ke
kontrole inženýrských sítí v těchto
komunikacích a naplánování finančních prostředků na jejich rekonstrukce. Informace o rekonstrukci vozovky v ulici Nezvalova
měla být podána ze strany města
Nového Města na Moravě již v roce
1999.
Ing. Zdeněk Mattis
asistent ředitele divize

PRODEJ ŽIVÉ DRŮBEŽE!
Přijímáme objednávky na vykrmené krůty, krocany
a kačeny Barbarie (výborné dietní maso, bez tuku)
uuu

Prodej krůt – 13. října
průměrná váha 9 – 11 kg, cena 50 Kč/kg

ZLATÁ LYŽE 2001
SVĚTOVÝ POHÁR
závody Světového poháru opět
v Novém Městě na Moravě
3. - 4. února 2001
program:
3. února 2001
- 10 km mužů - areál SKI
- 5 km žen volně - areál SKI
- Snowtime show - exhibice na
Harusově kopci
4. února 2001
- sprint mužů a žen - areál SKI

uuu

Prodej krocanů a kačen v prosinci
krocani – průměrná váha 18 – 22 kg, cena 55 Kč/kg
kačeny – průměrná váha 4 – 5 kg, cena 50 Kč/kg

informace a objednávky:
Coturnix Hubenov s.r.o., p. Laštovičková Marie, Petrovice 44
592 31 Nové Město na Moravě, tel. 0616/615 769
NOVOMĚSTSKO - vydává město Nové Město na Moravě. Redaktorka: PhDr. Eva
Jašková, redakce a administrace: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, telefon 0616 / 650 237. Tiskne Reprocentrum a. s. Blansko. Registrační značka
OÚ 3714-1491. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Názory autorů příspěvků
nejsou vždy totožné s názory redakce.

