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astné a klidné vánoce

Uprostøed shonu vedních dnù nás kadoroènì na chvíli zastaví
doba klidu a idylické atmosféry. Èas vánoèní s sebou pøináí pohodu,
porozumìní a tolik potøebné usmíøení. U stromeèku s dojetím sledujeme rozzáøené dìtské oèi, které nikdy nezklamou. Je to èas, kdy v rodinném kruhu èerpáme nové síly. Vdy ivot se neskládá jenom z dnù
plných slunce a úsmìvù. Pøemýlíme a hodnotíme. Louèíme se s rokem
odcházejícím, pøipíjíme na rok nový.
A nás v novém miléniu provází optimismus,
rozvaha, moudrost a vstøícnost.
A máme dostatek sil a pevné zdraví.
Rada mìsta a vedení Mìstského úøadu v Novém Mìstì na Moravì

Zprávy z radnice
Upozorňujeme čtenáře, že nový
zákon o obcích (č. 128/2000) mění
mimo jiné dosavadní názvy volených orgánů města městská rada
a městské zastupitelstvo na nové:
rada města a zastupitelstvo města.
Proto i v této rubrice zaměníme již
vžité zkratky MR a MZ za nové:
RM a ZM.
Z hlavních bodů 50. řádného zasedání RM zde dne 4. prosince:
❒ RM se zabývala aktualizovaným
rozpočtem města roku 2000. Konečné účtování letošního roku předloží ZM s doporučením ke schválení.
❒ Předpokládá-li se od zastupitelů
u předchozího bodu spíše bezproblémové schválení, u projednávání
rozpočtu na rok 2001 se očekává
velká diskuze. RM se na svém posledním zasedání před schvalováním rozpočtu zabývala zejména
otázkou investic. Investice navržené na rok 2001 jsou rozděleny do
skupin A a B. U skupiny A je zajištěno krytí z plánovaných příjmů
města. RM přesunula některé investice (ve výši asi 20 mil. Kč) do
skupiny B. Pokud zastupitelé jejich
realizaci schválí, bude třeba zároveň najít způsob financování. Zastupitelé se mohou přiklonit k přijetí úvěru, nebo k uvolnění části
financí získaných z prodeje hlasovacích práv k akciím energetických
společností. Finanční komise doporučuje druhou možnost.
❒ RM schválila změnu ceníku TS
služeb s.r.o. za služby a výkony.
Ceny nebyly zvyšovány po dva ro-

ky, nyní jsou zvýšeny asi o 10 – 15
%. Hlavním důvodem zvýšení cen
je růst cen pohonných hmot.
❒ RM připravila i návrh nové vyhlášky města o místních poplatcích. Doporučuje zejména zvýšení
poplatku za psy.
❒ V materiálech pro ZM je i návrh
o změně poplatků za komunální
odpad. RM navrhuje zvýšení poplatku o 5 Kč na osobu za měsíc.
V tomto poplatku jsou zahrnuty i rozsáhlé služby se separovaným odpadem, které občané hojně využívají.
❒ RM vzala na vědomí zprávu o letošních zahraničních kontaktech
N. Města.
❒ Kronikář města F. Vyplašil dokončil a předložil zápis do kroniky
města za rok 1999.
❒ RM byla seznámena s aktivitami
některých místních spolků, skautů
a Klubu Sluníčko ve věci využití
kulturního domu v Pohledci. Plány spolků počítají se stavebními
úpravami nemovitosti. Rada si k
dalšímu jednání a rozhodování vyžádala podrobnosti.
❒ Nový zákon o obcích požaduje
přeměnu finanční a kontrolní komise na finanční a kontrolní výbor. Předsedou těchto výborů musí
být zastupitelé města. Kontrolní
komisi již v minulosti vedl zastupitel města (P. Kliment), na nového
předsedu finančního výboru je navržen Mgr. B. Hloušek.
❒ Současný majitel Částkových
rybníků plánuje jejich úpravu.
Od města požaduje příspěvek – dar.
RM rozhodla, že bude přizván na

ZDARMA

Problém Brněnské vyřešen
V Novoměstsku č. 20 jsme informovali o dvou návrzích rekonstrukce silnice II/150. Oba ve větší či
menší míře počítaly s rozšířením
silnice. Obyvatelé Brněnské ulice
však nepřijali ani jeden návrh. Problémem se znovu zabývala rada
města a 5. 12. byly radou předjednané návrhy předloženy obyvatelům Brněnské ulice. Nové návrhy
přinesly do jednání nový prvek –
tunel. Delší tunel by vedl za zahradami již od parkoviště u lihovaru
a ústil za městem, kratší tunel má

jednání, aby upřesnil své představy.
❒ Jedním z hlavních investičních
záměrů roku 2001 je rekultivace
bývalé skládky Daříkovec. Aby
bylo možno požádat o příspěvek ze
Státního fondu na úpravu životního prostředí (1,8 mil. Kč), je třeba
mimo jiné zaručit se nemovitostí,
nebytovým objektem. RM doporučuje, aby zastupitelé vybrali mezi
poliklinikou a tělovýchovným střediskem.
❒ Na hrázi Medlova již byla dokončena a zkolaudována cesta pro
pěší a cyklisty. Stále ještě (do konce roku 2000) je otevřena možnost
sdružit prostředky na úpravu hráze pro automobilový provoz. RM
doporučuje přispět do celkové částky 900 tis. Kč částkou 200 tis. Kč.
Schválení darovací smlouvy by
bylo možno chápat jako podporu
celoregionálního zájmu.
dle informací P. Pejchala

navazovat na hluboký zářez do
kopce. V jednání obyvatel Brněnské ulice a vedení města došlo ke
shodě ohledně kratšího tunelu. Hned
další den bylo s řešením seznámeno
Ředitelství silnic a dálnic v Brně.
I zde byla varianta, podporovaná
obyvateli i vedením města, přijata
jako reálná.
Jak dodal starosta města Petr Pejchal, již nic nebrání konečnému
schválení Územního plánu města.
Varianta navíc odhluční provoz
a vyřeší nebezpečí strmého stoupání v zimě.
K podrobnostem netradičního řešení dopravy se vrátíme.
EJ

Nové porodní sály
Během čtyř posledních měsíců
tohoto roku byly zrekonstruovány
porodní sály, jejich přípravny
a předsálí v gynekologicko-porodnickém pavilonu Okresní nemocnice v Novém Městě na Moravě.
Celkové náklady činily 4,5 mil. Kč
a rekonstrukci prováděla firma
UNISTAV MSM s.r.o. Brno.
V nových porodních sálech, které splňují požadavky nového tisíciletí, je počítáno s možností využití
alternativních metod vedení porodu v příjemném prostředí také pro
tatínky, kteří chtějí být u porodu.
Nové sály budou v provozu od
1. 1. 2001.
MUDr. Zdeněk Kadlec
ředitel ON

Seznam firem na www
Dne 3. 12. byla na www uvolněna aplikace Seznam firem na Novoměstsku. Tato www aplikace má
sloužit k lepší orientaci a získání
informací o firmách v regionu Novoměstska. Základním článkem je
registr firem členěný do oborů, do
kterého je možné se prostřednictvím www formuláře zařadit (zapsat). Následně firma získá možnost aktualizovat údaje v registru
a možnost publikování novinek.
Novinkami se rozumí upozornění na slevy, akce, výprodeje a další.
Samozřejmě je možno poptávat výrobky, nabízet je a podobně. Registr
má v sobě zakotvenu vazbu na další

registry státní správy České republiky, jako je ARES aplikace ministerstva financí. K tomuto slouží vazba
přes IČO.
Věříme, že tato aplikace se stane
zajímavým nástupcem prezentace
firem na původních www stránkách
města Nového Města na Moravě
a bude přínosem jak pro firmy, tak
pro návštěvníky našich stránek a povede k informování o našem regionu.
Aplikace nemá v úmyslu konkurovat profesionálním registrům komerčních subjektů, je pouze doplněním zdroje dat na světové síti
Internet.
Zbyněk Grepl

ŽHársko a Novoměstsko 2001
Ohlednutí za minulostí

Společenská
kronika
Dne 11. 12. se dožil 84 let pan
Miroslav Čípa z Vratislavova
nám. 117, mistr kamnářský.
Všechno nejlepší do dalších let přeje manželka a dcery s rodinami.
*
Krásné prožití Vánoc a vše dobré v prvním roce 3. milénia svým
přátelům a známým přejí Blanka
a Josef Bartoňovi.
*
V pátek 24. listopadu ve večerních hodinách se před kulturním
domem velmi rychle a lidsky zorientovali v nečekané situaci Ivo a
Zdeněk Zdražilovi, zdravotní sestra Marta Koláčková a studentka
zdravotní školy Jana Slonková.
Okamžitým a profesionálním zásahem pomáhali při záchraně života
naší spoluobčanky. pracovníci KD
*
Vracíme se alespoň částečně
k některým rubrikám Společenské
kroniky. Prozatím k Úmrtí, od ledna 2001 budeme zveřejňovat i zákonem povolená data jubilantů.
Diskuze kolem zveřejňování věku novoměstských občanů znovu
přinesla několik připomínek, že si
mnozí nepřejí zveřejňovat údaje
o svém stáří. Upozorňujeme proto
budoucí jubilanty, aby svá přání na
stažení údaje vyslovili včas, vždy
nejpozději do poloviny předchozího měsíce. (Jubilanti z ledna 2001
do konce prosince 2000.)
red.

Úmrtí
8. 11. Marie Koudelová
11. 11. Aleš Krčil
13. 11. Anežka Zdražilová
18. 11. Jindřich Dolníček
20. 11. Valerie Komárová

1913
1941
1922
1916
1913

19. 12. dopoledne
Pořad s Pavlem Novákem pro ZŠ
19. 12. v 19,30 hod.
Večer poezie, vyprávění a hudby
Stretnutie – setkání
Ladislav Chudík – recitace, Bohumil Smejkal – housle, Vladimír
Hollý - klavír

Silvestr v KD zrušen!

Nový stolní kalendář ŽUársko a Novoměstsko 2001 – Ohlednutí za
minulostí obsahuje 53 fotografií regionu (ŽUár n.S., Nové Město, Sněžné,
Herálec, Bohdalov, ...) z přelomu 19. a 20. století. Fotografie doplňují
zajímavé texty Ivo Filky.
Kalendáře nabízejí od 12. 12. novoměstské prodejny: Papírnictví, Vratislavovo nám., Papírnictví pod nemocnicí, ŽUárská ul. a Knihkupectví
Trojan, Vratislavovo nám., k dispozici jsou i u vydavatele: Video Foto
Kunc, tel. 0606 29 94 89.
vk

V sále Bohuslava Martinů
v hotelu Tři Studně je k vidění
stálá expozice na téma

Martinů a Tři Studně.
Otevřeno je souběžně
s provozní dobou restaurace
hotelu, vstup zdarma.

Tomá Paufoima
(Paufec)

Zima na Vysoèinì
kresby, malůvky, koláže a jiné
(ptákoviny)
v Penzionu Horácko
Tři Studně
zahájení výstavy
od 21. 12. 2000 do února 2001
vstup volný

Má prosincová bilance
Konec roku a s ním i konec druhého tisíciletí se valem blíží. Rád
bych využil této příležitosti a zmínil
se o několika událostech konce roku
2000. Počátkem listopadu se konaly
volby do zastupitelstva nově vzniklého Jihlavského kraje. V této souvislosti cítím povinnost poděkovat
všem, kteří se těchto voleb zúčastnili
a zvláště pak těm, kteří mi dali svůj
preferenční hlas. Počet preferenčních hlasů mě zvlášQ potěšil a cítím je
jako závazek. Všem příznivcům děkuji a svůj mandát budu vykonávat
tak jako vždy ve prospěch našeho
města i našeho kraje.
Není zde místo na přednášky
o krajích, chtěl bych se jen ještě
zmínit o dvou dalších událostech
s věcí souvisejících. Užil jsem si
dosti poznámek na téma epochálního hlasování našeho zastupitelstva
deset dnů před volbami o připojení

Kulturní dům

se k Brnu. Často se ozýval název
Kocourkov. Končit se má pozitivně, a tak musím vyslovit uznání
klubu Sluníčko za jejich výborný
počin s Bachovským festivalem,
který mnoha lidem dokázal, že Kocourkovem zdaleka nejsme. To je
cesta kterou bychom se měli ubírat.
A ruku na srdce, když jste si přečetli si obě zprávy v novinách, která
z nich vás více potěšila?
Ing. Jaromír Černý

Kino
15. pá v 19,30 hod., 16. so v 19,30
hod.
Romance
(99´)
Skandální výpověU neuspokojené
ženy. Premiéra, příst. od 15 let.
50 Kč
20. st v 9,30 hod.
Krtek o vánocích
(62´)
Pásmo pohádek. Na děti čeká malé
překvapení.
10 Kč
19. út v 9,30 hod., 20. st v 18 hod.
Romeo musí zemřít
(114´)
Spojenectví dvou gangsterských
bossů přeruší smrt syna jednoho
z nich. Akční parafráze na Romea
a Julii. Premiéra, příst. od 12 let
43 Kč
26. út v 18 hod., 27. st v 19,30 hod.
Já, mé druhé já a Irena (111´)
Jim Carrey v odvázané schizofrenní komedii. Premiéra, příst. od 12
let
50 Kč
29. pá v 19,30 hod., 30 so v 19,30
hod.
Vřískot 3
(116´)
Vražedné finále zabijácké trilogie.
Premiéra, příst. od 15 let
50 Kč
Toto je poslední číslo Novoměstska v roce 2000. První číslo nového ročníku hledejte ve
schránkách přibližně v polovině ledna 2001.
red.

Dne 21. 11. zavítal do N. Města Jiří Brady z Kanady
Narodil se v našem městě, kde jeho rodiče vlastnili obchod nazývaný
dodnes „u Brádů“. Jako jediný novoměstský židovský občan přežil nacistickou rasovou perzekuci. Přes smutné vzpomínky navštěvuje každoročně
své rodiště a Horácké muzeum.
Letos s sebou přivezl fotografie z nedávné cesty do Nepálu, Tibetu
a Bhútánu. Dokazují, že Jiří Brady je ve výborné fyzické kondici. Obdiv
zaslouží i jeho nestárnoucí zevnějšek a životní filozofie, která ho nevedla
k nenávisti vůči německému národu.
AQ je pan Brady dlouho zdráv a těší se ze své početné rodiny.
HM

Upozorňujeme, že vedení NKZ
zrušilo pro nezájem veřejnosti
přípravy silvestrovských oslav
v kulturním domě.

Horácké muzeum
zve návštěvníky na prohlídku stálých expozic a současných výstav:
Kouzelný svět hraček, Ilustrace Jiřího Štourače k Erbenově Kytici
a Sgrafitové návrhy Karla Němce
pro kostel sv. Kunhuty.
S výjimkou Štědrého dne otevřeno
denně.
25. – 30. 12.
9 - 16 hod.
31. 12.
9 – 12 hod.
1. 1.
12 – 16 hod.

Vánoce, Vánoce přicházejí,
přij&te i vy k nám...
Zároveň nám dovolte,
abychom vám poděkovali
za celoroční přízeň
a popřáli vám do nového
roku 2001 co nejvíce
zdraví, síly a osobní
pohody.
Knihkupectví
Trojan

Inzerce
* Prodám čistokrevná štěňata
čivavy dlouhosrsté bez PP, odběr v lednu. tel. 0616/616 134
byt, 618 216 zam.
* Za odvoz daruji el. sporák
Mora, r. výroby 1980, nové
plotýnky. tel. 615 435
* Prodám pozinkovaný plech:
tabule 0,55x1x2m, svitek
0,55x1m, dále plech pozink.,
měU., hliník 0,6x1m. Nejlevnější mě! Jiří Wisz, ul. Za Klášterem 1087, 66602 Předklášteří u Tišnova, tel., 0504/
413433

Poplatek za komunální
odpad se bude vybírat ve
2. polovině ledna 2001.
V lednu bude odpad vyvážen
na svozové známky z r. 2000.

S díky vzpomínáme a nezapomínáme...
Nemohu uvěřit tomu, že uplynulo již deset roků od smutného dne,
kdy nás navždy opustil náš bratr –
skaut, přítel, nesmírně hodný a obětavý člověk – pan Miloš Messenský.
Jeho jméno je symbolem skautingu
v Novém Městě pro všechny sestry
a bratry. Jen my starší však máme
možnost si uvědomit, kolik práce
svým skromným, klidným a nenápadným způsobem vykonal, bez nároku na slávu a uznání zásluh. Proto
také jen několik nás nejstarších ví,
kolik nepříjemností a obtíží mu za
minulého režimu tato věrnost skautské myšlence způsobila osobně.
Bratr Miloš pracoval v Junáku již
za první republiky, výrazně se podílel na jeho obnově v roce 1945
i v r. 1968. Samozřejmě i v r. 1989,
tak jako v uplynulých obdobích,
byl přes svůj již špatný zdravotní
stav jedním z hlavních pilířů obnovy skautského hnutí v N. Městě.
Dovedu si představit, jak by jej
trápila nespravedlivá rozhodnutí ve
věci naší Mercedesky, jejímuž vybudování a rekonstrukci věnoval
tolik úsilí. Zcela regulerně jsme požádali o navrácení prokazatelně našeho majetku, vždyQ jsme chatu postavili vlastními silami. Jak záležitost dopadla, je novoměstské veřejnosti známo. Na památku všech
Skautští vedoucí na chatě u bratra
Jana Zezulčíka (1986). M.Messenský
druhý zprava.

skautů a jejich příznivců, kteří se na
budování chaty podíleli a nejsou již
mezi námi, nepřestaneme usilovat
o její navrácení. Nejtěžší na již desetiletí trvajícím a nás ponižujícím
handrkování je nutnost smiřovat se
opakovaně s nespravedlností a skutečností, že šikovné právní kličky
vítězí nad fakty a morálním aspektem. Nemůžeme přijmout to, že
skautská lilie na štítu chaty byla
prostě zakryta omítkou. Tím bychom zradili nejen své předchůdce,
ale tento symbol vůbec – symbol
vítězství věrnosti, pravdivosti a přátelství nad lží a násilím. I dále si

vypůjčuji slova našeho zemřelého
bratra prof. Jiřího Šebka: „...aby
lilie dále hlásala, že Mercedeska
náleží novoměstským skautům, aby
budila úctu k těm, kteří ji postavili,
a dokumentovala historii skautingu
a tím i moderní lidské společnosti.“
Jsem si zcela jista, že světlou stopu, kterou zanechal bratr Miloš na
své cestě životem, nezavěje písek
zapomnění, rozhodně ne pro nás,
kteří jsme jej dobře znali a spolu
s ním „skautovali“.
za novoměstské oldskauty
Marta Látalová,
členka Svojsíkova oddílu

Vzpomínka na vzácného člověka
V těchto dnech uplyne deset let
od doby, kdy nás navždy opustil
bratr Miloš Messenský. Na skautskou stezku vstoupil ve dvanácti letech. Během dalšího času se stal vedoucím oddílu skautů v N. Městě.
Spolupodílel se na stavbě chaty
Mercedesky poté, co skautům příslušný pozemek v lese Ochoza věnoval stavitel Sadílek. Nezapomenutelný je jeho proslov o významu
skautského slibu u slibového táboráku v říjnu 1938, kdy naši vlast
začali bezprostředně ohrožovat fašisté. I po těžkých letech okupace
zůstal věrný Junáku a v roce 1946
se stal střediskovým vedoucím a později vedoucím okrsku. V roce 1968

převzal po zesnulém bratru prof.
Jaroslavu Puchýřovi vedení Horácké oblasti a po jejím zrušení se stal
vůdcem Okresní rady Junáka ve
ŽUáru n.S. Zúčastnil se i obnovy
činnosti organizace v roce 1989
a měli jsme možnost se s ním vídat
na různých skautských akcích.
Avšak vážná nemoc mu již nedovolila soustavnou činnost v rámci
Okresní rady Junáka. Vzpomínáme, jak se ještě 17. listopadu 1990,
za deštivého večera, zúčastnil slibového táboráku na Blatkách. Tam
také v promluvě zdůraznil svou víru
v to, že tato třetí obnova Junáka je
již poslední a definitivní... Necelý

měsíc poté jsme se s ním naposledy
loučili v obřadní síni Nového Města na Moravě.
Bratr Miloš Messenský měl rád
lidi a přírodu a vykonal pro občany
nejen Nového Města na Moravě,
ale také okresu ŽUár n.S. mnoho
dobrého, po mnoho let byl zaměstnancem okresního úřadu. To, že
skauting může v N. Městě úspěšně
existovat, je i jeho zásluha. Na jeho
odkaz k optimistickému pohledu
na život a snahu pomáhat v duchu
skautských zákonů nezapomínáme.
za střediskovou radu Junáka –
Svazu skautů a skautek
České republiky v Novém Městě
na Moravě Jiří Janíček

Na Nové Město nezapomínal,
nezapomínejme ani my

Členové střediskové rady u paní Messenské u příležitosti vyznamenání bratra M. Messenského medailí „Skautská vděčnost“ in memoriam.

V pondělí 27. listopadu v Brně
zemřel a ve čtvrtek 7. prosince byl
v brněnském krematoriu zpopelněn novoměstský rodák Miloš Konvalinka. Narodil se v rodině učitele
(Karel Konvalinka působil na novoměstské škole v letech 1909 –
1932) a zde také malý Miloš navštěvoval obecnou školu.
Jeho největší láskou byla hudba.
Po dokončení studií v Brně, ve svém
novém bydlišti, se Miloš Konvalinka plně věnoval hudebnímu umění. Působil jako dirigent v Košicích, v Karlových Varech, dlouhá
léta působil v Olomouci jako šéf
opery, dirigent Moravské filharmonie a především jako ředitel rozhlasového studia, které prakticky založil. Jako pravý novoměstský rodák na své rodné město nezapomínal ani jako šéf opery Národního
divadla v Praze i jako ředitel Pantonu. Mnoho autorů mu vděčí za premiéry svých děl, mnoho interpretů
uváděl na koncertní pódia i do nahrávacích studií. Hudební odborníci zdůrazňují, že především při nahrávání, aQ v rozhlase či na gramofonové desky, neměl Miloš Kon-

valinka jako dirigent konkurenci.
Na odpočinek se vrátil do Brna,
ale každý rok v létě přijížděl pravidelně do Nového Města, do svého
rodiště a místa, kde prožil své mládí. Ještě v loňském roce naše město
navštívil, letos ze zdravotních důvodů již nepřijel. Patří mezi velké
osobnosti, které se v našem městě
narodily. Zasloužil by si i od naší
generace úctu a obdiv nad vykonanou prací.
FV

INZERCE

◆Vyměním cihlový byt 3+1 v osob.
vlastnictví v D. Rožínce za menší v
NM. tel. 0608 137 418 po 19. hod.
◆Prodám cihlový byt 3+1 v osob.
vlastnictví v D. Rožínce za 360 tis.
Kč, při platbě v hotovosti sleva. Je
možná částečná protihodnota: málo
jeté auto. tel. 0608 137 418 po 19. h
◆Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v NM
nebo okolí. tel. 0616/ 617 307
◆Prodám levně dětské patrové postele (rozměr 185 x 85) bez matrací. tel.: 616 551 (večer)
◆Prodám papoušky agapornis, cena
od 150 do 250 Kč za kus. tel.: 618
870 večer.

mnohem důležitější věci než záchody, ale neřekla bych, že je to tak
podružná věc.
Pokud se chceme počítat mezi
civilizované státy, je třeba se zabývat i těmito zdánlivě méně důležitými věcmi. Právě tyto zdánlivé maličkosti podávají skutečný obraz
o dané lokalitě. Podle různých proklamací, které jsem zaregistrovala,

by se Nové Město na Moravě mělo
stát centrem (nebo údajně snad již
je?!) turistického ruchu. Hlásat lze
cokoli, mnohem důležitější ale je,
co si myslí onen turista nebo náhodný návštěvník Nového Města.
Kdybych byla na jeho místě a šla se
občerstvit nebo pobavit do Městského kulturního domu, v žádném případě bych si to nemyslela.
A z takového zjištění je mi docela
smutno.
Hana Bartošová

K uvedenému mohu říci: Kulturní dům byl vybudován v roce 1975,
ale do provozu tehdy nebyla dána
restaurace a kuchyň. Ty fungovaly
pouze při plesích nebo větších akcích místních podniků. Toalety tehdy nebyly tolik v provozu a pro
minulou dobu byly vyhovující. Po
roce 1989, kdy se změnila politika
našeho státu, se změnil i provoz
v kulturním domě. Všichni si jistě
pamatujeme, jak se pomalu a s bolestmi rozjížděl provoz restaurace
a jak jsme byli spokojeni, když jsme
konečně měli restauraci na úrovni.
I v kulturním domě se změnila
struktura pořádaných akcí, protože
mládež prahla po zábavách přiměřených jejímu věku. Začaly se pořádat diskotéky, hodně byly navštěvovány zábavy, koncerty a další
akce. WC v kulturním domě se staly veřejnými, tudíž hodně navštěvovanými. Pochopitelně se všemi
negativními dopady. Začaly se ztrácet toaletní papíry, prkýnka, ručníky a další. Byly odšroubované
žárovky, ukopané sifony, ulámané
kohoutky i hubičky atd. Musela se
tedy udělat opatření, ale když jsme
na zdi připevnili rezervoáry na toaletní papír, byly do týdně poničené, rozlámané. Tehdy vedení kulturního domu rozhodlo, že toaletními potřebami bude zásobit pouze
1. poschodí, v přízemí bude toaletní papír dodáván pouze na akce

pořádané kulturním domem. Taktéž ručníky a mýdla. Náklady na
tyto potřeby totiž utěšeně rostly.
Protože se na účet kulturního domu
dobře zásobilo několik domácností, využili jsme na ručníky staré
ubrusy a přešili je. Ale dost už
o negativech.
Příspěvek paní Bartošové je kritický, ale na jednu stanu jej vítám.
Škoda, že nepřišel dříve. Podobných ohlasů bychom rádi přivítali
v minulém období více, aby se sociálky v kulturním domě začaly řešit dříve. Nejsme nevšímaví natož
slepí, ale dříve se nám na rekonstrukci sociálních zařízení nepodařilo získat finance. Nyní již je připraven projekt na celkovou rekonstrukci sociálních zařízení v přízemí
i 1. poschodí s ohledem na moderní
řešení tak, aby vyhovovala dnešním
nárokům na hygienická zařízení,
včetně vstupu pro vozíčkáře. Tato
celková rekonstrukce je plánována,
pokud bude schválen rozpočet města, na letní měsíce roku 2001.
A tak věřím, že tuto plesovou
sezonu ještě vydržíme tak, jak to je,
jen s udržováním čistoty a s vědomím, že po odchodu uklizeček se
WC v kulturním domě stávají veřejnými pro potřeby nejen restaurace, ale i obyvatel N. Města, a že
záleží jen na nich, v jakém stavu
budou.
Vlasta Soldánová, ředitelka NKZ

Na posledním zasedání redakční rady jsme se pozastavili i nad
výše uvedenými texty. Shodli jsme
se na jejich zveřejnění, třebaže
předvánoční čas se některým zdál
poněkud nevhodný na tuto tématiku. Nicméně problém vyvolal obsáhlejší debatu a zejména ředitel
MSB Ing. Josef Poul měl mnoho

souvisejících připomínek:
Novoměstská poliklinika byla
nedávno rekonstruována a v jednotlivých patrech byly návštěvníkům budovy zpřístupněny moderní WC. Opravdu moderní, čisté, prostorné. Nabízely vše, čeho se pisatelka kritického textu dožaduje a co
ředitelka NKZ slibuje. Nezůstaly
pěkné dlouho. Uživatelé WC odnesli, co se odnést dalo, a poničili
vše ostatní. WC patrech jsou uzamčeny, veřejné přízemní navštívit
lze, ale dojem z nich není valný.
Byl to sám Ing. Poul, kdo pro
ubytovnu Subterry vymyslel pěkný název Domovina. Jako ředitel
MSB byl jedním z mnoha, kdo se
snažili připravit jeho obyvatelům
příjemné bydlení, byQ dočasné. Domovina je obydlena jen asi pět týdnů, ale už nastávají problémy ve
vztahu ke společnému majetku.
Co dodat?
EJ

Je Kulturní dům skutečně kulturní?
Vzhledem k tomu, že se v Městském kulturním domě nachází restaurace, knihovna, videopůjčovna
a čas od času se tam koná nějaká

Prosincové rady pro
případ konce světa
Keinadler A. K.
Víme toho víc než dřív:
nezoufejme z perspektív!
A> už slítne kometa –
ta, co nebe zametá, nebo oxid uhlíku
uvaří nás v skleníku,
či, jak právě obráceně
řkou někteří pomateně:
chystejme si truhly –
budem celí ztuhlí,
te& nám dojde uhlí!
Dojde taky nafta –
zastaví se auta...!
Ale copak na tom,
nás zachrání atom –
tím zas jsou si jistí
mnozí optimisti.
Z Černobylu mraky
zakryly jim zraky?
Taky bomba pohodlí,
vepřového a knedlí,
hranolků a remulády,
šlehačky a čokolády,
drogy, líh a dobroty
zkrátí lidské životy.
Taky zkáza přírody
z chaotické svobody...
Hrozí víc životní styl
než celý ten Černobyl?
Z toho všeho plyne
poučení z jiné
historické sféry,
jež z ledové éry
osvojí si snadno
každý, kdo chce na dno
dospět k pravdě bytí.
Není asi zbytí:
znovuzrodem lyží
k přežití se blíží
i k života jasu
člověk našich časů!
Zahřeješ se rázem,
když vyšlapeš srázem!
Vnímat čistou něhu
můžeš jen na sněhu.
Bílá, dálná nebesa!
Svěží mysl zaplesá:
na Křivku a Cinzndorf
stopa vede; snad jen Orff
rozechvěje od kosti
takhle tělo radostí!
Opakuj si po sté
tyhle rady prosté.
Ne, nad tohle poučení
dneska lepší rady není!
Lyže, ty nás asi
i v soudný den spasí!
Pozn red.: Zdánlivě neznámý
autor je čtenářům dobře znám.
Kdo jej nepozná podle stylu,
aQ zkusí číst jméno odzadu.

akce většího rozsahu, předpokládám, že poměrně značná část občanů tento stánek občas navštíví. Pokud jdou lidé pouze do knihovny
nebo do videopůjčovny, kde se příliš dlouho nezdrží, pravděpodobně
si ničeho nevšimnou. Ovšem pokud se rozhodnete navštívit Kulturní dům za účelem občerstvení nebo
zábavy, čeká vás nepříjemný zážitek (schválně neříkám, že se jedná
o překvapení, protože jde o všeobecně známou skutečnost).
Divadelní přestavení trvá minimálně 2 hodiny, na plese či jiné
taneční zábavě se lidé zdržují mnohem déle, takže jsou nuceni využít
zdejšího sociálního zařízení. Pokud
jde občan „pouze“ do restaurace
a nekoná se zde žádná větší akce,
tj. Kulturní dům není plný lidí, jakž
takž to ještě přežije. Pokud se ovšem
rozhodne tzv. vyrazit do společnosti a navštíví některý z plesů, přičemž stejný úmysl mají přes čtyři
stovky dalších lidí, je to bez nadsázky hrůza.
Situaci v pánské části nedokážu
posoudit, ale předpokládám, že se
od té dámské příliš neliší. Plechové
kóje (kabinkami se to nedá nazvat),
kde se nedá hnout a které nejdou
zamykat, z nichž je vždy minimálně jedna mimo provoz, po podlaze
voda, toaletní papír jen výjimečně
nebo spíše náhodou – ostatně ani
není kam ho vhodně umístit, jeden
malý hadrový ručník, který je samozřejmě ihned mokrý. Pokud ples
navštíví nějaká „poměrů neznalá“
dáma v mírně bohatší plesové róbě,
musí být po návštěvě této „toalety“
zděšena. Řekla bych, že každá druhá restaurace i nižší úrovně má sociální zařízení v lepším stavu.
To, že sociální zařízení Kulturního domu je v katastrofálním stavu,
není žádná novinka, tato situace trvá
již několik let a každému soudnému člověku je jasné, že přetření
plechových stěn barvou a výměna
prasklého prkénka tuto situaci nevyřeší. Nevím, do čí kompetence
tato problematika spadá, ale pokud
vím, MKD patří pod Městský úřad.
Vzhledem k tomu, že zastupitelé
města mívají v MKD schůze, předpokládám, že jim tento stav není
neznámý. Chápu, že mají k řešení

Zastupitelům a radním N. Města na Moravě
Věc: Rozpočet na rok 2001
Navrhujeme doplnit:
1. Zpřístupnit věž katolického kostela. (150 tis. Kč)
2. Doplnit Dům dětí a mládeže
o prostor pro seniory (je jich zde
kolem 2000) v UNO. (650 tis. Kč)
3. Podpořit výstavbu velkomarketu v prostoru k Petrovicím u silnice
za Betlémem (1 mil. Kč)
4. Přispět na výstavbu bazénu v nemocnici, jednoho malého pouze na
rehabilitaci a druhého velkého, pro-

vozně samostatně provozovatelné
(úspora provozních nákladů) za
předpokladu, že se nemocnice napojí na dodávky tepla z teplárny.
(10 mil. Kč)
5. Přispět na výstavbu rozhledny
na můstku na Šibenici a dotace SK,
TJ, KČT podmínit tím, že se dohodnou. (250 tis. Kč)
S pozdravem „Pomůžu s rozpracováním“
Ing. Milan Svoboda, předseda SŽJ
a kandidát na budoucího starostu

Ohlédnutí za rokem 2000
Každý z nás se občas potřebujeme zastavit, podívat se zpátky
a udělat si takovou malou inventuru. Svých osobních, ale i pracovních věcí. Někdy večer nemůžeme
usnout a honí se nám hlavou, že
jsme neprožili šQastný den, že jsme
nestihli udělat vše potřebné, že jsme
se s někým pohádali, že příští den
nebude z nejlehčích... Spousta negativních pocitů a přitom bychom
v uplynulém dni určitě našli i příjemné chvilky.
Je možné, že i práce vedení města a práce úředníků může být někdy vnímána negativně a s rozpaky. Zkusme si tedy udělat takovou
inventuru, rozvzpomeňme se na to
dobré, co rok 2000 přinesl. Zaměřím se pouze na větší akce, které se
podařily dokončit, zahájit, nebo se
připravují.
V oblasti bytové výstavby město
dosáhlo v letošním roce několika
úspěchů. Byla dokončena půdní
vestavba devíti bytových jednotek
na Tyršově ulici, na Rokytně byly
rovněž v půdní vestavbě vybudovány dva byty. Největší a nejvýznamnější akcí je v současné době
rekonstrukce bývalé hotelové ubytovny UNO. Dokončení bezúplatného převodu hotelové ubytovny
do majetku města, dokončení studie výstavby 68 malometrážních
bytů, výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace a samotné realizace stavby, přestěhování nájemníků na hotelovou ubytovnu DUO a realizace náhradního
bydlení v bývalé ubytovně Subterry pro nájemníky, kteří neměli dekrety na byt a ocitli by se ze dne na
den na ulici bez střechy nad hlavou, vyklizení objektu a předání
stavební firmě nebylo jednoduché.
Vše bylo doprovázeno uzavíráním
řady smluvních vztahů.
Pro bytové domy s 32 byty na
Pavlovově ulici byla vybudována
objektová plynová kotelna. Byly
plynofikovány kulturní domy v Pohledci a Slavkovicích, víceúčelový
objekt v Maršovicích, MŠ Slavkovice a ZŠ v Pohledci. Zrekonstruována byla školní jídelna 2. ZŠ ve výši
cca 14 mil. Kč, nový plášQ a střechu
si oblékla ZŠ v Pohledci. Bylo zrekonstruováno veřejné osvětlení na
Rokytně, vybudováno osvětlení
a chodník na Maršovské ulici v návaznosti na přeložku státní silnice na
Maršovice. Svůj podíl jsme měli i na
opravě silnice Nezvalovy ulice. Investičně se podílíme na celé řadě
akcí Svazku vodovodů a kanalizací
ŽUársko, např. kanalizace Maršovice, Jiříkovice, ulice Purkyňova, ŽUárská. Byla zrealizována řada majetkových dispozic aQ už z majetku města, nebo do majetku města. Průběžně se dokončuje územní plán města,
připravují se nové investiční akce.
Pozornost je věnována rozvoji

průmyslových zón. Intenzivně se
vedou jednání o bezúplatném převodu areálu Geam Dolní Rožínka
u Pohledce a připravuje se jeho zainvestování.
V oblasti kultury město uspořádalo několik akcí, z nichž nepřehlédnutelné byly oslavy stého výročí narození jednoho z nejvýznamnějších českých sochařů, rodáka
našeho města, Vincence Makovského. Zahrnovaly instalaci pamětní
desky obětem druhé světové války
od Vincence Makovského „Blíží se
konec mého utrpení“, instalaci sádrového odlitku T.G. Masaryka
v budově gymnázia a kolokvium
o životě a díle V. Makovského.
Opraveny byly Tři kříže, podíleli jsme se na druhé a konečné fázi
opravy sgrafit na katolickém kostele.
V průběhu roku se uskutečnilo
několik vzájemných návštěv s přáteli z Waalre v Holandsku a Novém
Městě. Nejen poslední studijní stáž
pracovníků města Waalre v oblasti
školství a sociálních věcí byla organizačně velmi náročná. Mohlo by
se zdát, že právě tyto aktivity jsou v
životě města odpočinkovou záležitostí. Opak je pravdou. Všem akcím předcházejí velmi náročné přípravy. Tato spolupráce, čas i finační prostředky věnované oblasti zahraničních kontaktů jsou pro město
velkým přínosem. Dary našich přátel městu nemůžeme nikdy vrátit
jinak, než péčí o spolupráci. Jenom
v letošním roce jsme obdrželi finanční dar na rekonstrukci hotelové
ubytovny UNO ve výši 120 tis. Kč.
V oblasti cestovního ruchu byly
v tichosti dokončeny cyklistické trasy, je zadáno zpracování studie na
výstavbu „Regecentra“, které by
doplnilo tolik žádané zázemí pro
rozvoj cestovního ruchu celé oblasti Novoměstska. Mělo by mít nejen krytý bazén, ale i venkovní
koupaliště, tenisové kurty, hřiště na
plážový volejbal, squash…
V současné době připravujeme
naplnění záměru města na zřízení
Domu dětí a mládeže, který by měl
zahájit svoji činnost od školního
roku 2001/2002. V budoucnu bychom rádi více podporovali spolkovou činnost.
Připravit se musíme i na převzetí
kompetencí města pověřeného výkonem státní správy III. stupně,
bezchybně jsme zabezpečili průběh
voleb do VÚSC. Nezbytnou záležitostí je aplikace nových zákonných
norem.
Zajištění běžných oprav a údržby majetku města, úklid města, zajištění co nejlepšího chodu příspěvkových organizací a mateřských
škol je denní samozřejmostí. Tou
samozřejmostí, kterou nevnímáme,
ale když se něco nepodaří, všimneme si hned.

Zcela určitě jsem na mnohé zapomněla. V tuto chvíli nepovažuji
za nezbytně nutné a ani účelné vyjmenovat každou drobnost. V budoucnu bych Vás, občany, velmi
ráda seznamovala mnohem detailněji se vším, co se děje. Máte na to
právo a já to cítím jako svoji povinnost vůči Vám i zaměstnancům úřadu. Pouze černé vidění často nebývá objektivní. Zároveň si uvědomuji, že stále máme co zlepšovat.
Na závěr si dovolím vyslovit své
osobní přání. Moc bych si přála,
aby Nové Město na Moravě bylo
klidným domovem a spolehlivým
zázemím pro všechny jeho obyvatele, aby bylo příjemným a vlídným hostitelem pro jeho návštěvníky. Přála bych si, abychom se sem
všichni rádi vraceli, aQ už nás životní cesty vedou kamkoliv.
Zdeňka Marková, místostarostka

Miluše Veinlichová
Žárská 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

Milý dárek pod stromeček – zájezd do divadla
6. 1. 2001 Divadelní komedie (Divadlo Na Vinohradech)
cena 440 Kč
21. 1. Johanka z Arku 610 Kč
27. 1. Monte Cristo 710 Kč
Všechny autobusy odjíždí z Nového Města.
Bližší informace Čedok Ž>ár n.S. tel. 23648
Nové katalogy Čedoku na rok 2001 si můžete vyzvednout
v INFORMAČNÍM CENTRU v Novém Městě.
Bezplatně je zde pro Vás připraven katalog zahraničních pobytových
zájezdů, poznávacích zájezdů a pobytů v tuzemsku.

Nespalujme vše, co hoří !
Topná sezóna je v plném proudu
a někteří majitelé rodinných domků, ve kterých je v provozu kotel či
kamna na tuhá paliva, šetří místo ve
svých popelnicích a spalují vše, co
spálit lze. Mnozí si však neuvědomují, že při spalování odpadu uniká do ovzduší řada nebezpečných
škodlivin, které mají nepříznivý vliv
na lidské zdraví a patří mezi látky
rakovinotvorné.
Věcí, které do ohně nepatří, je
mnoho. Zaměřme se tedy pouze na
ty, které se tam ocitají nejčastěji.
Jsou jimi: PLASTY, PRYŽ, DŘEVOTŘÍSKA A ORGANICKÝ ODPAD.
PLASTY
Plasty jsou obohaceny různými
látkami - změkčovadly, barvivy
a stabilizátory. Ty často obsahují
těžké kovy – hlavně kadmium a zinek. Při spálení se těžké kovy jednak uvolňují do ovzduší, jednak
zůstávají v popelu. Při nedokonalém hoření plastů vzniká také hodně oxidu uhelnatého (CO). Tento
plyn je jedovatý, neboQ je schopen
vázat se na krevní barvivo – hemoglobin. Tím znemožňuje přenos
kyslíku krví, což může vést k vnitřnímu udušení.
Spalováním plastů se uvolňují
také uhlovodíky, které přispívají ke
vzniku fotochemického smogu.
Dalším nebezpečím je únik ftalátů,
které mají schopnost hromadit se

v lidském těle. Světová zdravotnická organizace (WHO) je označila
za ještě škodlivější než obávané polychlorované bifenyly. Nejnebezpečnějším plastem je PVC (polyvinylchlorid). Za velmi škodlivé se
považuje i jeho dokonalé spalování, tedy při vysokých teplotách ve
spalovně. Hořením PVC vzniká kyselina chlorovodíková (HCl), která
silně dráždí horní cesty dýchací. Při
spalování uniká do ovzduší též
monomer PVC – vinylchlorid velmi jedovatá látka s rakovinotvorným účinkem. Kouř obsahuje dále
karcinogenní dioxiny, plynný chlor
či ještě agresivnější fosgen. Jedná
se o nebezpečné látky, jež se používaly ve válce jako bojové plyny.
Vysoké koncentrace mají za následek poleptání plic a okamžitou smrt,
nižší vedou k nemocím dýchacích
cest.
Z PVC se vyrábějí novodurové
trubky, podlahové krytiny, pláště
do deště, ubrusy, hadice, láhve na
čistící prostředky a jiné.
Pomůckou k rozlišení plastů může
být normou daný tříšipkový symbol
, který má v případě PVC
vepsáno číslo 3. Povzbuzením
budiž no-vý zákon o odpadech, který s platností od roku 2001 použití
PVC na obaly zakazuje.
PRYŽ (GUMA)
Spálením pryže vznikají oxidy
síry, které dráždí dýchací cesty a sa-

Vánoční pohledy od dětí
Mezi hezké tradice blížících se Vánoc patří blahopřání, která posíláme
svým blízkým a přátelům. Již několik let malují děti ze Základní umělecké školy vánoční pohledy, které nabízí k prodeji. Výtěžek věnují novoměstskému Centru Zdislava.
Podpořte, vážení spoluobčané, tuto šlechetnou akci. Uděláte radost
nejen originálním výtvarným pojetím pohledu, ale pomůžete alespoň
malou částkou dobré věci.
Pohledy můžete koupit v Knihkupectví Trojan a v Horáckém muzeu.
Mgr. Eva Brychtová, učitelka ZUŠ

Nové muzeum ve Waalre
Ve Waalre otevírají 15. 12. nové
muzeum. S velkou slávou. Přijede
je otevřít sám královský komisař,
jinak první muž provincie. Otevřeny budou dvě dlouhodobé expozice a jedna výstava. Jedna z expozic,
nazvaná Vetkaná města, je cenná
sbírka starých textilií – damašků s výjevy měst, většinou s válečnými motivy. Textilie pocházejí ze
16. a 17. století. Druhá expozice
přináší obrazy Aalstu a Waalre od
19. století do dnešní doby a má název Světlo nad vesnicemi. Výstavu
nadace Dědictví Waalre zahájí bývalý starosta Waalre, J. Berger. Tuto
nadaci zprostředkovaně známe i my,
neboQ v loňském roce připravila
výstavu, kterou jsme mohli navštívit v Horáckém muzeu.

Z průvodních textů k této zprávě
je zřejmé, že si ve Waalre svého
nového muzea patřičně považují.
Jistě i od nás půjde do Waalre, zejména od pracovníků kultury, znalých výstavní a muzejní práce, blahopřání a povzbuzení.
Tento text je zřejmě první vlaštovkou v rozsáhlejší spolupráci mezi
redakcemi Novoměstska a Schakelu, která má za cíl častěji připomenout na stránkách místního tisku
běžný život v partnerském městě.
Ve Waalre si již možná přečetli, jak
jsme na podzim nevěděli co s hruškami a jablky, nyní je zajímaly hlavně výsledky voleb do Jihlavského
kraje.
EJ

ze. Ty obsahují silné jedy i látky
rakovinotvorné.
DŘEVOTŘÍSKA
Pro její výrobu se jako tmelící
látky používají formaldehydové
pryskyřice. Při hoření se rozkládají
a uvolňují se formaldehyd a fenoly. Jedná se o nepříjemně zapáchající jedy se silným dráždivým účinkem.
ORGANICKÝ ODPAD
Spadané listí či trávu sice nepálíme v kamnech, ale zejména na jaře
a na podzim lze vidět a hlavně cítit
dusivý kouř stoupající ze zahrad.
Tento kouř obsahuje zejména oxid

uhelnatý (CO), uhlovdíky a dehtovité látky. Spálením organického
odpadu však doslova pouštíme do
vzduchu skvělé hnojivo a měníme
ho ve škodlivé plyny. Přitom obyčejný kompost nás může zbavit nejen listí, ale i kuchyňského organického odpadu.
Velký kus zimy je ještě před námi
a mnoho domů a domků vydýchne
svými komíny ještě hodně kouře.
A pokud se rozhodnete, aby ten váš
kouř byl co nejčistší, bude to velký
dárek pro nás pro všechny.
dle materiálů Hnutí Duha
zpracovala Olga Kutílková

Na základě rozhodnutí redakční rady Novoměstska se vracíme k informaci z Novoměstska č. 21, k jednomu z bodů zveřejněných pod titulkem
Krátce a problematice projednané komisí pro územní plánování, urbanismus a architekturu, která řeší budoucí vzhled města. Přetiskujeme v plném
znění text, který vyšel 28 ll. 2000 v týdeníku Mlejn, č. 46/2000:
Studii úprav náměstí by mohli zpracovat studenti
(NA) Vzhled Vratislavova náměstí
v Novém Městě na Moravě by měl
podle záměru radnice doznat zásadních změn. K úpravě však bude
moci dojít teprve po skončení oprav
inženýrských sítí, především kanalizace, která pod náměstím vede.
V současné době je ve věci úprav
náměstí posuzován vypracovaný
projekt a jsou podnikány kroky
k vypsání architektonické soutěže.
Ta by mohla podle mínění radnice
proběhnut i formou zadání diplomové práce studentům. Je zřejmé,
že to nebude otázka příštího roku.
To už proto, že pokud se staneme
pověřeným městem, čekají nás velké
investice do rekonstrukce objektu
radnice a rozšíření městského úřadu, uvedla místostarostka Zdeňka
Marková s tím, že město investuje
další velké peníze do výstavby osmašedesáti bytů na bývalé hotelové
ubytovně UNO a zásadní rekon-

NA PRONÁJEM
kanceláře,
obchod případně sklad
celkem cca 150 m2
Drobného 366
Nové Město na Mor.
tel. 616 573 (po 18. hod.)

Second hand
MIX – LEVNÝ TEXTIL
Vratislavovo nám. 122
Masarykova 1484

SLEVA ZBOŽÍ
AŽ O 50%
Těšíme se na Vaši návštěvu.

strukce náměstí bude znamenat také
velkou investici.
Ve věci úprav náměstí se vedou
diskuse o vykácení borovic, kterými jsou osázeny obě jeho strany.
Jedni odborníci tvrdí, že borovice
mají životnost za sebou, a druzí naopak říkají, že tady mohou stát ještě
řadu let. Proto bychom byli rádi,
aby se nám podařilo pro konečné
rozhodování nabídnout co nejvíce
variant řešení. Do diskuse by se měla
také zapojit co nejširší veřejnost,
přibližuje otázku kácení borovic
Zdeňka Marková.
Pokáceny mají být i kaštany
u kostela. Nutnost jejich likvidace
je podle Markové zřejmá, neboQ
z nich padající větve se stávají zdraví nebezpečné.

ŘEZNICTVÍ
U SLOVÁKŮ
vánoční akční ceny
do 31. 12. 2000
(cena v Kč za kg)
Hodonínský salám
Slovenský salám
Šunkový salám
Sedlácký salám
Gothajský salám
Párky
Jemné párky
Kuřecí jemné párky
Kuřecí nářez

99
59
109
89
74
58
62
62
102

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Denně čerstvé uzeniny,
výběr z více jak 70ti druhů.
Přij&te a přesvědčte se.
Koupíte kvalitu
za málo peněz.

Policie informuje
Policie ČR
Vandalové asi řádí v II. ZŠ v N.
Městě. 19. 11. bylo oznámeno rozbití oken se škodou 1300 Kč,
30. 11. se pro změnu ztratilo oblečení ze šatny s celkovou škodou
2400 Kč a 6. 12. zde policisté opět
prošetřovali poškození vodovodních kohoutků na WC. K různým
dalším poškozením zařízení školy
docházelo i v minulosti. V současné době jsou již Policii ČR známy
určité skutečnosti, které by měly
vést k odhalení pachatelů alespoň
některých událostí.
Dne 23. 11. kontrolovala hlídka
v Pohledci řidiče vozidla, který řídil pod vlivem alkoholu. Protože
bezdůvodně odmítl odběr krve na
vyšetření alkoholu, čekají jej ty nejpřísnější sankce – aQ již finanční, či
pokud jde o délku zákazu řízení
motorových vozidel.
Stále pokračují případy vloupání do motorových vozidel. 28. 11.
v odpoledních hodinách se vloupal
zloděj do aut na ul. Hájkově a na
parkovišti u nemocnice. Zajímala
jej autorádia, kterých bylo za celkem 7 tis. Kč. Poslední případ je
rovněž z parkoviště u nemocnice,
kde se 5. 12. z osobního auta ztratilo autorádio za 10 tis. Kč.
V noci na 28. 11. odcizil zatím
neznámý zloděj ze zaparkovaného
vozidla Renault 19 všechna čtyři
kola. K události došlo na parkovišti
u Penzionu.
Dne 30. 11. se v průběhu dne
vloupal neznámý pachatel do ro-

dinného domku v N. Městě. Odcizil mobilní telefon a šperky za celkem 45,8 tis. Kč. Nepohrdnul ani
nalezenou finanční hotovostí 20 tis.
Kč a škodu 2 tis. Kč způsobil samotným vloupáním. Pachatelem by
mohl být muž ve věku kolem 25
let, vysoký 185 cm, střední postavy, krátkých vlasů na ježka. Oblečenou měl bílou bundu s černými
doplňky a na hlavě měl basebalovou čepici.
Dne 3. 12. byla ve sklepě domu
na Luční ul. nalezena mrtvola muže.
Dosud provedeným šetřením nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by odůvodňovaly podezření na
účast další osoby. Vše nasvědčuje
tomu, že ke smrti došlo v důsledku
srdečního selhání.
K většině trestné činnosti, zejména majetkové, došlo za poslední
období mimo N. Město, hlavně ve
Svratce a okolí. Díky příslušníkům
kriminální policie se podařilo usvědčit skupinu mladíků, kteří mají na
svědomí řadu vloupání do chat i
prodejen a kde škoda představuje
desetitisíce Kč.
Množí se případy stížností občanů na házení petard v ulicích N.
Města. Někdy to opravdu vypadá,
jako by město bylo ve válečném
stavu. Domnívám se, že hluk nás již
tak dost obtěžuje hlavně díky motorovým vozidlům. Není nutné si
životní prostředí ještě více zhoršovat. Výbuchy se ozývají již od
7 hod. ráno a končí mnohdy až
pozdě večer. Je naprosto evidentní,
že pachateli jsou děti školního věku.

Na tento neutěšený stav upozorňuji
především rodiče dětí, protože ti
jsou za jednání svých potomků odpovědni. Navíc je užívání petard
zakázáno vyhláškou města č. 9/98,
čl. 4. Výjimkou jsou pouze dny
31. 12. a 1. 1. Jedná se o zákaz
petard nebezpečnosti 2. a 3. třídy
a podtřídy T1 (vyhl. č. 174/92 Sb.
ČBÚ o pyrotechnických výrobcích
a zacházení s nimi). Pokud chceme
tento nešvar alespoň trochu omezit,
bude nutné širší zapojení veřejnosti
– Policie ČR, Městská policie, pedagogičtí pracovníci a pod.
mjr. Vašík Ant.

Městská policie
Za nezničitelné zřejmě považoval své zdraví novoměstský občan,
který si 22. 11. v 22:45 hodin zdřímnul na lavičce v parku na Vratislavově nám. Že důvodem spánku
nebyla v tomto chladném podzimním počasí únava, ale alkoholické
opojení, si již každý domyslí. Protože muž nebudil veřejné pohoršení, byl hlídkou pouze probuzen
a nasměrován k domovu.
Na základě oznámení občanů Rokytna se od konce listopadu zabývá
městská policie případy nepovoleného nakládání s komunálním odpadem. Je zjišQováno stále větší
množství případů, kdy chatař či chalupář při svém odjezdu domů vhodí vyprodukovaný odpad do po-

pelnice, kterou cestou domů u silnic spatří. Místní občané se tak nestačí divit, jak brzy jsou jejich popelnice plné. O banalitu přestane
jít v okamžiku, kdy není kam dávat
vlastní odpad. Městská policie by
proto v souvislosti s takovýmito
případy uvítala, kdyby si občané případní svědci takovýchto deliktů, zapamatovali SPZ, typ a barvu
vozidla, jakož i popis viníka a věc
oznámili.
Dne 2. 12. v 23:05 hodin se na
městskou policii obrátil s žádostí
o pomoc obyvatel domu z ul. Budovatelů, který již nemohl vydržet
dlouho trvající štěkot psa, který
vycházel ze sousedního bytu. Majitel psa zřejmě někam odešel, neboQ
na zvonění strážníků nikdo nereagoval. Věc byla uzavřena druhý
den, kdy hlídka chovateli za rušení
nočního klidu uložila blokovou
pokutu.
Městskou policií je tento zdánlivě zanedbatelný případ uváděn zcela záměrně. Chceme tak upozornit
všechny občany, kteří si hodlají do
svého bytu pořídit zvíře, na trable,
které může pes svému majiteli způsobit. Neuvážené pořízení zvířete
tak může vést například k tomu, že
se vánoční dárek, který po krátkém
čase omrzí, objeví opuštěný na ulici, nebo začne obtěžovat okolí štěkotem, když na něj dítě zapomene
či nemá chuQ jej vyvenčit.
Gregor Petr

NOVÉ PORADENSKÉ

MÍSTO
☞ státní podpora 25 % z ročních úspor
☞ výnos až 14,4 % ročně
☞ úroky a stání podpora
nepodléhají dani z příjmu
☞ možnost získání meziúvěru
☞ Kombi - úrazové pojištění
zdarma

☞ po 5 letech lze s úsporami
libovolně disponovat
☞ 50 % úrokové zvýhodnění
pro ty, kteří neuplatní
nárok na úvěr
☞ výhodný úvěr úročený
pouze 6 % ročně
Masarykova 1494
(autocentrum NISSAN)
592 31 Nové Město na Moravě
tel. 0616/617504
po – pá 8 – 16.30 h

VÁNOČNÍ PRODEJ RYB
pátek
středa
čtvrtek
pátek

15.
20.
21.
22.

12.
12.
12.
12.

14,00 – 17,00
8,00 – 16,00
8,00 – 16,00
8,00 – 16,00

Mateřská škola
ŽHárská ul.

sádky
sádky a náměstí
sádky a náměstí
sádky a náměstí

POZVÁNKA
na příští setkání
v KLUBÍČKU
19. 12. 2000
15,30 – 17 h

Další setkání v KLUBÍČKU se z důvodu prázdnin neuskuteční
2. ledna, ale až 16. ledna 2001.

T
T A X II
Volkswagen 1,9 TDI

✆ 0602 51 17 17
Pavel Harvánek, Nové Mìsto na Moravì, Vanèurova 596

Počasí v listopadu
Předposlední měsíc 20. století, listopad, byl nezvykle mírný, bez zvláštních výkyvů povětrnostních vlivů. Nejnižší teplotu –5oC jsme naměřili až
v samém závěru měsíce: 27. a 28. 11. Tlak byl mírně pod normál, jen
vlhkost se pohybovala značně pod normálem, až do 95 %.
Sníh, kromě pár vloček, jsme neviděli, slunka bylo rovněž poskrovnu.
Srážek spadlo 28 mm, tj. 40 % celoročního normálu (tj. 68 mm).
Snad se ještě pravé zimy se všemi průvodními jevy dočkáme. O. Mička

VOLEJBAL
Dorostenky N. Města hrály poslední zápas podzimního kola 26.
11. ve Znojmě. Jeli jsme na utkání
udělat dobrý výsledek, i když jsme
věděli, že na Znojmo a později i na
Třebíč asi mít nebudeme. Hráčky
totiž nejsou ušetřeny nemocí, chyběly nám tři ze základní sestavy.
Děvčata odvedla snahu o co nejlepší výkon, ale na soupeře to nestačilo. Prohráli jsme 0:3 a 0:3.
Přestože podzimní výsledky příliš netěší, stále věříme, že se v N.
Městě podaří oživit volejbalové tradice a že se časem přiblížíme i slavným obdobím z konce 40. let či
přelomu 60. a 70. let. Na to, že jsme
před dvěma a půl roky začínali od
nuly a bez vlastního míče, že se
nám nedaří získat v novoměstských
tělocvičnách dostatek hodin na trénink, to zase tak špatné není.
Svým svěřenkyním, sportovní veřejnosti i všem občanům města přeji hodně zdaru v novém roce.
Jiří Ryšavý
Je čas nás poznat – Vás tedy pozvat
do nově otevřené prodejny

s bazarovým nábytkem U Márč

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

● státní podpora až 4.500 Kč za rok
● možnost úvěru za 6% úrok a mnoho
dalších výhod
● pokud jste pracovitý, rád Vás poznám a nabízím spolupráci

Žáci SOU lesnického se zúčastnili regionálního kola v Brně. V konkurenci 15 družstev si vedli opravdu zdatně a obsadili výborné
4. místo. Vesměs si také vylepšili
osobní rekordy – nejlepší z nich
Vlastimil Smutka zašplhal 4,5 m
bez přírazu se startem v sedě za
4,47 sec. Dalšími členy pak byli Jiří
Prokeš, Rudolf Guhl a Martin Pohanka.
ph

Stolní tenis
Petr Kalina ze SOU lesnického
obsadil v regionu MZE v Brně pěkné 3. místo a vybojoval si postup
do republikového kola, které se bude konat v prosinci ve Vlašimi. ph

ATLETIKA
Šel poutník krajem lesnatým
a potkal osamělé běžce,
z chaloupek malých stoupá dým,
neříkej, člověče, že se ti nechce.
Krásné Vánoce, hodně zdraví
a štěstí v nadcházejícím roce přejí
svým členům a příznivcům atletiky
ATLETI

UNIMAL

František Štefáček
obchodní vedoucí

● nabízím veškeré služby v oblasti
stavebního spoření
● vše zákonem 96/1993 SB. jištěno

ŠPLH

Privat:
Pavlovova 1506
592 31
Nové Město na Moravě
tel.: 0616 / 616 446
mobil: 0602 / 171 954

Největší Vánoční koutek
v České republice nabízí:
◆ pohlednice již od 1,80 Kč, hrací přání, PF
◆ balicí papír 70 x 100 cm, 5 ks již od 23 Kč
◆ 100 druhů okenních přilnavých fólií
◆ františky, purpury, vonné oleje, prskavky
◆ více než 100 druhů svíček, i elektrické
◆ girlandy, věnečky, stromky, svícny
◆ přes 3000 položek vánočního zboží
V papírnictví pod nemocnicí vyberete dárek pod stromeček každému – malému i velkému. Kalendáře na rok 2001 za super ceny.
Petardy, rakety, ohňostroje na Silvestra.

...veselejší Vánoce všem našim zákazníkům

Na 500 metrech čtverečních si můžete
vybrat:
· sedací soupravy v ceně již od 1 800,—Kč
· obývací stěny v různém provedení
· lustry a další bytové doplňky
· dětské autosedačky od 450,— Kč
Nabízíme také KOMISNÍ PRODEJ
vašehopoužitého nábytku.
Bobrová 87, okr. Ž>ár nad Sázavou
tel. 0616 / 67 32 26
Po – Pá 8.30 – 17.00 So 8.30 – 12.00

Malby – Nátěry -Nástřiky
Masarykova 205
Nové Město na Moravě
Miloš Fišar

změna telefonního čísla

0605 57 25 45

Š>astné Vánoce, plné lásky, porozumění,
pohody a klidu i pevné zdraví v roce 2001
přejí
všem čtenářům i spolupracovníkům
redakce a redakční rada Novoměstska.
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