
Novomìstsko
Z P R A V O D A J   M Ì S T A   N O V É H O   M Ì S T A   N A   M O R A V Ì

È Í S L O  7      R O È N Í K  X .     7 .  D U B N A  2 0 0 0      Z D A R M A

 Zprávy 

Pomůže petice
k „malému okresu“?

V těchto dnech podepisují obča-
né Nového Města na Moravě a spá-

dových obcí petici za zachování

stávajícího výkonu státní správy
v Novém Městě na Moravě. Petice

je určena Poslanecké sněmovně
PČR, případně jiným, kteří budou

v dohledné době jednat o množství

měst pověřených výkonem státní
správy. V dnešním okrese Žïár

n. S. je na „malý okres“ pět adeptů,
dle jednoho z návrhů budou zříze-

ny pouze dva až tři.

Kdo má zájem se k petici připo-
jit, najde petiční archy v podatelně

městského úřadu, v Informačním
centru, Horáckém muzeu, případ-

ně dalších místech, o nich bude in-

formovat městský rozhlas. V dal-
ších obcích novoměstského regio-

nu zajiš�ují sběr podpisů starostové
obcí. Sbírání podpisů bude ukon-

čeno 20. dubna 2000.               EJ

Nová jednání společníků Novoměstské teplárenské a.s.
Jak jsme již dříve informovali,

Nové Město na Moravě si přeje

uspořádat vztahy a vzájemné po-

stavení obou společníků v Novo-

městské teplárenské a.s. Přichází

s ozdravným programem, který

mj. zahrnuje odkoupení výmění-

kových stanic, které jsou v součas-

né době v majetku Novoměstské

teplárenské a.s., a finanční vypořá-

dání zhodnocení kotelny. To zna-

mená odkoupení vylepšení a vyba-

vení kotelny, kterou město prona-

jalo ve stavu „holých zdí“. Úpravy

kotelny hradil zahraniční investor.

O tom, jak postupovat a zájmy města

a jeho občanů prosadit, jednala po

většinu svého posledního zasedání

městská rada. Ta doporučila zástup-

cům města, aby další jednání byla

vedena podle těchto zásad:

1. výměníkové stanice, odkoupené

městem od společnosti již v roce

1998, vložit do základního jmění

společnosti jako majetkový vklad

města

2. zbytek navýšení základního jmě-

ní Novoměstské teplárenské dorov-

nat finančním vkladem města s cí-

lem zachovat 30% podíl

3. komplexní vypořádání technic-

kého zhodnocení kotelny

4. změna nájemní smlouvy na pro-

nájem části kotelny se související

úpravou nájemní smlouvy na tech-

nologii

5. úprava stanov tak, aby se maxi-

málně zlepšilo postavení města jako

minoritního akcionáře

6. učinit dotaz, za jakou cenu a za

jakých podmínek by majoritní ak-

cionář odprodal městu svoje akcie,

respektive jejich část.

Dle doporučení městské rady jed-

nal o těchto otázkách dne 22. 3. sta-

rosta města se zástupci zahraniční-

ho investora, kterým je Cogen AS.

Ti si vyžádali krátký čas na překlad

návrhů do angličtiny a následné

rozhodnutí.

dle informací Z. Markové
a P. Pejchala

Zpráva o valné hromadě Novoměstské teplárenské a.s.
Město požádalo před konáním valné hromady dne 2. 3. o doplnění

2 členů představenstva, kteří jsou navrhováni městem a jejichž místa

nebyla delší dobu obsazena. Tento bod byl přijat. Dále město přímo na

valné hromadě předložilo návrh tzv. ozdravných opatření. Jejich zařazení

do programu valné hromady bylo zamítnuto, protože 2 body jsou návrhy

již více než rok zpracované představenstvem společnosti a předložené

městu k rozhodnutí. Další body byly nepřipravené, a proto je nebylo

možné do programu valné hromady zařadit.

Smyslem valné hromady bylo docílit zvýšení základního jmění tím, že

COGEN AS jako hlavní věřitel by o 15 milionů Kč snížil svoji pohledáv-

ku, vložil ji do základního jmění a Novoměstské teplárenské by byla

snížena výše úvěru a z něj počítané úroky. Tak by byla pokryta ztráta

společnosti. Tento návrh zástupci Nového Města na Moravě zamítli.

Milan Netrh, místopředseda představenstva

Další krok v šíření informací
V návaznosti na schválení zákona

č. 106/99 o informacích a ve snaze

více zpřístupnit informace o městě,

městském úřadu, turistice, kultuře,

památkách atd. bude v budově MÚ

zřízen „informační kiosek“. Jeho

zřízení je potvrzeno ve schváleném

rozpočtu města a s instalací a zahá-

jením provozu se počítá ve druhém

čtvrtletí letošního roku.

Kiosek umístěn ve vstupní čás-

ti budovy (v místě „slepého“ okna)

a pro veřejnost bude k dispozici

zvenčí prostřednictvím obrazovky

a ovladačů nepřetržitě 24 hodin

7 dnů v týdnu. Turistické informa-

ce budou uvedeny i v německém

a anglickém jazyce.                   EJ

Chystá se velké stěhování
Do konce května budou hotovy

stavební práce v čp. 12 (poliklini-

ka) a do nových prostor se přestě-

huje odbor výstavby a životního

prostřední MÚ. Na uvolněné míst-

nosti v čp. 123 nad Komerční ban-

kou se již těší pracovníci novoměst-

ské pobočky Úřadu práce. Jejich

dosavadní kanceláře v hotelové

ubytovně již dlouhou dobu napro-

sto nevyhovují rostoucímu počtu

uchazečů o zaměstnání. Dokonce

hrozilo přemístění novoměstské

pobočky ÚP do Žïáru n. S.       EJ

Práce na nové silnici mezi No-

vým Městem a Maršovicemi již za-

počaly. Doprovází je záležitost méně
milá, ale nutná. Objížïka. Všechny

úřední náležitosti k uzavírce silnice

byly splněny a s podrobnostmi roz-

hodnutí se mohou občané seznámit

na úředních deskách. Z rozhodnutí
vybíráme nejpodstatnější: Uzavír-

ka započala 1. 4. a skončí nejpoz-

ději 31. 10. 2000. Objížïka v délce

10 km povede z Nového Města na

Moravě do Vlachovic a dále po
účelové komunikaci do Rokytna.

Pouze autobusům na pravidelných

linkách, dopravní obsluze a obča-

nům z části Holubka a z Maršovic

bude povolen průjezd ulicemi Ho-
lubky. Linková autobusová dopra-

va nevynechá žádnou ze stáva-

jících zastávek. Bližší informace

podá  referát dopravy OkÚ Žïár

n. S., p. Koubek.                       EJ

Do Maršovic
po objížïce

Onkologická onemocnění lze léčit
Tato věta, kterou od zdravotníků

často slýcháme a ke své škodě na ni

často nereagujeme, zní v podtextu

edukačního videopořadu natáčené-

ho v loňském roce v Okresní ne-

mocnici v Novém Městě na Mo-

ravě. Lékaři v čele s primářem on-

kologického oddělení MUDr. Strí-

žem připomínají význam prevence

a spolu s několika pacienty doku-

mentují, že léčba v raném stádiu

choroby bývá úspěšná. Film byl

promítán při příležitosti přesunutí

mamografického pracoviště do no-

vého prostoru v areálu nemocnice

(1. poschodí nové budovy s chirur-

gickými sály). Primář MUDr. Stríž

informoval také o novém progra-

mu Stopa, který se cíleně zaměřuje

na prevenci rakoviny prsu.

Rekonstrukce novoměstské ne-

mocnice pokračuje krok za kro-

kem, v současné době je již zrekon-

struován infekční pavilon. V další

etapě dojde ke zbourání kožního

oddělení a skleníku, na jejichž mís-

tě je plánováno nové rehabilitační

oddělení.                      E. Jašková

Z dalších bodů 33. řádného
jednání MR, které se konalo
20. 3:
❒ Lesy a zeleň s.r.o. navrhují

městu pomoc při úpravě okolí
Tří křížů. Tři varianty návrhu

se liší v množství pronajaté plo-

chy. Starostovi města se nejvíce

zamlouvá a rád by rychle prosa-

dil variantu s maximálním pro-

nájmem, městu by k údržbě zby-

la pouze cesta. Lesy a zeleň s.r.o.

chce vykácet náletové dřeviny,

část kopce pod kříži osázet níz-

kými trvale rostoucími dřevina-

mi a na spodní části kopce pěs-

tovat „vánoční“ stromky. Zále-

žitostí se již zabývala i komise

pro územní plánování. Ta do-

poručila zpracování regulační-

ho plánu celého území pod kop-

cem.

❒ Na programu příštích zasedá-

ní MR bude mj. jednáno o hos-
podaření na městských rybní-
cích.        (dokončení na str. 3)

z radnice
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Kulturní dům

Sňatky

Jubilanti

ZUŠ

Horácká galerie

Klub Sluníčko

Kino

Blahopřání

Horácký zimní stadion v Jihlavě

středa 17. 5. 2000 v 19 hodin

koncert skupiny

LUCIE
VŠE NEJLEPŠÍ 2000

předkapely:

Lenka Dusilová,

Dan Gladiš & Bangladesh

vstupné: předprodej – 260 Kč

na místě – 300 Kč

Informace,

hromadné objednávky,

zásilky na dobírku

a na fakturu:

Kulturní středisko

Zámek 485

588 13 Polná

tel.fax

066/7212439

mobilní telefon

0602/727995

internet:

www.ji.edb.cz/

/KULTSTR.HTM

Předprodej

vstupenek v Novém

Městě na Moravě:

CK Renata

Drobného 366

tel. 617 317

3. 4. Ludmila Dřevikovská 87 let

Malá 185

5. 4. Božena Kadlecová 75 let

Soškova 468

7. 4. Emilie Mrázková 93 let

Slavkovice 35

8. 4. Marie Ondrůjová 80 let

Tyršova 1003

9. 4. Karel Pokorný 75 let

Sportovní 574

10. 4. Anastázie Bauerová 86 let

Drobného 540

11. 4. Emilie Kotlářová 93 let

Veslařská 704

13. 4. Františka Kučerová 95 let

Jiříkovice 30

15. 4. Antonie Stará 85 let

Jiříkovice 2

18. 4. Věra Pekárková 85 let

Olešná 99

23. 4. Růžena Chudilová 86 let

Hornická 974

28. 4. Miloš Zich 75 let

Tyršova 731

30. 4. Srnská Marie 86 let

Jiříkovice 11

Všem jubilantům blahopřejeme!

4. 3.

Bohuslav Plička Strážek

Pavla Havlíčková Petrovice

Petr Chalupa Křídla

Renata Fialová Rodkov

Dne 4. 4. a 28. 4. oslaví své 70.

narozeniny Věra a Miroslav Hlouš-

kovi ze Štursovy ul. Stálé zdraví do

dalších let přejí vděční sousedé.

7. pá ve 20 h.

Jana a její přítelkyně (90´)

Film. klub, přístupný, 45 Kč

8. so v 19,30 h., 9. ne v 19,30 h.

Evangelium svatého Matouše
(136´)

příst. od 15 let., 36 Kč

11. út v 18 h., 12. st ve 20 h.

Austin Powers: Špión, který mě
vojel (95´)

premiéra, příst. od 12 let, 47 Kč

15. so ve 20 h., 16. ne ve 20 h.

Záhada Blair Witch (87´)

premiéra, příst. od 12 let, 45 Kč

18. út v 18 h., 19. st ve 20 h.

Dogma (129´)

premiéra., příst. od 12 let, 50 Kč

19. st v 9,30 h.

Kaštánek a doubek (62´)

pásmo pohádek, 10 Kč

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

Početí mého mladšího bratra (94´)

premiéra, přístupný, 45 Kč

25. út v 18 h., 26. st ve 20 h.

Téměř bez šance (96´)

premiéra, přístupný, 45 Kč

29. so ve 20 h., 1. ne ve 20 h.

Ene bene (104´)

premiéra, přístupný, 45 Kč

ve spolupráci s NSS pořádá besedu

na téma:

„Izrael - země zaslíbená (?)“
hostem večera bude bývalý velvy-

slanec ČR v Izraeli Jiří Schneider

datum: čtvrtek 13. dubna

čas: 19,00 hodin

místo: DPS Žïárská ul.

Pondělí 10. 4., 9,00 a 10,30 hod.

Pohádka o vodníku Pačískovi
pro MŠ a ZŠ

Středa 19. 4., 19,30 hod.

Kafíčko, šéfe!
zábavný pořad k popukání s tele-

vizními komiky Josefem Náhlov-

ským a Josefem Mladým

předprodej vstupenek v IC

připravujeme:

3. 5. S politiky netančím

čt 13. 4., 17 hod., kulturní dům

Koncert tanečního oboru pro ve-
řejnost

Josef Saska – výběr z kreseb
a grafické tvorby
otevřeno do 21. května

Knihkupectví
Trojan

Nedávno jsem vedl polemiku se

svým známým, také Novoměš�ákem,

na téma památky, jejich historická

hodnota, investice do nich a do

kultury. Došlo i na památky na úze-

mí N. Města. Byl jsem překvapen

zvláštními názory svého známého.

Prý by bylo nejlíp, kdyby se novo-

městský zámek zboural, protože je

zbytečným požíračem peněz. Místo

něj by se měl postavit bazén a teni-

sové kurty, protože dneska mladé

lidi zajímá jedině sport (kéž by tomu

tak bylo). Kdo prý by se chodil dí-

vat na obrázky?

Oba jsme v tomto laiky, ale osob-

ně cítím něco úplně jiného. A dou-

fám, že těch, jejichž oči se zalíbením

spočinou na krásné věci, a� už je

to stavba nebo obraz, je většina.

A i kdyby tomu tak nebylo, kam by

to došlo, kdyby se památky boura-

ly, protože se do nich nevyplatí in-

vestovat? Nevím, jakou hodnotu má

novoměstský zámek, nechci se na jej

dívat jen skrze peníze. Určitě by byla

škoda, kdyby nebyl.                  tak

K čemu jsou
památky a umění?

Sursum corda v Horáckém muzeu
Od 4. dubna je v Horáckém mu-

zeu otevřena výstava obrazů, soch

a keramiky členů Sdružení křes�an-

ských umělců Sursum corda (pře-

klad – vzhůru srdce). Z materiálů

sdružení vybíráme některé infor-

mativní údaje.

Sursum corda založil brněnský

básník a spisovatel Zdeněk Řezní-

ček. Sdružení má asi padesát členů

a volně spojuje činnost literátů, vý-

tvarníků, hudebníků, herců a umě-

leckých kritiků, kteří se hlásí ke

křes�anskému světovému názoru

a svým dílem se své přesvědčení

snaží zvýraznit. Neznamená to, že

jejich tvorba musí ztvárňovat ná-

boženské symboly, postavy a děje.

Spíše lze vystopovat snahu přesvěd-

čit o nutnosti hlubokého a oprav-

dového duchovního ponoru pro sí-

lu kteréhokoliv uměleckého díla.

V době všeobecného matení pojmů

i životních jistot a často záměrného

chybného hodnocení uměleckých

kvalit snaží se držet křes�anského

přesvědčení jako silného zdroje in-

spirace a cesty vyvážené etiky.

Činnost sdružení zahrnuje výsta-

vy, při vernisáži vždy uváděné hud-

bou, poezií a kritickým slovem.

Sdružení pořádá i literární večery -

přehlídky děl autorů vlastních nebo

těch, jimž bylo v letech diktatury

zakázáno publikovat a kteří mají

často klíčový význam v dějinách

křes�anského umění a myšlení dva-

cátého století. Třetí skupinou akcí

jsou duchovní koncerty.

Většina vystoupení se odehrává

v Brně, protože však jde o celomo-

ravské sdružení, rozšiřuje se pořá-

dání především výstav i do dalších

míst. Výstava v Horáckém muzeu

potrvá do 28. května.

dle materiálů E. Jašková

Veselou sedmu
a možná i sami sebe

při natáčení pořadu Příště u

vás – tentokrát v Novém Měs-
tě na Moravě

sledujte na ČT 1
v sobotu 8. 4. v 11,25 hod.
a při repríze

v pátek 14. 4. v 14,30 hod.

nabízí nové cestopisné knihy:
- Jan Cibulka, Václav Špillar, Zde-

něk Skořepa: Afrika – Na jih od
Zambezi
- Lenka Špillarová, Václav Špillar:

Austrálie – Pouští a pralesem
- Lenka Špillarová, Václav Špillar:

Oceánie – Perly Havajských ost-
rovů
- Lenka Špillarová, Václav Špillar:

Severní Amerika – Krajem zlato-
kopů
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Soupis novoměstských domů - čtivý pramen historie
Horácké muzeum získalo za ne-

obvyklých okolností velmi zajíma-

vý exponát. Jde o rukopis se soupi-

sem novoměstských domů, jejich

majitelů, rodinných příslušníků
i povolání, který sepsal Petr Šír zva-

ný Tovara ze Žïárské ulice.

Pisatel, narozený roku 1845, ne-

zapřel, že je potomkem známé pís-

mácké rodiny. Obsah rozsáhlého
díla naznačuje, že přišlo na svět dí-

ky snaze po vlastní literární realiza-

ci. Na pozadí strohých údajů tak

před námi ožívá galerie úctyhod-

ných i méně úctyhodných Novo-
měš�áků se všemi poklesky, které

kronikář s vtipem sobě vlastním ulo-

žil do trezoru budoucnosti. Zápisy

končí rokem 1928, tj. rok před au-

torovou smrtí. Vážní zájemci (do
čp. 440) se s nimi mohou seznámit

v Horáckém muzeu. Více si ovšem

počtou majitelé domů existujících

již v 19. století, kde najdeme zají-

mavé rodokmeny a ještě zajímavěj-

ší osudy.
Horácké muzeum děkuje touto

cestou paní Miloslavě Chmelařové,

která poté, co se po mnoha letech

setkala s ukradenou rodinnou pa-

mátkou, ji velkoryse darovala mu-
zeu. Její příklad je hodný následo-

vání pro všechny, kdo si nepřejí,

aby cenné dokumenty jednou po-

stihl osud sběrné suroviny.     HM
. . .

Abychom přiblížili jednu z mno-

ha tváří zmíněného rukopisu, vybí-

ráme popisy dvou našich někdej-

ších spoluobčanů. Příjmení a byd-

liště v tuto chvíli pomíjíme, auto-
rův jazyk lehounce upravujeme.

Jan byl mírný člověk, s každým

přívětivě zacházel a při rozsáhlém

hospodářství provozoval též obchod

se lnem. Vůbec byl považován za

majetného. Ale jeho žena nejprve
tajně, pak ale náruživě dala se do

pití lihovin. On s ní ale dobře za-

cházel. Pití mělo svoji příčinu. Ač-

koliv měl s manželkou tři dítka, syna

a dvě dcery, zapletl se v milostný
poměr s pastvicou v domě a stále ho

udržoval. Kdyby alespoň byla ta

pastvice krásná nebo hezká, ale byla

malá a škaredá. Naproti tomu jeho

žena byla hezká a velká. Poměr ne-
zůstal bez následků. Měl s ní dítě –

chlapce. On byl tak slabý, že trpěl

její drzé roztahování v domě a na-

držoval jí více jak svým manželským

dětem...

Alois žil velice přiměřeně. Ráno

o sedmé hodině vstal, o půl osmé šel

se po náměstí projít, o osmé snídal,

o deváté šel zase na procházku,
o desáté na sklenku vína, pak k

obědu. O druhé hodině odpoledne

zase na procházku, o čtvrté hodině

svačil, večer o sedmé hodině šel do

hospody na pivo. Do které hospody
si zamanul, tam chodil ustavičně.

I když tam byli hosté třebas jen tři,

vyzval je, aby hráli taroky. Dal jim

do hry peníze. Jestli vyhráli, vrátili

mu, čím je založil, ostatní si nechali.
Jestli prohráli, vrátili mu, co jim

zbylo. O deváté hodině šel pravi-

delně domů, a� byla společnost se-

bečetnější a sebeveselejší. Snad

by p. Aloisovi a jeho ženě jmění
na takovýto život bylo nedostačilo,

ale bezdětná švagrová ovdověla,

prodala dvorec a přestěhovala se

k nim ...

red.

Miluše Veinlichová
Žïárská 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

■ Oprava sgrafit na kostele sv. Kun-

huty nebude letos dokončena, jak

bylo původně plánováno. Z finanč-

ních důvodů bude opravena jen

polovina sgrafit, a to pravděpodob-

ně na severní straně lodi, směrem

do parku.

■ Stánkoví prodejci se z náměstí

již brzy přestěhují, ale někteří prav-

děpodobně ne na parkoviště u liho-

varu, jak se předpokládalo a za-

mýšlelo. Proslýchá se vzájemná do-

hoda prodejců s firmou E.mont

s.r.o. a mnohé stánky zřejmě míří

do dvora čp. 115 na Vratislavově

nám. Vzhledu náměstí toto stěho-

vání prospěje, ale naděje, že pro-

dejci uvolní parkovací místa, mizí.

Rovněž vozy parkující dosud ve

dvoře budou nejspíš stávat na ná-

městí. Vedení města nemůže této

iniciativě bránit, přesto hodlá pro-

jednat situaci s vedením firmy

E.mont s.r.o. a upozornit je na mož-

ná úskalí (střet vozidel v průjez-

du, hygienické podmínky, parko-

vání...). Čas ukáže životaschopnost

stánkového prodeje na parkovišti

i ve dvoře.

■ Nové parkovací plochy se stále

hledají. Mezi vytipovanými dopo-

ručenými místy jsou: část Vratisla-

vova nám. mezi knihkupectvím Be-

ran a starou poštou, prostranství

před hotelem Artis na Nádražní ul.,

okolí kotelny na Hornické ul., oko-

lí DPS na Žïárské ul., okolí gará-

ží na Nečasově ul., plocha pod čp.

12 směrem od silnice a plocha u čp.

1104 na Žïárské ul.

■ Poškozený kříž z kopce Kaplis-

ko bude již brzy svěřen do rukou

restaurátorů. Výběrové řízení na

firmu, která jej scelí, se koná 10. 4.

EJ

K R Á T C E

(dokončení ze str. 1)

❒ Pomník obětem II. světové
války (reliéf V. Makovského

Blíží se konec mého utrpení) bu-

de umístěn na budově Českých

lesů (stará pošta) na Komenské-

ho náměstí. Vhodné místo po-

máhali vybrat synové V. Ma-

kovského. K slavnostnímu od-

halení památníku dojde 5. květ-

na.

❒ O půjčku z Fondu na rozvoj
bydlení požádalo méně občanů,

než se očekávalo, takže mohou

být pokryty všechny požadav-

ky. Rozpočet počítal s objemem

2 mil. Kč, požádalo sedm obča-

nů o celkem 645 tis. Kč. Zbytek

peněz bude použit na rozvoj

městského bydlení.

dle informací Z. Markové
a P. Pejchala

 Zprávy Privatizace bytů v Novém Městě na Moravě
V Novoměstsku č. 5 si radní

a člen komise pro II. etapu prodeje

městských bytů posteskl, jaké obtí-

že nastanou, když někdo v domě,

který je z většiny privatizován, zů-

stává nájemníkem. Rozhodnutí
městské rady a zastupitelstva schvá-

lit prodej bytů pouze kupujícím

nabízejícím výměnu bytu a zamít-

nout prodej bytů ostatním zájem-

cům je chvályhodné a svědčí o zdra-
vém rozumu.

Je nutné pozastavit se u někte-

rých variant, protože v budoucnu

se může opět vynořit podobný ná-

vrh: přestěhování dohodou či ne-
dohodou. To první je možné. Ale

druhý návrh nemá nikde oporu

v zákoně. Zákon vyjmenovává na-

prosto přesné podmínky, za kte-

rých je možno po nájemníkovi po-
žadovat přestěhování. A prodej by-

tu se zárukou věcného břemene do-

životního užívání bytu nájemníkem

je opravdu pozoruhodný. Je dob-

ře, že byly proti tomuto návrhu
přeloženy argumenty, které využi-

tí věcného břemene zpochybňují.
Občanský zákoník v § 115 ho-

voří jasně – věcná břemena omezu-

jí vlastníka nemovité věci ve pro-

spěch někoho jiného tak, že je po-

vinen něco strpět, něčeho se zdržet
nebo něco konat. Současně § 151

p, odst 4 určuje, že věcné břemeno

zaniká smrtí nebo zánikem. Z toho

vyplývá, že věcné břemeno nemů-

že na sebe převést užívací právo
jako nájemník. V případě ztráty jed-

noho z manželů nelze další užívací

práva převést na někoho jiného.

Podle výkladu pana Německého

jsou manželé, děti a vnuci z tohoto
vyloučeni a v případě zániku věc-

ného břemene se z nich stanou bez-

domovci. Srovnávat tyto skutečnos-

ti s prospěchem města je krátkozra-

ké. Zastánci řešení prodeje bytu ji-
nému zájemci nebo zřízením věc-

ného břemene asi nevědí, že v tom

okamžiku se stává nájemník rukoj-

mím nového majitele. Je známo,

jakým způsobem se nutí nájemník,
aby opustil byt. Při absenci soudní-

ho řízení, které je téměř bezmocné,
v současné době nájemník, převáž-

ně starší člověk, jehož byt někdo

koupil, je vydán na milost a nemi-

lost majitele. Věřím tomu, že soud-

ný člověk, pokud by dostal nabíd-
ku, aby se jeho byt stal věcným

břemenem, by učinil jedině správ-

ně, kdyby na takový návrh vůbec

nepřistupoval.

Závěr dilema pana Německého,
zda hájením vnuků a budoucích

manželů nebyl pominut zájem měs-

ta, je jednoznačný. Pan Německý

nehájí žádné zájmy. Obhajuje pou-

ze scestný názor, který je škodlivý
jak pro město, tak i pro jeho obča-

na.

Protože nekompetentnost komi-

se, která se zabývá prodejem měst-

ských bytů, je očividná, doporuču-
ji zastupitelům, aby zvážili další čin-

nost této komise a pokusili se ji ob-

měnit za takové osobnosti, které

jsou zárukou lidského pohledu

a pochopení.
Josef Brůna

Prodám pozinkovaný plech:

tabule 0,55 x 1 x 2 m, svitek

0,55 x 1m, dále plech pozink.,

měï., hliník 0,6x1m. Nejlev-

nější mě! Jiří Wisz, ul. Za Kláš-

terem 1087, 66602 Předkláš-

teří u Tišnova, tel. 0504/413433

K Va�emu jarnímu úklidu
nabízíme:

èi�tìní kobercù
a èalounìného

nábytku
také malování, nátìry,

nástøiky

Kvalitní práce � slu�né ceny.

Objednávejte ji� nyní na tel.
0616/614 553, 0606 940319
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Papírnictví pod nemocnicí

Horácké muzeum se podílí na výstavě v Brně
Dvěma slůvky Start a Cíl, která

jsou nejčastěji používána ve spor-

tovní terminologii, symbolicky za-

číná a končí nejnovější výstava br-

něnského Dětského muzea s názvem

„Lyžníci, velocipedisté a ti druzí“.

Návštěvníci se s pomocí dobových

předmětů, fotografií, popisků a za-

jímavého katalogu seznámí s histo-

rií a vývojem sportování u nás. Před-

stavuje se zde 21 druhů sportu –

např. bruslení, lyžování, cyklistika,

gymnastika, orientační běh a další.

Nemalou část exponátů tvoří také

nejrůznější významná ocenění na-

šich sportovců (např. Šárky Kaš-

párkové, manželů Zátopkových,

tenistky Jany Novotné, diskaře Lud-

víka Daňka, hokejisty Oldřicha

Machače a mnoha dalších).

Horácké muzeum zapůjčilo pro

tuto atraktivní výstavu mnoho

svých sbírkových předmětů přede-

vším z oblasti lyžování – tak je zde

mimo jiné vystavena lyže tzv. duž-

ka, lyže pana řídícího Houdka dlou-

há 295 cm, hlásná trouba používa-

ná při lyžařských závodech, velká

reklamní lyže firmy Slonek, dětské

sáně k zapřažení za psa, ukázky

lyžařských vázání, cyklistická tří-

kolka a další.

Výstava potrvá v prostorách

Moravského zemského muzea (Zel-

ný trh, čp. 8, Dietrichsteinský pa-

lác) až do 31. srpna 2000.      HM

Zbyněk Grepl členem Českého

Při české vládě pracuje Rada vlá-

dy pro státní informační politiku.

Tato rada si vytvořila poradní or-

gán – České fórum pro informační

společnost. Fórum se dělí do šesti

sekcí, jedna z nich nese název Stát

jako služba pro občana. Protože

v informační společnosti nemá být

stát represivním a vrchnostenským

zřízením, ale naopak službou svým

občanům, bude cílem této pracovní

skupiny vyhledat a shrnout služby,

které by stát občanům měl posky-

tovat, a navrhnout, jakou formou

by tak měl činit. Pracovní skupina

bude sledovat z pohledu veřejnosti

budování informačních systémů

veřejné správy a působit na veřej-

nou správu tak, aby cílem bylo ne-

jen efektivní sdílení informací mezi

úřady, ale především lepší, rychlej-

ší a příjemnější služba pro občana.

Lze předpokládat, že se členy fó-

ra stávají odborníci v informatice,

znalí další problematiky dle jednot-

livých sekcí. Členem sekce Stát jako

služba pro občana se nedávno stal

Zbyněk Grepl, správce informač-

ního systému MÚ. Dopis místopřed-

sedy vlády Pavla Mertlíka se jme-

nováním nese datum 29. 2. 2000.

fóra pro informační společnost

Občanské sdružení podnikatelů
Nového Města na Moravě a jejich zaměstnanců
se na svém pravidelném zasedání, které se koná vždy druhé úterý v měsíci

v novoměstském kulturním domě, dohodlo na spoluúčasti při financování

pořadu České televize „Příště u vás“ v Novém Městě na Moravě. Vzhle-

dem k tomu, že bylo možno na základě jednání s panem starostou Pejcha-

lem konstatovat, že tato akce přispěje k propagaci Nového Města na Mo-

ravě a tím i možnosti zvýšení turistického ruchu v našem regionu, bylo

rozhodnuto tyto příspěvky řešit smlouvou o reklamě, na které se podílely

tyto firmy: Slovák – Řeznictví – Ovoce – zelenina ●  Řezáčová – Drogerie

– parfumerie ●  Ing. Hrdá – Austrino ●  Buchtová – Konzum ●  Janů –

Potraviny Iva – Veinlichová – Textil – Nápoje ●  Ing. Trojan – Knihku-

pectví ●  Nečasová – Darka ●  Pejchal – Elektro ●  Svoboda – Chovatelské

potřeby ●  Ing. Hlavatý – Hračky – sport – foto ●  Ing. Vafek – KULI –

kuchyňské linky ●  Slonek – Pekařství ●  Halouzka – Obuv ●  Ing. Gre-
gor - G Občanské sdružení podnikatelů a jejich zaměstnanců,

Nové Město na Moravě

Vás zve k nákupu do VELIKONOÈNÍHO KOUTKU
nabízíme velký výbìr:
- pohlednice ji� za 1,60 Kè a pøání
- okenní dekorace na více pou�ití
- ubrousky (prodej i po 1 ks), ubrusy
- obtisky, samolepky a barvy na vejce
- proutìné a slamìné o�atky
- jarní figurky do oseníèka
- pøilnavé sukénky na vajíèka
- ruènì malované kraslice
- vìneèky na svíèky, umìlé kvìtiny
- velikonoèní a jiné svíèky
- sáèky a ta�ky na výslu�ku
- pravé pomlázky rùzných velikostí

...A SPOUSTY KUØÁTEK, SLEPIÈEK, ZAJÍÈKÙ,
VAJÍÈEK, JARNÍCH I VELIKONOÈNÍCH DEKORACÍ.
�NEJLEVNÌJ�Í ÈOKOLÁDOVÝ PULT�

Kinder vejce ji� za 16 Kè. Tì�íme se na Va�i náv�tìvu.
Nad 500 Kè dárek zdarma.

Papírnictví pod nemocnicí
Nové Mìsto na Moravì tel. 615 270

Vlastimil Svoboda
chovatelské potřeby akvaristika

Palackého nám. 33

(křižovatka u Pasáčka)

nabízí

MRAŽENÉ
KRMNÉ MASO
v širokém sortimentu

za příznivé ceny

otevřeno

po – pá   8 – 12  13 – 17

so  8 – 11

tel. 0616/618 126

Německá společnost
nabízí práci v oblasti

finančního trhu.
Informativní schůzka se koná
dne 10. 4. v 16 hod. v Kultur-
ním domě v Novém Městě.
tel. 0616/670 138, 0604775760

KANO
malíøství, natìraèství, lakýrnictví

Karel Novák
Luèní 969, Nové Mìsto na Moravì,

tel.: 0616/617 190

provádíme ve�keré
malíøské a natìraèské

práce, renovace nábytku,
dveøí, kuchyò. linek,

fládrování, vý�kové práce

Nečasova 22

592 31

Nové Město

na Moravě

0616/616 742

          616 741

Dále provádíme
●  domovní přípojky ●  výměny kotlů a ohřívačů

●  instal. a top. práce ●  montáž čerpadel

ARKADIA

Přijïte navštívit
nově otevřenou

prodejnu
s levným textilem

ARKADIA
nabídka:
- dámské zboží
- pánské zboží
- dětské zboží
- bytový a metrový textil
- obuv

na ulici Žïárská 48
(vedle hotelu Sport)
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Den Země v Novém Městě
jednotící myšlenka: Nové Město = Zdravé město

název akce: „Putování do zdravého města“

proč: pokus nastartovat společné snažení (putování) o zdravé město

datum a čas: sobota 22. dubna od 13:00 hodin

místo: Vratislavovo náměstí
(v případě nepříznivého počasí kulturní dům)

K mezinárodnímu Dni Země se

Nové Město na Moravě připojí akcí

nazvanou: „Putování do zdravého

města“. Akce vznikla z iniciativy

Rodinného centra Vláček, připojila

se skupina občanů, kterým není lhos-

tejný neutěšený stav životního pro-

středí a naší společnosti. Jak může

jednotlivec tyto věci ovlivnit? Je

možné začít s drobnostmi tam, kde

se člověk právě nachází. Je možné

přispět k ozdravení komunity, ve

které každý z nás žije. Můžeme usi-

lovat o to, aby N. Město bylo zdra-

vým městem, to znamená městem

vyváženě a harmonicky se rozvíje-

jícím, aniž by zde docházelo k růz-

ným extrémům, nepříznivě ovliv-

ňujícím životní prostředí a společ-

nost. Pro občany bude na Vratisla-

vově náměstí připravena cesta či

trasa s řadou zastavení, kde se bu-

dou moci seznámit s různými mož-

nostmi, jak mohou i oni přispět

k dosažení vytčeného cíle. Svoji

činnost a dobré nápady budou pre-

zentovat různá občanská sdruže-

ní, organizace a jednotlivci nejen

z N. Města. Pro děti se chystají růz-

né hry a soutěže. Akce je pořádána

pod záštitou města, patronát nad

akcí převzal starosta Petr Pejchal.

K akci je možné se aktivně připojit.

Bližší informace podá odbor život-

ního prostředí MěÚ (tel. 616964 -

ing. Blažek).                  T. Blažek

Junácké středisko „Bílý štít“ na začátku jara
„Tak jsme se tedy dočkali konce

zimy a nebudeme již muset na kaž-

dé schůzce v klubovně topit, vybí-

rat kamna a štípat dříví! Venku je to

přece lepší!“ To jsou v současné

době reakce všech družin.

Ano, zima je za námi právě tak

jako naše první středisková akce

v lednu v podobě 6. country bálu

v pohledeckém kulturním domě,

zimního tábora roverů na přelomu

roku v týpí na tábořišti v Podolí

i zdařilé lyžařské párkové závody

u chaty Mercedesky. Jsou pryč

i jarní prázdniny, kdy oddíl Naděje

tradičně jezdí na týdenní zimní tá-

bor, letos na „Švýcarák“ do Novo-

hradských hor. Oddíl Kamarádi pak

obýval čtyři dny chatu „Maděra“

patřící poličským skautům. Pozadu

se svými výpravami na „Mařatku“

u N. Města nezůstala ani smečka

vlčat a roj světlušek. Tito se také

úspěšně zúčastnili celostátní soutě-

že „Divadelní šestka“ ve Žïáru n.S.,

kde se vlčata se scénkou „Netopýr“

úspěšně umístila na prvním místě

a světlušky na hezkém čtvrtém. Pro

chlapce, děvčata i jejich vedoucí

bylo divadelní prostředí i celý prů-

běh soutěže nejen zábavné, ale také

inspirativní a poučné.

Tradiční tělovýchovná akademie,

probíhající vždy v polovině břez-

na, byla organizována Tělovýchov-

nou jednotou N. Město, a to hlavně

díky manželům Benešovým. Uká-

zala veřejnosti, jaká nádherná šikov-

nost a síla je skryta v současné mlá-

deži. Zejména, když je dobře vede-

na. Při této již šesté akademii jsme

opět pomáhali při roznášení letáč-

ků a plakátů a zajiš�ovali jsme služ-

bu v šatně, zdravotní službu a pro-

dej keramických a jiných výtvorů

dětí z Centra Zdislava.

Konec března proběhl ve zna-

mení tzv. čekatelských zkoušek.

Skládají je chlapci a děvčata, kteří

jsou již několik let v Junáku, mají

minimálně patnáct let a splňují ještě

další podmínky. Po absolvování če-

katelských zkoušek se mohou adepti

přihlásit ke zkouškám vůdcovským,

opravňujícím k vedení oddílu (mi-

nimální počet je dvanáct členů). Vě-

ková hranice zájemců o vůdcovské

zkoušky je osmnáct let. Od nás

úspěšně absolvovalo „čekatelky“ ve

Žïáru n.S. šest bratů a sester.

Pomalu se blíží letní tábory. Však

je to znát na oddílových radách,

kde se již začaly připravovat jejich

programy, které budou vyžadovat

i různé rekvizity či kulisy. (Oni to

byl např. dvojplošný letoun pro

celou družinu na cestování kolem

světa, předloni létající saň.)

Na závěr si dovoluji občany města

upozornit na dvě naše informativní

skříňky, a to u evangelického kos-

tela a u klubovny. Do léta čeká naše

družiny řada schůzek a akcí jak

zábavných, tak společensky pro-

spěšných.

Jiří Janíček

Na šestou benefiční tělovýchovnou akademii nevzpomínají pouze Juná-

ci, líbila se všem, kteří se přišli podívat a podpořit již tradičně oblíbenou

akci. Každoročně je výtěžek akademie věnován dětem z Centra Zdislava.

V minulých letech vyjely děti na výlet, byl jim pořízen kuličkový bazén.

Letos se při vstupu do sálu vybralo asi 9 tis. Kč, další příspěvky ještě

docházejí na účet. Jak Centrum Zdislava naloží se shromážděnými penězi

letos, se jistě také dozvíme.

Na snímku A. Čadkové děvčata ze žïárského Clubu Ida při vystoupení.

Počasí v březnu
První jarní měsíc nebyl tak úplně

podle našich představ. V první de-

kádě ještě hustě sněžilo, pak přišel

liják s prudkým větrem a první le-

tošní bouřkou (9. 3.), což způsobi-

lo, že se potoky a řeky vylily z bře-

hů. Škody však nebyly takové, jako

v minulých letech. Srážek spadlo

za tu dobu přes 60 mm, což je

podle dlouhodobých pozorování

dávka na celý měsíc.

I krásné dny jsme zaznamenali,

a to 23. a 24. 3. Ve dne bylo až

17o C, s celodenním slunečním svi-

tem. Vzápětí přišlo ochlazení s deš-

těm a mlhou. Velmi silná mlha byla

zvláště 26. 3.

 Celkové srážky za měsíc: skoro 100

mm, tj. téměř 140 %.

Přílet čápa očekáváme v prvním

dubnovém týdnu, loni to bylo 10.

dubna.                            O. Mička

V sobotu 25. března se sjelo do

brněnského Boby centra na 60 stu-

dentek z 32 českých a moravských

gymnázií na první ročník soutěže

o Miss gymnázium 2000. Protože

se vybírala nejkrásnější gymnazist-

ka, patřila mezi obvyklé disciplíny

i konverzace v cizím jazyce.

Novoměstská studentka z Gym-

názia V. Makovského Ivana Kadle-

cová se umístila na druhém místě.

Gratulujeme.                            red.

INZERCE
Prodám stavební parcelu v prům.

zóně, směr Petrovice, vhodná pro

podnikat. záměr. 5652m2, cena 900

tis. Kč, při rychlém jednání sleva.

tel. 0616/26731

H & B
malíøství, natìraèství

s mo�ností úklidu
●

Milan Hrube�
Neèasova 19

Nové Mìsto na Moravì
tel., fax 0616/617 419

nebo 0505/576 189
●

provádíme
i drobné zednické

a obkladaèské práce

H & B

Zápis dětí do mateřských škol
v Novém Městě na Moravě a místních částech se uskuteční 27. dubna
v době od 10 do 16 hod. v jednotlivých mateřských školách: MŠ

Drobného, MŠ Žïárská, MŠ Tyršova, MŠ Slavkovice, MŠ Olešná, MŠ

Pohledec. Autobusový dovoz dětí do mateřských škol v místních

částech je zajištěn.

Ivana Kadlecová druhá na Miss gymnázium 2000

Moravský rybářský svaz
MO Nové Město na Mor.

oznamuje,

že 14. a 21. dubna (pátky)
od 14 do 17 hodin

bude prodávat
kapry na sádkách.
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Informace o studiu ve sportovní třídě
II. základní škola, L.Čecha 860, Nové Město na Moravě

Ve smyslu vyhlášky č. 291

z r. 1991 o základní škole, na do-

poručení MŠMT a ŠÚ zřídil ředitel

II. základní školy „Sportovní tří-

dy“. Díky zkušenostem a kvalitním

podmínkám se bude otevírat ve

školním roce 2000/2001 již pátá

třída (od šestého ročníku).

Co nabízí žákům sportovní třída
◆ základní vzdělání dle učebního

plánu pro ZŠ se zvýšenou dotací

počtu hodin Tv na 5 hod. týdně

◆ možnost výuky jazyků v moder-

ní jazykové učebně a získání zákla-

dů znalostí informatiky a obsluhy

výpočetní techniky

◆ dělení hodin Tv na skupiny (10-

15 žáků)

◆ předpokládané zaměření:

- 6. a 7. tř. -75% všestranná přípra-

va, 25% specializovaná příprava,

- 8. a 9. tř. - dle zájmu žáků užší

specializace na jednotlivé sporty (ly-

žování, kopaná, biatlon, atletika

atd.)

◆ efektivní využití volného času

◆ zajištění koordinace mezi školou

a sportovními oddíly

◆ organizování sportovních výcvi-

kových kurzů během školního roku

a týdenního výcvikového tábora o

prázdninách ve spolupráci se spor-

tovním klubem

◆ metodická spolupráce trenérů

sportovních oddílů při hod. Tv

◆ třídní učitel s aprobací Tv

◆ možnost přechodu ze souběžné

nesportovní třídy

◆ sportovní vybavení pro základní

druhy sportu

◆ zajištění regenerace sil (dle mož-

ností )

Na pátek 14. dubna 2000 zve ředitelství školy rodiče i žáky k infor-
mativní schůzce a prohlídce školy. Schůzka se uskuteční ve sborov-
ně školy v 1530 hodin za účasti vedení školy, učitelů Tv, zástupců
sportovních klubů a oddílů. Podrobnější informace o sportovních
třídách můžete získat u ředitele II. ZŠ - telefon 616 201, zástupců -
telefon 618 187, nebo osobní návštěvou školy.

Josef Kučera st. na MS veteránů v běhu na lyžích
Novoměstský občan Josef Kuče-

ra st. se ve dnech 18. – 26. 3. zú-

častnil Mistrovství světa veteránů

v běhu na lyžích – Masters World

Cup 2000. Konalo se za polárním

kruhem ve švédské Kiruně. Mis-

trovství se zúčastnilo téměř tisíc zá-

vodníků z 26 států, z České repub-

liky jich startovalo 12. Závody se

jely na velmi náročných tratích Svě-

tového poháru, které byly jen ne-

patrně profilově upraveny pro ve-

terány. V rozmezí šesti dnů absol-

voval novoměstský veterán nároč-

ný program čtyř závodů. Postup-

ně startoval v běhu na 30 km, na

15 km, ve štafetě na 4x10 km

a v maratonu na 45 km, všechny

závody jel klasickým způsobem.

Přestože se Josefu Kučerovi nepo-

dařilo obhájit loňské dvojnásobné

vítězství, dosáhl v Kiruně velmi dob-

rých výsledků. V běhu na 30 km

skončil na čtvrtém místě, na 15 km

byl pátý, štafeta skončila šestá

a v maratonu dojel na osmém mís-

tě.

Vlastními slovy popisuje Josef

Kučera, okamžik, kdy chtěl dosáh-

nout až na stříbrnou medaili: V zá-

věru běhu na 30 km se odehrálo

malé drama. Asi 200 m před cílem

jsem na jisté třetí pozici vjížděl do

prudké poslední zatáčky při vjezdu

na stadion. Snažil jsem se zrychlit

a předstihnout Fina, který jel přede

mnou. Podklouzla mi lyže a upadl

jsem. Rychle jsem vstal a pokračo-

val ve finiši, ale už jsem nedojel ani

Fina, ani Rusa, který mne předjel

při pádu. Byla z toho „bramboro-

vá“ medaile.

Dle vyjádření novoměstského zá-

vodníka se sjela na letošním mis-

trovství zatím největší konkurence

za dobu jeho pořádání. Zasloužili

se o to zejména závodníci ze sever-

ských zemí, kde je běžecké lyžová-

ní národním sportem a provozují

ho lidé až do vysokého věku (nej-

staršímu účastníkovi bylo 88 let).

Náročnost umocnily těžké profily

tratí a program čtyř závodů během

šesti dnů.

Novoměstský závodník na šam-

pionátu jistě nezklamal a dobře re-

prezentoval nejen Českou republi-

ku, ale i Nové Město. Za rok se

lyžařští veteráni setkají v rakous-

kém Mariazell. Josef Kučera by byl

rád znovu na startu.

E. Jašková

Atletika
V sobotu 18. 3. se konalo v Mi-

kulčicích Mistrovství Moravy a Slez-

ska v přespolním běhu. V závodě

mílařů na trati 4800 m startoval

také Petr Hubáček. V pěkném teré-

nu nedal soupeřům šanci, suverén-

ně vyhrál v čase 15:49 min. a získal

přebornický titul na rok 2000.

ph

Příští číslo Novoměstska nevy-
jde v obvyklém termínu za
14 dní. Pravděpodobně až po-
čátkem května. Rovněž redak-
torka nebude nejméně do 14.
dubna na pracovišti. K předá-
vání zpráv využívejte Českou
poštu a telefonní záznamník.

S odchodem zimy dochází všu-

de, i v našem městě, k vyššímu pro-

vozu motorových vozidel a také

k nekázni řidičů, kteří porušují pří-

slušná ustanovení Vyhlášky FMV

č. 99/98Sb. Ze strany občanů je

zejména kritizováno parkování

v zákazu stání a zastavení, na trav-

natých plochách, na chodnících. Ze

strany řidičů je to bezohledné vůči

chodcům na ul. Žïárské, kde do

vozovky musí takto vstupovat děti,

matky s kočárky a staří lidé na cestě

do nemocnice a pod. Řidiči nere-

spektují vyhrazená parkovací místa

pro invalidy, nedodržují předepsa-

nou rychlost v obci. Je proto po-

vinností Policie ČR, aby současný

stav řešila. Bude k tomu využita

spolupráce s Dopravním inspekto-

rátem včetně techniky, jako je ra-

dar a fotopuška.

Pro trestný čin zanedbání povin-

né výživy je ve dvou případech

vedeno šetření proti zapomětlivým

rodičům, kteří nepřispívají na výži-

vu a potřeby svých dětí. V jednom

případě je to dokonce i matka, kte-

ré na vlastním dítěti nezáleží.

V noci na 15. 3. se prozatím ne-

známý pachatel vloupal v N. Městě

do dvou zaparkovaných vozidel,

odkud odcizil doklady a autorádia.

Poškozeným tak byla způsobena

celková škoda téměř 9 tis. Kč.

Dne 22. 3. kontrolovala hlídka

u benzínového čerpadla v N. Městě

řidiče osobního vozu z okresu Pra-

chatice. Nejenže byla celá osádka

bez osobních dokladů a vozidlo

mělo propadlou technickou prohlíd-

ku. Řidič navíc před jízdou požil

alkohol a řídil i přesto, že takovou

činnost měl soudem zakázanou.

Po obvyklých procedurách si pa-

chatele převzal vyšetřovatel.

Policie ČR vyšetřovala za poslední

tři týdny v rámci služebního obvo-

du celou řadu dalších tr. činů a pře-

stupků, zejména vloupání do re-

kreačních objektů. Z toho jedno

vloupání do chaty v Zahradníkově

koutu a dva těžké pracovní úrazy -

v jednom případě pád z výšky, ve

druhém rozdrcení ruky v drticím

stroji na obilí. V obou případech

nedodrželi pracovníci bezpečnost-

ní předpisy.      Mjr. Vašík Antonín

Chovatelů psů přibývá
Nedávnou informaci o přísných

hygienických požadavcích na čis-

totu dětských pískoviš� si několik

čtenářů spojilo s nezodpovědnými

chovateli psů, kterým je úplně jed-

no, kde se pes vyvenčí. Čtenáře za-

jímal i celkový počet psů ve městě

a výše chovatelských poplatků. Ná-

sledující údaje poskytl finanční

obor MÚ:

V letošním roce je mezi novo-

městskými chovateli evidováno

688 psů (v loňském roce jich bylo

631 a v předloňském 600). Z to-

hoto počtu je 227 psů (dříve 190

a 167) chováno v bytových do-

mech, 232 (217, 213) v rodinných

domech a 229 (224, 220) v míst-

ních částech. Konkrétně v Hlinném

27, Jiříkovicích 28, Maršovicích

31, Olešné 19, Petrovicích 27, Po-

hledci 50, Rokytně 18, Slavkovi-

cích 26, Studnicích 3.

Poplatky za přihlášené psy ur-
čují sazby:
200 Kč v domech s jedním až dvě-

ma byty v N. Městě – rodinné do-

my, 300 Kč za druhého a každého

dalšího psa téhož vlastníka

50 Kč v domech s jedním až dvěma

byty v místních částech, 100 Kč za

druhého a každého dalšího...

500 Kč v domech s více než dvěma

byty v N. Městě, 1000 Kč za druhé-

ho...

120 Kč v domech s více než dvěma

byty v místních částech, 180 Kč za

druhého....

200 Kč důchodce v N. Městě (je-li

důchod jediným zdrojem příjmu),

300 Kč za druhého...

100 Kč osamělý důchodce v N.

Městě, 150 Kč za druhého...

EJ

☎ 0616/616 807

elektronické zabezpečovací systémy

TV a SAT antény

zprostředkování TRIANGL leasingu


