Policie informuje
Nenechte se okrádat
Žïárská policie opětovně upozorňuje na množící se případy okrádání a podvodného vylákání finančních hotovostí na starších občanech.
První tři případy, jak již bylo publikováno, byly zaznamenány v posledním týdnu v březnu. Nebyly
a nejsou však poslední.
Dne 11. 4. došlo k dalším dvěma, a to v N. Městě a Herálci. Podezřelými jsou dvě ženy a jeden muž,
pohybující se blíže nezjištěným vozidlem světlé barvy, pravděpodobně Škoda Octavia se slovenskou
MPZ.
Ženy jsou blíže neurčeného věku,
obě výšky 175 cm, tmavé a světlé
pleti. Jedna má blond vlasy, oblečena je do černé sukně, bílé halenky a hnědé bundy. Druhá je černých vlasů, oblečena do černých
kalhot a strakaté halenky. Muž je
ve věku kolem 50 let, 175 cm vysoký, střední postavy, tmavých vlasů. Oblečen je do tmavého obleku
a bílé košile s kravatou.
Osoby vystupují jako podomní
prodejci, požadují zapůjčení fin.
hotovosti, kdy uvádějí smyšlené důvody (na opravu vozidla, pro zraněného muže v autě apod.). Vrácení peněz slibují do několika hodin,
a to i o několik tisíc korun více.
Aby jejich tvrzení vypadalo věrohodně, dávají do úschovy případně
do zástavy různé zboží (deky, nerezové nádobí, nože, příbory, plastové hodiny atd.). V jednom případě jim poškozená zapůjčila 6 tis.
Kč, později po jejich odchodu zjistila odcizení dalších 18 tis. Kč.
Škoda, kterou zatím popsaní podvodníci způsobili, činí nejméně
51 tis. Kč. Jelikož se nejedná o ojedinělý případ a lze předpokládat,
že tyto osoby nebo jim podobné
budou v tomto jednání pokračovat,
upozorňujeme občany na zvýšenou
pozornost. Není vyloučena změna
oblečení i vozidla. Doporučujeme
rodinným příslušníkům, pokud
zanechávají v místě bydliště starší

osoby, aby je poučili o nebezpečí.
Zároveň prosíme o podání jakékoli konkrétní informace zjištěné
k těmto osobám. Sdělte ji neprodleně nejbližšímu útvaru Policie ČR
nebo využijte linky 158.
Dle živnostenského zákona není
podomní prodej v ČR povolen.
Okresní ředitelství P ČR,
Žïár n. S.

Městská policie
O tom, že městská policie bdí
i v nočních hodinách, se přesvědčili dva mladíci z Brna, kteří 4. 4.
v době kolem 02.30 hodiny hulákali a „zpívali“ na ul. Žïárská. Bloková pokuta jim měla připomenout,
že i místní občané dávají přednost
klidnému a nerušenému spánku.
Nepříliš pěkný pohled se naskytl
strážníkům, kteří 11. 4. v době kolem 17.20 hod. prověřovali oznámení na ul. Tyršova. Silně podnapilá žena jim zde názorně „ukázala“, jak pečuje o své dvě nezletilé
děti. Vážnost situace si vyžádala
přivolání sociálních pracovnic, které jistě naleznou způsob, jak zabránit tomu, aby se případ opakoval.
Hlasitá hudba „hřmící“ z oken
restauračních zařízení může být pro
určitou skupinu, zejména mladších
lidí zajímavá. Většinou však občany spíše obtěžuje, zejména jsou-li
takovým hlukem obtěžovány osoby vyššího věku či nemocní. Dostatečně vše upravuje vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 13/1977
Sb., kde jsou přesně uvedeny limity, co hlukem je a co není, jak hluk
měřit, případně jaké lze za porušení
ukládat pokuty. Městská policie je
v takovém případě oprávněna upozornit provozovatele, že produkce
ruší okolí. Tak tomu bylo např. dne
14. 4. v 01.15 hodin v herně na
Vratislavově nám. Pokud však provozovatel bude i nadále ke svému
okolí bezohledný, může se dočkat i
přísnějšího postihu, a to buï blokovou pokutou uloženou strážníkem
podle ust. vyhlášky města č. 9/1998,

KANO
malíøství, natìraèství, lakýrnictví

Karel Novák

Luèní 969, Nové Mìsto na Moravì,
tel.: 0616/617 190

provádíme vekeré
malíøské a natìraèské
práce, renovace nábytku,
dveøí, kuchyò. linek,
fládrování, výkové práce

nebo jiným orgánem např. okresní
hygienickou stanicí podle již zmiňované vyhlášky č. 13/1977 Sb.
Klukovina, mohl by si leckdo
říci při sledování kluků školou povinných, jak hází na dům kamení.
Když se však vše opakuje, je třeba
zakročit, aby „klukovinou“ nebyl
spáchán vážnější následek. Tak
tomu bylo i dne 14. 4., kdy se
strážníci městské policie dopátrali
skupiny mladíků, kteří na ul. Malá
opakovaně obtěžovali občana města házením kamení na střechu jeho
domu. Samozřejmě, že viníci nemohli být pro nízký věk potrestáni,
jak by možná zasloužili. Dobrým
příslibem do budoucnosti však je,
že rodiče pochopili význam snažení MP a že se svými potomky zcela
jistě vše důkladně proberou.

DROGERIE - PARFUMERIE
ŘEZÁČOVÁ
Vratislavovo nám. 116
Nové Město na Moravě
nabízí

každý měsíc

letáková akce
TETA
nejméně 60 druhů položek
drogistického zboží

až o 40 % levnějšího
akce se konají
od 10. do 26. dne v měsíci
tel. 0616/615 965

Gregor Petr, velitel MP

Oznámení města
Město Nové Město na Moravě oznamuje tímto občanům svůj záměr
odprodeje zbývajících bytových jednotek v domech určených k privatizaci. Městem jsou v rámci II. etapy privatizace bytového fondu nabízeny
následující bytové jednotky (dále jen BJ).

Výše uvedené nabízené BJ budou prodávány dle zásad pro II.
etapu privatizace bytového fondu
schválených městským zastupitelstvem dne 2. 12. 1999 a 28. 2. 2000.
Byty budou prodány v souladu
s rozhodnutím MZ:
1. stávajícím nájemcům
2. nájemcům městského bytu v neprivatizovaných domech, kteří uvolní stávající byt pro současného nájemce BJ určené k privatizaci
Případní zájemci o směnu bytů,
respektive jejich koupi, mohou své
nabídky předložit na Městskou sprá-

vu budov, Vratislavovo náměstí 12,
tel. 615 663, kde obdrží bližší informace o nabízených bytových
jednotkách. Ke směně dojde vždy
po vzájemné dohodě zúčastněných
stran.
Nabídka musí obsahovat:
- uvedení bytové jednotky, o kterou má žadatel zájem
- uvedení bytové jednotky, kterou
nabízí ke směně
Nabídky je možné podat do 30.
6. 2000 v zalepené obálce označené „II. etapa PBF“.
Petr Pejchal, starosta města
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Tenis v N. Městě v roce 2000

ph

Po absolvování zimní přípravy,
která probíhala v tělocvičně ZŠ ve
Svratce a v tělovýchovném středisku v N. Městě, zahajuje tenisový
oddíl jarní sezónu. V soutěži máme
celkem 5 družstev. Dospělí, dorost
a st. žactvo budou hrát krajský přebor II. tř., B družstva dospělých
a žactva okresní přebor. Na našich
dvorcích bude sehráno celkem 16
mistrovských utkání družstev. Budeme pořádat okresní přebory st.
žactva (13. - 15. 5.) a XVIII. ročník
turnaje mužů (30. - 31. 7.). Na
podzim uspořádáme tradiční turnaj
neregistrovaných hráčů. V letošním
roce opět organizujeme pro mládež
od 6 do 12 let tenisovou školu,
která zahájí činnost 3. května.
Rozpis utkání KP II. na našich
dvorcích: dospělí: 7. 5. Baník Tišnov, 3. 6. TJ Znojmo, 2. 9. VFU
Brno; dorost: 6. 5. Sp. Vel. Meziří-

tví a dřevařství, např. člen MR, jak
doporučuje Lesní společnost.
r Obsáhlé a pochvalně přijaté zprávě o činnosti městské policie se
budeme věnovat v dalších číslech.
r Pozitivně hodnotila MR i účetní
uzávěrku a výroční zprávu společnosti TS - služby.
r MR vzala na vědomí, že Okresní
správa silnic nemá v letošním roce
prostředky na čištění silnic a že
údržba ulic Masarykova, Žïárská
a Nečasova se uskuteční částečně
v režii města (zajistí TS - služby).
r Tři kříže bude opravovat akademický sochař a restaurátor Martin Kovařík. Do konce srpna by
měl být scelen poškozený kříž, očištěny nepoškozené kříže a plátko-

vým zlatem pokryta soška Krista.
r Při tradičních „čarodějnicích“ bude spálena větší část náletových
dřevin z okolí Tří křížů. Pomoc při
čištění lesa přislíbili Junáci.
r Při přestavbě hotelové ubytovny
Uno na sociální byty bude město spolupracovat s Evropskou rozvojovou bankou. První kontakty nutné
k žádosti o úvěr již byly navázány.
r Odbor výstavby a životního prostředí MÚ se bude stěhovat na nové
pracoviště v budově polikliniky
a do uvolněných prostor na Vratislavově nám. čp. 123 přejde v první polovině června Úřad práce. MR
se zamýšlela nad výší nájemného
pro ÚP. Nájemné bude stanoveno
nižší než pro jiné nájemce, nebo je
v zájmu města zachovat pobočku
ÚP v N. Městě.
dle informací
Z. Markové a P. Pejchala

Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
hledá pro regiony
Žïár nad Sáz., Nové Město na Mor., Bystřicko
perspektivní pracovníky na pozici
OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE
Vy

● máte schopnost komunikovat a kontaktovat lidi
● očekáváte vzdělání v oboru
● chcete dobrý výdělek
● hledáte dlouhodobou perspektivu a sociální zajištění

Těšíme se na Váš kontakt do 7. 5., tel.: (0616) 616 446

Silový čtyřboj
Žáci SOU lesnického Rudolf Straka, Rudolf Guhl, Petr Štefa a Jiří
Prokeš úspěšně reprezentovali
N. Město v soutěži Silový čtyřboj
středních škol a učiliš. Vyhráli ve
Žïáru n. S. okresní kolo a postou-

pili do regionálního finále. To se
konalo 31. 3. v Brně a SOU lesnické příkladně bojovalo. V soutěži
21 družstev získalo celkem 438 bodů, což znamenalo pěkné třetí místo. Také v soutěži jednotlivců získal Rudolf Straka stejné umístění.

Zprávy z radnice
(dokončení ze str. 1)
Z hlavních bodů 35. řádného zasedání MR, které se konalo 17. 4.:
r MR prověřila a vzala na vědomí,
že pohledávky za dlužné nájemné
(viz předchozí MR) jsou skutečně
nedobytné.
r Vedení města jedná v poslední
době s Lesní společností Přibyslav
o prodeji dřeva z městských lesů.
Lesní společnost si nárokuje právo
na prodej dřeva, město má jiné
a výhodnější možnosti prodeje.
Město také trvá na svém zastoupení
ve společnosti, a to p. Jiřím Svatoňem ve funkcích ředitele a jednatele společnosti Lesy a zeleň. Za nevhodné považuje, aby funkci jednatele převzal neodborník v lesnic-

Dlužníci nájemného v městských bytech
(dokončení ze str. 1)
S. Horváth, čp. 186 - 2643 Kč,
F. Šimon, čp. 577 - 12204 Kč,
A. Šemberková, čp. 726 - 5189 Kč,
ing. A. Pitrun, čp. 727 - 2022 Kč,
J. Dvořák, čp. 730 - 22924 Kč,
(odstěhoval se, podán návrh na platový výměr), V. Jaroš, čp. 731 88886 Kč, (zrušen nájem bytu, uznán platový výměr - srážky z důchodu dány do pořadí, dle vyjádření ČSSZ ze dne 27. 3. 2000 nelze
požadovanou exekuci na důchod
realizovat z důvodu vykrytí jiných
pohledávek, dluh dále narůstá),
I. Kokyová, čp. 731 - 17127 Kč,
J. Jaroš, čp. 732 - 6232 Kč, V.
Volná, čp. 732 - 8134 Kč, I. Krupová, čp. 732 - 4987 Kč, I. Horváthová, čp. 732 - 80425 Kč, (vyklizení bytu, odvolali se ke krajskému
soudu), V. Humlíček, čp. 851 - 5904
Kč, J. Macháček, čp. 854 - 1711
Kč, M. Chromý, čp. 854 - 1504 Kč,
M. Zeleňák, čp. 856 - 23728 Kč,
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V. Ekslerová, čp. 900 - 79459 Kč,
(návrh na platový výměr), J. Křehlík, čp. 972 - 7686 Kč, J. Pavlíček,
čp. 974 - 13942 Kč, (podán návrh
na vyklizení bytu), L. Adamec, čp.
980 - 90990 Kč, (podán návrh na
zrušení nájmu, uznán platový výměr, podle prohlášení paní Adamcové, která v souč. době byt užívá,
nemá na zaplacení dlužné částky),
M. Hamřík, čp. 980 - 22677 Kč,
(podán návrh na vyklizení bytu),
J. Mráz, čp. 1286 - 66981 Kč,
P. Kupka, čp. 1287 - 1545 Kč,
M. Reháková, čp. 1289 - 2957 Kč,
R. Horváthová, čp. 1294 - 2834
Kč, J. Polanský, čp. 1306 - 2665
Kč, J. Košíková, čp. 1307 - 5764
Kč, Š. Kostroň, čp. 1307 - 100039
Kč, (zrušen nájem k bytu, podán
návrh na exekuční vystěhování),
I. Feri, čp. 1489 - 9979 Kč, F.
Černý, čp. 1514 - 5177 Kč, A. Landa, čp. 1514 - 15841 Kč, (byt vyklidil, bude podán návrh na uznání

dluhu), Z. Dvořák, čp. 1514 - 9763
Kč, (podán návrh na vyklizení
bytu), A. Wunsch čp. 1306 - 2254
Kč, I. Koníček, čp. 1306 - 1063
Kč. Celkem dluh (i s nezveřejněnými údaji splácejících dlužníků) činí
757371 Kč.
V návrhu opatření doporučuje
ředitel MSB zintenzívnit práci na
budování náhradního bydlení (holobytů), kam by bylo možno neplatiče přestěhovat. Rodinám s nezletilými dětmi je třeba přednostně
přidělovat sociální byty, aby mohly být vystěhovány z větších bytů
a nájemné se dostalo do souladu
s jejich ekonomickou situací.
dle materiálů MSB
E. Jašková

čí, 21. 5. TJ Třebíč, 11. 6. TK Kunštát, 3. 9. Žïas Žïár; žactvo: 7. 5.
Sp. Vel. Meziříčí, 3. 6. TJ Třebíč, 9.
9. utkání o pořadí. Ing. Ivo Fiala
tenis. odd. TJ N. Město

M ČR v nočním
orientačním běhu
Lenka Hrušková z SK Orientační
sporty N. Město získala v kategorii
ml. dorostenek stříbrnou medaili na
Mistrovství ČR v nočním orientačním běhu, které se za účasti asi dvou
stovek závodníků uskutečnilo v lesích v okolí Bobrůvky.
PM

ATLETIKA
Atletický oddíl uspořádal v sobotu 15. 4. první ročník jarního přespolního běhu s názvem Korunou
za korunu. Za krásného slunečného počasí závodilo celkem 55 běžců. Uvádíme pořadí nejlepších:
nejmladší žákyně (800 m): 1. Markéta Krejčí 2:43, 2. Marie Dekařová 2:58, 3. Zuzana Ožanová 3:00
nejmladší žáci (800 m): 1. Marek
Ondřejka 2:37, 2. Michal Diviš 2:38,
3. Jan Ostrejž 2:47
ml. žákyně (800 m): 1. Monika
Wittichová 2:34, 2. Iva Krakovičová 2:40, 3. Ivana Klímová 2:44
ml. žáci (800 m): 1. Jakub Ožana
2:28, 2. Pavel Němec 2:32, 3. Josef
Ondřejka 2:39
st. žákyně (800 m): 1. Lenka Handschuhová 2:52, 2. Hana Slonková
3:04
st. žáci (1600 m): 1. Petr Dočkal
4:53, 2. Radim Ptáček 4:54, 3. Jiří
Formánek 4:46
ženy (1600 m): 1. Lada Blažková
5:33, 2. Marcela Petřichová 6:47
muži a dorostenci (3200 m):
1. Petr Hubáček 9:13, 2. Václav
Ožana 9:55, 3. Vít Jeřábek 10:03

Májový mítink
Atletický oddíl zve všechny na
tradiční Májový mítink. Ten se
koná v neděli 7. 5. se začátkem
v 10.00 hod. Na programu běh na 100 m, skok daleký
a běh na 800 m. Startují všechny kategorie. V hlavním závodě
mužů na 800 m bude startovat
i jeden z nejlepších českých mílařů současné doby Petr Hubáček.
ph
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