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 Zprávy z radnice 

V. Makovský - 100 let od narození
Ke 100. výroční narození V. Ma-

kovského připravuje N. Město na
Mor. na pátek 2. června slavnostní
vzpomínkovou akci:

V 16 hod. budou na umělcův
hrob na evang. hřbitově položeny
věnce, v 17 hod. přednese v rámci

Rekonstrukce školní jídelny II. ZŠ

širšího kulturního programu před
jeho rodným domem projev prof.
Jiří T. Kotalík, rektor AVU.

Od 3. června bude v Horácké
galerii zpřístupněna výstava z Ma-
kovského tvorby.

red.

MÚ Nové Město na Moravě a ředitelství II. ZŠ upozorňují rodiče žáků
a studentů II. ZŠ a Gymnázia V. Makovského, že dne 9. června bude
ukončen provoz ve školní stravovně při II. ZŠ. Stravovna bude uzavřena
až do konce června.

Žádáme rodiče, aby nutnost této rekonstrukce, nezbytné pro zlepšení
úrovně stravování, pochopili a zajistili stravování pro své děti sami. Jen
v naléhavých případech se pokusíme zajistit náhradní stravování na I. ZŠ
nebo SOŠ dopravy a služeb, kde však mají stravovny omezené kapacity.

Mgr. B. Havlík, ředitel II. ZŠ

Komise a jejich členovéZveřejňujeme nejnověji upřesněný
seznam členů komisí pracujících při
městské radě. Zveřejnění není sa-
moúčelné, občané mohou kontak-
tovat jednotlivé členy a dotazovat
se na příslušnou problematiku.
Komise pro projednávání přestup-
ků: JUDr. Simeona Zikmundová
(předsedkyně komise), Petr Gregor
(tajemník komise), Ing. Věra Blaž-
ková, Jaromír Kalina, Antonín Hra-
dešínský
Komise finanční: Ing. František
Havlíček (předseda) Věra Strašilo-
vá (tajemnice), Ing. Antonín Dvo-
řák, Ing. Jaroslava Dvořáková, Mgr.
Bohumil Hloušek, JUDr. Zdeněk
Chudoba, Ing. Vladimír Jelínek,
Mgr. Jiří Kučera, Ing. Marie Mly-
nářová,
Komise pro sociálně-právní ochra-
nu dětí: Marie Roušová (předsed-
kyně), Petr Švanda (tajemník),
PhDr. Jaroslava Dostálová, Jiří Hra-
dil, Petr Jinek, MUDr. Eva Mátlo-
vá, Tomáš Ondráček, Mgr. Vlasta
Pechová, Rita Skalníková Mgr.
Marie Šebková
Kontrolní komise: Pavel Kliment
(předseda), Radka Kopáčková (ta-
jemnice), Věra Buchtová, Mgr. Ivan

Jančík, Ing. Vladimír Jelínek, RNDr.
Karel Koten, Pavel Koutenský, Zde-
něk Pelzer, Ing. Josef Poul, Luděk
Sečanský
Komise pro mezinárodní styky:
RNDr. Břetislav Wurzel (předseda),
Ing. Pavel Svoboda (tajemník),
PhDr. Eva Jašková, Mgr. Jaroslava

Kozárová, Mgr. Jan Krakovič, Blan-
ka Krupicová, Zdeňka Marková,
Mgr. Otto Ondráček, PhDr. Jana
Rusňáková
Společenská komise: Mgr. Jana
Černá (předsedkyně), PhDr. Žofie
Řádková (tajemnice), Jana Beyero-
vá,Věra Buchtová, Pavla Dudková,

Marie Hadačová, Jana Plevová, Ing.
Milan Svoboda, PhDr. Sylva Tesa-
řová, za místní části: Jiří Vališ (Jiří-
kovice), Hana Janů (Hlinné), Marie
Ondráčková (Maršovice), Zdena
Žáková (Olešná), Josef Mach (Pet-
rovice), Drahomíra Krejčí (Pohle-
dec), Božena Slonková (Rokytno),
Václav Peňáz (Slavkovice), Franti-
šek Fajmon (Studnice)
Komise pro mládež a tělovýcho-
vu: Mgr. Otto Ondráček (předse-
da), Petr Švanda (tajemník), Mgr.
Jaroslava Fišarová, Mgr. Bohumil
Hloušek, Mgr. Otakar Německý,
Mgr. Eva Nepustilová, Ing. Miro-
slav Sláma
Bytová komise: Zdeňka Marková
(předsedkyně), Jana Petriláková (ta-
jemnice), Věra Buchtová, Marie
Hadačová, Mgr. Pavel Hnízdil, Jo-
sef Lučka, MUDr. Pavel Pávek, Ing.
Josef Poul
Komise pro územní plánování, ur-
banismus a architekturu: Pavel Kli-
ment (předseda), Ing. arch. Josef
Cacek (tajemník), Ing. Jaromír Čer-
ný, PhDr. Josef Chalupa, Ing. arch.
Vladimír Charvát, Ing. Lenka Jam-
borová, PhDr. Žofie Řádková, Fran-
tišek Slovák, ak. mal. Jiří Štourač

V pátek 5. května si novoměstští občané připomenuli 55. výročí konce
2. světové války. Letošní vzpomínka byla dvojnásob významná a slavnost-
ní, nebo� byla spojena s odhalením nové pamětní desky, která tématicky
připomíná lidskou bolest a trápení a která rovněž důstojně reprezentuje
dílo autora, Vincence Makovského, v umělcově rodišti. Reliéf s názvem
Blíží se konec mého trpení je umístěn na budově Českých lesů na  Komen-
ského náměstí.

Důstojnou atmosféru vzpomínkové akce dotvářeli jak oficiální hosté, tak
početná přítomná veřejnost. Jen je škoda, že v žádném z mnoha projevů
nezaznělo slůvko poděkování pracovníkům Horácké galerie, z jejichž
podnětu bylo využito Makovského reliéfu pro pamětní desku a kteří jako
první přišli s později vybraným návrhem na její umístění.

foto: A. Čadková

Z hlavních bodů 36. řádného
zasedání MR, které se konalo
25. 4:

❒ Město pokračuje v přípravě vý-
stavby náhradního bydlení – ho-
lobytů. MSB připravuje podkla-
dy týkající se kapacity a technické-
ho vybavení, jsou vedena jednání
s Okresní hyg. stanicí a Povodím
Moravy, komise pro územní plá-
nování zvažuje, zda je výhodnější
použití montované technologie či
klasická zděná stavba. Po schválení
nového Územního plánu bude za-
žádáno o vydání stavebního povo-
lení.

❒ Organizační změny na MÚ mají
za cíl snížit postupně během něko-
lika měsíců počet pracovníků MÚ.
Prvním krokem bylo nové uspořá-
dání odborů a změny ve vedení
některých odborů. Z funkce ve-
doucího odboru místního hospo-
dářství a živnostenského úřadu byl
odvolán vedoucí V. Košík. Odbor
zanikl, část místní hospodářství by-

la přičleněna k původnímu odbo-
ru rozvoje města. Vedoucím toho-
to rozšířeného odboru byl jmeno-
ván dosavadní vedoucí odboru Ing.
L. Kubík. Část živnostenský úřad
byla přičleněna k odboru správní-
mu,  vedoucím tohoto rozšířeného
odboru byl jmenován Mgr. P. Ha-
nych. Ing. I. Lieberzeitovou stří-
dá ve funkci vedoucího odboru sta-
vebního, územního plánování a ži-
votního prostředí Ing. arch. J. Ca-
cek.

❒ Změny se týkají i vydavatele
Novoměstska. Od 1. 6. bude re-
dakce začleněna do struktury MÚ,
konkrétně do odboru školství, kul-
tury a soc. věcí.

❒ MR vyslovila poděkování Spor-
tovnímu klubu lyžování za činnost
v uplynulé sezóně. Zároveň poža-
duje předložení letošních investič-
ních záměrů SK lyžování včetně
informací o nákladech, zdrojích fi-
nancování atd.

dle soupisu usnesení



Narozené děti

Sňatky

ZUŠ

Kulturní dům

Kino

Školáci v Řečici si oblíbili počítače
Ve sdělovacích prostředcích se

často objevují zprávy o nedostateč-
ném vybavení škol počítači, které
by sloužily pro výuku dětí. Naše
škola, přestože se jedná „pouze“
o první stupeň, má díky velké pod-
poře ze strany Obecního úřadu
v Řečici už od l. ledna 2000 počíta-
čovou učebnu vybavenou třemi
kvalitními počítači. A nyní už máme
první zkušenosti.

Výuka na počítačích je pro děti
ve škole už samozřejmostí. Práce
s programy, na kterých mohou děti

testovat své znalosti, je velmi oblí-
bená. V současné době využíváme
především programy pro výuku
českého jazyka, matematiky a ang-
lického jazyka. Při výuce angličti-
ny mají děti možnost přímo ze slu-
chátek slyšet rodilého mluvčího,
a tak si lépe upevňují výslovnost.
Zatímco si děti hrají, počítač zazna-
menává jak jejich úspěchy, tak i ne-
úspěchy. Bezprostředně po ukon-
čení činnosti má učitel výsledky
žákovy práce. Velikým kladem je
efektivita práce, mohou být zkou-

šeni tři žáci najednou a během krat-
ší doby je prověřena znalost větší-
ho množství učiva.

Mimo výuku byla také zahájena
činnost počítačového kroužku.
Vede ho Pavel Dvořáček, který je
zároveň správcem počítačů. Přihlá-
silo se 27 dětí. Každé pracuje na
počítači samostatně. Polovina doby
(15 minut) je věnována na procvi-
čování učiva. Ve zbývajícím čase
hrají děti hry, které rozvíjí jejich
postřeh, pozornost a pamě�. Ti star-
ší zkouší i psaní dokumentů, jejich
ukládání na disketu a tisk.

Práci na počítači využívají také
děti MŠ, která sídlí ve stejné budo-
vě. Děti si procvičují první početní
operace, rozlišují geometrické tva-
ry a barvy, hrají jednoduché hry,
např. pexeso a skládání obrázků
z částí.

Počítače jsou určeny nejenom dě-
tem, ale také veřejnosti. Po domlu-
vě s ředitelkou školy Mgr. Dvořáč-
kovu je možné pracovat na počítači
a rovněž využívat tiskárnu, skener
a Internet. Poplatky jsou dané obecní
vyhláškou.

Mgr. Věra Dvořáčková,
ZŠ Řečice

út 30. 5., 18 hod., vinárna Včela
Rizika lásky a milování
beseda se sexuologem MUDr. Ra-
dimem Uzlem
upozornění: náhradní termín pořa-
du s J. Náhlovským a J. Mladým –
13. 9. 2000, 19,30 hod., původní
vstupenky zůstávají v platnosti

Městský byt na prodej
Upozorňujeme občany, že na

úředních deskách je vyvěšeno ozná-
mení o dispozici s majetkem – pro-
deji bytu, které obsahuje podrobné
informace o nabízeném bytu i in-
formace o tom, jak postupovat při
zájmu o koupi tohoto bytu.

Ke koupi je nabídnuta bytová

jednotka 2+1 v čp. 1286 (byt č. 4)
na ul. Mírové. Prodej se uskuteční
obálkovou metodou, minimální
kupní cena je 300 tis. Kč. Nabídky
na příslušných tiskopisech (k dis-
pozici na sekretariátě MěÚ) a v za-
lepených obálkách je třeba odevzdat
na sekretariát MěÚ do 28. 5. 2000.

Podrobnosti týkající se prodeje
nalezne každý zájemce na úředních
deskách.

Petr Pejchal, starosta města

Internet
v Městské knihovně

Celý měsíc duben probíhal
v Městské knihovně zkušební pro-
voz Internetu.Volného a bezplat-
ného přístupu k Internetu využil
maximální počet uživatelů, a to ne-
jen z řad čtenářů, ale i nejširší no-
voměstské veřejnosti.

V současné době je zkušební
a bezplatný provoz ukončen a je
vybírán poplatek. Stanoven byl na
15 Kč za každou započatou čtvrt-
hodinu.                                   MK19. pátek ve 20 hodin

Milenci (96´)
FK, milostný příběh, premiéra, příst.
od 15 let  45 Kč (FK 30 Kč)
20. so ve 20 h., 21. ne ve 20 h.
Muž na Měsíci (118´)
tragikomedie M. Formana, premié-
ra, přístupný 50 Kč
23. út v 18 h., 24. st v 17,30 h.
Toy story 2: Příběh hraček (92´)
premiéra, přístupný  43 Kč
24. středa ve 20 hodin
Pelíšky (115´)
hrajeme naposledy! 45 Kč
27. so v 19,30, 28 ne v 19,30
Johanka z Arku (148´)
premiéra, příst. od 12 let 48 Kč

Obec Tři Studně
pořádá ve středu 31. 5. ve
14,30 hod.u studánek Bar-
borka a Vitulka tradiční

O t v í r á n í
s t u d á n e k
v kulturním programu vystou-
pí mimo jiné novoměstský
soubor Šípek

čt 25. 5., 17 h. aula gymnázia
Koncert souborů školy
po 29. 5., 17 h. Monseova ul.
Podvečer poezie

2. 4. Nikola Kopáčková
7. 4. Josef Sáblík

13. 4. Hana Petrová
13. 4. Petr Duda
14. 4. Barbora Janečková
14. 4. Vendula Nečasová
17. 4. Natálie Mašterová
17. 4. Alexej Blaha
21. 4. Jaromír Nedvěd
22. 4. Simona Šaclová
23. 4. Daniela Krejčová
24. 4. Vojtěch Německý
26. 4. Jaroslav Král
29. 4. Radka Králová

8. 4.
Marek Havlíček Praha
Pavla Brožová N. Město n. M.

15. 4.
Jiří Lukášek Bukov
Ilona Novotná Křídla

22. 4.
Karel Brostík Žïár n.S.
Dana Kroupová Žïár n.S.

29. 4.
Luboš Hala Maršovice
Lenka Stará N. Ves u N. M.

Ing. Ondřej Černý Bučovice
Dr.Ing. Alena Benešová

Slavkovice

Miloš Kadlec N. Město n. M.
Věra Matýsková Křídla

Martin Brzák Jihlava
Klára Beyerová Jihlava

Michal Zajíček Radňovice
Lenka Hradová N. Město n. M.

David Lukeš N. Město n. M.
Jitka Kostecká Zubří

Radek Kujal Dolní Rožínka
Lenka Smutková Bobrová

Václav Trčka Tři Studně
Radka Kružíková Fryšava p.Ž.h.

Ing. Jiří Crhák Brno
Anna Grošofová Tři Studně

KNIHKUPECTVÍ TROJAN

PŘEDPRODEJ
VSTUPENEK

ZÁMOSTÍ 2000  Třebíč  2. – 3. června
PÁTEK 16,00: Marián Varga (Slovensko) * Vltava (Praha) * Tři sestry
(Praha) * -123 min (Pardubice) * Werk (Rakousko) * Dan Gladiš (Brno)
* Pluto (Brno) * Václav Koubek & spol. (Praha) * This Morn O´mnia
(Belgie) * Echt (Praha)
CIRKUSOVÉ ŠAPITÓ pro 1.000 lidí!: DJ Agent (Czech Techno) * DJ
Toky (Bratislava) * DJ Krejdl (Czech Techno) * DJ Matrix (Czech
Techno) * Nika 77 (Czech Techno) * DJ George (Třebíč)
Třetí scéna (tee-a-pee) Jungle. hip hop. acid jazz: DJ BrainDread & co.
* DJ Tráva * DJ Matsuwa * DJ Liquid A + MC * DJ Fi – Bi

SOBOTA 12,00: Mikyho pupík (Praha) * Čankyšou (Brno) * Radi-
um.nfo (Brno) * Sky line (Praha) * Anima Sound System (Maïarsko)
* Colorfactory (Praha) * Monkey Bussiness (Praha) * Tatabojs (Praha)
* LOOP GURU (Velká Británie) * DJ Pat Hart (Francie – French
Connection) * DJ Tráva (French Connection) * DJ Mika Geodrijk inc.
(Belgie) * DJ Dys-Martin (French Connection) * DJ Tvyks (French
Connection) * DJ Liquid A (Praha) * a další



Vzpomínka na Jiřího Židlického
Mezi jubilující novoměstské ro-

dáky patří i malíř a grafik Jiří Žid-
lický, který se narodil 27. 5. 1895
v domě čp. 116 a zemřel 7. 10.
1950 v Praze.

Proslulý kreslíř zvěře a ptactva
navštěvoval novoměstskou reálku
a pokračoval ve středoškolských
i vysokoškolských studiích v Pra-

ze. Zde ho zastihla válka, kterou
prožil na východní a jižní frontě.
Rekonvalescence po zranění využil
ke studiu malby a grafiky. Po skon-
čení války se opět věnoval studiím,
která nedokončil. Pracoval pak jako
lesní adjunkt u novoměstského vel-
kostatku ve fryšavském polesí, od-
kud ho jeho neklidná povaha při-

vedla k dalšímu studiu. Po dokon-
čení VUT byl zaměstnán na minis-
terstvu sociální péče a ve Státním
úřadě statistickém. Umělecké tvor-
bě se plně věnoval od roku 1943
po odchodu na odpočinek.

Jiří Židlický byl jedním z mála
umělců zaměřujících se na zobra-
zení zvěře a lesa. V jeho díle jsou
zastoupeny různé techniky, přede-
vším kresby tuší, tužkou, uhlem,
křídou a pastelem. Veřejnosti je
znám zejména jako grafik. Ilustro-
val 74 zábavných a odborných
knih, převážně s mysliveckou té-
matikou. Pracoval též na ornitolo-
gickém díle Naše ptactvo připravo-
vaném firmou Orbis, kde byl činný
jako lektor a ilustrátor. Umělcovy
kresby doprovázené vlastními člán-
ky najdeme i v časopisech. Vytvo-
řil rovněž množství ex libris (mj.
zednářských), diplomů, pohlednic,
povánek na hon a plakátů. Dětem
Jiří Židlický nakreslil leporelo Jak
mluví zvířátka, pro školy namalo-
val 46 nástěnných obrazů. Je auto-
rem i ilustrátorem knihy Tři horác-
ké pohádky ze života příslušníků
zvířecí říše na Šibenici, Ochoze
a okolí. Pod pseudonymem Jiří
Harusák vydal rovněž zčásti auto-
biografickou knihu Znamenaný.

Umělcovy kresby zvěře nebyly
dosud překonány.                    ZCh

Josef Škvorecký k Almanachu
novoměstského gymnázia

Byla to kniha „Prima sezóna“ od
Josefa Škvoreckého a podle ní na-
točený televizní seriál, které byly
inspirací k vytvoření Almanachu
novoměstského gymnázia. Autoři
v čele s Jarmilou Knopovou se sna-
žili zachytit atmosféru, náladu i po-
city toho neopakovatelného, křeh-
kého období mládí, které si každý
z nás uložil ve vzpomínkách.

Spisovatel Škvorecký k našemu
almanachu napsal předmluvu a ny-
ní v dopise Jarmile Knopové zhod-
notil výsledek práce autorů na tom-
to malém literárním díle. Z jeho do-
pisu si dovolujeme citovat:

...děkuji za Almanach. Pročítal

Manželé Škvorečtí nad talířem perníčků od manželů Lamplotových z No-
vého Města.

jsem jej a myslím, že to hlavní je
v něm dobře: všichni, kdo prožili
studium na gymnáziích kdekoliv
v Čechách a na Moravě, poznají tu
nezapomenutelnou atmosféru mlá-
dí, která je v Almanachu jako v cel-
ku krásně zachycena. Myslím, že zá-
jem se neomezí jenom na absolven-
ty vašeho gymnázia. Tyhle někdejší
„boudy“ se dost sobě podobaly
duchem, který jim vládl a byl všude
cítit. Tenhle duch mládí a s ním
spojené bytostné demokratičnosti,
by� to mládí uplývalo pod hnědou
nebo rudou totalitou, cítím ze všech
příspěvků, zejména těch nejlepších.
Gratuluji.                                gym

Naději hledejte v poezii
V rámci Festivalu spisovatelů se

13. dubna uskutečnilo v Praze ve
Studiu Ypsilon vyhlášení výsledků
2. ročníku literární soutěže pořáda-
né výrobcem luxusních per Parker.
Tématem soutěže byl Svět nového
tisíciletí aneb Je v naší budoucnosti
i nějaká neděje? Soutěž s Parkerem
byla určena pro studenty gymnázií
v celé ČR. Celkem se v Praze sešlo
456 prací.

Předsedkyní poroty byla spiso-
vatelka a dramatička Daniela Fis-
cherová. V porotě dále zasedli spi-
sovatelé Ludvík Vaculík, Vlasta
Brtníková, ředitel Studia Ypsilon
Jan Schmid a manažerka firmy Par-
ker Petra Štolová. Ze tří kategorií
poezie, esej, povídka nebo drama
bylo vybráno po jednom vítězi
a z těchto tří pak vítěz absolutní.
Pro žïárský okres a zejména pro
Gymnázium V. Makovského v No-
vém Městě na Moravě byla tato

soutěž úspěšná díky Michalu Jur-
manovi, studentu III. B, který zví-
tězil v kategorii poezie. Absolutní
vítězství připadlo studentu z Pří-
brami v kategorii esej. Jak je vidět,
básníci se rodí i v malých městech
a není jim cizí ani osud naší planety
v novém tisíciletí.

Pro názornou představu jedna
z vítězných básní.

(Pozn. red.: Satori – zkušenost
náhlého probuzení či osvícení.)

Lenka Rousková, studentka III.B

Satori

Na snímku člen poroty Ludvík Vaculík a vítězný Michal Jurman.

Klid vodní hladiny,
tiše se dívám
a spořivá krása
mě líbá na nahé tělo,
ranní svítání na úpatí hor,
šelest ptačích křídel,
kvítek fialky
schovaný pod střechou smrku,
nebeské labutě na cestě.
Jsem š�astný muž,
který ztratil rým
a rytmus svých kroků,
ztratila žízeň láska má,
ztratila upřímnost pokora,
přesto
a snad i proto
miluji život
stejně jako smrt,

naději

či spadlou slzu.

Michal Jurman



Vratné láhve z obchodů pomalu
mizí. Na nátlak některých obchod-
ních řetězců a výrobců jsou hro-
madně nahrazovány plastovými
láhvemi na jedno použití. Odborné
srovnávací studie přitom prokáza-
ly, že používání vratných láhví je
ekologicky šetrnější.

Hnutí DUHA adresuje Poslanec-
ké sněmovně, senátu a vládě petici,
ve které mj. požaduje možnost zá-
kazníků vybrat si v obchodech ná-
poje ve vratných i nevratných láh-
vích.

Plné znění petice a podpisové ar-
chy jsou dlouhodobě vystaveny
v Horáckém muzeu.

Stanislav Hubáček

Zavalí nás
PET láhve?

Zdařilé odpoledne ve školní družině
Nastal očekávaný den – 23. 3.,

kdy se ve školní družině při II. ZŠ
uskutečnilo „Zábavné odpoledne“.
V úvodu vystoupily páry dětí v ryt-
mu country. Následoval rej masek
chlapců, kteří hosty bavili scénka-
mi, vtipy a soutěžemi. Při krásné
hudbě se představila děvčata v pů-
vabných šatičkách, pak se předvedla
v plavkách při aerobiku. Děvčata
soutěžila v zodpovídání otázek, re-
citaci a zpěvu. Porota zvolená z ro-
dičů zodpovědně vyhodnotila tři
nejlepší masky chlapců. Vítězem se
stal Jan Vaverka, druhé místo obsa-
dil Jan Janíček a třetí byl Rostislav
Doležal. Chlapci získali autíčka
a perníkové medaile.

Všichni se těšili na volbu Miss
ŠD 2000. Stala se jí Veronika Ha-

velková, první vicemiss Lucie Ge-
rišerová a druhou vicemiss Jana
Hlaváčová. Vítězkám byly předá-
ny květiny a drobné dárky.

I ostatní děti obdržely dárečky
a každý si vytáhl cenu v tombole.
Také porotě a rodičům předaly děti
holubičky a perníková srdíčka. Na
závěr děti dostaly občerstvení, kte-
ré připravily kuchařky ze školní jí-

delny. Bylo to odpoledne plné ra-
dosti, štěstí, zářících dětských očí.
Velké poděkování si zaslouží všich-
ni sponzoři a rodiče, kteří se podí-
leli na přípravě. Největší zásluhy
pak měly vedoucí šk. družiny Ma-
rie Přívarová a vychovatelka Mar-
tina Strachoňová.

Hana Havelková,
Dagmar Sochorová (foto)

Zprávy z Horáckého muzea
Ve velikonočním týdnu se Ho-

rácké muzeum podílelo na zajištění
akce uspořádané ve Žïáru n.S. pro
ústavy sociální péče a stacionáře.
Mládeži z našeho okresu a Brna zde
předváděla různé techniky zdobení
kraslic pracovnice Horáckého mu-
zea Jana Smrčková. Zúročila tím
čerstvě získané dovednosti z kurzu
konaného ve Vysokém nad Jizerou
(její kraslice byly k vidění i za ok-
nem muzea). Výuku zdobení kras-
lic plánujme na příští rok. Muzeum
podobné inspirativní akce pořáda-
lo v 70. a 80. letech a je potěšitelné,
že můžeme navázat na přetrženou
nit s rozšířením o další ukázky
(např. předení).

◆

Vírský mlýnek se opět točí. Jarní
slavnostní otevření tohoto veselého
dřevěného divadla se v muzeu ko-
nalo již popáté. Protože by tradiční
datum 7. května narušilo víkendo-
vý rodinný program dětí se soubo-
ru Šípek, přesunula se tato slavnost
na první čtvrtek v měsíci květnu.

◆

Obětem okupace ve městě a inte-
grovaných obcích je věnována vý-
stavka, kterou je možno navštívit
do 28. května. Zmařené životy při-
pomínají fotografie doplněné do-
bovými plakáty a dalšími dokumen-
ty. Nově byly získány doklady
o židovských obětech – přípis
o majetku místních obchodníků, lís-
tek na rozloučenou od dcery a vnu-
ka místního obchodníka Feldmana
adresovaný Adolfu Kalábovi a fo-
tografie kufru Haničky Brady, kte-
rou nám nechal ofotografovat
v osvětimském muzeu její bratr Jiří,
jediný zachráněný z novoměstské
komunity. Účastníkům dávného
učitelského zájezdu fotografie při-
pomene šokující zážitek z návštěvy
expozice tohoto koncentračního tá-
bora, kde Haniččino zavazadlo tvo-
řilo vrchol pyramidy z kufrů.  HM

Velitel VÚ 3255 Slavkov přijme
do pracovního poměru občanské
zaměstnance na zajímavou práci
v nepřetržitém provozu (12 hodi-
nové směny) v objektu Pohledecká
skála. PT 6 (stupnice platových ta-
rifů dle nař. vlády 249/98) + pří-
platky za směnný provoz + osobní
hodnocení. Požadavky: * vyučen,
SO, ÚSO (obory elektro, silnoproud
a slaboproud budou upřednostně-
ny) * platné oprávnění §  6 vyhláš-
ky 50/78Sb. vítáno, nutnost jeho
získání do stanovené doby * výpis
z rejstříku trestů bez záznamu *
vlastní doprava.  Bližší informace
na sekretariátu MÚ N. Město, tel.
650 204

Volná místa

Koupím pěkný RD s okrasnou
zahradou v NM a okolí do 3,5
mil. Kč, tel. 0602 718 541

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

TV RADIO
SERVIS PRODEJ

ELEKTROOPRAVNA
Soškova 212, Nové Město na M.

za hotelem Musil
tel. 0616/616979, 0606/585283

opravujeme:

televizory
rádia
videa

vysavače

montáž antén
prodej elektroniky, praček, ledniček

příjem zboží do komisního prodeje

GE Capital Bank upozorňuje na změnu provozní doby od 15. května:

pondělí, středa 8 – 12 13 – 16,30

úterý, čtvrtek, pátek 8 – 12 13 – 16

GE Capital Bank nabízí tyto produkty:
Osobní konto občana – zajiš�uje finanční záležitosti týkající se domácnosti,
tj. platby prostřednictvím jednorázových i trvalých příkazů, včetně plateb
sdruženého inkasa, převody mezd, důchodů i sociálních dávek, možnost
čerpání do minusu.
Mezinárodní platební karty – umožňují výběr bez poplatků ze všech
bankomatů v ČR.
Spořící účet – výhodně úročený, není vázán výpovědní lhůtou, vedení účtu
zdarma.
Osobní půjčka EXPRES – bez ručitele, peníze lze vybrat v hotovosti,
vyřízení půjčky trvá maximálně 3 dny.
Hypotéční úvěry – na nákup domů nebo bytů.

Navštivte naše obchodní místo na Masarykově ulici č. 1484, tel. 616 410.
V rámci reklamní kampaně v měsíci květnu a červnu jsou vyhlášené
poplatkové prázdniny, využijte této příležitosti.

✃



Pøíloha Novomìstska Výbìr nejpou�ívanìj�ích dopravních
spojù platných od 28. kvìtna 2000



Dal�í informace o dopravních spojích Èeských
drah (výluky, vyhledávání spojení, nabídka
slu�eb...) hledejte na Internetových stránkách:

http://www.nmnm.cz/stanice/
http://www.geocities.com/zstzdar



Nakládání s komunálním odpadem, poplatek za komunální odpad
Nakládání s komunálním a sta-

vebním odpadem v Novém Městě
na Moravě a jeho devíti místních
částech upravuje v současné době
vyhláška města Nového Města na
Moravě č.1/1999. Byla vydána na
základě zmocnění § 9 zákona č.
125/1997 Sb., o odpadech a v sou-
ladu s ustanoveními zákona č. 367/
1990 Sb., o obcích. Cena za likvi-
daci komunálního odpadu byla sta-
novena na základě § 10 zákona
č. 125/1997 Sb., který cenu dekla-
roval jako úhradu za svoz, třídění
a zneškodnění komunálního odpa-
du. Pro fyzické osoby (občany) to
byla cena věcně regulovaná na zá-
kladě zák. č. 526/1990 Sb., o ce-
nách a mohly v ní být promítnuty
pouze oprávněné náklady, daň pod-
le daňových zákonů a přiměřený
zisk. Cenovým výměrem úhrady
za svoz, třídění a zneškodnění ko-
munálního odpadu, který schváli-
la městská rada dne 13. 12. 1999,
byla stanovena výše úhrady pro I.
pololetí roku 2000.

Vzhledem k tomu, že od 29. 2.
2000 je v platnosti zákon č. 37/
2000 Sb., kterým se mění zákon
č. 125/1997 Sb., o odpadech, na
jehož základě byla vydána jak výše
uvedená obecně závazná vyhláška,
tak i Cenový výměr úhrady za svoz,
třídění a zneškodnění komunální-
ho odpadu, měla by být od 1. 7.
2000 v platnosti nová obecně zá-
vazná vyhláška města, která by na
rozdíl od původní vyhlášky upra-
vovala nejen nakládání s komunál-
ním a stavebním odpadem, ale i po-
platek za komunální odpad, a to
pro II. pololetí roku 2000.

Obsahem nové vyhlášky, kte-
rou by mělo schválit městské za-
stupitelstvo dne 25. 5. 2000, je :

Obecná část: Čl. 1 Předmět a pů-
sobnost vyhlášky, Čl. 2 Základní
pojmy

Komunální odpad: Čl. 3 Systém
třídění komunálního odpadu, Čl. 4
Určená místa pro odkládání komu-
nálního odpadu, Čl. 5 Druhy, bar-
vy a označení sběrných nádob,
Čl. 6 Nakládání s komunálním od-
padem, Čl. 7 Práva a povinnosti
původců odpadů a fyzických osob,
Čl. 8 Povinnosti vlastníků nemovi-
tostí, Čl. 9 Povinnosti pověřené oso-
by, Čl. 10 Poplatek za komunální
odpad

Stavební odpad: Čl. 11 Nakládání
se stavebním odpadem

Závěrečná ustanovení: Čl. 12 Kon-
trola a sankce, Čl. 13 Zrušovací
ustanovení, Čl. 14 Platnost a účin-
nost vyhlášky

Přílohy: č. 1 – Poplatek za komu-

nální odpad pro II. pololetí roku
2000, č. 2 – Komunální odpad, č. 3
– Recyklační dvůr a mobilní svozy
v místních částech, č. 4 - Recyklo-
vatelný stavební odpad, č.5 – Sta-
noviště kontejnerů na tříděný sběr

Vyhláška tedy obsahuje ustanove-
ní, čeho se týká, na koho se vztahu-
je, co je jejím účelem, základní poj-
my jak odpad třídit, jak s ním na-
kládat, do čeho a kam jej ukládat,
práva a povinnosti, výši poplatku.
Obsahuje veškerou problematiku
týkající se nakládání s komunálním
odpadem.

Zásadní změny oproti zákonu
č. 125/1997 Sb., které upravuje zá-
kon č. 37/2000 Sb.,:

I. Fyzické osoby jsou povinny na
základě §9 odst. 4 zák.č.37/2000
Sb., odkládat odpad na místech
k tomu určených a ode dne, kdy
tak obec stanoví obecně závaznou
vyhláškou, odpad odděleně shro-
mažïovat, třídit a předávat k další-
mu využití nebo zneškodnění pod-
le systému stanoveného obcí (výše
uvedená obecně závazná vyhláš-
ka).

V zák. č. 125/1997 Sb., bylo
uvedeno, že v případě, kdy se fy-
zická osoba nezapojila do systému
stanoveného obcí, byla povinna na
základě výzvy zaslané obcí proká-
zat, jak nakládá s komunálním od-
padem, který vyprodukuje. Tato
možnost již novelou zákona dána
není. Je tedy pro všechny fyzické
osoby povinností se do systému
obce zapojit.

II. Další důležitá změna se týká ceny
za likvidaci kom. odpadu. Zák. č.
125/1997 Sb. toto řešil jako úhra-
du, zák. č. 37/2000 řeší cenu jako
poplatek za komunální odpad.

POPLATNÍKEM je každá fyzická
osoba, při jejíž činnosti vzniká ko-
munální odpad.

PLÁTCEM poplatku je vlastník
nebo správce budovy či nemovi-
tosti, kde vzniká komunální odpad.
Plátce poplatek rozúčtuje na jed-
notlivé poplatníky (toto ustanovení
se týká např. bytových organizací,
které nájemníkům účtují poplatek
měsíčně v nájmu jako služby spo-
jené s užíváním bytů). Vlastníci
bytů, kteří nemají určeného správ-
ce, jsou poplatníky i plátci zároveň.
V případě více vlastníků se tito
domluví na jednom zástupci, který
je bude zastupovat a bude za ně
jednat (např. více vlastníků rodin-
ného domu, privatizovaného do-
mu). Správu poplatku vykonává
obec, která ho na svém území za-
vedla. Nebude-li poplatek zaplacen
včas nebo ve správné výši, vyměří

obec poplatek platebním výměrem.

VÝŠE POPLATKU se stanovu-
je podle předpokládaných opráv-
něných nákladů obce, vyplývají-
cích z režimu nakládání s komunál-
ním odpadem. Ty jsou rozvrženy
na jednotlivé poplatníky. Výše po-
platku pro jednotlivé plátce je od-
vislá od počtu poplatníků v budově
či nemovitosti.

POPLATEK je příjmem obce
a jsou z něj hrazeny pouze náklady
spojené se svozem, tříděním a zne-
škodněním komunálního odpadu:

a) služba - náklady spojené s vývo-
zem nádoby určené na zbytkový
komunální odpad (kovové a plas-
tové popelnice 110 l, popelnicový
kontejner, kontejner 1100 l.)

b) úložné – náklady spojené s ulo-
žením zbytkového komunálního
odpadu na skládku TKO Bukov,
výši úložného ovlivňuje množství
odpadu ukládaného do sběrných
nádob.

c) recyklační dvůr a mobilní svo-
zy – náklady spojené s provozem
recyklačního dvora, likvidací ne-
bezpečných, objemných a ostatních
odpadů z tohoto zařízení, mobilní-
mi svozy v místních částech (jsou
realizovány dvakrát ročně).

d) tříděný sběr – náklady spojené
se svozem kontejnerů určených na
tříděný sběr, jejich následné dotří-
dění a přeprava k odběrateli.

Pro lepší informovanost uvádí-
me průměrné měsíční částky, které
obec platila od ledna 2000 do dub-
na 2000: služba – 113 tis. Kč,  úlož-
né – 103 tis. Kč, recyklační dvůr –
41 tis. Kč, dubnový mobilní svoz
v místních částech - 28 tis. Kč, dub-
nová železná sobota v N. Městě –
12. tis. Kč. Vyplývá, že měsíčně je
třeba počítat s částkou 260 – 290
tis. Kč.

Od doby platnosti předchozí vy-
hlášky, tj zhruba rok, se zejména
u vícečlenných domácností obje-
vuje požadavek na vyvážení dvou
a více popelnicových nádob. Tyto
rodiny, kterým dříve postačovala
jedna nádoba, by rády do další po-
pelnice ukládaly i zeminu, kamení,
smetky atd. Je třeba si uvědomit, že
s nárůstem netříděného odpadu se
obci zvyšují poplatky za výše uve-
dené body a,b. Tyto poplatky se
pak zákonitě musí objevit ve výši
poplatku stanovené na jednoho po-
platníka. Je proto žádoucí, aby ob-
čané odpad co nejvíce třídili a do
popelnic a kontejnerů ukládali jen
ten odpad, který není možno likvi-
dovat jinou cestou. Zaplňování po-
pelnic jen proto, že velká rodina

platí více než malá, znamená v ce-
lém systému zvyšování poplatku
pro poplatníka.

Je tedy třeba aby byla dodržo-
vaná obecně závazná vyhláška
a odpady byly tříděny podle sys-
tému, který je v ní stanoven.

Městská rada schválila dne
8. 11. 1999 rozšíření tříděného sbě-
ru o další složku - PLASTY. Do
konce měsíce května by měla být
tzv. kontejnerová hnízda (tj. stano-
viště barevných plastových kontej-
nerů

1 100 l určených na papír - modrá
barva a sklo - zelená barva) rozšíře-
na o další 1100 l plastový kontejner
žluté barvy, který je určen na plas-
tový odpad. Např. PET láhve, plas-
tové láhve od šamponů, aviváží,
plastové kelímky od jogurtů, rost-
linných másel apod. Plastové obaly
je třeba před umístěním do kontej-
nerů vymýt čistou vodou.

Toto jsou obecné informace
o chystaných změnách v oblasti na-
kládání s komunálním odpadem
a poplatku za komunální odpad.
Bližší informace o výši poplatku,
způsobu a termínech výběru po-
platku budou zveřejněny neprodle-
ně po schválení městským zastupi-
telstvem, a to způsobem v místě
obvyklém tj. hlášením v místním
rozhlase, vyvěšením na úředních
deskách, v Novoměstsku.

Poplatek by měl být vybírán na
Městském úřadu v kanceláři správ-
ce tržnice odborem investic a míst-
ního hospodářství (jedná se o kan-
celář v přízemí proti podatelně, na
místních částech prostřednictvím
předsedů komisí pro místní samo-
správu, a to v termínu od 12. 6. do
30. 6. 2000 (pouze předběžný ter-
mín).

Účelem změny zákona není po-
kyn občanům k produkování vyš-
šího množství odpadů. Nejhorší
úvaha je: „Platíme hodně, tak jim
toho hodně přichystáme k odvo-
zu, a� se o to postarají.“ Bude-li
takto uvažovat více občanů, pak
bude poplatek opravdu hodně růst.
Cílem změny zákona je, aby ne-
docházelo ke zhoršování životní-
ho prostředí a odpady byly uklá-
dány a likvidovány ekologickým
a ekonomickým způsobem. Zákon
a z něj vyplývající zavedený sys-
tém omezují tendence k zakládání
černých skládek, řeší tedy ekolo-
gii. Ekonomickou stránku neovliv-
ní ani zákon, ani systém, ale pří-
stup občanů.

Marcela Kratochvílová,
odbor investic

a místního hospodářství
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Poslední dubnová noc bývala opředena kouzly a čárami. Dnes bývá
spíše příležitostí k setkání různých veselých společností. Novoměstské ženy
byly letos zvány, aby se coby čarodějky předvedly u ohně na Třech křížích.
Na snímku J. Andrlíka máme zaznamenánu přípravu několika z nich na
společný odlet na Tři kříže.

Živelné vysazování zeleně na veřejném prostranství je nežádoucí
Upozorňujeme občany Nového

Města na Moravě, že zakládání kvě-
tinových záhonů a výsadba dřevin
na pozemcích v majetku nebo sprá-
vě města Nového Města na Moravě
(jedná se o plochy veřejné zeleně)
musí být povoleno příslušným od-
borem MěÚ (odborem investic
a místního hospodářství).

Bez souhlasu vlastníka nebo
správce je zakázáno provádět jaké-
koliv úpravy a výsadby. Jedná se
o ustanovení § 12 odst.3. písm. d)
obecně závazné vyhlášky města
Nového Města na Moravě č. 4/1995
o zeleni.

Přestože se občanům, kteří tyto
květinové záhony zakládají a dře-

viny vysazují, může zdát, že se jed-
ná o zlepšování životního prostře-
dí, opak je v některých případech
pravdou. Záhony jsou zakládány
neuceleně, dřeviny jsou mnohdy
vysazovány nevhodně v blízkosti
domů a inženýrských sítí. Potom
dochází k tomu, že takto nevhodně
vysazené dřeviny musí být odstra-
ňovány a� již z důvodu oprav nebo
rekonstrukce inženýrských sítí (dře-
viny jsou vysazeny v ochranném
pásmu nebo přímo na síti) nebo
proto, že v případě většího vzrůstu
začínají vadit samotným obyvate-

lům domů (např. že zabraňují pří-
stupu slunce). V některých přípa-
dech květinové záhony i dřeviny
brání kvalitní údržbě travnatých
ploch.

Porušení výše uvedeného usta-
novení může být považováno za
porušení obecně závazné vyhláš-
ky. Jedná se proto o přestupek, kte-
rý může být řešen přímo na místě
městskou policií nebo přestupko-
vou komisí.

Marcela Kratochvílová,
odbor investic

a místního hospodářství

Do tohoto čísla, by� ob-
sáhlého, nebylo možno za-
řadit všechny příspěvky
ani obvyklé rubriky (např.
oblíbené policejní zprávy).
Vydání dalšího čísla No-
voměstska je plánováno
do 7 až 10 dnů.

Dne 1. 5. se skupina atletů – běž-
ců zúčastnila v Poličce tradičního
závodu Kolem poličských hradeb.
Opravdu se jim dařilo se a většina
vystoupila na stupně vítězů.
nejml. žákyně: 1. Markéta Krejčí,
ml. žáci: 2. Karel Holub, 4. Jakub
Ožana, st. žáci: 4. Petr Dočekal,
dorostenci: 1. Vít Jeřábek, ženy:
1. Lada Blažková, 3. Květa Srubja-
nová

V hlavním závodě mužů na 4400
m vyhrál v silné konkurenci Petr
Hubáček a zaběhl výborný čas
14:12 min., což je druhý nejrych-
lejší čas na této trati v historii.

❊ ❊ ❊
Novoměstský atletický oddíl

uspořádal 7. 5. zdařilý Májový mí-
tink. Za krásného slunného počasí
se závodů zúčastnilo celkem 86 at-
letů. Mezi nejlepšími se prosadili:
100m nejml. žákyně: 1. Markéta
Krejčí 15,4, ml. žákyně: 1. Monika
Wittichová 14,4, 2. Jitka Vašíková
14,8, 3. Ivana Klímová 16,1, st.
žákyně: 1. Pavla Jančíková 13,3,
2. Marcela Marková 14,0, nejml.
žáci: 1. Jiří Chrást 16,0, 3. Jan Os-
trejš 16,6, ml. žáci: 1. Karel Holub
13,7, 3. Tomáš Hrbek 15,1, st. žáci
2. Petr Dočekal 13,6, 3. Michal Ka-
dlec 14,3, muži: 1. Karel Hes 11,6
skok daleký nejml. žákyně: 1. Ma-
rie Dekařová 332, ml. žákyně:
1. Jitka Vašíková 371, 2. Monika
Wittichová 336, 3. Iva Slonková
311 st. žákyně: 1. Pavla Jančíková
463, 2. Marcela Marková 412 nej-
ml. žáci: 2. Jan Ostrejš 344, 3. Lukáš
Jančík 331 st. žáci: 1. Petr Dočekal
514, 3. Michal Kadlec 424 muži:
1. Karel Hes 605, 2. Pavel Kronto-
rád 562
800m nejml. žákyně: 1. Markéta
Krejčí 2:39,8 ml. žákyně: 1. Moni-
ka Wittichová 2:55,6, 2. Ivana Klí-
mová 2:56,2 3. Jana Kryštofová
3:00,1 ženy: 1. Lada Blažková
2:37,0 2. Květa Srubjanová 2:44,2,
3. Jitka Zelená 3:18,5 nejml. žáci:
1. Marek Ondřejka 2:54,4, 2. Lukáš
Jančík 3:05,3 ml. žáci: 1. Karel
Holub 2:26,2 veteráni: 1. Jan Bul-
va 3:10,9 muži – hl. závod: 1. Petr
Hubáček 1:58,3, 2. Vít Jeřábek
2:09,1

Pořadatelé děkují novoměstským
firmám, které věnovaly ceny pro
nejlepší závodníky.                   ph

Městské zastupitelstvo
zasedá
ve čtvrtek 25. 5. od 16.30 h.
v kulturním domě
program na plakátech

Počasí v dubnu
V první dekádě nebyly výkyvy

teplotní ani srážkové, ve druhé na-
stoupilo nezvykle teplé počasí, tep-
lota přesahovala 20o C, kolem 20.
4. nad 25o C, což je na Vysočině
neoficiální rekord. Obavy vzbuzo-
valo značné sucho se středně sil-
ným větrem. Poslední dubnový den

spadlo 8 mm srážek na 1m2. Cel-
kové množství srážek bylo sotva
25 mm/m2, tj. 35% průměru.

Nejteplejší den byl 23. 4., voda
v Sykovci dosáhla 20o C.

Čapí pár přilétl a od 12. 4. sedí
samice na vejcích.

O. Mička

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

Prodejní stany a stánky na ná-
městí se nám většinou nelíbily. Však
už jsou pryč z očí a přitom nedale-
ko. Kdo si myslel, že spolu s nimi
zmizí ze stejného náměstí i langošo-
vý karavan u pošty, mýlil se. Do-
konce mu přibyl bratříček – kara-
van zmrzlinový. Nic proti langošům
a zmrzlině, jen jejich výrobny jsou
stejně nevzhledné jako ty dříve kriti-
zované. Doufám, že alespoň poplat-
ky plynoucí do městské pokladny za
pojízdné prodejny jsou pěkné, tedy
vysoké.                                       ej

NOVÝ CENÍK
INZERCE

Názor

ATLETIKA

Z rozhodnutí redakční rady No-
voměstska platí pro nově přijí-
manou inzerci následující ceny:

Plošná (komerční) inzerce
*základní sazba 15 Kč/1cm2

*pro podnikatele se sídlem  fir-
my registrovaným v N. Městě
13,50 Kč/cm2

*za opakovanou inzerci (10x
a více) smluvní ceny

Řádková inzerce (nekomerční,
typ prodám auto..., koupím za-
hradu..., vyměním...) zdarma


