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V návaznosti na novelu zákoníku práce platné od 1. 1. 2001 dochází

i k drobné úpravě v provozní době městského úřadu. V tzv. „úřední dny“,

tj. pondělí a středa, je upravena provozní doba takto:

8,00 - 11,30 a 12,30 - 17,00 hod.
Tato úprava se týká pouze změny počátku polední přestávky, která byla

dříve stanovena již od 11,00 hod. do 12,00 hod.

Petr Dvořák, tajemník MěÚ

Úprava provozní doby MěÚ

Zastupitelé města se sešli 8. ledna

na mimořádném zasedání a rozho-

dovali ve věci pětimilionového dlu-

hu Ing. Tomka. Stavitel DPS neod-

stranil závady na nemovitosti a ne-

zaplatil reklamované práce. Rekla-

mace nikdy neuznal. Opravy v ceně

přibližně 5 mil. Kč muselo uhradit

město.

Otázkou dluhu se na jaře roku

2000 zabývala rada města, zastupi-

telstvo návrh na prominutí pohle-

dávky neprojednalo. Obec má zá-

konnou povinnost dluhy vymáhat

nebo zastupitelstvo města může po-

hledávku prominout. Na doporu-

čení finanční komise podalo město

v srpnu 2000 na firmu Tomek ná-

vrh na konkurz, což je pro každou

firmu konečné a bolestné řešení.

Ještě před rozhodnutím soudu

požádal Ing.Tomek starostu města

o odepsání pohledávky. Na dopo-

ručení RM zastupitelé, do jejichž

kompetence toto rozhodnutí nále-

ží, na svém mimořádném zasedání

rozhodli o odepsání dluhu pro jeho

faktickou nevymahatelnost. Pro hla-

sovali: Chudoba, Koten, Marková,

Maštera, Německý, Ondráček, Pá-

vek, Pejchal, Sláma, Slovák, Soko-

líček, Wurzel. Zdrželi se: Buchto-

vá, Bureš, Honzl. Malá účast zastu-

pitelů na zasedání (nepřítomni Čer-

ný, Hloušek, Chalupa, Klapač, Kli-

ment, Leinweber, Lučka, Poul) čás-

tečně vzbudila dojem, že se někteří

chtěli závažnému a v každém pří-

padě nepříjemnému rozhodování

vyhnout.

V diskuzi zaznělo více názorů,

v menší míře se ozývaly připomín-

ky, že odpuštění dluhu není dobrý

příklad pro ostatní dlužníky, více

hlasů připomínalo, že firma Tomek

nebyla jediným viníkem, neboE

stavbu měl od samého počátku více

sledovat sám investor - tj. město

N. Město a jím najatá dozorovací

firma. Připomenuto bylo rovněž,

že částka 5 mil. Kč není zcela prů-

kazná, neboE např. střecha na bu-

dově byla z důvodů poskytnutí zá-

ruky na dodanou opravu pokládá-

na zcela znovu, zatímco firma To-

mek doporučovala pouze opravu.

Mezi dalšími argumenty pro od-

puštění dluhu zazněl názor, že

i v případě kladného rozhodnutí

soudu budou přednostně vykryty

závazky firmy vůči státu a zdravot-

ním pojišEovnám a město by v ko-

nečné fázi žádné fin. prostředky

nezískalo. Odepsáním dluhu se au-

tomaticky stalo vypsání konkurzu

bezpředmětným.

Vůči slovu nevymahatelnost se

později ohradila zastupitelka Buch-

tová. Domnívá se, že tento důvod

je z právního hlediska nevhodný.

Odpis pohledávky vyvolal velký

zájem veřejnosti i sdělovacích pro-

středků. Místostarostka Zdeňka

Marková připojila pro Novoměst-

sko svůj názor: Jde o lidské neštěstí,

o chybu, která byla velmi drahá,

nikoliv však úmyslně způsobená.

Pan Tomek se skutečně neobohatil,

netuneloval, nežije nad poměry, ba

naopak hodně ztratil. V opačném

případě bych pro odpis nikdy ruku

nezvedla. Ale na druhou stranu není

možné z něj dělat mučedníka. V celé

řadě dalších problémů se vůči měs-

tu i vůči jiným firmám nechoval ko-

rektně. Jako občan, dokud jsem ne-

znala pozadí, jsem s panem Tom-

kem spíše sympatizovala a město

viděla jako uličníka, který ho zničil.

Nebyla jsem sama. Ale ti, kteří díky

němu zkrachovali, měli a bezesporu

stále mají názor opačný.

Je to poučení i pro město. Zadá-

vat rozsáhlé investiční akce malým

firmám se nevyplatí.

E. Jašková

Pětimilionový dluh firmy Tomek
byl odepsán, konkurz zastaven Nové Město na Moravě před ča-

sem založilo společně s Lesním

družstvem obcí Přibyslav společ-

nost Lesy a zeleň s.r.o., a to tak, že

podíl města činí 49 %, LDO vlastní

51 % společnosti Lesy a zeleň s.r.o.

N. Město. Společnost provozuje

zahradnictví v N. Městě a hospoda-

ří v městských lesích.

V listopadu 2000 předložil ředi-

tel a jednatel společnosti Lesy a ze-

leň s.r.o. Jiří Svatoň návrh na od-

koupení podílu LDO a získání spo-

lečnost do vlastnictví města, neboE

samostatné hospodaření ve vlast-

ních lesích se zdá výhodné. Rada

města návrh projednala a pověřila

jednáním starostu města, ing. Po-

volnou, p. Svatoně a ing. Martince.

Toto pověření potvrdilo na svém

jednání ZM.

Jednání o odkupu se vedou a ne-

jsou jednoduchá. Společnost pro-

speruje, LDO při jejím zakládání

investovalo finanční prostředky,

které město nemělo. Nyní by se

investice měla vracet. Podrobnější

informace o dosavadním postupu

si vyžádali zastupitelé na mimořád-

ném zasedání zastupitelstva města

8. 1. V diskuzi zaznělo, že nebylo

prozíravé zakládat společnost, kde

město nemá většinový podíl, přes-

tože pro opačný postup by bylo

bývalo nutné se zadlužit.

dle informací Z. Markové

V lesích chceme hospodařit samostatně

Stavební práce v hotelové uby-

tovně UNO běží naplno. Státní do-

taci ve výši 18,5 mil. Kč dostalo

město již v závěru roku 2000. Je

přibližně o 1 mil. Kč vyšší, než se

čekalo, neboE zahrnuje i příspěvek

na bezbariérové řešení několika

bytů.

Koncem roku 2001 bude do uží-

vání předáno celkem 68 bytů. Do-

sud neproběhlo žádné jednání s pří-

padnými zájemci o byty, jediní jis-

tí budoucí nájemníci jsou ti, kteří

měli vystaven platný dekret na byt

v původní hotelové ubytovně UNO

a město jim zatím nemohlo poskyt-

nout jiný. Jedná se o celkem 14 by-

tů.

V okresním týdeníku Vysočina

se objevila zpráva, že město již uza-

vřelo 45 smluv o budoucí smlouvě

na renovované byty. Tato nespráv-

ná a omylem podaná informace

vyvolala mezi novoměstskými ob-

čany velký ohlas. Starosta města se

za ni omlouvá. Vedení města sdělu-

je, že o způsobu, jakým se budou

moci zájemci o nové byty ucházet,

bude veřejnost včas informována.

E. Jašková

Jak je to s byty v UNU
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Blahopřání

Jubilanti

Kulturní dům

Knihkupectví Trojan

Kino

Učitelé a žáci 2. ZŠ připravili

pásmo vánoční poezie, hudby a pís-

ní. S tímto programem nazvaným

„Slyšíš, jak zvoní“ účinkovali dne

20. 12. odpoledne v Domě pečova-

telské služby a večer pak zopako-

vali své vystoupení pro zaměstnan-

ce MÚ a KD. Následující den pak

program zhlédli současní i dřívější

zaměstnanci školy.

Podobné programy jsou již pro

obyvatele Domu s pečovatelskou

službou připravovány několik let.

Nejedná se jen o pásmo k Vánocům,

ale také o program ke Dni matek.

Dramatickou část programů při-

pravuje Vlasta Pechová, na hudeb-

ní části mají největší podíl ředitel

Havlík a učitelky Kabrhelová, Jan-

číková, Strachoňová a Marečková.

Všechny, kteří program připra-

vili, nejvíce zahřála slova poděko-

vání jedné babičky z Penzionu, která

prohlásila: „Pane řediteli, vždycky

se na vaše vystoupení těším celý

rok a jsem moc ráda, že na nás

nezapomínáte.“

Mgr. Bohumil Havlík

Pásmo „Slyšíš, jak zvoní“ se líbilo

Všichni z Centra Zdislava z celé-

ho srdce děkují za všechny dary,

které se na přelomu starého a nové-

ho roku v centru sešly. Byly to větší

i docela malé finační částky, ale

také jablíčka, pomeranče, cukroví.

Finanční dary budou použity na

zlepšení běžného provozu – na ná-

kup pomůcek, rekondiční pobyty,

hippoterapii. Také se těšíme na plá-

novanou přístavbu Centra Zdisla-

va. Všechny dárce a ostatní zájem-

ce zveme na návštěvu, aby se kaž-

dý mohl na vlastní oči přesvědčit,

na co získané peníze využíváme.

Za finanční příspěvky děkujeme

Junákům ze Svratky, Farní charitě

z Radešínské Svratky, která přispě-

la částí sbírky pořádané při předvá-

dění živého Betlému, farníkům

Římskokatolické farnosti N. Město,

kteří přispěli do sbírky při nedělní

bohoslužbě, Základní umělecká

škola N. Město přidala výtěžek

z prodeje vánočních pohlednic,

Gymnázium V. Makovského vybí-

ralo pro naše děti na vánoční aka-

demii. K dalším dárcům patří obec

Dlouhé, novoměstská lékárna

U Salvátora, akciová společnost

PAMA Ostrov n. Osl., Agrostyl CZ

s.r.o., novoměstské, bystřické a ždár-

ské prodejny společnosti Albert,

jednotliví občané N. Města a z cizi-

ny přispěla i adresátka jednoho vá-

nočního přání, která se o nás do-

zvěděla ze štítku na obálce.

D. Balabánová

Poděkování všem dárcům

Dne 20. prosince bylo v pohle-

decké škole rušno. Její žáci a děti

z mateřské školy zde předvedli,

čemu je naučili jejich učitelky a ře-

ditel ZŠ. Bylo to milé odpoledne,

které pohladilo po duši. Svůj vá-

noční program věnovala drobotina

hlavně bezpříspěvkovým dárcům

krve – nositelům plaket MUDr. Jan-

ského. Celá pohledecká veřejnost

tímto poděkovala za humanitární

čin svým spoluobčanům, kteří bez

Poděkování dárcům krve

2. 2. Maškarní bál

9. 2. Ples gymnázia

10. 2. Společenský večer lékařů

10. 2. Ples Základní školy
v Pohledci (v KD Pohledec)

16. 2. Ples HCS

17. 2. Dětský karneval

23. 2. Společenský večer Bohemia

Breeding

2. 3. Ples SOU - Bělisko

10. 3. Mlékárenský ples

17. 3. Společenský večer Bohemia

Breeding

23. 3. Ples lesnického učiliště

so 3. 2., od 7.30 hod

Tarokový turnaj
út 13. 2., 19.30 hod.

Moravěnka
po 26. 2., 9.30 hod.

Setkání  s reportérem J. Klímou
út 27. 2., 19.30 hod.

Koncert F. Nedvěda
st 28. 2., 13.00 hod.

Karneval, diskotéka I. ZŠ

2. pá 19.30 hod.

Pan Tadeáš (125´)

Adaptace románu A. Mickiewicze

z období napoleonských válek. Pre-

miéra, příst. od 12 let

50 Kč (FK 30 Kč)

3. so 18 hod., 4. ne 19.30 hod.

Ponorka U – 571 (111´)

Je 2. svět. válka a německé ponor-

ky útočí na americké námořnictvo...

Premiéra, příst. od 12 let 45 Kč

6. út 19.30 hod., 7. st 18 hod.

Muž bez stínu (114´)

Šokující sci-fi thriller. Premiéra,

příst. od 15 let 48 Kč

9. pá 19.30 hod., 10. so 18 hod.

Anděl Exit (100´)

Příběh romantické lásky o lidech,

kteří prchají spolu i před sebou.

Premiéra, příst. od 15 let 48 Kč

13. út 19.30 hod., 14. st 19.30 hod.

Scary movie – Děsnej biják (89´)

Parodie na úspěšné horory posled-

ních let. Premiéra, příst. od 15 let

50 Kč

14. st 9.30 hod.

Měsíční pohádka (66´)

Pásmo pohádek 10 Kč

3. 2. Emilie Špinarová 80 let

5. 2.  Alois Ročárek 75 let

6. 2. Jiřina Srnská 75 let

6. 2. Marie Havlišová 75 let

7. 2. Marie Forejtarová 95 let

7. 2. Jiří Tulis 75 let

9. 2. Helena Figuráková 75 let

9. 2. Jiřina Němečková 75 let

11. 2. Josef Skalník 75 let

11. 2. Bohuslav Švanda 75 let

13. 2. Josefa Sokolíčková 80 let

13. 2. Růžena Grošofová 75 let

15. 2. Vincenc Žák 90 let

18. 2. Anežka Dvořáková 88 let

19. 2. Miroslav Bartoš 75 let

21. 2. Milada Kalinová 75 let

22. 2. Julie Lukešová 87 let

24. 2. Miroslav Mlinář 85 let

24. 2. Štěpán Bittner 80 let

28. 2. Karolina Švandová 87 let

Všem jubilantům blahopřejeme!

Dne 7. 2. se dožívá 95 let paní
Marie Forejtarová, tč. bytem Mrš-

tíkova 949. Do dalších let jí hodně

zdraví, pohody a Božího požehná-

ní přejí dcera Lada a vnuci Lada

a Zdeněk s rodinami.

Horácká galerie
výstava: Miroslav Matoušek – fo-
tografie, František Vízner – sklo
8. 2. – 18. 3.

Sochařská expozice (J. Mařatka, J.

Štursa, J. Lauda, K. Pokorný, A.

Košík, L. Martínek, V. Makovský,

V. Žalud a jiní)

Sklo, sklo, sklo (hutně tvarované

škrdlovické sklo z šedesátých a se-

dmdesátých let 20. st.)
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nabízí
* zbytek kalendářů

ŽĎÁRSKO A NOVOMĚSTSKO – historické fotografie

VYSOČINA 2001

LUNÁRNÍ  KALENDÁŘ  KRÁSNÉ  PANÍ

* knihu K. J. ERBENA: KYTICE s ilustracemi JIŘÍHO ŠTOURAČE

nároku na finanční odměnu ode-

vzdávají našemu zdravotnictví to

nejcennější, co může člověk člově-

ku darovat – svoji krev.

Místní skupina Českého červené-

ho kříže získala od MÚ v N. Městě

finanční obnos, za který dárcům krve

zakoupila knihy. Vážení a milí dár-

cové krve, přejeme Vám do nastá-

vajícího tisíciletí pevné zdraví, abyste

i nadále byli častými hosty transfúz-

ní stanice.           Draha Pustinová

Plesy
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Novoměstské sociální služby, ŽHárská 68, Nové Město na Moravě
Vážení občané, jak jste již z dří-

vější doby informováni, provozují

Novoměstské sociální služby jako

svoji hlavní činnost pečovatelskou

službu. O tuto službu může požádat

každý poživatel starobního nebo

invalidního důchodu a dále pak za

určitých podmínek rodiny s dítě-

tem, které má zdravotní postižení.

Pečovatelská služba je vykonává-

na v souladu se zák. č. 100/88 Sb.

v platném znění. Úkony, které jsou

do této služby zahrnuty, a jejich

úhrada s řídí vyhl. MPSV ČR

č. 182/91 Sb. v platném znění. Mezi

úkony patří např. – pomoc při osob-

ní hygieně, pomoc v domácnosti,

velký úklid, nákupy, dovoz obědů,

dohled atd. Zájemce o tuto službu

si může podat žádost v naší organi-

zaci, popř. na sociálním odboru MÚ.

V žádosti je nezbytné vyplnit po-

třebné údaje, včetně vyjádření ošetř.

lékaře. K žádosti je třeba doložit

potvrzení o výši důchodu. Na zá-

kladě návštěvy sociální pracovnice

a vrchní sestry pečovatelské služby

v domácnosti žadatele a jeho kon-

krétních potřeb je potom stanoven

rozsah poskytovaných služeb a výše

jejich úhrad. O této skutečnosti je

vydáno sociálním odborem MÚ

rozhodnutí, které žadatel obdrží.

Pečovatelská služba má své pro-

vozní zázemí v domě s pečovatel-

skou službou, kde řada jejích klien-

tů také bydlí.

Kromě pečovatelské služby pro-

vozuje naše organizace ještě řadu

dalších aktivit. Některé z nich jsou

určeny pouze pro klienty pečova-

telské služby, některé pro klienty

a veřejnost současně a některé pro-

vozujeme komerčně – tedy pro kaž-

dého zájemce.

Smyslem naší činnosti je, aby-

chom vytvořili pro naše klienty

dobré podmínky k jejich vlastní se-

berealizaci a umožňovali jejich vzá-

jemné kontakty a přátelská setkání.

Proto je řada našeho programu smě-

řována i do řad veřejnosti, aby náš

dům „ žil“. V neposlední řadě je to

i snaha o maximální využití příjem-

ných prostor, které se zde nachází,

a nabídka dalšího spektra progra-

mů, které jsou v našem městě reali-

zovány.

Přijměte tedy naše pozvání...

Marie Scheibová, ředitelka

I.
Aktivizace pro obyvatele domu

s pečovatelskou službou a dále pro

klienty pečovatelské služby z terénu

(poživatelé starobních a invalidních

důchodů z Nového Města na Mora-

vě). Tito se mohou na tyto akce

přihlásit u pečovatelek, popř. u so-

ciální pracovnice Dariny Slámové,

telefon 618 377. Zájemce můžeme

dopravit tam i zpět – cena 20 Kč

(celkem).

Pondělí:
Klubovna A - 9.30 – 10.30 hod. -

Tvoříme…

Tělocvična 10.30 – 11.30 hod. -

Cvičení pro zdraví

 Úterý:
 Klubovna A - 10.00 - 11.30 hod. -
Klub šikulek

Arteateliér - 10.00 - 11.30 hod. -
Cvičení paměti

Středa:
Klubovna A - 9.30 - 10.30 hod. -
Tvoříme…

14.00 – 15.00 hod. - Muzikotera-

pie

Čtvrtek:
Klubovna A - 9.30 - 10.30 hod. -

Klub šikulek

Arteateliér - 9.30 - 11.30 hod. -

Šikovné ruce

Pátek:
Klubovna A - 9.30 – 10.30 hod. -
Zpíváme a vyrábíme…
Tělocvična - 9.00 - 10.00 hod. -
Cvičení pro zdraví

1 x za měsíc – poslední středa

v měsíci od 14.30 hod. – jídelna -

KAVÁRNIČKA

* * *

Pedikúra (pro klienty pečovatelské

služby) : cena 60 Kč

Pondělí : 12.00 – 17.00 hod.

Úterý: 7.00 – 13.00 hod.

Středa: 7.00 – 12.00 hod.

II.
Pro obyvatele domu s pečovatel-

skou službou e i pro veřejnost:

Klubovna A

Pondělí - 15.30 hod. (1 x za čtrnáct

dní) Katolická mše (v letním čase

v 16.30 hod.)

Neděle - 10.30 hod. Evangelická

bohoslužba

III.
Služby pro veřejnost:

MASÁŽE: středa: 13.00 - 20.00

hod. - cena:

záda, šíje (15 minut) - 50 Kč

záda + šíje (30 minut) - 95 Kč

celé tělo (70 minut) - 250 Kč

každou 6. masáž bude mít zákazník

zdarma

objednávky: Jan Synek – telefon –

0603 397061 nebo 630 660
v provozní době (středa) 618 375,
linka 161
VANA (vířivá nebo perličková masáž

- 20 minut) - cena 60 Kč

pondělí: 7.00 - 10.00 hod. a úterý:

14.00 – 17.00 hod.

 objednávky: Marcela Krupicová -

telefon 618 377
PEDIKÚRA: čtvrtek: 8.00 – 17.00

hod. - cena: 90 Kč

objednávky: Marie Košíková – den-

ně 7.00 – 12.00 hod. – 618 375,
linka 161, po 19.00 hod. 673 092

Akce pro veřejnost s přihlášenými
účastníky:
*Arteterapie – arteateliér: (přihláš-

ky na školní rok vždy do konce

června)

cena: (900 Kč - 1.200 Kč na polo-

letí – dle počtu hodin)

Pondělí: 13.30 – 15.00 hod. (děti

6 – 8 let) 16.00 - 18.00 hod. (děti

12 – 15 let)

Úterý: 13.30 - 15.00 hod. (děti 8 –

9 let)

Středa: 9.30 - 11.00 hod. mateřská

škola 14.00 – 16.00 hod. (děti 9 –

10 let)

Čtvrtek: 13.30 – 15.30 hod. (děti

10 – 12 let)

*Anglický jazyk (přihlášky pro za-

čátečníky a pokročilé na školní rok

do konce června)

cena za kurz – dle počtu účastníků

v kurzu – max. 8

Úterý: začátečníci - I. skupina :

16.00 – 17.30 hod. , II. a III. 17.30

– 19.00 hod.

 pokročilí - 15.15 – 17.30

*Cvičení – tělocvična

Středa: 18.00 – 19.00 hod.

Čtvrtek: 17.00 – 17.45 a 17.45 -

18.30 (cvičení vede Mgr. Olga Ka-

dlecová)

Připravujeme:
únor - literární večer (bude upřes-

něno)

od 26. února do 2. března: Mgr.

Jana Hašplová - Výcvikový kurz

masáží dětí a kojenců pro lektory

vždy 9.00 – 16.00 hod.

přihlášky k účasti Mgr. Blanka Su-

díková, telefon 0616/630 060 nebo
0608 11 33 59
červenec – výstava tvorby z artea-

teliéru

od září 2001: kurz paličkované

krajky pro začátečníky i pokročilé

(pro děti i dospělé, bližší informace

v květnu t.r.)

IV.
V prostorách domu s pečovatel-
skou službou můžete dále navští-
vit:
Novoměstské rodinné centrum

VLÁČEK - sdružení matek a otců s

malými dětmi

(hlavní vchod do budovy z ulice

Žbárské)

CENTRUM poradenské a rodinné

pomoci a občanská poradna

(vchod objekt D z atria – zvonek u

dveří) telefon: 617 199

KLUB Novoměstských seniorů -

každé pondělí od 16.00 - jídelna

(první vchod od nemocnice z ulice

Žbárská, zvonek u dveří)
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JOSEF KADLEC

 Zprávy z radnice 
Z hlavních bodů 51. řádného

zasedání rady města dne 15. led-
na:
❒ Ze sedmi žadatelů o vyhrazené
parkovací místo pro osoby s prů-
kazem ZTP a ZTP/P nesplnil žádný

schválené podmínky výběru. Dle

rozhodnutí RM z 30. 10. 2000 jsou

žadatelé povinni žádost doplnit in-

formacemi:

-o druhu a platnosti průkazky

-zda žadatel pobírá příspěvek na ná-

kup a provoz motorového vozidla

(nutno doložit rozhodnutím OkÚ)

-zda žadatel a osoba s průkazem

ZTP/P žijí ve společné domácnosti

(týká např. se rodin s postiženým

dítětem, kde je uživatelem vozidla

jeden z rodičů, starých osob, kterým

řídí vůz jiný rodinný příslušník...)

-potvrzení ošetřujícího lékaře o dal-

ších závažných onemocněních, kte-

rá ztěžují život žadatele (u tohoto

bodu uvažuje RM o revokaci –

v budoucnu zřejmě nebude třeba

zmíněné potvrzení předkládat).

❒  Na návrh ředitele MSB byly

v ubytovně Domovina zvýšeny po-
platky za ubytování. Již po něko-

lika měsících provozu se zjistilo, že

dosavadní poplatky nepokryjí

všechny náklady, natož aby se vy-

tvořila alespoň mírná rezerva na

obnovu zařízení. Od 1. 1. 2001 se

upravuje měsíční poplatek u malé-

ho pokoje z 1500 Kč na 1662 Kč,

u velkého pokoje z 2250 Kč na

2494 Kč.

❒ Město uzavřelo dohodu se spo-

lečností TV Agency s.r.o. Brno

o prezentaci Nového Města na Mo-
ravě na stránkách teletextu Nova.

Na těchto stránkách se již objevují

informace z více moravských měst.

Služba je poskytována zdarma, po-

vinností N. Města bude pravidelně

zveřejňovat v Novoměstsku upou-

távku na teletextové stránky a in-

formace o jejich sponzorech. Ze-

jména v první fázi a pravděpodob-

ně i později budou teletextové strán-

ky čerpat z informací zveřejněných

v Novoměstsku.

dle informací Z. Markové

Během léta byla pěkně opravena

silnice do Maršovic a zejména její

chodníky. Tedy až na poslední dva-

cetimetrový úsek vedle uhelných

skladů u kolejí. Ten zůstal hliněný

a byl zaset trávou. Právě v tomto

místě mívají řidiči plno práce, aby

v zimě na ledovém povrchu zasta-

vili u přejezdu. Nyní jim tedy při-

budou v cestě i chodci. Naděje, že

„to se přece odstraní“, zmizela po

rekonstrukci železničního přejezdu.

Ten svojí sjízdnou a schůdnou šíř-

kou nyní přesně kopíruje okraj sil-

nice, a tak chodci chtěj-nechtěj musí

autům do jízdní dráhy. Nechtěl bych

tohle nové nebezpečné místo mít

na svědomí. Odpovědní pracovníci

asi také ne, protože při dotazech na

Městském úřadě, na Okresním úřa-

dě ani na Technických službách se

ke schválení projektu nebo jeho

kontrole nikdo nehlásil. Třeba to

někdo napraví značkou Pozor, zú-

žení vozovky...

Ing. Jaromír Houdek
*

Dostat se v N. Městě z jedné stra-

ny železniční tratě na druhou oprav-

du není lehké. O situaci na „vel-

kém“ přejezdu směrem na Maršo-

vice se zmiňuje pisatel, okolí „ma-

lého“ přejezdu směrem na Pohle-

dec je obdobné. Čerstvě opravená

silnice na Nezvalově ulici končí

velkým obloukem zeleně. Na chod-

ce se nepamatovalo, jen na auta. Po

zasněžené nebo alespoň zamrzlé

hlíně se ještě chodit dá, na jaro to

bude chtít gumáky.

Součástí opravy Nezvalovy ulice

byly i pásy zeleně mezi nákladní

rampou a silnicí. Mají usměrnit vjez-

dy a výjezdy aut nakládajících či

přivážejících klády. Zpod skromné

sněhové pokrývky nyní koukají jen

proutky keříků. Alespoň trochu

vymezují, kudy by řidiči jezdit měli

a neměli. Stopy pneumatik kolem

nich naznačují, že šíře vozovky ně-

kterým autům nestačí.

Zdá se, že zeleň vezme v obou

případech za své. Náprava? Přála bych

si více ohledů k chodcům a alespoň

pár dlaždic v okolí železničního pře-

jezdu a naopak větší přísnost k pohy-

bu vozidel v okolí nákladní rampy.

Nepodchytí-li se léty zažitá suverén-

nost uživatelů rampy včas, na jaře

bude pozdě.                  E. Jašková

Na chodce se zapomnělo

PRODEJ: RD se stodolou a zahradou v

Novém Městě na Moravě. Částečná re-
konstrukce vnitřních prostor, plyn, obec-

ní vodovod. Vhodný na bydlení i podni-

kání – na Malé ulici. Cena 900 000 Kč

tel. (6016) 61 83 84 celý den

RK KOMPLETSERVIS

Nabízím pronájem nebytových

prostor v nemovitosti

Masarykova 176, Nové Město

na Moravě. Plocha prostoru

355 m2 a 100 m2.

Podrobnější informace

na uvedené adrese. Nebo: www.arps.cz

tel.01616 616 686
E-mail: ales@arps.cz

V sobotu 6. 1. 2001 se konalo na

výstavišti ZO ČSCH Nové Město na

Moravě Stolní hodnocení králíků.

Chovatelé z Nového Města na Mo-

ravě i z okolí si nechali na této akci

ohodnotit celkem 49 králíků. Z krá-

líků méně chovaných plemen zde

byli hodnoceni například ČEŠTÍ
STRAKÁČI černí (7 kusů), KUNÍ
VELCÍ hnědí (2 kusy), TŘÍSLO-
VÝ černý (1 kus), STŘÍBŘITÝ
MALÝ žlutý (1 kus), ZAKRSLÝ
BERAN modrý (1 kus), HOTOT-
SKÝ bílý (1 kus) a SIAMSKÝ
VELKÝ (1 kus).

Hodnocení králíků zodpovědně

provedl posuzovatel králíků Josef
Nykl z Kamence u Poličky.

Hodnocení králíci dosáhli celko-

vého průměru 93,9 bodu, což svědčí

o dobré kvalitě. VždyE jen 4 kusy

ze 49 dosáhly klasifikace DOBRÝ,

a to navíc její horní hranice (92 -

92,5 bodu). Ostatní králíci se tedy

bodově vešli do klasifikace VELMI

DOBRÝ (93 - 95,5 bodu).

Závěrem bych chtěl poděkovat

všem chovatelům, kteří se zúčastni-

li stolního hodnocení, a pozvat

všechny čtenáře Novoměstska na

Jarní výstavu králíků s okresní

expozicí chovných králíků – sam-

ců, která se bude konat v pátek 4. 5.
2001 od 13 do 17 hodin a v sobotu

5. 5. 2001 od 8 do 16 hodin.

Jan Jirků

Stolní hodnocení králíků
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JOSEF KADLEC
výuka řízení motorových vozidel

Maršovice 36,
tel. 0616 / 616 298      0604 384 736

Nabídka dopravních cenin
Na počkání Vám vypíšeme autobusové jízdenky po celé Evropě.

Jsme prodejci všech významných společností - např. Tourbus, Eurolines,

Transtour, Bohemian-Express, London Express, ČSAD Tišnov a dalších.

Pro děti, mládež do 26 let a seniory poskytujeme slevy 10%-50% z ceny jízdenky.

Letenky do celého světa
Vyhledáme Vám cenově nejvýhodnější tarif.

Prodáváme letenky všech světových leteckých společností!

Všechny dopravní ceniny prodáváme za cenu dopravních společností

- bez manipulačních poplatků.

Čedok Ž9ár nad Sázavou    tel. 23648
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Policie informuje
Policie ČR

Trestná činnost v prvním měsíci

r. 2001 není v samotném městě ni-

jak vysoká. Mám na mysli skutky,

které obvykle končí u soudu. Vět-

šina trestné činnosti, zejména ma-

jetkové, byla odhalena v oblasti

Svratky. V N. Městě pak došlo „pou-

ze“ ke dvěma případům vloupání

do osobních aut, kdy 4. 1. byl okra-

den cizí státní příslušník, 10. 1. pak

občan N. Města. Zloděje v obou

případech zajímala autorádia a způ-

sobil celkovou škodu 15 tis. Kč.

Ještě z minulého roku je prošet-

řován případ podvodného vyláká-

ní peněz v jedné novoměstské hos-

podě, když důvěřivý 40letý muž

půjčil podvodníkovi 15 tis. Kč. Ten

je samozřejmě do současné doby

nevrátil. S největší pravděpodob-

ností skončí u soudu pro tr. čin

podvod.

Pokud se jedná o přestupkovou

problematiku, a nemám tím na mysli

vyřízení věci na místě uložením blo-

kové pokuty, pak již bylo práce

daleko více.

Stále jsou velmi časté případy

pokousání psem, kterého jeho ma-

jitel dostatečně nezajistí, ač je to

jeho povinnost. K prošetřování těch-

to záležitostí dochází většinou na

základě zpráv zdravotní pojišEov-

ny. Majitelé psů pak v drtivé větši-

ně případů končí u komise pro pro-

jednávání přestupků, kde je jim

ukládána pořádková pokuta za po-

rušení vyhlášky města. Z té vyplý-

vá, že pes se volně pohybovat ne-

může. Pokuta je rovněž ukládána

za ublížení na zdraví z nedbalosti.

V policejní praxi však nejsou vý-

jimkou případy, kdy nezodpověd-

ný majitel psa končí u trestního sou-

du.

Snad to souvisí se zimním obdo-

bím, ale dopravních nehod je mnoh-

dy tolik, že specialisté z Dopravní-

ho inspektorátu již na vše nestačí,

a proto jim musí pomáhat i policisté

našeho oddělení. Většinou se jedná

o nepozornost řidiče a nepřizpůso-

bení se povětrnostním podmínkám.

Jsou však zjišEováni i hazardéři, kteří

při námraze neváhají vyjet na silni-

ce na letních pneumatikách.

V souvislosti s dopravní proble-

matikou doporučuji řidičům, aby si

nastudovali zákon č. 361/2000 –

Zákon o provozu na pozemních

komunikacích..., kde je řada změn,

jejichž nedodržování bude policií

sankcionováno. Jde např. o povin-

nost mít za jízdy rozsvícená světla,

zákaz používání mobil. telefonů za

jízdy, povinnosti řidiče vůči chod-

cům, ale i změna v povinnosti pou-

žívání ochranných přileb jak řidi-

čů, tak dětí do 15 let, dále pak

povinnosti účastníků dopravní ne-

hody atd.

Ze dne 8. 1. je prošetřován pří-

pad vandalismu, kdy zřejmě účast-

níci taneční zábavy ve Slavkovi-

cích poničili při cestě do N. Města

dopravní značky po trase svého

pohybu domů. Dost dobře nechá-

pu, co kdo takovým siláckým ges-

tem sleduje.

Dne 9. 1. byl v noci policejní

hlídkou přistižen občan N. Města,

který si v tašce odnášel kompresor

na dofoukávání pneumatik. Dnes

je již zřejmé, že ho odcizil v ne-

mocnici.

Dne 14. 1. nad ránem stihnul ob-

čan Slovenska v jedné hospodě jed-

nak nezaplatit útratu 300 Kč, kterou

po jednání s policisty částečně uhra-

dil, dále pak stihnul ve Žbáru n.S.

okrást taxikáře o mobil. telefon.

Na dluh konzumoval v restaura-

ci Matrix alkoholické nápoje mla-

dý muž z N. Města. Pro 300 Kč

skončí u přestupkové komise, kde

přijde určitě o víc.

Dne 17. 1. byly občanovi Brna

odcizeny u lyžařského vleku Haru-

sův kopec lyže za 1800 Kč. Pacha-

tel je dosud neznámý.

Dne 20. 1. byl oznámen případ

úmyslného rozbití okna u II. ZŠ

v N. Městě. Zbytečně tak vznikla

škoda za 500 Kč.

Dne 22. 1. se na oddělení Policie

ČR dostavil občan N. Města, se kte-

rým se v minulosti policisté často,

ne vlastní vinou, dostávali do spo-

ru. Po nahlédnutí do spisů, na což

má právo, však přítomné policisty

urážel výroky, za které je oznámen

do komise pro projednávání pře-

stupků. Snad již pochopí, že tudy

cesta nevede.        mjr. Vašík Ant.

Městská policie
Jak obtížné je si poradit s podna-

pilou ženou, se dne 4. 1. v době

kolem 23:30 hodiny přesvědčila

obsluha novoměstské restaurace.

Selžou-li všechny možnosti a alko-

holem ovlivněný návštěvník neod-

chází, je zpravidla volána policie.

Té pak již mnoho způsobů řešení

nezbývá. V našem případě byla pod-

napilá žena dopravena do náručí své-

ho manžela. Vše však neskončilo

jen bolehlavem, ale uložením poku-

ty. O tom, zda byla větší pokuta

uložena podnapilé ženě za buzení

veřejného pohoršení, nebo obsluze

restaurace za podání alkoholu osobě

zjevně podnapilé, si mohou obě stra-

ny vzájemně pohovořit.

Alkohol zaúřadoval rovněž dne

11. 1. v 13:30 hodin. Podnapilý

muž ze Slovenska usnul ve vlaku

a díky alkoholu jej ani průvodčí

nemohl vzbudit. Tím, že strážník

muže probudil, však problémy ne-

skončily. Nejprve odmítal předlo-

žit jízdenku a následně si vzpomněl,

že byl okraden. Po té, co byl přinu-

cen vystoupit z vlaku, byla přivolá-

na policie ČR, které byla věc s po-

dezřením na krádež předána.

Ani v novém tisíciletí zřejmě ne-

ustanou problémy s chovateli psů.

Že však psi na sebe začnou upozor-

ňovat až tak vehementně, nikdo

nečekal. Nebo že by pes, který po-

bíhal dne 12. 1. po budově radnice,

měl jiný důvod? Na obranu chova-

telů, je však třeba říci, že jsou i tací,

kteří cizího a volně se toulajícího

vlčáka dovedou až na městskou

policii, jak tomu bylo v dopoled-

ních hodinách 15. 1. V obou přípa-

dech byl majitel po krátké době

zjištěn.

Aby nemuseli psi „chodit žádat

o pomoc“ na městský úřad, hodlá

městská policie v letošním roce této

problematice věnovat zvýšenou

pozornost. Zejména budou sankci-

onováni chovatelé, jejichž psi bu-

dou volně pobíhat či znečistí dětské

hřiště nebo budou na veřejném pro-

stranství bez košíku.

Gregor Petr

Pozdrav z Kanady
...děkuji za Novoměstsko. Rádi

si přečteme, co se děje v rodném

městě. S oblibou čteme příspěvky

Policie informuje.

:-) Řekl bych, že pro kanadské nebo

americké policisty, kteří řeší samé

vraždy a znásilnění a ostatní krimi-

nalitu, jsou případy jako zatoulaný

pes nebo potulování opilců na ná-

městí velkým snem...

Jerry Puchýř jr.

Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo náměstí 103

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

ředitele Domu dětí a mládeže
Nové Město na Moravě

Požadavky:
- vysokoškolské nebo úplné střední vzdělání ukončené maturitní

zkouškou, vzdělání pedagogického zaměření je vítáno

- organizační a řídící schopnosti, znalost práce s PC

- zájem o práci s dětmi a mládeží

- předpoklady pro vedení zájmových kroužků

- praxe v oboru a znalost cizího jazyka je vítána

- občanská a morální bezúhonnost

Od jednotlivých uchazečů požadujeme předložení vlastní koncepce DDM

s ekonomickou rozvahou, která bude při posuzování přijatých žádostí hlav-

ním kritériem. Dále musí přihláška obsahovat stručný životopis a termíno-

vý přehled dosavadního zaměstnání s uvedením pracovního zařazení.

Uchazeči mohou písemné přihlášky k výběrovému řízení podat

do 28. 2. 2001 do 17.00 hod. na adresu :
Městský úřad Nové Město na Moravě, sekretariát

Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Písemné přihlášky je zapotřebí dodat na uvedenou adresu v zalepené obálce označené

zřetelným nápisem „Výběrové řízení – DDM“.
O termínu výběrového řízení budou uchazeči včas vyrozuměni.
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Miluše Veinlichová
Ž9árská 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
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I N Z E R C E

ÚŘAD PRÁCE INFORMUJE
Vývoj nezaměstnanosti v okrese ŽAár n. S. v r. 2000

Rok 2000 byl vývojem neza-

městnanosti v okrese Žbár n. S. po-

někud příznivější než rok předcho-

zí. Průměrná míra nezaměstnanosti

r. 2000 činila 8,2% (oproti 8,8%

roku 1999) a průměrný měsíční

počet evidovaných uchazečů o za-

městnání činil 4.828 osob (oproti

5.029 uchazečům v r. 1999).

Za uplynulý rok 2000 evidoval

Úřad práce ve Žbáru n. S. největší

počet uchazečů v měsíci lednu

(5.615 uchazečů, tj. 9,7% míra ne-

zaměstnanosti), ale s nabídkou se-

zónních prací v jarních měsících ne-

zaměstnanost postupně mírně klesa-

la a v průběhu roku se s malými

výkyvy pohybovala v rozpětí 7 až

8%. Konec roku s sebou takřka tra-

dičně přinesl i opětovné zvýšení po-

čtu evidovaných uchazečů, i když

oproti očekávání přece jen mírnější

(na 7,5%, tj. 4.506 uchazečů, což

bylo asi o 800 uchazečů méně než

ve stejném období r. 1999).

Průměrnou mírou nezaměstna-

nosti se okres Žbár n. S. pohybuje

již několik let asi v polovině pomy-

slného žebříčku nezaměstnanosti

jednotlivých okresů ČR.

Početní nabídka i struktura vol-

ných pracovních míst se v rámci okre-

su značně liší, tradičně nejlépe je na

tom žbárský mikroregion (k 31.12.

evidováno 282 míst, tj. 5 uchazečů

na 1 místo), příznivá situace je i na

Bítešsku (137 míst a 3 uchazeči na

1 místo) a proti předchozím rokům

je i příznivější situace na Bystřicku

(121 míst a 9 uchazečů na 1 místo),

nejméně příznivá situace je na Mezi-

říčsku (74 míst a 11 uchazečů na

1 místo) a Novoměstsku (42 míst

a 20 uchazečů na 1 místo).

V nabídce volných pracovních

míst jsou dlouhodobě nejpočetněji

zastoupena místa pro zámečníky,

nástrojaře, kovoobráběcí profese,

svářeče, formíře, elektromechani-

ky, obsluhu strojů a zařízení, zpra-

covatele textilu a kůže (švadleny,

šičky), zpracovatele dřeva, obslu-

hující pracovníky ve službách (ku-

chaře, číšníky, prodavače); z THP

profesí je zvýšený zájem o strojí-

renské a výpočetní techniky.

Že se Úřad práce ve Žbáře n. S.

nespoléhá jen na volná pracovní

místa nabízená zaměstnavatelský-

mi a podnikatelskými subjekty okre-

su, ale snaží se i prostřednictvím

aktivní politiky zaměstnanosti (dále

jen APZ) napomáhat vzniku no-

vých pracovních příležitostí, doklá-

dá i zhruba 1.250 nově vytvoře-

ných pracovních míst a 600 rekva-

lifikovaných osob v průběhu r.

2000, za pomoci finančních pří-

spěvků v rámci APZ. Během uply-

nulého roku bylo na našem okrese

vynaloženo v rámci APZ téměř 56

mil. Kč.

V rámci okresu Žbár n. S. má

dlouhodobě největší nezaměstnanost

Bystřicko (aktuálně 1.077 uchaze-

čů, 9,4% míry nezaměstnanosti)

a Novoměstsko (861 uchazečů,

9,0%). Míra nezaměstnanosti Mezi-

říčska (841 uchazečů) a Bítešska

(416 uchazečů) se pohybuje okolo

7% a relativně nejnižší míru neza-

městnanosti (6,2%), avšak v abso-

lutním počtu nejvíce evidovaných

uchazečů (1.311) má mikroregion

Žbárska.

Z celkového počtu evidovaných

uchazečů o zaměstnání tvoří 18%

uchazeči se základním vzděláním,

52% vyučení, 27% s maturitním

vzděláním a 3% vysokoškoláci.

Největší věkovou skupinu tvoří

uchazeči od 20 do 29 let (45%),

nepříznivou skutečností je vysoký

podíl uchazečů s dlouhodobou evi-

dencí nad 12 měsíců (33%). Z cel-

kového počtu uchazečů je 12% ab-

solventů (534 uchazečů) a 18%

osob se zdravotním postižením (807

uchazečů).

Právě tato skupina uchazečů

o zaměstnání je rovněž dlouhodo-

bě v pozornosti úřadu práce – jsme

proto rádi, pokud zaměstnavatelé

poskytují pracovní příležitosti i této

skupině spoluobčanů. Do loňské-

ho roku měli zaměstnavatelé nad

20 zaměstnanců ze zákona povin-

nost zaměstnávat předepsaný podíl

(5%) osob se ZPS nebo odebírat

tzv. náhradním plněním výrobky

výrobních družstev invalidů. Od le-

tošního roku mohou kromě těchto

dvou možností povinný podíl plnit

rovněž tzv. odvodem do státního
rozpočtu (§ 24, zák. 1/1991 Sb.,

o zaměstnanosti, v platném znění)

na účet Úřadu práce ve ŽHáře
n. S. (účet u ČNB Brno, č. účtu:
7712-14922751/0710, konstantní
symbol: 1148, variabilní symbol:
IČO firmy). Bližší informace k této

problematice možno zjistit na ÚP

Žbár n. S. na telefonu 0616/682 146

(p. Krejčíková).

Kam ze školy ?
Tato otázka se pro mnohé rodi-

ny, kde mají tzv. deváEáka, tj. vy-

cházejícího žáka ze základní školy,

stává v těchto týdnech stále aktuál-

nější. Není se co divit, vždyE čas

rozhodnutí, na kterou střední školu

podat přihlášku o studiu, se blíží

mílovými kroky a únorový termín

podání přihlášek na střední školy je

opravdu téměř za dveřmi.

Prakticky všichni vycházející žáci

základních škol navštívili během

osmého ročníku tzv. IPS, tj. Infor-

mační a poradenské středisko pro

volbu povolání na Úřadu práce ve

Žbáře nad Sázavou, kde se měli

možnost seznámit s informačními

letáky o jednotlivých povoláních,

s nabídkou učebních a studijních

oborů středních škol nejen našeho

okresu, ale i okolních okresů, včet-

ně celé České republiky. Žákům

základních škol (ale i žákům a stu-

dentům středních škol) a rodičov-

ské veřejnosti je na IPS k dispozici

rovněž individuální poradenská

služba v úředních hodinách, každé

pondělí a středu od 8 do 17 hodin.

Na základních školách se pak žáci

mohou obracet se svými dotazy na

výchovného poradce školy, popř.

mohou čerpat informace o nabídce

učebních a studijních oborů okresu

Žbár n. S. z informační brožurky,

která je k dispozici na všech zá-

kladních školách našeho okresu.

Každá úvaha o budoucím povo-

lání by se měla mj. odvíjet i od bu-

doucího možného uplatnění na trhu

práce. To samozřejmě s ohledem na

několikaletý časový horizont, od

volby střední školy do doby, kdy se

absolvent uchází o uplatnění na trhu

práce, není vždy jednoduché, pro-

tože vývoj situace na trhu práce je

značně dynamický a mnohdy ne-

snadno odhadnutelný. V každém

případě však platí, že zájemce s kva-

lifikací (aE již vyučený či maturant)

je ve značné výhodě oproti nekvali-

fikovanému zájemci a že úřad práce

dlouhodobě zaznamenává zvýšenou

poptávku zaměstnavatelů a podni-

katelů po strojírenských a kovoob-

ráběcích profesích (včetně formířů,

svářečů, slévačů, horizontkářů a kva-

lifikovaného obslužného personálu

NC strojů), po elektromechanicích,

ale také po kvalifikovaných zední-

cích a dalších stavebních profesích,

dále po švadlenách, šičkách a služ-

bových profesích typu kuchař, číš-

ník, prodavač, včetně poptávky po

kvalifikovaných pracovnících do

potravinářské výroby (pekař, cuk-

rář, řezník a uzenář). Na druhé stra-

ně zaznamenáváme zvyšující se zá-

jem ze strany žáků i rodičů o infor-

mace o možnostech studia na vojen-

ských a policejních školách, včetně

zájmu o možné následné uplatnění

v armádě či policii.

Na dokreslení poptávky trhu prá-

ce po jednotlivých profesních sku-

pinách připojujeme několik údajů

– na 1 volné pracovní místo, regis-

trované úřadem práce pro středo-

školáka – maturanta, připadá v sou-

časné době přes 20 uchazečů odpo-

vídajícího vzdělání, na 1 místo ve

strojírenských a příbuzných obo-

rech připadají 2 až 3 uchazeči o za-

městnání, na 1 místo v ostatních

oborech vyžadujících výuční list při-

padá asi 5 uchazečů o zaměstnání.

Správná volba střední školy a tím

i budoucího povolání není pro

mnohé žáky a jejich rodiče určitě

jednoduchá a je při ní nutno zvážit

mnoho okolností – od osobních

předpokladů a schopností, talentu,

zdravotního stavu, výsledků ve

škole, přes rodinnou tradici až k

perspektivě uplatnění ve zvoleném

oboru. Přesto i zde je vhodné při-

pomenout, že téměř každý člověk

vystřídá za svoji profesní dráhu ně-

kolik zaměstnání a profesí, na které

si v případě potřeby může dodateč-

ně rozšířit dříve získanou kvalifi-

kaci a to tzv. rekvalifikací. A to je

samozřejmě dobře, protože v dneš-

ní dynamicky se rozvíjející společ-

nosti může každý z nás jen těžko

vystačit trvale s tím, co se naučil

teorií nebo získal praxí na střední

škole.

PhDr. Eva Sekorová, ved. odb.
poradenství ÚP ŽHár n. S.

Počasí
Dlouholetý redakční spolupra-

covník, autor pravidelné rubriky
Počasí Oldřich Mička končí ze zdra-

votních důvodů s meteorologickým
měřením. Přestože byla jeho ohléd-

nutí za počasím uplynulého měsíce
zveřejňována z důvodů redakčních
uzávěrek často se zpožděním, měla

rubrika své pravidelné čtenáře a vý-
jimkou nebyly ani žádosti o dohle-

dání dat. Kdy byly ty velké mrazy,
kdy byla ta velká bouřka..., ptávali
se mnozí.

Redakce uvítá, nabídne-li obdob-
né příspěvky někdo jiný. Prozatím

se s rubrikou Počasí loučíme.
Za čtenáře Novoměstska děkuje

Oldřichu Mičkovi za dlouholetou

spolupráci                    Eva Jašková

● Prodám cihlový byt 3+1 v osob.

vlastnictví v D. Rožínce, protihodno-

tou málo jeté auto možné, cena do-

hodou, levně. 0608/137 418 (večer)

● Vyměním cihlový 3+1 v osob.

vlastnictví v D. Rožínce za menší

byt nebo jinou nemovitost. 0608/

137 418 (po 19. hod.)

● Hledáme pronájem bytu 3+1

v NM. Volejte 0616/618 216 (7 – 16

hod.) nebo 0604 175 229

● Prodám družstevní byt 4+1 s ga-

ráží a zahrádkou ve 4bytovce v NM.

Tel. 0624/267164, základní inf. též

v redakci.

● Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v NM

nebo okolí. tel. 0616/ 617 307

● Prodám čistokrevné štěně čivavy

dlouhosrsté bez PP, tel. 0616/616

134 byt, 618 216 zam.

● Koupím byt 1+1 nebo 1+0 v NM.

tel. 0723 491 093
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Upozorňujeme provozovatele

malých zdrojů znečišEování ovzdu-

ší, kteří provozují tepelný zdroj (sta-

cionární zařízení ke spalování pa-

liv) o výkonu do 50 kW, že byl

upraven postup orgánů státní sprá-

vy ve věci zpoplatnění těchto zdro-

jů znečišEování ovzduší. Jak vyplý-

vá ze stanoviska Ministerstva život-

ního prostředí (ze dne 13. 1. 2000),

povinnost platit poplatky za zne-
čišZování ovzduší se podle ustano-
vení § 17 odst. 2 zákona o ovzduší
vztahuje i na fyzické osoby pro-

vozující malé zdroje znečišZování
o tepelném výkonu do 50kW, po-
kud je takovýto zdroj užíván
k výkonu podnikatelské činnosti.
Stejně tak v těchto případech platí

i oznamovací povinnost, kterou je

nutno splnit nejpozději do 15. úno-

ra kalendářního roku. Případné do-

tazy týkající se této problematiky

směrujte na odbor stavební, územ-

ního plánování a životního prostře-

dí Městského úřadu (telefon 650

256).

Ing. Tomáš Blažek

Poplatky za znečišZování ovzduší

Na základě ustanevení čl. XV. zá-

kona č. 360/1999 Sb, kterým se mění

některé zákony v souvislosti s přije-

tím zákona o sociálně-právní ochra-

ně dětí, probíhají na referátu sociál-

ních věcí a zdravotnictví Okresního

úřadu Žbár nad Sázavou výměny

průkazů mimořádných výhod, tj.

průkazy TP, ZTP a ZTP/P.

Pro zdárné zvládnutí náročné

akce a zachování přehledu je třeba,

aby držitelé průkazů z jednotlivých

regionů dodržovali časový harmo-

nogram. Pro region Nového Města

na Moravě byl stanoven termín

2. dubna – 29. června 2001.

ref. soc. věcí a zdravotnictví,
OkÚ ŽHár n.S.

Výměna průkazů mimořádných výhod

Zápis dětí
do 1. roč. ZŠ v Pohledci

Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ

v Pohledci pro šk. rok 2001/2002

proběhne dne 5.února 2001 v době

od 13,30 do 15,30 hod. v budově

ZŠ v Pohledci.        Jan Krakovič,
ředitel ZŠ Pohledec

Zápis žáků do 1. třídy
Ředitelství I. a II. základní školy v Novém Městě na Moravě upozorňují

rodiče dětí, že podle vyhlášky MŠMT bude zápis dětí ve školním roce

2001/2002 uskutečněn dne 7. 2. 2001 od 1500 do 1700 hodin v přízemí

II. ZŠ, L. Čecha 860, Nové Město na Moravě.

Zápisní lístky dětí, které nenavštěvují mateřskou školku, si mohou

rodiče vyzvednout v kanceláři II. ZŠ.

Baby klub Beruška
v MŠ Čtyřlístek

Líbil se Vám článek v minulém

čísle Novoměstska s názvem Znáte
náš Čtyřlístek? Chcete se dozvědět

více o naší mateřské škole? Přijbte

za námi do MŠ Čtyřlístek na ulici

Drobného v Novém Městě na Mo-

ravě každou středu od 15 do 16 ho-

din do Baby klubu Beruška.

VOLEJBAL

P L AV Á N Í

Dne 23. prosince si daly dostave-

níčko žáci N. Města a Velkého Me-

ziříčí. N. Město postavilo dvě druž-

stva, která si vedla velice dobře

a soupeře porazila. Žáci potřebují

více turnajů, kde by získávali více

herních zkušeností.

V soutěžním ročníku 2001-2002

budou žáci začínat a každý turnaj

nebo zápas jim může jen pomoci.

Volejbalový oddíl přeje všem

občanům N. Města do nového mi-

lénia zdraví a rodinnou, pracovní

i sportovní pohodu. Co ještě přát?

Snad aby silnější pomáhali slabším,

mladí lidé starším. Aby lidé našli

porozumění, cit a lásku jeden k dru-

hému.                    výbor a trenéři
volejbalových oddílů

Žák SOU lesnického David Plí-

šek dosáhl významného úspěchu.

Dne 18. 1. se ve Znojmě konalo

republikové kolo v plavání žáků

středních škol MZE. David získal

dvě medaile – bronzovou na 50m

delfín (čas 33,19 s) a zlatou v závo-

dě na 100m prsa (čas 1:33,40 min.).

ph

Při občanském sdružení MEDI-

COP jsme založili klub NÁVRAT

pro onkologické pacienty. Cílem

činnosti klubu je rychlé zapojení

do aktivního plnohodnotného živo-

ta po překonání tohoto onemocně-

ní. Jsme bohatší v rozeznávání dů-

ležitých hodnot pro život a chceme

žít naplno.

Budeme se scházet každý třetí

čtvrtek v měsíci, tj. 15. 2., 15. 3.

atd. až do června v klubovně č. 1

v novoměstském kulturním domě.

Kromě těchto čtvrtků budeme spo-

lečně cvičit, jezdit do bazénu ve

Žbáru n.S. a na různé kulturní akce.

K dispozici jsou i rekondiční poby-

ty v České republice a v cizině.

Přijbte mezi nás bez ostychu,

vždyE je to náš život a my ho chce-

me žít, jak nejlépe umíme. Jsme

všichni na stejné lodi. Těšíme se na

shledání s vámi.

Případné dotazy zodpoví: Jana
Petrová (tel. 615 890), Libuše
Králíková, zdravotní sestra on-
kol. odd. okresní nemocnice (tel.
683 541)

NÁVRAT
– klub pro onkologické pacienty

BAZAROVÝ
NÁBYTEK
u Márč

✓   KOŽENÉ SEDAČKY        5500,-

✓   OBÝVACÍ STĚNY            1600,-

✓   KUCHYŇSKÉ LINKY          4800,-

✓  NEREZ DŘEZY                    690,-

✓   LUSTRY A DALŠÍ BYTOVÉ
     DOPLŇKY

BOBROVÁ 75, tel. 673226

Mám psa. Není tak chytrý, jak se

o voříšcích všeobecně říká. Slovům

řemínek a piškotek sice porozuměl

nečekaně rychle, ale se slovy k noze

či potichu má stále značné potíže.

Obávám se, že slovu ohňostroj ne-

porozumí to hloupé zvíře nikdy.

Ze štěněčího věku pomalu pře-

chází do dospělosti, takže v březnu

zaplatím příslušný poplatek. Stane

se řádným psem Nového Města na

Moravě. Už te4 dodržujeme základ-

ní pravidla, pouliční hovínka po

něm nezůstávají. Ale jako řádně evi-

dovaní a platící snad budeme mít

i jistá práva, zejména právo na ur-

čitou psí pohodu.

Tuším, že v N. Městě je několik

občanů, kteří by si přáli deset i více

ohňostrojů do roka. O posledním

Silvestru byli zřejmě zklamáni. Ale

je i několik občanů, kteří kvůli svým

psům nechtějí ani jeden jediný. Pro-

sím, mějte na paměti i toto, příslušní

rozhodovatelé, až budete plánovat,

kdy a kolika světly a ranami se část

občanů zase někdy potěší.           EJ

Lesk a sláva?
Jak pro koho.

Prodám pozinkovaný plech:

tabule 0,55 x 1 x 2 m, svitek

0,55 x 1m, dále plech pozink.,

mě9., hliník 0,6x1m. Nejlev-

nější mě! Jiří Wisz, ul. Za Kláš-

terem 1087, 66602 Předkláš-

teří u Tišnova, tel. 0504/413433
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Ženy, 10 km klasicky: 1. Neuman-

nová (Dukla Liberec) 33:03,0,

2. Šaldová (SKP Jablonec) –1:33,7,

3. Kocumová (Liberec) –2:11,4,

4. Balatková (Jablonec) –2:17,8,

5. Letenská –2:42,3, 6. Štursová

(obě SK NM) –2:48,6

Muži, 15 km klasicky: 1. Panavas

(Litva) 46:00,1, 2. Koukal (Jablo-

nec) –36,9, 3. Kučera (NM) –

1:21,5, 4. Magál –1:23,1, 5. Michl

–1:36,1, 6. Hakl (všichni Liberec)

–1:47,0, 7. Švub (NM) –1:52,6

Štafeta ženy 3 x 5 km: 1. SKP

Jablonec (Šaldová, Rajdlová, Ba-

latková) 46:52,2, 2. SK NM (Štur-

sová, Letenská, Skalníková) –37,1,

3. Ski klub Jablonec (Smutná, Hal-

lová, Michálková) –3:55,9

Štafeta muži 3 x 10 km: 1. Dukla

Liberec (Magál, Hakl, Michl)

1:25:56,2, 2. SK NM (Švub, Ročá-

rek, Kučera) –13,0, 3. Jizerská župa

(Petrásek, Krupička, Koukal) -

1:14,3

Ženy a juniorky, 5 km volně:
1. Letenská (SK NM) 15:36,1,

2. Kocumová (Liberec) –0,5,

3. Rajdlová –0,9, 4. Balatková –

14,7, 5. Šaldová (všechny SKP

Jablonec) –19,7, 6. Štursová (NM)

–31,1

Muži, 10 km volně: 1. Michl (Duk-

la Liberec) 28:34,1, 2. Koukal (SKP

Jablonec) – 6, 3. Kučera (NM) –9,6,

4. Magál (Liberec) –33,1, 5. Zyba-

jlo (Litva) –36, 6. Ročárek (NM) –

37,6

Mistrovství republiky, Zlatá lyže a Světový pohár - vše v průběhu dvou týdnů
Příznivci běžeckého lyžování si

již dávno zapsali do kalendáře dva

mimořádně důležité termíny, u obou

s poznámkou – Nové Město na Mo-

ravě. Ve dnech 20. – 24. ledna po-

řádal novoměstský SK lyžování Mi-

strovství ČR v běhu na lyžích, na

dny 3. – 4. února připravuje závody

Zlaté lyže a Světového poháru.

Netradičně Vlachovice
Mistrovství republiky bylo vy-

psáno jako mezinárodní, ale již pře-

dem se vědělo, že se velká zahra-

niční konkurence nesjede. Mistrov-

ství světa v Lahti se blíží a ve stej-

ném termínu byla pořádána i re-

publiková mistrovství v ostatních

zemích – poslední příležitost pro

trenéry, aby hodnotili formu mož-

ných reprezentantů. Ale tak úplně

bez zahraničních účastníků M ČR

nebylo. Litevec Panavas přijel

a zvítězil v závodě na 15 km klasic-

ky. Ženskou klasickou desítku vy-

hrála podle předpokladů Neuman-

nová. V závodech volnou techni-

kou na 10 a 5 km byli nejlepší

liberecký Michl a Letenská z SK N.

Město. I další novoměstští lyžaři si

na domácích tratích vedli velmi

dobře, zejména Kučera a Švub.

Pořadatelé již předem tušili, že

letos budou problémy se sněhem.

Obavy se potvrdily a závody muse-

ly být uspořádány na náhradních

tratích ve Vlachovicích. Zaslouží si

velkou pochvalu a obdiv za to, že se

jim v nepříznivých podmínkách po-

vedlo uspořádat tak kvalitní závo-

dy, tvrdilo více diváků, kteří se za

závody i do Vlachovic vypravili,

mimo jiné místostarostka města

Zdeňka Marková.

Ilustrační foto Jaroslava Horáka ze závodů Světového poháru v roce 2000. Bohužel, první ze dvou novoměstských

lyžařských událostí roku tak pěknou kulisu neměla.

Novinky - hromadný start a sprint
plánováno na 16.50 hod., za umě-

lého osvětlení. Česká televize bude

vysílat přímý přenos ze závodů SP

od 15.30 hod.

Nebude-li počasí přát, počítá se

podobně jako při M ČR s tratí ve

vyšší nadmořské výšce u Vlacho-

vic, na horší variantu a přesun zkrá-

ceného programu závodů do Kr-

konoš do Horních Míseček nechtěl

z organizátorů v předstihu nikdo

raději ani myslet.          E. Jašková

Letošní závody ZL a SP přinesou

novoměstským divákům hned dvě

(téměř) novinky klasického lyžo-

vání. Hromadným startem vyjedou

závodníci na tratě v sobotu 3. 2. při

závodech Zlaté lyže (ženy 5 km,

start ve 13.30 hod., muži 10 km,

start ve 14.15 hod.), ve sprintu bude

vyřazovacím způsobem v neděli

4. 2. bojovat 16 mužů a 16 žen

o body Světového poháru. V okolí

Skihotelu je připravován devítiset-

metrový okruh s převýšením, který

závodníci absolvují dvakrát. První

jízdy začínají ve 13 hod., finále je

Z výsledků Mistrovství ČR:

   spol. s r.o.

Cestovní a dopravní společnost

Nádražní 24, ŽOár nad Sázavou http://web.telecom.cz/zika/

✆  0616/ 23667, 28297, 630086 E-mail:ckzika@iol.cz

L É T O    2 0 0 1
Široká nabídka pobytových
a poznávacích zájezdů

Prodej z katalogu partnerských CK: FISCHER, GLOBTOUR, EMMA,

FIRO TOUR, AUTOTURIST, VÍTKOVICE TOURS, ALEXANDRIA, ATIS

RÉGIO, GT TOUR, VICTORIA, BK TOUR,  TRAVEL 2002, TIPA TOUR

za včasný nákup výhodná sleva

23.02.- 25.02.- Karneval v Benátkách

29.04. - muzikál Monte Cristo

Prodej dálničních známek CZ, A, SK

Katalogy na vyžádání zašleme.

Navštivte nás a určitě si  vyberete, CK     spol. s r..o

má dovolenou pro každého  !!!


