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 Zprávy z radnice 
Z hlavních bodů 52. řádného

jednání RM ze dne 29. 1.:
❒ RM byla seznámena s návrhem

úpravy ceny tepla z Novoměstské

teplárenské a.s. Návrh předložilo

vedení Novoměstské teplárenské,

ověřil a posoudil jej ředitel MSB

s konstatováním, že výše ceny je

v souladu s cenovými výměry MF.

Dne 30. 1. jej schválila valná hro-

mada společnosti Novoměstská tep-

lárenská. Cena se zvyšuje na 336

Kč/GJ bez DPH, tj. 372,80 Kč/GJ

s DPH. Zvýšení je částečně zapříči-

něno zvýšením ceny plynu, částeč-

ně (o 20 Kč) započtením nákladů

na provoz výměníkových stanic,

které dosud do ceny započítávány

nebyly. Není však možné, aby cena

tepla nezahrnovala veškeré opráv-

něné náklady s výrobou spojené.

Valná hromada Novoměstské

teplárenské a.s. zvolila nového čle-

na představenstva společnosti. Bjor-

na Bergesena vystřídal Jaime Igea

Lopez. Novým předsedou předsta-

venstva se stal Lars Egil Okland.

(K ceně tepla více na str. 3.)

❒ RM byla informována, že N. Měs-

to navštíví při příležitosti Zlaté lyže

a Světového poháru přátelé z Wa-
alre. Čtyřčlennou delegaci vedl no-

vý starosta Waalre Piet Rossou, kte-

rý navštívil N. Město poprvé.

❒ Pro rok 2003 je v záměru města

plánována přístavba pěti nových
učeben I. ZŠ, a to nad školní jídel-

nou a tělocvičnou. Termín je to vzdá-

lený, ale má vazbu na přijetí dotace

ze státního rozpočtu. V současné

době byla prostřednictvím OkÚ

podána žádost na ministerstvo fi-

nancí. Důvodů, proč realizovat tento

záměr, je několik. I. ZŠ využívá

pro výuku tři odloučená pracoviš-

tě, stanovisko hygieny k některým

učebnám ve staré budově není pří-

znivé, připravuje se realizace pro-

jektu „Pilotní školy se zaměřením

na výpočetní techniku“. Pokud však

město nedosáhne na dotaci, nebude

možné přístavbu realizovat.

V této souvislosti je vhodné zmí-

nit, že město v roce 2000 investo-

valo a v letošním roce dále investu-

je celkem 41 mil. Kč do novoměst-

ských školských zařízení. Pouze na

rekonstrukci školní jídelny při II.

ZŠ, protože se zde se stravují i stu-

denti gymnázia, přispívá minister-

stvo školství částkou 2,9 mil. Kč.

❒ Ředitel gymnázia V. Makovské-

ho požádal o příspěvek na opravu
fasády budovy. Rada doporučuje

přispět částkou 0,5 mil. Kč, koneč-

nou částku stanoví zastupitelé.

❒ Po konzultaci s obcemi vypisuje

Školský úřad pravidelně konkurzy

na ředitele škol. Rada města dopo-

ručuje, aby ředitelka ZŠ ve Slav-
kovicích Mgr. Jana Láchová byla
ve funkci ponechána.

❒ Rada revokovala listopadové roz-

hodnutí o podmínkách pro přidě-
lování parkovacích míst občanům
s průkazy ZTP a ZTP/P. Jedno-

značně formulovala doložení při-

znání příspěvku na nákup a provoz

vozidla a nadále již nepožaduje po-

tvrzení od lékaře o dalších zdravot-

ních problémech žadatelů.

dle informací Z. Markové
a P. Pejchala

Starosta Waalre v N. Městě

O prvním únorovém víkendu

zavítala do N. Města čtyřčlenná

delegace z Waalre. Nový starosta

Waalre Piet Rossou využil příleži-

tosti lyžařských závodů Zlaté lyže

a Světového poháru a přijel se po-

dívat do města, se kterým to jeho

udržuje již několik let přátelské sty-

ky. Hosté pochopitelně strávili část

víkendu v lyžařském areálu hotelu

Ski, ale našli si čas i na malou pro-

cházku městem a na větší výlet za-

sněženou Vysočinou, podívali se,

jak pokračuje rekonstrukce ubytov-

ny Uno a nechybělo ani setkání

s novoměstským starostou.

Při vší skromnosti nemohu opo-

menout, že Nol Broese, česky ho-

vořící a čtoucí, pochválil a ocenil

Novoměstsko, které čas od času při-

náší na svých stránkách poezii.

V komerčním světě prý jev málo

vídaný v městských zpravodajích.

EJ, foto: Petr Dvořák

Město Nové Město na Moravě

informuje občany, že i v roce 2001

budou z fondu rozvoje bydlení po-

skytovány vlastníkům obytných

a rodinných domů a bytů úročné

půjčky, účelově určené na opravu

a modernizaci bytových a rodin-

ných domů. Půjčky budou posky-

továny dle vyhlášených podmínek

výběrového řízení a v souladu s vy-

hláškou města č. 3/97 o použití úče-

lových prostředků fondu rozvoje

bydlení na území města. Jedná se

o tyto druhy půjček:

- obnova fasády domu staršího 15

let včetně případné výměny ot-

vorů

- obnova střechy starší 15 let (kon-

strukce i krytina)

- zateplení domu staršího 15 let

- zřízení nebo opravy vnitřních in-

stalací (vytápění, vody, elektři-

ny, kanalizace)

- zřízení nebo oprava připojení na

technické sítě (přípojka el. ener-

gie, přípojka plynu, přípojka vo-

dy, přípojka kanalizace, přípoj-

ka na centrální zásobování tep-

lem)

- zřízení domovní ČOV u bytové-

ho nebo rodinného domu, po-

kud není možnost napojení na

veřejnou kanalizaci

- vestavba bytu do půdních pro-

stor nebo střešní nástavba nové-

ho bytu

Výše uvedené druhy půjček jsou

úročeny 5 %, pouze u vestavby by-

tu do půdních prostor je úroková

míra 6%. Bližší informace včetně

Půjčky na rozvoj bydlení
příslušných tiskopisů obdrží obča-

né na finančním odboru města No-

vého Města na Moravě.

Věra Strašilová
   vedoucí finančního odboru

Norové Morten

Broers (vpravo)

a Trond Einar

Elden si z Nové-

ho Města na Mo-

ravě zaručeně

odvezli ty nejlep-

ší vzpomínky.

V nedělním sprin-

tu Světového po-

háru  se postup-

ně probojovali

až do finále a na-

konec  stáli  na

nejvyšších mís-

tech stupňů vítězů. O závodech Zlaté lyže a Světového poháru více na

str. 6   foto: Jan Hlaváček
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Úmrtí

Klub Sluníčko

ZUŠ

Horácká galerie

Kulturní dům
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Knihkupectví
Trojan

Plesy
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ve spolupráci s NSS

pořádá besedu na téma

Trek pod Mount Everest
středa 21. února v 18:00 hodin

jídelna DPS

host Jaromír Houdek

16. 2. Ples HCS

17. 2. Dětský karneval

2. 3. Ples SOU - Bělisko

10. 3. Mlékárenský ples

17. 3. Společenský večer Bohemia

Breeding

23. 3. Ples lesnického učiliště

po 26. 2., 9.30 hod.

Setkání s reportérem J. Klímou

út 27. 2., 19.30 hod.

Koncert F. Nedvěda

připravujeme – březen

Dáda Patrasová

11. 1. Božena Harvánková (1914)

11. 1. Marie Peňázová (1932)

13. 1. Vratislav Bukáček (1920)

15. 1. Zdeňka Fialová (1927)

17. so v 18 hod.

18. ne v 19.30 hod.

Pod povrchem (124´)

Mystický thriller s M. Pfeifferovou

a H. Fordem. Premiéra, příst. od 12

let 45 Kč

20. út v 19.30 hod.

21. st v 19.30 hod.

Podfu(c)k (100´)

Černá gangsterská komedie s B. Pit-

tem se točí kolem ukradeného dia-

mantu. Premiéra, příst. od 12 let

49 Kč

21. st v 18 hod.

Mach a Šebestová k tabuli (70´)

Známé i neznámé příběhy žáků III.

B a jejich učitelky 16 Kč

24. so v 18 hod.

25. ne v 19.30 hod.

Grinch (90´)

Výpravná pohádka plná triků a pís-

niček, v roli skřítka J. Carrey. Pre-

miéra, přístupný 45 Kč

27. út v 19.30 hod.

28. st v 18 hod.

6. den (124´)

Akční sci-fi thriller s A. Schwarze-

neggerem. Premiéra, přístupný

48 Kč

nabízí knihy údržby a oprav
automobilů JAK NA TO?
značek: AUDI, AVIA, BMW, CIT-

ROËN, FIAT, FORD, LADA, MAZ-

DA, MERCEDES BENZ, MITSUB-

ISHI, OPEL, PEUGEOT, RE-

NAULT, SEAT, ŠKODA, TOYO-

TA, VW

16. 2., 18 hod., sál Monseova ul.

Třídní přehrávka žáků hudeb.
oboru
22. 2. 17 hod., sál Monseova ul.

Koncert sólistů hudeb. oboru
23. 2., 19 hod. sál Monseova ul.

 Wolkrův Prostějov
- okresní kolo recitátorů nad 15 let

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. Makov-

ský, V. Žalud a jiní)

Sklo, sklo, sklo (hutně tvarované

škrdlovické sklo z šedesátých a se-

dmdesátých let 20. st.)
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Město Nové Město na Moravě vy-

hlašuje na rok 2001 granty v násle-

dujících oblastech:

1. sportu: a) na činnost; b) na mo-

dernizaci a zlepšení úrovně tělový-

chovných zařízení

2. spolkové činnosti: a) využití vol-

ného času dětí a mládeže; uspořá-

dání soutěží, letních táborů; účast

na soutěžích; b) pořádání společen-

sko-kulturních aktivit; c) zdravotní

osvěta; d) zdravý styl života – de-

monstrační a přednášková činnost

3. kultury: a) přínos pro aktivity

města (např. NOVA CIVITAS, Slav-

nosti jeřabin,…); b) pořádání kul-

turních festivalů se zaměřením na

významná kulturní výročí a dny

v roce; c) publikační činnost.

  Žádosti o finanční dotaci si mo-

hou podat organizace, spolky a ob-

čanská sdružení s působností na úze-

mí Nového Města na Moravě a jeho

částí. Podmínky a tiskopisy žádostí

obdržíte na podatelně MěÚ a na

Informačním centru v Novém Městě

na Moravě. Uzávěrka přijatých

žádostí bude 15. března 2001.

Ing. Martina Holfeuerová

Informace o vyhlášení grantů
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Dovolím si parafrázovat jedno-

ho klasika: Městem obchází straši-

dlo – Novoměstská teplárenská. Jde

skutečně o strašidlo, nebo je to jen

mýtus, který jsme si za dobu exis-

tence Novoměstské teplárenské sami

vytvořili? Chci zdůraznit, že ne-

jsem ani obdivovatelem, ale na dru-

hé straně ani odpůrcem NMP a.s.

Na toto téma již bylo napsáno tolik

článků, že je někdy velmi složité

se v dané problematice orientovat

a přitom si zachovat „zdravý selský

rozum“. Je třeba oprostit se od všech

emocí a vycházet z faktů, které se

nedají „znásilňovat“. Cílem tohoto

článku není obhajoba Novoměst-

ské teplárenské a.s., nech^ si své

obhájí sama, ale uvést některá fakta

je třeba a vlastní úsudek nech^ si

učiní čtenář sám.

Problém NMP a.s. často stavíme

do pozice pouze ceny tepla za GJ

(gigajoul), což je jednotka tepelné

energie. V obytných domech, které

spravuje MSB (městské nájemní

a zprivatizované, celkem 901 bytů),

byla v roce 1998 spotřeba tepelné

energie na vytápění a přípravu tep-

lé užitkové vody (poměr 70:30)

50.055 GJ tepelné energie. Do 31.

5. 1998 zásoboval teplem SATT

a.s. Ž_ár n.S. a Tenergo a.s. N. Měs-

to. Od 1. 6. 1998 zahájila činnost

NMP a.s. Do konce roku 2000 po-

klesla spotřeba na 39.045 GJ, tj.

pokles o téměř 22%. Na druhé stra-

ně dochází postupně k nárůstu ceny

tepla za 1 GJ z výchozí ceny při za-

hájení provozu NMP a.s. 1. 6. 1998

z 259,94 Kč (včetně DPH) až na

průměrnou roční cenu pro rok 2001

– 359,80 Kč (včetně DPH a nákla-

dů na domovní předávací stanice),

tj. nárůst o 99,86 Kč, tj. 38,4 %.

Cena tepla se od 1. 3. 2001 zvyšu-

je na 372,80 Kč/GJ. To proto, že

v lednu a únoru, kdy je spotřeba

tepla vyšší než průměrná, do cen

tepla ještě nebyla zahrnuta zvýšená

cena plynu.

Ani to ještě nevypovídá o stavu.

Mírou efektivnosti hospodaření

s teplem a s tím spojenými nákla-

dy na jeho pořízení je měrná spo-

třeba tepelné energie v GJ na 1m2

vytápěné podlahové plochy bytu

ve spojení s cenou za 1 GJ. Údaje

jsou uvedené v následujícím pří-

kladu v tabulce:

Průměrné náklady na topení a pří-

pravu teplé užitkové vody na 1m2

vytápěné plochy bytu (průměr za

všech 37 sledovaných domů):

Ukazatel 1998* 1999* 2000 2001**

průměrná spotřeba v GJ 0,982 0,787 0,735 0,750

na 1m2 vytáp. podl. plochy

průměrná cena v Kč/GJ 257,16 283,50 313,66 359,80

průměr náklad v Kč na 238,64 222,98 230,54 264,60

1m2 vyt. podl. plochy

pozn.: * bez nákladů na provoz domovních předávacích stanic, ** odhad

Cena tepla v Novém Městě – jak dál

Zatímco cena za GJ v Kč se zvýši-

la za sledované období o 43,41%,

snížením spotřeby na 1m2 se prů-

měrný náklad v Kč na 1m2 vyt. plo-

chy zvýšil o 10,87%. Náklady na

topení a TUV se absolutně zvýšily

o 10,87%. Z toho je zřejmé, že spo-

třeba tepelné energie vyjádřena

v GJ/m2 má větší váhu než samotná

cena.

Spotřeba v GJ/m2 za rok 2000 je

velmi variabilní podle jednotlivých

obytných domů. Nejnižší spotřeba

je vyhodnocena 0,613 GJ/m2, nej-

vyšší 0,928 GJ/m2. Jak se tento roz-

díl absolutně podílí na nákladech

na topení a TUV, je možno defino-

vat na obou krajních polohách. Za

příklad si vezmeme standardní byt

2+1 o vytápěné ploše 52,4 m2.

nejnižší měrná spotřeba
0,613 GJ/m2 x 313,60 Kč/GJ =

192,27 Kč/m2 vyt. plochy x 52,4 m2

= 10.075 Kč za rok a byt : 12 měs.

= 839,6/měs/byt

nejvyšší měrná spotřeba
0,928 GJ/m2 x 313,60 Kč/GJ =

291,02 Kč/m2 vyt. plochy x 52,4 m2

= 15.249 Kč za rok a byt : 12 měs.

= 1270,80 Kč/měs/byt

Náklad na teplo a TUV na stejný

byt je v druhém případě o téměř

5.174 Kč vyšší. Z tohoto je patrné,

že samotná cena za GJ nemusí být

vždy jen měřítkem nákladů na tep-

lo při bydlení.

Cena tepla se bude i nadále odví-

jet od cen paliva – plynu, elektrické

energie, mezd, nákladů na opravy

jak u výrobce tepla, tak i provozem

předávacích stanic, a dalších nákla-

dů, které ve své podstatě ovlivňují

cenu tepla. Ekonomika je neúpros-

ná podléhá ekonomickým zákoni-

tostem a nelze ji ovlivňovat přáním,

by^ zbožným. Nelze slibovat něco,

co při sebelepší vůli nelze splnit.

Tím nechci říci, že výrobce tepla si

může do svých nákladů zahrnout

všechno, co sám uzná za vhodné.

Cena tepla patří do kategorie tzv.

„věcně usměrňované ceny“. Její

možné zvýšení se řídí cenovým vý-

měrem ministerstva financí, kde je

jasně dáno, za jakých podmínek lze

zvyšovat cenu tepla. Cesta do bu-

doucna je v hospodárnosti, v eko-

nomickém chování každého z nás.

Bude nutno v daleko větší míře, i ze

strany státu, věnovat prostředky do

zateplování objektů (jedna vlaštov-

ka je čp. 726 – 8 na Tyršově ul.),

omezovat ztráty neúčelným větrá-

ním, kdy jediným systémem regu-

lace je otevřené okno (často po celý

den), přestože v bytech jsou funkč-

ní termostatické ventily. Je třeba

zavádět systémy měření spotřeby

tepla v jednotlivých bytech, aby kaž-

dý individuálně měl pocit, že zapla-

tí jen tolik tepla, kolik spotřebuje.

Dnes jsou uváděny údaje, kdy měr-

ná spotřeba tepelné energie dosa-

huje pouze hodnoty 0,35 – 0,51 GJ/

m2. Toto je hlavní cesta pro budouc-

nost.   Ing. Josef Poul, ředitel MSB

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

Je velmi obtížné sdělovat nepří-

jemné věci. Často však nezbývá nic

jiného. V tuto chvíli je to informace

o zvýšené ceně tepla, jejímž výrob-

cem je NMP Nové Město na Mora-

vě. Toto navýšení je způsobeno ze-

jména zdražením ceny plynu a dále

byly do ceny zahrnuty náklady spo-

jené s provozem výměníkových sta-

nic.

Nedovedu si představit, že by ja-

kékoliv věcné argumenty mohly

zmírnit rozladění občanů, kterých

se zdražení tepla dotýká. Jejich ne-

souhlas chápu. Není však možné,

aby do ceny tepla nebyly zahrnuty

veškeré oprávněné náklady spoje-

né s jeho výrobou. Původní chyb-

ně nastavená cena je nyní srovná-

na. Proto by k dalšímu takto dra-

matickému navýšení už nemělo

dojít. Co může cenu opět zásadně

změnit, je zdražení plynu. To však,

stejně jako dnes, nejsme schopni

ovlivnit. Aby v budoucnu mohlo

dojít ke snížení ceny, muselo by se

na centrální zásobování teplem na-

pojit více odběratelů. A tady vidím

prostor pro výrobce i pro město.

Hledejme společně možnosti jak zís-

kat další odběratele. Vysvětlit ob-

čanům, že centrální zásobování tep-

lem je v budoucnu dobrým řeše-

ním ekonomickým i ekologickým,

však nyní bude velmi obtížné. Ale

vývoj ve světě se ubírá právě tímto

směrem.                      Z. Marková

Je vhodné získat nové odběratele

Chovatelé drùbe�e, pozor!
Firma Coturnix Hubenov s.r.o. zahajuje prodej kuřic.

  1. 3. Hysex hnědý, stáří 20 týdnů, cena 130 Kč

 (kuřičky jsou na začátku snášky)

  8. 3. Morávia černá, stáří 17 týdnů, cena 110 Kč

(kuřičky jsou těsně před snáškou)

15. 3. Dominant černý, červený, modrý, kropenatý, sussexový,

stáří 15 týdnů, cena 100 Kč

Přijímáme objednávky na pozdější termíny:
Kuřice, Krůty brojlerové a bronzové, Kačeny pekingské,

Kačeny Barbarie – husokačeny

Ceny vajec prudce stoupají, proto si zajistěte včas kuřice pro Vaše

dvorky a budete mít množství kvalitních, levných a zdravých vajíček.

Zájem o naše kuřice je značný, proto neváhejte a rychle objednávejte

a nakupujte.

Informace a objednávky: Marie Laštovičková, Petrovice 44,

592 31 Nové Město na Moravě, tel. 0616-615 769

Mimořádně výhodná nabídka leteckých zájezdů

Bulharsko od  Kč  9.790,—

Chorvatsko - Split od  Kč 10.890,—

Mallorca od  Kč 11.990,—

Řecko - Chalkidiki od  Kč 11.390,—

Řecko - Korfu od  Kč 11.390,—

Turecko od  Kč 10.990,—

Poskytujeme slevy za včasný nákup a výrazné slevy pro děti !
Nabídkový katalog na požádání zašleme.
Čedok Ž�ár nad Sázavou  tel. 0616/23648
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Vyjádření k článku v Novoměstsku ze dne
2. 2. 2001 „Na chodce se zapomnělo“

Autor článku zmiňuje nedokon-

čený úsek chodníku u nově zre-

konstruované silnice na Maršovice

a chtěl by znát, kdo nese zodpo-

vědnost za tento stav. Společnost

TS služby s.r.o. převzala od města

správu komunikací a chodníků od

1. 9. 2000, tj. v době, kdy byla celá

tato akce dokončována. I my jsme

vznesli při předání stavby jisté při-

pomínky, např. k šířce vybudova-

ných chodníků, která nám v sou-

časnosti komplikuje provádění zim-

ní údržby na těchto chodnících. Ale

jak jsem již uvedl, stavba byla tou

dobou téměř dokončená a její pro-

vedení bylo zcela v souladu s pro-

jektovou dokumentací. Investorem

celé stavby nebylo město, ale Ředi-

telství silnic a dálnic Brno, které si

nechávalo zpracovat i projektovou

dokumentaci. Pravděpodobně v této

etapě realizace stavby mohlo dojít

k chybičce, díky níž pravděpodob-

ně chybí onen zmíněný úsek chod-

níku. Uvedený pozemek totiž není

ve vlastnictví města, nýbrž Uhel-

ných skladů. Podle mých informa-

cí nyní město zahájilo jednání s

Uhelnými sklady o majetkovém

vypořádání dotčeného pozemku,

aby na něm ještě v letošním roce

byl chodník dobudován. Co se týká

samotné rekonstrukce železničního

přejezdu, ta se nachází ve stadiu ro-

zestavěnosti. Koncem loňského ro-

ku proběhla výměna podloží a sa-

motného kolejového svršku a byl

provizorně upraven povrch přejez-

du. V současné době probíhá insta-

lace zabezpečovacího zařízení. Pod-

le sdělení Českých drah proběhne

v jarních měsících konečná úprava

povrchu přejezdu v jeho sjízdné

šířce, tzn. položení živičného povr-

chu a gumových desek do kolejiš-

tě, a dále úprava úseku pro pěší,

která celý přejezd rozšíří a měla by

navazovat na onen chybějící chod-

ník.

V druhé části tohoto článku jsou

nastíněny možné problémy, které

by mohly nastat v jarních měsících

na ul. Nezvalově. Celá oprava ulice

Nezvalovy řešila s ohledem na

množství finančních prostředků ur-

čených pro tuto akci pouze nový

povrch vozovky a vybudování ze-

lených pásů u manipulační plochy

ČD a nikoliv chodníky pro pěší.

Aby nedocházelo k poškozování

zeleně, resp. obrub u nakládací ram-

py, případně znečiš^ování celé ko-

munikace vyjíždějícími vozidly, je

nutná pravidelná kontrola a případ-

ný postih ze strany správců veřej-

né zeleně a komunikace, což jsou

v tomto případě odbor IMH měst-

ského úřadu v Novém Městě na

Moravě a Správa a údržba silnic

Ž_ár nad Sázavou.

Luděk Sečanský,
jednatel společnosti

TS služby s.r.o.

Vedení města podniká první kro-

ky k obnově havarijního povod-

ňového plánu. Majitelé pozemků

v povodí místních toků a majitelé

rybníků v katastru budou požádáni

o předložení revize toků. Ve spolu-

práci s Městskou policií budou oslo-

veni majitelé garáží v blízkosti Kleč-

kova a Kazmírova rybníka a upo-

zorněni na nebezpečí zatopení.

Havarijní povodňový plán města

TAXI NONSTOP

Luboš: 0602 561 369 Ilona: 0602 588 099

D

Předběžně lze říci, že zejména

Kazmírův rybník by mohl při větší

vodě způsobit potíže. Jeho majite-

lem je stále stát (zastoupený OkÚ

Ž_ár n.S.). K obahnění a tedy zvý-

šení jeho sběrné kapacity vody

může N. Město přistoupit až po pře-

vodu rybníka do městského ma-

jetku.

 dle informací P. Pejchala

Obchodní společnost se sídlem ve Ž�áře nad Sázavou
vypisuje výběrové řízení na funkci

vedoucí oddělení domácích potřeb

Předpoklad - řídící a manažerské schopnosti, základní znalost
práce na PC, pracovní nasazení, zájem o práci v oboru,

příjemné jednání.

Písemné nabídky zasílejte na adresu OK MARKET, nám.
Republiky 3, 591 01 Ž.ár nad Sázavou.

Leasingová společnost vypisuje výběrové řízení na pozici

obchodního reprezentanta.

Požadujeme praxi v oblasti obchodu, základní znalost
práce na PC, vlastní osobní auto, živnostenský list pro

zprostředkování služeb. Samostatná práce v rámci celé ČR.

Písemné nabídky včetně strukturovaného životopisu zasílejte
na adresu OKV Leasing, Strojírenská 396, 591 01

Ž.ár nad Sázavou.

Sčítání l idu
    Podrobnosti o sčítání lze

získat ve všech celostátních

sdělovacích prostředcích,

na telefonické dotazy odpo-

ví i pracovníci krajského

střediska Českého statistic-

kého úřadu (066/731 0402).

    Seznamy sčítačích komi-

sařů a jim příslušné obvody

jsou od 15. února zveřejně-

ny na úřední desce města.

Občané si tak mohou ově-

řit, kdo je navštíví a předá

sčítací listy.                     red.
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v Novoměstsku
řádková nekomerční inzerce

zdarma

plošná inzerce

13,50 Kč/cm2

pro novoměstské podnikatele

15 Kč/cm2 pro ostatní

Dne 8. 2. se z podnětu patnácti

zastupitelů sešlo v plném počtu za-

stupitelstvo na 16. mimořádném jed-

nání. Jediným bodem programu by-

lo rozhodnout, jak se bude dále po-

stupovat v odkupu 51% společnos-

ti Lesy a zeleň s.r.o.

Poté, co zastupitelé odhlasovali,

že má město v jednáních o odkupu

pokračovat, se vedla dlouhá jedná-

ní o členech a právech komise po-

věřené jednáním a rozhodováním.

Hosty na zasedání byli i členové

předsednictva Lesního družstva obcí

Přibyslav. Doporučovali, aby se no-

voměstští zastupitelé pouze shodli

na maximální částce, kterou chtějí

za nadpoloviční část prosperující

společnosti LAZ. LDO si totiž námi

požadovaný podíl cení asi na 4,1

mil. Kč a N. Město nabízí 1,7 mil.

Kč. Nezúčastněným pozorovatelům

se tedy zdálo nejdůležitější určit na

tomto zasedání maximální přijatel-

nou cenu.

Skutečným, by^ fakticky nevy-

sloveným problémem se však stala

jména v navrhované komisi. Návr-

hy rady města a patnácti svolavate-

lů na usnesení se prakticky lišily

jedině v tomto. Návrh rady města

nepočítal s jednatelem společnosti

LAZ Svatoňem, ekonomkou LAZ

Ing. Povolnou a JUDr. Havlíko-

vou, na ostatních osobách došlo ke

shodě. V nepříjemné diskusi jen

okrajově, proto bez odpovědi za-

znělo, jak je možné, že někteří čle-

nové rady jsou podepsáni pod obě-

ma návrhy. Rovněž okrajově a bez

odpovědi byla vznesena otázka, kdo

vlastně v minulosti první navrhl

o odkupu společnosti jednat. Vyčí-

taly se dřívější kroky a občas se

laicky vstupovalo do právních pro-

blémů. Nebylo to pěkné zasedání,

ostatně tři zastupitelé v průběhu za-

sedání se znechucením odešli. Ale

v závěru přece jen zazněla slova

o snaze po zklidnění celé situace.

Zastupitelé si nejnižším možným

počtem hlasů 12 vyhradili pravo-

moci na řešení veškeré problemati-

ky LDO a LAZ a jmenovali pro

tento účel komisi ve složení: Josef

Sokolíček, Pavel Kliment, Mgr.

Bohumil Hloušek, Věra Strašilo-

vá, Jiří Svatoň, Ing. Jana Povolná,

Ing. František Martinec, JUDr. Jana

Havlíková. Zastupitelé dále dele-

govali zástupce města Josefa So-

kolíčka na jednání se společností

LDO.

zaznamenala E. Jašková

Mimořádně o odkupu podílu
společnosti Lesy a zeleň s.r.o.

Prodám pozinkovaný plech:

tabule 0,55 x 1 x 2 m, svitek

0,55 x 1m, dále plech pozink.,

mě*., hliník 0,6x1m. Nejlev-

nější mě! Jiří Wisz, ul. Za Kláš-

terem 1087, 66602 Předkláš-

teří u Tišnova, tel. 0504/413433

Policie ČR
V noci na 26. 1. došlo k vloupání

do dvou sklepních kójí obytného

bloku na sídlišti pod nemocnicí.

Dosud neznámý pachatel zcizil jízd-

ní kola, sportovní věci a různé ná-

řadí. Majitelům způsobil celkovou

škodu větší jak 100 tis. Kč.

V šetření je případ novoměstské-

ho občana, který v noci na 29. 1.,

posilněn alkoholem, vyvolal po ná-

vratu z restauračního zařízení v bytě

hádku s manželkou, z důvodu ne-

dostatku peněz na další konzumaci.

Hádka vyvrcholila vytažením nože

a pohrůžkou zabití celé rodiny. Před

příchodem přivolané hlídly stačil

prokousnout synovi prst.

Od 31. 1. je v šetření případ ne-

zodpovědného otce, který po dobu

delší jednoho roku neplní vyživo-

vací povinnost. Matce svých dětí

dluží částku větší než 40 tis. Kč.

Dne 6. 2. přišel k místní občance

na návštěvu syn její dávné přítel-

kyně. Ta ho pohostila jídlem i pi-

tím, hodinku si spolu popovídali.

Hned po jeho odchodu však zjisti-

la, že se za projevenou přízeň od-

vděčil odcizením peněženky s část-

kou 4700 Kč.

Dále jsou v šetření případy pře-

stupků, např. fyzické a slovní napa-

dení v bytě mezi bývalými manželi

ze dne 25. 1., krádež věcí z osobní-

ho automobilu ze stejného dne, za-

držení podnapilého řidiče ze dne 2.

2., fyzické napadení a krádež peněz

v diskoklubu z 3. 2., krádež cca 100

l benzínu ze dvou zaparkovaných

vozů z noci na 5. 2., krádež peně-

ženky s obnosem 1300 Kč z tašky

odložené v chodbě před pobočkou

ČP ze dne 5. 2. a krádež součástek

a benzínu ze zaparkovaných aut

se škodou nejméně 1400 Kč ze dne

7. 2.                           npor. Bouček

Městská policie
Bez váhání a s jistou dávkou od-

vahy se 27. 1. po 23:00 hodině vy-

dal občan z Radnické ulice proná-

sledovat podnapilé mladíky, kteří

zcela bezdůvodně rozkopli dveře

u jejich domu. Shodou okolností

ulicí projížděla hlídka městské po-

licie, která od přítomných zjistila

potřebné informace a bez prodlení

odjela pronásledovateli poskytnout

pomoc. Dostižení mladíci se na místě

doznali. Rozbité sklo však nebyli

ochotni zaplatit. Celá věc proto bude

mít dohru před komisí pro projed-

návání přestupků.

Jako „Šípková Růženka“ usnul

31. 1. podnapilý muž v novoměst-

ské restauraci. Probuzení spícího

v pohádkovém stylu zřejmě obslu-

hující číšnici nepřišlo vhod, a proto

přivolala na pomoc strážníky. Muž,

Policie informuje

který „opileckým“ spán-

kem v restauraci budil

veřejné pohoršení, byl

probuzen a vyveden na

čerstvý vzduch. Vše ne-

skončilo zrovna pohád-

kově. Nebo že by poku-

ta byla za dobrý konec

považována?

Úkol, který si měst-

ská policie dala pro le-

tošní rok, tj. věnovat zvý-

šenou pozornost chovu psů, je již

průběžně plněn. Ve dnech 3. 2., 5.

2. a 6. 2. byly řešeny případy vol-

ného pobíhání psů, za které byly

uloženy pokuty v celkové výši 500

Kč. Protože není naším cílem půso-

bit jen represivně, připravila měst-

ská policie ve spolupráci s odděle-

ním informatiky zdejšího MěÚ in-

ternetovou službu pro chovatele

psů. Podstatou služby je zveřejnění

fotografií a bližších informací o na-

lezených psech. Více na interneto-

vých stránkách (www. nmnm.cz).

   V současné době pátrá městská

policie po majiteli bílého špice, kte-

rého 3. 2. porazilo na Čapkově ul.

v N. Městě auto. Psovi bylo poskyt-

nuto drobné veterinární ošetření.

Jak je patrné z připojené fotografie,

zotavuje se rychle. Majitel se může

přihlásit osobně na městské policii

nebo může zanechat zprávu či vzkaz

na internetových stránkách města,

v sekci „Městská policie“.

Gregor Petr

I N Z E R C E
●  Prodám cihlový byt 3+1 v osob.

vlastnictví v D. Rožínce, protihod-

notou málo jeté auto možné, cena

dohodou, levně. 0608/137 418 (ve-

čer)

● Vyměním cihlový 3+1 v osob.

vlastnictví v D. Rožínce za menší

byt nebo jinou nemovitost. 0608/

137 418 (po 19. hod.)

● Koupím obrazy od malířů Jam-

bor, Blažíček, Kaván, Sedláček,

Lada. tel. 0603 163 485

JOSEF KADLECJOSEF KADLEC
výuka řízení motorových vozidel

Maršovice 36,
tel. 0616 / 616 928      0604 384 736

Sběrna SAZKY a.s. na Vra-

tislavově náměstí v N. Měs-

tě na Mor. upozorňuje na

změny v provozu kurzo-
vých sázek, zejména tipo-

vání sólo zápasů bez mani-

pulačních poplatků.

Bližší informace získáte na tel.

0616/618 694 nebo přímo ve

sběrně.

R E A L I T N Í  K A N C E L Á Ř
Masarykova 204, Nové Město na Moravě  nabízí

novinka: pronájem nebyt. prostor v budově autobusového nádraží

v NM, vhodné jako kanceláře

prodej nemovitosti
na ul. Dukelské v NM (restaurace, jiné podnikatelské účely

vše s advokátní praxí JUDr. Havlíkové

bližší informace na tel. 0616/618 057

INZERUJTE
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Novému Městu se představily novinky v lyžování

A T L E T I K A
V hale Elán v Bratislavě se 28. 1.

konalo halové Mistrovství Moravy

a Slezska. Petr Hubáček startoval

v závodě na 1500m a ani tentokrát

nezklamal. Vybojoval stříbrnou

medaili v čase 4:08,44 a prohrál

pouze s Trnáčkem ze Zlína.       ph

První místo a plaketu „Malé zlaté

lyže“ vybojoval v sobotu 27. l. do-

mácí PETR KUTAL (1988). Spolu

s ním na stupních vítězů stáli i další

kluboví kamarádi: na 2. místě TO-

MÁŚ FOUSEK (l987) a na 3. TO-

MÁŠ VAMBERA (1988). Tato tro-

jice zabojovala ve stejném pořadí

i na RKZ ve Třinci - Nýdku dne

l3. 1. Potěšil i LUKÁŠ JANČÍK

(l991), který stál ve své kategorii

mladších žáků na 3. místě.

Ale ani ostatní Novoměš^áci se

o těchto dvou víkendech neztratili:

Jiří Kutal (1986) v kategorii mlad-

ších dorostenců v severské kombi-

naci skončil na 5. místě.

mladší žáci: 9. Plhal Martin (1992),

12. Sláma Josef (1990), 13. Neděla

Petr (1989), 14. Kadlec Jakub

(1990), 15. Buchta Jan (1992)

Svůj velký závod absolvovali i na-

ši nejmenší. Že „Olympijské nadě-

je“ jsou opravdu nadějné, potvrdili

i chlapci ve stejnojmenném závodě

dne 13.1.

Závod Olympijských nadějí ve

skoku - Nové Město 13.1.: 1. Plhal

Martin (1991), 4. Bureš Martin

(1991), 5. Kozák Jan (1991), 11.

Humlíček Josef (1992), 15. Buchta

Jan  (1991)

Závod Olympijských nadějí v se-

verské kombinaci - Nové Město

13.1.: 1. Plhal Martin (1991), 3. Ko-

zák Jan (1991), 4. Buchta Jan

(1991), 5. Bureš Martin (1991),

6. Kadlec Miloš (1992), 15. Humlí-

ček Josef (1992)
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„Malá zlatá lyže“ v rukou NovoměšXáků

VÝSLEDKY * VÝSLEDKY * VÝSLEDKY * VÝSLEDKY

Zlatá lyže
muži 10 km volně: 1. Bjönviken 21:01,8, 2. Trettenrud (oba Norsko) –

1,5, 3. Bauer –5,5, 4. Michl –25,2, 5. Kašpar  -46,4, 6. Tempír –47,4

ženy 5 km volně: 1. Kocumová 11:21,42, 2. Rajdlová –0,35, 3. Letenská

–0,91, 4. Balatková –1,03, 5. Štursová –29,49, 6. Bublová –43,34

Světový pohár
muži, sprint: 1. Broers, 2. Elden (oba Norsko), 3. Palolahti (Finsko),

4. Sommerfeldt (Německo), 5. Heetland, 6. Solbakken (oba Norsko),

7. Zorzi (Itálie), 8. Verdenius, 9. Bjönviken (oba Norsko), 10. Ylönen

(Finsko) ... 20. Koukal

ženy, sprint: 1. Čepalova (Rusko), 2. Moen (Norsko), 3. Künzel (Němec-

ko), 4. Pienimäki (Finsko), 5. Kjerstadmo (Norsko), 6. Saarinen (Finsko),

7. Follis (Itálie), 8. Sorkmo (Norsko), 9. Moroder (Itálie) ... 14. Kocumo-

vá, 15. Rajdlová

Na fotografiích v pásu je nejnáročnější místo trati zvané velbloud (vlevo,

foto Richard Peška, ostatní Jan Hlaváček), nejlepší muži v závodu Zlaté

lyže  na 10 km (uprostřed), vítězky závodu Zlaté lyže  na 5 km, (vpravo)

a  reprezentant Martin Koukal (dole).

Nečekané setkání
Při závodech Světového poháru

došlo i k nečekanému setkání. Re-

prezentanta Norska Jana Jacoba

Verdenia, původem Holan_ana,

„objevila“ holandská delegace

z Waalre. Měl postaráno o vydatné

fandění a ač na stupních vítězů na-

konec nestál, fotografován byl víc

než kdo jiný. Na snímku se staros-

tou Waalre Pietem Rossou.

Jan Jacob Verdenius je zajíma-

vý i pro Novoměš^áky, protože

k jeho prvním trenérům patřil Jiří

Bláha.
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Hromadným startem se vydali ve

dnech 3. a 4. února do bílé stopy

muži i ženy při závodech Zlaté lyže,

ve sprintu sbírali závodníci cenné

body do hodnocení Světového po-

háru. Další novinkou, alespoň pro

novoměstské diváky, bylo umělé

převýšení nazývané velbloud. Pro

pasivní účastníky závodů vděčné

místo ke sledování závodů, pro zá-

vodníky místo, kde se často rozho-

dovalo o výsledku.

Zlatou lyži ovládli v mužské ka-

tegorii Norové. Využili benevolen-

ce pořadatelů, přihlásili se do závo-

dů po termínu a i s nevýhodnými

vysokými startovními čísly byli

dobře vidět na trati i na stupních

vítězů. Závod žen byl tentokrát bez

mezinárodní konkurence, podle

předpokladů se prosadily závodni-

ce z českého reprezentačního týmu.

Kateřina Neumannová nepřijela,

dala přednost přípravě na MS

v Lahti. Jak je vidět z ankety, která

probíhá na webových stránkách

www.goledenski.cz, lehce nadpo-

loviční část veřejnosti jí to má za

zlé.

Před závody Světového poháru

vyběhla ještě v neděli před poled-

nem do bílé stopy  mládež. Odpo-

ledne a podvečer již patřily sprinte-

rům. Skvěle připravené tratě a ne-

méně skvěle nasvícený areál  žily

až do osmnácté hodiny, na závody

nečekaně pozdní. Čeští závodníci

se tentokrát museli sklonit před za-

hraničními, by^ mezi ženami se Zu-

zana Kocumová a Kamila Rajdlová

do čtvrtfinálových běhů probojo-

valy.

K úspěchu v tomto typu závodů

prý patří nejen lyžařské umění, ale

i patřičná dávka štěstí. Pády byly

časté i v Novém Městě a neminuly

ani vedoucího závodníka SP Itala

Christiana Zorziho.

Pořadatelé mohou být spokojeni.

Vše klapalo, závody se vydařily,

obleva přišla těsně po nich. Slova

uznání jsou namístě.       E. Jašková


