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Novoměstsko

Před otevřením
kulturního domu

Druhá etapa rekonstrukce kul-
turního domu se chýlí ke konci. 
Už je známo datum slavnostní-
ho otevření i jméno zpěváka, kte-
rý při této příležitosti  novoměst-
ským divákům zazpívá. Dne 15. 
května zde vystoupí Daniel Hůl-
ka. 

Pro veřejnost se od 1. května ote-
vře i restaurace. Na základě výbě-
rového řízení ji bude provozovat 
Petr Štěpánek, pod jehož vedením 
je i Maršovská rychta.

Návštěvníky již po vstupu do 
budovy překvapí jinde situovaná 
šatna, změnila se i dispozice toa-
let. V rozšířeném přísálí se najde 
místo na menší výstavy - ta úplně 
první v měsíci květnu bude z fo-
tografií Radka Jaroše. Byly rozší-
řeny i prostory prvního poscho-
dí. Městská knihovna zůstává 
na stejném místě jako dříve, na 
opačné straně pak jsou nyní dva 
přednáškové sály. Očekává se, že 
budou využívány pro vzdělávací 
akce a besedy.

Celkové náklady této etapy re-
konstrukce činí 30 mil. Kč, z toho 
17 mil. Kč získalo město jako do-
taci z evropských fondů, a to z Re-
gionálního operačního programu 
Jihovýchod.                     EJ

Bude úspěch skutečně úspěchem, nebo se zalekneme?
Projekt Regeneračního centra v 

Novém Městě na Moravě v pres-
tižní soutěži strategických projek-
tů v oblasti udržitelného cestovního 
ruchu na území krajů Jihomorav-
ského a Vysočiny uspěl. Je jedním 
z devíti projektů, které získávají vý-
znamnou finanční podporu.

Regenerační centrum bylo v pří-
mé konkurenci s obdobným zámě-
rem, který zpracovalo město Žďár 
nad Sázavou. Náš projekt však byl 
hodnocen výrazně lépe. Mnohými 
tolik kritizovaná ubytovací kapaci-
ta vyšší úrovně i rozsah a uspořá-
dání vodních ploch a vitálního svě-
ta byly klíčovým momentem pro 
hodnotitele.  Hodnocení udržitel-
ného cestovního ruchu má své jas-
né pilíře. Regenerační centrum je 
projekt svým významem nadregi-
onální, který má nezpochybnitelný 
dopad do oblasti cestovního ruchu 
na Novoměstsku i v kraji Vysočina. 
Může přinést nové pracovní příle-
žitosti nejen v samotném regecen-
tru, ale i v další doprovodné infra-

struktuře a službách. Regecentrum 
od samého počátku nebylo konci-
pováno pouze pro potřeby Nové-
ho Města na Moravě. Takové zaří-
zení by sice bylo investičně levnější, 
ale pro ekonomiku regionu by ne-
přineslo vůbec nic. 

Strategičnost a hlavní význam je v 
rozšíření pestré nabídky turisticky 
atraktivnímu území, ve kterém žije-
me. Běžecké stopy, sjezdovku, cyk-
loturistiku, turistiku i horolezec-
tví v nádherné krajině doplňujeme 
o regeneraci těla i ducha. Nabídka  
má jednoznačné vazby při pořá-
dání letních a zimních světových 
soutěží v areálu Ski hotelu. Další 
rozměr nabízí rekonstruovaný kul-
turní dům. Nové Město na Mora-
vě se může stát i zajímavým místem 
kongresové turistiky. 

V historii města najdeme řadu 
klíčových momentů a událostí, kte-
ré znamenaly velký rozkvět. Měs-
to bylo krásně založeno a díky pra-
covitosti a hrdosti místních občanů 
se rozrůstalo a získávalo stále vět-

ší význam. Bylo soudním i správ-
ním okresem, rodištěm význam-
ných osobností ve všech oblastech 
společenského života. Vždy bylo 
významným kulturním a sportov-
ním centrem.

(dokončení na str. 4)

Nové Město na Moravě bude na jaře čisté, upravené a rozkvetlé. Starají se 
o to pracovníci městského úřadu (foto nahoře),  TS-služeb s.r.o. (rozhovor 
Na Velikonoce… na str. 8), novoměstského zahradnictví i občané sami. Fo-
todokumentace nastupujícího jara i na poslední straně.



Dům dětí a mládeže KlubíčkoÚmrtí

Narození

Poděkování

Vzpomínka

Kino

17. 3. Vlasta Janů               (1949)

18. 3. Josef Trávníček            (1930)

20. 3. Danuše Kozáková       (1938)

22. 3. Pavel Mitana               (1941)

  4. 3. Magdaléna Anderková
13. 3. Darina Laifrová
15. 3. Alena Mádlová
16. 3.  David Straka
16. 3.  Denis Straka
18. 3. David Kolbábek
19. 3. Jan Kliment
24. 3. Tobias Rohovský

Děkujeme přátelům, známým 
a spolupracovníkům z bývalého 
Uranového průzkumu  za proje-
venou soustrast a účast při posled-
ním rozloučení s panem Richar-
dem Latislavem. 

za celou rodinu Richard Latislav ml.

Dne 23. dubna uplyne rok, co nás 

navždy opustil pan Ludvík Kulík. 

Vzpomínají manželka a děti s ro-

dinami.

10. so ve 20 h.

Pouta

ČR/SR 2009, drama/thriller, 146 

min, nevhodný do 12 let, premié-

ra, 70 Kč - Československo, 1982. 

Totalitní režim se zdá jako neko-

nečný a neukončitelný. Násilnic-

ký příslušník tajné policie, je plný 

vzteku a zoufalství...

st ve 20 h. 

Vlkodlak

Velká Británie/USA 2010, horor/

thriller, české titulky, 102 min, ne-

vhodný do 15 let, premiéra, 65 Kč  

- V kraji dětství se po nocích toulá 

a vraždí krvelačné monstrum.

 17. so ve 20 h.   

Nebe, peklo… země

Slovensko 2009, drama, 95 min, 

nevhodný do 15 let, premiéra, 70 

Kč – Mladá baletka dostává život-

ní profesní nabídku, ale téměř zá-

roveň přichází  i partnerova nevě-

ra. Také si zlomí nohu. Může být 

hůř?

21. st v 18 h.

Mikulášovy patálie

Francie 2009, rodinná komedie, 

český dabing, 91 min, přístupný, 

premiéra, 65 Kč - Malý Mikuláš 

zaslechne rozhovor rodičů, který 

ho dovede k domněnce, že ma-

minka je těhotná. Co když už ne-

bude středem pozornosti? 

23. pá ve 20 h.

New Yorku, miluji Tě! Filmový 

klub

Francie/USA 2009, romantické 

drama, české titulky, 103 min, pří-

stupný, premiéra, 70 Kč - Pohled 

na New York očima lásky vyjadřu-

je skupina těch nejkreativnějších 

současných režisérů i herců. Jejich 

příběhy se odehrávají v pěti  newy-

orských čtvrtích.

24. so ve 20 h., 25. ne ve 20 h.

Ženy v pokušení

ČR 2009, komedie, 118 min, pří-

stupný, premiéra, 75 Kč - Odbor-

nice na manželské problémy zjiš-

ťuje, že se dostala do situace, jaké 

řeší s pacienty. Oporou jí chtějí být 

dcera i matka.

28. st ve 20 h.

Svítání

USA 2009, sci-fi horor, české titul-

ky, 98 min, nevhodný do 15 let, 65 

Kč - Skupina lidí, která ještě není 

nakažená tajemným virem, se jen 

tak nehodlá smířit, že lidstvo po-

malu vymírá, a je ochotna udělat 

pro záchranu vše.

Mateřské centrum Zvoneček při DDM Klubíčko

herna pro děti vždy od 8.30 hod.

12. 4. Barevné cvičení Cvičení pro nejmenší s říkankami, vede Jindřiška 

Nečasová 

19. 4. Kulinářská dílna - Vaříme zdravě, rychle pro naše děti, vede Ka-

mila Jamborová

26. 4. Tvořivá dílna  Tentokrát budeme zdobit trička pro naše děti originál-

ní malbou. S sebou jednobarevné bavlněné tričko, vede Alena Sobotková

110 let organizovaného včelařství v Novém Městě VII.
Neradostnou zprávu se dozvěděli 

včelaři z Novoměstska v letošním 

jubilejním  stodesátém roce exis-

tence své organizace. V Novém 

Městě na Moravě se objevil mor 

včelího plodu. Dnes se vám proto 

pokusíme především popsat způ-

sob ochrany včelstev před morem 

a také zodpovědět na časté dotazy, 

zda je mor nebezpečný pro lidi. 

Jediným opatřením je likvidace 

včelstva i veškerého zařízení oh-

něm. Pro včelaře je to smutné, ale 

bohužel jediné účinné řešení, kte-

rým je možné zabránit šíření ná-

kazy a případného znovuvypuknu-

tí po několika letech. Spory včelího 

moru totiž mohou přežít i několik 

desítek let například ve starých ne-

používaných úlech a včelínech, aby 

po letech znovu zaútočily na vče-

lí plod. 

V České republice se v posled-

ních pěti letech pohybuje počet 

ohnisek včelího moru mezi 180 

až 250. Také na Novoměstsku bu-

dou letos pro včelaře platit přís-

ná preventivní opatření. Mezi ně 

patří například likvidace  nepou-

žívaných prázdných úlů a chova-

telských zařízení, pokud nejsou 

zabezpečena. Včelaři by měli také 

zamezit přístup včel do neobsaze-

ných úlů. Možná, že i na vaší za-

hradě je starý nepoužívaný včelín, 

který by mohl být místem, ve kte-

rém můžou spory včelího moru 

přežívat. Jeho likvidací – spálením 

můžete i vy přispět k ochraně před 

nákazou, které včely ani včelaři ne-

dovedou čelit.

Mor včelího plodu není v žádném 

případě pro člověka nebezpečný – 

ohrožuje ale samotnou další exis-

tenci včelí populace. Onemocnění 

vyvolává nákaza bakterií Paeni-

balcillus larva, která se rozmnožu-

je v těle včelí larvy. Spory vyklíčí v 

těle larvy a ta pak uhyne. Uhynu-

lé larvy se rozpadnou v kašovitou 

hmotu, kterou sice včely dokve-

dou uklidit, ale nevědomky přitom 

roznáší nákazu po celém úlu. Včel-

stvo pak slábne, až vyhyne úplně. 

Opuštěný úl se pak stane snadným 

terčem pro loupeživá včelstva a ná-

kaza se šíří dál. Bakterie ve formě 

silně zapouzdřených spor se dove-

dou zavrtat i několik milimetrů do 

dřeva. V některých zemích se po-

kouší léčit včelí mor antibiotiky. 

Jejich podávání ale jenom zmírní 

klinické příznaky a onemocnění 

po čase propukne znovu.                         

Petr Hladík 

ZO ČSV Nové Město na Moravě

Recept pro vás: Horká medová limonáda – nahradí grog nebo svařák.

1 lžíce medu, 3 lžíce pomerančové šťávy/džusu, 5g celé skořice, 2 hřebíč-

ky, citrónová kůra, 2 dcl vody. Příprava: Vodu svaříme s kořením a citró-

novou kůrou, med rozmícháme s pomerančovou šťávou a smícháme se 

svařenou vodou. Ihned podáváme.

10. 4.,  9,30 h. Jam – dopoledne s hudbou
17. 4., 9,30 h., táborová základna Olešná – Zvídavý badatel Převážně 
přírodovědné zaměření. Dozvíš se zde informace o zvířatech a rostlinách 
z celého světa a prohloubíš si přírodovědné znalosti. Vstupné 30 Kč, s se-
bou přezůvky.
24. 4. 9,30 h.  Jam – dopoledne s hudbou

Klub seniorů
po 12. 4., 16 h., DPS  -  Zábavný kvíz           
po 19. 4., 16 h., DPS -  Sopky jižní Itálie – beseda s  Mgr. J. Kadlecem
út 27. 4. Poznáváme proměny našeho města - vycházka přes Holubku do 
Maršovic, sraz ve 14 h. u nádraží   
pá 30. 4. Čarodějnice - zveme k účasti v průvodu od MěÚ k zahrad-
nictví, kde se bude pálit oheň. Masky a košťata vítány. Sraz před MěÚ 
v 19,00 h.

Svátek Božího milosrdenství a žehnání varhan 
kostel Božího milosrdenství

 a sv. Faustyny ve Slavkovicích 

neděle 11. dubna, od 12 hod. 

15.00 hod.: MŠE SVATÁ 
(Hlavní celebrant: Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký)

Městská knihovna oznamuje 
všem čtenářům, že znovuotvírá 
knihovnu dne 19. dubna 2010.

Otvírací doba:
Po:                        12,30 - 17,00
Út:  zavřeno
Stř:   9 - 11,00     12,30 - 18,00
Čtv: zavřeno
Pá:   9 - 11,00      12,30 - 17,00
So:   9 - 11,00  oddělení pro 
         dospělé a studovna

Dne 14. dubna uplynou dva roky 
od úmrtí našeho manžela, tatínka a 
dědečka, pana Karla Jozy. 

Vzpomínají manželka Marta a dce-
ry Martina, Eva a Jana s rodinami.

  

Sňatek
27. března

Alena Chmelařová Miroslav Šedý
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ZUŠ  Jana Štursy
Absolventský koncert hudební-
ho oboru  čtvrtek 22. dubna 2010 
v 17:00 hod., Horácká galerie

Světový den vody 
v režii Ekotýmu 1. základní školy 
Každoročně si 22. března svět při-

pomíná Světový den vody a s ním i 
tvrdou realitu, že na celé zeměkou-
li více jak miliarda lidí trpí nedo-
statkem pitné vody. Je zcela zřej-
mé, že čistá voda znamená život.

Bezhlučně přijde až k nám, je 
bezbarvá, bez chuti či zápachu, 
skoro jakoby ani neexistovala…

A přeci je všude, bez ní by zkrát-
ka život nebyl možný. Je třeba, aby 
každý pochopil cenu vody, draho-
kamu, kterým nesmíme plýtvat, 
ani ho znečišťovat. Proto je nutné 
si tuto skutečnost neustále připo-
mínat.

U nás jsme si s faktem, že tekoucí 
voda není tak samozřejmou věcí, 
jak se nám může na první pohled 
zdát, popasovali zábavnou for-
mou. Pod vedením členů Ekotýmu 
a za přispění všech našich žáků, 
pedagogů, kolemjdoucích i ostat-
ních zájemců vznikla během 210 
minut kapka o velikosti 4x2,30m z 
8 399 modrých víček od PET lahví. 
Na zápis do České knihy rekordů 
to sice zatím nebylo, ale všem dě-
kujeme za ochotu i nadšení, se kte-
rým se tohoto úkolu zhostili.

Mgr. Pavlína Poláčková,
učitelka 1. ZŠ

13. 4. 1945 padl u N. Města Hy-
nek Hájek (velitel místní čet-
nické stanice, odbojář, 65. výro-
čí úmrtí, narodil se 1. 2. 1889 v 
Přerově)
24. 4. 1890 se v Zámku Žďáře na-
rodil Alois Podloucký (akade-
mický malíř, 120. výročí narození, 
zemřel 1. 1. 1965 v N. Městě)
25. 4. 1960 zemřel v Brně PhDr. 
Inocenc Arnošt Bláha (profe-
sor filologie a sociologie, v le-
tech 1904-1919 působil na reálce 
v N. Městě, 50. výročí úmrtí, na-
rodil se 28. 7. 1879 v Krasoňově 
u Humpolce)

Z významných 

výročí

Horácké muzeum
• Výstava „II. světová válka – oku-

pace a odboj na Novoměstsku“

(20. 4.-23. 5. 2010)

otevírací doba: 

duben:   út – so   9.00 – 16.00

květen:  út – ne   9.00 – 16.00

• Novinka: „Venkovské stavby 

na Moravském Horácku“ – au-

toři  publikace Mgr. Jan Kuča  a 

dr. Věra Kovářů věnují pozornost 

historickým kořenům vzniku ven-

kovské zástavby  vesnic a městeček 

moravské části Vysočiny i jejím 

proměnám do dnešní doby. Četné 

mapy a bohatá fotodokumentace  

slouží k orientaci čtenáře, vedle 

odborníků osloví i chalupáře. Vel-

ké množství fotografií venkovské 

zástavby pochází  z oblasti Novo-

městska.  Cena 390 Kč.

Horácká galerie
• Miloš Cvach – Cestou výtvarnou 

(reliéfní tvorba)  do 2. května

• Jana Švábová – Pastely, akvarely 

(15. dubna - 30. května)

Jana Švábová patří k výtvarníkům, 

které k umění nenásilně a přiro-

zeně přivedl sám život, zpočátku 

k divadlu a k těm, kdo ho tvoří, a 

po té k literátům, básníkům, vý-

tvarníkům. Devět let sdílela život 

s historikem umění Jiřím Šerých 

a třiadvacet let provázela životem 

akademického sochaře Mojmí-

ra Preclíka. Janu Švábovou již přes 

čtyřicet let prezentují na veřej-

nosti pastely – komorní a výrazo-

vě strukturovaná dílka, obestřená 

tajemstvím, se snovou kresebnou 

stopou, s širokým spektrem vklá-

daných emocí a důrazem klade-

ným na barevnou škálu vnitřního 

i okolního světa.

Centrum ZDISLAVA

v Novém Městě na Moravě
zve na výstavu výtvarných prací

TEN UMÍ TO 
A TEN ZAS TOHLE …

Horácká galerie, do 18. dubna
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Ovoce a zelenina do škol
Jsme zařazeni v síti Zdravých škol, 

jejímž záměrem je aplikovat strategii 
podpory zdraví na podmínky školy. 
V praxi to znamená, že se pedagogo-
vé snaží promýšlet záměrně svoje čin-
nosti tak, aby co nejpozitivněji ovliv-
ňovali své svěřence ve všech možných 
oblastech.

Program Ovoce a zelenina do škol, 
který je dotovaný z evropských a ná-
rodních prostředků, téměř dokonale 
zapadá do dlouhodobé koncepce naší 
školy. Je určen žákům prvních až pá-

tých ročníků základních škol. Cílem 
je naučit děti jíst více ovoce a zeleniny 
a pokusit se tak změnit nebo alespoň 
kladně ovlivnit jejich současné i bu-
doucí stravovací návyky. Dosud se do 
tohoto programu přihlásilo přibližně 
2761 škol s téměř 310 000 žáky a my 
jsme jednou z nich. 

V rámci projektu bude dodává-
no sezonní ovoce a zelenina, ovoc-
né a zeleninové šťávy, které musí být 
bez umělých přísad, přidaných cuk-
rů, tuků nebo soli.

Produkty dostávají děti z cílové sku-
piny zdarma a jsou jim dávány nad 
rámec pravidelného školního stravo-
vání.

V první várce byla jablíčka, v dru-
hé pomeranče. Uvidíme, co dosta-
nou žáci v následujících týdnech. 
Doufáme, že tyto svačinky děti ocení. 
Všechny zájemce budeme  pravidel-
ně informovat i na webových strán-
kách školy.

 Mgr. Pavlína Poláčková
  učitelka 1. ZŠ

32. setkání Nových Měst Evropy 
Pokusíme se pokořit dva české rekordy

V rámci 32. setkání Nových Měst 
Evropy se v Novém Městě na Moravě 
pokusíme pokořit dva české rekordy. 
Oba pokusy proběhnou v pátek 18. 
června v lyžařském areálu u hotelu 
Ski, první v odpoledních a druhý ve 
večerních hodinách. První pokus o 
rekord se aktuálně rodí ve firmě Lyže 
Slonek, ve které se vyrábí lyže v nad-
životní velikosti. Její délka by měla 
být kolem sedmi metrů, šířka třicet 
a tloušťka 7 cm. Lyže bude vyrobena 
ze dřeva podle vzoru staré běžkař-
ské lyže, novodobý originál najde po 
pečlivém měření a vážení pod dohle-

dem pelhřimovské Agentury Dobrý 
den svůj domov na vybraném a ve-
řejnosti dostupném místě. (Foto části 
lyže na poslední straně.)

Druhý rekord má pracovní název 
„Pokus o největší počet Novoměšťá-
ků na jednom místě“ a začne v pátek 
18. 6. ve 21:30 hodin ve speciálním 
stanu, který během setkání Nových 
Měst Evropy vyroste vedle biatlonové 
střelnice. Podmínkou bude odevzdá-
ní hlasovacího lístku, na kterém musí 
každý účastník označit, že se narodil 
nebo žije v Novém Městě. Hlasovací 
lístky bude možné získat v Informač-

ním centru v 
Novém Městě na 
Moravě od 1. 6. do 
18. 6. do 12:00 hodin nebo si je stáh-
nout z internetu, v každém případě 
však hlasovací lístek musí potvrdit 
pracovník Informačního centra na 
základě předložení občanského prů-
kazu. Odměnou bude všem účast-
níkům Noční balonová show, kte-
rá bude po sčítání hlasů následovat. 
Bližší informace získáte také ve vy-
sílání Televize Vysočina na www.te-
levizevysocina.cz ve zpravodajství z 
25. března. 

Věra Staňková

Bude úspěch skutečně úspěchem, nebo se zalekneme? 
(dokončení z titulní strany)

Na tradiční řemesla navázala vý-
stavba nemocnice, Chirany a Spor-
tenu. Firmy, které jsou i dnes největ-
ší zaměstnavatelé na území města.  
Knihy, kroniky a staré fotografie 
dokládají  vývoj a zachycují slávu. A 
když se dívám na jednu zažloutlou 
fotku, kde nad několika chalupami 
dominuje budova gymnázia, říkám 
si, že postavit takovou stavbu tehdy 

znamenalo velkou odvahu. Vyplati-
la se. Dodnes je naší chloubou a no-
sitelem vzdělanosti. 

Ne, nechci srovnávat výstavbu 
historického centra města ani bu-
dovu gymnázia či nemocnice a dal-
ších cenných a významných ob-
jektů s výstavbou Regeneračního 
centra. Žijeme v jiné době, v jiných 
podmínkách. Ale pokud nechceme 
žít pouze z odkazu a práce našich 

předků, měli bychom budoucí ge-
neraci předat něco nového, odpo-
vídajícího kvalitě a standardům ži-
vota v jednadvacátém století. Nyní 
máme příležitost navázat na odva-
hu našich předků a obnovit  výji-
mečnost a prim města v regionu,  
který jsme měli až do doby prů-
myslového rozvoje Žďáru nad Sá-
zavou.                 Zdeňka Marková, 

starostka města

Černý rybník
Po dlouhých letech se dočkal vel-

ké rekonstrukce Černý rybník. Již 
v zimních měsících, za příhodné-
ho mrazivého počasí, byl mnoha-
letý sediment, přinášený na dno 
rybníka potokem z okolních polí, 
odvážen. Sediment neobsahoval 
žádné škodlivé látky, skončil tedy 
znovu na zemědělské půdě.

Rybník byl osazen novým vy-
pouštěcím zařízením (viz foto 
vpravo), bude opatřen novým bez-
pečnostním přelivem a upravena 
bude i hráz.

Stavební práce provádí firma JCZ 
s.r.o. Maršovice. Celkové finanční 
náklady předpokládají částku více 
než 6 mil. Kč, z toho 90 % uhradí 
jak evropské, tak státní dotace. Dílo 
bude dokončeno v letošním roce.

Rybník se nachází v 1. zóně 
CHKO Žďárské vrchy, proto je 
stavba důsledně kontrolována, aby 
neohrozila tamější rostlinný a ži-
vočišný biotop. Této skutečnosti 
musel být podřízen i projekční ná-
vrh stavby.

dle informací Miloše Hemzy,
odbor ISM

Ukázky z práce
bezpečnostních sborů

Dne 27. dubna v průběhu dopo-
ledne se budou moci školáci i ostat-
ní zvídavá veřejnost podívat na 
ukázky z práce hasičů (u hasičské 
zbojnice na Školní ulici), městské 
policie (na hřišti u Klečkovského 
rybníka) a policie České republiky 
(u služebny na Žďárské ulici).

V loňském roce na podobné 
předváděcí akci policisté mimo 
jiné představili několik méně ob-
vyklých dopravních prostřed-
ků. Policejní motocykly, policejní 
sněžný skútr, policejní koně i vod-
ní dělo…                                       EJ

Táborová základna
v Olešné před 

další rekonstrukci
Budovu bývalé základní školy a 

mateřské školy v Olešné dnes pro-
vozuje Dům dětí a mládeže Klubíč-
ko. Pořádá zde jak část svých běž-
ných aktivit, a to především pro děti 
z Olešné, tak víkendová i týdenní 
soustředění a tábory. Všechny tyto 
aktivity bylo možno zahájit po re-
konstrukci budovy v roce 2008.  

Od 1. září letošního roku dojde 
k dalšímu vylepšení. Za využití 
dotace 2 mil. Kč bude dosavadní 
nevyhovující topení  nahrazeno 
ekologičtějším a úspornějším kot-
lem na spalování peletek (peletky 
jsou nové palivo vyráběné z čisté 
biomasy, většinou z dřevěných pi-
lin), budova bude odvlhčena a za-
teplena.       EJ



CELOPLOŠNÁ DERATIZACE v Novém Městě na Moravě
Vážení občané, po určité době 

se na Vás opět obracíme s infor-
mací o celoplošné deratizaci, kte-
rá bude v našem městě realizo-
vána v měsíci dubnu. Nahrazuje 
dříve plánovanou deratizaci, kte-
rá se měla uskutečnit na podzim 
loňského roku. 

Kladení prvních nástrah pro-
běhne v termínu 19. 4. 2010 až 
30. 4. 2010. Následně bude pro-
bíhat  kontrola pokládek a jejich 
případné doplnění přibližně  po 
14 dnech od první pokládky. Celá 
akce závisí na vhodných klimatic-
kých podmínkách.

Deratizaci je povinen provádět 
každý vlastník nemovitosti (bu-
dovy nebo pozemku), kde k vý-

skytu hlodavců dochází nebo kde 
se již přemnožili.

Deratizaci pro město Nové Měs-
to na Moravě a případné zájemce 
ze strany firem, organizací, SVJ a 
ostatní veřejnosti provádí pracov-
níci firmy ASANAČNÍ SLUŽBY 
Ambrož-Eler z Hamrů nad Sáza-
vou, vedené MVDr. J. Vondráč-
kovou (tel.č. 603 542 628).

Pokud si firmy nebo jednotlivci 
provádí deratizaci vlastními sila-
mi, je třeba ji provést  souběžně 
s termínem celoplošné deratiza-
ce za spolupráce všech zúčastně-
ných. Jen tak má celoplošná akce 
význam a finanční prostředky vlo-
žené do této akce budou efektivně 
využívány.

UPOZORNĚNÍ !!!
1. Upozorňujeme občany, že v do-
bě deratizace je třeba zamezit vol-
nému pobíhání domácích zvířat – 
psů a koček.  Předejdete tak možným 
komplikacím po náhodném požití 
nástrahy nebo uhynulého hlodavce 
Vaším zvířetem!
2.  Majitelé a správci všech objek-
tů mají povinnost umožnit pro-
vedení deratizace podle zákona č. 
200/1990 Sb., o přestupcích a zá-
kona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví.
3. Za účelem systematického 
provedení deratizačního zásahu 
bylo území města rozděleno do 
několika lokalit, ve kterých budou 
postupně proškolenými pracovní-

ky kladeny nástrahy.
4. Nevyhazujte zbytky potravin 
na volná prostranství! Odhazo-
váním zbytků jídla na volné pro-
stranství KRMÍTE  hlodavce, kte-
ré se snažíme likvidovat. 

Kontaktní osoba: Luboš Sme-
tana, odbor ISM MěÚ, tel. č. 566 
650 224

Na tomto výše uvedeném kon-
taktu je možno domluvit poža-
davky  občanů na provedení dera-
tizace v jejich nemovitosti. 

Veškeré tyto informace jsou zve-
řejněny na internetových strán-
kách města, úředních deskách 
MěÚ a budou před zahájením akce 
vyhlášeny i místním rozhlasem.

Luboš Smetana, odbor ISM

Na velikonoční svátky už bylo Nové Město uklizené a čisté
Dlouho po uzávěrce, doslova na poslední chvíli si našel čas na rozho-

vor o jarním úklidu novoměstských ulic  jednatel  TS-služeb s.r.o. Ing. 
František Laštovička. 

Proč jdete tak pozdě, vždyť jsme 
tento rozhovor ani nemuseli stih-
nout…?

Teprve nyní, v pátek 2. dubna do-
poledne, mohu s čistým svědomím 
opravdu říct, že základní čištění je 
hotové. A to včetně silničních prů-
tahů městem, tedy ulic Žďárská, 
Masarykova, Soškova, Křičkova 
a Nezvalova – silnic, které jsou ve 
správě SÚS a které by TS-služby 
sice čistit nemusely, ale pro spoko-
jenost obyvatel také na své nákla-
dy čistí.

Přál jsem si, aby na Velikonoce 
bylo město čisté, a povedlo se.

Co přijde na řadu po zmiňova-
ném základním čištění?

Od 6. dubna zahájíme komplex-
ní blokové čištění. V předstihu osmi 
dnů upozorňujeme majitele parku-
jících vozů, aby přeparkovali. Tento 
systém se osvědčil, lidé mají pocho-
pení a umožňují, aby se technika do-
stala v okolí jejich bydliště všude.

Zaznamenal jste nějaké stížnos-
ti? Třeba na prašnost na ulicích?

Ano, ale týkalo se to silničních 
průtahů na již zmiňovaných uli-
cích. Tyto silnice jsou v majetku 
kraje a uklízet je má SÚS. Protože 
nám to kapacity dovolily, uklidili 
jsme je na náklady TS-služeb také. 
Ne všude jsme se dostali k úklidu 
s technikou tak, aby tam bylo čis-

Kdy jste začali?
Začínalo se 1. března ručním čiš-

těním chodníků. Využili jsme pra-
covníků VPP a VPS. Od 15. břez-
na nastoupila mechanizace – dva 
malé nakladače se zametací ná-
stavbou,  rozměrově vhodné i do 
úzkých prostor.  V tu dobu byl na-
kládaný materiál ještě vlhký, takže 
se při práci neprášilo. Využíval se 
i zametací vůz IFA. Od 22. března 
jsme využívali zametač chodníků 
zapůjčený od Technických služeb 
Bystřice n.P. V porovnání s jinými 
městy je novoměstský náskok pa-
trný.

to hned, možná i tam se najde při-
pomínka. V zásadě však lze říci, že 
máme čisté město.

A co městské trávníky?
Od 6. dubna  začneme městské 

trávníky ručně uhrabávat. Mož-
ná se ještě hodí připomenout, že 
k jarnímu úklidu patři i březnový 
úklid obou novoměstských hřbito-
vů a hřbitova v Olešné. 

Takže jste celkově spokojen?
Ani ne spokojen, ale rád, že se 

vše stihlo bez nervozity a stížnos-
tí. A děkuji všem těm, co se na ruč-
ním čištění ulic podíleli. A nebyli 
to vždycky jen pracovníci TS-slu-
žeb, mnozí z obyvatel města si před 
svým domem uklidili sami.

ptala se Eva Jašková

Návrhy řešení dopravy na ulicích Budovatelů a Malá
Komise dopravy při MěÚ se na 

svém posledním jednání zabýva-
la mimo jiné  i možnou  změnou 
režimu dopravy na ul. Budovate-
lů. Pokusy změnit způsob dopra-
vy v této lokalitě byly v minulos-
ti již zaznamenány. Cílem snahy 

je odlevit dopravou velmi zatíže-
né ul. Masarykově. Z diskuze na 
dané téma vyplynuly v zásadě tři 
možné varianty řešení:

1. ponechat stávající stav
2. otevřít ulici pro obousměrný 

provoz, za předpokladu realizace 

některých dopravně bezpečnost-
ních opatření (30 km/h, zpoma-
lovací prahy, apod.)

3. posunout stávající uzávěru 
betonovými květináči na opačný 
konec ulice, na úroveň mezi bu-
dovou pošty a hotel. domem. V 
principu jde o obdobu stávající 
situace, ale umožňuje přístup do 
lokality rovnou z ul. Brněnské, 
kam by většina dopravy z ulice i 
do ní většinou zřejmě směřovala. 
To vše také za předpokladu reali-
zace některých dopravních opat-
ření.

Komise nabízí uvedený záměr k 
široké diskusi, zejména místním 
obyvatelům, kterých se to týká 
nejvíce. Za tímto účelem bude 
na web. stránkách města (www.
nmnm.cz) zřízena speciální ad-
resa, kam může veřejnost posí-
lat své příspěvky k dané proble-
matice. 

Na zmíněném jednání komise 
řešila i situaci v dopravě na uli-

ci Malé. Jde o úsek mezi ul. Ma-
sarykovou a Tyršovou, kde se ob-
jevují problémy v parkování a 
stání vozidel. Tento úsek prošel 
v r. 2005 kompletní rekonstruk-
cí, včetně řešení parkovacích stá-
ní. V současné době se však pů-
vodně klidová zóna změnila v 
zónu poněkud rušnější a zbu-
dovaný model parkování nesta-
čí dnešním potřebám. Proto zde 
komise navrhuje změnu dopravy 
na jednosměrný provoz (ve smě-
ru od ul. Křenkovy po Tyršovu) 
se změnou podélného parková-
ní na šikmé stání ve stávajících 
zálivech. Mimo tyto zálivy a po 
levé straně komunikace by platil 
zákaz zastavení. Návrh byl před-
ložen orgánům Policie ČR ke 
schválení. Pokud bude stanovis-
ko kladné, dojde k realizaci uve-
dené změny ještě v I. pololetí to-
hoto roku.

Luboš Smetana, 
odbor ISM
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Otázky politickým stranám a sdružením
Nové Město na Moravě plánuje v bližší budoucnosti několik náročných investic. Kterou ze jmenovaných (redakční rada řadila abecedně) považujete za 

nejdůležitější? Kterou byste tedy v případě omezeného množství financí preferovali? Určete pořadí od 1 do 4, přičemž na jedno z míst můžete dosadit ji-
nou pro vás důležitou a v objemu financí přiměřeně srovnatelnou investici. (Nikoliv Regecentrum, Regecentrum v této otázce záměrně pomíjíme.) 

1. dopravní situace u nemocniční zastávky, 2. přemístění autobusového nádraží k nádraží ČD, 3. revitalizace Vratislavova náměstí, 4. volná volba

za KSČM
Ing. František Skalník
předseda MO KSČM

Jako motto 
svého příspěv-
ku použiju 
heslo otců za-
kladatelů So-
kola: „Kam síla 
se napře, tam 
svět se hne“. 
Tato moudrost 

platí i na položenou otázku co in-
vestovat v N. Městě dřív a co poz-
ději. Akce pod body 1-3 dle mých 
představ představují investiční ná-
klady 2-2,5 miliardy Kč. Každé in-
vestiční akci ve fungujícím městě 
musí předcházet vyjádření spo-
lečenské potřeby, které vyústí in-
vestičním požadavkem, za kterým 
stojí velká skupina občanů. Potom 
taková akce má úspěch a slouží.

K bodu č. 1 dopravní situace u 
nemocniční zastávky: N. Město 
takovou akci potřebuje řešit a spo-
lečnosti by prospěla, ale celá akce 
je v kompetenci kraje Vysočina 
včetně jejího financování. 

K bodu č. 2: Zajímalo by mě, kdo 
vznesl společenský požadavek, že 
potřebuje autobusové nádraží u 
nádraží ČD? Vždyť obce regio-
nu N. Města jsou všechna mimo 
tratí ČD. Na železnici leží pouze 
dvě obce. Pak autobusové nádraží 
musí být co nejblíže centra města, 
úřadů, hotelů apod.

K bodu č. 3: Kdo vznesl společen-
ský požadavek na zpracování stu-
die k přebudování náměstí a parku 
tak, jak předkládá veřejně dostup-
ná studie? Pokud za takovým po-
žadavkem nestojí jednoznačné re-
ferendum občanů, pak tvrdím, že 
jsou to vyhozené peníze. 

Volná volba bod č. 4: Nikdy by 
mě nenapadlo, že v demokratic-
kém systému zastupitelské demo-
kracie města lze odhlasovat škodu 
za 80 milionů Kč a ještě se okolo 
toho hádat čtyři funkční roky. To 
je cena nově budovaného fotbalo-
vého areálu za stadion, na kterém 
jsme se rozhodli postavit RGC. 
Projekt předložený k udělení do-
tace vykazuje drobný nedosta-
tek  - chybí v něm cca 40 mil. Kč 
na vybavení hotelu. Já jako osoba 
a občan města bych RGC oželel, 
zvláště když zde  již dvě možnos-
ti využití bazénu jsou -  na hote-
lu SKI a nemocní mohou vyu-
žít bazén v nemocnici. Za peníze 
bych nechal postavit multifunkční 

sportovní halu, a to bez použití ev-
ropských peněz. Zbylo by i na tré-
ninkový stadion pro fotbalisty. 

Zbylé dva roky je třeba věnovat 
přípravě regionu a okolí Vysočiny 
na nastávající MS v biatlonu. Za-
pojit do akce finance kraje, regio-
nu, ČSTV,  státu a Evropské unie 
a skutečně pozvednout region na 
uznávanou oblast ČR.

za KDU-ČSL
Ing. Pavel Šustr
člen výboru MěO KDU-ČSL

Jelikož je 
jednou z na-
šich nejdůle-
žitějších prio-
rit bezpečnost 
na komunika-
cích, z nabíze-
ných možnos-
tí bych určitě 

přednostně volil vyřešení doprav-
ní situace u nemocnice. Nejdříve 
je nutné zajistit ochranu obyvatel 
a teprve poté je možné diskutovat 
o přeměně vizuální stránky měs-
ta. Stále u nás zůstává několik ne-
bezpečných míst, jejichž  řešením 
je třeba se zabývat - jako příkla-
dy uvádím: přístupovou cestu na 
Brožkův kopec, propojení okolních 
obcí s Novým Městem prostřed-
nictvím cyklostezek vhodných pro 
cyklisty i chodce, křižovatku  u Bil-
ly v místech křížení s I /19 či želez-
niční přejezd u Holubky.

za sdružení Nový směr
JUDr. Libor Černý
předseda sdružení Nový směr

Pokud se 
týká infra-
struktury, a to 
především že-
lezniční do-
pravy, zde je 
třeba zodpo-
vědět před-
běžnou otáz-

ku, zda v současné době plní svůj 
účel.  Pokud České dráhy nepo-
chopí, že doprava vede odněkud 
někam, a nezřídí na trase Nové 
Město –Žďár nad Sázavou další 
zastávky, a to na Výsluní, na Bet-
lému, ve Slavkovicích, na ul. Jam-
ské ve Žďáře nad Sázavou, vla-
ky přestanou lidé prostě používat 
(už se tak stalo). Hovořit v dnešní 
době o nádraží ČD je prostě uto-
pie. Jedná se o pouhou vlakovou 
zastávku. Nákladové nádraží, kte-
ré slouží pouze jako sklad uhlí je-

dinému subjektu, by mělo být dle 
mého názoru z obytné části Nové-
ho Města vymístěno, neboť obtě-
žuje obyvatelé města a hyzdí jeho 
vzhled. Dopravci nádraží jako ta-
ková nepotřebují. Autobusy jsou 
příliš drahé na to, aby někde par-
kovaly. Opět se jedná o záležitost 
zastávek, které musí být budovány 
tak, aby se nestaly útočištěm bez-
domovců a cestující se jich po je-
jich vybudování nakonec nebáli. 
Autobusová zastávka u nemocni-
ce je ostudou Nového Města a vy-
žaduje okamžité řešení i za cenu 
úbytku parkovacích míst na hor-
ní části parkoviště u nemocnice. 
Zde se nedá hovořit o prioritě, ale 
o krizovém stavu. I kdyby se reali-
zovala jakákoliv varianta v této lo-
kalitě, tato zastávka by musela být 
dočasně stejně přemístěna. Nechť 
je přemístěna hned. 

Jako prioritu č. 2 vnímám rekon-
strukci náměstí, neboť  náměstí  je 
výkladní skříní každého města. Tím 
spíše, že je možnost získat na jeho 
rekonstrukci dotaci. Park ať zůstane 
parkem, ale vše ostatní ať se řeší. 

Pokud se týká dalších priorit, 
města mají budovat výhradně to, 
co nevybuduje někdo jiný, tj. ko-
munikace, chodníky, domovy s 
pečovatelskou službou, veřejné  
WC, sportoviště a parkoviště. Sta-
vět se do role podnikatelů a kon-
kurentů služeb je prostě špatně. 

za ODS
Luděk Sečanský, místopředseda 
MO ODS a zastupitel města

Z uvede-
ných investič-
ních akcí bych 
dal prioritu č. 
1 vyřešení do-
pravní situace 
u nemocnice 
a to z následu-
jících důvo-

dů. Jedná se o velmi pro-
blematický dopravní bod, křížení 
železnice se silnicí, blízkost autobu-
sové zastávky a průjezd sanitních 
vozidel z a do nemocnice. Nejdů-
ležitější ovšem je zabezpečit bezpe-
čený pohyb zaměstnanců, pacientů 
a návštěvníků nemocnice, kteří se 
denně v této lokalitě pohybují. Ur-
čitě i rozšíření parkovacích kapa-
cit všichni, kteří  nemocnici navště-
vují velmi ocení. V případě konání 
větších sportovních akcí v biatlo-
novém areálu u hotelu SKI mohou 
tyto plochy sloužit např. jako zá-

chytná parkoviště, což bude plusem 
pro samotný biatlonový areál. 

Číslo 2 dle mého názoru potřeba 
v pokračování rekonstrukcí míst-
ních komunikací města a rozšíření 
stávajících parkovacích ploch na uli-
cích Hornická a Budovatelů. Máme 
v našem městě spoustu ulic, kte-
ré celkovou rekonstrukci potřebu-
jí. Opravené silnice a chodníky jsou 
jednou z prvních věcí, kterou kaž-
dý návštěvník vnímá a podle toho 
dané místo hodností. Situace s par-
kováním na ulicích Hornická a Bu-
dovatelů je asi nejhorší v celém měs-
tě. Vidím jako nezbytné pokračovat 
v rozšiřování parkovacích míst tak, 
jak již to proběhlo v dalších čás-
tech města (staré sídliště, Drobného, 
Křenkova, Monseova).

Jako třetí prioritu bych zařadil re-
konstrukci náměstí. Nechci zde řešit 
finální podobu náměstí, neboť k to-
mu je již dlouho vedena diskuze na 
mnoha úrovních. Ale je potřeba si 
uvědomit nutnost rekonstrukce in-
ženýrských sítí, které pod náměstím 
vedou a jsou ve špatném stavu. 

Na poslední místo ze svého po-
hledu řadím přemístění autobuso-
vého nádraží. 

Realita ovšem bude zcela jiná. 
Vzhledem k tomu, že finanční 
objemy na realizaci jednotlivých 
projektů se budou  pohybovat 
v řádech desítek milionů korun, 
nemůže si město dovolit jejich fi-
nancování pouze z vlastních zdro-
jů. Především s vědomím, že to 
nejsou jediné investiční aktivity 
města. Domnívám se tedy, že po-
řadí realizace těchto investičních 
akcí bude záviset hlavně na tom, 
kolik se podaří získat finančních 
prostředků z jiných zdrojů.

za SNK-ED
Zdeňka Marková
starostka města

Na složi-
té otázky není 
možné odpo-
vědět strohým 
pořadím. Kaž-
dou investici 
je nutné chá-
pat v souvislos-
tech.

K  dopravnímu řešení u nemoc-
niční zastávky v tuto chvíli ne-
máme dost informací. Neznáme 
rozsah a finanční náročnost celé 
investice, neznáme názor součas-
ného vedení kraje na jeho případ-
nou spoluúčast. Křižovatku tvoří 
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silnice v majetku kraje. Nemůže-
me rozhodovat o majetku jiného 
vlastníka bez dialogu s ním. Ale 
je to vážný problém, který musí-
me vyřešit, byť provizorně a s mi-
nimální finanční náročností.

Přemístění autobusového nádraží 
a vybudování dopravního terminálu 
je závislé na tom, zda se nám podaří 
získat dotaci z ROPu, jejíž předpo-
kládaná výše by měla pokrýt více 
jak 90 % nákladů. V opačném pří-
padě si město takovou investici v 
nejbližší době nemůže dovolit.

Případná revitalizace náměs-
tí bude muset probíhat po eta-
pách, protože  finanční prostřed-
ky ROPu již v této oblasti nebude 
možné čerpat. Přesto bychom měli 
v první řadě hledat způsoby více-
zdrojového financování.  Jen z da-
ňových příjmů si investici sahající 
k 80 mil. Kč nemůžeme dovolit.

Otázka tedy není o tom, co ano 
a co ne, ale hledání cest vícezdrojové-
ho financování. Abychom se mohli 
ucházet o jakoukoliv dotaci, musíme 
být předem projekčně připraveni. Je 
to samozřejmě velmi náročná a čas-
to dlouhá cesta. Jak pro samosprávu, 
tak pro úřad. Jen pro ilustraci - v sou-
časné době se, mimo jiné, připravu-
je rekonstrukce kina, rekonstrukce 
bývalého JKP pro potřeby Základní 
umělecké školy, připravena je výstav-
ba nové sportovní haly či fotbalové-
ho stadionu. Výčet by mohl být neko-
nečný. Nemůže se při tom omezovat 
na jediné volební období, ale musí 
mít dlouhodobé vize.

za SNK obce
Stanislav Marek
místostarosta města

Dle mého 
názoru je nut-
né brát v úva-
hu při stano-
vování pořadí 
možnost získá-
ní dotací a fi-
nančních pro-
středků z cizích 

zdrojů  - EU, ministerstva apod.
Z nabízených možností přichází 

v úvahu, že může být ještě vypsána 
výzva na terminál autobusového a 
vlakového nádraží.

Menší šance na získání fin. pro-
středků je na revitalizaci Vratisla-
vova náměstí.

Vyřešení dopravní situace u au-
tobusové nemocniční zastávky je, 
dle mého názoru, v současné době 
nejpalčivějším problémem města. 
Vzhledem k tomu, že komunikace 
je majetkem kraje Vysočina, nelze 
tuto situaci řešit bez jeho účasti. 
Řešení tohoto problému je mož-
né pouze ve spolupráci s krajem 
Vysočina. Tato spolupráce může 
být např. nastavena tak, že město 
by mohlo zafinancovat projekto-

vou dokumentaci pro tuto inves-
tiční akci.

V budoucnosti by bylo třeba ře-
šit celkovou rekonstrukci kina. I na 
tuto akci by bylo pravděpodobně 
možné získat finanční prostředky 
určené na moderní technologii 3D.

Dalšími projekty, na které je ješ-
tě určitá šance získat „cizí zdroje, je 
např. stavba Domu jistoty a odkana-
lizování jednotlivých místních částí.

Proto je velmi důležité mít všech-
ny tyto projekty připravené „v záso-
bě“, aby je bylo možno použít v mo-
mentě vyhlášení Dotačních titulů.

za ČSSD
Mgr. Jiří Maděra
zastupitel města a kraje

1. Výstavba sportovní haly No-
voměstské školy, sportovní organi-
zace i široká veřejnost dlouhá léta 
usilují o výstavbu kvalitního záze-
mí pro sport a tělovýchovu. Mul-
tifunkční hala je standardem i v 
mnohem menších obcích. To, že 
ji v Novém Městě dosud nemáme, 
je u města se sportovní tradicí do-
cela ostuda. Velkou chybu vidím v 
tom, že v rámci změny projektu re-
gecentra na ryze komerční luxusní 
zařízení pro turisty byla výstavba 
haly odložena na neurčito.

2.- 3. Dopravní situace u nemoc-
niční zastávky a přemístění auto-
busového nádraží k nádraží ČD 
Současný stav autobusové zastáv-
ky a jejího propojení k nemocnici  
je nebezpečný pro občany, zejmé-
na pro pacienty a zaměstnance ne-
mocnice. Řešení by však mělo být 
zvoleno tak, aby pomohlo nejen 
návštěvníkům nemocnice. Je tře-
ba vytvořit nová parkovací místa a 
přispět k lepšímu propojení vlako-
vé a autobusové hromadné dopra-
vy. Za úvahu stojí i to, zda nevy-
budovat dopravní terminál právě 
v lokalitě nad nemocnicí. Zajistili 
bychom tak kvalitní službu našim 
občanům i přespolním návštěv-
níkům. Navíc bychom podpoři-
li i turistický ruch a zajistili lepší 
dostupnost sportovního areálu a 
cyklostezky k hotelu Ski. Nutným 
předpokladem tohoto řešení by 
samozřejmě byla existence zastá-
vek v dalších částech města.

4. Revitalizace Vratislavova ná-
městí Myslím si, že naše náměs-
tí nepotřebuje radikální změnu a 
přebudování do jiného „lepšího“ 
stylu. Potřebuje citlivou ruku člo-
věka, který ho nechce za každou 
cenu změnit, ale chce ho zkrášlit.

Pro všechny investiční akce, kte-
ré by naše město chtělo realizo-
vat, by mělo platit pravidlo získání 
maximálního množství finančních 
prostředků z jiných zdrojů, nežli je 
obecní pokladna. Za takové zdroje 
považuji peníze nejen z EU, ale i z 
ČR a kraje Vysočina.

V České republice historicky první veřejné fórum 
s krajskou působností proběhlo 

v odpoledních hodinách dne 18. března 2010 
v prostorách Krajského úřadu kraje Vysočina.

Smyslem této aktivity byla veřejná diskuse o nejcitlivějších problémech 
regionu. Po vřelém zahájení hejtmanem kraje Vysočina Jiřím Běhounkem 
a radním pro regionální rozvoj Martinem Hyským byli účastníci semi-
náře seznámeni s aktivitami, které proběhly na Vysočině v loňském roce 
v rámci místní Agendy 21 - programu, zaměřeném na udržitelný rozvoj, 
strategické plánování a účast veřejnosti na rozhodovacích procesech měst, 
obcí a regionů. Následně zástupci regionálních příspěvkových a nezisko-
vých organizací, podnikatelů, zástupců veřejné správy i široké veřejnosti 
zasedli ke kulatým stolům, kde se rozproudila sice někdy  bouřlivá, avšak 
o to  konstruktivnější debata o problémech regionu v oblastech, jako je 
komunikace úřadu s veřejností, životní prostření, zdravotnictví, sociální 
problematika, vzdělávání, podnikání a politika zaměstnanosti, zeměděl-
ství, doprava nebo cestovní ruch a památková péče. Z jednotlivých dis-
kusních kruhů vzešla nejpalčivější témata, která byla přednesena ostatním 
k vyjádření souhlasu či k doplnění. Z dlouhého výčtu toho, co obyvatele 
Vysočiny nejvíce trápí, byl vygenerován výčet „10P – desatero problémů“ 
kraje Vysočina. Jsou to konkrétně tato témata:
- nízká podpora kvalitního a zdravého života na venkově
- neefektivita a zneužívání sociální záchytné sítě a nízká vážnost důleži-
tosti vzdělávání
- stárnutí populace
- sociální vyloučení (nezaměstnanost, závislosti, zadluženost, riziková 
mládež)
- přetěžování silniční sítě nákladní dopravou
- nedostatek podpory primární prevence v oblasti zdraví a nízká odpověd-
nost občanů za své zdraví (nemoci, úrazy, zdravý životní styl)
- vybudovat integrovaný systém nakládání s odpady
- nedostatek zdravotnických pracovníků včetně jejich motivace k výko-
nu povolání
- nedostatek finančních prostředků na obnovu a zachování kulturních pa-
mátek, tradic, aktivit sdružení a dobrovolníků
- nedostatečné vnímání obecné ochrany životního prostředí obyvateli 
kraje
- udržitelnost škol v malých obcích
- zbytečně vysoká administrativní náročnost ve veřejné správě
- nedostatečná podpora soběstačnosti ve výrobě zdravých a bezpečných 
potravin
- absence atraktivních produktů v cestovním ruchu
- špatný stav a nedokonalost dopravní infrastruktury
- chybí stabilita systému pro dlouhodobé plánování
- objízdná trasa D1 od Středočeského kraje k Jihlavě

Vzhledem k tomu, že jedním ze základních principů iniciativy MA 21 
je zapojení široké veřejnosti, je kompletní výčet nejcitlivějších problémů 
otevřen k hlasování na stránkách kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz. Po 
ukončení hlasování, které proběhne od 5. 4. 2010 do 30. 4. 2010, budou 
výstupy zpracovány a předloženy vedení kraje Vysočina s tím, že průběž-
ně bude monitorován postup řešení definovaných problémů tak, aby bylo 
naplňováno motto, že zdravé místo je tam, kde lidé mohou dlouhodobě 
zdravě a spokojeně žít. 

Regionální fórum kraje Vysočina proběhlo v rámci projektu „ANASUR 
- Analýza rozvojových strategií obcí vůči Strategii udržitelného rozvoje 
ČR“ podpořeného z Revolvingového fondu Ministerstva životního pro-
středí ČR.                                                     (tisková zpráva kraje Vysočina)

Internetový portál CZREGION vyhlašuje soutěž o Nejkrásnější měs-
to a obec Čech a Moravy 2010. Nové Město na Moravě se do soutě-
že zapojilo také. Můžete pro něj hlasovat na internetových stránkách 
www.czregion.cz  od 1. dubna až 31. října . Prvních 10 měst a obcí zís-
ká hodnotné ceny a celostátní propagaci. Každý měsíc jsou připraveny 
věcné ceny také pro jednoho hlasujícího.

Příští číslo Novoměstska vyjde za tři týdny.
Plánovaný termín vydání: 30. dubna.
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Zhodnocení výběru daňových přiznání 
na MěÚ v Novém Městě na Moravě

V rámci aktivního přístupu daňové správy k veřejnosti provedli i v le-
tošním roce pracovníci Finančního úřadu ve Žďáru nad Sázavou výběr 
daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob v prostorách Měst-
ského úřadu v Novém Městě na Moravě. Výběr proběhl ve dnech 17. 
a 23. 3. 2010. Pracovníky FÚ bylo vybráno 297 daňových přiznání. Proti 
loňskému roku je to o 110 daňových přiznání více, což je 58,8  % nárůst. 
Dále 61 občanů využilo poradenství v oblasti vyplňování daňového při-
znání k dani z příjmů fyzických osob. Poradenství využilo téměř stejné 
množství občanů  jako v loňském roce.         dle informací FÚ Žďár n.S.

Tanvald a Nové Město na Moravě

V Tanvaldu stejně jako v Novém Městě na Moravě se na několika mís-
tech kříží železniční trať se silnicí. Tanvaldský viadukt na snímku si je s 
tím novoměstským mezi ulicemi Malá na jedné straně a Na Výsluní, Les-
ní a Bělisko na druhé straně až nápadně podobný. Vedlejší podchod pro 
pěší zbudovaný podle stylu stavby v letech nedávných svědčí o faktu, že i 
v Tanvaldu se potřebovali vypořádat s podjezdem dimenzovaným pro au-
tomobilovou dopravu první poloviny minulého století. 

Pod novoměstským viaduktem panuje čilý dopravní ruch. Část města za 
ním čítá dobrou stovku rodinných domů, nová výstavba dalších asi dva-
ceti se rozbíhá za střelnicí na nové ulici Nad Městem. Také tito noví oby-
vatelé jistě budou pod viaduktem jezdit, minimálně při cestách k nemoc-
nici a směrem na Žďár n.S. 

Mimo usedlíků tudy proudí desítky motorizovaných i nemotorizova-
ných hostů penzionu Vrchovina, studentů a pedagogů učiliště i běžných 
rekreantů – do tábora, do chat nebo jen na deku na Koupaliště. Tanvald-
ské řešení s podchodem pro pěší a pro cyklisty by nás v N. Městě mohlo 
inspirovat.          EJ foto: Petr Klapač

Svozy odpadů na místních částech a v  Novém Městě na Moravě

Mobilní svozy
V  jednotlivých místních částech proběhne  dne 22. dubna 2010 od 

15,15 do 18,45 hodin dle svozového řádu mobilní svoz nebezpečných a 
objemných složek komunálního odpadu a vyřazeného elektrozařízení.

Jedná se o odpad, který nesmí být pro svoji objemnost nebo nebez-
pečnost ukládán do klasických nádob na zbytkový odpad tj. kovové 
nebo plastové popelnicové nádoby o objemu 110 nebo 120 l. Zbytko-
vý odpad je odpad, který vznikne v domácnosti po vytřídění jednotli-
vých složek komunálního odpadu (tj. recyklovatelné složky jsou uklá-
dány do příslušných kontejnerů – modrý, zelený, žlutý).  Nebezpečné 
a objemné složky komunálního odpadu  jsou zářivky a ostatní odpad 
s obsahem rtuti, kovové, plastové a skleněné nádoby znečištěné škod-
livinami  např. od olejů, barev, ředidel, textilní materiál znečištěný 
škodlivinami např. staré hadry znečištěné barvou, olejem, olověné ba-
terie – akumulátory; odebírají se motocyklové, automobilové, náklad-
ní, traktorové, kovové předměty, obaly z kovů neznečištěné škodlivi-
nami, televizory, počítače, notebooky, elektrické a plynové sporáky, 
trouby, mikrovlnné trouby lednice, mrazáky, starý nábytek, lino, ko-
berce a jiný objemný odpad,…

Svoz budou provádět pracovníci TS služeb s.r.o. Nové Město na Mo-
ravě společně se zástupcem města a osadního výboru. Informace bu-

dou před svozem vyhlášeny  místním rozhlasem a vyvěšeny na úřed-
ních deskách. Je nutné, abyste se s odpadem, který chcete likvidovat, 
dostavili na stanoviště v určenou dobu, po odjezdu svozového vozidla 
nesmí být odpad ukládán na volné prostranství.

POZOR !!! Odpad předávaný obsluze mobilního svozu a sběrného-re-
cyklačního dvora je povinen obsluze předat původce odpadu a proká-
zat se průkazem totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní 
pas). Od jiné osoby nebude odpad obsluhou odebrán!  Odpad bude ob-
čany předáván postupně z důvodu vedení evidence odpadů!

Mobilní svoz bioodpadu rostlinného původu
1. V  jednotlivých místních částech proběhne dne 23. dubna 2010 od 15,15  
do 18,45 hodin dle svozového řádu (den svozu v každé místní části bude zve-
řejněn hlášením místního rozhlasu a vyvěšením na úředních deskách) 
2. V Novém Městě na Moravě proběhne  dne 24. dubna 2010 od 8,00 ho-
din do 14,50 hodin dle svozového řádu mobilní svoz bioodpadu rostlin-
ného původu.
Jedná se o odpad, který by neměl  být pro svoji využitelnost ukládán do 
klasických nádob na zbytkový odpad. Město Nové Město na Moravě po-
stupně zavádí systém domovního kompostování. Kdo má vlastní kompost, 
nemusí mít obavu. Nechceme nahradit funkční kompostování přímo na za-
hradě. Zapojit se do svozu bioodpadu je dobrovolné a je cílené pro ty, kte-
ří bioodpad produkují, ale větší množství nezpracují.  Co je bioodpad? Bi-
oodpad se skládá z kompostovatelného odpadu ze zahrad a údržby zeleně 
(listí, tráva, plevel, dřevní štěpka z větví, spadané ovoce), bioodpadu z do-
mácností (zbytky ovoce a zeleniny, čajové pytlíky a kávová sedlina, piliny, 
hobliny, popel ze dřeva) a tzv. gastroodpadu (zbytky potravin, skořápky od 
vajec). Svážen bude pouze kompostovatelný odpad ze zahrad! Cílem pro-
jektu je umožnit občanům odkládat zelený odpad (tráva, listí, ovoce, zele-
nina apod.) odděleně od komunálního odpadu a tím zamezit jeho ukládá-
ní na skládky. Vytříděný kompostovatelný odpad bude prozatímně odvážen 
na kompostárnu do Henčova, kde bude  zpracován na kvalitní kompost.

SVOZOVÝ ŘÁD
BIOODPADU rostlinného původu V Novém Městě na Moravě

sobota 24. dubna 2010 od 8,00 hodin do 14,50
1. lokalita Betlém – sběrné místo u víceúčelového hřiště na ulici Ně-
meckého  08,00  – 08,20 hodin
2. lokalita Betlém II – sběrné místo u plynárny  08,20 – 08,40 hodin
3. ulice Veslařská, Dukelská – sběrné místo ul. Veslařská u čp.  693
09,00 – 09,20 hodin
4. lokalita Brožkův kopec – sběrné místo za viaduktem
09,30 – 09,50 hodin
5. lokalita  staré sídliště, sběrné místo u garáží 10,00 – 10,20 hodin
6. lokalita  Holubka – sběrné místo u víceúčelového hřiště
10,30 – 10,50 hodin
7. lokalita Holubka II – sběrné místo ulice Wolkerova u čp. 1090
11,00 – 11,20 hodin
8. ulice Luční, Hájkova – sběrné místo proti čp. 965 u mostku
12,00 – 12,20 hodin
9. lokalita Obora – sběrné místo u kotelny 12,30 – 12,50 hodin
10. ulice Jánská – sběrné místo u Fiat Janíček 13,00 – 13,20 hodin
11. ulice Jánská II – sběrné místo nad Benzinou 13,30 – 13,50 hodin
12. lokalita Svárov – sběrné místo u odstavné plochy 14,00 – 14,20 hodin
13. ulice Makovského, Šimkova, Štursova – sběrné místo na ul. Makov-
ského proti čp.  440 14,30 – 14,50 hodin

Kontaktní osoby pro případné dotazy: Marcela Kratochvílová, tel. 566 
650 225; e-mail: marcela.kratochvilova@meu.nmnm.cz
Aleš Popelka, tel.: 566 618 936; e-mail: ales.popelka@ts.nmnm.cz

Stomatologická pohotovostní služba 

Ošetření je poskytováno v době 9 – 12 hod.  10. 4. MUDr. Čumplová, 
Zahradní 580, Bystřice n.P., 11. 4. MUDr. Matonoha, Jimramov 265, 17. 
4. MUDr. Zrieka, Tyršova 223, V. Bíteš, 18. 4. MUDr. Macek Poříčí 11, V. 
Meziříčí, 24. a 25. 4. MUDr. Semerádová, Palachova 35, ZR, 1. 5. MUDr.  
Stalmachová, Vír 172, 2. 5. MUDr. Fialová, nám. Republiky 65 ZR. Aktu-
ální změny na www.nnm.cz. Zubní LSPP (dospělí i děti): po - pá 17 - 07 
hod., víkend, svátky nepřetržitě v Úrazové nemocnici Brno, Ponávka 6, 
tel. 545 538 421
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První pomoc 
do škol

Cílem zdravotnické školy je nejen 
výchova budoucího zdravotnické-
ho personálu, ale i aktivní účast při 
ochraně zdraví obyvatelstva.

S prevencí úrazů a zajištění prv-
ní pomoci je nutné začít v raném 
věku, tedy na základní škole. Pro-
tože učební osnovy nedávají dosta-
tečný prostor pro tento druh výuky, 
reaguje na danou situaci kraj Vyso-
čina projektem „První pomoc do 
škol“, určeným žákům osmých tříd 
ZŠ a terciím gymnázia, realizova-
ným již šest let. Koncepci projektu, 
do kterého se zapojily v rámci No-
vého Města na Moravě všechny ZŠ 
včetně gymnázia, tvoří dva bloky. 
V prvním bloku v rozsahu sedmi 
vyučovacích hodin, vedeném stu-
denty 3. roč. VOŠZ ve spolupráci s 
vyučujícími odborných předmětů, 
získávají žáci teoretické i praktické 
dovednosti při poskytování první 
pomoci. Do druhého, tříhodino-
vého bloku, jsou zapojeni pracov-
níci integrovaného záchranného 
systému kraje Vysočina. Dle statis-
tických údajů bude v letošním roce 
proškoleno cca 99,2 % žáků cílové 
skupiny.    Mgr. Petra Bednářová,

 SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou

V Pohledci bylo veselo
nejen 13. března, kdy TJ uspořádala 
tradiční „Loučení se zimou“ – letos 
na místním hřišti. Sešlo se 77 zajíma-
vých masek v karnevalovém oblečení  
(na snímku Martina Drápalíka dole 
malá ukázka). 

Krakonoš přednesl veršovanou řeč 
o tom, co se v obci událo veselého, 
a vyzradil všechny hříchy občanů pří-
tomným divákům, kteří se tím srdeč-
ně pobavili a zasmáli se.

Letos bylo na lyže sněhu málo, pro-
to se masky vydaly pěšky směrem vý-
chodním do Zubří do rekreačního 
střediska. Zde si pochutnaly na vý-
borném jídle a předvedly rozverné 

scénky, zatančily si, dobře se pobavily 
a patřičně se rozloučily se zimou.

A opravdu od té doby už zima pře-
dávala vládu jaru. Neděle 28. břez-
na byla slunečná a teplá, takže nála-
da dětí a hostů na dětském karnevalu 
MŠ byla úsměvná. V pohledeckém 
kulturním domě se mnoho změnilo k 
lepšímu, takže je tam příjemné pose-
zení. Přispěla  k tomu i krásná karne-
valová výzdoba a chutné pečivo, které 
napekly maminky a babičky.

Sešlo se tu 80 dětí v hezkých kostý-
mech všech druhů a barev. K tanci a 
poslechu vyhrával oblíbený diskžo-
kej a nešetřil světelnými efekty. Zají-

mavé soutěže za odměnu připravila 
Dája Krejčí, učitelka z MŠ. Modero-
vala rovněž celý program. Děti se do-
statečně vytančily, pobavily a s nimi i 
jejich rodiče.

Pořadatelé dětského karnevalu jsou 
vděčni sponzorům a všem, kteří se za-
sloužili o jeho zdárný průběh. Opět se 
letos vydařil ke spokojenosti přítom-
ných. Velký dík patří i správci pohle-
deckého kulturního domu Martinu 
Drápalíkovi. Obětavě se stará o údrž-
bu a hezký vzhled celé budovy. KD je 
na úrovni a všechny společenské akce 
v něm mají vynikající kvalitu.

Draha Pustinová

Městské informační cen-
trum nabízí nové mode-
ly triček s logem města: 
více barev i velikostí, letní 
logo cyklisty nyní i na trič-
kách v černé barvě, červená 
nově i v pánském provedení.

Expedice Koruna Himálaje 2010
Radek Jaroš vyrazí začátkem 

června znovu do Himálaje. V le-
tošním roce plánuje jeho celkem 
pětičlenný tým v rámci expedice 
Koruna Himálaje 2010 výstup na 
dva osmitisícové vrcholy v pohoří 
Karakoram: Gasherbrum I (8080 
m) a Gasherbrum II (8035 m).   
Na vrchol Gasherbrum II hodlá 
vystoupit celý tým včetně  troji-
ce lezců, kteří ještě nezdolali žád-
ný osmitisícový vrchol. Mezi nimi 
i televizní komentátor Stanislav 
Bartůšek. V druhé části jde o zdo-
lání vrcholu Gasherbrumu I troji-
cí jedněch z nejzkušenějších čes-
kých himálajských horolezců. 
Alpským stylem a novou, dosud 
nevylezenou cestou, ze směru, ve 
kterém neuspělo již několik expe-
dic! 

Během expedic bude probíhat 
rozsáhlá spolupráce s Českou te-
levizí a již tradičně s Českým roz-
hlasem. Obě média budou připra-
vovat i přímé vstupy z expedice. 
Samozřejmostí je spojení pomo-

cí satelitních telefonů a prezentace 
na internetu – www.radekjaros.cz -  
a v denním tisku. 

V podzimní pomonzunové se-
zoně je cílem prvovýstup na 6820 
m vysoký vrchol Cheo Himal 
v oblasti Manaslu. Spolulezcem 
bude český reprezentant a novo-
městský rodák Pavel Jonák.

dle materiálů expedice

Osmitisícovky 
Radka Jaroše 

Everest  8 848 m 1998
K2  8 611 m xxxxxx
Kangchenjunga 8 586 m 2002
Lhotse 8 516 m
Makalu  8 462 m  2008
Cho Oyu  8 201 m  2004
Dhaulagiri  8 167 m  2008
Manaslu  8 163 m 2009
Nanga Parbat  8 126 m  2005
Annapurna  8 091 m 
Gasherbrum I  8 080 m 2010
Broad Peak  8 047 m  2003
Gasherbrum II  8 035 m 2010
Shishapangma  8 013 m  2004

Novoměstští atleti úspěšní v Temelíně
V Temelíně se 20. března. konalo MČR v přespolním běhu všech ka-

tegorií. Novoměstští atleti z klubů TJ a Batt byli mimořádně úspěšní:

Lukáš Kourek mistrem ČR, 
Helena Tlustá stříbro v přespolním běhu! 

Atletický oddíl TJ měl zastoupení 
v několika bězích a tradičně nezkla-
mal svoje příznivce. Skvěle si počí-
nal vytrvalec Lukáš Kourek, který 
v hlavním závodě na 10 km vybo-
joval titul mistra ČR v kategorii do 
22 let a předběžně si zajistil nomina-
ci na prosincové mistrovství Evropy, 
které bude v Portugalsku. Vynikající 
úspěch tohoto talentovaného běžce. 

Druhou medaili pro atlety přivez-
la Helena Tlustá, která byla druhá 
v běhu dorostenek. Také ona potvr-
dila svoji velmi vysokou sportovní 
úroveň. 

Všechny přítomné pak pře-
kvapil loňský junior Petr Vitner. 
V nabitém závodě mílařů bojo-
val do poslední chvíle o medaili 
a nakonec skončil na výborném 
4. místě a porazil mimo jiné i re-
prezentanta Šnebergera. Solidní 
umístění se podařilo také Rad-
ce Janoušové (8. místo mezi ju-
niorkami) a Martině Papežové 
(9. místo v běhu starších žákyň). 
Velká gratulace všem!

Petr Hubáček
(fotografie Lukáše Kourka na po-

slední straně)

Simona má další medaili z mistrovství České republiky
Z klubu Batt běžela za starší žáky-

ně trať 1850m Simona Couralová a 
přivezla si bronzovou medaili. Gra-
tulujeme k velikému úspěchu, pro-
tože na startu bylo přihlášených 40 
závodnic z celé České republiky.

Simona má už letos stříbrnou me-
daili z MČR z haly… V létě ji čeká 
spoustu závodů, ale vrcholem sezó-
ny bude MČR v záři na dráze, kde 
Simona poběží 1500m.

              Batt klub
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Nov  otev ené Informa ní  
a poradenské centrum 

• Zveme vás do naší nové kancelá e

• Provoz zahajujeme 6. dubna 2010 

Nabízíme: 
• Úv ry 

• Rizikové životní pojišt ní

• Stavební spo ení 

• Penzijní p ipojišt ní

• Liška plus 

• Zajišt né fondy 

• Postžirový ú et, ervené konto  
a spot ebitelský úv r

Najdeme cestu k vy ešení Vašich  
p ání a pot eb!

Provozní doba: 
Pond lí 8 - 12  13 - 17  Jindrová Libuše             mobil: 721 354 480 
Úterý  8 - 12  13 - 17  Štefá ek František mobil: 602 171 954    
St eda 8 - 12  13 - 17  Basovníková Jarmila  mobil: 604 364 065 

tvrtek 8 - 12  13 - 17  Kupka Petr mobil: 737 800 605 
Pátek 8 - 12  13 - 17  Noži ka David mobil: 608 314 300

David Noži ka                                                         
obchodní editel MSS
Ž árská 87                                          
Nové m sto na Morav
mobil: 608 314 300 
e-mail: david.nozicka@cmss-oz.cz 

JUDr. Božena Slezáková
advokátka se zaměřením na převody nemovitostí

se sídlem Masarykova 197, Nové Město na Moravě
oznamuje změnu kontaktních údajů:

tel.: 603 296 869, e-mail: akslezakova@advokatinmnm.cz
www.advokatinmnm.cz

úřední dny pondělí a středa  9-16 hod., ostatní dny dle dohody

ŽALUZIE
vertikální, horizontální

těsnění oken a dveří
sítě proti hmyzu

607 510 991, 774 510 991
polansky64@seznam.cz

Zahradnictví Nové Město na 
Mor. nabízí: sadbu květin, zele-
niny, vazby, projektování zahrad.

AKCE v pátek a sobotu v Kvě-
tince na nám. Palackého SLEVA 
na vybrané druhy řezaných kvě-
tin. Prodej svíček, upomínko-
vých předmětů, substrátů, hno-
jiv a sadby. 

INZERCE
• Koupím poštovní známky, pohle-

dy, obálky, neplatné bankovky, tu-

zexové bony, losy, akcie, celé sbír-

ky - větší množství - pozůstalost po 

sběrateli. Platím v hotovosti nejvyš-

ší možné ceny, po domluvě přijedu. 

Info na tel. 724 229 292

• Prodám golfový kočár po dvojča-

tech, zn.TWIN SPACER, v dobrém 

stavu, barva tmavě modrá, přidám 

návlek na nohy, pláštěnku, sluneč-

níčky, druhý kočárek na náhradní 

díly. Cena 950 Kč. Mobil: 608 539 

572

• Prodám oblečení po dvojčatech, 

velmi levně, ale odběr ve větším 

množství, ve velikostech 56-86 (0-

2roky). Mobil: 608 539 572

• Koupím byt 2+1 po případě 3+1 

v Novém Městě na Moravě děkuji za 

nabídky tel.: 608 111 151

• Vyměním velký městský byt 2+1 

v Bystřici za garsonku v NM. tel. 605 

04 22 14

• Kdo ze současných nájemníků 

větších měst. bytů u nemocnice by 

vyměnil svůj byt za RD na Betlémě 

(stáří domu asi 30 let, 2 garáže, vel-

ká zahrada)? Plus cenové vyrovnání. 

tel. 776 525 339

• Hledám pronájem bytu 1+1 nebo 

1+kk v NM. tel 775 907 881

• Pronajmu nebytové a bytové 

prostory na náměstí v NM. tel. 602 

368 085

• Hledám doučování z francouz-

ského jazyka pro studenta SŠ. tel. 

606 603 508

• Prodám levně 2 ks balkonové dve-

ře (vnější a vnitřní), levé, z poloviny 

prosklené, 214x82 cm. Zakázková 

práce, stáří 5 let, cena dohodou. tel. 

776 076 864 (po 18. hod.)

• Prodám 4 ks letní pneu 175/70/13 

KLEBER  95 % vzorku. Jsou na disku 

Renault 19, levně, tel. 774 510 991

• Prodám kachlový sporák (kam-

na), pravý, nová trouba, nově vyša-

motovaný, náhradní pláty.  Prodám 

i křesla do bytu. tel. 774 510 991

• Pronajmu  byt 3+1 v NM, 1. pod-

laží, cihlový, tel. 732 546 576

• Daruji LP: Gott (6x), Karel Va-

cek, J. Suchý, J. Werich a jiné. Tel 736 

724 214

Firma E.ON oznamuje
Dne 26. dubna v době 8 – 12 hod. bude přerušena dodávka el. energie v 
N. Městě: Tyršova 855, 1345, Malá 153 – 856 včetně č. 154  ZŠ, Masaryko-
va 176, 205, Smetanova, Křičkova 1010, 1011, Drobného (mimo 301, 366), 
Mírová (sídliště, Enpeka, Racom…, mimo části ulice s rodinnými domy).

Dùm dìtí a mládeže Klubíèko Nové Mìsto na Moravì
zve na tábor

TÁBOR  S AEROBICEM
- pro dìti ve vìku 7 - 12 let, které se pravidelnì vìnují aerobicu

nebo je tento sport zajímá
- dennì dvì až tøi hodiny tréninku pod vedením lektorky

Mgr. Dagmar Kadlecové a její asistentky Terezy Pojezdné
- volnoèasové aktivity, hry, soutìže, výlety, kreativní èinnosti
- pokud poèasí dovolí, trénujeme na zdravém vzduchu

24. - 31. 7. 2010 - Táborová základna Olešná, cena 2 490 Kè

www.tabor-aerobic.estranky.cz

né

TÁBOŘENÍ S GOHIRALEM
otázka č. 2

Jak si říká dvojice podolských bavičů?

Maracaibo 2010 – Zachraňte říši pohádek!
Vážení rodiče, ahoj děti, nazdar 

táboroví starousedlíci! Rok se s ro-
kem sešel a opět v letošním roce 
pro děti chystáme letní dětský tá-
bor mezi obcemi Bobrová a Zvole, v 
blízkosti Olešínek. Tento tábor stojí 
na soukromé louce, kdy za více než 
desetileté fungování zde má Mara-
caibo svou pevnou pozici a tradici. 

Loňský rok nám táboření zkazily 
velké deště. Letos nám nezbývá nic 
jiného než doufat, že se podobná si-
tuace nebude opakovat. Nicméně 
vždy na tábor odjíždíme s utkvělou 
představou, že nespadne ani kapka.

Vždy máme připraveny dvě varian-
ty programu. První je do slunečné-
ho počasí, kdy s dětmi hrajeme růz-
né míčové i skupinové hry. Své 
místo má i zde tak trochu umělec-
ká činnost. Dále děti učíme táboro-
vým záležitostem, služební oddíl po-
máhá v kuchyni a pomáhá se starat 
o bezchybný a vzorný chod tábora. 
Druhá varianta programu je nazý-
vána jako „mokrá“ a je přizpůsobe-
na deštivému počasí. V tomto přípa-
dě hrajeme společné hry v největším 
jídelním stanu. Samozřejmě nemo-

hu nepřipomenout, že do programu 
je zařazen i sportovně laděný souboj 
s konkurenčním táborem našich ka-
marádů z Gohiralu. Tentokráte čeká 
uspořádání souboje nás a věřte, že se 
budeme snažit, aby ten náš program 
byl stejně perfektní jako všechny 
naše předešlé. 

Mějte se hezky a rádi o prázdni-
nách přivítáme staré i nové tváře tá-
borníků. Pro více informací klikněte 
na webové stránky www.maracaibo.
unas.cz           za občanské sdružení 

Maracaibo Martina Skalníková

Za ten dlouhý rok se v našemu 
sdružení povedly mnohé inovace, 
takže se v tom roce letošním může-
me těšit z nových latrín, dřevěných 
podlážek pod stany a nového vyba-
vení do táborové kuchyně. Také je 
možné, že se nám zde objeví i staré 
nové tváře v roli instruktorů. 

Tematika letošního tábora bude 
tak trochu tradiční (jak již z nadpi-
su vyplývá). Proto všechny etapo-
vé hry do celotáborové hry se bu-
dou nést v tomto duchu. Veškerý 
program se vždy odvíjí od aktuální-
ho počasí a aktuální situace v táboře. 
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Sdružení 
Nové Město na Moravě o.s. 

vypisuje výběrové řízení na pozici
 „Vedoucí pracovník Rané péče“

Požadujeme:
• vzdělání a odbornou způso-
bilost dle z. 108/2006 Sb. o soc. 
službách (VOŠ, VŠ v oboru soci-
ální práce, speciální pedagogika)
• trestní bezúhonnost 
• ochotu učit se novým věcem, 
časovou flexibilitu a samostat-
nost
• praxe v oboru výhodou 

Nabízíme: 
• pracovní poměr na plný úvazek
• nástup květen, červen 2010
• zajímavou práci v profesionál-
ním týmu
• supervizi a odborný dohled

V případě zájmu zašlete mo-
tivační dopis, strukturovaný ži-
votopis, kopii dokladu o nejvyš-
ším dosaženém vzdělání a výpis z 
RT (ne starší 3 měsíců)  do 23. 4. 
2010 na adresu: Sdružení Nové 
Město na Moravě o.s., Drobného 
301, 592 31 Nové Město na Mo-
ravě. 

Informace na telefonním čísle: 
777 699 915

ČISTÍRNA PEŘÍ PÁROU  Burdová – Nové Město na Mor.
 -čištění a ušití dek a polštářů s paspulí

-výběr sypkovin se záručním listem
cena:  DEKA od 900 Kč   POLŠTÁŘ od 250 Kč

AKCE CELÉ JARO ČIŠTĚNÍ ZDARMA!
příjem zakázek: OBUV SLÁMA

Komenského náměstí čp. 135, po až pá 9-17 so 8-11
tel. 721 277 347, 567 318 249

www.MONTERO.czwww.MONTERO.cz

VZORKOVÁ PRODEJNA
KRUCEMBURK

tel. 569 698 705

Otevřeno: PO - ST 9.00 - 16.00
 ČT - PÁ 9.00 - 18.00
 SO 8.00 - 11.00

95 % zboží k okamžitému odběru!!!

široký sortiment

nábytku – masiv

dýha, lamino

dětské a obývací

pokoje, ložnice, 

matrace

kancelářský

a hotelový nábytek,

nábytek pro penziony

55 let tradice výroby nábytku

intermont@intermont-nabytek.cz

N
O

N
STO

P

JM CARJM CAR
JOSEF MACHEKJOSEF MACHEK

 provoz odtahové a vyprošťovací služby
 možnost skládání a nakládání hydraulickou rukou
 uskladnění vozidel
 asistenční služby
 přeprava pracovních strojů
 užitná nosnost 4,5 t

Pavlovova 1516, Nové Město na Moravě
tel. 604 781 220, e-mail: machek.j@email.cz

Provádíme:
• rekonstrukce koupelen
• realizace půdních vestaveb
• montáž sádrokartonů 
   vč. protipožárního
• realizace staveb
• projekty TZB, počítačové návr-
hy koupelen – rozvody vody, UT
tel. 566 616 742

Prodáváme v areálu DINST: 
• elektroinstalační materiál (lišty, 
kabely, husí krky…)
• Vypínače a zásuvky (TANGO, 
SWING, CLASSIC, ANYA…
• svítidla (Stropní, nástěnná, bo-
dová, lustry…
tel. 566 616 743

Nečasova 22,
Nové Město na Moravě

INZERCE
• Prodám dvě samonosné cyklo-

sedačky značky SHERMAN COM-

FORT na kola po dvojčatech, prodej 

možný i jednotlivě. Sedačky jsou sa-

monosné, odpružené, nosnost do 22 

kg,  5-ti bodové bezpečnostní pásy, 

přezka s bezpečnostní pojistkou, 

upevnění nožiček, polohovatelné - 

3 polohy sklonu opěradla, 4 pozice 

vzdálenosti od sedla, 3 pozice výšky 

stupaček, bezpečné - mají extrémně 

vysoké opěradlo, celoplošné vystýl-

ky pro pohodlí. Sedačky jsou v záru-

ce (koupené 3/2009), výborný stav. 

PC  1250 Kč/ks, nyní 750 Kč/ks. Mo-

bil: 608 539 572

• Prodám polohovatelný (záda, 

nohy) golf. kočárek se sklápěcí 

stříškou, úložným košem, nánož-

níkem, pláštěnkou a 5ti bod. upá-

sáním. Otočná přední kolečka s 

možností blokace, tm. modrý + 

částečně oranž. a šedá, vhodný od 

6 měsíců. Velmi pěkný, cena 950 

Kč. Kontakt: 604 584 399

• Pronajmu byt v Radňovicích, 

cena 4800 Kč včetně inkasa. Tel. 

733 397 981

• Pronajmu byt 3+1 na ulici Pav-
lovova v Novém Městě na Moravě. 
Byt je rekonstruovaný, zařízený, k 
nastěhování duben-květen 2010. 
Telefon: 602 569 184
• Koupím garáž v Novém Městě 
na Moravě (Holubka, Staré sídliš-
tě, Na  Luční, U Chirany, U Jatek, 
Pod Nemocnicí, nebo u Jelínkova 
Mlýna).  608 928 191
• Prodám byt 3+1 Hornická ul. NM, 
cena 1380 tis. Kč. tel. 723 381 197
• Prodám byt v Radňovicích 1,39 
mil. Kč tel: 777 000 772  
• Prodám dětské kolo „Pionýr“, 
starší, cena 450 Kč, tel 728 922 719
• Prodám  demižony v proutí, 
různé velikosti, tel. 728 922 719
• Prodám kuchyňskou rohovou  
lavici, s úlož. prostorem + stůl 
(masiv), levně, tel. 774 285 464
• Prodám dětské kolo  (vhodné od  
tří let), levně, tel. 774 285 464
• Nabízím pronájem garáže u ja-
tek. tel. 732 666 318

!!!! Obrazy !!!!
Koupím obrazy 

krajiny od malířů: 
 Jambor Josef  Josef Ullmann
 Blažíček Oldřich  Bohdan Lacina

I jiné význačné malíře
Čestné jednání, platba hotově. 

 Tel: 777 75 75 00
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Dunaújváros 

Maďarsko, Fejér

Počet obyvatel: 53.000

www.dunaujvaros.hu

Město leží v centrálním Maďarsku na 

březích Dunaje v kraji Fejér. Dunaújváros 

je jedním z nejnovějších měst Evropy. Po-

staveno bylo v padesátých letech v rámci 

industrializace země, v místě do té doby 

existující vesnice Dunapentele. Na tomto 

území stálo za dávných časů římské vo-

jenské opevnění Intercisa. V padesátých 

letech zde byla započata výstavba měs-

ta tehdy zvaného Sztálinváros (Stalino-

vo město). Po Stalinově smrti bylo město 

přejmenováno na Dunaújváros (Dunaj-

ské Nové Město). Značná část budov v 

centru nese prvky tzv. socialistického re-

alismu. Nejdůležitějším zaměstnavatelem 

jsou Dunajské železárny a jihokorejská to-

várna vyrábějící pneumatiky Hankook.

Jaro v ulicích města: 
Na Komenského náměstí rozkvétají loni vysáze-
né krokusy (foto nahoře), chodníky nepotřebují 
jen zamést, ale někde i znovu předláždit (druhá 
řada) a také loni sázené růže je vhodné po zimě 
zkontrolovat a zastřihnout (třetí řada vpravo).

Třetí řada vlevo: Mistr České re-
publiky v přespolním běhu na 10 
km Lukáš Kourek – takto si bě-
žel pro svůj titul a zlatou medai-
li  20.  března v Temelíně (k tex-
tu na str. 9).
Dole: U pana Slonka se v těchto 
týdnech rodí lyže obřích rozměrů. 
Dne 18. června zřejmě bude  za 
dohledu pelhřimovské agentu-
ry Dobrý den prohlášena za nej-
větší lyži v českých zemích. Kro-
mě toho zcela jistě  zaujme hosty 
z Nových Měst Evropy. Více na 
str. 4.


