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Makovského ulice bez dlaebních kostek
Za pøedpokladu schválení rozpoètu mìsta na rok 2007 budou pøi
plánované rekonstrukci ulice Makovského nahrazeny dlaební
kostky ivièným povrchem. ivièný povrch bude pøiblinì o 1 mil.
Kè levnìjí, pøestoe by na nový
povrch byly pouity stávající kostky. Navíc je v naich klimatických
podmínkách ivièný povrch vhodnìjí jak pro zimní údrbu, tak pro
vlastní jízdu vozidel.
Souèástí celkové rekonstrukce
bude i rekonstrukce vodovodního
øadu, na kterou mìsto získá pøíspìvek od Svazku vodovodù a kana-

lizací ïársko. Na ulici pøibudou
parkovací místa a poèítá se
s výsadbou støednì vysokých stromù. Celkové náklady jsou dle projektové dokumentace pøedpokládány ve výi 9,2 mil. Kè. Výbìrové øízení je mìsto pøipraveno
vypsat bezprostøednì po schválení rozpoètu mìsta. Rekonstrukce
ulice Makovského zcela jistì doèasnì ovlivní dopravu v nejbliím okolí. Pro obyvatele ulic Leandra Èecha, imkova i tursova
bude i pøi omezeném provozu zajitìn prùjezd.
dle informací Z. Markové

Cena tepla

Cena tepla dodávaná Novomìstskou teplárenskou a.s. se v loòském
roce pøi zapoètení DPH i nákladù
spojených s provozem výmìníkových stanic vyplhala nad 500 Kè/
GJ. Rùst ceny vyvolal ji v loòském
roce sociální neklid. Na ochranu
svých zájmù se v tuto chvíli obèané
sdruují ve Svazu na ochranu nájemníkù. Starostka mìsta iniciativy
obèanù vítá. I mìsto je v souèasné
dobì zákazníkem, kterému narùstající cena tepla zvyuje náklady na
provoz pøíspìvkových organizací
mìsta. V souèasné dobì se podaøilo vyjednat s Novomìstskou teplárenskou cenu tepla, která se pohybuje tìsnì nad úrovní ceny úètované v první polovinì loòského roku,
co je pokles od ceny úètované
ve druhé polovinì roku 2006. Na
rùst ceny za 1 GJ tepla má vliv i kvalitní zateplování nemovitostí a odpojování nìkterých bytových domù
od systému. Pøestoe v nedávné minulosti zaèaly teplo odebírat novì
postavená Billa, rekonstruovaný bytový dùm UNO a nyní i Lidl, zaznamenává Novomìstská teplárenská
a.s. celkový pokles v odbìru tepla,
co pøirozenì zvyuje podíl stálých
nákladù na 1 GJ.
Vedení mìsta je pøipraveno pomáhat pøi hledání cest k udrení
ceny na pøijatelných úrovních a
ádá rovnì transparentní - i pro
laika srozumitelné - vyúètování
ceny tepla. Právo pøímo ovlivòovat výi ceny tepla mìsto ztratilo v

okamiku, kdy norský partner jednostrannì navýil základní jmìní
spoleènosti a vyrovnal tak dlouhodobé ztráty hospodaøení spoleènosti. Mìsto se tehdy rozhodlo, e svùj
podíl dalím vkladem nemalých finanèních prostøedkù nedorovná.
dle informací Z. Markové

Kazmírák - zahájeno

Vzhledem k pøíhodnému poèasí plynule pokraèují práce u Kazmírova
rybníka, které byly pùvodnì plánovány a na jarní mìsíce. To je také
hlavní dùvod, proè vedení mìsta nestihlo vèas informovat obèany a
hráz rybníka je bez varování neprùchozí. Práce se díky mírné zimì urychlí a termín dokonèení celého díla bude moné zkrátit. Situaci komentovala starostka mìsta Zdeòka Marková - Prosím obèany mìsta, zejména obyvatele Betléma, o trpìlivost a shovívavost. Obtíe budou trvat co
nejkratí monou dobu. A cíl, který máme pøed sebou, za to jistì stojí.
foto: Helena Køíová

Oznámení vlastníkùm lesù o výmìøe do 50 ha
Mìstský úøad Nové Mìsto na Moravì, odbor ivotního prostøedí, jako
pøísluný orgán státní správy lesù,
oznamuje vlastníkùm lesa do výmìry 50 ha, e pro zjitìní stavu jejich
lesa a pro seznámení se ádoucím
zpùsobem péèe o les byly zpracovány lesní hospodáøské osnovy, s platností od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2016.
Tyto lesní hospodáøské osnovy
byly zpracovány pro zaøizovací obvod Nové Mìsto na Moravì
s výètem následujících katastrálních území:

Blatiny, Bobrùvka, Dolní Bobrová, Dlouhé na Moravì, Fryava pod
ákovou horou, Hlinné, Jimramovské Pavlovice, Jiøíkovice u Nového
Mìsta na Moravì, Kadov u Snìného, Koníkov, Krátká, Køídla, Kuklík, Líná, Marovice u Nového
Mìsta na Moravì, Míchov, Miroov
u Bobrové, Nová Ves u Nového Mìsta na Moravì, Nové Mìsto na Moravì, Odranec, Olená na Moravì,
Petrovice u Nového Mìsta na Moravì, Podolí nad Bobrùvkou, Pohledec, Raèice u Dlouhého, Radeín

Kompetence vedení mìsta
Starostka a místostarosta mìsta si
rozdìlili kompetence, tj. oblasti prvoøadého zájmu pro danou funkci.
Do kompetencí starostky Markové patøí pøíspìvkové organizace
(Z, M, DDM, ZU, DPS, Centrum Zdislava, NKZ). Z èinností
MìÚ kolství, kultura, sociální
vìci, finance, investice, rozvoj
mìsta a místních èástí. Starostka
bude mìsto zastupovat i ve sdrueních, jejich je mìsto èlenem, a

dále pak ve spoleènostech
s majetkovou úèastí mìsta.
Do kompetencí místostarosty
Marka patøí obchodní spoleènosti
(TS-sluby, Lesy a zeleò, Novomìstská správa budov. Z èinnosti
MìÚ údrba zelenì, úklid mìsta,
zimní údrba, odpadové hospodáøství, ivotní prostøedí, bytové hospodáøství a správa majetku mìsta.
Dále pak práce a èinnosti osadních
výborù a spolupráce s nimi.

nad Bobrùvkou, Radeínská Svratka, Radòovice, Rokytno na Moravì, Roenecké Paseky, Øeèice nad
Bobrùvkou, Samotín, Slavkovice,
Studnice u Rokytna, Ubuín, Vìcov,
Vlachovice u Rokytna , Vøí, Zubøí
u Nového Mìsta na Moravì.
Vlastník lesa, který má zájem
plnì vyuít tuto osnovu a protokolárnì ji pøevezme, je povinen se
dále øídit nepøekroèitelnou celkovou výí tìeb a vlastník nad 3 ha i
podílem melioraèních a zpevòujících døevin pøi výsadbì. Tímto je
vlastník osvobozen od ohlaovacích povinností v souvislosti s provádìním tìeb. Souèástí lesních
hospodáøských osnov je popis stavu porostù, návrh opatøení pro
hospodaøení v lese a lesnická mapa.
Vichni vlastníci lesù obdrí bezplatnì lesní hospodáøskou osnovu
kadé pondìlí èi støedu od 8,00 do
11,30 hodin a od 12,30 do 17,00
hodin na Mìstském úøadu Nové
Mìsto na Moravì, odboru ivotního prostøedí. Po dohodì s tímto
orgánem i v jinou dobu ve lhùtì
do 31. 12. 2007.
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Tøíkrálová sbírka roku 2007 skonèila

Podìkování
Dìkuji vem pøátelùm a známým, kteøí se pøili rozlouèit
s mým manelem Josefem Jinkem,
za vøelá slova útìchy a kvìtinové
dary. Zároveò bych chtìla podìkovat MUDr. Pavlu Pávkovi, lékaøùm a sestrám neurologického
a interního oddìlení nemocnice a
zvlátì sestrám z Charitativní oetøovatelské sluby za svìdomitou
pomoc v péèi o manela bìhem
jeho dlouhé a tìké nemoci.
Irena Jinková

Jubilanti
10. 1.
16. 1.
18. 1.
21. 1.
27. 1.
29. 1.

Rùena ebková
Josefa pinarová
Marie Handschuhová
Otilie Kutilová
Emilie Rùièková
Marie Smejkalová

80 let
80 let
80 let
93 let
80 let
91 let

Narození
5. 1. Adam Neèas
13. 1. Adam Bezchleba

Úmrtí
10. 1. Jan Kadlec
20. 1. David Janèík

(1945)
(1988)

Posledním dnem, kdy bylo moné pøispìt na potøeby Oblastní charity ïár nad Sázavou, byla nedìle 14. ledna 2007. Následovalo
rozpeèetìní 337 pokladnièek
na pøísluných mìstských úøadech
a obcích za pøítomnosti jejich zástupcù a trpìlivé sèítání vykoledovaných darù.
Celkový výtìek koledníkù
Tøíkrálové sbírky roku 2007 na území, kde pùsobí Oblastní charita ïár
nad Sázavou, èiní 1 737 188 Kè, co
je témìø o 158 543 Kè více ne
v roce loòském. 65 % celkové
èástky poputuje do devíti zaøízení
Oblastní charity ïár nad Sázavou, která sídlí ve ïáøe nad Sázavou, Velkém Meziøíèí, Bystøici
nad Perntejnem, Radeínské
Svratce a Níkovì, a lidem, kteøí
se z jakéhokoliv dùvodu ocitli v
sociální nouzi. Zbylá èástka je urèena na podporu charitních projektù v zahranièí, diecézních projektù a na reii sbírky.
Z výtìku Tøíkrálové sbírky
máme obrovskou radost. Nae podìkování patøí vem, kteøí se na prù-

bìhu akce podíleli - vem koledníkùm, asistentùm a v neposlední øadì
i dárcùm, kteøí svými tìdrými pøíspìvky prokázali stále trvající ochotu pomáhat bliním a potøebným.

Milí obèané a koledníci, dovolte mi, abych Vám jménem Oblastní
charity ïár nad Sázavou podìkovala za ochotu a skvìlou pomoc pøi
organizování Tøíkrálové sbírky 2007. Ráda bych vyjádøila své obrovské díky také jménem vech, kterým finanèní výtìek sbírky pomùe
pøi øeení jejich tìké situace. Jsou to pøedevím klienti naich devíti
støedisek, kterými jsou zdravotnì postiení, senioøi, duevnì nemocní a
mentálnì postiení, dìti a mláde ze sociálnì slabých a problémových
rodin, dìti a mláde ohroené negativními jevy ve spoleènosti, rodièe
na mateøské dovolené, lidé na okraji spoleènosti apod.
Celkový výtìek koledníkù Tøíkrálové sbírky roku 2007 na území
Novomìstska èinil 112 437,65 Kè.
Velmi Vám dìkuji za Vae tìdré dary a ochotu pomáhat tam, kde je to
tøeba. Vìøím, e nám zachováte svou pøízeò i do budoucna.
Ing. Jana Zelená, øeditelka Oblastní charity ïár nad Sázavou

Z významných výroèí roku 2007
4. 2 .1932 zemøel v Brnì prof.
Julius Josef Pavelka (uèitel,
národopisný pracovník, autor
publikace Horácká svatba)
10. 2. 1942 zemøel v Praze
JUDr. Jaroslav Kallab (právník, profesor a rektor Masarykovy univerzity v Brnì)

Horácká galerie
Ludmila Jandová  Vánoèní motivy (do 25. února)
Uèni èerného øemesla (do 22. dubna)
l Bohumír Matal - Výbìr z malíøského díla (do 25. bøezna )
l Svìt Jiøího Trnky - výbìr z díla (15. února - 15. dubna )
Jméno Jiøího Trnky i jeho rozsáhlé celoivotní dílo patøí do povìdomí
svìtové veøejnosti, a to nejen umìlecké; zná ho i dìtský ètenáø a divák.
Zaèínal jako loutkáø, prùbìnì pracoval na kniních ilustracích, vìnoval se divadelní a filmové scénografii, kreslenému a loutkovému filmu
a v edesátých letech intenzivnì malíøství a sochaøství. Kombinace expresivní barevnosti s lyrickou kresebností urèovala vnitøní osnovu Trnkova malíøského stylu. Jako nápaditý prùkopník spojil v animovaném
filmu vynalézavì a vtipnì prvky lidovì tradièní s expresivními monostmi moderní filmové øeèi. Jeho typický umìlecký rukopis je naí
národní made in. Po pøedèasné smrti Jiøího Trnky v roce 1969 byla
první výstava uspoøádána právì v Horácké galerii v roce 1972 a letos, v
roce 95. výroèí jeho narození, se k jeho ivotnímu dílu vracíme.

13. 2. 1762 narodil se v N. Mìstì
Matyá Daniel Nìmecký (lékaø,
výborný hudebník a skladatel)

l
l

ZU Jana tursy
l K 55. výroèí zaloení samostatné hudební koly v Novém Mìstì (nyní
ZU Jana tursy) pøipravil literárnì dramatický obor koly podveèer
poetického slova, interpretace i autorských textù a vlídné hudby nazvaný Poetická vinárna. Uskuteèní se v sobotu 10. února v 18 hodin v
sále ZU na Monseovì ulici. Celý poøad je vìnovaný vzpomínce 10.
výroèí tragického úmrtí zakladatelky literárnì dramatického oboru na
ZU v Novém Mìstì Marie Koláøové - Junové. Úèinkovat budou její
bývalí áci a jejich hosté.
l Velmi oblíbený a pro diváky atraktivní Koncert populární a jazzové hudby ákù hudebního oboru ZU Jana tursy v Novém Mìstì na
Moravì je pøipraven na ètvrtek 15. února v 17 hodin opìt jako loni
do sálu novomìstského kina. Koncert je té vìnovaný 55. výroèí zaloení koly.
l Zveme vechny dospìlé i dìti, kteøí mají rádi loutkové divadlo a staré
èeské povìsti, na loutkovou inscenaci praského divadla MINOR
BRUNCVÍK A LEV. Námìt Aloise Jiráska reijnì i scénáristicky zpracoval divadelní reisér Jan Jirkù, bývalý ák literárnì dramatického oboru. Pøedstavení se uskuteèní v sále kina v pátek 23. února v 17 hodin.
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Bez nich bychom nai èinnost nemohli vykonávat v takovém rozsahu jako doposud. sdìlila øeditelka
Oblastní charity ïár nad Sázavou Ing. Jana Zelená.

15. 2. 1897 narodil se na Rokytnì Bohumil ín (malíø krajináø samouk)
15. 2. 1912 narodil se ve Snìném Bohdan Lacina (akad. malíø a grafik). Zveøejnìná reprodukce: eny v roukách, mìdiryt, papír, 349 x 252 mm

Klub seniorù
po 5. 2., 15 h., DPS  Hudební
odpoledne  drobnosti ze skladeb
mistrù v podání L. Urbana a B.
Bajera
po 12. 2., 15 h., DPS - pøíprava
Masopustní merendy a organizaèní záleitosti
po 19. 2., 17 h., jídelna II. Z Masopustní merenda v maskách

Kulturní dùm
ne 4. 2., 17 h. - Závìreèný vìneèek
taneèního kursu, hraje Tata BAND
Josefa Kuèery, vstupné 50 Kè
èt 15. 2., 19 h. - Paøíanka - ironická komedie Henryho Becqua,
hrají Michaela Dolinová, Ladislav
Potmìil, Jiøí Klem, Igor ebo,
Dana Homolová, vstupné 150 Kè,
140 Kè, pøedprodej v IC
út 20. 2., 19 h. - Kabaret travesti skupiny SCREAMERS - THE
BEST III, vstupné 160 Kè, 150 Kè,
pøedprodej v IC
st 28. 2., 18 h. Radek Jaro - Od
nuly do osmi tisíc metrù, beseda s
promítáním, vstupné 90 Kè

INZERCE
l Hledám pronájem garáe pro
osobní automobil v Novém
Mìstì na Moravì za pøijatelnou
cenu. Volejte prosím na tel. è.
737 417 636.

Truhláøství

výroba dveøí z masivu i lamina
plovoucí podlahy Parador
a vekeré jiné truhláøské práce
tel. 777 225 038

Prosím o pomoc
Hledám ztracenou fenku
velkého èerného kníraèe.
Slyí na jméno Daffi.
V levém uchu má tetování. Za nalezení èi informaci vedoucí k nalezení nabízíme vysokou odmìnu.
tel.: 605 012 995

Nový zákon o sociálních slubách platný od letoního roku

pøinesl i nìkteré zásadní zmìny
v Novomìstských sociálních slubách a Centru Zdislava. Významnou zmìnou, kterou pøináí nový
zákon, je forma financování poskytovaných slueb. Doposud byly
poskytované sluby hrazeny ze
státního rozpoètu prostøednictvím
rozpoètù kraje a mìsta, nyní dostávají finanèní prostøedky pøímo

obèané a poskytnuté sluby si
budou hradit sami. Proto bylo
nutné zpracovat ceník poskytovaných slueb a souèasnì inovovat i kritéria pro pøidìlení bytu
zvlátního urèení. Jedná se o
byty, které jsou pøímo vázány na
poskytování sociálních slueb.
Tyto byty jsou pøidìlovány pouze obèanùm mìsta, kteøí pobíra-

Kino
2. pá v 19,30 h., 3. so v 19,30 h.
Kupec Benátský
138 min
VB/Lucembursko/Itálie 2005,
adaptace, èeské titulky, premiéra,
od 12 let, 60 Kè - Al Pacino, Jeremy Irons, Joseph Fiennes a Lynn
Collins v adaptaci slavné hry Williama Shakespeara.
6. út v 19,30 h.
Borat!
84 min
USA 2006, satirická komedie, èeské titulky, premiéra, od 15 let, 60
Kè - Britský komik se vydává za
kazaského reportéra v komedii
plné mystifikací a nesluného a
nekorektního humoru.
7. st v 19,30 h.
Dobrý roèník
118 min
USA/VB 2006, komedie, èeské
titulky, premiéra, pøístupný, 60 Kè
- Sobecký kariérista se vydá na
zdìdìnou vinici v jiní Provence,
kde nakonec najde sám sebe
9. pá v 19,30 h., 10. so v 19,30 h.
Ïábel nosí Pradu
109 min
USA 2006, komedie, èeské titulky,
premiéra, od 12 let, 60 Kè - Královna módy dusí coby éfredaktorka
mladièkou a v oboru pøíli nezbìhlou absolventku urnalistiky.
14. st v 18 h.
Lovecká sezóna
86 min
USA 2006, animovaná komedie,
èeská verze, premiéra, pøístupný,
60 Kè - Co se stane, kdy si medvìd navykne na televizi a sladkosti? Vznikne dalí komedie
s mluvícími zvíøátky!
16. pá v 19,30 h.
anghajské sny Filmový klub
Èína 2005, drama, èeské titulky, 123
min, premiéra, od 15 let, 60 Kè Pøíbìh první lásky odehrávající se
na pozadí èínských reforem
v polovinì 60. let. Devatenáctiletá
dívka pøichází z anghaje do provincie. Nutnost zmìnit ivot jí jetì
zkomplikuje romance s vesnickým
mladíkem.

jí starobní nebo invalidní dùchod. Rada mìsta rozhodla, e
v první øadì bude posuzován
zdravotní stav a rodinné pomìry
adatele, a poté doba od podání ádosti èi monost uvolnìní
mìstského bytu. V pøípadì volné kapacity bude individuálnì a
otevøenì pøihlíeno i na adatele, kteøí v N. Mìstì nemají trva-

lý pobyt, ale mají ve mìstì èi
k nìmu nejrùznìjí vazby.
Podrobný seznam nabízených
úkonù a ceník bude pøílohou uzavíraných smluv mezi NSS a klientem. Ji dnes je patrné, e Novomìstské sociální sluby se na
nový systém dobøe pøipravily a
jejich èinnost není ohroena.
dle informací Z. Markové

Studentské radovánky
Pasování na indiánský zpùsob
Akce pasování byla za dob mých
studijních zaèátkù symbolem nìèeho nudného, co se ale muselo nìjak
pøetrpìt. Postupem èasu se tento akt
stával èím dál zábavnìjím. Je moné øíci, e v historii pøijímání nových
studentù pod køídla koly nastaly dva
velké zlomy. První, kdy se místo
dìní pøesunulo do kulturního domu
a my se nemuseli maèkat
v tìlocviènì, druhý zlom probìhl
loni, kdy se pasování posunulo do
jiných dimenzí  hlavnì díky technickému zabezpeèení (poèítaèe).
To letoní by se dalo vystihnout
dvìma slovy  zábavné a milé.
Téma ,,Indiáni pøímo vybízelo
k nápaditým kostýmùm a velijakým taneèním prvkùm. Poøádající
tøídy 3. B, 7. A a 3. C nezklamaly.

Horácké muzeum
l Torino 2006 - olympijské hry
oèima dobrovolníkù (únor)

Dùm dìtí a mládee

út 6. 2., Obvodní kolo recitaèní
soutìe - Tradièní setkání mladých
recitátorù z novomìstských základních kol. Ti nejlepí postupují
do okresního kola.
so 10. 2., 9,30 h.  Valentinská
pøáníèka - potìte své blízké ruènì vyrobenými Valentýnkami. S
sebou ikovné ruce, pøezùvky,
vstupné 30 Kè.
so 17. 2., 9,30 h. - Malba henou
- Berberská a indická malba henou
na ruce podle vzorù èi fantazie.
Nebude chybìt pøíjemná orientální hudba. Upozornìní: Aby malba
lépe drela, je nutno dva dny ruce
nemazat krémem. Vstupné 30 Kè.

Stomatologická pohotovostní sluba

Oetøení je poskytováno v dobì 8  12 hod.

10. 2. MUDr. T. Koneèný, NM, MUDr. Kopecký, ÏAS ZR, 11. 2.
MUDr. Gregor, ÏAS ZR, MUDr. Macek, V. Meziøíèí, 17. 2. MUDr.
Kozáková, Bystøice, MUDr. Michalová, poliklinika ZR, 18. 2. MUDr.
Kozák, Bystøice, MUDr. Michal, poliklinika ZR.

Dobøe byli zvoleni moderátoøi Ondøej Hanìl a Mirka Jamborová, indiánská hudba byla vtipnì prokládána hudbou moderní a líbilo se
mi, jak hezky zapadaly soutìe pro
první roèníky do dìje, ani by ho
naruily èi pozastavily.
Kdo ovem nesleduje televizní
reklamy, nemohl pochopit rùzné
naráky. Já se reklamám nevyhýbám, proto jsem tyto naráky snadno rozlutila a pobavily mne.
Kadopádnì studenti tøetích roèníkù se svého úkolu zhostili na jednièku, pasování mìlo vih a spád,
pobavilo a pøitom neurazilo.
Kdy se zavírala opona, pøáli jsme
si veselé Vánoce. Nyní se zavøela
opona za Vánoci a starým rokem a
já pøeji souèasným druhákùm, aby
za rok slyeli chválu i oni.
Gymnaziální laka
Podlézání laky je tradièní zábavou rodinných oslav èi jiných selostí. Pøeskakování laky je zábava pro
nás - gymnazisty. Je to sice zvyk
mladý, teprve estiletý, nicménì 6.
roèník této soutìe se velice podaøil, dokonce padl rekord gymnázia.
Ke gymnaziální lace také patøí
vystoupení aerobic teamu Dagmar
Kadlecové, který celou soutì uvá-

dí a v její pùli dává ,,skokanùm
prostor k odpoèinku.
Profesoøi byli k naim prosbám
velice benevolentní, tudí o diváky nebyla nouze. Musím pochválit své spoluáky, vytvoøili skvìlou atmosféru a myslím, e si závodníci nemohou stìovat na nedostatek povzbuzování a fandìní.
V momentì, kdy se laka dostala
do výe 145 cm, øady závodníkù
znaènì proøídly, v kategorii dìvèat
byly pouze dvì závodnice, chlapci
byli odolnìjí, zbylo jich osmnáct.
Po chvíli bylo rozhodnuto o vítìzce, kterou se stala Tereza vehlová.
Obhájila své loòské i pøedloòské
vítìzství, letos výkonem 150 cm.
Mnohem vìtí drama probíhalo tradiènì mezi mui. V kvìtnu maturovali dva pøedchozí vítìzové, take se
otevøel prostor mladím. A musím
øíct, e byl náleitì vyuit. Rekord
gymnázia 175 cm vyrovnali Václav
Strí a Filip Slezák. Výku 176 cm
nakonec zdolal Filip Slezák, který
loni skonèil druhý. Patøí mu gratulace nejen za prvenství, ale i za novou
metu, která bude pøítí rok výzvou
nejen pro nìj, ale i pro ostatní. Moná budou za rok padat rekordy i
v kategorii dívek. Lucie Janebová

SVATEBNÍ STUDIO STYL
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{
{
{
{
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{

nabízí budoucím nevìstám
prvotøídní servis a irokou nabídku slueb:
prestiní aty francouzských a panìlských znaèek
St. Patrick a Herve, nová kolekce
pánské obleky a vesty
atièky pro druièky
svatební oznámení
snubní prstýnky
biuterie
kadeønické sluby, svatební úèesy
kompletní úprava nevìsty, vizáistika

Kontakt: Beneovo nám. 29, KØIANOV 594 51,
Tel.: 566 522 187, 731 481 586, 607 553 398
Provozní doba: úterý 16 - 19 hod. a sobota 9 - 11 hod.
Jiný termín moný po pøedchozí tel. domluvì.
www.svatebnistudiostyl.cz
AKCE: Pøi rezervaci atù do 31.3.2007 sleva 10%
3
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Mìøení spotøeby tepelné energie
V souèasné dobì dostávají nájemníci evidenèní listy s výmìrem
poplatkù za sluby související
s uíváním bytu. Jako nepøíjemné
pøekvapení je chápána èástka 30
Kè/mìsíc vèetnì DPH za jeden
indikátor na rozúètování nákladù
na vytápìní. Pokud se vynásobí
poèet radiátorù respektive indikátorù v bytì jedenácti, dostaneme
celkovou roèní platbu, která není
zanedbatelná.

Chtìl bych zde uvést nìkolik faktù, které vìc vysvìtlí a pøedejdou
zbyteèným dohadùm. Indikátory
nakoupila NSB a dostala na nì
bezúroèný úvìr od mìsta se splatností ètyøi roky. V prosinci 2007
musí tedy NSB splatit jednu ètvrtinu pùjèky. Dalím nákladem pro
tento rok je odeèet a rozúètování
dodávky tepla za poslední dva mìsíce roku 2006, kdy ji byly indikátory v provozu (jedná se o cca

Mìsto Nové Mìsto na Moravì, Vratislavovo nám. 103,
592 31 Nové Mìsto na Moravì
tajemník Mìstského úøadu Nové Mìsto na Moravì
vyhlauje
v souladu se zák. è. 312/2002 Sb., o úøednících územních
samosprávných celkù, v platném znìní
výbìrové øízení
pro jmenování na pracovní místo:

druh práce:
- vedoucí úøedník-vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánování
a stavebního øádu Mìstského úøadu Nové Mìsto na Moravì
- pracovní pomìr na dobu neurèitou
místo výkonu práce:
- mìsto Nové Mìsto na Moravì (vèetnì správního území obce s rozíøenou
pùsobností)
- pøedpokládaný termín nástupu bøezen 2007
platové podmínky: dle z.è. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znìní,
naøízení vlády è. 564/2006 Sb., v platném znìní a dle naøízení vlády è. 469/
2002 Sb., v platném znìní, platové zaøazení ve tøídì è. 9-10
písemná pøihláka do výbìrového øízení:
- musí obsahovat jméno, pøíjmení a titul zájemce, datum a místo narození
zájemce, státní pøíslunost zájemce, místo trvalého pobytu zájemce, èíslo
obèanského prùkazu zájemce nebo èíslo dokladu o povolení k pobytu jde-li
o cizího státního obèana, datum a podpis zájemce
doklady které zájemce pøedloí:
- ivotopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zamìstnáních, o
odborných znalostech a dovednostech
- výpis z evidence Rejstøíku trestù ne starí ne 3 mìsíce, u cizích státních
pøísluníkù obdobný doklad osvìdèující bezúhonnost vydaný domovským
státem
- ovìøenou kopii dokladu o nejvyím dosaeném vzdìlání
- originál nebo ovìøená kopie èestného prohláení dle §4 odst. 3 zák. è. 451/
1991 Sb., kterým se stanoví nìkteré dalí pøedpoklady pro výkon nìkterých
funkcí ve státních orgánech a organizacích ÈSFR, ÈR a SR, v platném znìní
(nevztahuje se na osoby narozené po 1. 12. 1971)
- originál nebo ovìøenou kopii tzv. lustraèního osvìdèení dle §4 odst. 1 zák. è.
451/1991 Sb., kterým se stanoví nìkteré dalí pøedpoklady pro výkon
nìkterých funkcí ve státních orgánech a organizacích ÈSFR, ÈR a SR,
v platném znìní (nevztahuje se na osoby narozené po 1. 12. 1971)
základní pøedpoklady a poadavky:
- ukonèené vysokokolské vzdìláníbakaláøský studijní program se stavebním
zamìøením a praxe nejménì 1 rok v oboru v prùbìhu pøedcházejících 10 let,
nebo ukonèené støední vzdìlání s maturitní zkoukou a praxe nejménì 10
let v oboru a zvlátní odborná zpùsobilost v pøísluné správní èinnosti
- velmi dobrá znalost správního øízení a právních pøedpisù vztahujících se
k oblasti stavebního øádu a územního plánování
- státní obèanství ÈR (pøíp. fyzická. osoba, která je cizím státním obèanem a
má v ÈR trvalý pobyt a ovládá jednací jazyk), dosaení vìku 18 let,
zpùsobilost k právním úkonùm, bezúhonnost ve smyslu §4 zák. è. 312/2002
Sb., o úøednících územnì samosprávných celkù v platném znìní, ovládání
jednacího jazyka, splòování pøedpokladù dle zák.è. 451/1991 Sb., kterým
se stanoví nìkteré dalí pøedpoklady pro výkon nìkterých funkcí ve státních
orgánech a organizacích ÈSFR, ÈR a SR, v platném znìní
- velmi dobrá znalost a dovednost práce s PC (zejm. textový editor, tabulkový
editor, Internet), øidièské oprávnìní skupiny B
lhùta pro podání pøihláky: doruèením písemné pøihláky s poadovanými
doklady do 12. 2. 2007 na adresu: Mìstský úøad Nové Mìsto na Moravì,
Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Mìsto na Moravì, k rukám tajemníka
úplné informace o výbìrovém øízení jsou k dispozici na úøední desce
Mìstského úøadu Nové Mìsto na Moravì (umístìna na Vratislavovì nám.
pøed budovou MìÚ è.p. 103 a na internetových stránkách mìsta Nového Mìsta
na Moravì www.nmnm.cz).

30 % celoroèní spotøeby, podle klimatických podmínek) a na konci
tohoto roku musíme mít shromádìny finanèní prostøedky na odeèet a rozúètování za rok 2007. A
tento celý náklad se rozpoèítává do
11 mìsícù. Proto je cena za pronájem indikátorù tak vysoká.
Pro dalí roky u bude cena nií. Po zbývající tøi roky splácení,
tedy pro roky 2008-10 je kalkulována cena nájmu za jeden indikátor 22 Kè/mìsíc. Pro rok 2011 a
dalí, kdy ji bude splacena pùjèka na nákup, je pøedbìnì kalkulována cena 8 Kè/mìsíc vèetnì
DPH. V tomto nájmu je u jen cena
za roèní rozúètování a rezerva na
pøípadnou poruchovost a náhrady.
(ivotnost indikátorù se poèítá deset let.) Ujiuji ale vechny nájemníky, e kalkulace ceny nájmu je
pouze nákladová a NSB si do ní
ádnou pøiráku neúètuje.
Nasazení indikátorù se projevilo
pozitivnì ji nyní. Nájemníci si
zaèali vímat spotøeby tepla a koneènì zaèaly mít funkci i termostatické ventily na radiátorech.
Poznáváme to na ohlasu, kdy se u
nás v této souvislosti objevila øada
hláení o jejich poruchách a ne-

funkènosti. Vìci se snaíme rychle øeit, ale nìkdy máme potíe
s náhradními díly. Pro nìkteré
starí typy se u nevyrábìjí a my
je sloitì sháníme.
Zamezení pøetápìní a etøení
teplem je základním motivem nasazení tìchto indikátorù. Je prokazatelné, e se tímto opatøením
sníí spotøeba tepla o 10-15 %. Pøi
prùmìrné spotøebì tepla okolo
0,85 GJ/m2 za rok je spotøeba
tepelné energie u prùmìrného 2+1
bytu cca 45 GJ/rok, co pøi cenì
tepla v roce 2006 pøedstavuje cenu
víc ne 20 tis. Kè. Pokud z této
sumy uetøím 10  15 %, tak se to
zajisté vyplatí. Je neoddiskutovatelným faktem, e motivem
k etøení teplem nebyla vysoká
cena tepla, ale bylo to nasazení
indikátorù.
Závìrem jetì jedno upozornìní, firma Techem pozná na dálku
pøi odeètu, e se s indikátory manipulovalo. Máme nahláeno ji
pìt pøípadù, kdy byly na indikátorech porueny plomby. V tìchto
bytech budou indikátory opraveny na náklad nájemníkù.
Ing. Jaromír Èerný,
jednatel NSB s.r.o.

Finanèní pùjèky
snadno a rychle
l
l

l
l

6000  15.000.000 Kè
pro zamìstnance
i dùchodce
pro podnikatele i firmy
i pro podnikatele
s nulovým danìním

tel. 605 46 03 04
M. Báèa
Cestovní kanceláø a agentura RENATA
Drobného 366, 592 31 Nové Mìsto na Moravì
Tel. 566 617 317; 603 539 857

NOVINKA 2007
Øecko - Korfu - studia Gongas s bazénem
- moderním trajektem z Benátek
- letecky z Brna, cena od: 7.590 Kè
Øecko - Leptokárie
- poslední volná studia / doprava bus
termín: 4. - 15. 7. 2007, cena: 6.990 Kè
Itálie  Palmová riviéra
Výhodné autobusové pobyty, cena od: 3.890 Kè
Novinka: Kemp Europa3*
- bungalovy pøímo na plái, vhodné pro rodiny s dìtmi, bus
nebo vlastní doprava, cena od: 14.490 Kè za bungalov
panìlsko - Costa Brava hotely, apartmány, all inclusive
...a mnoho dalích pobytù z 90 katalogù spolupracujících
cestovních kanceláøí / bus i letecky
www.ckrenata.cz
5
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Letoní vítr lesùm neukodil tolik jako loòský sníh

Orkán, který se pøehnal nad Èeskou republikou, pøekvapivì nezpùsobil na území ïárských vrchù tolik kod jako ohromné
mnoství snìhu, které ponièilo
porosty v minulém roce.
Podle Ing. Jana Staòka ze Správy
Chránìné krajinné oblasti ïárské
vrchy byly navíc zcela neèekanì
ménì postiené vrcholové partie,
kody byly spíe na úboèích svahù.
Hlavnì tam, kde byl kompaktní les
nìjakým zpùsobem naruený. Buïto prùseky nebo vìtími pasekami.
Vlastníci lesù provádìli od pátku
do pondìlí posouzení kod. Podle
pøedbìných odhadù popadalo
v CHKO ïárské vrchy asi sto padesát tisíc kubíkù døeva, co je asi o
sto tisíc ménì, ne loni. Navíc nebyly zasaeny velké plochy, jedná se
spíe o mení místa, na kterých leí
vìtinou ne více ne tøicet vývratù.
Znaènì utrpìla pøírodní rezervace Ransko, kde bylo vyvráceno
pøiblinì dvì stì stromù na ploe
asi pùl hektaru. koda by vak nemìla být a tak vysoká, protoe
v této lokalitì je masivní bukový
nálet. Ten v budoucnu zcela nahradí znièený porost.
Dalím místem ve ïárských vrích, které bylo citelnìji postieno silným vìtrem, je Sklené, zde
spadlo okolo tøí set stromù.
V lokalitì Kocanda byly kody
pøedevím na vzrostlejích stromech, které vytváøely horní patro
lesa. Spodní patra zùstala témìø nepokozena.
Také v blízkosti Pasecké skály a
polesí Koníkov jsou soustøedìná
místa, na kterých popadalo asi tøicet stromù.
Spoleènost Lesy Èeské republiky
utrpìla nejvìtí kody v okolí Nového Mìsta na Moravì. Jedná se tu

Zmìna
v zastupitelstvu mìsta

Na èlenství v zastupitelstvu mìsta rezignoval MUDr. Jaroslav Lukáek. Byl zvolen za ODS. Novým
èlenem zastupitelstva se dne 9.
ledna stal Ing. Pavel Král.

Upozornìní
Mìstský úøad Nové Mìsto na
Moravì odbor dopravy informuje
o omezení provozu pro veøejnost
ve dnech 5. 2. - 9. 2. 2007 a 26.
2. - 28. 2. 2007 z provozních
dùvodù.
V uvedených dnech bude
uzavøen registr øidièù a èásteènì
omezen provoz registru vozidel na
zdejím odboru dopravy.
Petr Pazour,
vedoucí odbor dopravy

asi o dvacet tisíc kubíkù popadaného døeva, které budou muset být co
nejrychleji z lesa odstranìny a zpracovány. Musíme jen doufat, e si na
tìební práce spoleènost nenajme
harvestory, které sice práci provedou
pomìrnì rychle, ale nejsou nijak etrné k porostùm. Nìkdy dokáou
zpùsobit i takové kody, za nì by
se ani vítr a sníh nemusely stydìt.
Rozhodnì by byly vítány spíe tradiènìjí technologie tìby.
Nouzový stav, vyhláený vládou
ÈR, potrvá podle Ing. Jana Staòka
zøejmì o nìco déle, ne bylo avizováno. V lesích je velké mnoství èásteènì vyvrácených nebo nalomených
stromù, které hrozí pádem. Pøetrvává také nebezpeèí dalích vývratù pøi
jakémkoliv silnìjím vìtru nebo pøi
vìtí snìhové nadílce.
Zákaz vstupu do lesù, vyhláený na území kraje Vysoèina,
se dotkne také lyaøù a provozovatelù bìeckých tratí. Platí
bez výjimky, take i kdyby sníh
vydrel a tratì byly vyjety, okru-

hy se znaènì zmìní a nìkteré
zcela zaniknou.
Jak je vidìt, vítr nadìlal starosti
nejen majitelùm lesù. I kdy na druhé stranì nedopadly ïárské vrchy
nejhùøe. Vyvráceny byly pouze smrky, které mají mìlký koøenový sys-

tém a tudí minimální mechanickou
stabilitu. Kdy se k tìmto negativùm
pøipojí podmáèené stanovitì, mùe
porostu ukodit i mení vítr. Vhodným øeením by podle pracovníkù
Správy CHKO bylo nahrazovat
smrk jedlemi. Helena Køíová

Nìkolik stromù vyvrátil orkán Kyrill v noci z 24. na 25. ledna i v lesíku
u Tøí køíù.

I v nemocnici mùe být hezky
Rok 1794. Nebyla ádná zima.
Té toho roku malé dítky velice
møely. Tak na tyhle vìty z Pamìtní
knihy Jiøího Vrbase jsem narazila
zrovna ve chvíli, kdy jsem leela
s dcerou na dìtském oddìlení
v novomìstské nemocnici.
Letoní zima, pøinejmením její
první polovina, si s tou z roku 1794
v nièem nezadá. Moná by se dala
spí nazvat pozdním podzimem
nebo brzkým jarem. Toto poèasí je
pøímo ideální pro rùzné viry, které
se v nìm neustále mnoí. I proto jsou
letos dìti více nemocné ne jiné roky.
Natìstí u moderní medicína
dokáe lecjaké zázraky. Kdy ale
nepomùe domácí léèba, nedá se
nic dìlat, nemocnice vás nemine.
Dìtské oddìlení v Novém Mìstì na Moravì je pøíjemné místo pro

stonání. První dny vám sice není
zrovna nejlépe, to proto, e máte
strach o zdraví svého caparta, ale
hned jak nejvìtí krize pomine,
zaèínáte si to tu uívat.
My jsme mìly tìstí, e jsme se
dostaly na pohádkovì vymalovaný
pokoj. Dcera, která leela
v postýlce s horeèkami, si pøipadala jako na prázdninách u moøe.
Vude ryby, vedle nich moøský koník, chobotnice, zlatá rybka, která
slibuje splnit jakékoliv pøání Jen
umìní pøílivu a odlivu scházelo.
Po dvou dnech, kdy teploty klesly, mohla za ostatními dìtmi do
herny, co byl teprve ráj. Spousta
hraèek, her a hlavnì paní uèitelka,
která je tu jen a jen pro kluky a
holèièky. Maminky si zatím mohou skoèit nìco nakoupit nebo se

vìnovat jakékoliv èinnosti. Prostì
taková malá dovolená.
Lékaøi ale nemají s malými pacienty zrovna jednoduchou práci.
Problémem je pøimìt napøíklad
Pepíèka, aby si na paní doktorku
otevøel pusu. Nejdøíve se musí
podívat na mandle mamince a sestøièkám, pak teprve je ochotný øíct
ááá a vypláznout jazyk i Pepíèek.
Vechno zde probíhá pokud mono v klidu a s pøihlédnutím na dìtského pacienta.
Jetì v horím postavení jsou sestøièky. Caparti velmi brzy zjistí, e
kdy se k nim sestøièka s pøívìtivým úsmìvem blíí, mùe mít za
zády zákeønì schovanou injekci.
Proto jsou velmi obezøetní a kadou návtìvu ze stran zdravotního
personálu si nejdøíve poøádnì prohlédnou, ne si ji pøipustí k tìlu.
Pobyt v nemocnici není nikdy
nic pøíjemného, protoe je vdycky spojen s nìjakou nemocí nebo
léèebným zákrokem. Ale dá se
proít v klidu a v pohodì a to nejen díky barevnému a veselému
prostøedí, které malé pacienty alespoò chvíli odpoutá od vìcí nepøíjemných, ale také zásluhou trpìlivých a usmìvavých lékaøù a sester. A ty v novomìstské nemocnici také najdete.
Take kdy vás pøepadnou zákeøné
viry a nedají se vystrnadit ádným
léèebným prostøedkem, nebojte se
nemocnice. I tam mùe být hezky.
Helena Køíová
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Zprávy z volejbalu

l Dvì hráèky novomìstského
týmu - Ivana upová a Karolína
Vagová - byly v loòském roce vybrány do reprezentaèního týmu kraje Vysoèina a 5. - 7. ledna se zúèastnily celorepublikového srovnávacího turnaje krajù v Jindøichovì
Hradci. Kraj Vysoèina tento turnaj
vyhrál a ve stejném sloení se zúèastní letní olympiády mládee v
Ústí nad Labem. Ivana upová byla
hráèkou základní sestavy a svým
výkonem se zaøadila mezi nejlepí
hráèky republiky.
l Juniorky: 14. ledna pøivítaly novomìstské volejbalistky drustvo
SK Demlova Jihlava. Obì utkání
dívky vyhrály 3:2 a posunuly se na
druhou pozici v tabulce KP.
l Junioøi: Novomìstský tým se
v 1. jarním kole utkal na domácí
palubovce s juniory Znojma, kteøí dokázali novomìstské hráèe
porazit hned v úvodu soutìe na
konci záøí. Vstup do prvního
utkání ale lépe vyel domácím,

Stavební dozory

vyøizování ádostí, inenýrská èinnost

Ing. olc, 736 672 169

kteøí se ujali vedení 2:0. Pak se
ale Znojmo zvedlo a tøetí set jednoznaènì vyhrálo. Zaskoèení domácí se nestaèili divit, s jakou
lehkostí hráèi Znojma sbírali jeden bod za druhým, a svými chybami jetì náskok Znojma zvìtovali. Utkání tedy dospìlo do
tie-breaku, ve kterém ale novomìsttí junioøi nezachytili úvodní nástup Znojma a rychle prohrávali 2:8. Tento náskok u hosté udreli a pøipsali si tak cenné
vítìzství nad dosud vedoucím
celkem soutìe.
Druhé utkání u celé probíhalo
v reii Znojma, které jasnì zvítìzilo 3:0. Tyto dvì poráky odsunuly juniory Nového Mìsta na
druhé místo za Olomouc, která
byla ve svém úvodním jarním
utkání stoprocentní a dvakrát porazila Èeskou Tøebovou.
vo

TAXI - NON STOP
Nové Mìsto na Moravì

Alena Hanzlová
774 24 10 11

Sportovní støelba

Støelci SSK Nové Mìsto na Mor.
soutìili v Poháru RSCM Brno,
který se skládal z osmi kol ve støelbì ze vzduchové puky ve stoje.
Této osmikolové støelecké soutìe
se celkem zúèastnilo 45 støelcù,
vìtinou z Jihomoravského kraje.
Jindøich Babáèek obsadil 10.
místo, Vojtìch Luke 17. místo,
Vojtìch ák 19. místo a Luká Øádek 31. místo (úèastnil se pouze
tøí závodù).
V sobotu 13. ledna nás reprezentovali nai støelci na závodech
v Tøeti v krajském pøeboru.
V kategorii VzPu 30 do 12 let se
umístil Pavel tìpánek na 8. místì s nástøelem 272 bodù. 12. byl
Daniel Kotík s 217 body a 13. Jakub Sojka s 216 body.

DÁRKYHOBBYART
 nová èísla:
- Amos Creativ 1/07
- Golem 1/07
Y Valentýnské dekorace

V kategorii VzPu 30 do 14 let
byl ve velmi silné konkurenci Jan
rámek 8. s nástøelem 294 body,
13. Adam Zavøel 256 bodù a 14.
Martin Kozáèek 248 bodù.
V kategorii dorostu VzPu 40 ran
vstoje nás reprezentovali:
Jindøich Babáèek - 4. místo s 358
body, 5. místo obsadil Luká Øádek s 352 body, na 8. místì Vojtìch ák s 344 body a na 10. místì Vojtìch Luke s 341 body.
V této disciplinì opìt ve velmi silné konkurenci dvaceti støelcù se
vichni nai støelci umístili do 10.
místa, co dokazuje jejich velmi
dobrou úroveò.
Z dospìlých byl Milan Marek ve
VzPu 60 ran 9. a Jirka Zach ve
VzPi 60 ran 12.
KM

prodejna AVON

vám nabízí luxusní kosmetiku,
voòavky, rtìnky, øasenky, tìlové
i pleové krémy, laky na nehty
a tìí se na vai návtìvu
Jana Fuksová, ïárská 42
N. Mìsto, tel. 602 831 424

Real komplex s.r.o.
Masarykova 197,
592 31 Nové Mìsto na Moravì
Tel: 566 615 147, mobil: 731 181 984
Pro nae klienty hledáme byty, rodinné i nájemní domy, chalupy,
stavební pozemky, zemìdìlskou pùdu.
Právní, znalecké i notáøské sluby zajitìny.
Pro prodávající jsou sluby realitní kanceláøe zdarma.
Rádi vám celou nai nabídku ukáeme pøi návtìvì naí kanceláøe,
více informací i na www.realkomplex.cz

!!!AKCE!!!

Výprodej zimního vybavení
znaèek RIDE, NUGGET, MILL,
COALITION, GIRO, FEEL, WESTIGE,
LEVEL, UTOPIA, NORTHILL

Sleva 15%
dále nabízíme iroký výbìr
celodøevìných snowboardù HACK
Najdete nás na ulici Pavlovova 1511
sídlitì pod nemocnicí
Nové Mìsto na Moravì
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