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Pùjèky z Fondu rozvoje bydlení mìsta
Nového Mìsta na Moravì

Sdìlujeme obèanùm, e mìsto
Nové Mìsto na Moravì bude i v
roce 2007 poskytovat pùjèky z
Fondu rozvoje bydlení na opravy
a modernizace rodinných a bytových domù, které se nachází na
území Nového Mìsta na Moravì
a jeho místních èástí.
Podmínky výbìrového øízení pro
poskytnutí pùjèky z prostøedkù FRB
v roce 2007 byly projednány v Radì
mìsta Nového Mìsta na Moravì dne
29. ledna a následujícího dne, tj. 30.
ledna 2007, vyvìeny na úøední desce mìsta Nového Mìsta na Moravì a souèasnì umístìny i na webových stránkách mìsta Nového
Mìsta na Moravì.
Od tohoto termínu po dobu 30
dnù mohou zájemci podávat ádosti o pùjèku na tiskopisech, kte-

ré budou k dispozici na podatelnì
nebo na finanèním odboru mìsta
Nového Mìsta na Moravì.

Pøípadné dalí informace poskytne vedoucí finanèního odboru
Vìra Strailová.

vèetnì redakèní rady Novomìstska a jmenovala jejich èleny.
Kulturní komise
Úkolem této komise je péèe o kulturní dìní ve mìstì. Jejím cílem by
mìla být snaha o koordinování a
vzájemné doplòování programù a
akcí pøipravovaných rùznými organizacemi.
Tajemník: PhDr. ofie Øádková
Pøedsedkynì: Zdeòka Marková
Èlen: Daniel imek
Mgr. Eva Nepustilová
Vlasta Soldanová
PhDr. Josef Chalupa
Ladislav Moner
Ruth ormová
Spoleèenská komise:
Komise s dlouholetou tradicí, náplò
její práce spoèívá v organizování spoleèenského dìní ve mìstì, jako je vítání obèánkù, setkání rodákù, návtìvy seniorù - jubilantù a dalích akcí.
Tajemník: Ing. Jana Bartoová
Pøedsedkynì: Marcela Krupicová
Èlen: Mgr. Jana Èerná
Boena Sáblíková
Marta Urbanová
Komise architektury,
rozvoje a majetku mìsta
Tato komise je v Novém Mìstì novinkou. Navazuje na prá-

ci bývalé Komise pro architekturu a urbanismus, ale její pùsobnost bude rozíøená o vyhodnocení a zmapování majetku mìsta.
Tajemník: vedoucí odboru RRUPSØ
Pøedseda: Ludìk Seèanský
Èlen: Ing. Jiøí Filip
Ing. Arch. Vladimír Charvát
Ing. Vladimír Zelený
Ing. Vladimír Jelínek
Ing. Jaroslav Dufek
Mgr. Otto Ondráèek
Ing. Jaromír Nìmec
Josef Èerný
Redakèní rada Novomìstska
Tajemník: PhDr. Eva Jaková
Pøedsedkynì: Helena Køíová
Èlen: Mgr. Otakar Nìmecký
Vojtìch Zikmund
PhDr. ofie Øádková
Josef Brùna
Zdeòka Marková
Komise péèe o rodinu a dítì:
Komise péèe o rodinu a dítì plní
pøenesenou pùsobnost výkonu
státní správy.
Pøedsedkynì: MUDr. Eva Mátlová
Tajemník: Rita Skalníková
Èlen: PhDr. Jaroslava Dostálová
Mgr. Hana Knapèoková

Mgr. Alena Hábová
Petr Jinek
Komise pro MPZ a památek
mìsta
Náplní komise je regenerace
mìstské památkové zóny mìsta
vèetnì vech památek na celém
území mìsta tj. i místních èástech,
projednávání finanèních pøíspìvkù ostatním vlastníkùm nemovitých kulturních památek a Programu regenerace MPZ v Novém
Mìstì na Moravì.
Pøedsedkynì: Zdeòka Marková
Tajemník: PhDr. ofie Øádková
Èlen: Jana Mrkvièková
Ing. Arch. Olga Èermáková
Ing. Jiøí Filip
Petr Pazour

Rada mìsta ustavila v minulých dnech komise

Upozornìní

Mìstský úøad Nové Mìsto na
Moravì odbor dopravy informuje o
omezení provozu pro veøejnost ve
dnech 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 odboru dopravy

Zvýení
nájemného

Jedním z bodù jednání 5. zasedání RM bylo schválení termínu vztahujícímu se ke zvýení nájemného
v bytech, které jsou v majetku mìsta
Nového Mìsta na Moravì. K tomuto kroku dojde od 1. 7. 2007 a
dotkne se nájemníkù v 705 bytech.
Zvýení nájemného nebude ve
vech bytech stejné. Pøi jeho výpoètu se vycházelo ze stávajícího
nájemného a z právní opory Zákona o jednostranném zvyování
nájemného z bytu è. 107/2006 Sb.
Ke zvyování bude docházet i v
dalích letech a to a do roku 2010.
Cílové nájemné bude následující:
- byt v Novém Mìstì na Moravì 36 Kè /m2
- byt v místní èásti - 34 Kè /m2
- byt se sníenou kvalitou - 30 Kè/m2
NSB oznámí nájemníkùm navýení nájemného písemnì. Vedení
mìsta si je vìdomé, e se jedná o
nepopulární krok. Avak na druhé
stranì se témìø dennì setkávám s
oprávnìnými stínostmi nájemníkù, kteøí upozoròují na nevyhovující stav v nìkterých bytech. Naím cílem je docílit toho, aby se
finanèní prostøedky, získané navýením nájemného, vracely zpìt do
bytového fondu. A u formou investièních oprav nebo zlepením
technického vybavení bytu.
Prvním krokem vedení mìsta v
tomto smìru bylo pøehodnotit pùvodní zadání z první poloviny roku 2006
týkající se nákupu a provozu mìøidel tepla. Zastupitelstvu mìsta byl
pøedloen návrh, aby nákup tìchto
mìøidel (indikátorù) a následnì náklady spojené s jejich provozem byly
hrazeny mìstem. Tato èástka pøedstavuje 1 564 974 Kè. Zastupitelé
tento návrh podpoøili dne 6.2.2007
na jednání ZM. Rád bych upozornil
nájemníky, kteøí ji uhradili pøíslunou finanèní èástku, vztahující se k
výe uvedeným polokám, e jim tato
bude vrácena pøi roèním vyúètování
slueb spojených s uíváním bytu. Na
závìr bych chtìl podotknout, e ke
zvyování nájemného, v souladu s
výe uvedeným zákonem, dochází i
v mnoha dalích mìstech ÈR.
Stanislav Marek, místostarosta
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Jubilanti
1. 2.
15. 2.
19. 2.
24. 2.
24. 2.
24. 2.
25. 2.

Karel edý, Ing.
Vincenc ák
Emilie iková
Miroslav Mlináø
tìpán Bittner
Emil Stanìk
Marie Havlíková

24.1.
28.1.
27.1.
2. 2.

Emílie pinarová
Zdenìk Vyslouil
Bohuslav Navrátil
Jiøí Kuèera

80 let
96 let
87 let
91 let
86 let
80 let
75 let

Úmrtí
(1921)
(1922)
(1924)
(1943)

Blahopøání
V mìsíci lednu se doil významného ivotního jubilea - 70
let - pan Josef Bláha z Hlinného. Pan Bláha vykonával rùzné
funkce v místní samosprávì. Od
roku 1960 byl nejprve pøedsedou, pozdìji èlenem Rady MNV
v Hlinném. V letech 1981 - 2006
pracoval jako èlen Obèanského,
pozdìji Osadního výboru. Zároveò se aktivnì zapojoval do
místního Sboru dobrovolných
hasièù, kde od roku 1991 - 1995
zastával funkci pøedsedy. Také
pracoval v rùzných komisích pøi
MNV v Novém Mìstì na Moravì. Touto cestou bychom rádi
panu Bláhovi podìkovali za dosavadní práci a popøáli do dalích let hodnì zdraví a spokojenosti.

nabízí:
v Karla Pokorná
Papírové lodièky
v Helena paková
Ve svitu petrolejky
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23. 2. 1887 narodil se v Novém
Veselí Julius Pelikán - Absolvent
kamenické koly v Hoøicích, poté
pracoval jako kameník. Následnì
vystudoval Akademii výtvarných
umìní, byl ákem prof. Josefa
Václava Myslbeka a Jana tursy.
Sochaø, portrétista, medailér.
24. 2. 1902 zemøel v Praze Josef
Koøínek - profesor NM reálky, 1.
náèelník NM Sokola)
24. 2. 1882 narodil se v Kobylí na Moravì Matìj Müller (faráø a dìkan v N.M., iniciátor
výzdoby kostela sv. Kunhuty
sgrafity od K.Nìmce)

Klub seniorù
po 19. 2. 17 h., jídelna II. Z Masopustní merenda v maskách.
po 26.2. 15h. penzion - Beseda
nad knihami, které nás zaujaly.

Dùm dìtí a mládee

17.2.2007, 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, zaèínáme v 9.30 hodin.
24. 2. 2007, Turnaj ve spoleèenských hrách - Dopoledne
plné nejrùznìjích her: pøes tradièní a známé, jako je oblíbený
Carcassonne, k ménì známým
hrám. Vítìzové jednotlivých her
budou odmìnìni. S sebou: pøezùvky, vstupné 30 Kè. Zaèínáme
v 9.30 hodin.

Kino

16. pá v 19,30 hodin
anghajské sny Filmový klub
Èína 2005, drama, èeské titulky, 123 min, od 15 let, 60 Kè Film je pøíbìhem první lásky
odehrávajícím se na pozadí èínských reforem v polovinì 60.
let, kdy devatenáctiletá dívka
pøichází z anghaje do provincie. Nutnost zmìnit ivot jí jetì zkomplikuje romance s vesnickým mladíkem.
17. so v 19,30 hodin
Dokonalý trik
VB/USA 2006, drama, èeské titulky, 130 min, od 12 let, 60 Kè
- Ve viktoriánském Londýnì
soupeøí na ivot a na smrt dva
pièkoví iluzionisté. Ve zdánlivì nenápadném pøíbìhu se prolíná nìkolik èasových rovin a na
diváky èíhají dùmyslné triky a
neèekaná tajemství, jejich rozlutìní vám moná vyrazí
dech Premiéra.
21. st v 10 hodin
Kytice pohádek 1
75 min, animované pásmo, 15 Kè
- Pásmo pohádek pro mateøské
koly a rodièe s dìtmi.

Z významných
výroèí

Kniha Trojan

21. st v 19,30 hodin
Po hlavì do prdele
ÈR 2006, èerná krimi-komedie,
90 min, od 15 let, 65 Kè - Pøíbìh rodiny Vohnoutových se
odehrává bìhem nìkolika dní v
pøedvánoèní Praze a tvùrce ho
divákovi servíruje z pohledù ètrnáctiletého Tomáe, jeho starostlivé matky a mlèenlivého
otce, který se doma jeví jako
nekodný nekòuba, ale ve skuteènosti je pièkovým zabijákem... Premiéra.
24. so v 19,30 hodin
Pravidla li
ÈR 2006, psychologické drama,
113 min, od 15 let, 60 Kè - umavský statek obývá skupina
dvanácti lidí pod dozorem tøí terapeutù. Pøijali pøísný reim komunity a dobrovolnì se zøekli
svobody, aby se tu zbavili závislosti na tvrdých drogách Premiéra.
28. st v 18 hodin
Happy Feet
USA 2006, animovaná komedie,
èeská verze, 108 min, pøístupný,

Julius Pelikán, plastika Bol

Horácká galerie
l Ludmila Jandová  Vánoèní
motivy (do 25. února)
l Uèni èerného øemesla (do 22.
dubna)
l Bohumír Matal - Výbìr z malíøského díla (do 25. bøezna )
l Svìt Jiøího Trnky - výbìr z díla
(do 15. dubna )

Kulturní dùm
pá 16.2., Ples SOU lesnického
po 19.2., 9,30h. - Pìt linek v zavináèi - poøad pro M
út 20.2., 19 h. - Kabaret travesti
skupiny SCREAMERS - THE
BEST III, vstupné 160Kè, 150Kè,
pøedprodej v IC
pá 23.2. - Ples Policie ÈR
st 28.2., 18 h.- Radek Jaro - Od
nuly do osmi tisíc metrù, beseda s
promítáním, vstupné 90Kè

SVATEBNÍ STUDIO STYL
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
{ monost výbìru a objednávky atù z katalogu
modelové øady 2007
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%

55 Kè - Vìøte nebo ne, ale tuèòáci kromì potápìní a poírání
ryb excelují i v disciplínì, kterou byste u tìchhle legraènì
matlajících stvoøení hledali jen
tìko  a to ve zpìvu. Tuèòák
Brumla vak na rozdíl od svých
kamarádù zpívat neumí. Zato
ovem dokáe skvìle stepovat!
Nejvìtí showmeni Antarktidy
vám pøevedou, jak øeit (skoro
vechny) problémy tancem èi
písní. Premiéra.

Bøezen

2. pá, 3. so v 19,30 hodin
Parfém: Pøíbìh vraha
SRN/Francie/panìlsko 2006,
historický thriller, èeské titulky,
148 min,od 12 let, 60 Kè - Adaptace známého bestselleru Patrika
Sükinda o mui, jen má geniální
vlastnost  svým nosem dokáe
analyzovat vechny pachy. Touí
vak po vytvoøení dokonalé
vùnì a to tak zoufale, e se nezastaví pøed nièím. Premiéra.

ZU Jana tursy
Bruncvík a lev aneb
dobøí divadelníci se vracejí

Základní umìlecká kola letos
oslaví 55. výroèí zaloení a pøi
té pøíleitosti se uskuteèní nìkolik velice zajímavých akcí.
Kromì souèasných ákù a pedagogù koly se do nich tentokrát
zapojí i její absolventi, kteøí se
vìnují profesionálnì umìní.
Mìsíc únor bude vìnován literárnì-dramatickému oboru, který v Novém Mìstì zakládala
Marie Koláøová-Junová. Za svého krátkého pùsobení ukonèeného její tragickou smrtí nasmìrovala hned nìkolik svých ákù na
dráhu reisérù, dramatikù nebo
hercù, z nich nìkteøí se pøedstavili na zaèátku mìsíce v poøadu

nazvaném Poetická vinárna.
Na konci mìsíce se potom uskuteèní pøedstavení praského divadla Minor Bruncvík a lev,
které má celé na svìdomí nìkdejí ák Marie Junové, nyní
divadelní reisér, Jan Jirkù.
Inscenace vznikla v rámci mezinárodního projektu, kterého se
zúèastnili Pobaltské státy a Irsko. Zadání pro vechny zemì
bylo stejné: Vyjádøi svou kulturu. Jan Jirkù a jeho spolupracovníci se rozhodli pro zpracování støedovìkého pøíbìhu O
Bruncvíkovi, notoricky známého z Jiráskových Starých povìstí èeských.
Hledali jsme takový pøíbìh,
vysvìtluje Jan Jirkù, kterému

bude cizinec rozumìt, a ve kterém se bude odráet nìco typicky
èeského. Nalezli jsme Bruncvíka
- povìst o hrdinovi, který porazí
draka a získá pro èeské království
do znaku lva. Povìst, kterou si
kadý èeský áèek základní koly pamatuje nadosmrti. Ovem
taky povìst, která pùvodem vùbec není èeská, která je inspirovaná motivy z povìstí jiných národù, co je pøi ví naí národní
skromnosti, nìkdy tìké pøiznat.
Ovem my jsme se snaili zinscenovat ten pøíbìh sebevìdomì a
napínavì, tak, jako by to vechno byla pravda.
Jan Jirkù vystudoval reii a dramaturgii alternativního a loutkového divadla na DAMU v Praze.

Cíl: nová  moderní kola
(aneb radostné bilancování)
Dne 31. ledna skonèil na naí
kole mìsíc otevøených dveøí. Vyjádøeno èísly lo o 21 dnù, ve kterých 2. Z navtívili rodièe se svými dìtmi nebo dìti z M v doprovodu p. uèitelky.
Kadý organizátor na konci své
akce bilancuje. Nejinak jsme na tom
i my. Zejména se hodnotí, co nám
tato akce vzala a co dala. Do poloky VZALA mùeme zahrnout

napovídat od samozvaných odborníkù na dalton a interaktivní tabuli a
jdou se sami pøesvìdèit, jak výuka na
naí kole probíhá a co je na tìchto
zaruèených informacích pravda.
Zvlátní je pøedevím to, e jsme
jetì nemìli monost tyto znalce na
naí kole pøivítat a s danou problematikou je seznámit. Jednoznaèným favoritem se stala interaktivní
tabule, na které se dìti mohly vyøá-

Po studiu nastoupil jako umìlecký vedoucí do divadla MINOR. Nyní spolupracuje s rùznými divadly v Èechách i na
Moravì.
Pøedstavení Bruncvík a lev
zaène 23.2. v 17.00 hod. v sále
novomìstského kina. Na své si
pøijdou jak dìti, tak i dospìlí.
PN

Tak u to máme
za sebou!!!

A co? No pøece první vystoupení letoní sezóny a zároveò vystoupení s pompony.
A kdy? Stalo se to 20. ledna 2007
na tradièním Hasièském plese v
prostorách kulturního domu ve
Svratouchu.
A kdo? I letoní program plesu
obohatilo vystoupení dvou skupin
maoretek z Taneèního studia Evy
Olejníkové.
Hlavní hvìzdou programu byla
nová sestava maoretek, které
tentokrát hùlky vymìnily za
pompony.
Vystoupení sklidilo velký potlesk
a my jsme odjídìly domù s radostí
z úspìchu a nìkteré z nás i s výhrami z bohaté tomboly.
¨Tak za rok zase .
Veronika Bednáøová

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

Sbor dobrovolných hasièù
Nové Mìsto na Moravì

pouze èas, který jsme rodièùm a dìtem vìnovali a byli jsme na to samozøejmì pøipraveni. S potìením musíme ovem konstatovat, e nám tato
akce rozhodnì nevzala chu do dalí
modernizace a inovace nejen didaktické techniky, ale i pøístupu k ákùm.
V tomto nám bude také pomáhat
nový kolní vzdìlávací program, který jsme pøipravili tak jako ostatní koly od nového kolního roku. Do poloky DALA mùeme zahrnout
spoustu nových podnìtù a názorù od
rodièù. Rodièe si ji nenechávají nic

dit a která se bìnì v naí výuce
pouívá k obohacení výukových
forem. V daltonských blocích pak
byla cenìna pøedevím skuteènost,
e áci nemusí sedìt senìrováni v
lavicích, e s nimi uèitel diskutuje
nad daným problémem apod. Nelze zde ve vypoèítávat. 31. lednem
se nae kola pro veøejnost nezavírá. Kdykoli mùete telefonicky
(566 618 187) svou návtìvu oznámit a my se Vám pøizpùsobíme.
Mgr. Kachlíková L.
Z L. Èecha 860

V prvním mìsíci tohoto roku vyjela zásahová jednotka SDH Nové
Mìsto na Moravì celkem k sedmnácti mimoøádným událostem.
První událost v novém roce nám
byla ohláena dne 12.1. po páté hodinì ranní. Jednalo se o spadlý strom
pøes vozovku u obce Radeínská
Svratka. Toho dne vyjela jednotkaSDH jetì k dalím dvìma spadlým
stromùm a to v katastru Nové Mìsto na Moravì ul. Vlachovická a pak
také ke zprovoznìní vozovky u obce
Koníkov. To jetì nikdo netuil, kolik práce pøivane vítr v následujícím
týdnu. 18.1.- 19.1.2007 se Èeskou
republikou prohnal nièivý orkán
Kyril. Jednotka odstraòovala po jeho
letmé návtìvì naeho kraje spadlé
stromy pøes silnice v obcích Radòovice, Jiøíkovice, Nové Mìsto na
Moravì (ul. Tyrova), Herálec, Bobrová, Jimramov, Dolní Roínka a
Rokytno. Celkem jsme odklidili 60
ks. spadlých stromù.
O pomoc zavolala i øidièka osobního vozu koda Felicia, která se u

obce Køídla pokouela objet strom
spadlý pøes vozovku a uvízla na poli.
Dále pak jednotka zasahovala
v obci Petrovice, kde vítr pokodil støechu na lesnickém uèiliti.
Pøi tìchto mimoøádných událostech se støídaly tøi poární vozy
a nepøetritì pracovalo 15 zasahujících hasièù. Poslední událost
mìsíce ledna probìhla dne 20.1.

Jednalo se o technickou pomoc na
ulici Zahradní v Novém Mìstì na
Moravì, kde dolo k ucpání kanalizace a následnému zneèitìní
pozemní komunikace.
N.P.a
3

Pozor: nebezpeèná cesta!

Vedení Nového Mìsta na Moravì
protlaèilo silou ètrnácti hlasù zastupitelstvem návrh rozpoètu mìsta na
rok 2007. Jedná se o rozpoèet se
skandálním schodkem ve výi více
ne 38 milionù korun. Hospodaøení podle tohoto návrhu znamená vyèerpání prakticky vech finanèních zásob Nového Mìsta na Moravì ji v letoním roce. Do pøítích
let pak vedení mìsta plánuje masivní
zadluení, rozprodej mìstského
majetku a okamité utracení vech
získaných prostøedkù.
Ruku v ruce s tímto zadluováním
jde razantní omezení vech investic,
vyjma plánované výstavby obøího
regeneraèního centra. Schválený rozpoèet nepøináí tolik potøebnou podporu neziskovému sektoru a financování kina je v nìm zajitìno pouze do kvìtna. Mìsto nepoèítá s dostateèným zvýením podpory místním èástem, potøebným rozvojem infrastruktury ani s podporou bytové
výstavby. Nezodpovìdnì jsou sniovány výdaje na poární ochranu a
údrbu silnic. Jediné, k èemu tato
politika vede, je zadluování a zhorování úrovnì veøejných slueb.
Sociální demokraté nemohli podpoøit takto nekvalitní rozpoèet a spoleènì se zastupiteli za KDU-ÈSL a
KSÈM pøipravili komplexní pozmìòující návrh, který si kladl za cíl odstranit nejvìtí chyby návrhu pøedloeného radou. Základní body naeho návrhu spoèívaly v podpoøe
neziskového sektoru, navýení prostøedkù na poární ochranu, podpoøe èinnosti církví, umonìní rekonstrukce atletického stadionu, zlepení bezpeènosti silnièního provozu a
podpoøe investic v místních èástech.
Podpora místních èástí byla jedním ze základních bodù naeho vo-

Stomatologická
pohotovostní sluba
Oetøení je poskytováno v dobì
od 8 do 12 hod.
17. 2. MUDr. Kozáková, Bystøice,
MUDr. Michalová, poliklinika ZR,
18. 2. MUDr. Kozák Bystøice,
MUDr. Michal poliklinika ZR, 24.
2. MUDr. Chromá, Køianov,
MUDr. Koutská, Snìné, 25. 2.
MUDr. Matonoha, Jimramov,
MUDr. Semerádová ZR, 3. 3.
MUDr. Fillová, V. Meziøíèí,
MUDr. enkýøová, poliklinika ZR,
4. 3. MUDr. Borek, Bystøice,
MUDr. Havlíèková, ZR.

Stavební dozory

vyøizování ádostí, inenýrská èinnost

Ing. olc, 736 672 169
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lebního programu, proto jsme navrhli vyèlenit 3 mil. Kè a umonit osadním výborùm, aby rozhodly o jejich
vyuití. Tento návrh byl prvním krokem k nastartování programu spravedlivých a úèelných investic do
místních èástí.
Úspory jsme pak hledali pøedevím v lepím hospodaøení mìstských spoleèností, v efektivnìjí práci na projektech zadávaných mìstem a v rozumném omezení investic na výstavbu regeneraèního centra na úroveò obvyklou v jiných mìstech. Podporujeme výstavbu bazénu a sportovního centra, nikoli megalomanské stavby, jejich celková
cena mùe pøesáhnout 400 mil.Kè.
Výsledkem pøijetí naeho návrhu by bylo sníení hrozivého
schodku hospodaøení o 5,5 mil.
Kè. Nebyl by tak vyèerpán fond
rozvoje bydlení ani rezervní fond.
Ná pozmìòující návrh nebyl pøijat, proti hlasovali zástupci ODS,
SNK-ED, Nového smìru a Kandidáti za obce. Jsme pøesvìdèeni, e
pøijetím pùvodního, podle nás velmi
patného návrhu, se nejen paní starostka Marková, ale s ní i její kolegové vydali na velmi nebezpeènou
cestu. Obáváme se, e na konci této
cesty mùe být chaos, dluhy a neastné mìsto. My mùeme dìlat jediné  pokouet se i nadále argumentovat a pøesvìdèovat ty, kteøí jsou
ochotni naslouchat.
zastupitelé za ÈSSD

DÁRKYHOBBYART
C
C
C

papírová modelovací
hmota
dekoraèní lýko - 10 barev
kravaty - malba na
hedvábí

Èitìní peøí párou
desinfekce Savem
Uití proívaných dek
a poltáøù s paspulí
velký výbìr sypkovin
pøíjem a výdej zakázek:
Nové Mìsto na Moravì
Obuv Slámovi
Komenského nám. 135
(u obch. ALBERT)
566 616 721
Po - Pá 8.30 - 17.00 hod.
So 8.00 - 11.00 hod.

AUTOHOLUBKA CZ, s.r.o.
autobazar

m
m
m
m
m
m
m
m

skladem stále nejménì 50 vozidel
profesionální zázemí
kvalitní vozy za skvìlé ceny
vozidla od pøímého dovozce
dovoz automobilù na objednávku
uitkové vozy s odpoètem DPH za zajímavé ceny
pojitìní, úvìr, leasing, ve na místì a na poèkání
dárky v pøípadì profinancovávání automobilù pøes úvìr
èi leasing od naich smluvních partnerù: GE MONEY
AUTO, ESSOX FINANCE nebo ÈSOB LEASING

Vanèurova 1342, N. Mìsto
tel. 776 176 283, 608 776 919
autoholubka@seznam.cz
www.autoholubka.cz

Finanèní úøad
ve ïáru nad Sázavou informuje

V rámci stálého zlepování svých
slueb Finanèní úøad ve ïáru nad
Sázavou pro letoní rok pøipravil
pro poplatníky danì z pøíjmù fyzických osob následující akci.
Pracovníci Finanèního úøadu ve
ïáru nad Sázavou provedou dne
14. a 28. bøezna 2007 od 8,00 do
15,00 hodin v zasedací místnosti
Mìstského úøadu Nové Mìsto na
Moravì, Vratislavovo nám. 103,
výbìr vyplnìných daòových pøiznání od obèanù, kteøí se rozhodnou vyuít této nabízené akce.
Souèasnì s výbìrem daòových
pøiznání provedou pracovníci finanèního úøadu kontrolu úplnosti vyplnìní pøísluného tiskopisu,
zda jsou pøiloeny povinné pøílohy atd. Pomohou rovnì s pøípadnou radou v oblasti vyplnìní daòového pøiznání.
Platné tiskopisy daòových pøiznání k dani z pøíjmù fyzických osob
vèetnì pøíloh a pokynù k vyplnìní
za rok 2006 mají monost si obèané vyzvednout na ji uvedeném
úøadu a nebo na kterémkoli finanèním úøadu v Èeské republice.
Upozoròujeme, e pracovníci
zajiující výbìr daòových pøiznání na Mìst. úøadu nebudou
vybírat danì v hotovosti, které
vyplývají z daòových povinností z podaných daòových pøiznání. K tomuto úèelu mohou obèané vyuít  daòové sloenky,

která se nezpoplatòuje. Tuto sloenku obdrí na kterémkoliv
potovním úøadu.
Vìøíme, e se obèané øádnì seznámí s pokyny pro vyplòování
daòových pøiznání k dani z pøíjmù
za rok 2006 a budou postupovat
ve vyplòování daòových pøiznání
dle návodu a tím zkrátí èas strávený s pøedáním svého daòového pøiznání na minimum.
Pro pøípadné získání dalích informací uvádíme telefonní linku:
Kadý pracovní den od 8,00 
14,00 hodin èíslo 566 652 320.
V úøední dny od 14,00  17,00
hodin èíslo 566 652 303.
Dále upozoròujeme, e daòová
pøiznání lze podat rovnì jako kadý rok na Finanèním úøadu ve
ïáru nad Sázavou v tìchto rozíøených úøedních hodinách:
Klasické úøední dny zùstávají pondìlí a støeda od 8,00 do 17,00
hodin.
Od 5. 3. 2007 do 16. 3. 2007 úterý a ètvrtek od 8,00 do 15,00 hodin - pátek - od 8.00 do 14,00 hodin.
Od 19. 3. 2007 do 30. 3. 2007 úterý, ètvrtek a pátek od 8,00 do
17,00 hodin.
31. 3. 2007 - sobota od 8,00 do
12,00 hodin
Dle informací Finanèního úøadu zpracoval MìÚ Nové Mìsto
na Moravì, kanceláø vedoucího
úøadu.

INZERCE
l Prodám dr. byt 2+1+atna  sídlitì pod nemocnicí, Mendlova ul.
Tel. 777 190 555
l Barevná kamera (na hlídání) na bìnou TV nebo PC,barevná,noèní
vidìní (infra),adaptér 220V,pìkný obraz. 1800Kè. Kontakt 731866862
l Koupím stavební buòku. Tel. 723 826 506
l Prodám obrazy akademických malíøù Jar. Polanského, Al. Podlouckého a jiných malíøù z Vysoèiny. Tel. 731 163 842

Moderní pomùcka na základní kole
Základní kola Nové Mìsto na
Moravì, Leandra Èecha 860, získala
v záøí loòského roku díky dotaci
MMT ÈR sadu programovatelných stavebnic Lego Mindstorms
NXT. Jde o moderní výukový prostøedek, který umoòuje ákùm nauèit se projektovat a programovat
stroje a zaøízení a zároveò svoji práci
pøedstavit veøejnosti.
kola nové pomùcky ihned zaøadila do výuky v 8. roèníku a 9.
roèníku. Bìhem øíjna a listopadu
se áci seznámili s novou technikou a software a vyzkoueli si vytvoøení nìkolika jednoduchých
zaøízení, napø. semaforu, houpaèky nebo inteligentního vozítka.
Výsledky své práce zdokumentovali pomocí textu, fotografií a
prezentace.

Od prosince zaèali áci pracovat na závìreèných projektech sestrojení a programování sloitìjích zaøízení. Jako inspirace
jim poslouily webové stránky
výrobce stavebnic, námìty od vyuèujících i vlastní fantazie. Prezentace ákovských projektù
probìhla koncem prosince a v
lednu. lo napøíklad o auto ovládané hlasem, bagr, katapult, hodiny s kukaèkou èi kráèejícího
robota. áci své výtvory sami
popsali a pøedstavili v èinnosti
pøed spoluáky, uèiteli naí koly i zájemci z jiných kol. Jen neradi pak výrobky rozebrali, aby
umonili také ákùm dalích skupin vytvoøit závìreènou práci.
Pro kolu je dùleité nejenom
novì získané vybavení a nové

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

poznatky ákù z programování a
konstrukce. Jetì dùleitìjí
vak jsou zkuenosti ákù pøi
øeení problémù, pøi práci v
týmu a prezentaci své práce pøed
veøejností.
kola plánuje stavebnice ji v
tomto kolním roce vyuít i v dalích roènících pøi výuce informatiky a pracovních èinností a práci s
nimi zaøadit do právì pøipravovaného kolního vzdìlávacího plánu
ji od 6. roèníku.
Dalí informace k projektu i k vyuití stavebnic ve kole naleznete na
webových stránkách koly. II.Z

Výbor ZO ÈZS Nové Mìsto na Moravì

Vás zve na ÈLENSKOU SCHÙZI, která se koná ve ètvrtek
1. bøezna 2007 o 15.30 hodinì v pøedsálí kulturního domu.
Program schùze:
1. Zahájení
2. Volba výboru ZO ÈZS N. Mìsto na Mor.
3. Vzpomínka na 50. výroèí zaloení ZOÈZS v Novém Mìstì na Mor.
4. Ocenìní za dlouholetou èinnost v ZO
5. Zpráva o èinnosti ZO v r. 2006
6. Zpráva o hospodaøení ZO za rok 2006
7. Plán rozpoètu a jeho schválení na rok 2007
8. Seznámení s novým Osadním øádem a jeho schválení
9. Informace o zájezdu na rok 2007
10. Diskuze - Závìr - Obèerstvení
Pokladník bude pøítomen pøed schùzí ji od 14.30 hod. v pøedsálí
kult. domu k vybírání poplatkù.
Dìkujeme za pochopení a tìíme se na Vai úèast.
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Mlýn zvaný Humpolecký
Mlynáøství má v naich zemích velmi dlouhou tradici. Ani
Vysoèina není výjimkou. Kadé mìsteèko a také mnoho obcí
mìly své mlýny. A spousta z
nich se zachovala dodnes.
Témìø ádný z dochovaných
mlýnù vak u neplní svou pùvodní funkci. Ale tyto stavby nás
neustále pøitahují a to pøedevím
svou bohatou historií. Kdyby tak
mohly vyprávìt. Co vechno bychom se asi dozvìdìli. Kolik rodin nalo svùj domov v silných
zdech starých, kamenných budov.
Podívejme se alespoò na jeden z
nich trochu blíe.
Onen mlýn najdete v Novém
Mìstì na Moravì a je znám pod
jménem Humpolecký. Ale nebylo tomu tak vdycky. V minulosti se název mlýna vìtinou
spojoval se jménem majitele.
Pokud se majitel vystøídal, zmìnil se i název nemovitosti.
Nevíme, kdy byl Humpolecký
mlýn postaven. Jisté ale je, e v
roce 1483 bylo v Novém Mìstì 6
mlynáøù. První zmínku o naem
mlýnì nacházíme v roce 1564.
Tehdy tu hospodaøil a mlynáøské
øemeslo provozoval imek mlynáø. Mlýn byl znám jako dolní.
Dalím majitelem, o kterém
víme, byl v roce 1587 Matou
Hubka. S novým vlastníkem se
samozøejmì mìní i název mlýna.
Obyvatelé mìsteèka mu zaèali øíkat Hubkùv. V této dobì je v Novém Mìstì 7 mlýnù, pìt z nich
bylo starých. Mezi nì patøí i tento
mlýn. Mlynáø byl sice svým vlastním pánem, ale mìl i povinnosti
vùèi vrchnosti. Jednou z nich bylo,
podle historických pramenù, dáti
po koni do vozu pøi veøejném taení nebo pøi zemské hotovosti.
Od roku 1592 se mlýn stává
majetkem Humpoleckých, co
byla jedna ze lechtických rodin, které se usídlily v Novém
Mìstì. Humpoleètí z Rybenska
mìli ve svém znaku koòskou
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hlavu s uzdou a udidly. Poprvé
se o nich dozvídáme v roce
1564, kdy se do mìsteèka pøienil urozený pán Jan Humpolecký mladí z Rybenska, toho
èasu úøedník na Blansku. Jeho
manelkou se stala urozená paní
Kateøina aovská z Hraditka,
vdova po Boínském. Tehdy
vlastnili novomanelé mlýn èíslo 11. Tento nebyl zøejmì zrovna moc výdìleèný, nebo 10. 5.
1569 se Jan pøiznává, e dluí
otci Jiøíkovi 200 kop pùjèených
mu na polepení ivnosti. Ale
situace se èasem zmìnila. Do
mìsta pøichází i Janùv strýc,
Václav Humpolecký. Oba Humpoleètí pùjèovali èasto peníze a
to nejen mezi lidem, ale i mìstu, jak se dozvídáme z dluních
úpisù. Také je velmi èasto nacházíme jako svìdky na svatebních smlouvách.
Ná mlýn koupil Jiøík Humpolecký od Matoue Hubky 9. 6. 1592.
Ke mlýnu patøilo pole a chmelnice.
Cena, kterou za nemovitost zaplatil, èinila 1400 zlatých. Od té doby
se mìní název mlýnu na Humpolecký a ten mu u zùstává natrvalo.
Jiøík Humpolecký se zpoèátku o
novì zakoupenou nemovitost
vzornì staral. Nechal upravit Pohledecký potok a pøivádìl tak
vodu mezi mìanskými zahradami. Ale nic netrvá vìènì a o pár
let pozdìji u je vechno jinak. 25.
4. 1636 se dozvídáme, e Jiøík
Humpolecký odevzdal svùj pustý
a uvnitø prázdný mlýn s loukou za
sto zlatých rýnských kardinálu Dietrichteinovi a byla mu za to vystavena chaloupka k doivotnímu
obývání. Mlýn byl prý v dobì prodeje ve velmi alostném stavu.
Nacházely se tu pouze hlavní zdi
budovy bez støechy a úplnì znièené mlýnské stroje. Kardinál Dietrichtein dal mlýn znovu postavit
a od té doby patøil vrchnosti.
V roce 1646 nacházíme v mìsteèku 5 panských mlýnù. Mezi

nimi i Humpolecký, který mìl v
té dobì dvì sloení se ètyømi
mlýnskými kameny.
Dalí zmínky o nìm najdeme
v roce 1730. Protoe patøil i nadále mezi mlýny vrchnostenské,
byli v nìm povinni mlet obilí
obyvatelé Køídel a Dlouhého. O
devatenáct let pozdìji jsou ve
mìstì v tereziánském soupise
evidováni pouze tøi mlynáøi.
Nového majitele dostává
Humpolecký mlýn a v roce
1787. Je jím Karel Jelínek a
pozdìji, tedy v roce 1835, jeho
syn Václav. V dalích letech se
majitelé mìnili, jen mlýn stále
zùstával stejný. Budovu pomalu nahlodával zub èasu.
Snad se i Humpoleckému mlýnu blýská koneènì na lepí èasy.
V souèasné dobì zde sídlí firma
CIT International, která se zabývá distribucí elektronických komponentù. Objekt kupoval majitel
firmy, pan Kreysa, asi pøed tøemi
lety. Mlýn je postupnì opravován
a to velice citlivì a také s ohledem na jeho pùvodní funkci.
Majitel se snaí nejen o zachování historického rázu budovy, ale
chtìl by se pokusit i o zrestaurování technického zaøízení.
Velkou zajímavostí jsou pùvodní ruèní stavidla na jalovou vodu
a na náhon. To je rarita, která se
jinde nevidí. V takzvané ledni-

ci, co je místo pro uloení
mlýnského kola, najdete ruènì
opracované kamenné kvádry. Na
jednom z nich naleznete èitelný
letopoèet 1825. Zachovalo se také
nìkolik mlecích kamenù, nìkteré z èeského a jiné z francouzského sloení. Novému majiteli poslouily jako originální dlaba ve
dvoøe. Mile vás pøekvapí i nádherné, vyøezávané dveøe z masivního døeva. Kromì samotného
mlýna zaujme kadého návtìvníka zahrada, která skvìle doplòuje romantický obrázek.
Zvenku byste nepoznali, e
jsou pùdní prostory pøestavìny
na kanceláøe. Co naplat, doba
pokroèila a je nutné zmìnit interiér. Pokud je vak do stavby
domu zasahováno s citem, není
to urèitì na kodu. Spí naopak.
Humpolecký mlýn je názorný
pøíklad toho, e lze spojit moderní funkènost interiérù s dokonalým zachováním historických exteriérù.
Kromì sídla firmy by zde v
blízké budoucnosti mìla být zøízena restaurace s ubytováním,
co jistì uvítají nejen místní, ale
i turisté a návtìvníci Nového
Mìsta. Humpolecký mlýn by se
tak mohl dostat opìt na výsluní
a být stejnì známý, jako v dobách své nejvìtí slávy. I kdy,
buïme upøímní, obilí si v nìm
u asi nesemelete.
Helena Køíová

Vyjídìní lyaøských tras v okolí Nového Mìsta
teï budete moci sledovat na internetu
Teï, kdy koneènì napadl
sníh, se mnoho lyaøù zajímá o
poèet a stav bìkaøských tras. A
protoe rolba vyjídí kadý den,
aby projídìla zafoukané a také
dìlala nové stopy, napadlo organizátory, e by nebylo patné,
kdyby mohl kdokoliv sledovat,
které trasy jsou zrovna èerstvì
vyjeté.
Prvotní nápad se zmìnil v èin
a vy teï budete moci v pohodlí
svého domova sledovat, kde se
rolba právì v tuto chvíli nachází. Hned budete také vìdìt, kam
na lye.
A jak vlastnì On line projídìní rolby funguje? Na to mi odpovìdìl Zbynìk Grepl z Mìstského úøadu Nové Mìsto na
Moravì.
U v loòském roce jsme pøipravili najídìjí tras prostøednictvím GPS signálu, který zaznamenává dráhu rolby. Ta je
pak pøenáena na mapové servry a dále zpracovávána tak, aby
byla dostupná lyaøùm, uivatelùm a návtìvníkùm stránek pro
jejich potøeby. Odkudkoliv na
svìtì je tak mono dostat se k
informacím, kde v okolí Nového Mìsta na Moravì jsou projety lyaøské stopy. To je oproti
jiným regionùm krok dopøedu.
Co tento systém novomìstským návtìvníkùm pøinese?
Potencionální návtìvník u
ví, e byla vyjeta stopa, zná její
délku, mùe si naplánovat trasu, zoptimalizovat návtìvy restauraèních zaøízení pøi vyjíïce na lyích a takto velice efektivnì vyuít svùj volný èas.
Za jak dlouho se informace z
rolby pøenese na web?
Pøedem je avizováno, e rolba vyjede, co urèí pracovníci
IC ve spolupráci se Sportovním
klubem. Sníh je vìc sypká a pomíjivá a pak také stopy jsou
zafoukávány velice èasto, take
první informace jsou minimálnì jeden den dopøedu. V momentì, kdy rolba vyrazí, co je
novinka oproti minulým rokùm,
tak jsme její trasu schopni zaznamenat asi se zpodìním patnácti minut. Take pøi rychlosti
rolby dvacet kilometrù v hodinì je to vidìt prakticky okamitì. Ten pøenos je troièku komplikovaný v tom, e obdrená
data musíme nìkde zpracovat.
Kdy budou tyhle informace pro
uivatele internetu k dispozici?

U by být na mapovém serveru. Vekeré informace o lyování jsou dostupné pøes

stránky Nového Mìsta na Moravì.
Helena Køíová

Poradna EZOP
Program na jarní prázdniny
Pondìlí 5. 3. 2007
10:00  12:00 Bowling pro starí (od 12 let)
14:30  16:00 Keramika pro
mladí (do 12 let)
16:00  18:00 Klub pro starí
Úterý 6. 3. 2007
zavøeno
Støeda 7. 3. 2007
10:00  12:00 Turnaj ve spoleèenských hrách. pro mladí
14:00  16:00 Turnaj v ipkách
pro starí
16:00  18:00 Keramika pro rodiny z dìtské neurologie
Ètvrtek 8. 3. 2007
10:00  12:00 Hry v tìlocviènì
pro mladí
14:00  18:00 Video  klub pro
starí
Pátek 9. 3. 2007
10:00  12:00 Klub pro starí
13:00  16:00 Video - klub pro
mladí

K zamylení o dopravní obslunosti
Nìkolik rokù jezdím autobusem na lince Nové Mìsto na
Moravì  Jimramov. V náplni
práce mám mimo jiné povinnosti dojet vèas a v poøádku.
Pozoruji, e rok od roku jsou
na této silnici v zimì stále vìtí a vìtí problémy. Silnièáøi
jsou pøipraveni na zimu, ale napadne sníh a tato vozovka se
èasto stává nesjízdnou. Kadou
chvíli stojíme pod kopcem buï
v Jimramovì, na Roeneckých
Pasekách nebo v Pohleïáku a

èekáme, a nìkdo pomùe uvízlým náklaïákùm v tìchto kopcích a silnici zprùjezdní.
Byl jsem pøizván na schùzku
do ïáru nad Sázavou, kde se
øeila i sjízdnost na této vozovce. Nakonec se nalo snad i
vhodné øeení, ale bohuel jenom u stolu. V krizových situacích e by se tyto kopce etrnì
solily. Vichni pøítomní s tím
souhlasili, ale napadne trochu
snìhu a nastává pro silnièáøe
neøeitelná situace. Apeluji na

Zprávy z volejbalu
Po nevydaøeném dvojzápase s
Opavou (3:1, 2:3) se junioøi Nového Mìsta pøedstavili v nové hale
Intertechu Drásov, který se pohybuje ve spodních patrech tabulky.
První výmìny utkání byly vyrovnané, ale pøed koncovkou hosté
utekli domácím na rozdíl nìkolika bodù a tento náskok u s pøehledem udreli a do konce. Novomìsttí dobøe toèili a tentokrát
se jim celkem daøilo i na bloku.
Další dva sety probíhaly v podobném tempu a hráèi Nového Mìsta
si tak pøipsali dalí vítìzství v pomìru 3:0.
Pøestávku mezi utkáními vyplnila volejbalová bitva 2.ligy
muù mezi Drásovem a Buèovicemi, za které hraje bývalý kapitán èeské reprezentace Ivo Dub.
Nai mladí hráèi mohli zhlédnout
velmi kvalitní utkání a z èásti závidìt této vesnici nejenom hez-

kou halu, ale i monost vidìt takový volejbal.
Pak patøila palubovka opìt 1. lize
juniorù. Úvod utkání byl vyrovnaný, ale pak Drásov odskoèil a celý
set vyhrál obrovským rozdílem.
Junioøi z Nového Mìsta ale zabojovali a druhý a tøetí set zase patøil jim. Utkání ale pøesto dospìlo
do tie-breaku, ve kterém nakonec
byli astnìjsí Novomìsttí a zvítìzili 15:11. Vedoucí tým Olomouce byl také úspìný a pøipsal
si dvì výhry, tudí junioøi z Nového Mìsta stále ztrácí 2 body na 1.
pøíèku. Dalí domácí utkání se hraje na domácí palubovce 17. 2. s
týmem Èeské Tøebové, a o týden
pozdìji v sobotu 24. 2. zajídíme
na horkou pùdu vedoucího týmu
Olomouce. Pro vìrné fanouky vypravujeme autobus s odjezdem 7,00 hodin od kulturního
domu.

vedení silnic, dejte prosím vìtí pravomoc pluhaøùm a sypaèùm, aby nemuseli èekat na Vá
pokyn, kdy mohou vyjet. Jejich
profesionalita je na takové úrovni, e si to ohlídají sami. Je neastné, e sjízdnost této vozovky øídí dispeèink v Bystøici nad
Perntejnem. Ze zkuenosti vím,
e v Bystøici taje a tyto kopce
jsou nesjízdné. Stalo se mi, e
se do Bystøice na dispeèink nedovolám ani já, ani správce silnic ze ïáru (29. 1. v 18 hodin). K èemu potom takové sluby jsou?
Chci pøedejít narùstající nervozitì a nepøíjemnostem, které tímto
vznikají. Vìøte, v autobuse si toho
vyslechnu na údrbu silnic dost a
dost. Vìøím, e tuto situaci správa
silnic vyøeí a vrátí se pohoda jak
pro cestující, tak pro øidièe, aby
vdy dojeli a nepøipadali si jako
hazardéøi. e to jde, je dùkazem
odboèka do Jimramovských Pavlovic. Neøeitelný úsek pro silnièáøe vyøeili pavlovtí sami a najednou je nejhorí úsek nejbezpeènìjí.
Za zlepení slueb dìkují øidièi
autobusu
Jaroslav Pustina, Jiøí Prüger
a cestující

Za firmu ZDAR a.s. mohu potvrdit, e s výe uvedeným plnì
souhlasím. Dlouhodobì opodìné
spoje nám naruují dalí dopravní
obslunost.
Ing. Pavel Zdrail
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Policie informuje
Mìstská policie
Poloíme-li si otázku, co je nejèastìjí pøíèinou poruování veøejného
poøádku, èi obèanského souití zjistíme, e nepøehlédnutelnou roli hraje alkohol. Ten byl i spoleèným jmenovatelem následujících pøípadù.
Dne 21.1.2007 v 01:30 hodin
byla hlídka MP poádána pracovnicí nemocnice o zklidnìní 4 podnapilých mladíkù, kteøí v èekárnì
chirurgického oddìlení svým hluèným chováním nadmìrnì ruili své
okolí. Pro tøi výtrníky bylo do-

stateèným øeením vykázání z místa, ètvrtému vak byla po zásluze uloena bloková pokuta.
Dne 23.1.2007 v 13:05 hodin byli
stráníci upozornìni na mue leícího v budovì autobusového nádraí, který svým chování pohoruje a
obtìuje pøítomné. Hlídka mue ze
ïáru nad Sázavou zastihla døímajícího v èekárnì. Aby svými opileckými vùnìmi a chováním neobtìoval okolí, byl vykázán na
èerstvý vzduch, který mu evidentnì prospìl. A tak díky vèasnému

Reakce na èlánek

Mìøení spotøeby tepelné energie
Pan jednatel NSB Ing.Èerný nám opìt objasòoval situaci kolem Novomìstské teplárenské, respektive kolem dálkových indikátorù spotøeby tepla.V úvodu èlánku nám oznamuje, e tyto indikátory si zaplatíme, a e NSB
na cenì nijak neprofitovala. e budeme platit teplo, které skuteènì spotøebujeme a tudí se pøedejde dohadùm ohlednì vyúètování atd.  No prostì jak to
bude vechno perfektní a v poøádku. Jen jaksi opomnìl dodat, e vyúètování
dle tìchto indikátorù, se bude provádìt pouze z 60% z celkové spotøeby.
Tudí ze 40% spotøeby se provede tak, jako doposud. Znaènì neprùhlednì a
víceménì tak, aby to vyhovovalo Novomìstské teplárenské. Pokud si spoèítáme platby za ètyøi roky, dostaneme se k èástce 1122,-Kè za jeden indikátor
vèetnì DPH. Jestlie si porovnáte náklady na bydlení (cena tepla + nájem
indikátorù) dnes a pøed pùl rokem, zjistíte nárùst k dnenímu dni o 700,-Kè.
A to nás jetì èeká zvýení nájemného údajnì o maximální moné navýení.
Posledním, pro mne úsmìvným výrokem, je. Cituji: Je neoddiskutovatelným faktem, e motivem k etøení teplem nebyla vysoká cena tepla, ale bylo
to nasazení indikátorù. Dle mého mínìní je kadému nájemníkovi celkem
jedno, kolik má namontováno indikátorù (pokud pomineme cenu za nákup),
ale je pro nìj dùleité kolik zaplatí za teplo. A zde si myslím, e je cena
znaènì vysoká.
V závìru bych chtìl pøipomenout, e na souèasném stavu Novomìstské teplárenské má svùj podíl i pan jednatel NSB, který byl v dobì, kdy
se rozhodovalo o podobì NT, ve vrcholné funkci ve vedení mìsta.
I. Havlík

Sportovní støelba

V sobotu 27.ledna 2007 v sedm
hodin jsme se tøemi auty vydali na
cestu za velmi silného snìení, vìtru a minimální viditelnosti na brnìnskou støelnici na Masarykovì okruhu. Zde se støílela soutì VC Slatiny Brna ze vzduchových zbraní.
Nai støelci ve VzPu 30 ran vlee do 12.let obsadili: 9. místo Daniel Kotík s nástøelem 256 bodù,
10. místo Pavel tìpánek - 240
bodù, 11. Jakub Sojka - 230 bodù.
Ve VzPu 30 ran do 14. let Jan rámek zùstal pouze 4 body za vítìzem,
kdy nastøílel 294 bodù a obsadil 4.
místo.Na 10. místì byl nadìjný mladý støelec Martin Kozáèek s nástøelem 257 bodù. Na 11. místì skonèil
Adam Zavøel s 250 body.
Ve VzPu 40 ran vstoje obsadil
Jindra Babáèek s nástøelem 365
bodù 5. místo. 11. místo obsadil
Vojta Luke s nástøelem 346
bodù a Vojta ák nastøílel 322
bodù a byl 15.
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Petra Katánková v kategorii juniorek ve stejné disciplinì byla
druhá s nástøelem 390 bodù.
V nedìli 28. ledna 2007 jsme za
stejných povìtrnostních podmínek
jeli do Tøebíèe na druhé kolo OSL.
Ve VzPu 30 ran vlee do 12. let nástøelem 269 bodù obsadil Pavel tìpánek 4. místo a na 6. místì s nástøelem 266 bodù skonèil Daniel Kotík.
Ve VzPu 30 ran vlee do 14. let
dosahuje Jan rámek 297 bodù a
obsazuje 4. místo, Adam Zavøel s 283
body je 7. a na 10. místì je Martin
Kozáèek s nástøelem 267 bodù.
V kategorii VzPu 40 ran vstoje
se umístili: Na 1. místì Jindra Babáèek, na 2. místì Vojta Luke, oba
se stejným nástøelem 359 bodù, ale
Vojta Luke mìl poslední poloku
horí, a proto skonèil druhý. 6. místo obsadil Vojta ák s nástøelem
345 bodù, 7. místo Luká Øádek s
nástøelem 338 bodù a Kvìta Konárová s 273 body na místì 12.

probuzení nakonec mu nepropásl
odjezd autobusu a k vyøeení pøípadu postaèila pouhá domluva.
Toulky mìstem mohou být za jistých okolností docela pøíjemnou
záleitostí, pokud vak oním tulákem není pes, jak tomu bylo v následujících pøípadech: Dne
26.1.2007 v 13:05 hodin hlídka MP
odchytla po oznámení obèanù na ul.
Tyrovì volnì pobíhajícího psa neznámé, vìtí rasy. Dne 30.1.2007 v
15:30 hodin v parku Koruna pak
byl odchycen volnì pobíhající labrador. Díky dobré místní znalosti
stráníkù, se psi dostali brzy ke
svým majitelùm. Oba pøípady se
neobely bez blokové pokuty.
Dle èl. 7 vyhláky è. 3/2006 naeho mìsta je vylepování plakátù
na objektech a zaøízeních mìsta
zakázáno. O tom, e mìstská policie tyto pøípady nenechává bez
povimnutí, se pøesvìdèili dva
mladíci, kteøí dne 5.2. 2007 v
dobì kolem 15:00 hodiny na ul.
ïárské a Tyrovì tento zákaz poruili. Ve skonèilo uloením blokové pokuty. Kromì ní se vak
mladíkùm dostalo i øádného pouèení o tom, na koho se v budoucnosti obrátit a které plochy jsou
k vylepování plakátù urèeny.
Velitel MP ,Gregor Petr

Policie ÈR
Policisté OOP Nové Mìsto na
Moravì etøí vloupání do sklepních prostor a garáe obytného
domu na ul. Wolkerova, kde neznámý pachatel nejdøíve vnikl
dovnitø oknem vedoucím do kotelny a poté do sklepních prostor, které prohledal. V pøilehlé
garái nasedl do osobního automobilu zn. Opel Omega, se kterým odjel. Pøi odjezdu vak
vzbudil majitele vozidla. Ten
neznámého pachatele druhým
vozidlem pronásledoval a za
obec Snìné, kde pachatel havaroval a utekl.
V lokalitì Holubka se bìhem
mìsíce ledna 2007 jedná o ji tøetí vniknutí do sklepních prostor
obytných domù, které v minulosti vìtinou nebyly pøedmìtem zájmu zlodìjù. S nejvìtí pravdìpodobností je pachatelem osoba,
která má velmi dobrou osobní a
místní znalost této lokality. Proto ádáme obèany, kteøí bydlí v
této oblasti, aby se více zajímali
o dìní kolem svého domu a na
sebemení podezøelý výskyt osob
zareagovali oznámením na tísòovou linku 158.
JUDr. Libor Èerný
Vedoucí oddìlení

Ze skautské mozaiky
m Na polovinu ledna si 1. oddíl
Nadìje naplánoval výpravu na lyích jako trénink na zimní tábor, na
který vyrazíme letos v bøeznu na
umavu (pokud nám v tom ovem
kalamity nezabrání). Jak jistì tuíte, plán se nezdaøil, protoe tou
dobou nebylo na Vysoèinì po snìhu ani památky. A tak se jednotlivé
druiny oddílu vydaly v páteèní
podveèer 12. ledna na pochod tmou
a vìtrnými poryvy pìky, smìrem
k Myslivnì Rabuòce u Vìcova.
Tam strávily výpravu spíe v podzimním ne v zimním poèasí.
m 21. 1. se vydaly Beruky s jejich starým známým Borisem Slamákem do okolí, kde se uèily tajné pochodové znaèky a pro Borisova pøítele Kima lutily hádanky.
m Od pátku 1. 2. do nedìle 3. 2.
vyrazila Vlèata na výpravu do Slavkovic. Znekodnila tam virus z dílny
jednoho záludného profesora a formou her se uèila vyhnout problémùm
spojených s kontakty s cizími lidmi.
m 28. 1. vyrazil oddíl do tìlocvièny. Avak, kdy jsou skauti v tìlo-

cviènì neznamená to, e zde dìlají
gymnastiku nebo hrají míèové hry,
jak by se dalo èekat. Vìtinou zde
provádí èinnosti, se kterými se v
bìném kolním tìlocviku nesetkáte. Tentokrát èekala druiny sada
úkolù, které mìly provìøit, jak jsou
na tom s domluvou a spoluprací.
m Nejvìtí událostí v ivotì oddílu Nadìje v novém roce se stala
únorová výprava. Ta nás netradiènì nezavedla do pøírody, ale do
velkomìsta - do Brna. Skaut by
toti mìl být pøipraven na vechny situace, do kterých se mùe
dostat. Èlenové oddílu si mohli
vyzkouet, jak se jezdí mìstskou
hromadnou dopravou (pro nìkteré to byl opravdový záitek), podívat se do divadla nebo se zorientovat ve stovkách ulic, køiovatek, budov a v mumraji tisícù lidí.
Nakonec se vìtina shodla, e by
nae malé mìsto za anonymitu
velkomìsta nevymìnila.
m V Brnì také oslavil oddíl 2. února své ji sedmnácté narozeniny.
kaj
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