Z P R AV O D A J

M Ì S TA

NOVÉHO

M Ì S TA

NA

M O R AV Ì

Novomìstsko

È Í S L O 4  R O È N Í K X VII.  2. BØEZNA 2 0 0 7  Z D A R M A

Pár otázek a odpovìdí Zdeòky Markové
Od vzniku Nového Mìsta na Moravì stáli v jeho èele vdy jen mui.
Tentokrát se ale karta obrátila a starostkou byla zvolena první ena v
novomìstské historii. To, e je zástupkyní nìného pohlaví, jí ovem
situaci nijak nezjednoduuje. Ty tam
jsou doby støedovìkých, galantních
rytíøù. Ve svìtì politiky jsou prioritou spíe tvrdé lokty a pevné nervy.
e se v tomto svìtì neztratí u Zdeòka Marková dokázala i tím, e kromì vedení mìsta byla jetì zvolena
do zastupitelstva kraje Vysoèina.
A protoe byl pøed nedávnem
schválen rozpoèet mìsta, co je vdy
velice diskutovaný problém, poloila jsem paní starostce nìkolik otázek:
Rozpoètové provizorium mìsta skonèilo, rozpoèet byl schválen. V èem je jiný ne rozpoèty
let minulých?
Filozofie sestavení rozpoètu byla
jednoznaènì podøízena plánovacímu období EU, které vytváøí anci
získat zdroje z fondù EU nejpozdìji v roce 2013. Ani Nové Mìsto by
nemìlo tuto neopakovatelnou pøíleitost propást. Prioritou proto budou
investice do projektù, jejich financování bychom mohli zajistit i zdroji
EU a jejich realizace by jinak byla
velmi obtíná. Jedná se o projekty
èistoty povodí øeky Dyje, kdy mìsto není nositelem projektu, ale na
jeho realizaci se podílí finanènì i organizaènì. Tento projekt poèítá s dokonèením ÈOV a rekonstrukcí kanalizace v Marovicích a Pohledci.
Pak je to projekt výstavby Domu jistoty, který nabídne obèanùm v nouzi ubytování za podmínky, e budou
vykonávat veøejnì prospìné práce
a dále výstavba regeneraèního centra. Vedle toho pøipravujeme i drobnìjí zámìry. Stejnou filozofii ctí i
rozpoèet kraje.
Rozpoèet je vdy oehavým problémem a netýká se to pouze Nového Mìsta na Moravì. Opozice
vám vytýká skandální schodek. Je
situace opravdu tak kritická?
Rozpoèet se sestavuje dle návrhù
správcù jednotlivých kapitol. V provozní èásti vychází ze skuteèných
nákladù let minulých a zohledòuje
nárùst energií. Vedle provozních ná-

kladù musí zajistit nezbytnou údrbu majetku a samozøejmì poèítá i s
rozvojovými investicemi. Boj o kadou poloku je velký. Naplánovat
výdajovou èást není tìké. Kadý
víme, kde je co zlepovat, kam bychom mohli investovat. Známe to ze
svých domácností. A víme i to, e
mnohem obtínìjí je sehnat na tyto
zámìry peníze.
Kdy se v rozpoètu mìsta plánují
pøíjmy, plánují se opatrnì. Právì proto, abychom neutratili více, ne je
zdrávo. Do základního rozpoètu nemohou být zahrnuty ádné investièní dotace, pokud nebyly písemnì
potvrzeny. Daòové pøíjmy se z hlediska sníení rizika jejich neplnìní
rozpoètují na spodní hranici odhadu.

bliího a vysvìtlit obèanùm o co
pøesnì jde?
Pøestoe výstavba regecentra ovlivní rozpoèty celého volebního období, rozhodnì neohrozí chod mìsta a
jeho pøíspìvkových organizací. Naopak doplní sluby, po nich je poptávka. Obèané Nového Mìsta ji
dlouho volají po výstavbì krytého
bazénu, ve kterém by regenerovali
svoje síly. Nae tìlocvièny neodpovídají hygienickým normám. Máme
základní kolu s rozíøenou výukou
tìlesné výchovy a gymnázium, které
má statut sportovního gymnázia.
Zlepit zázemí pro nae dìti i obèany
byl prvotní impuls vzniku tohoto investiènì nároèného zámìru. Sehnat
zdroje na jeho výstavbu je jedna stra-

To vak neznamená, e investice se
mohou zaèít pøipravovat a v okamiku, kdy máme dotaci potvrzenu a
daòové pøíjmy naplnìny. Bez rozumné míry rizika bychom na ádné zdroje, mimo garantovaných pøíjmù mìsta, nedosáhli. Proto je rozpoèet kadoroènì sestaven jako schodkový a
v prùbìhu roku se schodek sniuje o
pøijaté dotace a dalí pøíjmy. Zastupitelstvo mìsta pak mùe pøi jeho
aktualizaci rozhodnout zda tyto zdroje bude etøit nebo mùe realizovat
dalí akce. Pøebytkem hospodaøení
z let minulých a zdroji na zvlátních
úètech pak mùe krýt schodek. V
souèasné dobì nemáme ádnou dluhovou slubu a tak si dovolím øíci,
e jsme na tom celkem dobøe.
Trnem v oku je mnohým plánované regeneraèní centrum, o
kterém jste se ji zmínila. Mùete o tomto projektu øíct nìco

na mince. Tou druhou je dlouhodobì financovat provoz takového zaøízení. Proto jsem se svými kolegy v
loòském roce hodnì pøemýlela, jak
postavit bazén a halu, které budou mít
v budoucnu minimální ztrátu z provozu a budou tak rozpoèet mìsta zatìovat co nejménì.
A dá se takové øeení najít? Je
veobecnì známo, e bazény jsou
ztrátové.
Ano. Provoz bazénu je ztrátový a
desetitisícové mìsto nevytíí jeho
kapacitu. Jediným øeením je spojit
zájmy obèanù mìsta s rozvojem cestovního ruchu a zatraktivnit celé zaøízení tak, aby nabídlo aktivity irokému spektru návtìvníkù, vèetnì
obèanù s handicapem a aby se stalo
lákavou nabídkou pro návtìvníky
Novomìstska. Jednoduché nebylo
rozhodnutí o umístìní celého projektu do prostoru souèasného tìlo-

výchovného støediska. Moje první
reakce na demolici tìlovýchovného
støediska byla odmítavá. Kdy jsme
poskládali vekeré argumenty pro a
proti, stala jsem se obhájcem tohoto
øeení. Diskuse se zúèastnila øada
odborníkù i obèanù mìsta vèetnì zástupcù tìlovýchovy. Tak vznikl zámìr výstavby regeneraèního centra,
které je jedním z nìkolika projektù
pøipravovaných ve spolupráci s krajem Vysoèina jako integrovaný projekt pod názvem Zdravé pulsující
srdce Vysoèiny.
Co ve se bude skrývat pod jednou støechou?
Regecentrum zahrnuje výstavbu
pìtadvacetimetrového bazénu s
atraktivními regeneraèními procedurami, nezbytné zázemí pro rehabilitaci s kryokabinou, sportovní
halu s ubytovací kapacitou 50 míst,
restaurací, klubovnami a dalí zajímavou nabídku pro upevnìní zdraví a vyuití volného èasu. V souèasné dobì máme architektonickou studii, která je k nahlédnutí na webových stránkách mìsta, kde se s celým zámìrem mohou obèané seznámit a také se k nìmu vyjádøit.
Jak je pøíprava daleko a z jakých
zdrojù bude projekt financován?
Zpracováváme studii proveditelnosti a máme za sebou první konzultaci na Úøadu pro hospodáøskou soutì, abychom se v pøípravì nedopustili ádné osudové chyby. Projekt je
nároèný nejen v èásti výstavby, ale i
v plánování budoucího provozu. Pohybujeme se v prostøedí, které dùslednì hlídá rovné pøíleitosti trhu a výe
dotace EU bude závislá zejména na
posouzení rizika moné veøejné podpory, která není dovolena. Je vypsáno výbìrové øízení na projektovou
dokumentaci s limitem investièních
nákladù 260 mil. Kè. Na podzim letoního roku budeme podávat ádost
o dotaci. V roce 2008 by mìla být
zahájena pøíprava na výstavbu a v
roce 2009 a 2010 realizována samotná výstavba. Otevøenì je nutno øíci,
e si na takto velkou investici budeme muset vzít úvìr a poèítáme i s kapitálovými pøíjmy mìsta. Rozpoètový výhled do roku 2010, který byl
souèástí schvalovaného rozpoètu do
roku 2010 s touto skuteèností poèítá.
pokraèování na str. 3
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2. 3.
6. 3.
8. 3.
12. 3.
12. 3.
15. 3.
20. 3.
27. 3.
29. 3.
31. 3.

Jubilanti

Stanislav Fronc
Bedøika Veselská
Frantiek Ondráèek
Frantiek Moravec
Miroslav Bena
Josefa Honzlová
Jan Kondýsek
Václav Soka
Ludmila Ondráèková
Emil Kováø

90 let
80 let
86 let
87 let
85 let
92 let
92 let
92 let
88 let
80 let

Narození
7. 2. Tomá Èlupek
10. 2. Viktorie Laifrová
13. 2. Ema Bartalosová

Sòatky
10. 2.
Katrin Grossová
Dalibor Svoboda
10. 2.
Hana Kolouková
Miroslav Tulis

Úmrtí
6. 2.
13. 2.
18. 2.
14. 2.
16. 2.
19. 2.

Marta Popelková (1928)
MUDr. Roman Kalina (1935)
Jaroslava Dvoøáková(1944)
Miloslav Rulík
(1920)
Karel Marek
(1921)
Jan Dostál
(1936)

Z významných
výroèí
2. 3. 1912 zemøel v Divákách u
Hustopeèe Vilém Mrtík (spisovatel - Pohádka máje, Marya
- s bratrem Aloisem)

Podìkování
Touto cestou bychom chtìli vyjádøit upøímné podìkování panu dìkanovi Janu Daòkovi za procítìná slova útìchy a vem tìm, kteøí se pøili
rozlouèit s naím milým manelem a
tatínkem, panem Jiøím Kuèerou. Ná
dík patøí personálu Jednotky intenzivní péèe a Chirurgického oddìlení
pod vedením MUDr. Milana Maleèka za vzornou péèi poskytovanou v
dobì jeho hospitalizace. Nejvìtí
díky a vdìènost patøí paní Ivì Kondýskové, Helenì Noskové, Evì Pelánové a dalím èlenùm Hospicového hnutí Vysoèina Nové Mìsto na
Moravì, kteøí byli nám i naemu
manelovi a tatínkovi pomocí i oporou v posledních dnech jeho ivota.
Za vechny pozùstalé
manelka a dìti s rodinami

Horácká galerie
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 )
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Klub seniorù

SVATEBNÍ STUDIO STYL

po 5. 3. DPS 15,30h Výroèní èlenská schùze
st 14. 3. Muzikál Josef a jeho
úasný pestrobarevný plá 
Brno, Hudební scéna. Cena pro
èleny 230 Kè, ostatní 250 Kè. Odjezd od KD v 17,00. Závazné pøihláky v Klubu u p. Poukarové

nabízí budoucím nevìstám
prvotøídní servis a irokou nabídku slueb:
{ prestiní aty francouzských a panìlských znaèek
{
{
{
{
{
{
{
{

Kino

7. st v 19,30 hodin
Prázdniny
(USA 2006, romantická komedie,
èeské titulky, 135 min, od 12 let,
60 Kè)
9. pá v 19,30 hodin, 10. so v 19,30 h
Obsluhoval jsem anglického
krále
(ÈR/SR/SRN/Maïarsko 2006,
adaptace, 119 min, od 12 let, 65 Kè)
14. st v 18 hodin
Eragon
(USA 2006, fantasy, èeský dabing,
104 min, pøístupný, 60 Kè)
16. pá v 19,30 hodin
Tajemství slov
Filmový klub
(panìlsko 2005, drama, èeské
titulky, 120 min, od 15 let, 60 Kè)
17. so v 19,30 hodin
Borat!
(USA 2006, satirická komedie, èeské
titulky, 84 min, od 15 let, 60 Kè)

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%

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

Horácké muzeum
Torino 2006 - olympijské hry
oèima dobrovolníkù (únor)
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OSLAVY
55. VÝROÈÍ
ZALOENÍ ZU
JANA TURSY

budou pokraèovat v bøeznu tøemi koncerty.
Ve ètvrtek 15. bøezna 2007 se veøejnosti pøedstaví pedagogové koly a jejich hosté. KONCERT PEDAGOGÙ se uskuteèní v 18.00
hodin v Horácké galerii.
Koncert je vìnován vzpomínce
na bývalé kolegy Janu Hradeckou
a Josefa Veèeøu.
Nejlepí áci koly vystoupí na
KONCERTÌ SÓLISTÙ ve ètvrtek 22. bøezna 2007 v 17.00 hodin
v aule novomìstského gymnázia.
Konec bøezna bude patøit VELKÉMU DECHOVÉMU ORCHESTRU KOLY Z-Uáci. Koncert tohoto hudebního tìlesa se
bude konat ve velkém sále Kulturního domu v Novém Mìstì v úterý 27. bøezna 2007 v 17.00 hodin.
Tìit se mùete nejen na tradièní
dechové melodie, ale i swingové
evergreeny. Jako host vystoupí VESELÁ SEDMA Jana Sedlaøíka.

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

Sálem kina znìl jazz a pop

Série koncertù v rámci oslav 55. výroèí zaloení Základní umìlecké
koly Jana tursy pokraèovala koncertem mladých talentù v sále kina.
Jako vdy jsem byla nadena výkony úèinkujících. Pøi poslechu sytých
hlasù sólových zpìvaèek mi naskakovala husí kùe a nevìøila jsem, e
patøí tak mladým dívkám. Pøíjemnou atmosféru koøenilo prùvodní slovo prosycené nekomfortním humorem pana uèitele Mrlíka. A co jsem
si odnesla vedle pøíjemných pocitù? Pøesvìdèení, e sál kina je vhodným sálem nejen pro promítání filmù, ale také ideálním sálem pro konání malých, netradièních a alternativních forem kultury. Vìøím, e spoleènì se zástupci Orla najdeme øeení a nejistá budoucnost kina se stane
jistotou. Vìøím v budoucnost multifunkèního kulturního sálu v budovì
kina, kdy finanèní prostøedky z rozpoètu mìsta na dokrytí provozu kina
budou mít výraznì lepí efekt.
Zdeòka Marková

INZERCE
Prodám obrazy akademických
malíøù Jar. Polanského, Al. Podlouckého a jiných malíøù z Vysoèiny. Tel. 731 163 842
l Koupím gará v lokalitì pod
nemocnicí. Tel.: 606 217 614
l Prodám dr. byt 2+1+atna  sídlitì pod nemocnicí, Mendlova ul.
Tel. 777 190 555
l Koupím stavební buòku. Tel.
723 826 506
l Koupím dìtskou sedaèku na
kolo. Tel. 776 009 779
l

l Prodáme dìtskou autosedaèku
0-13 kg, vloka pro novorozeòata, støíka proti slunci, snímatelný prací potah, polohovací rukoje na pøenáení, centrální utahovací popruh, barva modrá. Cena
800,- Kè. Tel.: 736 26 88 70
l Daruji krásná tìòata (pejsky)
do dobrých rukou. Rodièe jsou
meního vzrùstu s krátkou srstí.
Odbìr moný v druhé polovinì
bøezna. Po dohodì mono vidìt.
Tel. 737 710 314

dokonèení ze str. 1
Kadý krok, který bude realizován, bude, dle kompetencí, pøedkládán radì nebo zastupitelstvu
mìsta ke schválení.
Hovoøilo se také o výstavbì
otevøeného koupalitì.
Ve druhé etapì, která pøijde a
po roce 2010, bude moné pøemístit fotbalový stadion a vybudovat
kvalitnìjí zázemí pro nae nadìjné fotbalisty. Plocha souèasného
høitì vytvoøí prostor pro propojení provozu krytého bazénu s otevøeným koupalitìm. Ale to je ji

jiná kapitola, jiný rozpoèet a jiné
volební období.
Dalí oehavou otázkou je kruhový objezd, silnice a chodníky.
Bezpeènost chodcù a dopravy je
velkým tématem nejen naeho mìsta. Pøestoe se postupnì daøí podmínky zlepovat, na trend nárùstu
automobilové dopravy nestaèíme
reagovat. Chtìli bychom postupnì
v bezpeènosti chodcù navázat na
výstavbu chodníku do Marovic, na
propojení cyklostezkou do Pohledce, na zlepení situace na ïárské
ulici. Nebezpeèná zùstává øada

míst, kde je velký pohyb chodcù a
kde nemáme chodníky. Jsou to
vechny ulice na okraji mìsta. Od
autobusové zastávky u nemocnice,
pìí to nemají jednoduché ani smìrem na Petrovice a Novou Ves, ideální není pøístup k evangelickému
høbitovu, nebezpeèné jsou oba pøechody pøes koleje za nádraím i
cesta ke Sportenu. V letoním roce
bychom mìli zajistit pøechod pro
pìí pøes novì budovanou kruhovou køiovatku. Bezpeènost chodcù bychom chtìli letos zvýit i svìtelnou signalizací na tøech pøecho-

dech na ulici Masarykovì a na Vratislavovì námìstí.
Investice si ádají i nová parkovací místa. Dnes není výjimkou, e
rodina má více jak jedno auto, ulice vak zùstávají stejnì iroké a parkovací místa jsou nedostateèná.
Jediným øeením jsou zásahy do
zelenì, co je velmi nepopulární.
Vytváøet podmínky tak, aby mìsta byla pro lidi se sniováním automobilové dopravy, je tématem
evropským. Z tohoto pohledu se
zdá, e Nové Mìsto na Moravì
nezùstává pozadu.
H.K.

Informace odboru ivotního prostøedí ke STUDNÍM
S ohledem na mnoící se dotazy
ohlednì nakládání s povrchovými
a podzemními vodami, jejich odbìru zejména ze studní, a dále vypoutìní odpadních vod do vod
povrchových nebo podzemních,
sdìluje odbor ivotního prostøedí
pro potøeby jednotlivých obèanù
následující:
1. Je nutné rozliovat fyzickou
osobu (která pouívá vody k individuální potøebì) a fyzickou osovou oprávnìnou k podnikání èi
právnickou osobou (které pouívají
vodu k podnikatelským úèelùm)
2. Je nutné rozliovat pojmy nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami  jejich odbìr a
pojem vypoutìní odpadních vod
do vod povrchových.
Tento èlánek se bude pøedevím
zabývat povolením k odbìru povrchových nebo podzemních vod
pro individuální potøebu.
Povolení k vypoutìní odpadních vod je samostatnou záleitostí, která je popsána v samostatném
èlánku: Informace odboru ivotního prostøedí k zániku platnosti
povolení k nakládání s vodami.
Nejjednoduím zpùsobem informování je volba nejèastìji poloených otázek a odpovìdí na nì. Tyto
otázky a odpovìdi jsou obsaeny v
následujícím textu a je pro nì pouito zejména materiálù ze stránek
MZe  www.zanikpovoleni.cz.
Tady také naleznete i jiné informace k výe uvedeným tématùm.
1. Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u své nemovitosti
studnu postavenou nìkdy kolem
roku 1925. Musím ádat o nové
povolení?
Nemusíte. Odbìr podzemní vody
ze studny vybudované pøed
1.1.1955 se povauje za povolený. Pokud zároveò odbìr podzemní vody slouí, podle prohláení
odbìratele, k individuálnímu zásobování domácnosti vodou (tzn.
napø. k vaøení, splachování WC,
zalévání zahrady, mytí vozidla,

napájení zvíøat apod.), povauje se
odbìr za povolený i po 1.1.2008 a
o ádné nové povolení není tøeba
ádat. Není podstatné, zda se jedná o zásobování domácnosti v místì trvalého bydlení nebo jinde,
napø. v místì rekreaèní chaty èi
chalupy.
2. Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u své nemovitosti
studnu postavenou v roce 1975.
ádné povolení k odbìru vody nemám. Mám o nìco ádat?
Odebírat podzemní vodu ze studny vybudované po 1.1.1955 lze
pouze na základì platného povolení pøísluného správního orgánu
(vodoprávního úøadu). Pokud o
vydání povolení nebylo v minulosti poádáno a povolení nebylo vydáno, je nezbytné co nejdøíve o
vydání povolení poádat povìøený obecní úøad.
3. Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u své nemovitosti
studnu postavenou v roce 1995.
Ve mám øádnì povoleno  musím ádat o nové povolení?
Nemusíte ádat, pokud jde o odbìr urèený pro individuální zásobování domácnosti pitnou vodou.
4. Mám jako fyzická osoba nepodnikající zahradu u potoka a
vodou zalévám pøes léto zeleninu.
Musím mít nìjaké povolení?
Pokud není k odbìru povrchové
vody (tj. napø. voda v potoku, v
rybníku, v øece apod.) vyuíváno
zvlátní technické zaøízení (napø.
èerpadlo), ale voda je odebírána
napø. pøímo konví, pak ádné povolení není tøeba. Pokud je k odbìru povrchové vody vyuíváno
zvlátní technické zaøízení (napø.
èerpadlo, trkaè apod.), pak je tøeba povolení pøísluného vodoprávního úøadu, a to bez ohledu na
mnoství odebrané vody.
5. Je øízení o vydání nového èi prodlouení stávajícího povolení k odbìru podzemní vody zpoplatnìno?
Øízení o vydání povolení k odbìru podzemní vody, k odbìru

povrchové vody ani øízení k o vydání povolení k vypoutìní odpadních vod do vod povrchových
nebo podzemních nepodléhá
správnímu poplatku.
6. Musím mít povolení k odbìru
podzemní vody, kdy mám na zahradì studnu, kterou vùbec nevyuívám?
Nemusíte. Povolení k odbìru podzemní vody by mìl mít pouze ten,
kdo podzemní vodu skuteènì odebírá. Pokud podzemní vodu neodebíráte, nemusíte mít ádné povolení
a studnu nikam nenahlaujete.
7. Má pro mì nìjaký význam, e
budu vodu odebírat na základì
povolení vydaného pøísluným
vodoprávním úøadem?
Nutnost mít povolení by se nemìla chápat jen jako povinnost, ale
také jako ochrana svého zdroje
vody. Kdy tomu, kdo platné povolení nemá, nìkdo v okolí strhne
pramen, tak nemá ádné dovolání. Pokud vak platné povolení k
odbìru podzemní vody má, má
podle platných pøedpisù i nárok na
opatøení náhradního zdroje vody
nebo na jednorázovou kompenzaci za to, e o vodu ve studni pøili.
8. Co mám dìlat jako fyzická
osoba (nepodnikám), pokud mám
studnu po roce 1955 a mám ji uvedenou pouze v kolaudaèním rozhodnutí k domu?

Pokud je uvedené rozhodnutí
pouze kolaudaèním rozhodnutím
Vaeho domu, mìl bystì neprodlenì poádat pøísluný vodoprávní
úøad, kterým je povìøený obecní
úøad, o vydání povolení k odbìru
podzemní vody z Vaí studny..
9. Musím mít povolení k odbìru
ze studny, ze které odvádím vodu
samospádem do své nemovitosti ?
Ano, musíte. Dle platných pøedpisù se voda ve studni vdy povauje za vodu podzemní. K odbìru
podzemní vody je vdy tøeba povolení pøísluného vodoprávního
úøadu, a to bez ohledu na zpùsob,
èetnost èi mnoství odebírané podzemní vody.
10. Jak mám doloit, e studna
byla vybudovaná pøed 1.1.1955 ?
Zjednoduenì lze øíci, e k doloení stáøí mùe postaèit napø. i
dokumentace ke stavbì, u které je
studna umístìna. Jako v kadém
jiném øízení je moné k provedení
dùkazù uít vech dùkazních prostøedkù, které jsou vhodné ke zjitìní stavu vìci (tj. prokázání stáøí
studny) a které nejsou získány
nebo provedeny v rozporu s právními pøedpisy. Jde napø. o listiny
èi svìdeckou výpovìï. Dále je
moné vyuít institut èestného
prohláení, které podepisují takzvaní pamìtníci.
Odbor ivotního prostøedí

Pozvánka

Stomatologická
pohotovostní sluba

v sobotu 3. bøezna ve 13:00
v obci Míchov v prostorách
obecní budovy na Kovárnì
se bude konat pøednáka
ing. Ludmily Dukové,
kterou znáte z televizního
Receptáøe.
Téma pøednáky:
Zahrada krásná a neznámá.
Na Vai návtìvu se tìí
Èeský svaz en v Míchovì,
tel. 731 021 403.
Vstupné je 50,- Kè.

Oetøení je poskytováno v dobì
od 8 do 12 hod.
3. 3. MUDr. Fillová, V. Meziøíèí,
MUDr. enkýøová, poliklinika
ZR, 4. 3. MUDr. Borek, Bystøice,
MUDr. Havlíèková, ZR, 10. 3.
MUDr. Blaháková, NM, MUDr.
Kreislerová, ZR, 11. 3. MUDr.
Kaparová, Nová Øíe, MUDr.
Kreisler, ZR, 17. 3. MUDr. Fialová, ZR, MUDr. Ouøedníèková, V.
Bíte, 18. 3. MUDr. Bajerová, NM,
MUDr. Rychtecká V. Meziøíèí
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DDM klubíèko - Jarní prázdniny v Klubíèku
Pondìlí 5. bøezna 2007 - v klubovnì Oranovka HIP HOP
STREET FUNK - streetfunk je
nová forma tance, která vychází z civilního poulièního tancování a je inspirována videoklipy populárních svìtových
hvìzd. Urèeno úplnì vem holkám a klukùm ve vìku 10 - 20
let. S sebou je tøeba si vzít volné obleèení, sportovní obuv s
bílou podrákou, ruèník a hodnì pití. Vede Tereza astná absolventka kurzù praské taneèní skupiny IF. Zaèínáme v
10.00 a konèíme ve 12.00.
Vstupné 50 Kè
- v ostatních prostorách  Klub
Íèko - Nevíte jak vyuít volný
prázdninový den? K dispozici vám
budou playstation, kuleèník, poèítaèe ke hraní her èi surfování na
internetu, stùl pro stolní tenis a
tentokrát i velká autodráha. Klub
Íèko je otevøen od 10 do 16 hodin. Vstupné 15 Kè
Úterý 6. bøezna 2007
- v klubovnì Oranovka HIP HOP
STREET FUNK. Vede Tereza
astná. Zaèínáme v 10.00 a konèíme ve 12.00. Vstupné 50 Kè
- v klubovnì Rùovka - Tvoøíme
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z vlny a plstì. Pøijïte strávit tvoøivì prázdninové dopoledne. Vyrobíme si rùzné postavièky èi malou tapisérii z pøírodní èi barvené
vlny. Zaèínáme v 10 hodin a konèíme ve 14 hodin. Pøezùvky s sebou. Vstupné 50 Kè.
Støeda 7. bøezna 2007
- v klubovnì Oranovka HIP HOP
STREET FUNK. Zaèínáme v
10.00 a konèíme ve 12.00. Vstupné 50 Kè
- v ostatních prostorách Klub
Íèko - tentokrát i s velkou autodráhou. Klub Íèko je otevøen od
10 do 16 hodin. Vstupné 15 Kè
Ètvrtek 8. bøezna 2007
- v klubovnì Oranovka HIP HOP
STREET FUNK. Zaèínáme v
10.00 a konèíme ve 12.00. Vstupné 50 Kè
- v klubovnì Rùovka - Èínská
kaligrafie - pøijïte si vyrobit originální talisman èi osobní pøáníèko psané èínskými znaky. Zaèínáme v 10 hodin a konèíme ve 14
hodin. Pøezùvky s sebou, vstupné
50 Kè.
Pátek 9. bøezna
- v klubovnì Oranovka HIP HOP
STREET FUNK. Zaèínáme v 10.00
a konèíme ve 12.00. Vstupné 50 Kè

- v ostatních prostorách e Klub
Íèko - tentokrát i s velkou autodráhou. Klub Íèko je otevøen
od 10 do 16 hodin. Vstupné
15 Kè
10. 3. 2007 - Mìls mì vùbec rád?
- soutì Mìls mì vùbec rád? Tak
se jmenuje hit Ewy Farne, které
koncert na 30. bøezna 2007 v
Novém Mìstì na Moravì pøipravujeme. I Ty nìkdy proívá své
lásky, a u s pìkným nebo ménì
pìkným koncem. Napi svùj pøíbìh táborové, prázdninové nebo
prostì nìjaké lásky. Nebo si svùj
pøíbìh vysni, vymysli zapojením
vlastní fantazie. Do soutìe se
mùe pøihlásit, pokud ti u bylo
12 let a jetì nebylo 19 let. Svùj
pøíbìh poli elektronicky na adresu info@klubicko.eu nebo
potou na adresu DDM Klubíèko, Výhledy 526, 592 31 Nové
Mìsto na Moravì. Nejpozdìji
vak do 10. bøezna.
Na nejlepí èekají volòásky na
koncert Ewy Farne!!!
14. 3. 2007
Veználek - kolní kola
Tradièní vìdomostní soutì pro
áky 5. tøíd základních kol
autor: lu

17. 3. 2007
Filigrány a vystøíhovánky
Jen s pouhými nùkami (popø.
modeláøským noem) a papírem
lze vyrobit nádherné obrázky do
oken, fantastická pøáníèka, zajímavé dekorace stolu. Protoe je k této
technice potøebná urèitá zruènost
a trpìlivost, je toto dopoledne urèeno vem dìtem starím 8 let. S
sebou: pøezùvky, 30 Kè. Zaèínáme v 9 hodin.

Veèer s pìti Pé
ve Støedozemi
Vìøíme, e se v naem mìstì
ji nenajde nikdo, kdo by neznal pøíjemné prostøedí malého klubu Støedozem, ve kterém
obèanské sdruení Lysina lenina poøádá vemoné kulturní
programy, jimi se pokouí
oslovit vechny vìkové kategorie. Ve Støedozemi se mùete setkat s hudbou vech ánrù, s vernisáemi rùzných výstav, se zajímavými besedami
a v neposlední øadì také s divadlem.
Pokraèování na str. 7

Rozpoèet mìsta na rok 2007 schválen

Dne 6. 2. 2007 byl na III. øádném zasedání Zastupitelstva mìsta Nového Mìsta na Moravì schválen rozpoèet mìsta na rok 2007.
Rozpoèet byl schválen jako schodkový. Schodek hospodaøení vèetnì
splátky pùjèky a pøechodných výpomocí bude kryt z vlastních zdrojù
mìsta získaných z pøebytkù hospodaøení v pøedcházejících letech.
Souhrnný rozpis rozpoètu je uveden v následující tabulce:

2. nedaòové pøíjmy výi 10 151,2 tis. Kè:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pøíjmy z poskytování slueb a výrobkù celkem
pøíjmy z prodeje zboí - IC
pøíjmy z úrokù

2 016 tis. Kè
120 tis. Kè
1 000 tis. Kè

pøíjmy z pronájmu movitých vìcí
pøijaté sankèní platby celkem
odvody pøíspìvkových organizací celkem
ostatní nedaòové pøíjmy

32 tis. Kè
710 tis. Kè
2 932,2 tis. Kè
400 tis. Kè

splátky pùjè. prostø. od podnikatel. nefin. subjektù - PO 1 565 tis. Kè
splátky pùjèek od obyvatelstva
pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady + LSPP
pøijaté pojistné náhrady

30 tis. Kè
1 246 tis. Kè
100 tis. Kè

3. kapitálové pøíjmy výi 2 000 tis. Kè:

•

pøíjmy z prodeje pozemkù

2 000 tis. Kè

4. pøijaté dotace výi 84 071,3 tis. Kè:

•
•
•
•
•

neinvestiè.pøijaté dotace ze SR v rámci SDV

19 618,3 tis. Kè

ostatní neinvestiè. pøijaté dotace ze SR (ÚP,HZS,soc.dávky) 50 709 tis. Kè
pøevody z vlastních fondù hospodáøské èinnosti

4 100 tis. Kè

ostat.nein.dot.od R ústøed.úrovnì (zprac.územ.plán.podkladù) 644 tis. Kè
neinvestièní pøijaté dotace ze státních fondù

9 000 tis. Kè

Vývoj pøíjmù mìsta v letech 2005  2007 znázoròuje následující graf:

Pøíjmy mìsta
Pøíjmy mìsta byly na rok 2007 schváleny ve výi 204 542,5 tis. Kè a
z toho tvoøí:
1. daòové pøíjmy výi 108 320 tis. Kè:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

daò z pøíjmù fyz. osob ze závislé èinnosti

19 900 tis. Kè

daò z pøíjmù FO ze SVÈ

14 000 tis. Kè

daò z pøíjmù FO z kapitálových výnosù
daò z pøíjmù právnických osob
daò z pøíjmù PO za obce
daò z nemovitostí
daò z pøidané hodnoty
správní poplatky celkem

1 100 tis. Kè
22 600 tis. Kè
2 650 tis. Kè
2 900 tis. Kè
34 500 tis. Kè
3 565 tis. Kè

poplatek ze psù

180 tis. Kè

poplatek za lázeòský a rekreaèní pobyt

200 tis.Kè

poplatek z ubytovací kapacity

125 tis. Kè

poplatek za uívání veøej. prostranství - trnice

350 tis.Kè

poplatek za provozovaný výherní hrací pøístroj

500 tis. Kè

poplatek za likvidaci komunálního odpadu

4 400 tis. Kè

odvod výtìku za provozování loterií

800 tis. Kè

poplatky za odnìtí pozemkù plnìní funkcí lesa

350 tis. Kè

pøíjmy za zkouky z odbor. zpùs. od adatelù o ØO

200 tis. Kè

Výdaje mìsta:
1. Neinvestièní výdaje
Z celkové èástky 174 280,9 tis. Kè tvoøí èást výdaje urèené na opravy
a údrbu. Mezi nejvìtí plánované opravy patøí:
• obnova rybníka Kazmírùv (èást hrazena z dotace SFP) ve výi
10 650 tis. Kè
• oprava povrchu køiovatky Nìmeckého  Blaíèkova a èást místní
komunikace Nìmeckého od ïárské za prodejnou Jednoty ve výi
500 tis. Kè
• oprava povrchu místní komunikace na Rokytnì od hl. silnice na
Vlachovice ve výi 400 tis. Kè
• bìná oprava a údrba místních komunikací a chodníkù v Novém
Mìstì a místních èástech ve výi 1 110 tis. Kè
• oprava a údrba zaøízení sportovi ve výi 115 tis. Kè
oprava veøejného osvìtlení v Novém Mìstì a místních èástech ve
výi 740 tis. Kè.
Mezi dalí významnìjí poloky neinvestièních výdajù mùeme jetì
zaøadit:
• oslavy NOVA CIVITAS ve výi 223 tis. Kè

•

•
•
•

tisk Novomìstska ve výi 300 tis. Kè
finanèní pøíspìvek Sportovnímu klubu Nové Mìsto na Moravì na
poøádání lyaøských závodù FIS Tour de Ski ve výi 800 tis. Kè
finanèní pøíspìvek Mikroregionu Novomìstsko na úpravu lyaøských
tratí ve výi 170 tis. Kè
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•
•
•
•
•

vyznaèení sítì bezpeèných cyklotras v rámci projektu Rozvoj
cykloturistiky na Novomìstsku ve výi 300 tis. Kè
údrba a úklid komunikací a chodníkù v Novém Mìstì a místních
èástech v rámci zimní údrby v celkové výi 4 000 tis. Kè
svoz komunálního odpadu, jeho uloení na skládku, provoz
recyklaèního dvora v celkové výi 7 800 tis. Kè
provoz høbitovù v Novém Mìstì a Olené ve výi 911,2 tis. Kè

údrba veøejné zelenì, seèení travnatých ploch, proøezávky stromù
a keøù, zøízení novì kvetoucích záhonù na námìstích v celkové výi
3 370,2 tis. Kè.
Výe neinvestièních výdajù mìsta v letech 2005  2007 znázoròuje
následující graf:

výpoèetní technika

350 tis. Kè

MìÚ nový frankovací stroj

60 tis. Kè

Dispozièní úpravy pokladny MìÚ

120 tis. Kè

Nasvícení nebezpeèných pøechodù pro chodce 3x
Místní èásti celkem

180 tis. Kè
4 227 tis. Kè

Hlinné - 2x nové body veøejného osvìtlení

100 tis. Kè

Hlinné - vodovod k 3 RD - doplatek

17 tis. Kè

Hlinné - MK

300 tis. Kè

Jiøíkovice - deová kanalizace PD

40 tis. Kè

Jiøíkovice - horská vpus

80 tis. Kè

Marovice - bezdrátový rozhlas obce

400 tis. Kè

Marovice - výkup pozemkù

100 tis. Kè

Petrovice - nová silnièní vpus

60 tis. Kè

Petrovice - 1x VO

50 tis. Kè

Petrovice - infra 5 RD

80 tis. Kè

Rokytno - chodník v zatáèce PD

350 tis. Kè

Rokytno - kanalizace pod rybníkem IP SVK
Slavkovice - deová kanalizace + chodník
2. Investièní výdaje:
Celková výe investièních výdajù èiní èástku 65 064 tis. Kè.
Rozpis jednotlivých investièních akcí:
Infrastruktura celkem

27 650 tis. Kè

Brokùv kopec - ul. Polní, infra pro RD

10 400 tis. Kè

Neèasova ul. rekonstrukce /kruhák - Palac. nám.

3 300 tis. Kè

Makovského ul. - reko

9 200 tis. Kè

Mírová ul. - parkovací místa PD

2 000 tis. Kè

DYJE I. - intenzifikace ÈOV N. Mìsto

1 500 tis. Kè

kanalizace - stoka B1, reko IP SVK

400 tis. Kè

Holubka, Bro. kop., pøeloka vodovodu, IP SVK

400 tis. Kè

Drobného ul. parkovací místa

100 tis. Kè

Pøepojení osvìtlení katolického kostela

150 tis. Kè

Veøejné WC, pøíprava

100 tis. Kè
1 100 tis. Kè

NSB - revitalizace byt. domu è.p.731 - zatepl.

7 250 tis. Kè

Dùm jistoty Malá

1 500 tis. Kè

nákup a montá indikátorù
kolství celkem

490 tis. Kè
1 565 tis. Kè
10 422 tis. Kè

I. Z - výmìna oken (150 ks histor.)

6 300 tis. Kè

I. Z - reko výmìníkové stanice + regulace

1 000 tis. Kè

I. Z - reko otopného systému hl. budovy

2 900 tis. Kè

II. Z tìlocvièna, odhluènìní
Sestava herních prvkù pro M

30 tis. Kè
192 tis. Kè

Sport, turistika celkem

9 200 tis. Kè

REGE Centrum, bazén PD

7 500 tis. Kè

pøírodní koupalitì - reko

1 000 tis. Kè

Vlachovická - Ski hotel - cyklostezka
Ostatní celkem
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11 905 tis. Kè

MKD - II. etapa, interiéry

NSB - teplofikace hasièárny kolní

Studnice - vestavba obecní budovy PD

100 tis. Kè

Výe investièních výdajù mìsta v letech 2005  2007 znázoròuje
následující graf:

100 tis. Kè

DYJE II. - kanalizace

Bytový a nebytový fond celkem

250 tis. Kè
2 300 tis. Kè

700 tis. Kè
1 660 tis. Kè

oplocení dìtských høi 4x

250 tis. Kè

územní plán - zmìna

200 tis. Kè

pozemky - bìné výkupy

500 tis. Kè

Pzn.: Podrobný rozpis rozpoètu mìsta je k nahlédnutí na finanèním
odboru mìstského úøadu Nové Mìsto na Moravì nebo na webových
stránkách mìsta.

Novomìstské sociální sluby
ïárská 68, Nové Mìsto na Moravì
Zastoupené øeditelkou: Marií Scheibovou
Hledají peèovatele(ku) - øidièe(ku)
Nástupní termín:
Nástup moný (nejpozdìji) od 1. dubna 2007
Pøedpoklady:
Bezúhonnost
Zodpovìdnost
Spolehlivost
Schopnost dobré komunikace
Upøednostnìni budou absolventi sanitáøského kurzu nebo
rekvalifikace
peèovatel-ka, dritelé platného øidièského oprávnìní sk. B.
Podmínky pro práci:
Smìnný provoz, práce o sobotách a nedìlích, nekuøácké prostøedí
Dobrý zdravotní stav (fyzická zdatnost).
Písemné ádosti s ivotopisem zasílejte
do 8. bøezna 2007 na adresu:
NSS
ïárská 68
Nové Mìsto na Moravì
592 31
Kontaktní osoba:
Marie Scheibová
Informace na tel.è. 604 830 135

dokonèení ze str. 4
V pátek 16. února patøila Støedozem mluvenému slovu a recitaci. Lysina lenina zde ve spolupráci s literárnì dramatickým
oborem Základní umìlecké koly Jana tursy uspoøádala okresní kolo pøehlídky v umìleckém
pøednesu Wolkrùv Prostìjov
2007, nazvané Veèer s pìti Pé
(Páteèní Podveèerní Potkání s
Prózou a Poezií). Této tradièní
pøehlídky se mohou zúèastnit
vichni starí patnácti let, kteøí
mají chu oslovovat diváky svou
interpretací poezie nebo prózy. Ve
Støedozemi se selo deset recitá-

torù (áci a absolventi naí ZU,
studenti ïárského Biskupského
gymnázia a áci ïárské ZU) a
kadý pøednesl dva texty pøipravené pro krajské kolo, které se
bude konat 3. bøezna v Jihlavì.
Bìhem hodiny mìli diváci monost slyet dvì desítky velmi rozliných textù, jen dohromady vytvoøily velice pøíjemnou atmosféru. Støedozemí znìla kultivovaná
øeè, kterou citlivì vnímalo pozorné publikum.
Po skonèení programu si vystupující mìli monost poslechnout
názory a reflexe dvou odbornic,
které mají s pøednesem mnohale-

Z novomìstských
kronik

ta mu bylo zabránìno vejíti, ale
povoleno, aby si u Èerného rybníka chatrè z rotí postavil, v ní
by delí èas bydlil, aby se jeho
zdraví prokázalo. Dennì byly jim
potraviny donáeny a kousek od
chatrèe kladeny. Po nìkolika
dnech zùstaly nádoby nedotèeny.
V chatrèi byly mrtvoly celé rodiny nalezeny, nebo vichni nákaze morové podlehli. Uloeni
do spoleèného hrobu u chatrèe,
místo kamenem oznaèeno. Poli u
tohoto kamene øíká se dosud U
hrobku
Léta Pánì 1832 byla celá zima
bez snìhu, take sedláci nepotøebovali ádnejch saní. Jaro bylo
taky pìkný, take se vechno pohodlnì zaselo, avak o svatoduním jarmarku pøila bouøka a vod
Vochoze po mìsto vecko potloukla.
V tomto roce zas vudy vokolo ta nemoc cholera byla. Moc
lidí pomøelo.V Novém Mìstì se
nic takového nenachází. Na podìkování, e nás Bùh zachoval byly postavený tøi køíe na
Kaplisku. Stala se domluva u
majstrátu, aby ty køíe dali dìlat kamenný, ponìváè ty døevìný dycky za pár let shnily. Uïála se sbírka po celým mìstì,
vicí dali. Dávali i svobodný
panny a mládenci, taky helveti
i idi taky na ty tøi køíe pøidávali. Pod tím prostøedním køíem ve volovìnej krabici na
pergamentu vichni ti dobrodinci, který na to dali sou zaznamenaní.Ta písemnost je tam
proto skovaná, dyby po èasích
zas ty køíe òákou skázu vzaly
e by se vìdìlo, jak je postavili
nebo nic nejni na svìtì, co by
zas èasem skázu nevzalo.
Podrobný popis události podle
kronik obsahuje publikace Jaromíra Èerného Kaplisko, vydaná
Novomìstským okralovacím
spolkem v r. 2000.
Otakar Nìmecký

Ze starích dob se zachovalo nìkolik rodinných kronik (Chládkova,
írova, Kunstmüllerova...) Nìkteré jejich záznamy s odstupem èasu
mohou být i pro nás zajímavé.
O moru a choleøe.
(Texty vìtinou jazykovì upraveny)
Ve støedovìku celé kraje
zhoubnou nákazou byly vylidnìny a zoufalé lidstvo ádného
ochranného prostøedku neznalo.
V r. 1481 vypukl v Èechách
stralivý mor, do r.1484 tisíce lidí
uchvátil. Mìstu se nemoc vyhnula. V upomínku postavena na východním pahorku kaplièka, která pozdìji zanikla. Také v dobì
moru kolem r.1670 bylo mìsto
uchránìno a na pahorku, kterému po zaniklé kaplièce zùstalo
jméno Kaplisko, byly tøi døevìné køíe zøízeny.
V letech 1710-1714 zase zle øádila v Èechách morová nákaza.
U vech pøíchodù do mìsta byly
zøízeny závory a pøi nich mìané stáli a nikoho nepustili. Kolínský mìan se enou a ètyømi
dítkami chtìl k pøíbuzným do
mìsta, aby nákaze unikl. Do mìs-

Koncert Acoustic
Impact ve
Støedozemi
Veèer v pátek 14. 4. 2007 bude
od 20.00 v klubu Støedozem vynikající koncert skupiny Acoustic Impact. Jde o smìs jazzu, flamenga a latiny, co je prostor
pro akustickou kytaru, klavír a
perkuse. Je to vskutku nevední
hudební záitek, který stojí za
vidìní a slyení.
Vstupné 70 Kè, v cenì malé pohotìníèko. Jen tak pro zajímavost,
tato skupina byla mimo jiné pøedkapelou Danu Bártovi.

tou profesionální zkuenost. Èas si
pro tuto pøíleitost udìlala Ivona
Èermáková, paní uèitelka místního
literárnì dramatického oboru, která je momentálnì na mateøské dovolené a bývalá ïárská uèitelka
stejného oboru, která èasto bývá
èlenem lektorského sboru na krajských a národních pøehlídkách v
pøednesu, paní Jana Køenková.
Recitátoøi si vyslechli jejich pøipomínky a rady, jen jim snad pomohou v dalí nelehké práci. Ze Støedozemì nakonec vichni odcházeli
spokojení, pøednaeèi získali cennou reflexi svého vystoupení, diváci byli obohaceni pøíjemnými

záitky a organizátoøi mìli radost
z plného sálu.
Lysina lenina dál pokraèuje ve
své nejen divadelní èinnosti, momentálnì plánuje veèer autorské
tvorby, jen by nemìl uniknout
vaí pozornosti. A ji teï mùeme slíbit, e i letos v èervnu probìhne divadelní festival Sbírka
motýlù, který se loni setkal s tak
obrovským zájmem veøejnosti.
Tìíme se na shledanou pøi dalí
pøíleitosti se vemi, kteøí povaují
kulturu za dùleitou souèást svého ivota.
-sløPro pravidelné informace sledujte www.stredozem.kvalitne.cz.

Jo jo, klidný den
Pøed nìkolika dny jsem navtívil novomìstský Mìstský úøad. Ve vìci
úøední. Mìl jsem ve øádnì pøedchystáno a tak jsem byl v oèekávání rychlého vyøízení. Ten den se tomu ale prostì státi nemìlo. Pøede dveømi úøední
kanceláøe, ke kterým jsem smìøoval
nejen svými kroky, ale i s velkou dávkou odhodlání jsem byl zastaven pohledy ji èekajících spoluobèanù. Pohledy vysílaly nepøíznivé signály. Nebylo proè se divit. Na dveøích pøilepená cedulka s informací, e od pùl dvanácté obìdváme a na chodbových
hodinách velká ruèièka právì opraovala pìtku pøed estkou.
Úøedníci byli a stále jsou pro mne
neprobádanou krajinou. Nerozumím
jejich jazyku ani jejich mylení. Ne
není to nic proti nim. To vùbec ne. Je
to spí proti mnì samému. Nikdy
jsem nemìl s úøedníkem patnou zku-

ený obìd, vechny nás odbaví a z
dobrého pocitu mu bude také více
chutnat. Nezmýlil jsem se v nìm.
Vechny nás vyøídil. V teplém únorovém poledni je i na radnici teplo a
ubìhanému hladovému úøedníkovi je
asi nejtepleji. V potu tváøe proèítal
mnou vyplnìný tiskopis, snail se porozumìt tomu, co jsem se mu snail
vysvìtlit, a z nìho vyplula vìta:  a
to jsem myslel, e dnes bude klidný
den. To byla nahrávka na smeè. Probudil ve mnì ohluující vodopád tìch
nejtìích filozofických mylenek. Jak
mùe èlovìk ráno po probuzení oèekávat, e bude klidný den? Kde je úcta
toho èlovìka pøed ivotem, pøed svìtabìhem? Ráno máme stát onìmìlí
pokorou pøed novým dnem a být vdìèni za to, e ho smíme proít. Kde se v
nás bere ta samozøejmost, a pýcha, e
oèekáváme klidný den .? Natìstí

enost. To jen já sám v sobì si konstruuji nepøekonatelné pøekáky a
komplikace a ve chvíli, kdy stanu
pøed úøedním pultíkem, zaènu ze sebe
chrlit ve co ve mnì je a to jetì ve
znaènì pøeházeném poøadí, take
chudák úøedník nabývá pøesvìdèení,
e (v lepím pøípadì) se mu jen zdám.
Ale tentokrát jsem mìl, jak jsem ji
podotkl, ve pøedchystané a tedy nemìl jsem se èeho obávat. Vìøil jsem
úøedníkovi, e ne odejde na zaslou-

úøedník pracoval rychleji ne dozrávaly ve mnì tyto mylenky a tak, ne
jsem staèil s tímto mladým a pracovitým muem zapøíst rozhovor na tato
filozofická témata, on mì mìl vyøízeného a rozlouèil se se mnou. koda.
Mohl jsem ho obohatit. Moná by mu
ten obìd chutnal jetì víc. A nebo by
byl v tìchto dnech obalován za spáchání trestného èinu? Tak mu ty mylenky aspoò posílám touto formou.
S pøáním dobré chuti a nalezení
klidu Vojtìch Zikmund.
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Naøízení o ochranì lesa proti kùrovcùm
V mìsíci lednu roku 2007 vznikla
na celém území správního obvodu
obce s rozíøenou pùsobností mimoøádná okolnost (vìtrná kalamita), pøi
které je obecní úøad obce s rozíøenou pùsobností oprávnìn uloit
vem vlastníkùm ve svém správním

obvodu potøebná opatøení v ochranì lesa proti kùrovcùm.
Na základì výe uvedené skuteènosti se Rada mìsta Nového Mìsta
na Moravì se na své 6. øádné schù-

zi, konané dne 12. února roku
2007, usnesla vydat naøízení o
ochranì lesa proti kùrovcùm, kde
naøizuje vlastníkùm lesù provést
tato opatøení:
t Preventivnì bránit vývoji, íøení a pøemnoení kùrovcù.
t Døíví napadené kùrovci zpracovat, odvézt z lesa nebo asanovat
(tj. odkornìním a spálením kùry
nebo chemicky) nejpozdìji do 31.
bøezna, v lesních porostech, které
alespoò èásteènì zasahují do polohy nad 600 m nadmoøské výky,
do 30. dubna bìného roku.
t Vekeré polomy, vývraty a døíví
atraktivní pro rozvoj kùrovcù vzniklé do 31. bøezna zpracovat, odvézt z
lesa nebo asanovat nejpozdìji do 31.
kvìtna, v lesních porostech, které
alespoò èásteènì zasahují do polohy nad 600 m nadmoøské výky, do
30. èervna bìného roku.
t Celoroènì vyhledávat a vèas
zpracovávat, odváet z lesa nebo
asanovat døíví novì napadené kùrovci.

Lapáky nebo lapaèe I. série v roce
2007 stanovit a pokládat nebo instalovat v poètech stanovených podle pøílohy è. 2 k vyhláce 101/1996
Sb., kterou se stanoví podrobnosti
o opatøeních k ochranì lesa a vzor
sluebního odznaku a vzor prùkazu
lesní stráe, v platném znìní.
t Vést evidenci nezbytnou pro
stanovení poètu lapákù a lapaèù I.
série v roce 2007 a poèet lapákù
nebo lapaèù stanovit a pokládat
nebo instalovat podle zjitìných
hodnot (výpoèet viz. pøíloha è. 2
k vyhláce 101/1996 Sb., kterou
se stanoví podrobnosti o opatøeních k ochranì lesa a vzor sluebního odznaku a vzor prùkazu lesní stráe, v platném znìní). Obdobnì postupovat pøi stanovení
poètu lapákù a lapaèù proti lýkoroutu menímu.
Poruení povinností stanovených
tímto naøízením lze postihnout
jako správní delikt podle § 55 odst.
2 lesního zákona.
Odbor ivotního prostøedí
t

Ani policie nemá na rùích ustláno
Policie Èeské republiky, jak jsem
se doèetla, provádí úkony jako jsou
pøijímání oznámení o spáchání trestných èinù a pøestupkù, hlídková èinnost a vedení spisové sluby.
Svá obvodní oddìlení má roztrouená po celé republice. Policisty nìkdy vidíme velice rádi (pokud nám
bylo tøeba nìco odcizeno, vloupal se
nám kdosi do bytu nebo nám zpùsobil jinou újmu) nebo naopak velmi
neradi (hlavnì kdy spìcháme, nedodríme rychlost a najednou se pøed
námi objeví policejní hlídka). Ale ani
samotní policisté to nemají vdy jednoduché. O tom, s jakými problémy
se musí potýkat, jsem si povídala s
JUDr. Liborem Èerným, vedoucím
Obvodního oddìlení Policie ÈR v
Novém Mìstì na Moravì.
Hlavním problémem u nás teï je
nenaplnìní stavu. Tuto situaci nám
komplikují i problémy spojené s pøijímacím øízením. Dnes u není základní vojenská sluba, take kdokoliv se pøihlásí, tak nemá základní
vojenské návyky. Problémem je získat takové mladé lidi, kteøí mají u
vyhranìnou osobnost, pøedpoklady
fyzické i psychické. Ze sta uchazeèù
nám nakonec do uího výbìru projdou dva. Je to zapøíèinìno i tím, e
obecnì je populace nezdravá. Pokud
chcete nastoupit k policii, nesmíte mít
ádné zdravotní potíe, alergie nevyjímaje. Do budoucna by se snad mìly
podmínky, týkající se zdravotního
stavu uchazeèe, ponìkud zmírnit.
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Kolik zde máte zamìstnancù?
Mìli bychom mít estnáct výkonných plus dva vedoucí. Teï vak
máme pouze ètrnáct výkonných.
Máte ve sboru i eny?
Ano, jednu enu. I ty mohou ádat o pøijetí. V ádném pøípadì se
nedá øíct, e by policie nemìla zájem o policistky. Z dùvodu diskriminace pohlaví to ani není moné. Kdo se pøihlásí a splní podmínky, ten nastupuje.
Ten, kdo se k vám hlásí musí mít
nìjakou sportovní prùpravu?
Mám na mysli tøeba judo, karate
nebo nìjaké kurzy sebeobrany?
Nemusí mít nic. Staèí pouze bìná fyzická zdatnost, bezúhonnost,
èistý trestní rejstøík, dobré posudky
z místa bydlitì a vechny dovednosti je u nauèíme sami. Na rok a
pùl nastoupí do policejní koly a pak
u jsou rozdìleni na útvary. Pøijati
jsou na zkuební dobu a pokud absolvují tøíletý maratón, tak se z nich
stanou hotoví policisté.
Kolik obcí zahrnuje vá obvod?
Více ne padesát pìt obcí. Od
Herálce, Svratky a Jimramova po
Bobrovou a Miroov. Nejvíce trestné èinnosti zaznamenáváme v severní èásti obvodu. Kromì bìné pøestupkové agendy zde v souèasné dobì
øeíme odcizení deseti telat z kravína
v Novém Jimramovì, kráde pokladny z prostor Obecního úøadu ve Snìném, vloupání do trezoru v kanceláøi
firmy Agromeran Trhonice, vloupá-

ní do rekreaèních chalup v k.ú. obcí
Svratka, Milovy, Fryava a Miroov,
vloupání do prodejny potravin v Jimramovì, pokus o vloupání do èerpací stanice Euro Oil v obci Svratka,
vloupání do osobních automobilù v
obci Blatiny a Nové Mìsto na Moravì. To ve v poètu ètrnácti policistù.
Setkáváte se nìkdy se zvýenou
agresivitou obèanù vùèi policistùm?
Vude se setkáváme s agresivitou, ale ta je spí zamìøena vùèi
okolí, ne vùèi policistùm.

Vy pocházíte pøímo z Nového
Mìsta na Moravì, je pro vás
horí, e jste na domovské pùdì
nebo z toho pro vás plynou naopak výhody?
U nìkterých policistù je to pøedsudek e tím, e slouí doma, nemo-

Mìstská
policie
V Novém Mìstì na Moravì jetì
existují lidé, kterým není jedno co se
dìje v jejich okolí. A to je dobøe. Hlídka MP se o tom pøesvìdèila dne
10. 2. 2007 v 22:50 hod., kdy jim zavolali na sluební telefon dva mui,
kteøí oznámili vyvracení dopravní
znaèky na ul. Malá skupinou 3 mladíkù, pøièem jednoho chytli a pøedali po pøíjezdu hlídce MP. Mladík z
Brna nejprve hlídce MP tvrdil, e se
nièeho nedopustil a dalí dva mladíky vùbec nezná. Provedeným etøením hlídky MP byli zjitìna totonost
mladíkù, kteøí se ji nacházeli v místì svého bydlitì. Jaké vak bylo pøekvapení pro nì a zejména pro jejich
rodièe, kdy je navtívila hlídka MP
u nich doma. Ponìvad mladíci dopravní znaèku narovnali, museli zaplatit jen blokovou pokutu, která jim
byla uloena. Snad si ji pøítì uvìdomí, jak se mají chovat.
Dalí telefonické oznámení øeila
hlídka MP dne 18. 2. 2007 v 00:15
hod. na ul. Hornická v domì è.p. 974,
kde leel ve sklepì podnapilý spící
mu, který u nájemníkù budil pohorení. Mu byl hlídkou MP probuzen
a vykázán ven z budovy. I on byl za
své jednání spravedlivì odmìnìn.
Dne 19. 2. 2007 ve 13:25 hod se
po budovì MìÚ na Vratislavovì námìstí pohyboval podnapilý mu a
budil zde veøejné pohorení, obtìoval personál i obèany. Mu byl hlídkou MP vykázán ven z budovy a pro
tentokrát byla vìc øeena domluvou.
Jinek Petr, zástupce velitele MP

hou vykonávat slubu tak, jak by si
pøedstavovali. e se setkávají s kamarády, pøíbuznými .. Já naopak
tvrdím, e to není pravda, e osobní
a místní znalost je daleko vìtím pøínosem, ne slouit v anonymním, cizím mìstì a nikoho neznat. I kdy
urèitì je to jednoduí tøeba na úseku
dopravy, klasická pokuta se udìluje
lépe cizímu ne známému.
Pokraèování na stranì 9

dokonèení ze str. 8
Máme vak velkou kálu moností, jak øeit pøestupek, nemusí
to být vdy bloková pokuta. A navíc èinnost na úseku dopravy je jen
jedna z mnoha, my se na ní podílíme tak jeden den v mìsíci. Kromì toho jsme v turisticky atraktivní oblasti, take je tu poøád hodnì
cizích lidí.
Máte více problémù s místními nebo s turisty?
Ani s místními ani s turisty moc
problémù nemáme. Oblast Nového Mìsta patøí v rámci republiky
k tìm klidnìjím.
Problémy jsou spíe s pachateli
cestovateli, kteøí jezdí po republice a nabízí po domácnostech rùzné produkty. Vybírají si hlavnì
starí lidi, kterým jeden z nich
pøedvádí rùzné zboí a druhý je
mezitím o vechno obere.
Mìli jste tu teï nìjaký takový
problém?
V letoním roce jetì ne, ale v
minulosti ano. Bylo to v Radeínské Svratce, Bobrové i jinde.
Co prevence? Dìláte tøeba nìjaké besedy?
Ano, dobré zkuenosti máme napøíklad s první Z, tím ale nechci
øíct, e ostatní koly nespolupracují. Ale na rozdíl od Mìstské policie, která má na starosti jenom
dvì koly, tak my jich máme o
mnoho více. Spíe vítáme hromadné akce pro dìti v regionu, jako
jsou napøíklad dìtské dny.
Vrátíme se k dopravì. Poslední dobou, zvlátì v okolí Nového Mìsta, èastìji vidíme policejní hlídky s radarem .
Já nejsem pøíznivcem toho postavit radar a mìøit. Byl bych radìji, kdyby situace na silnicích
tu rychlost prostì neumoòovala. Mìsto je pøeznaèkováno,
kdyby tu nìkteré znaèky nebyly, pak by kadý musel dodrovat pravidlo pravé ruky, dávat
vìtí pozor a jet pomaleji. Dalím øeením je i zøízení zpomalovacích pásù v celé íøi pøechodù pro chodce. A také zøízení
Obytných zón by mohlo pøispìt ke zpomalení dopravy.
Podle mého názoru by represivní prostøedky mìly být vyuívány a poté, kdy se míjí úèinkem vechna mírnìjí a preventivní opatøení.
A problémy s parkováním?
Ty jsou, zejména v Novém
Mìstì, na denním poøádku. Je
tøeba si uvìdomit, e samotné
místo trvalého bydlitì, popøípadì sídlo provozovny èi vlastnictví nemovitosti nikoho neopravòuje poruovat zákon. Ten

zakazuje stání v místech, kde nezùstává alespoò jeden volný
pruh iroký nejménì 3m pro
kadý smìr jízdy. Samotný fakt,
e zde není umístìna dopravní
znaèka, a e ji takto dvacet let
parkuji, neznamená, e je to povolené parkování. V mnoha lokalitách se jedná spíe o lenost
øidièù otevøít si bránu a vjet si
na vlastní pozemek. V této oblasti jsme ji vyvolali jednání se
zástupci Mìstské Policie a starostkou mìsta a navrhujeme zøízení více jednosmìrných ulic a
to do té doby, ne zde bude vyøeeno parkování.
A abychom ná rozhovor nekonèili tak vánì, tak bych mìla
jetì jednu otázku. Co øíkáte vtipùm o policajtech? Sbíráte je,
poslechnete si je rád nebo je naopak nesnáíte?
Urèitì je nesbírám, ale rozhodnì mne neuráí. A mnohé jsou i
pravdivé.
H.K.

Mateøské centrum
Zvoneèek
2. bøezna 2007 od 14.30 do
15.30 - Tanec pro maminky s
dìtmi - Pøijïte pokud máte chu
si zatancovat, zkusit nìco nového, protáhnout se a koncentrovat se na chvíli na své tìlo, proívat dalí dimenzi vztahu se
svým dítìtem. Vede Markéta Cikrytová.
Výpravy k sobì - VYKS od
15.30 do 17.00 hodin - Setkání
jsou zamìøena na základní lidskou
potøebu poznávat sebe, rozvíjet se,
peèovat o svoje vztahy s druhými,
klást otázky a hledat odpovìdi.
Vede Markéta Neèasová.
12. bøezna 2007 od 9 hodin Internet - Nemáte doma internet?
Nevadí, pøijïte k nám brouzdat po
internetu. Monost hlídání dìtí.
13. bøezna 2007 od 14.30 do
15.30 hodin - Aerobic s Míou Posilovací cviky na vytvarování
pìkné postavy bez hudby. Pøijïte
po vánocích zhubnout, dìti nejsou
na obtí - jsou vítané.
16. bøezna 2007 od 14.30 do
15.30 - Tanec pro maminky s dìtmi - Pøijïte pokud máte chu si
zatancovat, zkusit nìco nového,
protáhnout se a koncentrovat se na
chvíli na své tìlo, proívat dalí
dimenzi vztahu se svým dítìtem.
Vede Markéta Cikrytová.
Výpravy k sobì - VYKS od
15.30 do 17.00 hodin - Setkání
jsou zamìøena na základní lidskou
potøebu poznávat sebe, rozvíjet se,
peèovat o svoje vztahy s druhými,
klást otázky a hledat odpovìdi.
Vede Markéta Neèasová.

Stanovisko zastupitelù ODS
k pøíspìvku ÈSSD
Pozor: Nebezpeèná cesta
Pøed hlasováním probìhla obsáhlá diskuze, ÈSSD podala protinávrh, který nebyl pøijat. Jejich
argumentace byla silná, ale v urèitých èástech z dùvodu jejich neznalosti byla chybná ( napø. úspory u akcí, kde by nedodrením
smluvních podmínek mìsto pøilo
o státní dotaci), proto asi nenalezla oèekávanou odezvu.
Hlasování je vdy o schopnosti
pøesvìdèit vìtinu pro pøedloený návrh. ÈSSD, které se to nepodaøilo, to nazvala protlaèením
návrhu vedením mìsta. Je smutné, e ÈSSD svým èlánkem, který uveøejnila i na svých internetových stránkách mate veøejnost, která bohuel na dùleitém
zasedání byla pøítomna v minimálním poètu.
Plánování masivního zadluení v pøítích letech, citované
v èlánku ÈSSD je nepravda. Pro
hazardní zadluení mìsta by jistì nezvedl ruku ádný zastupitel, a je zleva nebo zprava.
Obavy z kadé velké investice
jsou na místì. Máme pouèení z

vìtích problémových investic
posledních 15-ti let, ale démonizování výstavby regeneraèního centra, které by mìlo slouit
nejen nám vem, ale být i zdrojem urèitých pøíjmù, je matením
veøejnosti.
Musíme dostat turisty nejen
do pøírody, ale i do Nového Mìsta, mìsta tradic, kultury a sportu. Vedle podpory tradièních
sportovních aktivit je tøeba vytvoøení komplexního projektu,
který zdùrazní duch mìsta!,
toto je konec citace z volebního
programu ÈSSD. Moná, e kdyby ÈSSD byla ve vedení mìsta,
nebyla by výstavba regeneraèního
centra nazývána megalománií.
ODS vyjádøila svùj postoj ve svém
volebním programu:
Naí prioritou bude výstavba
multifunkèního sportovního a regeneraèního centra. Souèástí tohoto centra má být víceúèelová
hala, krytý bazén s rehabilitaèním zázemím, otevøený bazén s
vodními atrakcemi, ubytovací a
stravovací kapacity.

Výchova k péèi o ivotní prostøedí
v mateøské kole Zubøí
Jako souèást výchovy dìtí k
ochranì ivotního prostøedí v
mateøské kole v Zubøí, jsme ve
spolupráci s Technickými slubami s.r.o. v Novém Mìstì na Moravì a rodièi dìtí mateøské koly, vyhlásili sbìr tøídìného odpadu. Dìti po celý mìsíc sbíraly a
uèily se maèkat lahve z umìlé
hmoty do pytlù, které dostaly
domù. Za pomoci rodièù shro-

Dìti tøídìní odpadu vzaly velmi
vánì. Pøíjezd zeleného ,,KUKA
vozu, který pozorujeme jen za plotem zahrady a do kterého pomáhaly pracovníkùm TS nakládat tøídìný odpad, vyvolal nadení. Dìkujeme pracovníkùm TS za jejich
citlivý pøístup k naí mateøské kole, úsmìvy na tváøích a sladkou
odmìnu, kterou jim vìnovali.
Vìøíme, e to, co dìti mohou
samy proít si odnesou i do svého
ivota v dospìlosti.
Vìra Buchtová a Aneta Kuèerová
Mateøská kola v Zubøí

TRUHLÁØSTVÍ
Pavel Pejchal
mádily také znaèné mnoství
novin a èasopisù a jiného tøídìného papíru. Sbìru tøídìného odpadu pøedcházela výchovná èinnost s dìtmi formou her ,,Na barevné domeèky (tj. poznávání
barev kontejnerù), pozorovaly
èistotu prostøedí, kde ijí hrou
,,Patøí  nepatøí, Zneèitìný les,
Èarodìj Barvykaz a jiné hry, doplnìné pracovními èinnostmi.

Jánská 288,
Nové Mìsto na Moravì
(nad benzínovou pumpou)

tel. 566 616 464
728 750 602
výroba nábytku na zakázku
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Sportovní
støelba

Mistrovství Èeské republiky ve
sportovní støelbì ze vzduchových
zbraní se konalo v Plzni 10. a 11.
února 2007.
Drustvo SSK Nové Mìsto na
Moravì se umístilo na 4. místì. Ve
sloení Babáèek, Luke a Øádek
dosáhlo 1078 bodù. Nae drustvo
bylo jediné sloené z èlenù jednoho klubu. Ostatní drustva byla
drustva krajù sloená ze nejlepích
vybraných støelcù nìkolika klubù.
7. místo obsadilo drustvo Vysoèiny s nástøelem 1020 bodù, které bylo
sloeno ze støelcù áka z Nového
Mìsta na Moravì, Havlíka z Tøetì
a Sváèka z Pelhøimova.
KM

Zimní triatlon
Mistrovství Evropy
Ve dnech 9.-11.února se uskuteènilo v Lichtentensku Mistrovství Evropy v zimním triatlonu na tratích 6km bìh, 11km
bike, 9km lye. Mistrem Evropy se stal Andreas Svanebo ze
védska, Jirka ák dojel na 17.
místì.
Mistrovství Èeska
Ve ïáøe nad Sázavou v areálu
Martina Koukala se v nedìli 4.
února uskuteènilo Mistrovství
Èeska v zimním triatlonu na tratích 7km bìh, 10km bike, 8km
lye. Mistrem Èeské republiky se
stal Pavel Jindra z Liberce, Jirka
ák skonèil na 3. místì.

Svìtový pohár Nìmecko Freudenstadt
Ve dnech 20.-21. ledna se uskuteènil v lázeòském mìstì Freudenstadt Svìtový pohár, který byl kvùli nedostatku snìhu zmìnìn z pùvodnì plánovaného zimního triatlonu na tratích 6km bìh, 15km bike,
10km lye na duatlon na tratích
6km bìh, 20km bike, 2km bìh.
Vítìzem se stal De Gasperi z Itálie,
Jirka ák skonèil na 11. místì.
Ve dnech 2.-4. února bude Mistrovství svìta v Itálii, reprezentovat
Èesko bude i novomìstský závodník Jirka ák s reprezentaèními kolegy Jindra, Brýdl, Doleal. (JK)
Ilustraèní foto

Zlatá Krejèí
a støíbrný Ostrej
na Mistrovstvích ÈR
Tak tyhle 2 medaile si vybojovali
v Praze na halových Mistrovstvích
Èeské republiky v atletice závodníci Batt klubu. Blahopøejeme!!!
Markéta i Honza závodili letos s
o rok starími soupeøi, o to jsou
medaile pro nì cennìjí.
Oba dva bìeli tra 800m. Markéta Krejèí jako juniorka a Jan
Ostrej jako dorostenec. Závody se
konaly v praské hale a nai závodníci to nemìli jednoduché, protoe závodili se soupeøi, kteøí trénují v nesrovnatelnì lepích podmínkách: tartan, tunel, hala, kde se
dá natrénovat hlavnì rychlost, potøebná na 800m ..
Na závody v bìhu na 1500m nemohl pro nemoc odjet Kamil Krbek, který patøil také k favoritùm
na medaili.
Vichni tøi jsou reprezentanti Èeské republiky a odchovanci sportovních tøíd 2. Základní koly.
Batt klub
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Na halovém mistrovství ÈR juniorské kategorie se velice daøilo zástupcùm TJ. Lucie Sárová získala titul
mistra ÈR v bìhu na 3000m ve výborném èase 10:04,48. min a porazila
favorizovanou Sekanovou z Èeských
Budìjovic. Na stejné trati v bìhu juniorù se v dramatickém finii prosadil
Luká Kourek a v èase 8:50,16 min.
vybojoval støíbrnou medaili. Druhý
den v bìhu na 1500m získala stejný
kov Lucie Sárová, kdy tuto tra zabìhla za 4:42,45 min. Luká Kourek
pak byl na stejné distanci na 5. místì
v dobrém èase 4:03,62 min.

onglování opìt
ve Støedozemi

KLUB STØEDOZEM
Poikaøská dílna

Lysina lenina srdeènì zve vechny
zájemce na malý sobotní workshop
toèení s poi. Probìhne 10. bøezna, kde
a za kolik zatím jetì v dobì uzávìrky tohoto èísla nebylo známo.
Poi patøí k jednomu z nejefektnìjích onglovacích náèiní. Mnozí
znají poi spíe pod názvy øetìzy,

nebo toèení s ohnìm. Poi se pouívají jednak ohòové (pro zkuené),
pak ale i nádherné UV poi  ty jsou
vhodné zejména pro noèní show. Poi
vak není odkázané pouze na tmu.

Zprávy z volejbalu
V sobotu 17. 2. èekal juniory z
Nového Mìsta tìký dvojzápas s
Èeskou Tøebovou, která je na 3.
místì, hned za Novým Mìstem.
Pro první utkání si Nové Mìsto muselo vystaèit jen s 8 hráèi.
Ji od úvodních výmìn bylo
zøejmé, e zápas nemá favorita
a bude se bojovat o kadý bod.
První set vyhrálo díky lepí koncovce Nové Mìsto, ale v dalích
dvou setech se karta obrátila a
Èeská Tøebová tak vedla 2:1.
Domácí se vak nevzdali a utkání dovedli a do tie-breaku, ve
kterém zvítìzili 15:10 a tak si i
po prvním utkání uchovali na-

Tøi medaile
z halového
mistrovství ÈR
pro TJ !!!

dìji na celkovou první pøíèku v
soutìi.
V druhém utkání se na obou
týmech projevila únava z prvního setu a tak utkání u nemìlo
tak vysoké tempu jako dopolední støetnutí. Èeská Tøebová nastoupila v obmìnìné sestavì,
která dokázala v prvním setu
juniory Nového Mìsta porazit.
Ovem pak u zaèali na palubovce dominovat domácí a tak
si pøipsali dalí vítìzství, tentokrát v pomìru 3:1.
V sobotu 24. 2. cestuje Novomìstský tým do Olomouce, kde se
utká o první místo v soutìi.

Existují i krásná pestrobarevná fáborková i átková poi, která se pouívají pro toèení pøi denním svìtle.
Proto, e se èasto umìní poi spojuje s tancem, zajímají se o nì spí dívky a eny, ale i mnoho mladých muù
také toèí. To zøejmì vychází z toho,
e poi od pradávna slouila k ukázce
bojové obratnosti.

Od bøezna pravidelnì kadý ètvrtek opìt probíhá v klubu Støedozem
onglování. onglujeme od 15.30 
16.30. Vlastní onglovaní pomùcky nemusíte vùbec mít, vechno vám
rádi zapùjèíme  míèky, kruhy, kuely, poi, tyèe, flowerstick, diabola,
astrojax, a nyní i jednokolku. onglovné 20 Kè. Mùete chodit jen tak,
prostì si odpoèinout, a kdo by chtìl,
mùe se pak spoleènì s námi úèastnit rùzných happeningù a performací. Zkrátka, tìíme se na vás.
Pro více informací nás mùete
kontaktovat na mailu: lysina.lenina@seznam.cz.
Daniela imková
Kadopádnì, a u jste poi zkoueli, nebo o tom slyíte poprvé a dostateènì vás to zaujalo, urèitì na workshop pøijïte. Budou ho vést dvì mladé dámy z Cirkusu le Grando, tedy
eny povolané, jedna se bude vìnovat úplným zaèáteèníkùm, druhá pokroèilejím. Pokud jetì ani nemáte
své poi, mùeme se domluvit a nìjaké vám zapùjèíme. Tak neváhejte.
Chcete-li se tedy dílny zúèastnit, zkontaktujte se prosím s námi co nejdøíve
na lysina.lenina@seznam.cz, abyste se
vèas dozvìdìli vekeré podrobnosti.

HRAÈKY-ALBERT
Ivana Rajská
Komenského nám. 999

novì otevøeno
papírnictví - I. patro
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