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První cena v krajském kole Zlatého erbu patøí Novému Mìstu

Zlatý erb je soutì o nejlepí webové stránky a elektronické sluby mìst
a obcí. V uplynulých dnech probìhla
krajská kola a jejich výsledky byly
slavnostnì vyhláeny hejtmanem kraje
Vysoèina Miloem Vystrèilem. Soutìilo se ve tøech kategoriích a to o
nejlepí webovou stránku mìsta, nejlepí webovou stránku obce a nejlepí elektronickou slubu.
A jak to vechno dopadlo?
Nejlepí webová stránka mìsta:
V této kategorii mezi sebou soutìilo celkem deset mìst. Havlíèkùv Brod, který vloni postoupil a
do ústøedního kola skonèil letos na

tøetím místì. Pøed nìj se dostaly
Jaromìøice nad Rokytnou a jako
první se tentokrát umístily Moravské Budìjovice.
Nejlepí webová stránka obce:
Obcí se do soutìe zapojilo podstatnì více. Vítìzství nad dvaceti
sedmi dalími úèastníky je opravdu zaslouené. Okøíky, které nás
minulý rok tak skvìle reprezentovaly, si i tentokrát zachovaly prvenství. Na druhém místì skonèil
Dobronín a za ním se umístila
Luka nad Jihlavou.
Nejlepí elektronická sluba:
V této kategorii se mezi tøinácti

ZPRÁVY Z RADNICE
q Vzhledem ke skuteènosti, e v le-

toním roce nebyl zájem o fond rozvoje bydlení tak velký jako v letech
minulých, mohlo Zastupitelstvo mìsta
schválit poskytnutí pùjèky v plné výi
vem adatelùm. Finanèní prostøedky tohoto fondu jsou urèeny na obnovu fasád a støech starích 15 let, zateplení domù, zøízení nebo opravu
vnitøních instalací, zøízení domovních
èistièek odpadních vod nebo budování
jímek a vestavby bytù do pùdních prostor. Bylo rozdìleno celkem 175 tisíc
Kè mezi tøi adatele.
q Zastupitelstvo dále projednalo a
vzalo na vìdomí zprávu o èinnosti
Mìstské policie a zprávu o stavu poární ochrany ve mìstì za rok 2006.
q Zkvalitnìní prostor smuteèní
obøadní sínì a zvýenou péèi jejího okolí mohou obèané oèekávat
jetì v letoním roce.
q Radnice se stala tradièním místem jednání rady a èlenské schùze

svazku obcí mikroregionu Novomìstsko.
q Starostka mìsta Z. Marková pøivítala své kolegy starosty, místostarosty a koordinátory zdravých mìst
ÈR v prostorách kulturního domu,
který poskytl zázemí pro konání jarní
koly Národní sítì zdravých mìst.
q Mìsto zahájilo pøípravu oslav
Dne dìtí. Zajímavou nabídku na celém území mìsta pro dìti od mateøských kol a po ty, kteøí se stále cítí
být dìtmi s nejrùznìjími zájmy, poskytnou koly a neziskové organizace pùsobící na území mìsta, které
mají zájem zapojit se do tohoto projektu. Svùj svátek tak budou moci dìti
slavit po celý víkend pohybem, vlastní umìleckou a tvoøivou èinností
nebo sledováním zábavných poøadù.
q Na volební èlenské schùzi Svazu
vodovodù a kanalizací, který je svazkem obcí, byla do pøedsednictva zvolena starostka mìsta Z. Marková.

úèastníky ukázalo jako nejúspìnìjí
Nové Mìsto na Moravì. Cena za
první místo pøipadla novomìstskému lyaøskému zpravodajství a hned
za ním skonèila regionální informaèní sí iNovomìstsko, co je informaèní portál obcí Novomìstska.
Cenu za místo tøetí si odnesla Nová
Øíe a její Katalog firem a slueb.
Podívejme se trochu blíe na vítìze v kategorii o nejlepí elektronickou slubu. Lyaøské zpravodajství
Nové Mìsto na Moravì vzniklo na
pøelomu roku 2005/2006. Novomìstsko je u tradiènì rájem lyaøù
a právì jejich zájem o aktuální informace, stav a délku tratí, byly dù-

vodem vzniku tìchto internetových
stránek. Jako první v Èeské republice zavedl tento web on-line sledování pohybu rolby pøímo v terénu.
Na stránkách lyaøského zpravodajství najdete vechny základní informace o bìeckých trasách, pøehled novinek, mapu tratí a ji zmínìný pohyb rolby v terénu. Dále se
zde mùete podívat, jaká je aktuální teplota na sjezdovce na Harusáku a stav snìhu v 600m n.m. a 730m
n.m. Jsou pro vás pøipraveny i informace o sportovních akcích, kontakty na sjezdovky a snowtubing v
okolí, stejnì jako ètyøi webové kamery z regionu.
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Zpráva o èinnosti mìstské policie
Na svém øádném zasedání dne
20.4.2007 byli zastupitelé naeho
mìsta seznámeni se zprávou o èinnosti Mìstské policie Nové Mìsto na Moravì (dále jen MP) za
období roku 2006. Výòatek z této
zprávy Vám pøináíme.
Na výsledcích práce MP se v
roce 2006 podílelo celkem 9 stráníkù, vèetnì velitele. V mìsíci
èervnu byl do pracovního pomìru
pøijat nový stráník, který nahradil pracovníka, který k 31.3.2006
ukonèil pracovní pomìr. Kadý ze
stráníkù je dritelem platného
osvìdèení o splnìní stanovených
odborných pøedpokladù.
Za období roku 2006 vyøeila
MP celkem 1012 pøípadù a uloila blokové pokuty v úhrnné výi
252.200,- Kè.
Odchyceno bylo celkem 24 zatoulaných psù, z nich jeden byl
pøevezen do útulku ve ïáøe nad
Sázavou. V rámci centralizované
ochrany je støeeno celkem 47
objektù, vèetnì 7 objektù ve vlastnictví mìsta / pøíjmy ve výi
284.750,- Kè /. Organizaènì je pod
MP zaøazena i komise pro projednávání pøestupkù, kde bylo ve
správním øízení vyøeeno celkem
147 pøestupkù a vyøízeno 452 posudkù. V roce 2006, jako ji pravidelnì, bylo provedeno celkem
15 besed s áky základních kol
se zamìøením na citlivá témata

dneka, kterými jsou napø. poívání alkoholických nápojù, uívání drog èi tabákových výrobkù.
Spoleènì s hlavním poøadatelem
t.j. Mìstskou policií Jihlava se
zdejí stráníci podíleli na preventivní prázdninové akci Cyklista
Vysoèiny 2006. Své úkoly plnili
stráníci i pøi zajiování klidného a bezpeèného prùbìhu rùzných
kulturních, sportovních èi spoleèenských akcí. Jednalo se napøíklad o cyklistické závody ROVNER Vysoèina 2006, prùvod
úèastníkù divadelního festivalu 
Sbírka motýlù, èi novomìstské
jarmarky.
V souvislosti s pøedkládanou
zprávou o èinnosti MP, byla diskutována i otázka rozdìlení Nového Mìsta do jednotlivých okrskù.
Na ádost zastupitelù je také tento
rozpis okrskù i s jmény stráníkù
MP a policistù zdejího obvodního oddìlení Policie ÈR zveøejòován (str.5). (Pozn. u Policie ÈR je
uvedena pouze ta èást okrsku, která se nachází na území N. Mìsto
na Moravì.) Obèané se tak budou
moci pøímo obracet na svého stráníka, èi policistu. Platí pøi tom pravidlo, e poruení veøejného poøádku, vyhláky mìsta, èi problém
v dopravì bude zpravidla øeit
stráník a závanìjí delikty t.j.
trestné èiny policista.
Petr Gregor, velitel MP
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Kino

Narození

Dne 3. kvìtna oslaví
nae milá maminka,
paní Elika Messenská své osmdesáté narozeniny. Hodnì tìstí, zdraví a dobré pohody do dalích
let pøejí dìcka Kvìta a Milo.

3. úterý ve 20 hodin
Sejmi v eso
USA/VB/Francie 2007, akèní krimi-komedie, èeské titulky, 108
min, od 15 let, 60 Kè
4. støeda v 18 hodin
Noc v muzeu
USA/2006, fantastická komedie, èeský dabing, 106 min, pøístupný, 60 Kè
8. nedìle ve 20 hodin
Krvavý diamant
USA 2006, thriller, èeské titulky,
143 min, od 12 let, 65 Kè
11. støeda ve 20 hodin
Jako malé dìti
(USA 2006, romantický, èeské titulky,143 min, od 12 let, 60 Kè)
13. pátek ve 20 hodin
Královna
VB/USA/Francie/Itálie 2006, ivotopisný, èeské titulky, 97 min,
od 12 let, 60 Kè
14. sobota ve 20 hodin
Atentát v Ambasadoru
USA 2006, èeské titulky, psychologický-historický, 111 min, od 12
let, 60 Kè

Klub seniorù

Dùm dìtí a mládee

4. 2. Viktor Adler
6. 3. Veronika Zemanová
8. 3. Denisa Kamenská

Úmrtí
2. 3. Jan Vašík
1937
9. 3. Olga Knapová
1931
15. 3. Ludmila Jindrová
1929
17. 3. Miroslava Boháèová 1913

Jubilanti

2. 4.
2. 4.
8. 4.
15. 4.
18. 4.
23. 4.
29. 4.

Marie Procházková
Karel Paseka
Josefa Hlávková
Anna Popelková
Vìra Pekárková
Jiøina Janèeková
Karel Slezák

86 let
89 let
87 let
80 let
92 let
75 let
75 let

Blahopøání

Po 2. 4. Jdeme si zahrát bowling.
Sraz u viaduktu na Bìlisku ve
13.45, pøezùvky s sebou.
Po 10.4. Návtìva Státního okresního archivu ve ïáru nad Sázavou, odjezd vlaku z Nového Mìsta ve 14 hodin.
Po 16. 4.  16hod. Pøednáka zástupce fy Hartmann Ricco na zdravotnická témata. DPS.

ZU
Absolventi hudebního oboru
ZU Jana tursy
zakonèí studium I. a II. cyklu

ABSOLVENTSKÝM
KONCERTEM,

který se uskuteèní ve ètvrtek
19. dubna 2007 v 17.00 hodin
v aule Gymnázia V. Makovského.

Horácká galerie
Uèni èerného øemesla (15. prosince 2006  22. dubna 2007)
Svìt Jiøího Trnky  výbìr z díla
(17. února  15. dubna 2007)
Václav Dosbaba  Koncept konceptuálnì (1. bøezna  22. dubna
2007)

Mìstská knihovna
Vznik a vývoj písma 6.3. - 9.4.
Výtvarné práce ákù 7. - 9. tøíd
Základní koly na Vratislavovì
nám. v Novém Mìstì na Moravì
jsou vystaveny v 1. poschodí Kulturního domu - pøístupová chodba Mìstské knihovny.
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31. 3. 2007 Kolíèkování - Myslíte si, e se kolíèky hodí jenom na
vìení prádla? Tak v tom pøípadì
pøijïte k nám do Klubíèka a uvidíte, co vechno si z kolíèkù vyrobíme . S sebou: pøezùvky, 30 Kè
Zaèínáme v 9.30.
14. 4. 2007 Aerobic pro
nejmení - Skotaèení s Míou
Hradilovou s veselými písnièkami. Zacvièíme si, zatancujeme si,
zahrajeme si S sebou: pohodlný odìv na cvièení a obuv,10Kè
Zaèínáme v 9.30.

Gymnázium
Vincence Makovského

Spolek absolventù a pøátel gymnazia Vincence Makovského zve
obèany Nového Mìsta na Moravì
na besedu s panem Mgr. Vítem
Køesadlem na téma - Prameny k dìjinám Nového Mìsta na Moravì,
která se bude konat ve støedu dne
11. dubna 2007 v 17,00 v Gobelínovém salonku Kulturního domu

Kulturní dùm
EGYPT - ZEMÌ DVOU SVÌTADÍLÙ - Pondìlí 2.4. Zaèátek:
17:00, Poutavá beseda Ondøeje
Valáka o krásném, historicky bohatém kusu zemì! Vstupné 40 Kè
JAVORY - Hana a Petr ULRYCHOVI - Pondìlí 16.4. Zaèátek:
19:00, Velký sál - koncert.
Vstupné 150, 140 Kè. Pøedprodej Inf. centrum

Horácké muzeum
Vás zve
V sobotu dne 31.3. v 10.30 se v
HM uskuteèní vernisá výstavy
ikovné ruce.
Svými výrobky se zde pøedstaví
èlenové Horáckého sdruení lidových øemesel - Hana Hoøáková s
frivolitkovou krajkou, Iva Jindrová s kraslicemi zdobenými voskovou batikou a dr. Richard Klauda
se itou-vyvazovanou batikou.
V prùbìhu vernisáe bude pøedvádìna kresba voskem na kraslice.
Výstava bude pøístupná do 20.5.
V pátek 6.4. budou v prostorách
muzea pøedvádìt èlenové Horáckého sdruení lidových øemesel
zdobení kraslic voskem, pletení
pomlázek a koíkù, zdobení perníèkù, døevoøezbu, pletení z kukuøièného ustí apod. Po celý den (od
9.oo do 16.oo) bude vstup volný.

Horácká galerie

v Novém Mìstì na Moravì
Vás zve na
VELIKONOÈNÍ DÍLNY 2007
19. bøezen  6. duben 2007
Batikované kraslice
Kraslice zdobené barevným
voskem
w Pletení pomlázek
w Pletení oatek z drátù a lýka
w Falený modrotisk voskovou
batikou
w Drátkované kraslice
w Madeirové kraslice
w
w

Blií informace a pøihláky:
Výtvarná dílna HG,
tel.: 566 654 216, 566 654 225
e-mail:
eva.buchtova@hg.nmnm.cz
Je nutné se pøedem pøihlásit!
Cena dílen: 25,- èlen GK/ lekce
50,- neèlen GK/ lekce

Pozvánka na

divadelní pøedstavení
Ochotnický divadelní spolek
Køídla sehraje divadelní hru

U naí hájovny.

V KD ve dnech
so 31.3. v 19 hod.
ne 1. 4. ve 14 a v 19 hod.
ne 8. 3. v 19 hod.

Støedozem

Lysina lenina pøipravuje
Koncert Accoustic Impact, sobota 14. dubna 20.00, Barevný koncert plný vánì, improvizace a muzikantského umu. Koncert energií
a inovací nabité muziky. ánrovì
jde o smìs jazzu, høejivého flamenca, latiny. Prostor pro dvì
akustické kytary, klávesy a perkuse. Vynikající hráèské umìní vech
èlenù této táborské formace dìlá z
jejich vystoupení vskutku nevední záitek. Vstupné: 60Kè.
Je libo poslouchat hudbu
skrze sklenici plnou piva?
K dobré voòavé kávì pøikusovat
kousky poezie a sladké dortíky
dochucovat úryvky vydaných i
nevydaných románù?

Dámy a pánové, je libo!
V úterý 10. dubna pøijïte o pùl
osmé veèer do kavárnièky v Radnické ulici v Novém Mìstì na
Moravì na první poeticko dramatický, ale pøedevím naprosto nezávislý a nejspí silnì upjatý veèerní program s názvem:
O pùl osmé veèer
Programem, naplnìným poezií,
dobrou kávou, prózou, voòavým
èajem, ba i hudbou a pivem provázeti bude Vojtìch Zikmund.
Na tento veèer by mìl navazovat cyklus veèerù dalích podobných. Na jejich realizaci má svùj
podíl i vudypøítomná Lysina lenina.
V.Z.

Jedineèný koncert Vladimíra
Václavka ve Støedozemi
Pøijmìte nae pozvání na
opravdu jedineèný koncert ve
Støedozemi. V pátek 6. dubna, od
20.00 zde vystoupí jeden z nejlepích èeských instrumentalistù
Vladimír Václavek.
Vladimír Václavek rovnì patøí k nejvýznamnìjím postavám
tzv. brnìnské alternativní scény. Mimo hraní se vìnuje také
skládání hudby a verù. V souèasné dobì se mimo své sólové
dráhy vìnuje i hraní v kapelách
V.R.R.M. a Klar. Vstupné: 70 Kè
www.stredozem.kvalitne.cz

I obec Rokytno má svého partnera
Kadé mìsto se v poslední dobì
chlubí svým partnerským mìstem.
A u to jsou spoleèníci zahranièní
nebo zdejí, vymìòují si zkuenosti, navzájem se navtìvují a poøádají rùzné akce a výmìnné pobyty.
Rokytno, pøestoe není ádným
mìstem, má také svého druebního
partnera. Jmenuje se - jak jinak ne
- Rokytno. Obce s tímto názvem
naleznete na mapì naí republiky
celkem tøi. Jedna leí v Krkonoích
u Rokytnice nad Jizerou, dalí mezi
Pardubicemi a Hradcem Králové, no
a ta poslední u Nového Mìsta na
Moravì. Dvì z nich u spolupráci
navázaly, tedy Rokytno ze ïárských vrchù a stejnojmenná obec z
Pardubické kotliny.

Ráda bych vám partnerskou obec
Rokytno trochu pøedstavila. Najdete ji dvanáct kilometrù od Pardubic v nadmoøské výce 231 metrù nad moøem (v tomto ohledu je
pardubické Rokytno hluboce pod
námi, naí nadmoøské výce 760

metrù nad moøem se rozhodnì nevyrovná).
Obyvatel ije v této vesnici celkem 593 a je samostatnou obcí (
nae Rokytno spadá pod správu
Nového Mìsta na Moravì a má
pouze 207 obyvatel).
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1436. (Tady je prvenství opìt nae, nebo se o Rokytnì
poprvé písemnì zmiòuje Jimram
z Kamene, kdy prodává svùj majetek pánùm z Boskovic. Stalo se
tak v roce 1348.)
V obci najdete kolu , obchod a
hospodu (co naí vesnièce citelnì chybí). Pod Rokytno patøí jetì
obce Bohumileè, Draho a Zástava (i to jim mùeme jen závidìt).

Název obce je odvozen od vrby
 rokyty (stejnì jako jméno naí
vesnièky).
Nápad o navázání spolupráce nevzeel od nás, ale od hasièù z pardubického Rokytna. Podaøilo se jim
se s námi spojit, i kdy to rozhodnì

nebyla lehká práce. Jejich první dopis k nám vùbec nedoel. Nakonec
se jim podaøilo vypátrat telefonní
èíslo jednoho èlena hasièského sboru. Slovo dalo slovo a Rokytòáci z
níiny se vydali do naich hor.
Uvítali jsme je v místní hasièárnì
(tedy v jediné troku reprezentativní
budovì, která nám jetì zùstala), ne
sice chlebem a solí, ale zato srdeènì
a vøele. Prvotní rozpaky brzy pominuly, my jsme pøedstavili nai obec a
hasièský sbor, oni se pochlubili
svým Rokytnem. Návtìva se protáhla a do odpoledních hodin, poøád bylo co povídat. Domlouvaly se
akce a soutìe, které by se daly spoleènì podniknout. Mezi nì by mohlo patøit tøeba hasièské klání Rokytno versus Rokytno. Byli jsme pozváni k nim, co jsme s díky pøijali.
Ukázali jsme jim hasièárnu a také
výcvikový areál - Obùrku, který se
jim velice líbil. I proto jsme se rozhodli pozvat je na nìkterou z naich
akcí, které tam poøádáme. Volba
zøejmì padne na Dìtský den. Ten
kadoroènì probíhá ve velkém stylu a to nejen díky místním hasièùm,
ale také za vydatné pomoci DJ Hammerského a poloprofesionálù z Nového Mìsta.
Rokytentí nakonec odjeli a doufám, e byli s výsledky návtìvy
spokojeni stejnì jako my. Druba
byla navázána, teï jenom neusnout na vavøínech.
Helena Køíová
www.zdarskevrchy.cz

Napoleonské války  bitva u Slavkova
V únoru roku 1800 maírovali na
Èeskou Svratku Moskvani, li proti
Francouzùm. Kudy li, hrozný
outraty lidem nadìlali, ponìváè ten
lid hrozní hrouti byli, take byl
stavu jeden mu na jedno pojedení
2 mírky (asi 7 a 3/4 l) hrachu a 2
libry (1 kg 12g) masa sehrat.
Toho roku byla veliká zima, ani jeden den neulevila, ustaviènì mrzlo,
a vody v potokách a studních zamrzly. Taky bylo hrozné na vojnu
braní, take od roku 1799 do února
1800 muselo mìsto 18 muù dát, neb
Francouzi nedaleko èeských hranic
byli a mnoho lidu nae vojsko potøebovalo nebo jich ve Vlaích mnoho
ztratili. Za 10 let vojny byla u nouze o regrùty, e i kde jeden syn v domì
byl, byl k vojnì potahovaný.
Léta Pánì 1805 byla nae vojska
poraena na hlavu. Francouz, jmenován Bonapart pøitáhl k Vídni, do
Vídnì vputìn a velikou slávou od
mìanstva pøivítán, jedinýho mue
neztratil. 15. listopadu pøitáhl k
Brnu. Také do Brna dobrovolnì

vputìn. 25. listopadu o dvou hodinách v noci pøijelo také do Nového
Mìsta 150 francouzskejch vojákù.
Co v hospodách snìdli a vypili,
vechno jsme musili zaplatit v hotových penìzích. Obec jim musila
dát 295 zl. a 1 koòa.Vrchní úøedník
Bernart ák musil sloit 1600 zl.
Musili jsme jim dát boty, kde jaký
byly, taky kolik párù rukavic a ve
ètyøi ráno odjeli.
Podruhý zas Francouzi pøijeli a zas
ádali peníze, avak kdy se starosta
potvrzením od tìch prvních prokázal,
e u jsme jednou brantteir (výpalné) sloili, tak jenom mìanovi Tomendalovi vzali koòa, ale co projedli
a propili, to jsme zaplatit museli.
2. prosince 1805 byla taková bitva,
e pøíklad není, e by taková kdy byla.
Od tøech ráno do pùl estej veèera. Od
dìdiny Tvaronej, Tuøan a za Sokolnicama k Újezdu celá tato dýlka jest s
mrtvejma, e ani pìky ani na koni se
pøejít nemùe. Ten den byl pro mì
neastnej den, neb jsem byl v Brnì a
za Brnem a ten náøek jsem poslouchal

a musel jsem v prostøedku ranìných v
hospodì U bílého koníèka leet. Ranìných Francouzù leí v Brnì 36 tisíc, zabitých 30 tisíc, Rusù se èítá jetì víc. Pøál bych vám vidìt to procesí
po cestì jít. Brzo se nesli bez noh, brzo
celí popíchaní, pak bez ruky, pak zase
bez ksichtu, nìkterému visely støeva,
druhému krev tekla. Mùe se øíct, e
to nápodobnì bylo ke dni soudnému.
ádný pero není stavu to popsat, neb
ten který nìco takového nevidìl, nemùe tomu uvìøiti.
Po té patálii rozloili se francouzský vojáci po celej Moravì. 29. prosince 1805 pøimaírovali do naeho
Nového Mìsta na Moravì. Kde jaká
chalupa byla, do kadej se nakvartýrovali. Sousedi mìli po dvou muích.
Kterej hospodáø nemìl 2 postele,
musel leet na lavici a je nechat v
posteli. Ta slota nás pøehroznì suovala. Nechtìli jinýho jest, jenom bílej chlíb a maso. Na snídani kadýmu dobrý koøalky a bílý chlíb, v poledne hovìzí maso a pøíkrm. V poledne a veèír pùl mázu piva (0,36 l).

Kácení veøejné
zelenì

Mìsto Nové Mìsto na Moravì
oznamuje obèanùm mìsta a jeho
místních èástí, e ádosti ke kácení døevin na pozemcích ve
vlastnictví Mìsta Nové Mìsto na
Moravì, bude odbor investic a
správy majetku pøijímat bìhem
vegetaèního období tj. od 1.4.
2007 nejpozdìji vak do 30. 9.
2007. Jedním z hlavních dùvodù je posouzení zdravotního stavu stromu bìhem vegetace. V
pøípadì kladného stanoviska budou døeviny káceny od 1.11 2007
do 31.3.2008.
U ádostí obyvatel rodinného
domu staèí pouze podpis vlastníka /vlastníkù nemovitosti, v pøípadì ádosti bytových domù poadujeme souhlas alespoò poloviny obyvatel bytového domu
(souhlas vyjádøí svým podpisem
na ádosti).
Marcela Kratochvílová

Lipová cesta
Za Radòovicemi dojdete pìknou
procházkou po místní cestì na nejznámìjí kopec na Novomìstsku,
je to Harusùv kopec (724 m). Cestu kdysi lemovaly staré stromy, které tady ji po nìkolik let chybí.
Místní se proto rozhodli, e si u
cesty vysadí 12 nových stromkù
lípy srdèité, která by cestì dodala
zase svoje kouzlo. Celá akce probìhla 16. bøezna za hojné úèasti dìtí
z místní základní koly, které pomáhaly se sázením. Projekt byl finanènì podpoøen èástkou 20.000,Kè z programu Strom ivota Nadace Partnerství, jeho generálním
partnerem je Skanska CZ a.s. Posláním programu Strom ivota Nadace Partnerství je pomáhat nevládním organizacím, obcím a dalím
partnerùm vytváøet zdravé a pìkné
prostøedí pro kadodenní ivot.
Zejména prostøednictvím výsadeb
stromù motivuje irokou veøejnost
aktivnì se zapojit do péèe o krajinu, veøejná prostranství a do komunitního ivota vùbec.
Irena Kulíková
Leet jenom na postelích a dost peøin museli mít. A dy jim dal, co chtìli, mìl od nich pokoj. Byli tady 7 dní.
Dyby tady byli mìsíc nebo dva, byli
bysme museli domy zanechat a pryè
utect. Ti lidé, kde ty armády jsou,
jsou docela do ebroty uvedení a není
stavu se skøísit. Dìkujme Bohu nejvyímu, e vzdálený od toho jsme.
Z novomìstských kronik
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JAK IJÍ NOVOMÌSTTÍ SENIOØI

Ráda bych Vás, váení spoluobèané - ètenáøi NOVOMÌSTSKA,
struènì seznámila s èinností Klubu seniorù v Novém Mìstì na
Moravì za rok 2006.
Nahlédnìte se mnou jak spoleènì trávíme svùj volný èas, jak se
vzdìláváme a bavíme.
Nae ZO SDÈR má 106 èlenù, z
toho je 89 en a 17 muù. Seniorù
máme jako afránu, ale rádi se do
naí èinnosti aktivnì zapojují. Èleny naí organizace jsou také senioøi místních èástí  Marovice, Pohledec, Petrovice, Jiøíkovice ale i
obcí Køídla a Zubøí.
Scházíme se pravidelnì kadé
pondìlí odpoledne v poètu 50 
70 èlenù, pøevaují seniorky.
Místnost ke schùzkám nám poskytuje Dùm s peèovatelskou slubou a po dohodì s Mìstským úøadem zcela zdarma.
Pravidelnì 4  5 x roènì zajídíme na divadelní pøedstavení do
Brna, Jihlavy nebo Pardubic.
V roce 2006 jsme navtívili také
ochotnické divadelní pøedstavení
ve krdlovicích, které bylo velmi
zdaøilé.
Poøádáme také poznávací zájezdy
 napø. navtívili jsme historický vodní mlýn ve Slupi, prohlédli jsme si
historické památky Znojma, na dalím zájezdu jsme navtívili Sloupsko
ouvské jeskynì a okolní zajímavosti, ji podruhé jsme uskuteènili
zájezd za poznáním praských památek, kterými nás ochotnì provází paní
uèitelka Bauerová, kadoroènì poøádáme celodenní zájezd po památkách a zajímavostech Vysoèiny  pokadé jiným smìrem. Zájezdy po Vysoèinì pro nás pøipravuje Mgr. Zdena Chocholáèová, která celý aktivní
ivot pùsobila v Horáckém muzeu a
má bohaté znalosti a vìdomosti.
Pravidelnì kadým rokem poøádáme besedy s pøedstaviteli mìsta, kteøí nás seznamují s plánovanými akcemi v naem mìstì,
máme monost vznést jakékoli
pøipomínky a dotazy a této monosti senioøi hojnì vyuívají.
V roce 2006 jsme uspoøádali besedu s poslancem Evropského parlamentu Dr. Ivo Strejèkem.
Dále jsme uspoøádali øadu dalích besed, napø.
l Besedu o historii naeho mìsta
od 13. do 16. století
l Besedu s odbornými pracovníky Státního okresního archivu ze
ïáru nad Sázavou se zamìøením
na Mìstský archiv v Novém Mìstì na Moravì
l Besedu s odborným pracovníkem Správy CHKO o zajímavostech ÈMV
4

l Besedu s výkonným øeditelem
instituce EUROPEUM na téma
Hlavní problémy Evropské unie
vèetnì reforem penzijních a zdravotních systémù
l Besedu s. Ing. Kaprálem s promítáním videa o Otevírání studánek na Vysoèinì
l Video a besedu  Norské fjordy
(Ing. Bartík)
l Cesta na severozápad  Irsko
(ing. Bartík)
l Toulky Amerikou a Mexikem
(p. Modrák)
Pravidelnì spoleènì navtìvujeme
koncerty uèitelù a ákù základní umì-

specielním programem
l Promítání videa z archivu vlastních akcí (masopustní merenda, Pøehlídka spodního a noèního prádla)
l Táborák s opékáním buøtù, zpìvem a harmonikou
l Cvièení na idlích pøi hudbì
l Zábavné odpoledne s Mikuláem a jeho druinou
l Rozlouèení s r. 2006 a pøivítání
r. 2007 s vlastním obèerstvením za
zpìvu pøi harmonice.
Seznámila jsem Vás ve struènosti
jen s nìkterými z poøádaných akcí
Klubem seniorù v Novém Mìstì
ba Moravì.

lecké koly, vernisáe výstav a akcí
poøádaných Horáckou galerií a Horáckým muzeem, se kterými máme
velmi dobrou spolupráci. Velmi dobrou spolupráci máme i s II. Z, která
pro nás uspoøádala v r. 2006 dvì akce
a to vystoupení uèitelù a ákù v hudebnì Z ke Dni matek a pøedvánoèní besídku. Ke Dni matek nás také
navtívily dìti z M s kulturním programem. Dobrou spolupráci máme i
s Mìstskou knihovnou.
Èlenky turistického krouku kadý týden vyráí za poznáváním
zajímavostí ÈMV.
Senioøi, kteøí nemají dostatek fyzièky na nároèné turistické akce
zase v rámci akce Poznáváme
promìny naeho mìsta dìlají
kratí výlety do rùzných èástí naeho mìsta a nejbliího okolí, na
kterých se seznamují s novou výstavbou ve mìstì a jak si nai spoluobèané upravují své zahrádky a
okolí svého bydlitì  je to pro nás
zajímavé, pouèné a inspirující.
Témìø pokadé navtívíme v pøísluné èásti naeho mìsta i nìkteré restauraèní zaøízení na malé
obèerstvení a poznání prostøedí.
Z dalích akcí, které jsme uspoøádali, to byly následující:
l trùdlový mejdan  ochutnávka vlastních výrobkù s vyprávìním
veselých pøíhod a trapasù
l Masopustní merenda v maskách
a dobovém obleèení s vlastním

Nai èinnost kadoroènì podporuje finanèním pøíspìvkem Mìstský úøad, bez jeho pomoci bychom nemohli øadu akcí pro nae
seniory uspoøádat  jde pøedevím
o pøíspìvek na dopravu na poøádané poznávací zájezdy a zájezdy do divadel.
Díky panu Zbyòku Greplovi
máme také jako první seniorská
organizace v Èeské republice od
kvìtna 2005 vlastní webové
stránky, které pravidelnì aktualizujeme.

Za 21 mìsícù si nae webové
stránky prohlédlo celkem 8.238
návtìvníkù. Doporuèujeme je k
nahlédnutí i Vám  vstup je
http://seniori.nmnm.cz.
Èlenové výboru naí ZO se
snaí, aby èinnost Klubu seniorù byla pestrá a bohatá, aby
kadý ná èlen mìl monost proít hezké a zajímavé chvilky v
kolektivu seniorù.
Váím si jejich práce pro seniory v naem mìstì a upøímnì jim
za ni dìkuji.
A co øíci závìrem? Byla bych
ráda, aby se ná Klub seniorù
vzrostl o dalí seniory naeho mìsta i okolí. Pøijïte mezi nás. Rádi
vás mezi námi pøivítáme.
Za Klub seniorù:
Alena Albrechtová,
pøedseda.

HRAÈKY-ALBERT
Ivana Rajská
Komenského nám. 999

novì otevøeno
papírnictví

Poèet obyvatel k 1.1.2007
(do 31.12.2006 vèetnì, informaèní systém MV)
Obec
mui
Hlinné
99
Jiøíkovice
124
Marovice
129
Olená
123
Petrovice
105
Pohledec
253
Rokytno
101
Slavkovice
211
Studnice
13
Nové Mìsto na Moravì 4129
Celkem
5287

eny
84
100
120
121
102
248
106
213
15
4118
5227

celkem
183
224
249
244
207
501
207
424
28
8247
10514

Stomatologická pohotovostní sluba

Oetøení je poskytováno v dobì od 8 do 12 hod.

31. 3. MUDr. Bureová, NM, MUDr. Voborný, O. Bitýka, 1. 4. MUDr.
Práková, D. Roínka, MUDr. Vorlíèková, ZR, 7. 4. MUDr. Jurková, V.
Meziøíèí, MUDr. T. Koneèný, NM, 8. 4. MUDr. Kulková, Stráek, MUDr.
Musilová, V. Meziøíèí, 9. 4. MUDr. Barto, N. Veselí, MUDr. ák, V. Meziøíèí,
14. 4. MUDr. Foltanová, Svratka, MUDr. Pøikrylová, poliklinika ZR.

Výmìna
øidièských
prùkazù
Výmìna øidièských prùkazù se týká øidièských prùkazù vydaných od 1.7. 1964 do
31.12. 1993. Tato povinná
výmìna øidièských prùkazù
vyplývá z § 134 zákona
è.361/200 Sb.. K provedení
výmìny je tøeba, aby obèan
navtívil odbor dopravy
MìÚ Nové Mìsto na Moravì, Vratislavovo nám. 103,
II. patro (úøední hodiny Po,
St 8.00-11.30 a 12.30-17.00
hod.), s tím, e je nezbytné,
aby si s sebou pøinesl platný
doklad totonosti (pas nebo
obèanský prùkaz), jednu fotografii o rozmìru 3,5 x 4,5
cm a stávající øidièský prùkaz, kterému konèí platnost.
Vzhledem ke skuteènosti,
e k mìsíci 03/2007 se tato
ze zákona povinná výmìna
týkala jetì témìø 2000 dritelù øidièských prùkazù, dovolujeme si poádat a upozornit obèany, kterých se tato
povinná výmìna øidièských
prùkazù týká, aby nenechávali tuto záleitost na konec
roku, ale aby naopak pøicházeli na zdejí odbor dopravy
MìÚ ji nyní v prùbìhu roku
tak, aby nemuseli v závìru
roku zbyteènì nepøimìøenì
dlouho èekat na vyøízení povinné výmìny øidièských
prùkazù ve frontách.
Petr Pazour
vedoucí odboru
dopravy MìÚ

Øidièské prùkazy vydané od 1. èervence 1964 do 31. prosince 1993
jsou jejich dritelé povinni vymìnit do 31. prosince 2007
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MÙJ POHLED

Kdy jsem se seznámil s letoním
novomìstským rozpoètem i vyjádøením paní starostky Markové ve zpravodaji Novomìstsko è. 4, pochopil
jsem, e stavba regecentra za 270 mil.
Kè zaène v letoním roce odkrajovat
z rozpoètu mìsta první miliony. Nepochybuji, e kadý radní v èele
mìsta má poctivý zájem zanechat po
sobì výrazný pomník v historii mìsta. U této akce je ale naivní a nezkuený názor, e navrený rozsah slueb regecentra bude rozhodujícím
impulzem rozvoje místního cestovního ruchu. Ten má v naem regionu
jiné atraktivní nabídky. Mne se ale
nejèastìji turisté bloudící po liduprázdném nedìlním centru mìsta ptají, kde je na námìstí nìjaká restaurace, nebo WC. Posílám je pro klíè od
WC na nádraí ÈD a je mi hanba.
Lidé vyhledávající bazény a sluby regenerace jsou vìtinou z místa èi blízkého okolí. V rámci turistiky jsou tyto sluby magnetem
minimálnì a to je pro ekonomiku
takového zaøízení dùleité. Proto je
z hlediska odpovìdnosti samosprávy za rozvoj mìsta toto rozhodnutí hazardní a realizace regecentra v
tomto rozsahu se stane pro budoucnost pomníkem spotøebovávají-

cím peníze z rozpoètu mìsta.
Mám dvacetileté zkuenosti s realizací i provozem obdobného zaøízení na stranì samosprávy desetitisícového mìsta na okraji Brna. V 80.
letech jsme postavili krytý sportovní bazén 25 m, dìtský bazén s výkovì nastavitelným dnem a venkovní sportovní bazén 50 m s druhým
tobogánem v republice. V budovì
centra je restaurace a rehabilitace.
Radním jsem byl a do konce roku
2005 a tak vím, e záleitosti provozu, údrby a modernizace s cílem
zlepit ekonomiku byly trvalým bodem jednání samosprávy.
Vechna zaøízení tohoto typu jsou
principiálnì ztrátová, pracují s drahými surovinami, jakými jsou voda
a energie, ale zisky jsou závislé na
kupní síle èeských obèanù. Souèasné provozní náklady výe uvedeného areálu èiní roènì cca 5,5 mil. Kè,
na vstupném se vybere cca 2 mil.
Kè. Roèní investièní náklady na vybavení bazénu novými atrakcemi, na
technickou modernizaci a výmìny
technologií jsou cca 10 mil. Kè.
Nepochybuji, e peníze na stavbu
novomìstského regecentra v uvaovaném rozsahu 270 mil. Kè se dají
dát dohromady. Ale to je jen zaèátek

Názor obèana

Èlánek taky zastupitele pana
Madìry ,,Rozum nebo konfrontace mne vede k otázce. Kdy pøestane v tomto mìstì vládnout závist a stranické válèení?
Bydlím zde 33 let. Musím konstatovat, e k minulé nevraivosti starousedlíci versus pøistìhovalci U.D.
nyní pøibylo válèení stranické. Pokud
vím, tak bazén mìl stát kdysi u hotelu SKI. Tehdejí tajemník OV KSÈ
zavelel a bazén se postavil ve ïáøe.
Pan Madìra dobøe poznamenal, e
nikdy nestála v èele radnice ena.
Vichni ,,úøadující starostové pøed
ní zde zanechali své pomníky, bez
rozdílu za jakou stranu ,,kopali.
Jen namátkou: Asfaltová silnice s
veøejným osvìtlením ke Tøem køíùm; N.M. má dnes jednu z nejvyích sazeb za vodu; ostuda s kauzou
Lesy ÈR; Mìsto neprovozuje místní
plynovou kotelnu a doplácíme na to
vichni. První starosta hospodáø, po
kterém tady opravdu nìco zùstalo,
byl pan Sokolíèek. Z jeho úst vím,
co mìl ,,takyoponentù, kteøí schopnostmi malí, leè zviditelòováním se
velcí, viz Volvo pro místní hasièe mu házeli klacky pod nohy.
Proè to vechno uvádím? Protoe
se stydím! Stydím se za to, e kdy
má první ena starostka nadhled a
odvahu nìco rozjetého a tak finanènì nároèného, pro Nové Mìsto prio6

ritnì dùleitého dotáhnout do úspìného konce, dìlají jiní vechno moné proto, aby jí to znemonili. Aby
tomu dali váhu, jetì se kryjí webovými stránkami své strany! Já osobnì jsem za stranu rozumu. To plavání toti budeme, váení, potøebovat vichni!
Pracoval jsem pìt let v zemích EU.
Nestaèil jsem se divit, kde byli oni a
vletech 92  97 my. Odtamtud vím
jedno! Toti co se odhlasovalo na radnici, tak pro vechny bez výjimky to
bylo rozhodnutí nenapadnutelné.
Podotýkám, e samozøejmì i pro ty,
co hlasovali proti! Proto jsou státy EU
tam, kde jsou! My jsme se tu za tìch
padesát let akorát odnauèili respektovat cokoliv z prostého postoje poníenosti èi závisti k úspìnìjím.
Vude zùstávají výsledky èinù.
Tak je tomu i zde! Renovovaná
radnice, kulturní dùm, kanalizace,
èervený vìák, èistièka odpadních
vod a jiné. Nikdo se neptá za jakou stranu ten dotyèný kopal.
Kdokoliv sem pøijede, a to i ze
zahranièí, øekne: Máte krásné mìsto, nádhernou pøírodu, ale nemáte
bazén! Na ten jsou toti zvyklí z
domova. Mùj otec se chodil 2x týdnì koupat do Thermatu jetì v 87
letech a vìdìl dobøe, proè to dìlá.
Je vám u, pane Madìro, jasné, o
co tu jde? Nemusí se vám to líbit, ale

budoucích finanèních problémù, co
ji avizuje souèasné zapojení finanèních rezerv do rozpoètu a poniování kapitol údrby a provozu mìsta.
Po dokonèení stavby bude navíc následovat splácení úvìru, které bude
oslabovat rozpoèty následujících let.
Dalí vystøízlivìní z euforie pøinese informace o ztrátách vyvolaných provozem regecentra, které
budou takté vyèerpávat rozpoèet
mìsta. Radnice se pokusí eliminovat ztráty pronájmy hotelu, restaurace, rehabilitaèních slueb a dalích volných prostor. Nájemci postupnì zjistí, e i pro nì je provoz
tìchto zaøízení nerentabilní a zaènou je, vìtinou zdevastované,
vracet. Èasté a opakované opravy
opìt zatíí rozpoèet mìsta. V této
chvíli radnice pochopí, e vybavení centra tìmito doplòkovými slubami bylo chybou a e se o nì mìl
radìji postarat soukromý sektor,
který to umí ve svém zaøízení lépe.
Objekty bazénù a rehabilitaèních
center jsou vybaveny, na rozdíl od
bìných staveb, technologickými
zaøízeními, která jsou podstatnì
draí ne vlastní budova a mají
kratí ivotnost. V zájmu sníení
provozních nákladù tìchto zaøízení se pak musí asi do deseti let realizovat modernizace èi výmìna.

Jedná se tentokrát o investièní výdaje v desítkách milionù korun.
Uvedenou investiènì provozní
cestou musí neodvratnì procházet
kadá takováto stavba a tuhle písnièku nám zazpívají vichni, kdo
po ní ji jdou. Ne se k nim rozhodneme pøidat, jetì si ji jednou
poslechnìme, abychom se vyhnuli pøípadným disharmoniím.
Øíkám ANO výstavbì tohoto
zaøízení ve mìstì, protoe jeho
sluby jistì obèané potøebují a
mìlo by být standardním vybavením mìsta. Obèanu nezasvìcenému do hospodaøení mìsta je
jedno, zda bude realizována stavba za 270 mil. Kè nebo za 70 mil.
Kè. Samospráva mìsta je vak
zodpovìdná za to, e obèanovi
objektivnì osvìtlí, co mohou
znamenat výe tìchto investic a
provozní náklady na nì pro budoucí provoz mìsta.
Ze zkuenosti mám názor, e
nae mìsto mùe bez katastrofálních dopadù do budoucích rozpoètù zainventovat a provozovat
regecentrum. Musí být ale dimenzováno na potøeby naich obèanù
a v rozsahu, který investiènì a
provoznì neohrozí chod mìsta.
Ing. Jaromír Nìmec,
Jiøikovice

respektujte rozhodnutí zastupitelstva a jako jeho èlen udìlejte
vechno proto, aby to regecentrum stálo co nejdøíve. Chtìl jste
se pøece podílet na moci! Proto
jste kandidoval, ne? Nebo bude-

te èekat, a nám to tu postaví nìjaký movitý Holanïan, který vidí
dál ne vy a dá nám vem tøeba
180 Kè vstupné na hodinu? To
snad nechcete ani vy!?
Milan Kuèera

Policie ÈR informuje
Policistùm OOP Nové Mìsto na
Moravì se podaøilo díky spolupráci s ji skoro místním obèanem a
osobní stateènosti provozovatelky
restaurace Musil zadret nebezpeèného pachatele, který se dopustil na území Nového Mìsta na
Moravì v období od øíjna 2006 do
bøezna 2007 tøech loupených pøepadení v místních restauraèních
zaøízení a hernách. Ve vech tøech
pøípadech vdy pohrùkou atrapy
zbranì nutil obsluhu k vydání finanèní hotovosti. Slubì kriminální policie ve ïáøe nad Sázavou
se podaøilo prokázat tomuto pa-

chateli i loupené pøepadení herny v Bystøici nad Perntejnem.
Úzká vazba mezi policií a místními obèany byla samozøejmostí po
dlouhá léta fungování vech policejních sborù na celém svìtì. Je dobøe,
e ne vichni obèané práci policie sledují z èím dál vìtí vzdálenosti, ale i
sami se o tuto nepøestávají zajímat.
Obèané by mìli pøestat vnímat kriminalitu jako problém, který se jich
netýká. Proto takové jednání a hlavnì kus osobní stateènosti je nutno
vdy vyzvednout nad vechny a veøejnì takovýmto obèanùm podìkovat.
JUDr. Libor Èerný

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

Raná péèe je vèasná péèe.

Znamená to tedy ZAÈNÌTE VÈAS!!!
Raná péèe je sluba, kterou Sdruení Nové Mìsto na Moravì realizuje ji 7. rokem, od ledna 2007 vak
poprvé jako svùj samostatný projekt.
Raná péèe je sluba pro rodiny, které peèují o dítì se zdravotním postiením, nebo o dítì, které se narodilo
pøedèasnì a jeho dalí vývoj je ohroen vlivem mnoha rizikových faktorù. Obrátit se na nás mohou rodièe
dìtí s mentálním, tìlesným èi kombinovaným postiením, ale i rodièe
dìtí, které v rùzných oblastech svého vývoje zaostávají za svými vrstevníky. Tuto slubu rodina mùe
vyuívat do 7 let vìku dítìte, popøípadì do doby jeho nástupu do kolního zaøízení. Sluba není pro rodinu zatìující, poradce dojídí do rodiny a pracuje s dítìtem v jeho pøirozeném prostøedí.
Raná péèe je zamìøena na celou
rodinu. Podpora je poskytována
obìma rodièùm, kteøí se ocitli v nároèné situaci. Tìili se na miminko, plánovali si, jaké bude a jejich
pøedstavy bohuel nebyly naplnìny. Pracovník rané péèe se stává
jakýmsi prùvodcem pro toto období. S rodièi hovoøí o jejich smutcích, problémech, obavách a po-

stupnì je vede pøi péèi o jejich dìátko a tím jim otevírá vrátka mnoha moností, zpùsobù komunikace
a èinností pro dalí rozvoj nového
èlena rodiny. Pomáhá jim vidìt pokroky, které jejich dítì dìlá, co pro
rodièe bývá obrovskou hnací silou
do dalí práce. Rodièùm jsou poskytovány informace o zmìnách v
sociálnì právní oblasti, o vhodnosti
speciálních pomùcek a hraèek, popøípadì je jim zprostøedkován kontakt s rodinou, která se ocitla v podobné ivotní situaci.
Sluba je poskytována v souladu s platnými standardy kvality sociálních slueb, na vysoké úrovni
a profesionálnì. Svìdèí o tom udìlení garance kvality, která byla
Sdruení Nové Mìsto na Moravì
udìlena na konci loòského roku
Asociací pracovníkù v rané péèi.
Pokud si myslíte, e je tato sluba pro Vás, nebo ve svém okolí
víte o nìkom, komu by nae sluba mohla pomoci kontaktujte nás
na telefonním èísle 566 617 940
nebo 739 035 430, popø. e-mail:
poradna.ezop@seznam.cz.
Tìíme se na Vás, pracovníci
Rané péèe!

INZERCE
l Koupím stavební buòku. Tel.
723 826 506
l Hledám ke koupi dùm nebo byt v
Novém Mìstì nebo okolí. Mono i
k rekonstrukci. Tel.: 777 349 938
l Prodám drustevní byt 3+1
v NMnM, na sídliti pod zastávkou. K nastìhování podzim 07.
Tel. 603 571 618
l Koupím dìtskou sedaèku na
kolo. Tel. 776 009 779
l Daruji do dobrých rukou krásné
tìnì (8 týdnù staré). Rodièe jsou
meního vzrùstu s krátkou srstí.
Odbìr moný ihned. Po domluvì
mono vidìt. Tel. 737 710 314.

l Koupím byt 1+1 nebo 2+0 v os.
vlastnictví nebo drustevní. Tel.
608 636 211
l Prodám starí plynový sporák
na PB lahve, levnì. Vhodný na
chaty, chalupy. Volat po 18 hod.
Tel. 776 682 940
l Manelé (55 a 54 let, nekuøáci)
hledají nájem bytu 1+1, v podkroví
RD apod., v Novém Mìstì na Mor.
nebo místních èástech a okolí. Tel.
603 746 955
l Vymìním mìstský byt 3+1
v Novém Mìstì na Mor. za jakýkoliv mení tamté. Tel. 720 165 027,
volat dennì od 7 do 16 hodin.
l Pronajmu byt 2+1 v os. vlastnictví v Novém Mìstì na Moravì.
Tel. 732 560 745

Stav poární ochrany za rok 2006

V minulém roce zasahovala jednotka SDH Nové Mìsto na Moravì
celkem u 76 událostí, z nich bylo
61 technických zásahù, 14 poárù a
1 planý poplach. Nejnároènìjí zásahy se odehrály v mìsíci lednu a

únoru pøi odklízení snìhu z obecních a krajských budov. Zde bylo
èleny SDH odpracováno 596 hodin.
V roce 2006 stouply i zásahy u dopravních nehod.
Mezníkem se stal nákup vozidla
VOLVO FM9 z prostøedkù mìsta
a pøispìním státní dotace.

DÁRKYHOBBYART
C jarní a velikonoèní dekorace
C kvìtináèe ke zdobení

ubrouskovou technikou plech, kamenina
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Kadý mìsíc má svùj významný svátek

Pojïme se trochu poohlédnout za
svátky mìsíce bøezna. Jeden z nejvýznamnìjích nás èekal hned na zaèátku. 8. bøezna jsme slavili Mezinárodní den en. Tedy ne vichni,
mnozí na nìj zanevøeli, protoe se
kdysi tato oslava mìnila spíe na podnikové veèírky pro zvané.
Kadopádnì prvotní mylenka,
oslavit enu jako takovou, patná
nebyla. eny to ve spoleènosti, snad
kromì období matriarchátu, nemìly
vùbec jednoduché. Vrame se trochu
do minulosti.
V Chamurabiho zákoníku, který byl
vytesán v 18. století pøed naim letopoètem, se praví: Stal li se manel
manelce nevìrným, ale ona jemu nevìrnou se nestala, tu nech mu odpustí a vrátí se k nìmu. A také: Kdyby
mu odveden byl do zajetí, zanechav
v domì svém dostateènou výivu a
kdyby ena jeho odela z domu jeho,
souzena budi pro tento odchod a hozena do vody, aby utonula. Jak je vidìt, Chamurabi rád vidìl enu poslunou a pokornou. Ale nechme Babylón Babylónem a pojïme se podívat
k nám, do historie o nìco blií.
Vezmìme si napøíklad obèanský zákoník platný od 1. ledna 1812. V nìm
se mùeme doèíst, e: osoba enská
jest neschopna sama býti poruènicí nad
svým dítìtem nebo vnouèetem, a e nad
cizími osobami vùbec poruènického
úøadu pøevzíti nemùe. Kdy nad svým
dítìtem nebo vnouèetem poruènictví
pøevzala, pøidává se jí soudem spolu-

poruèník. e by pánové nevìøili, e se
ena nedokáe postarat o své dìti?
Ponìkud uráející je i dalí ustanovení, podle kterého enská osoba, stejnì jako mladík pod 18 let nebo jako
èlovìk smyslù zbavený, slepý, nìmý
nebo hluchý, nemùe být schopným
svìdkem posledního poøízení. Tak tohle opravdu není zrovna galantní, házet eny do jednoho pytle s choromyslnými. I kdy nìkteøí zákonodárci se po
kritice seslané nìným pohlavím na
jejich hlavy omlouvali, e toto ustanovení je pouze proto, aby byly eny
uchránìny této nervy vzruující a málo
vdìèné èinnosti. Nevím, jak dalece s
touto výmluvou obstáli, jisté vak je,
e zákon byl schválen a dodrován.
A dostáváme se ke svazku manelskému. Nezletilá dcera dostává se
svou osobou pod moc manelovu.
Stran jmìní má její otec a do zletilosti práva a povinnosti opatrovnické.
Kdy manel v èas její nezletilosti zemøel, vrací se ovdovìlá dcera pod moc
otcovskou. Mu jest hlavou rodiny.
Jemu pøísluí právo øíditi domácnost.
Povinen jest manelce podle svého
jmìní poskytovati slunou výivu. A
pøemýlím jak pøemýlím, nedovedu
si nìkteré mue pøedstavit, jak øídí domácnost. Ale tato povinnost poskytovati enì slunou výivu není vùbec
patná. Jen bych k tomu jetì dodala
a pravidelnou obmìnu atníku.
Problematické bylo i zamìstnání
en. Zvlátì pokud se chtìly uplatnit
tøeba ve státní správì. U státních

Fantastický úspìch Heleny Tlusté
a Lucie Sárové !!! Dvojnásobné zlato pro TJ

Ve Frýdku- Místku se konalo 17.3. mistrovství ÈR v pøespolním bìhu vech
kategorií. Zástupci TJ si vedli opravdu znamenitì. Helena Tlustá v závodì
ákyò na 2 km pøedvedla vynikající taktický výkon a závìreèným zrychlením
si vytvoøila mení náskok, který udrela a do cíle a vybojovala titul mistra
ÈR. V bìhu juniorek na 4 km byla Lucie Sárová jednou z favoritek a tu zcela
bez výhrady potvrdila. Nedala prakticky soupeøkám anci a získala pro TJ
dalí titul! Navíc se Lucie tímto výkonem nominovala na prosincové
mistrovství Evropy, které se bude konat ve panìlsku. Také dalí dva zástupci
nezklamali - Luká Kourek byl v závodì juniorù sedmý a Martin Veselský v
bìhu mílaøù obsadil tøinácté místo.

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. kvìtna 2007
Pøedpoklady:
Bezúhonnost, zodpovìdnost, spolehlivost, schopnost dobré komunikace.
Upøednostnìni budou absolventi sanitáøského kurzu nebo rekvalifikace
peèovatel-ka, dritelé platného øidièského oprávnìní sk. B., nekuøáci.
Dobrý zdravotní stav (fyzická zdatnost).
Podmínky pro práci:
Smìnný provoz, práce o sobotách a nedìlích, nekuøácké prostøedí
Písemné ádosti s ivotopisem zasílejte do 29. bøezna 2007 na adresu:
NSS, ïárská 68, Nové Mìsto na Moravì, 592 31
Kontaktní osoba:
Marie Scheibová
Informace na tel.è. 604 830 135
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úøadù a ústavù mohou za kanceláøské pomocnice býti ustavovány enské osoby svobodné nebo vdovy 
bezdìtné, je nejménì po 5 let v pravidelných hodinách úøedních konaly
úplnou slubu uspokojivou jako pomocné pracovnice kanceláøské za
mzdu denní. Jo, jo, nemìly to tehdy
ctiádostivé sleèny a paní lehké.
Od 1. ledna 1905 zaèal platit nový
zákon, který upravoval napøíklad zamìstnání uèitelek ruèních prací. Prozatímnì a definitivnì ustanovené uèitelky ruèních prací vystupují provdáním z úøadu uèitelského. Provdání je
povaováno za dobrovolné vzdání se
sluby. A dále se zákon stará i o jejich
odbytné, které nesmí býti vyí, ne
jejich jednoroèní sluné.
A protoe se eny zaèínají dostávat i do jiných zamìstnání, musí se
upravit i zákony. Jeden z nich z 5. 2.
1907 nám øíká: U hornictví smí eny
a dìvèata jakéhokoli vìku zamìstnány býti jen na povrchu zemském.
Tak tomu tedy øíkám diskriminace.
Ale ne vdy se zákon stavìl proti
enám. Napøíklad v roce 1812 mysleli zákonodárci i na eny svedené,
kdy se rozhodli potrestat svùdce,
který pøislíbil manelství: Kdy
svùdce slibu nedostojí, trestá se tento skutek jako pøestupek tuhým vìzením od jednoho do tøí mìsícù.
Krom toho zùstává právo zneuctìné
na odkodnìní vyhrazeno. Kdyby
tento zákon platil i dnes, bylo by nutné zvýit poèet muských vìznic. A
zákon dále øíká: Zloèinu únosu dopoutí se, kdo enskou osobu v úmyslu tøeba k manelství smìøujícím proti
její vùli nebo lstí odvedl nebo kdo
provdanou enu-tøeba s její vùlí-manelu odvedl. Trest za takovýto zlo-

èin byl pro svùdce opravdu krutý, tìký aláø a do deseti let.
Dnes u jsou na tom eny mnohem
lépe. I kdy si mui stále leckdy pøipadají jako páni tvorstva, pøece jen,
aspoò obèas, dokáou eny ocenit.
A kdy jetì pøijdou s kytièkou, tøeba zrovna 8. bøezna, tak to u nás vyhrávají na celé èáøe.
V mìsíci bøeznu existuje jetì jeden
významný svátek. Devatenáctý bøezen
je dnem vech Josefù, Pepù, Jokù, Pepíèkù, Josífkù, Jobkù, Joù i Pepínù.
Toto jméno, døíve tak èasté a velmi
oblíbené, je u dìtí èím dál vzácnìjí.
Dìdí se snad u jen z generace na generaci tam, kde byl v rodinì vdycky
nìjaký ten Pepík. A pøitom si døíve
kalendáø bez Josefa nedovedli pøedstavit.
Kdy Pepíci slavili svátek, bylo to
vdy velkolepé, oslavy byly skoro stejnì bujaré, jako by byl slaven svátek
národní. A tìch vtipù, které o Pepíèkovi vznikly. Praský Pepík byl pojmem,
byl znám od Ae a po Koice.
Ani patron vech Pepíkù, svatý Josef, není nikomu neznámý. Byl manelem Panny Marie a ochráncem a
pìstounem Jeíovým. Jeho jméno
znamenalo nech pøidá nebo také
pøidávající. Svatý Josef se stal
hlavnì patronem dìlníkù, ale také
patronem Èech.
No a stejnì jako k dalím svatým,
i k Josefovi se váe spousta lidových pranostik:
Je-li na sv. Josefa vítr, potrvá ètvrt
roku.; Mráz po sv. Josefu neukodí
kvìtu.; Nenajde-li led Matìjova
pila, najde Josefova iroèina.; Pìkný den na svatého Josefa zvìstuje
dobrý rok.; Je-li na svatého Josefa
hezky, urodí se málo obilí.
Helena Køíová
www.zdarskevrchy.cz

Zprávy z volejbalu
Junioøi: V pøedposledním kole 1.
ligy juniorù se tým Nového Mìsta
pøedstavil v Novém Jièínì. Novomìstský tým u nemá anci, aby dotáhnul vedoucí celek Olomouce,
ale musí jetì na dálku bojovat o
2. místo s Èeskou Tøebovou, která
pøed tímto kolem ztrácela jen bod
na juniory z Nového Mìsta.
První utkání nezaèalo pro Nové
Mìsto dobøe a hned od zaèátku díky
vlastním chybám ve vech herních
èinnostech rychle prohrávalo velkým rozdílem. Bohuel se nenael
jediný hráè, který by dokázal tým
zvednout k lepímu výkonu. Dalí
dva sety vypadaly podobnì. Chyba
støídala chybu a tak si Nový Jièín
pøipsal po trapném výkonu hostù
jednoznaènou výhru 3:0.

Do druhého zápasu vstoupili hosté z
Nového Mìsta mnohem bojovnìji a
pøedevím bez vlastních chyb a v prvním setu nedali Jièínu anci. Pak se ale
Jièín zvedl a vyrovnal hru a v dalích
dvou koncovkách se tìstí pøiklonilo
na jeho stranu. Novomìsttí se ale nevzdali a dotáhli utkání do tie-breaku,
ve kterém nakonec zvítìzili 15:12.
Èeská Tøebová si ale pøipsala dvì
výhry a tak se bodovì dotáhla na Novomìstské juniory. Poslední kolo bude
tak velice napínavé. Nové Mìsto pøivítá na svém høiti Frýdek-Místek a
Èeská Tøebová hraje doma s Drásovem.
Poslední utkání sezony se uskuteèní v sobotu 24.3. v tìlovýchovném
støedisku s týmem Frýdku-Místku.
Utkání zaèíná v 10.00 hodin.
Oddíl volejbalu
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