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Novoměstsko

Starostové měst Žďárska se sešli ve Velkém Meziříčí
V tradici, která byla na krátko 

přerušena, se rozhodli pokračovat 
starostové měst bývalého okre-
su Žďár nad Sázavou. Na tříkrá-
lové setkání tentokrát zval sta-
rosta Velkého Meziříčí František 
Bradáč. Jaromír Brychta, Karel 
Pačíska, Miroslav Báňa a Zdeň-
ka Marková společně s hostitelem 
diskutovali o problémech měst, 
práci starostů, zastupitelstev i rad. 

Mimo jiné se hovořilo o lékař-
ské službě první pomoci a do-
stupnosti provozu  lékáren mimo 
pracovní dny, o údržbě zeleně 
nejen v majetku města, o symbo-
lech měst. Předávání zkušeností 
a dobré vztahy jsou přínosem pro 
rozvoj každého města i celého re-
gionu. Další setkání se uskuteční 
v Novém Městě na Moravě kon-
cem června.

Odbahnění Předehříváku
Malý rybník za koupalištěm čeká 

odbahnění. Sice až v roce 2009, ale 
k žádosti o finanční dotace je třeba 

doložit, jak a kam bude sediment 
vyvezen. Město jedná s firmou Agro 
Měřín o  smlouvě o spolupráci.

Zápis žáků do prvních tříd 
Ředitelství I. a II. základní školy v Novém Městě na Moravě upozor-

ňují rodiče dětí, že podle vyhlášky MŠMT bude zápis dětí pro školní 
rok 2008/2009 uskutečněn dne 7. 2. 2008 od 1500 do 1700 hodin. Zá-
pis pro I. ZŠ proběhne v přístavbě školy – ul. Tyršova 321 a zápis pro II. 
ZŠ v budově školy – ul. L. Čecha 860. Zápisní lístek se bude vyplňovat 
až při zápisu ve zvolené škole. Rodiče u zápisu předloží rodný list žáka 
a průkaz totožnosti zákonného zástupce. Pokud rodiče uvažují o od-
kladu školní docházky dítěte, předloží u zápisu písemnou žádost.

ředitelství I. a II. ZŠ

Cyklostezka Medin – Skihotel
Rada města projednávala na 

svém jednání dne 14. ledna 
přípravu výstavby cyklostez-
ky od společnosti Medin a.s. 
ke sportovnímu areálu u ho-
telu Ski. Původní záměr vede-
ní města byl, aby cyklostez-
ka vedla od zastávky ČD podél 
areálu Medinu. Pás pozemku 

u areálu Medinu chtělo město 
odkoupit. 

Společnost Medin by pozemky 
prodala za předpokladu, že měs-
to zbuduje cyklostezku až k au-
tobusové zastávce u železničního 
přejezdu. Využívali by ji i  za-
městnanci společnosti k bezpeč-
né chůzi do a ze zaměstnání. 

Budovat stezku na straně sil-
nice, kde je zástavba a zahra-
dy, není možné. Není však vy-
loučeno že se časem přikročí 
ke zbudování části cyklostez-
ky na opačné straně silnice. 
V současné době je však třeba 
neztrácet čas, neboť lze získat 
dotace z fondů Evropské unie. 
Rada města proto rozhodla za-
počít s přípravami výstavby 
cyklostezky, která bude začínat 
až za areálem společnosti Me-
din a.s. V letošním roce dojde 
k výkupu pozemků, k vlastní 
stavbě snad v roce 2009. Pa-
rametry plánované cyklostez-
ky by měly být obdobné jako 
u cyklostezky mezi Pohledcem 
a N. Městem.   EJ

Budoucnost
novoměstského kina
Již několik měsíců jsou vede-

na jednání mezi městem a tělový-
chovnou jednotou Orel o budouc-
nosti kina. Orel zamítl několik 
nabídek města – varianty kom-
binované směny budovy kina za 
pozemek a finanční úhradu. Bu-
dou tedy následovat další jedná-
ní mezi městem a Orlem a hledá-
ní kompromisu. „Bylo by vhodné, 
kdyby byl Orel vstřícnější“, do-
dal místostarosta města Stanislav 
Marek.   EJ

Koledníkům se děkovalo 
v Novém Městě na Moravě

V neděli 13. ledna skonči-
la Tříkrálová sbírka 2008. Výnos 
sbírky na území bývalého okre-
su Žďár n. Sáz., ve kterém působí 
Oblastní charita je 1 728 185 Kč.

Lze konstatovat, že osmý roč-
ník tradiční sbírkové akce, kte-
rá je pro své dobročinné úče-
ly známá v celé republice, byl 
opět úspěšný. Pro všechny, kte-
ří se do této aktivity jakýmko-
liv způsobem zapojili, ať už ko-
ledováním, finančním darem, 
pomocí při organizaci apod. 
připravila Oblastní charita 
Žďár nad Sázavou ve spoluprá-

ci s Římskokatolickou farností 
Nové Město na Moravě Tříkrá-
lový koncert. Hlavními účin-
kujícími se stali členové no-
voměstské scholy sv. Kunhuty, 
kteří svými písněmi s křesťan-
sky laděnými motivy zakon-
čili nejenom vánoční dobu, 
ale i Tříkrálovou sbírku roku 
2008. Rádi bychom jim tou-
to cestou poděkovali za jejich 
ochotu, čas a také za finanční 
dar, jímž se stal obsah kasičky 
s nápisem „vstupné dobrovol-
né“. Výtěžek koncertu byl pů-
vodně určený pro účely scho-
ly, ale její členové se rozhodli 
finanční prostředky poskyt-
nout k charitním účelům. Dar 
poputuje na potřeby zařízení 
Oblastní charity Žďár nad Sá-
zavou.

V těchto místech silnice, směrem od Medinu a.s. k N. Městu, se s cyklos-
tezkou zatím nepočítá.
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Úmrtí

Narození

Kino

Z významných

výročí

Horácká galerie

Klub maminek

Zvoneček

Jubilanti

25. pá v 19,30 h. 
Ďáblova dílna Filmový klub
Německo 2007, válečné drama, 
české titulky, 98 min, přístupný, 
premiéra,  60 Kč - Berlín 1936. 
„Král padělatelů“ se ve světě ha-
zardu  cítí jako ryba ve vodě. Při 
vlně represí vůči židům je  zatčen 
a transportován do Mauthause-
nu... 
29. út v 18 h., 30. st v 18 h.
Zlatý kompas
USA/Velká Británie 2007, akční 
fantasy, český dabing, 113 min, 
premiéra, přístupný, 65 Kč – Je-
denáctiletá Lyra musí zjistit, proč 
všechny děti mizí u severního 
pólu, a přitom porazit zlou čaro-
dějnici. 
1. pá v 19,30 h., 2. so v 19,30 h. 
Chyťte doktora
ČR 2007, komedie, 95 min, pří-
stupný, premiéra, 60 Kč - Klasická 
situace manželského trojúhelníku 
a několik způsobů řešení.
6. st v 17,30 h. 
Pan Včelka
USA 2007, animovaná rodinná 
komedie, český dabing, 86 min, 
přístupný, premiéra, 65 Kč - Vče-
la Barry studuje na vysoké škole, 
žije osamoceně a řídí se heslem: 
med je nejdůležitější... 
8. pá  v 19,30 h.,  9. so v 19,30 h.
Once
Irsko 2006, romantický muzikál, 
české titulky, 86 min, od 12 let, 
premiéra, 60 Kč - Pouliční mu-
zikant a talentovaná pianistka se 
potkají a zjistí, že jejich společná 
hudba má neobyčejnou sílu...

6. 2. 1793 zemřel v Olomouci dr. 
Josef Vratislav Monse (právník, 
spisovatel a národní buditel, 15. 
výročí úmrtí, narozen 15. 6. 1733 
v N. Městě)
9. 2. 1928 se v N. Městě narodil 
Jiří Brady  (80. výročí narození)
14. 2. 1933  zemřel v Brně Filip 
Heusler (pohřben v N. Městě, fa-
rář a katecheta, 75. výročí úmrtí, 
narozen 29. 4. 1859 v N. Městě)

Fotografie z Indie a Šrí Lanky v Horácké galerii
Horácká galerie v Novém Městě 

na Moravě aktuálně prezentuje vý-
stavu fotografií Zdeňka a Michala 
Thomových pod názvem Putová-
ní za čajovou vůní. Oba na  svých 
snímcích představují krajinu i kaž-
dodenní život obyčejných lidí  tak, 
jak je zaznamenali  na svých cestách  
po Indii a Šrí Lance. První cyklus fo-
tografií Zdeňka a Michala Thomo-

vých  má název Den  na čajových 
plantážích. Návštěvník může zhléd-
nout to, jak se mění  krajina  exo-
tické Šrí Lanky s východem slunce, 
kdy se zvedá mlžný opar a vystupují 
strmá úbočí porostlá světle zelenými 
keříky čajovníku. V tu dobu vstupu-
jí do děje sběračky čajových lístků, 
které plní nůše, koše či pytle a po-
tom se po křivolakých vyšlapaných 
cestách vydávají dolů, aby si po zvá-
žení  natrhané suroviny  krátce od-
dechly. Doba okolo poledne je ča-
sem, kdy  pracovní ruch alespoň na 
chvíli utichne a vše se zklidní, jako 
by se zastavil čas. Zvuky typické 
vesnice sběračů ohlásí další hodiny, 
kdy pokračuje poklidná atmosféra 
i  běžné pracovní povinnosti míst-
ních. Prostřednictvím autorů fo-
tografií můžeme také  nahlédnout 
do rodinných příbytků, staneme se 
přímými účastníky děje. S přibli-
žujícím se večerem  a  ubývajícím 
světlem vstoupí do krajiny měkké 
stíny, které promění nízké keříky 
čaje v abstraktní obrazce a zdůraz-
ní její zvláštní podobu.  

Fotografie ze souboru Den na 
čajových plantážích vznikly bě-
hem cest autorů na Šrí Lanku 
v letech 2003 a 2004.

Černobílé fotografie s názvem Ča-
jválové  představuje v Horácké ga-
lerii syn Zdeňka Thomy Michal. 
Svým osobitým  stylem, blízkým re-
portážním snímkům, předkládá  po-
hled na běžný život na indické  ulici, 
kde se vaří čaj, žije i odpočívá. Z to-
hoto světa, plného lidí a věcí, peč-
livě vybral  ty momenty, které při-
bližují divákovi  různorodé situace 
i zákoutí  rušného velkoměsta. Díky 

tomu se otevírají pro laika nevšed-
ní  scény spojené s přípravou nápo-
jů nebo běžnou konverzací a zába-
vou. Řada fotografií klade důraz na 
portrét, z  tváří místních lidí je mož-
né vyčíst  radost, klid, ale i únavu 
a  smutek. Vystavené fotografie vě-
rohodně a přitom zajímavě mapují 
nám  neznámé prostředí, kde je mís-
to pro nečekané situace i pravidelné 
rituály.

Zdeněk Thoma (1938) je vý-
znamným českým fotografem, 
cestovatelem a publicistou, na-
psal celou řadu cestopisů  a pub-
likací o orientální kultuře.V asij-
ských zemích strávil celkem sedm 
let a zdejší zajímavá a různorodá 
krajina mu učarovala na celý ži-
vot. Doposud napsal tři cestopisy: 
Toulky po Japonsku, Země bohů  
a démonů a Putování k posvátné 
hoře Kailás. Je také autorem foto-
grafií  v několika  dalších cestopis-
ných publikacích o asijské kultuře 
a náboženství. K jeho posledním 
autorským pracím patří fotogra-
fický cestopis Japonská mozaika 
a výpravná kniha Česko.

Michal Thoma (1979) studu-

je kulturologii na FF UK v Praze, 

publikoval v prestižních soubo-

rech českých tvůrců literatury sci-

-fi a fantasy. Jeho reportáže z cest 

po zemích Asie byly uveřejněny 

v časopisech  Koktejl, Lidé a Ze-

mě, články týkající se  čaje vyšly  

v časopisech  Týden, Koktejl nebo 

Regena. Spolu s rodiči se  podílel  

na obrazovém cestopisu  Pod hrad-

bou Himálaje aneb Hledání Šangri-

-la a významnou měrou přispěl ke 

vzniku  publikace Příběh čaje.

Výstavu fotografií Zdeňka a Mi-

chala Thomových je možné zhléd-

nout do 23. 3. 2008, otevřeno je 

denně mimo pondělí od 9 do 12 

a od 13 do 17 hodin.

Mgr. Jitka Nováková,                          

horácká galerie

Příjemnou atmosféru vernisáže 
a besedy provoněly nabízené čaje.

28. 1. – Múzička - Přijďte si s ná-
mi zazpívat, zaskotačit a zahrát na 
jednoduché hudební nástroje.
29. 1. – Cvičení pro krásnou po-
stavu a zdraví, posilování
30. 1. – Keramická dílna, dokon-
čení  započatého díla glazováním, 
děti jsou zvány!
4. 2. – Tanečně dramatická díl-
nička - Ledové království. Jak to 
vypadá v království, které zača-
rovala Ledová královna. Těšíme 
se na všechny odvážné děti a do-
spěláky, aby přišli zakletému krá-
lovství pomoci a přitom si zahrát 
a zatancovat... A také se dozví-
te co jsou to zmrazovací kouzla... 
S sebou pohodlné oblečení.
5. 2. – Cvičení pro krásnou posta-
vu a zdraví, seznámení s gymbaly
6. 2. - herna pro děti 
11. 2. –VELKÝ KARNEVAL, 
karnevalové cvičení v maskách. 

Cena všech programů je 30 Kč pro 
celou rodinu, pokud není uvedeno 
jinak. Programy začínají v 8,30 h.

Skupina 4 + hosté - Mladí třebíčští 
studenti s výtvarnými zájmy se nej-
prve sdružují kolem Ludvíka Bah-
nera. Jejich kroužek měl na svou 
dobu velmi dobrou úroveň a po-
stupně se rozrůstá o další členy. Tak 
Skupina 4, na jejímž formování měl 
značný vliv profesor Ladislav No-
vák, vstupuje v polovině šedesátých 
let 20. století na svou objevnou cestu 
za uměním a z této cesty dosud ne-
sešla. (26. ledna – 23. března)

 3. 2. Jaroslav Kozák 80 let
 6. 2. Marie Kučerová 86 let
 6. 2. Marie Sáblíková 85 let
 15. 2. Vincenc Žák 97 let
 15. 2. Květoslav Veselý 75 let
 16. 2. Josef Košík 75 let
 17. 2. Dana Vařáková 75 let
 19. 2. Emilie Šišková 88 let
 23. 2. František Filip 80 let
 24. 2. Štěpán Bittner 87 let
 26. 2. Dagmar Kromíchalová 80 let

 2. 1. Václav Loub (1954)
 2. 1. Luboš Mašík (1952)
 3. 1. Antonín Drápela (1938)
 4. 1. Jaroslav Císař (1932)
 8. 1. Věra Benešová (1917)
 9. 1. Ing. Karel Pokorný (1925)

 21. 12. Lukáš Ťupa
 7. 1. Martin Müller
 7. 1. Tereza Sobotková 
 8. 1. Anežka Maršálková

Horácké muzeum
• Výstava „Flamberg“  předsta-

vuje stejnojmennou společnost 

historického šermu  ze Žďáru nad 

Sázavou. Výstava dokumentuje 

její činnost, ukazuje  staré zbraně, 

zbroj a historické rekvizity. Bude 

přístupná do 1. března.
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Dům dětí a mládeže

Provádím
tyto stavební práce:
- veškeré rekonstrukce
  bytů a budov
- zednické
- obkladačské
- pokrývačské
- klempířské
- sádrokartonářské
- pokládky podlah
- zateplování budov

tel. 605 438 269, 776 169 997

VELKÝ VÝBĚR ZBOŽÍ
NA PLES A KARNEVAL

• Výběr z více než 500 druhů
• Masky, paruky, čepice, klobouky
• Škrabošky, nosy, brýle, líčidla aj.

VALENTÝNSKÝ KOUTEK

 Čokoládový pult, přáníčka aj.

  Spousty svíček a dárečků   

Výprodej kalendářů a diářů 2008 

Zhotovení digit. fotografií 
9x13 již od 1,99 Kč

Náš obchod je přeplněn zbožím.

Novinka VIP karta-sleva 5%

Děkujeme za Vaši přízeň.

14.2.

Klub seniorů

Kulturní dům

so 26. 1. 9,30 h. Korálkování 
-  Korálky, které  nabízíme, ur-
čitě ještě nemáš. Musíš si je to-
tiž sama a nebo sám vyrobit. Jak? 
To si ukážeme a hned provedeme 
z hmoty FIMO. Přezůvky s sebou, 
vstupné 50 Kč. 
2. 2., 9,30 h. Hlavylámání - 
aneb hádanky, lušťovky, křížov-
ky -dopoledne plné zábavného 
hlavylámání. Přezůvky s sebou, 
vstupné 30 Kč
9. 2. 9,30 h.  Valentýnská přáníč-
ka -  vyrobíte si přáníčko, kterým 
určitě potěšíte…. Přezůvky s se-
bou, vstupné 30 Kč.

ne 27. 1., 14,30  Karnevalové po-
hádkové tancování - dětský kar-
neval. Vstupné 40 Kč
2. 2. Vinárnička dříve naroze-
ných - K tanci a poslechu hraje 
skupina Honzy Sedlaříka. Akce 
by se měla opakovat každou prv-
ní sobotu v měsíci.
12. 2., 19 h – Kornelovy  vdo-
vy: Černá komedie Ákose Kertés-
ze o čtyřech pozůstalých ženách, 
které postupně odkrývají tajem-
ství zemřelého. S téměř detek-
tivní zápletkou objevují ve svém 
zemřelém, kterého tak důvěrně 
znaly a milovaly, zcela jiného, ne-
známého, překvapivě cizího člo-
věka. Hrají: Miriam Kantorková, 
Michaela Dolinová, Radka Stup-
ková, Milena Steinmasslová/Jana 
Šulcová. Vstupné 160 a  150 Kč, 
předprodej IC tel.: 566 650 254

28. 1., DPS, 15 h. -  Novinky 
v sociálním zabezpečení, beseda 
s Mgr. Švandou
4. 2., gobelín. salonek KD, 15 
hod. – Proměny města v kroni-
kách Jana Králíčka
12. 2., gobelín. salonek KD, 15 h. 
-  Jak se dělá film – pásmo animo-
vaných filmů včetně ukázek lou-
tek, přednáška MUDr. B. Nováka
18. 2. DPS, 15 h. – Černá hodin-
ka aneb co nás potkalo – vyprá-
vění členů

Celoroční dílnyCeloroční dílny
v Horácké galerii 2008v Horácké galerii 2008

Horácká galerie Vás zve
na celoročně pořádané kurzy 

 KERAMIKA
Zájemci mají k dispozici tři 
hrnčířské kruhy, tvarovací

a dekorovací pomůcky,
hrnčířskou hlínu, glazury a pec.

Cena: 60 Kč  /osoba
 30 Kč / člen GK

TKANÍ
Zájemcům je k dispozici
čtyřlistý tkalcovský stav,
během týdenního cyklu

je možno vyzkoušet
různé vzorovací techniky. 

Cena: 50 Kč / osoba
25 Kč / člen GK

GRAFIKA
Dílna je plně vybavena pro 

techniku linorytu
a suché jehly. Zájemci si
vyzkouší grafický proces

od výroby matrice po tisk.
Cena: 50 Kč / osoba

25 Kč / člen GK

PATCHWORK
V dílně se naučíte základní

postupy k výrobě polštáře nebo 
prostírání. S sebou si přineste 
různé druhy bavlněných látek.

Cena: 50 Kč / osoba
25 Kč / člen GK

SMALT
Dílna je vybavena smaltovací pecí. 

Je možno zhotovit drobné
šperky či  dekorační cedulky. 

Zájemci se mohou hlásit
také ve skupinách. 

Cena: 60 Kč / osoba
30 Kč / člen GK

Na dílny je možné
se individuálně objednat

od 9 do 17 hodin
Bližší informace a přihlášky: 

Výtvarná dílna 
Tel.: 566 654 216, 566 654 225
E-mail: eva.buchtova@hg.nmnm.cz

Tříkrálové koledování skončilo
Tříkrálová sbírka roku 2008 

skončila. Všech 321 kasiček 
bylo rozpečetěno na příslušných 
městských úřadech a obcích 
za přítomnosti jejich zástupců 
a peníze odevzdány na  účet. 

Celkový výtěžek koledníků 
Tříkrálové sbírky roku 2008 na 
území, kde působí Oblastní charita 
Žďár nad Sázavou,  činí 1 728 185 
Kč. Z dané částky poputuje 65 %  
do devíti zařízení Oblastní chari-
ty Žďár nad Sázavou, která sídlí ve 
Žďáře nad Sázavou, Velkém Me-
ziříčí, Bystřici nad Pernštejnem, 
Novém Městě na Moravě, Rade-
šínské Svratce a Nížkově, a lidem, 
kteří se z jakéhokoliv důvodu ocit-
li v sociální nouzi. Zbylá částka 
je určena na podporu charitních 
projektů v zahraničí, diecézních 
projektů a na režii sbírky.

Výtěžek z Tříkrálové sbírky 
2007 byl použit na zajištění pří-
mé pomoci pro sociálně potřebné 
(příspěvek na kompenzační po-
můcky pro zdravotně postižené), 
zakoupení osobního automobilu 
pro potřeby Charitní pečovatelské 

služby a Domova pokojného ži-

vota Nížkov, aby měly pečovatel-

ky možnost se dostat za uživate-

li služeb i do okolních obcí a tam 

jim poskytnout potřebné služby, 

dále na dokrytí provozních nákla-

dů nízkoprahového klubu Ponor-

ka a podporu programů primár-

ní prevence, podporu opuštěných 

a sociálně slabých matek (ná-

kup dětských plen pro děti kli-

entek Poradny pro ženy a dívky) 

a podporu dobrovolnického cen-

tra. „Prostřednictvím Tříkrálové 

sbírky jsme mohli přispět na reha-

bilitační pobyt pro uživatele slu-

žeb denního stacionáře Nesa ve 

Velkém Meziříčí a podpořili  jsme 

také děti z dětského domova v Se-

redném  na Ukrajině tím, že jsme 

přispěli na dokončení rekonstruk-

ce dětského domova a jeho násled-

né dovybavení.“ řekla Michaela 

Mahlová, koordinátorka Tříkrá-

lové sbírky.

SOLNÁ JESKYNĚ
Zveme vás do solné jeskyně

poznat sílu soli.

Žďár nad Sáz., tel. 724 399 528

Brodská 1875/25 – Stalingrad



Fakta o prodeji bytů
• Město nabízí k prodeji 17 bytových domů a v nich 461 bytových jednotek
• Ceny bytů a bytových domů vychází ze znaleckých posudků vypra-

covaných výnosovou metodou s cenou za rok 2007
• Jednotlivé byty mohou koupit současní nájemníci, jejich děti, vnuci 

a pravnuci
• Bytové domy mohou koupit bytová družstva, která založí nejméně 

51 % současných nájemníků v domě
• Město bude podporovat směny bytů, které nejsou určeny k prode-

ji, za byty, jejichž nájemníci v domě určeném k prodeji o koupi bytu 
nemají zájem

• Formu prodeje a tím i formu budoucího vlastnictví si vybírají ná-
jemníci

• Koupě bytu není povinnost, ale možnost
• Městu nadále zůstane ve vlastnictví 427 převážně malometrážních bytů.

Výpočet kupní ceny – jednotlivé byt. jednotky ostatní domy

Porovnání prodeje právnickým a fyzickým osobám

Informace k prodeji bytového fondu 
ve vlastnictví města

sady prodeje včetně příloh, prak-
tický postup při prodeji, vzorové 
stanovy bytových družstev a ob-
čanských sdružení) obdrží ná-
jemníci na jednáních, na která 
budou zváni radnicí, dále je mož-
no si tyto materiály ze strany zá-
jemců vyzvednou na Městském 
úřadu Nové Město na Moravě, 
Vratislavovo nám. 103, praco-
viště podatelny i na Novoměst-
ské správě budov s.r.o., Drobného 
301. Rovněž tak jsou nejdůležitěj-
ší materiály uveřejněny i na inter-
netových stránkách města www.
nmnm.cz pod odkazy „směrnice 
města“ či „informace z úřadu“

• s dotazy vztahujícími se k pro-
deji bytového fondu města je mož-
no se obracet na příslušná praco-
viště MěÚ Nové Město n. Mor. 
osobně i telefonicky, a to na odbor 
investic a správy majetku města 
tel. č. 566 650 223 a odbor kance-
lář vedoucího úřadu 566 650 209 
příp. prostřednictvím spojovatel-
ky tel. č. 566 650 200

• zájemci o směnu bytů (tj. pří-
padné směny mezi nájemníky 
bytů v bytových domech urče-
ných k prodeji a nájemníky v by-
tových domech, které nejsou 
určeny k prodeji) se mohou ob-
racet na Novoměstskou správu 
budov s.r.o., Drobného 301 (tel. 
566 652 015, 566 652 014), kde 
bude veden seznam těchto zájem-
ců o směnu 

• na možnosti financování ná-
kupu domu, bytu je možné se in-
dividuálně informovat u zástupců 
bankovních domů, kteří budou 
jednotlivým zájemcům k dispo-
zici dne 31. 1. 2008 od 9.00 hod. 
do 16.00 hod. na Městském úřadu 
Nové Město na Moravě
odbor kancelář vedoucího úřadu 

Zastupitelstvo města Nové-
ho Města na Moravě schváli-
lo na svém IX. zasedání dne 20. 
12. 2007 Zásady prodeje bytové-
ho fondu ve vlastnictví města No-
vého Města na Moravě (dále jen 
Zásady prodeje). V souvislosti 
s vlastní realizací prodeje dle za-
stupitelstvem města schválených 
Zásad prodeje a za účelem co nej-
lepší informovanosti nájemní-
ků pro rozhodnutí zda využijí či 
nevyužijí nabídky města na kou-
pi domu, bytu si tímto dovoluje-
me informovat o tom, že: 

• podkladové materiály souvise-
jící s prodejem domů a bytů (Zá-

O prodeji bytů se starostkou města
Prodej bytů vyvolal na jednání 

zastupitelstva dlouhou a emo-
tivní diskusi. Proč?

Takovéto diskuse probíhají ve 
všech městech a je to logické. Pro 
občany, kteří žijí celý život v měst-
ských nebo bývalých podnikových  
bytech, je to velká změna. Cítí se 
být ohroženi, ceny se jim zdají být 
vysoké, mají pocit, že v nájmu již 
byt dávno splatili, a zpravidla jej 
považují za svůj majetek. A přes-
tože se správou bytů jsou často ne-
spokojeni,  koupě se obávají. Pře-
vážně starší generace se bojí, že 
nezvládne finanční zátěž. Svoji ne-
gativní roli hraje i skutečnost, že 
právní vědomí v této oblasti není 

příliš velké. Poprvé na tyto občany 
také doléhá zcela jasná odpověd-
nost za starostlivost a péči o svůj 
byt jako o vlastní majetek. Toto 
vše jsme měli na paměti a prodej 
bytů jsme se snažili připravit cit-
livě. Pravidla, která zastupitelstvo 
schválilo, nikoho do koupě nenu-
tí. Koupě bytu je možnost, nikoliv 
povinnost. Tři dny před jednáním 
zastupitelstva, tedy 17. prosince, 
vysvětlilo  vedení města v třího-
dinové diskusi plnému sálu kul-
turního domu vše podstatné. Na 
zastupitelstvo pak přišlo výrazně 
méně občanů. Emoce však hrály 
svoji roli po oba dny.

dokončení na str.5

4



5

O prodeji ... co nejlevněji. Nastavit cenu tak, 
abychom byli dobrými hospodá-
ři majetku města na straně jedné 
a na straně druhé, aby cena byla 
sociálně únosná, je téměř neřeši-
telný úkol. V současné době, při 
probíhající deregulaci nájemné-
ho, získávají byty na trhu zcela 
jinou hodnotu. Proto jsme si na 
počátku nechali zpracovat na je-
den dům dva znalecké posudky. 
Jeden z nich nebral v úvahu sou-
časné ani budoucí výnosy z ná-
jmů a stanovil cenu domu v roce 
2007, druhý se zabýval uvolňová-
ním nájemného a stanovil cenu 
v roce 2007 a další v roce 2011 
po deregulaci nájemného. Me-
todika výnosová nám umožnila 
modelovat budoucí příjmy z ná-
jemného a s tím i na trhu oče-
kávanou rostoucí cenu bytových 
domů po deregulaci nájemného. 
Tuto metodu jsme zvolili a ne-
chali zpracovat posudky na dal-
ší typové domy. Znát jasnou pro-
gnozu je  cenná informace pro 
vlastníka i pro kupujícího. Když 
si kupuji auto na leasing, vím, že 
jeho hodnota rychle klesá. U by-
tu je tomu v ČR stále ještě nao-
pak. Hledali jsme kompromis. 

Proč jsou ceny bytů bytovým 
družstvům nižší?

Město není zákonem vázá-
no, za jakou cenu má prodá-
vat. Před prodejem není ani po-

vinno znalecké posudky nechat 
zpracovat. Přesto jsme cenu sta-
novenou znaleckými posudky 
považovali za základní hodno-
tu i s ohledem na daňové aspek-
ty a případné posouzení veřejné 
podpory. Z té jsme pak poskyto-
vali slevy. Družstevní vlastnic-
tví má řadu výhod a z pohledu 
platné české legislativy nejlépe 
ochraňuje současné nájemníky. 
Je také šetrné pro občany s níz-
kými příjmy a starší generaci. 
Proto město cenou zvýhodnilo 
právě tuto formu prodeje. Z dis-
kusí s občany se však ukazuje, že 
ne zcela správně chápou bytová 
družstva, která jsou v celé Evro-
pě běžnou záležitostí. Jsem pře-
svědčena, že jsou v oblasti byd-
lení budoucností i v ČR.

V jakém smyslu?
Žádná společnost v minulosti, 

současnosti ani budoucnosti neby-
la a nikdy nebude schopna posta-
vit, uhradit a nabídnout byty všem 
jejím občanům. Stavět městské byty 
z veřejných zdrojů fakticky zname-
ná zvýhodňovat určitou skupinu 
občanů a to není zcela fér. Správa 
bytů by pro město neměla být  pro-
dělečnou, ale ani výdělečnou čin-
ností. Městské byty by měly slou-
žit občanům, kteří žijí na hranici 
nebo pod úrovní sociálního mini-
ma, a jako byty startovací pro mla-
dé rodiny. Ve vyspělých zemích je 

bytový fond (jeho výstavba a ceny) 
regulován trhem. A jsou to právě 
bytová družstva, která staví bytové 
domy a berou na sebe rizika spoje-
ná s nezbytnými úvěry. Vedle splá-
tek úvěrů jsou pak veškeré příjmy 
z nájmů investovány zpět do sprá-
vy a údržby bytů. Slušné bydlení je 
tak dostupné pro většinu populace. 
Je ovšem nutné si uvědomit, že ná-
klady spojené s bydlením vždy roz-
počet každé rodiny významně zatě-
žují. Česká republika díky velkému 
počtu bytů v majetku obcí a měst 
a zejména díky regulaci nájemné-
ho stojí na počátku tohoto funkč-
ního systému. Jeho rozvoj ale brz-
dí i mnohdy negativní zkušenosti 
a podvody nechvalně známé z mi-
nulých let.

Jaká je tedy bytová politika 
současného vedení města?

Mít malometrážní byty pro mla-
dé rodiny a zajistit podmínky pro 
výstavbu komfortních bytových 
domů do soukromého  vlastnic-
tví, které si budou moci následně 
dovolit. Právě mladí často dávají 
přednost splátkám úvěrů a kva-
litnímu bydlení před  placením 
narůstajícího nájemného a byd-
lení ve velkých činžovních do-
mech, kde je pohoda bydlení vý-
razně nižší.  Samozřejmě město 
musí mít určitou kapacitu bytů 
pro občany žijící na hranici soci-
ální nouze. 

dokončení ze str. 4
Za jakých podmínek bude 

možné byt koupit?
O formách prodeje jsme hod-

ně diskutovali se Svazem pro ochra-
nu nájemníků. Zkušenosti z mnoha 
měst v České republice i v Evropě jas-
ně ukazují, že nejvhodnější formou 
z hlediska vlastnictví bytových domů 
je založení bytového družstva samot-
nými nájemníky. Tato forma má řadu 
výhod. Za podstatné, mimo jiné, po-
važuji, že je šetrná zejména k lidem 
ve vyšším věku nebo k lidem, kteří 
nemají velké příjmy.  Město však ne-
chtělo určovat jedinou možnou vari-
antu odkupu. Toto rozhodnutí musí 
učinit každá rodina a jednotliví ná-
jemníci každého bytového domu. 
Buď budou zakládat bytová druž-
stva a kupovat celý dům, nebo budou 
kupovat jednotlivé bytové jednotky. 
Město také umožňuje prodej bytu 
nejen samotným nájemníkům, ale 
jejich dětem, vnukům a pravnukům. 
I tady jsme měli na zřeteli zájmy ob-
čanů vyššího věku. Rozhodně ne-
budeme prodávat byty s nájemníky 
realitním kancelářím či jiným práv-
nickým nebo fyzickým osobám nad 
rámec schválených pravidel.

A jak je to s cenou? Jak byla 
stanovena?

Rozhodnout o ceně bylo to nej-
složitější. Občané chtějí koupit 

Kam se poděly zájmy nájemníků?
V lednu 2007 jsem pomáhala za-

kládat místní organizaci SON s na-
ivní představou, že budu pomáhat 
nájemníkům – aby měli nižší cenu 
tepla, aby se měli na koho obrátit, 
když mají trable v nájemním vztahu, 
aby si mohli koupit svůj byt… SON 
ČR nám poskytl profesionální záze-
mí. Snížení ceny tepla bylo dosaženo 
a naše úsilí se obrátilo k hájení zájmů 
nájemníků v připravované privatiza-
ci bytového fondu s cílem dostupné-
ho bydlení pro každého. Svoláva-
li jsme občany na setkání a snažili se 
naslouchat tomu, co nám říkají – že 
mají strach, aby měli na svůj byt pení-
ze (důchodci, samoživitelé, ovdově-
lí…), že se bojí, aby jim město nepro-
dalo střechu nad hlavou (tzv. „prodej 
třetím osobám“), aby měli prostřed-
ky na následné opravy a rekonstruk-
ce domů atp. Byly to tedy především 
sociální a ekonomické aspekty, které 
jsme předkládali zastupitelům a radě 
města. Hmatatelným výsledkem na-
šeho úsilí je schválení dvou způso-
bů privatizace a snížení navrhované 
ceny za o cca 800 až 1000 Kč/m2. Zde  
končí veškerá moc občanského sdru-
žení a výši ceny nám nikdo nezaručil, 
je to politické rozhodnutí a plně spa-

dá do kompetencí zastupitelstva.
Jeden ze schválených způsobů 

privatizace umožňuje, aby si moh-
li byt koupit téměř všichni nájem-
níci a dosáhli na množstevní slevu. 
Proto je pro mě těžko pochopitelný 
vývoj událostí, zejména vystoupení 
ČSSD na zastupitelstvu 20. 12. 2007. 
Pokud někdo vydává prohlášení vi-
ditelně bez možnosti jejich prosaze-
ní (tzn. většinové podpory ostatních 
stran), pak je to politický populis-
mus. Pokud někdo zpochybňuje po-
užité metody v privatizaci po pro-
hlášení zástupců města, že na nich 
spolupracovalo se SON, pak zpo-
chybňuje samotné fungování a hod-
nověrnost SON. Je to prohlášení 
o to nepochopitelnější, že členy vý-
boru jsou zastupitelé, kteří jsou záro-
veň členy polických stran, i té, která 
nás svým prohlášením zbavila hod-
nověrnosti a podrobila kritice. Popí-
rají tedy svoji vlastní práci?

Chci si koupit svůj byt a v součas-
né době už vím, že ho mohu pořídit 
za 300.000 Kč při počáteční investi-
ci 100.000  Kč. To je přece částka, na 
kterou je schopná dosáhnout větši-
na lidí! Upřímně jsem se snažila, aby 
se k této informaci dostali i ostatní 

nájemníci. Nedojde k tomu. A já se 
ptám - proč? Co podnítilo v nájem-
nících tolik nevraživosti a nedůvěry 
vůči členům výboru? Proč jsou čle-
nové výboru napadáni a osočová-
ni? Činnost místní organizace musí 
být transparentní a kontrolovatel-
ná – i samotnými občany. Nemůže-
me vystupovat v rozporu s právem, 
nejsme zde od toho, abychom kri-
tizovali práci radních a zastupitelů. 
Právníci SON shledali, že je postup 
města v privatizačním procesu le-
gitimní a že neexistuje cesta, kterou 
lze schválenou cenu napadnout. Za 
svoji osobu otevřeně říkám, že jsme 
využili všechny nám známé pro-
středky proto, abychom dosáhli co 
nejnižší ceny.

Osobně si myslím, že došlo k za-
vlečení dobře fungujícího občanské-
ho sdružení do politického soukolí. 

Tím ztratilo důvěru občanů a ne-
může už proto v plné šíři pomáhat 
nájemníkům při koupi bytu. Do-
mnívám se, že jeden z členů výboru 
povýšil svoje osobní politické zájmy 
nad zájmy ostatních, použil kroky, 
které měly zmanipulovat veřejnost 
a vést k nátlakovým akcím s cílem 
změny ve vedení města. Je to nezod-
povědné jednání v příkrém rozporu 
se stanovami občanského sdružení 
a místní organizace, jejímž cílem je 
napomoci průběhu privatizace. Ne-
souhlasím s tímto jednáním  a obra-
cím se v této záležitosti otevřeným 
dopisem na předsedu ČSSD pana 
Paroubka s žádostí o vysvětlení ak-
tivit členů jeho strany. Díky jejich 
neuváženým krokům jsme se stali 
„spojenci města“ proti nájemníkům. 
A to není pravda! 

    Bc. Drahomíra Havlíková

ŽALUZIE
vertikální, horizontální

těsnění oken a dveří

sítě proti hmyzu

Milan Polanský
Maršovice 73

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

Lyžařské přilby
pro děti do 15 let

cena 499 Kč

Hračky, Rajská 
Komenského nám. 999 

(1. patro Albert)
Nové Město na Mor.

Celou částku proplácí
svým pojištěncům VZP!!!
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Regecentrum – beseda s občany
Dne 10. ledna se v kulturním 

domě sešlo vedení města se zájemci 
o bližší informace o Regecentru.

Besedy se zúčastnil i zástup-
ce firmy Countryside&Herita-
ge, která v září 2007 zvítězila ve 
výběrovém řízení na zpracování 
a podání naší žádosti o příspěvky 
z evropských fondů.

Přítomným byla  podrob-
ně vysvětlena cesta vedou-
cí od letitého volání veřejnosti 
po „nějakém“ bazénu až k úva-
hám o regecentru. Byly nastí-
něny důvody a výhody spo-
jení výstavby sportovní haly, 

bazénu a hotelu jako jednoho 
komplexu, značná pozornost 
se v úvodu i v diskuzi věnova-
la umístění a důvodům umístě-
ní regecentra  v prostoru dneš-
ního tělovýchovného střediska 
a fotbalového hřiště.

V několikahodinové rekapitu-
laci všech kladů a záporů velké 
stavby mohli přítomní  zazname-
nat, že radnice věnuje maximální 
pozornost finanční stránce a zva-
žuje možná rizika. V případě, že 
se nepodaří uvažované dotace 
získat, bude stavba přinejmenším 
redukována. 

Z informací, které v kultivova-
né diskuzi zazněly:  Malé klasic-
ké bazény, neobohacené o různé 
vodní atrakce, prosperují nejmé-
ně. Výši budoucího vstupného 
nelze zatím stanovit, ale je mno-
ho důvodů pro to, aby se nelišila 
nebo jen nepatrně lišila od aktu-
álního vstupného do podobných  
vodních center v jiných českých 
městech. 

Vstupy do jednotlivých uce-
lených prostor budou regulová-
ny elektronickými čipy. Relativně 
levný vstup bude v základní bazé-
nové části včetně vodních atrak-

cí, vyšší cena bude v ekonomicky 
nejnáročnější části welness.

Stávající tělocvičny nezůstanou 
prázdné, budou využívány pro tě-
lesné aktivity, které nepodléhají přís-
ným školním hygienickým předpi-
sům (např. cvičení dospělých atd.).

Znovu byly probírány klady 
a zápory umístění stavby v centru 
města. Opakovaně byla připome-
nuta důležitá docházková vzdá-
lenost pro školáky i lepší dostup-
nost pro seniory, což dává šanci 
celodenního vytížení kapacity ba-
zénu i haly. Budování nového fot-
balového hřiště je sice drahé, ale 
jinak by se nenaskytla příležitost, 
aby obě hřiště ležela vedle sebe. 

Největším problémem zřejmě 
je a bude dopravní situace včetně 
parkování v okolí regecentra.

Žádosti o dotaci EU bude fir-
ma Countryside&Heritage  podá-
vat v únoru a březnu roku 2008, 
výsledek budeme znát v květnu 
a červnu 2008.

Koho vlastně
regecentrum zajímá?

Regecentrum bude mimořádná 
stavba a zaslouženě poutá zájem 
veřejnosti. Proč tak a ne jinak? – 
ptají se často občané jeden druhé-
ho na rozích ulic. Pozor na to a na 
ono! -  chtějí často vzkázat odbor-
níkům přes stránky zpravodaje. 
Ale když se naskytne příležitost zú-
častnit se veřejné prezentace  celé-
ho projektu a přímo ventilovat svo-
je připomínky,  je najednou zájem 
o věc téměř mizivý a účast oprav-
du malá...                      E. Jašková

Svoz zbytkového komunálního odpadu x místní poplatek za komunální odpad
Svozové známky pro obdo-

bí  01/2008 – 12/2010 na nádo-
by 110 l a  1100 l byly v průběhu 
druhé poloviny listopadu a prv-
ní poloviny prosince roku 2007 
rozneseny a umístěny do poštov-
ních schránek jednotlivým maji-
telům svozových nádob. V přípa-
dě rodinných domů byly známky 
umístěny do schránky RD, v pří-
padě SBD byly umístěny do 
schránek domovních důvěrní-
ků, v případě ostatních bytových 
domů byly umístěny do schránky 
některého z obyvatelů bytového 
domu. Známky bylo dle předcho-
zích informací v Novoměstsku 
nutno vylepit na svozové nádo-
by ať 110 l nebo 1100 l nejpozdě-
ji do 31. 12. 2007. Od 1. 1. 2008 
nejsou nádoby bez platné svo-
zové známky sváženy. Důvodem 
je evidence popelnicových nádob 
v návaznosti na prováděnou služ-
bu (vývoz, odvoz a uložení od-

padu na skládku komunálního 
odpadu). Pokud nebyla svozo-
vá známky vylepena v termínu, 
je nutno tak učinit v co nejkrat-
ší době, TS služby  v tomto pří-
padě mimořádně svezou i odpad 
umístěný např. v plastovém pyt-
li jako náhradu za neprovede-
ný svoz. Známky byly přidělová-
ny na základě  platných seznamů 
stávajících počtů nádob. Pokud 
dojde ke změně trvalého pobytu, 
výměně svozové nádoby, změ-
ně počtu používaných svozových 
nádob nebo režimu vývozu od-
padu, je nutné veškeré tyto změ-
ny nahlásit (telefonicky, e-mai-
lem, nebo osobně)  na odboru 
investic a správy majetku u pí. 
Kratochvílové, tel.: 566650225, 
724775895, e-mail: marcela.kra-
tochvilova@meu.nmnm.cz. 

Svozové známky byly majite-
lům nádob předávány koncem 
roku z důvodu zajištění pravidel-

ného svozu komunálního odpa-
du (ukončení platnosti svozové 
známky pro období 01/2005-12/
2007) bez návaznosti na uhrazení 
místního poplatku  za komunál-
ní odpad. 

Svozové osádky při pravidelném 
svozu komunálního odpadu svá-
ží pouze nádoby označené plat-
nou svozovou známkou (pravi-
delný týdenní svoz, svoz 1x 14 
dnů, nebo jednorázovou svozo-
vou známkou).

Nárok na počet svozových zná-
mek je stanoven platnou obec-
ně závaznou vyhláškou č.1/2007, 
která upravuje systém nakládání 
s komunálním odpadem, včetně 
stavebního odpadu.  Větší počet 
nádob, než je stanoven, je možný, 
ovšem pouze za úhradu. Neozna-
čené nádoby nejsou sváženy! 

Obdržení svozové známky ne-
zbavuje občany povinnosti k  
uhrazení poplatku za komunál-

ní odpad! Nejedná se o platbu za 
popelnici, což mezi občany mylně 
přetrvává, ale jedná se  o místní 
poplatek stanovený obecně závaz-
nou vyhláškou města na základě 
zákona č.565/1990 Sb., o místních 
poplatcích.

Koncem ledna budou obča-
né, kteří projevili zájem o proná-
jem kompostéru a jeho pozděj-
ší převzetí do vlastnictví, vyzváni 
k převzetí kompostéru (v areálu 
TS služeb). Při podpisu smlouvy 
zaplatí částku 296 Kč.

V případě, že má ještě někdo 
další z občanů (přednostně ma-
jitelé RD se zahradou, případně 
i jiní zahrádkáři, a to nejen z lo-
kalit Betlém a Holubka) zájem 
o pořízení kompostéru K390 čer-
né barvy o objemu 400 l,  předá 
svůj požadavek na odbor ISM, pí. 
Kratochvílové.

Marcela Kratochvílová,
odbor ISM
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Stomatologická pohotovostní služba
Pozor! Od 1. ledna 2008 je doba pohotovostní služ-

by upravena a zkrácena!
Ošetření je poskytováno v době 9 – 12 hod.

26. 1. MUDr. Bajerová, NM, 27. 1. MUDr. Vorlíčková, Švermova ZR, 

2. 2. MUDr. Stalmachová, Vír, 3. 2. MUDr. P. Konečný, NM, 9. 2. 

MUDr. Musilová, V. Meziříčí, 10. 2. MUDr. Prášková D. Rožínka. Sle-

dujte stránky www.i-zdarsko.cz

Podolí 2008 
Přátelé, kamarádi, táborníci !

Letošní táboření na Podolí se sdružením Gohiral 1785 se uskuteč-
ní v termínu od 3. srpna do 16. srpna. Stejně jako v loňském roce 
i v tomto budete mít možnost krom osvojení si tábornických doved-
ností vyzkoušet i skalní lezení a zacvičit si aerobic. To vše pod ve-
dením zkušených instruktorů. Všechny Vás srdečně zveme k dvou-
týdennímu pobytu pod stanovou celtou a slibujeme, že nudit se 
rozhodně nebudete. Přihlášky jsou jako vždy k vyzvednutí v cuk-
rárně u Janovských v Novém Městě na Moravě a kadeřnictví „Ha“ 
na Smetanově ulici ve Žďáru nad Sázavou. Těšíme se na léto s Vámi. 

Vaši Podoláci

Názory zastupitelů
Co prodáte příště?

Koalice ODS a menších pra-
vicových uskupení vedená paní 
Markovou slaví v novoměstském 
zastupitelstvu jeden úspěch za 
druhým. V posledním půlroce 
se jí podařilo prosadit všechny 
své návrhy v nezměněné podobě 
a bez dlouhých diskuzí.

Vedení města se podařilo zabrá-
nit diskuzi o ekonomické strán-
ce výstavby regeneračního centra 
a nepřipustilo diskuzi nad úspor-
nými variantami. Proto se dnes 
již zdá být jisté, že se bude sta-
vět v lokalitě u hřbitova. Fotba-
lový stadion bude zbourán a na 
jeho místě se bude stavět bazén 
a hotel. Nové fotbalové hřiště pak 
bude postaveno pod nemocnicí. 
Výstavbu sportovní haly odsunu-
la ODS se svými spojenci do ne-
jisté budoucnosti. 

To všechno bude stát poměrně 
dost peněz. Pokud bude vedení 
města pracovat kvalitně, pak zís-
ká 70% nákladů na bazén z Ev-

ropské unie. Na výstavbu hotelu 
by mělo získat 40%. To ale nesta-
čí. Proto bylo nutné získat další 
peníze. Pravicová koalice se roz-
hodla prodat městské byty. Jak 
ale rostly náklady na projekt re-
gecentra, přestávalo mít vedení 
města ohledy ke stávajícím ná-
jemníkům. Výsledkem pak bylo 
stanovení prodejní ceny za bytové 
domy v sociálně necitlivé výši.

Kvůli potřebě zvýšit cenu bytů 
dokonce vedení města měnilo 
znalce, kteří připravovali pod-
klady pro privatizaci. Původ-
ní znalec stanovil cenu níže, než 
byla představa našich radních. 
Tak si našli jiného znalce a cena 
šla rázem nahoru. Kosmetická 
úprava ceny v poslední fázi jed-
nání se SONem pak už byla spíše 
výsměchem.

Zastupitelé za ČSSD předlo-
žili návrhy, které odstraňova-
ly nejhorší nedostatky a nespra-
vedlnosti plánované privatizace. 

Navrhovali jsme, aby se při stano-
vení ceny vycházelo z původních 
odhadů, zpracovaných bez zása-
hů ze strany vedení města. Náš 
další návrh stanovoval vyšší sle-
vu pro nájemníky, kteří si chtějí 
koupit byt do osobního vlastnic-
tví. A poslední návrh? Tím jsme 
chtěli pouze deklarovat, že zastu-
pitelstvo nehodlá prodávat prona-
jaté byty spekulantům.

Pravicoví zastupitelé naše návr-
hy bez jakékoli diskuze zamítli. 
Rád bych v této souvislosti ocenil 
odvahu tří zastupitelů za KSČM 
a KDU-ČSL, kteří se nebáli nás 
podpořit.

Podobně probíhalo i jednání 
o rozpočtu města na rok 2008. 
ODS se svými partnery před-
ložila skrytě deficitní rozpočet 
zanedbávající místní části, ne-
ziskový sektor i veřejnou infra-
strukturu. Pokusili jsme se jej 
opravit několika pozměňujícími 
návrhy. Námi navrhované změ-

ny vedly například k úsporám 
a k podpoře investic do míst-
ních částí. Vedení města tyto 
návrhy opět bez diskuze převál-
covalo. V rozpočtu tak zůstaly 
i zjevně nesmyslné položky, což 
pravice navzdory našemu upo-
zornění ignorovala.

Občas přemýšlím, jestli má smy-
sl diskutovat, připravovat alter-
nativy a bojovat za změnu. Řada 
zastupitelů předložené návrhy 
stejně nečte a hlasuje automatic-
ky pro vše, co jim vedení navrh-
ne. Diskuze se nevede, jen vždy 
nechají opozici „vyžvanit“ a jde 
se dál. Má to tedy vůbec cenu?
Myslím, že má. Vždycky je šance, 
že v lidech nakonec zvítězí zdra-
vý rozum nad poslušností. Příš-
tí šance bude brzy – až paní Mar-
ková přijde s tím, že si to vše zase 
špatně spočítala a potřebuje rych-
le prodat další městský majetek.

Jaroslav Lempera,
 zastupitel za ČSSD

Strategický plán rozvoje města Nového Města na Moravě
Město Nové Město na Mora-

vě dosud nedisponuje strate-
gickým rozvojovým plánem, 
který by vytvářel koncepč-
ně ucelený plán rozvoje měs-
ta propojený na rozvoj regionu 
či větších územních celků. Tato 
skutečnost vytváří pro měs-
to nepřehlednou situaci, kdy 
není vytvářena souvztažnost 
mezi rozvojem města, vývojem 
podnikatelské sféry a začleně-
ním široké veřejnosti do čin-
nosti ovlivňující kvalitu života. 
Hlavním smyslem strategické-
ho plánu rozvoje  je organizace 
rozvoje města a koordinace jed-
notlivých zájmů tak, aby město 
prosperovalo jako celek. Stra-
tegický rozvojový dokument je 
velmi využíván také v oblas-
ti dotační politiky, jako jeden 
z nástrojů opodstatněnosti pro-
jektů v daném území.

Strategický rozvojový doku-
ment není statickým dokumen-
tem, ale měl by reagovat a pod-
chycovat důležité změny, které 
vzniknou na území města, regio-
nu, České republiky.

Z těchto důvodů město Nové 

Město na Moravě zahájilo v prosin-

ci 2007 práce na strategickém plá-

nu rozvoje města Nového Města na 

Moravě (dále jen SPRM) a udělalo 

první důležitý krok pro získání jed-

noho ze základních koncepčních 

dokumentů rozvoje města. SPRM 

bude pořizován jako dokument 

dlouhodobé koordinace veřejných 

a soukromých aktivit demografic-

kého, ekonomického, sociálního, 

kulturního a ekologického charak-

teru na území města ve spoluprá-

ci s odborným zpracovatelem a ga-

rantem společností RRA Vysočina, 

z.s.p.o., která byla vybrána na zákla-

dě městem vypsaného výběrového 

řízení. Se společností RRA Vysoči-

na, z.s.p.o. nebude přerušena spo-

lupráce ani po ukončení prací na 

SPRM, protože tento dokument 

není dokumentem statickým, ale 

reaguje na změny a podněty, které 

nastanou uvnitř i vně města.

Město Nové Město na Moravě 

předpokládá spolupráci s širokou 

veřejností. Jeden způsob, jakým 

se občané budou moci zapojit 

do zpracování SPRM, je vyplně-

ní  dotazníku, který je určen pro 

osoby starších 18 let a bude distri-

buován pomocí zpravodaje No-

voměstsko v následujícím čísle, 

jehož vydání je plánováno k da-

tu 8. února. Dále bude k dispozi-

ci od 10. února v podatelně MěÚ 

Nové Město na Moravě, v odlou-

čeném pracovišti MěÚ odbor re-

gionálního rozvoje v budově po-

likliniky, Vratislavovo nám. č. 12, 

v Informačním centru v Novém 

Městě na Moravě a na webových 

stránkách Nového Města na Mo-

ravě. Způsob sběru vyplněných 

dotazníků bude upřesněn v příš-

tím čísle.

Druhým způsobem, jak se ob-

čané mohou zapojit do přípra-

vy strategického dokumentu, je 

účast v pracovních skupinách, 

které se budou zabývat následují-

cími oblastmi:

A. Ekonomický rozvoj města 

• Oblast hospodářství města

• Oblast trhu práce

• Oblast ekonomiky města

• Oblast cestovního ruchu

B. Sociální infrastruktura,

volný čas

• Obyvatelstvo a bydlení

• Oblast sociálních a zdravotních 

služeb

• Oblast školství a celoživotního 

vzdělání

• Oblast sportu, kultury a volno-

časových aktivit

C. Dopravní a technická

infrastruktura, životní prostředí

• Oblast dopravní infrastruktury

• Oblast technické infrastruktury

• Oblast životního prostředí.

Termíny schůzek pracovních sku-

pin nejsou přesně stanoveny, ale 

budou probíhat v měsících květen 

až prosinec 2008, cca 4-5x. V přípa-

dě, že máte zájem aktivně se podí-

let na připravovaném strategickém 

plánu prostřednictvím pracovních 

skupin, přihlašte  se na e-mailové 

adrese: svetlana.janouskova@meu.

nmnm.cz, popř. na telefonním čís-

le: 566 650 266 nebo 724 947 761. 

Pro účast v pracovních skupinách 

není třeba odborné vzdělání v dané 

oblasti pouze zájem o danou pro-

blematiku.              odbor RRÚPSŘ
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Rozpočet města na rok 2008 schválen
Zastupitelstvo města schválilo na svém IX. řádném zasedání dne 20. 

12. 2007 rozpočet města na rok 2008. Město Nové Město na Moravě má 
pro rok 2008 i po promítnutí dopadu schválené daňové reformy a úpra-
vy – navýšení cen energií (voda, el.energie, plyn) rozpočet vyrovnaný.  
Z celkových příjmů města daného roku budou tedy v plné výši pokry-
ty  nejen  neinvestiční - provozní výdaje města a provozní příspěvky 
příspěvkových organizací města,  ale i rozestavěné a nově zahajované 
investiční akce jak ve městě tak i místních částech. Součástí výdajové 
části rozpočtu je rovněž finanční rezerva, která je určena na případné 
havárie na majetku ve vlastnictví města a na další neočekávané a mi-
mořádné události.      

Podrobný rozpis schváleného rozpočtu města na rok 2008 je uveden 
v následujících tabulkách.           finanční odbor

Rozpočet města Nového Města na Moravě na rok 2008

Rozpočet příjmů 

Rozpočet neinvestičních výdajů 
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Rozpočet investičních výdajů

VZORKOVÁ PRODEJNA
KRUCEMBURK
tel. 569 698 705
Otevřeno: PO - ST 9.00 - 16.00
 ČT - PÁ 9.00 - 18.00
 SO 8.00 - 11.00

95 % zboží k okamžitému odběru!!!

www.montero.cz

NOVĚ – matracové studio!!!

široký sortiment
nábytku – masiv
dýha, lamino

dětské a obývací 
pokoje, ložnice,
domácí pracovny

kompletní 
servis služeb – 
doprava a montáž

PRODEJNA U VEINLICHŮ
Žďárská 41

Nové Město na Moravě

Rozšířený výběr
BYTOVÝ TEXTIL (záclony, závěsy, doplňky)

SPODNÍ PRÁDLO (pánské, dámské, pyžama, pro kojící)
Nápoje

ALKO, NEALKO, SUDOVÉ PIVO

55 let tradice výroby nábytku
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SOLÁRIUM

NEHTOVÉ STUDIO
Lucie Vališová, tel. 603 153 364 

přestěhováno
z hotelové ubytovny DUO

na Vratislavovo nám. 3, 
I. patro, vedle pohřební služby

INZERCE

Řidičské průkazy
Dle informací vedoucího odboru 

dopravy Bc. Petra Pazoura si v ce-
lém spádovém obvodu Novoměst-
ska nevyměnilo v řádném termínu 
své řidičské průkazy 537 osob. Lze 
předpokládat, že převážná většina 
těchto osob jsou starší lidé, kteří již 

nehodlají sedat za volant. Přesto by 
měli podle zákona své, dnes už ne-
platné, řidičské průkazy vrátit, a to 
bezplatně. Kdo si po 1. lednu 2008 
přijde svůj neplatný řidičský prů-
kaz vyměnit, zaplatí správní po-
platek 200 Kč.   EJ

Privatizace bytů a administrativa
Nájemníci bytových domů určených k možné privatizaci jsou postup-

ně zváni k jednání o administrativních krocích, které zájemce o koupi 
bytů čekají. Místostarosta Stanislav Marek sdělil, že je z prvních dvou 
jednání rozladěný, neboť nájemníci málo využívají časový prostor pro 
informace a rady jak postupovat, ale chtějí spíše diskutovat o schválené 
ceně bytů.                  EJ

padnou výměnu zařídíme a po-
můžeme se stěhováním. Tel. 
607 722 983 po 15. hod.

• Vyměním byt 2+kk v NM (ur-
čený k privat.) za větší (2 až 
4+1) v NM také určený k pri-
vat. Tel.: 777 98 55 14

• Vyměním městský byt 2+1 
v Bystřici n. P. (koupelna s va-
nou, 1.posch.) za 2+1 nebo vět-
ší 1+1 v NM. Tel.: 566 550 336

• Koupím družst. byt nebo 

v osob. vlast. 2+kk nebo 2+1 

nebo 2+0 nebo 1+1 v NM 

nebo vyměním za družst. zdě-

ný ve Svratce, tel. 566 662 256, 

732 740 729

• Hledám pronájem bytu 2+1, příp. 

2+k.k. v NM, trvale nebo i na 

omezenou dobu. Tel. 724 178 411

• Vyměním privatizovaný byt  
2+kk  (nové el. rozvody v ce-
lém bytě + nová výmalba) za 
větší, také privatizovaný, tel. 
605 141 089.

• Vyměním 3+1 připravený 
k privatizaci za 2+1 připravený 
k privatizaci, tel. 731 725 641

• Prodám kočár, 4kombinace, ví-
novo béžový, taška na mimi, 
nafuk. kola, výborný stav, cena 
dohodou, tel. 608 615 248

• Vyměním měst. byt 1+kk ne-
privat. za větší s možností pri-
vatizace. tel. 721 767 452

• Vyměním městský byt 2+kk 
na Drobného ulici za jakýko-
liv městský byt, který je zařa-
zen do privatizace. Tel. 603 
508 130.

• Prodám mrazák 130 l, málo po-
užívaný, 3 zásuvky, cena 2000 
Kč, tel. 566 618 736

• Vyměním měst. byt 2 + 0 za 
1+2 s komorou nebo 1 + 3. Pří-

Zastupitelstvo města

se sejde

ve čtvrtek 7. února

Hovory s občany 

od 15,30 hod.

PODĚKOVÁNÍ
děkujeme tímto

za finanční dar ve výši 100 000,- Kč
panu Petru Schmierovi, jednateli firmy

PLAZMA TECH SYSTEMS s.r.o.

Sbor dobrovolných hasičů
Nové Město na Moravě

Tato borovice černá roste v N. Městě na Veslařské ulici. Sázena byla 
v roce 1963, je tedy jen o tři roky mladší než diskutované borovice na 
Vratislavově náměstí. Je však udržovaná a opečovávaná. Její majitel, Mi-
loš Mička, doporučuje borovice na náměstí nahradit mladými stromy 
a starat se o ně. A připomíná, jak v době, kdy se Vratislavovo nám. asfal-
tovalo, hrozilo, že borovice zahynou. Doporučil tehdy jako člen zeměděl-
ské komise odebrání části dlažby od stromů, výměnu zeminy a hnojení.

Chovatelské připomenutí
Základní organizace Českého 

svazu chovatelů v Novém Městě 
na Moravě byla založena 15. úno-
ra 1963, tedy před 45 lety. Na usta-
vující schůzi se sešlo 21 chovatelů 
koz, ovcí, králíků, holubů, drůbe-
že, kožešinových zvířat a exotů. 
Již tehdy bylo přijato rozhodnutí, 
že nedílnou součástí činností or-
ganizace bude pořádání pravidel-
ných výstav.

Prvá výstava se uskutečnila 17. 
a 18. srpna 1963 v prostorách teh-
dejšího JKP. Byla velmi úspěšná, 
doplněná výrobky Kary Hlinsko 
a s účastí chovatelů z organiza-

cí z Poličky, Přibyslavi a dalších 
obcí okresu Žďár n.S. Na konci 
roku 1963 měla ZO N. Město již 
53 členů.

Organizace byla vždy aktivní 
a funkční, jelikož v čele vždy stáli 
obětaví předsedové: Vítězslav Fi-
ala, Miloš Mička, Jaroslav Lacina, 
Aleš Zelený, Jan Jelínek a součas-
ný předseda Jaroslav Dudek.

Prvních deset roků nebyla spo-
lečná činnost vůbec snadná. Pro-
stor pro pořádání výstav se třikrát 
měnil. V nevyhovujících prosto-
rách byl uskladněn výstavní fun-
dus, který se zpočátku zapůjčoval, 

zvláště ze ZO Přibyslav. V daném 

čase to tehdy zajišťoval Jan Cha-

loupek.

Vše se změnilo od roku 1972, 

kdy bylo započato s budováním 

současného výstaviště s potřeb-

ným vybavením pro výstavy. A to 

vždy s patřičnou podporou mi-

nulého i současného vedení měs-

ta, ale i zemědělských družstev 

Petrovice a Slavkovice.

Horácké výstavy se již staly ne-

dílnou součástí novoměstské srp-

nové pouti. A chovatelská veřej-

nost dál očekává pořádání výstav 

Jarních – prodejních a speciál-

ních – užitkových holubů a exotů. 

Pro svoji zdatnost byla novoměst-

ská ZO pověřena uspořádáním 

Okresní výstavy v letech 1971, 

1974, 1982, 1995 a 1998. Dále se 

jednalo v roce 1998 o soutěžní 

výstavu okresů Žďár n.S., Jihlava 

a Třebíč. V roce 1977 a 1979  byla 

uspořádána Okresní výstava exo-

tů, v roce 1993 celostátní výstava  

mladých králíků – bylo jich vysta-

veno 3430 kusů.

Za uplynulé roky odpracova-

li členové organizace tisíce ho-

din nejen na pořádaných akcích, 

ale zvláště na zhotovování výstav-

ních klecí, voliér a dalšího zaříze-

ní a vybavení.

Návštěvník, který toto prostře-

dí za nádražím Českých drah 

navštíví, nešetří uznáním a rád 

se vrací, někdy na další výstavu 

už jako vystavovatel. Zkušenos-

ti, které lze při těchto příleži-

tostech získat, týkají se zejména 

zdraví zvířat a jejich přežití, jsou 

nevyčerpatelné. Vždyť národní 

bohatství se vztahuje i k zacho-

vání genofondu chovných čes-

kých plemen holubů, drůbeže 

a králíků.

Chovatelství vyžaduje starost-

livost, skromnost a obětavost. 

Jsou to prvky, které v naší součas-

né společnosti chybí. Právě tato 

náročnost formuje zvláště mla-

dé lidi.  Což je problém chovatel-

ství jako celku a dotýká se i ZO 

N. Město – členská základna dnes 

čítá 20 členů.

Díky jejich obětavosti je organi-

zace plně funkční.

Chov drobných zvířat je ná-

ročný na prostředí, roli garanta 

vždy hrál venkov. Pokud jsou ješ-

tě zachovány podmínky pro tuto 

ušlechtilou činnost, dejme pro-

stor a podporu mladým lidem. 

Jsem poslední žijící člen ustavu-

jící ZO v roce 1963. Vyvstává pro 

mě otázka -  budou pokračovate-

lé?                               Miloš Mička

Digitální televize

instalace zdarma

více info na tel. 721 088 873

Nabízím pronájem 
nebytových prostor 75 m2

Vratislavovo nám. 13
(vedle polikliniky), 1. patro

tel. 777 892 390


