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Novoměstsko

Zatím jsou pod hrází Kazmírova rybníka hromady hlíny a v době mír-
né zimy bláto. Časem se snad tento opomíjený městský kout změní v parčík 
s pískovištěm nebo klikatým asfaltovým pásem pro malé začínající cyklisty.

Budeme od státu kupovat Kazmírův rybník?
Zastupitelé města rozhodují dne 

7. února o tom, zda město požá-
dá nebo nepožádá o odkup Kaz-
mírova rybníka. V polovině loň-
ského roku se město pokoušelo 
získat do svého majetku rybník 

bezplatně. Argumenty o tom, že 
se nejedná o klasický chovný ryb-
ník, nýbrž o součást protipovod-
ňové soustavy, neobstály. 

V současné době město pla-
tí ročně 118 tis. Kč za pronájem. 

Bez pronájmu by stát nesouhlasil 
s rekonstrukcí rybníka a nepodí-
lel se na opravách (svého majet-
ku!). Z nákladů v částce 13 mil. 
hradí stát 11 mil. Kč. Odhadova-
ná kupní cena by se měla rovnat 
třem ročním nájmům, tedy při-
bližně 350 tis. Kč. 

Základní rekonstrukce skon-
čí v letošním roce, město však  
plánuje pokračovat v parko-
vých úpravách a s případným 
využitím plochy pod hrází ryb-
níka pro sportovní aktivity 
mládeže.

Zastupitelé volí ze tří možnos-
tí. Rybník státu vrátit, dále platit 
pronájem, nebo rybník odkou-
pit.  Rada města doporučuje od-
koupení. 

Budovu 1. ZŠ čekají „stavební“ prázdniny
Žáci 1. základní školy v N. Měs-

tě  si letos odnesou školní vysvěd-
čení o týden dříve než ostatní ško-
láci. A hned po dětských hláscích 
rozezní školu stavební ruch.

Už dvakrát byla v předchozích le-
tech plánována výměna všech oken 
v budově a obměna topného systé-
mu. Nepodařilo se získat státní pří-
spěvek, stavební práce se tedy od-

kládaly. V letošním roce už se  ke 
stavebním úpravám přikročí, a to bez 
ohledu na to, zda bude žádost o státní 
příspěvek úspěšná. Finanční náklady 
jsou odhadovány na 12 mil. Kč.

Dětská turistická a sportovní základna v Olešné
Vedení města se v minulém roce 

rozhodlo převést do správy novo-
městského Domu dětí a mláde-
že nevyužitou budovu základní 

a mateřské školy v Olešné. Budova 
bude nákladem 900 tis. Kč upra-
vena pro vícedenní pobyty dětí 
a mládeže. Dá se předpokládat, že 

ji vzhledem k blízkosti Zuberské-

ho rybníka a upravovaných lyžař-

ských tratí budou moci využívat 

dětské organizace po celý rok.

Jak sdělil ředitel DDM Lubo-

mír Šula, rád by dokončil všech-

ny opravy a nakoupil vybavení 

co nejdříve, zájemci o prázdni-

nové pobyty se hlásí již nyní. 

Budovu však budou v průběhu 

roku samozřejmě využívat i no-

voměstské děti a zejména je tu 

příležitost pro pořádání kultur-

ních a sportovních akcí pro mlá-

dež z Olešné. 

Pozor na spekulanty
Z prvních jednání s nájemci 

městských bytů určených k pri-
vatizaci vyplývá, že část nájem-
níků vyššího věku a bez potomků 
v přímé řadě nemá o koupi bytu 
zájem. Zejména jim patří varo-
vání, aby byli opatrní při jedná-
ní s možnými spekulanty nabíze-
jícími výpomoc prostřednictvím 
smluv o smlouvách budoucích.

Vhodný způsob jak si zajistit 
bydlení v nájmu v městském bytě 
je směna bytu se zájemci o kou-
pi, kteří jsou v nájmu v bytě neur-
čeném k privatizaci. Poptávka po 
výměně bytů „neprivatizovaných“ 
za privatizované“ je vysoká.

Mlynářská stezka
chce nabízet větší komfort

Cyklistická trasa Mlynářská 
stezka byla otevřena v roce 2006. 
Začíná v Novém Městě na Mo-
ravě, vede  rozmanitým terénem 
přes jižní část Vysočiny k nížinám 

u řeky Dyje a končí v příhranič-

ním rakouském městečku Har-

degg. V blízkosti trasy je leží 48 

mlýnů.

Města a mikroregiony ležící po-

dél Mlynářské stezky se sdružu-

jí s cílem přípravy a realizace no-

vých projektů a chtějí turistům 

nabízet nová odpočívadla i kvalit-

ní služby a servis včetně ubytová-

ní. Nové Město na Moravě – vý-

chozí nebo také cílový bod trasy  

- uvažuje o zbudování regenerač-

ního hygienického zázemí s kva-

litními WC a sprchami.

Rekonstrukce
Nečasovy ulice

V letošním roce projde velkými 
úpravami Nečasova ulice, a to po 
celé délce od kruhového objezdu 
k centru města. Podél mírně zú-
žené vozovky budou zbudovány 
po obou stranách chodníky. Sou-
částí rekonstrukce bude plynofika-
ce a  výměna kanalizace. Na výmě-
ně kanalizace se bude, stejně jako 
v obdobných případech, finančně 
podílet Svazek vodovodů a kanali-
zací Žďársko, celkové náklady jsou 
propočteny na 10,2 mil. Kč.



2

Úmrtí

Narození

Kino

Horácká galerie

Poděkování

Horácké muzeum

Klub seniorů

Kulturní dům
12. 2., 19 h – Kornelovy  vdo-
vy: Černá komedie Ákose Ker-
tésze o čtyřech pozůstalých že-
nách, které postupně odkrývají 
tajemství zemřelého. S téměř 
detektivní zápletkou objevují 
ve svém zemřelém, kterého tak 
důvěrně znaly a milovaly, zcela 
jiného, neznámého, překvapi-
vě cizího člověka. Hrají: Miri-
am Kantorková, Michaela Doli-
nová, Radka Stupková, Milena 
Steinmasslová/Jana Šulcová. 
Vstupné 160 a  150 Kč, před-
prodej IC tel.: 566 650 254
po 25. 2., 17 h. – Hra energií: En-
kaustika -  další setkání s mistry 
reiki Soňou a Mirkem Navráti-
lovými. Enkaustika - ukázka du-
chovní techniky. Na závěr pro zá-
jemce - reiki, meditace, dikša.
Vstup volný 
út 26. 2. 19 h. - SCREAMERS - 
TRAVESTI SHOW - A jedeme 
dál! S čím přijedou naše „dívky“ 
tentokrát? Nechme se překvapit 
v nové travesti show.
Vstupné 160 a 150 Kč. Předpro-
dej v IC - tel.: 566 650 254
Připravujeme:
st  12. 3. Recitál Josefa Fouska 
po 17. 3. Beseda s JUDr. Mirosla-
vem Antlem

 18. 1. Emil Peňáz (1959)
 18. 1. Božena Altová (1924)
 20. 1. Ivo Svoboda (1952)
 25. 1. Jan Chaloupek (1934)
 26. 1. Jaroslava Máčková (1950)
 27. 1. Ludmila Brátová (1946)
 30. 1. Marie Gajdorusová (1928)
 1. 2. Josef Vyoral (1949)

 12. 1. Ondřej Novák
 15. 1. Evelina Prokopová
 17. 1. Vendula Sochorová
 19. 1. Jakub Jelínek
 18. 1. Hugo Sláma

Děkuji personálu Domu s pečo-
vatelskou službou i infekčního 
a interního oddělení novoměstské 
nemocnice za péči, kterou poskytl 
mé mamince, paní Věře Benešo-
vé. Děkuji také všem za projeve-
nou účast při jejím pohřbu.

Mgr. Věra Dvořáková

Děkujeme všem přátelům, zná-
mým a spolupracovníkům, kte-
ří se přišli dne 8. ledna rozlou-
čit s naším manželem a tatínkem, 
panem Václavem Loubem. Naše 
poděkování patří také panu děka-
nu Daňkovi za slova útěchy.

rodina Loubova

V Novém Městě na Moravě se natáčel film o Haně Brady

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...
13. st v 10 h.
Kytice pohádek 1
60 min, animované pásmo, 15 Kč
13. st v 19,30 h.
Vetřelci vs Predátor 2
USA 2007, sci-fi horor, české ti-
tulky, 89 min, premiéra, od 15 let, 
65 Kč - Dvě nejznámější monst-
ra filmového světa zavítají na naši 
planetu.
15. pá v 19,30 h., 16. so v 19,30 h. 
Václav
ČR 2007, tragikomedie, 97 min, 
premiéra, přístupný, 65 Kč - 
O vesnici a jejím bláznovi. 
20. st v 19,30 h. 
Hitman
Francie/USA 2007, akční-thriller, 
české titulky, 96 min, premiéra,  
od 12 let, 60 Kč - Adaptace počí-
tačové herní série, která už něko-
lik let trhá žebříčky prodejnosti. 
22. pá v 19,30 h. 
Na druhé straně  Filmový klub
Německo/Turecko 2007, české ti-
tulky, drama, 122 min, pemiéra, od 
12 let, 60 Kč - Osudy syna, který se 
pokouší napravit zločin svého otce, 
a ženy snažící se pomoci uvězně-
né kamarádce. Ani jeden  netuší, že 
jsou jejich osudy spojené. 

Inside Hana´s suitcase (Uvnitř 
Hanina kufříku) je prozatímní 
anglický název dokumentárního 
televizního filmu, který od loň-
ského roku natáčí kanadský re-
žisér v České republice a několi-
ka dalších zemích. Vylíčí šťastné 
dětství Hany Brady a jejího bra-
tra Jiřího, posune se v ději do 

Osvětimi a podívá se do tvá-
ří dnešních dvanáctiletých dětí 
– českých, japonských, kanad-
ských a německých.

V Novém Městě na Mora-
vě strávil filmový štáb nejvíce 
času v 1. základní škole. Kon-
krétně s žáky 6. B tříd  a s Mgr. 
Jaroslavou Hnízdilovou, učitel-
kou dějepisu a občanské výchovy.
Co všechno bylo třeba před ná-
vštěvou filmařů připravit, popisu-
je Mgr. Hnízdilová: Filmaři si přá-
li natáčet s dětmi ve věku Hany. 
Pan ředitel mě požádal, abych ze 
současných šestých tříd jednu  vy-
brala. Bylo to těžké rozhodování, 
ale volba padla na 6. B. Děti dosta-
ly za úkol přečíst si předem kníž-
ku Hanin kufřík od Karen Levine. 
A zase nebylo jednoduché zajistit 
najednou potřebný počet výtisků, 
ale podařilo se.

Filmaři přijeli  6. prosince. Ka-
nadský režisér doprovázený čes-

kým štábem společnosti INFILM 
Praha si pro natáčení vybral ro-
hovou přízemní třídu. Děti nej-
prve naslouchaly vzpomínkám 
a vyprávění Jiřího Brady a jeho 
dcery, poté  následovaly jejich 
dotazy na všechno možné, co se 
v knize Hanin kufřík nedočetly 
(zda se někdy někde našel i Jiří-
ho kufřík, co se stalo se fenkou 
Sárou...). Přitom si filmaři z ma-
lých besedujících vybírali ty nej-
aktivnější pro další natáčení – in-
dividuální. 

Byl to pro děti veliký zážitek, do-
dává Jaroslava Hnízdilová. Samot-
né natáčení i skutečnost, že každý 
z žáků získal 300 Kč – první sku-
tečný honorář v životě.

Film bude pravděpodobně do-
končen ke konci letošního roku. 
Jak sdělil asistent režie Jiří Kačí-
rek, lze očekávat, že jej Česká tele-
vize uvede na počátku roku 2009.

E. Jašková 

ZUŠ Jana Štursy
Koncert jazzové a populární 
hudby  - čtvrtek 28. února,  17 h. 
v sále kina

Výstava  “Flamberg”, která 
bude přístupná do soboty 1. 3.,  
je věnována  stejnojmenné spo-
lečnosti historického šermu ze 
Žďáru nad Sázavou. Ve výstav-
ním sále jsou k vidění  nejen 
repliky různých druhů zbraní 
-  palných, střelných, bodných 
a metacích (např. děla, muške-
ty, pistole, kordy, meče, seke-
ry), ale i zbroje, historických 
kostýmů, praporů apod., které 
Flamberg využívá při svých vy-
stoupeních. V jedné z vitrín je 
pak ukázka originálních před-
mětů s touto tématikou, které  
pocházejí  ze sbírek  Horácké-
ho muzea.

Skupina 4 + hosté - Mladí tře-
bíčští studenti s výtvarnými zájmy 
se nejprve sdružují kolem Ludví-
ka Bahnera. Jejich kroužek měl na 
svou dobu velmi dobrou úroveň 
a postupně se rozrůstá o další čle-
ny. Tak Skupina 4, na jejímž for-
mování měl značný vliv profesor 
Ladislav Novák, vstupuje v polo-
vině šedesátých let 20. století na 
svou objevnou cestu za uměním 
a z této cesty dosud nesešla. (do 
23. března 2008).

12. 2., gobelín. salonek KD, 15 
h. -  Jak se dělá film – pásmo 
animovaných filmů včetně uká-
zek loutek, přednáška MUDr. B. 
Nováka
18. 2., DPS, 15 h. – Černá hodin-
ka aneb co nás potkalo – vyprá-
vění členů
25. 2., jídelna II. ZŠ, 17 h. – Me-
renda s hudbou k poslechu i k 
tanci

Pozvánka
MO SON ČR zve všechny 

členy na výroční schůzi, kte-
rá se koná ve velkém sále kul-
turního domu dne 13. 2.  v 17 
hodin.

Program: bilance činnosti za 
uplynulý rok, zpráva o hospo-
daření, volba nového výboru, 
členské příspěvky na rok 2008 
a diskuze. Všichni členové jsou 
srdečně zváni.

za MO SON ČR 
Ladislav Apolín, předseda
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Dům dětí a mládeže

Truhlářství
výroba dveří z masivu i lamina

plovoucí podlahy Parador

a veškeré jiné truhlářské práce

tel. 777 225 038

Z významných

výročí

Klub maminek

Zvoneček
11. 2. –Velký karneval, karneva-
lové cvičení v maskách. 
12. 2. od 9 h. - Cvičení pro krás-
nou postavu a zdraví
13. 2. - Výtvarná dílna, budeme ča-
rovat s domácí plastelínou. Maminky 
zveme na posezení při čaji a kávě a k 
popovídání o běžných věcech života. 
18. 2. Břišní tance
19. 2.  od 9 h. - Cvičení pro krás-
nou postavu a zdraví, aerobic
20. 2. Rozdíly v komunikaci žen 
a mužů: Zdá se Vám Váš muž 
málo komunikativní? On je ovšem 
jiného názoru? Proč je tomu tak, 
se dozvíte na naší besedě.

Cena všech programů je 30 Kč 
pro celou rodinu,

pokud není uvedeno jinak,
programy začínají v 8,30 h.

9. 2. 9,30 h.  Valentýnská přáníč-
ka:  vyrobíte si přáníčko, kterým 
určitě potěšíte... Přezůvky s se-
bou, vstupné 30 Kč.
16. 2., 9,30 h. – Kulinářská dílna: 
Ukuchtíme si něco slaného i slad-
kého a k tomu si připravíme dob-
ré pitíčko. Pak už si budeme jenom 
povídat a vyměňovat recepty. Ne-
zapomeňte na kuchařskou zástěru! 
Přezůvky s sebou, vstupné 40 Kč.
23. 2., 9,30 h. – Mulťásek: Pro-
střednictvím nejrůznějších zá-
bavných aktivit se dozvíme zají-
mavé informace a dětech a lidech 
jiných národností. Poodhalíme 
kulturu Ukrajiny, arabských zemí 
a Vietnamu. Čeká vás zajímavé 
povídání, tvoření, hry. Přezůvky 
s sebou, vstupné 30 Kč.

27. 2. 1838 se ve Smiřicích 
u Hradce Králové narodil Josef 
Šimek (1. ředitel chlapecké školy 
v N. Městě, 170. výročí narození, 
zemřel 23. 4.1902 v N. Městě)
28. 2. 1928  zemřel v Pardubi-
cích Jan Šír (malíř, učitel kresle-
ní, 80. výročí úmrtí, narozen 12. 
7. 1868 v N. Městě)

Pedikúra
cena za služby

pedikúra 100 Kč
stříhání nehtů 80 Kč

a jiné služby: lakování nehtů,
masáže dol. končetin, lýtek

Jitka Petrová
tel. 605 40 33 93

INZERCE
• Daruji klec na okrasné ptac-
tvo, rozměry: š 80cm, h 45cm, 
v 105cm., doma vyrobená, rok 
používaná, s výsuvnou zásuvkou 
na čištění. Tel. 608539572.
• Vyměním měst. byt 2+1 v Bys-
třici n.P. (koupelna s vanou, 1. 
posch.) za 2+1 nebo větší v NM. 
tel. 566 550 336
• Daruji za odvoz manželskou 
postel a 2 prosklené skříňky, tel. 
737 48 43 58
• Koupím garáž v NM na Holub-
ce nebo u kolejí, tel. 606 711 345

Dětské karnevaly
9. 2., 15 h. Dětský karneval 
v Křídlech - hraje živá hudba, ka-
pela: Šáša Krasty, vstupné: 30 Kč, 
masky vstup zdarma.
10. 2., 14 h. Dětský karneval 
v Pohledci  - pořádají rodiče dětí 
z MŠ Pohledec

Masopustní karneval v MŠ Drobného
Naše krásná školička se snaží kaž-

doročně dětem připomínat tradi-
ce našich předků. Nejinak tomu 
bylo i letos v období masopustní-
ho veselí. V denních činnostech 
děti poznávaly atmosféru a zají-
mavosti lidových zvyků a tradic. 
Letos jsme se všichni sešli ve tří-
dě Krtečků, kde na nás čekali pirá-
ti ve své válečné lodi, na které ne-
chybělo kormidlo, pirátská vlajka, 
truhla s pokladem a kotva, a přiví-
tali nás písní s vůní moře a dálek… 
Na moře s piráty chtěli hned vy-
jet krásní sněhuláčkové, lesní zví-
řátka, princezny, kovbojové a dal-
ší půvabné postavičky, které přišly 
na náš karneval. Ale kdepak pirá-
ti! Měli pro nás připravené zajíma-
vé úkoly. Nejprve jsme museli hle-
dat v moři ukryté škebličky, z nich 
jsme získali „perly“, z kterých bylo 
potřeba navlékat korále a náhrdel-
níky. Povedlo se! Další úkoly byly 
pro zdatné rybáře – chytání ryb na 

udici nebo jenom na vlasec! No, to 
byla fuška. Ale plné kádě ryb vy-
razily našim pirátům dech. Za od-
měnu dostala každá třída od pirátů 
truhlu s pokladem – tam bylo zla-
ta… A jaký byl závěr? Zpěv a tanec 
při hudbě „mořských vlků.“ Spoko-
jenost všech zúčastněných byla vi-
dět na jejich radostně se usmívají-
cích tvářích.       Marta Juránková

Adopce na dálku
Adopce na dálku je projekt za-

střešovaný Arcidiecézní charitou 
Praha. Každá fyzická i právnic-
ká osoba může na dálku podpořit 
dítě z chudých zemí, konkrétně 
z Konga, Ugandy, Zambie, Indie, 
Litvy, Běloruska, Thajska a Ka- 
zachstánu.

Naše škola se do tohoto projek-
tu poprvé zapojila v roce 2004. 
Studenti tehdy „adoptovali” 

dnes již 18letou dívku z Ugan-
dy. Ester Nagawa po dvou le-
tech spolupráce  nemohla dále 
z důvodu otěhotnění ve stu-
diu pokračovat, tudíž z projektu 
vystoupila. Škola  však nikoli – 
počínaje lednem 2007 podporu-
jí  studenti Gymnázia Vincence 
Makovského se sportovními tří-
dami další dítě, tentokrát 12leté-
ho chlapce z Konga.

Jmenuje se Christian Mbam-
bi, žije jen s matkou a sourozen-
ci a jeho snem je stát se lékařem. 
Jeho adoptivní “rodiče” mu svý-
mi každoročními příspěvky do-
pomáhají se k tomuto snu krůček 
po krůčku přiblížit.

Výsledek sbírky uspořádané na 
půdě gymnázia ve dnech 22. - 24. 
ledna byl poslán na konto Arci-
diecézní charity Praha, odkud 
poputuje na výdaje spojené se 
studiem dítěte. Dále studenti při-
spěli i do fondu, z něhož jsou dě-
tem v zapojených zemích naku-
povány dárky.

Poděkování  patří studentské-
mu parlamentu, který tuto aktivi-
tu garantuje, dále koordinátorce 
projektu na škole Zuzaně Petrů a v 
neposlední řadě všem, kteří svým 
příspěvkem sbírku podpořili.

gynome

Město Nové Město na Moravě, Městská policie
vyhlašuje  výběrové  řízení  

 na obsazení uvolněného pracovního místa strážníka:

druh práce:
samostatná činnost směřující k zajišťování veřejného pořádku ve měs-
tě a k ochraně bezpečnosti osob a majetku. 
zákonné předpoklady zájemce: 
• státní občanství ČR 
• dosažení věku 21 let 
• způsobilost k právním úkonům 
• bezúhonnost (§ 4a zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii)
• spolehlivost  (§ 4b zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii)
• dostatečná duševní a tělesná způsobilost k výkonu povinností a oprávnění 

dle zákona o obecní policii (§ 4 zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii)

další požadavky: 
• ukončené úplné střední vzdělání s maturitou
• dobrá znalost a dovednost práce s PC (MS Word, MS Excel, MS In-

ternet Explorer)  
• řidičské oprávnění skupiny B, 
• zbrojní průkaz skupiny D, E výhodou, ne podmínkou
• znalost jednoho cizího jazyka výhodou, ne podmínkou 
• spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost, komunikativnost, dů-

slednost a flexibilita 
• praxe v oboru (Městská policie, Policie ČR, bezpečnostní služba 

a pod.) vítána
• předpokládaný termín nástupu duben / květen 2008.

písemná přihláška do výběrového řízení:
musí obsahovat jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo na-
rození zájemce, státní příslušnost zájemce, místo trvalého pobytu zá-
jemce, číslo občanského průkazu zájemce 

doklady, které zájemce předloží: 
životopis, ve kterém je třeba uvést údaje o dosavadních zaměstnáních, 
o odborných znalostech a dovednostech, přičemž za součást životopi-
su je vyžadováno i prohlášení, zda byla, či nebyla uchazeči v posledních 
pěti letech uložena ve správním řízení sankce za přestupek či jiný správ-
ní delikt, včetně uvedení kdy a jakým jednáním byla skutková podstata 
tohoto přestupku či jiného správního deliktu naplněna
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

lhůta, místo a způsob podání přihlášky:
doručením písemné přihlášky s požadovanými doklady do 29.2.2008 
k  rukám velitele Městské policie Nové Město na Moravě, ul. Školní 
448. Bližší informace přímo u velitele MP. (tel. 566 618 367)
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Názory zastupitelů
Nedáme, sami máme málo

Informace odboru SVZ
o zániku příspěvku na zvýšené  životní náklady

Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci 
veřejných rozpočtů, v platném zně-
ní, přinesl řadu změn, a to i v oblasti 
dávek sociální péče. Dle článku LXI, 
části 37 tohoto zákona došlo k ukon-
čení výplaty jedné z dávek sociální 
péče – příspěvku na zvýšené život-
ní náklady. Zákonodárce tento pří-
spěvek a jeho výplatu zrušil od 1. 1. 
2008. Z toho tedy vyplývá, že se neo-
dejímá rozhodnutím, ale byl zrušen 
ze zákona, a tedy se proti tomuto ne-
lze odvolat.

Tento příspěvek pobíralo ke 
konci roku 2007 více než 700 ob-
čanů správního obvodu Nového 

Města na Moravě. Nárok na něj 
měli občané, kteří používali trvale 
nějakou ortopedickou nebo kom-
penzační pomůcku a měli zvýše-
né výdaje související s používá-
ním těchto pomůcek, a to až do 
výše 200 Kč měsíčně. 

S ohledem na cílovou skupinu 
uživatelů této dávky a vzhledem 
k informovanosti občanů považo-
val MěÚ Nové Město na Moravě 
za vhodné a korektní o tomto ne-
příjemném faktu každého příjem-
ce jednotlivě informovat. Proto 
bylo každému příjemci dávky po-
čátkem ledna 2008 rozesláno sdě-

lení o ukončení výplaty příspěvku 
s tím, že poslední výplata příspěv-
ku náležela za měsíc prosinec roku 
2007. Tento postup byl doporučo-
ván i nadřízenými orgány.  

Vzhledem k větší informova-
nosti občanů a častým dotazům 
této záležitosti jsme se rozhodli 
i touto formou uveřejnit informa-
ce o zániku příspěvku na zvýšené 
životní náklady. S jakýmikoliv do-
tazy k této problematice je mož-
no se obrátit na tel č. 566 650 240 
nebo 566 650 241. 

 Mgr. Petr Švanda
vedoucí odboru SVZ MěÚ

Město Nové Město na Moravě oznamuje občanům města
a jeho místních částí, že od 4. února do 30. června 2008

je vybírán místní poplatek za komunální odpad na rok 2008
od občanů majících na území obce trvalý pobyt.   

Poplatek je stanoven obecně závaznou vyhláškou města č.2/2007 
„O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“
ve výši 460 Kč na osobu a rok. 

Poplatek je splatný jednorázově.
Místní poplatek je možno uhradit v hotovosti na pokladně MěÚ, 

Vratislavovo nám. 103:
Po, St      8.00 – 11.30      12.30 – 17.00  hod.

Poplatek zde také uhradí občané bytových domů
ve správě společnosti Novoměstská správa budov s.r.o.

Vážení občané,
jak jste byli informování v minu-

lém čísle Novoměstska, město Nové 
Město na Moravě připravuje stra-
tegický plán rozvoje města. Jedním 
z podkladů pro tvorbu strategického 
plánu města je dotazník, který na-
leznete v příloze tohoto čísla.  Chtě-
li bychom Vás požádat o  spoluprá-
ci na připravovaném plánu rozvoje 

města prostřednictvím odevzdání 
vyplněného dotazníku na jednom 
ze sběrných míst od 10. 2. 2008 do 
30. 4. 2008. Sběrnými místy jsou: 
• podatelna MěÚ N. Město na 

Mor.  Vratislavovo nám. č. 103,  
• MěÚ N. Město na Mor., odbor 

RRÚPSŘ budova polikliniky, Vra-
tislavovo nám. 12, kancelář č. 312

• Informační centrum
• Městská knihovna
• I. ZŠ N. Město na Mor., chodba 

v přízemí hlavní budovy,
• II. ZŠ N. Město na Mor., vestibul 

školy (ve školách  mohou  vypl-
něné dotazníky odevzdat žáci). 
Předem děkujeme za  ocho-

tu a zájem podílet se na tvorbě 
tak důležitého dokumentu jako 
je strategický plán rozvoje města 
Nového Města na Moravě.

Podrobný seznam sběrných 
míst včetně jejich otevírací doby 
je v Dotazníku na str. 10.

Sv. Janoušková, odbor RRÚPSŘ

Je sobotní ráno 26. ledna. Začíná 
další zimní víkend. Na Vysočině 
by hodně z nás tuto dobu využi-
lo pro aktivní odpočinek na sně-
hu. Paní zima však od nás odvrací 
svou tvář. A tak, pokud nezvolíme 
projížďku z kopce nebo bruslení 
na zimním stadionu, musíme vzít 
zavděk počasím spíše podzimním, 
aspoň trochu vlídným a kochat se 
zimní Vysočinou bez sněhu.

Ale dá se také udělat něco ne-
jen pro sebe. A tak vyrážíme ješ-
tě za tmy z domu a scházíme se na 
gymplu – parta nespavců. Začíná 
nám tradiční lednové a únorové 
sobotní dopoledne.

Rychle připravit šatny – přihlá-
silo se sedm týmů a my je musí-
me „nacpat“ do tří šaten. Doufej-
me, že v tomhle zmatku nikdo nic 
neztratí. S úsměvem na tváři sli-
bujeme, že je to poslední dnešní 
komplikace. Rychle na plac. Už 
visí tabulky a rozpis pořadí zápa-
sů, stojí mantinely, týmy mají své 
místo na lavičkách v zámezí.

Hlavní pořadatel seznámí přítom-
né s pravidly pro halovou kopanou. 
Seriál šesti turnajů začíná. Běhá ko-
lem 50 malých „špuntů“ a ti válčí za 
čest svého týmu. Tleská se, trenéři se 
zlobí a radují. A co je hlavní, kluci 
jsou jinde než před bednami plnými 
neuskutečnitelných příběhů. Tady 
je přímý přenos a jsme u toho. Sudí 
píská, poslouchá sem tam poznám-
ky „o kapřících“, ale svou úlohu zvlá-
dá se ctí. Turnaj probíhá plynule, 
bez protestů a s koncem dopoled-
ne se chýlí ke konci. Vítězí Nedvědi-
ce a za ní se řadí: 2. Nové Město, 3. 
Nová Ves, 4. Strážek, 5. Bystřice, 6. 
Velká Bíteš, 7. Benfika N. Město.

Teď musíme dohlédnout, aby 
každý odešel se svou čepicí, s ba-
tohem v ruce a ve svých botách. 
Zdá se, že se podařilo – ovšem 
zdá se. Po úklidu haly a šaten na-
cházíme brýle (hrál v čočkách), 
sálovky (neměl s sebou mamin-
ku) a dres (nebyl vítězný). Přijí-
máme omluvné telefonáty a do-
mlouváme se na vrácení věcí 
původním majitelům.

Pro dnešní dopoledne hotovo. 
Ještě pětkrát. Poděkovali jsme si, 
vše potřebné jsme vrátili do ka-
bin na, ještě fotbalovém, stadionu 
a jde se domů.

Následuje rychlý oběd a v naší 
obci je dnes odpoledne masopustní 
průvod masek. Jde se na věc. Oblé-
kám masku a s úderem 13. hodiny 
vyrážíme – harmonikář a hlouček 
masek. Zpíváme (pokud známe 
slova), pak zpívá jen harmonikář. 

Pomalu procházíme obcí a odpo-
ledne kvapem utíká. Za tmy dorá-
žíme všichni (nikdo neodpadl) na 
gulášek a večer je tentokrát tuze 
krátký. Těšíme se na další maso-
pustní průvod.

Proč to všechno píšu? Proto-
že rozpočet, který „jsme“ schváli-
li, umožní spolkům a podobným 
„bláznům“ pouze porvat se doslo-
va o peníze, které nejsou ani pěti-
nou toho, co by pro část své čin-
nosti potřebovaly. A tak budou 
buď prosit a žadonit u sponzorů, 
anebo se v sobotu raději vyspí. Ale 
vlastně, děláme to pro sebe a baví 
nás to, tak co si stěžujeme. Město 
má své priority a samo má málo.

A tak, protože v sobotu dospá-
vat nebudeme, budeme shánět 
peníze na zaplacení pronájmů 
hal, na cestování za zápasy a tur-
naje, na odměny vítězům a ceny 
útěchy poraženým. Budeme pro-
sit o dary na nové kostýmy ma-
sek, aby se děti vůbec zajímaly 
o to, co to masopust je a proč ti 
blázni tady tak křepčí.

Těšíme se na další soboty a ča-
sy, kdy podpora podobně „posti-
ženým“ bude zájmem města.

Ing. František Laštovička,
zastupitel za KDU-ČSL

Krátce
 K 1. 1. 2008 bylo v Novém Měs-

tě na Moravě evidováno 79 osob 
s adresou trvalého pobytu na 
sídle ohlašovny Vratislavovo ná-
městí 103. Jedná se o tzv.  úřední 
adresu pobytu. Nejčastěji je tento 
údaj evidován v důsledku zruše-
ní  údaje o místu trvalého poby-
tu osoby, která se sama na jinou 
adresu  nepřihlásí, ale na dřívěj-
ším bydlišti se nezdržuje a ne-
má k němu užívací právo. Z vý-
še uvedeného počtu osob je dále 
7 dětí narozených ve zdejší ne-
mocnici matkám s evidovaným 
pobytem na ohlašovně nebo 
matkám s cizí státní příslušností, 
neboť se rodiče před narozením 
dítěte nedohodli jinak.

 Druhého nejstaršího občana N. 
Města, pana Vincence Žáka, na-
vštíví 15. února při příležitos-
ti jeho 97. narozenin s dárkem 
a přáním pevného zdraví zástup-
ci města v Domově důchodců 

Mitrov. Obdobná návštěva se při  
příležitosti 97. narozenin usku-
tečnila v srpnu minulého roku 
u nejstarší  občanky města paní 
Růženy Vojancové.

 Soutěžního televizního pořadu 
Bludiště se zúčastní třída 8. C z 
1. ZŠ. Natáčení pořadu se koná 
dne 18. února v Ostravě.

 Dne 17. ledna se v Horácké gale-
rii sešlo vedení města s místními 
podnikateli a  vedoucími pracov-
níkyox největších místních pod-
niků a bank.  Kulturní program 
připravený ZUŠ Jana Štursy vy-
střídaly základní informace o re-
gecentru a ve volné diskusi zbyl 
dostatek prostoru pro inspirativ-
ní nápady a pracovní kontakty.

 Dne 31. ledna podávali  zástup-
ci bankovních domů v budově 
MěÚ zájemcům o koupi měst-
ských bytů informace o možných 
půjčkách. Zájem ze strany veřej-
nosti o tuto službu byl velký.



5

INZERCE

SOLNÁ JESKYNĚ
Zveme vás do solné jeskyně

poznat sílu soli.

Žďár nad Sáz., tel. 724 399 528

Brodská 1875/25 – Stalingrad

Kosmetické studio 
FACE TO FACE

Veronika Ptáčková

Masarykova 1494 
(budova Hyundai)

Nové Město na Moravě

pracovní doba dle objednání 
tel. 774 620 816

◆ celkové ošetření pleti

◆ mikromasáž očního okolí

◆ barvení obočí a řas

◆ semipermanentní řasy

 (vlepování trsíků řas)

◆ epilace

◆ manikúra a péče o ruce

◆ modeláž nehtů

◆ nail art (zdobení nehtů)

◆ denní, večerní a svatební líčení

◆ relaxační masáže

◆ wellness postupy ošetření pleti

◆ možnost zakoupení dárko-

vých poukazů a profesionál-

ních kosmetických výrobků

Dne 25. 1. uletěla žlutošedá ko-
rela! Děkuji za jakoukoli infor-
maci, nálezce čeká odměna. tel. 
731 476 985, Heřmanská, Pavlo-
vova 1516/8, NM

• Vyměním družst. byt 3+1 za 
2+kk nebo 2+0, přízemí, 1. patro 
nebo výtah v NM tel. 566 615 197, 
721 605 424
• Vyměním neprivat. byt 2+kk 
za privat. 2+kk v NM, mobil: 
732 786 377
• Hledám dlouhodobý proná-
jem bytu 1+1 nebo 2+1 v NM, tel. 
728 442 818
• Levně prodám duchny (peří) 
a péřové deky,  tel. 737 48 43 58
• Vyměním státní 2+1 v Praze 
za NM, nejlépe 1+1, prosím vo-
lat po 18. hod., tel. 283 841 630, 
604 476 924

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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Občanský názor na privatizaci
Ráda bych reagovala na některé 

velmi zajímavé myšlenky zveřej-
něné v minulém čísle  Novoměst-
ska (25. 1. 2008 ) na téma privati-
zace bytů.

„koupě bytů je možnost, nikoliv 
povinnost (paní starostka)

Ano, jen do té doby, pokud ná-
jemník neuslyší, že je v Zása-
dách privatizace schválena mož-
nost prodeje bytů třetí osobě, že 
nájemné se bude zvyšovat, až na-
konec dojde k deregulaci, a samo-
zřejmě také to, že po první vlně 
privatizace přišla druhá a … vždy 
za vyšší ceny.

„nejvhodnější formou  z hledis-
ka vlastnictví bytových domů je 
založení bytového družstva sa-
motnými nájemníky“ (paní sta-
rostka)

Toto téma je natolik rozsáhlé, že 
bych na něj reagovala pouze tak-
to: Ani jeden ze 3 právníků, které 
jsme oslovili, nám formu družstva 
za účelem koupě domu se slevou 
nedoporučil. Proč asi?

„město není zákonem vázáno, 
za jakou cenu má prodávat“ (paní 
starostka)

Město je vázáno předpisem EU, 
který stanoví podmínku slevy pou-
ze v případě prodeje domů do druž-
stevního vlastnictví, ale v přípa-
dě prodeje fyzickým osobám může 
skutečně poskytovat slevu jakouko-
liv. Proto tedy zřejmě zastupitelstvo 
Nového Města schválilo fyzickým 
osobám průměrnou slevu 13%. 
Na rozdíl  například od Havlíčko-
va Brodu, kde byla základní sle-
va 27,5%, v případě rychlé koupě 

15% a po založení SVJ 10% tj. cel-
kem 45%. V Třebíči při prodeji 400 
bytů byla stanovena jednotná cena 
2 900 Kč za metr čtvereční. V Br-
ně základní sleva 20% a po opravě 
domu do 3 let další sleva 40%. Mys-
lím, že není co dodat. Snad mož-
ná jen to, že sleva za rychlou koupi 
v Novém Městě nepřipadá v úvahu, 
neboť do městské pokladny přibu-
de za každý měsíc z našich 461 pri-
vatizovaných bytů asi 1 000 000 Kč 
(pouhý odhad).

„Osobně myslím, že došlo k za-
vlečení dobře fungujícího občan-
ského sdružení (SON) do politic-
kého soukolí. Tím ztratilo důvěru 
občanů a nemůže už proto v plné 
šíři pomáhat nájemníkům při kou-
pi bytů.“ (Bc. D. Havlíková)

SON se na setkáních s občany 
dozvěděl, jaké jsou jejich předsta-
vy a přání. Jeho zástupci deklaro-

vali, že se budou snažit jich v jed-
nání se zástupci města dosáhnout. 
Pokud je zastupitelstvo nechtělo 
respektovat a postavilo se k pri-
vatizaci jako k politickému roz-
hodnutí, pak se od toho SON měl 
distancovat. Měl se postavit  před 
občany a říci jim to na rovinu 
a pokusit se najít východisko z té-
to  situace. Protože to SON neu-
dělal, ztratil důvěru občanů.

Závěrem své polemiky k privati-
zaci bytového fondu N. Města, po-
slední reakce. Byla jsem přítomná 
Hovorům s občany i jednání za-
stupitelstva z 20. 12. 2007. Zde 
jsem pochopila, jak se cítil Mis-
tr Jan Hus v Kostnici. Máme štěs-
tí, že žijeme v demokratické spo-
lečnosti a tak nám, kteří jsme tam 
marně argumentovali, alespoň 
nehrozí upálení. 

Mgr. Jaroslava Hnízdilová

Privatizace bytů a emoce
Chtěl bych se vyjádřit se k  člán-

ku paní starostky v Novoměst-
sku z 25. ledna. Jsem totiž  jedním 
z nájemníků, kterých  se privatiza-
ce tvrdě dotkne. Veřejnost si zaslou-
ží poznat i názory opačné strany.
Paní starostce se nezdá zcela po-
chopitelné, že se občané, často vel-
mi emotivně, vyjadřovali k pod-
mínkám privatizace, tak jak byly 
nastaveny. Podívejme se na situa-
ci realisticky, tentokrát bez emocí.
Paní starostka se podivuje, že se ob-
čané cítí ohroženi a ceny se jim zda-
jí vysoké. Zastavme se nejdříve u pr-
vořadého problému, a to cen. Chtěl  
bych v této souvislosti znovu položit  
otázku, kterou jsme položili na jed-
nání s představiteli města 23. ledna.
Čím jsou výjimečné bytové domy 
v  Novém Městě na Moravě ve srov-
nání s obdobnými domy v Třebí-
či, Jihlavě, H. Brodě i Brně? Proč za 
ně  město požaduje částky o 40 až 50  
procent vyšší než v uvedených měs-
tech? Nemá snad toto zjištění vy-
volávat emoce, jedná-li se o statisí-
cové částky v neprospěch občanů?
Na tuto otázku jsme  obdrželi poněkud 
nesrozumitelné odpovědi. Nejsrozu-
mitelnější  se nám  zdála odpověď  ná-
sledující: „Proto, že zastupitelstvo  roz-
hodlo.“ Musíme proto položit tutéž  
otázku zastupitelům, které jsme si svo-
bodně zvolili v očekávání, že budou 
rozhodovat  ve  prospěch  občanů. I  ve  
výše  jmenovaných městech rozhodo-
vali  zastupitelé, kteří   se  též  zamýšleli   
nad  cenami privatizovaných domů.
S otázkou ceny souvisí i následují-
cí zajímavá skutečnost. Na některé  
domy byly vypracovány dva nezávis-
lé posudky různými autory. Jakou ná-
hodou byly  pro určení  ceny  použi-
ty  posudky vypracované dodatečně, 
které  hodnotí  byty cenou  podstatně 
vyšší? Jejich použití je v článku zdů-

vodněno použitou metodikou, kterou 
si  může určit znalec. Je však dobré 
se dovědět, že použitá metodika po-
čítá s životností budovy pro všechny 
její části 100  roků, to znamená i pro  
dřevěná okna, zařízení bytů atd. Me-
todika, kterou byla zpracována druhá 
řada posudků, zohledňuje životnost 
budovy podle jejích částí. Je tedy přes-
nější,  ale v konkrétním případě obyt-
ných domů vede k nižšímu odhadu.
Ve stejném článku je uvedeno, že 
vlastně město znalecké posudky ke 
stanovení ceny nepotřebuje. To je jis-
tě pravda a potvrzuje ji předchozí vý-
voj situace, která nastala po zveřejnění 
první verze cen. Ze dne na den byl totiž 
změněn způsob výpočtu a to základní 
cena i koeficienty ovlivňující cenu. Při  
tom  postup, kterým se dospělo k hod-
notám koeficientů, není nikde uveden.
Jak správně uvádí paní starost-
ka, občané se cítí ohroženi. Dodá-
vám, že právem. K tomuto pocitu 
značně přispěly jisté velmi zpochyb-
nitelné informace ze strany měs-
ta. Chci uvést jen některé z nich.
K  předpokládanému vývoji  cen bytů  
do roku  2011, tak jak  je uveden v  
příloze   k  pravidlům,   bohužel  ne-
nacházím  jediné vysvětlení.  Autor  
musel  vytvářet  svoji  prognózu  v ho-
rečném snu. Stačí se zeptat odborní-
ků  realitních kanceláří, nebo si přečíst  
článek  v  Hospodářských  novinách  z  
23. ledna tohoto roku. Podle nich lze 
pro domy našeho typu předpokládat 
v nejbližší době pokles ceny o 20 až 
25 procent. Opačná informace, lépe 
řečeno dezinformace však pomůže 
u občanů vyvolat iluzi, jak výhodné 
jsou ceny, za které se jim byty nabízí.
Následuje další, jakoby nezvratná in-
formace o tom, že uvolnění cen ná-
jmů nutně povede k jejich zvýšení 
až o 100 procent. Při tom však zce-
la zaniká prostá pravda, že  ke zvý-

šení nájmů nemusí často z důvodu 
objektivních ekonomických pod-
mínek docházet. Jako náhodou se 
opomene fakt, že již dnes je byto-
vé hospodářství města ziskové (in-
formace pochází ze senátorské kan-
celáře). Nebýt jiných zájmů města, 
nebylo by možná  nutné  zvyšovat  
nájmy  vůbec. Tento fakt potvrzu-
je i hospodaření mnohých bytových 
družstev, kde platby družstevní-
ků jsou mnohem nižší ve srovnání  
s platbami občanů za městské byty.
Nejvážnější obava občanů však  plyne 
z možnosti města kdykoliv nabídnout  
byt k odkoupení třetí osobě. Lidé 
se pak oprávněně obávají okamži-
ku, kdy u jejich dveří  zazvoní velmi 
slušný pán a oznámí špatnou češti-
nou: „Pane, já jsem váš nový domá-
cí.“ Snaha dosáhnout změn v článku 
6 pravidel privatizace však neuspě-
la. Tvrzení, že radnice nic takového 
nepřipustí, není závazné a občané 
zde nemají příliš důvodů důvěřovat.
Proti obavám občanů se oponu-
je tvrzením, že přece byty nemu-
sí nájemník kupovat a koupě je 
jen jeho rozhodnutí. Občan, kte-
rý nemá jinou možnost bydlení, 
je však tímto psychologickým ná-
tlakem přitlačen ke zdi. Rozhod-
ne se byt koupit, i kdyby  se měl 
do své smrti zadlužit. Právě v tom 
tkví úspěch radnice při privatizaci.
Vřele souhlasím s názorem  paní sta-
rostky, že starší generace se bojí, že 
nezvládne finanční zátěž. Tvrzení 
bych chtěl dokumentovat některý-
mi  čísly. Důchodce, který využíval  
stavebního spoření, může mít např.  
uspořeno 150  tis. Kč. Přestože s ni-
mi  počítal na svůj pohřeb, nebo ně-
jakou nečekanou událost, odevzdá 
je nyní městu. Musí si  tedy vypůjčit  
na průměrný  byt dalších  150 tis. Kč. 
Nemůže si z pochopitelných důvo-

dů  vzít  úvěr  na dobu  delší pěti let.
Uvážíme-li RPSN nejméně 20 %, pak 
měsíční  splátka vyjde asi na 3000 Kč. 
To není  vše. Podle skromných od-
hadů bude  nutno do oprav domu 
v příštích 5 letech investovat nejmé-
ně 50 procent kupní ceny bytu, což 
v přepočtu činí dalších  3000 Kč mě-
síčně. Připočteme-li vydání za tep-
lo, vodu atd. 5000 Kč za měsíc, pak 
jen budoucí výdaje spojené s byd-
lením  by činily 11 000 Kč  za mě-
síc. Je-li průměrný měsíční důchod  
např. 10 000 Kč, pak prosím  o ra-
du,  jak se mají zachovat starší   ob-
čané, kteří bydlí v bytech nabízených 
k privatizaci. Rád si dám poradit.
Paní starostka nás může velmi snadno 
přesvědčit, že nemáme pravdu,  když 
tvrdíme, že jsme zaplatili neskuteč-
ně více v nájmu, než bylo vloženo do  
oprav. Stačilo by zveřejnit konkrétní 
údaje o zaplaceném  nájmu i  výdajích 
na opravy po jednotlivých bytových 
domech a bude jasno, kde je pravda.

Uvedu  ještě názor k způsobu  pri-
vatizace a k celkové bytové politice  
města. Je s podivem, že vedení  měs-
ta  vydalo nemalé úsilí, aby  přesvěd-
čilo občany, že nejlepší formou je 
družstevní vlastnictví, až donedávna 
odsuzované jako socialistický přeži-
tek. Tento záměr zatím nevyšel, proto-
že občané zjistili, že doporučená ces-
ta může pro ně vést k neřešitelným  
situacím, a v drtivé většině se rozho-
dují jít cestou osobního vlastnictví
jednotlivých bytů. To i za cenu, že ne-
využijí nabízenou slevu. Interpreta-
ce ovšem nemůže být taková, že  lidé 
mají nazbyt peněz. Jejich rozhodnu-
tí je výsledkem posouzením výhod 
i nevýhod nabízených možností. Pro 
město by to měl být signál, že udělalo 
chybný předpoklad, který však nemu-
sí  být jediným.

dokončení na str. 7
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Privatizace...
pokračování ze str. 6
Chtěl bych teď popsat pravděpodob-

ný budoucí vývoj, nedojde-li ke změ-
ně  názorů na  bytový problém.  Větši-
na občanů  si byty  koupí, s výjimkou 
menšího procenta starších občanů. 
Občany, kteří si byt koupí, můžeme  
rozdělit na dvě skupiny, a to na obča-
ny v produktivním věku a  důchod-
ce -  v poměru téměř 1:1. Těm v pro-
duktivním věku  bude sice  odčerpáno  
značné  množství prostředků, ale  mají  
možnost  situací  řešit pomocí dlou-
hodobých úvěrů. Budou mít snahu 
v co  nejkratší době uvést dům do so-
lidního technického stavu. Seniorům, 
kteří též  z větší části  byty koupí, bu-
dou odčerpány prakticky všechny na-
spořené prostředky a budou odkázání 
pouze na důchod. V domech vznik-
ne neřešitelný generační  spor uvnitř 
budoucích SVJ. Tento spor se již dnes 
v době  příprav ukazuje. Mladší gene-
race nájemníků v pochopitelné snaze 
o zlepšení domu bude muset usilovat  
o  uvolnění soukromých  prostřed-
ků nájemníků ve výši nejméně 7 mil. 
Kč na dům v příštích 5 letech. I star-
ší generace by ráda žila v pěkném 
domě, ale bude mít možnost nabíd-

nout maximálně asi 1500 Kč za mě-
síc, protože na víc nebude z důchodu 
mít. Tyto prostředky však požadavky 
na opravy nepokryjí. Mladší  genera-
ce, ač  nerada,  bude muset přistoupit 
na kompromis, protože pochopitel-
ně nebude ochotna na druhé doplá-
cet. Výsledkem  bude stav,  kdy domy  
budou  dále  chátrat a opraví se jen to  
nejdůležitější. Tedy řešení neřešením.
Donedávna tak diskutovaný problém, 
co s bytovými domy, vyřeší radni-
ce skutečně svérázně. Ať si je opraví 
důchodci a ti ostatní, co s nimi bydlí. 
A jak  si poradí mladší? Raději si vez-
mou úvěr na rodinný domek, než by 
vkládali prostředky do neperspektivní 
a  zchátralé budovy. V  Novém Městě na  
Moravě pak vzniknou ghetta, podob-
ně jako např. v Mostě a jiných městech.
V  každé  situaci  je nutno  hledat  ře-
šení. Tato situace má v podstatě ře-
šení dvě. V obou případech se jedná 
o to, kde najít prostředky, aby nedošlo 
ke scénáři, který jsem se pokusil po-
psat. Jde řádově o 100 tis. Kč na nut-
né na opravy domů pro jeden byt.
Var. 1 Okolní města se rozhod-
la neodčerpat prostředky občanům 
a umožnit nákup bytu o uvedených 
100  tis. Kč levněji. Umožní tak ná-
sledné vložení soukromých pro-
středků do oprav bytového fondu.

Var. 2 Podle vzoru magistrátu Brna  
poskytnout  slevu  sice nižší, ale část  
peněz, získaných z privatizace, do-
časně zmrazit a uvolnit je formou 
dotací postupně, jako úhradu pro-
vedených oprav. Podle dostupných 
informací se v Brně jedná o dota-
ce ve výši 40 procent z ceny sta-
novené odhadcem. V obou vari-
antách by samozřejmě musel být 
smazán rozdíl mezi cenou privati-
zace pro právnické a fyzické osoby.
Věřím, že vzniklou situaci budou 
ochotni znovu posoudit naši za-
stupitelé zejména zastupitelé z řad 
nezávislých, které jsme volili v na-
ději, že problémy města i problémy 

občanů budou posuzovat rozumě 
a budou hledat přijatelná řeše-
ní, spravedlivá ke všem občanům.
Pokud se nenajde jiné řeše-
ní, mám pro sebe řešení vlastní. 
V roce 2011 požádám o umístění 
v domově důchodců a svůj zchát-
ralý byt, ve kterém budou  původ-
ní  dřevěná okna, původní kuchy-
ně i další původní zařízení, která 
podle posudku znalce musí vydr-
žet až do r. 2076, nabídnu něko-
mu ze současného vedení  měs-
ta k odkoupení za cenu, která  je 
prognózována  pro tento  rok v již 
zmíněných tabulkách.        

Mgr. Jindřich Kubeček

Poslední dva měsíce roku 2007 
přinesly celkem 14 mimořádných 
událostí a dvě velká cvičení. Mě-
síc listopad začal právě jedním 
z nich, jednalo se o cvičnou likvi-
daci výbušného systému  umíst-
něného na neurologickém od-
dělení novoměstské nemocnice. 
Hasiči evakuovali celkem 36 figu-
rantů, kteří představovali pacienty 
oddělení. Po evakuaci objektu na-
stoupil policejní psovod se speci-
elně vycvičeným psem. Mezi další 
události měsíce patří únik nebez-
pečné látky, tři případy spadlých 
stromů přes pozemní komuni-
kaci, sedm výjezdů na odstraně-
ní nebezpečných stavů po sně-
hové nadílce, když  padající sníh 
ze střech začal ohrožovat chod-
ce na chodnících, jedno otevírání 
uzavřených prostor a tři dopravní 
nehody. V měsíci prosinci dne 5. 
12. siréna oznámila požár kotelny 
v rodinném domku v obci Křídla. 
Dne 11. 12. proběhlo v areálu ho-
telu Ski prověřovací cvičení IZS 
pod názvem STAN 2007. Cvičení 
se zúčastnilo celkem pět jednotek 
zdravotníků z celého kraje a čty-
ři  jednotky hasičů. Námětem cvi-
čení byla havárie autobusu s vět-
ším počtem zraněných. Zraněné 
představovali posluchači policej-
ní školy z Jihlavy. Každý zraněný 
měl na krku cedulku se svým zra-

něním a podle toho mu byla po-
skytnuta pomoc. Na místě udá-
losti se stavěl speciální stan, který 
sloužil jako stanoviště první po-
moci. Dne 15. 12. jednotka likvi-
dovala požár pergoly s udírnou 
na ulici Sportovní. V podvečer-
ních hodinách 17. 12. došlo k do-
pravní nehodě na železničním 
přejezdu Bezděkov, nehoda se 
obešla bez zranění. Na místě zasa-
hovaly jednotky SDH Nové Měs-
to, HZS Žďár n. Sáz. a specialis-
té z HZS České dráhy Brno. Dne 
22. 12. došlo k další dopravní ne-
hodě za obcí Rovné, při této ne-
hodě byla jedna osoba lehce zra-
něna. Poslední událostí roku 2007 
byla dopravní nehoda osobního 
vozu Škoda 120 a Traktoru v obci 
Borovnice dne 27. 12. Při této ne-
hodě došlo ke zranění dvou osob. 
V období od 1. 1.2007 do 31. 12. 
2007 se naším městem nesl zvuk 
hasičských sirén k záchraně osob, 
zvířat a majetku celkem ve 111 
mimořádných událostech.  Na zá-
věr tohoto článku chci poděkovat 
všem členům zásahové jednotky 
SDH Nové Město na Moravě za 
dobře vykonanou obětavou práci 
při řešení mimořádných událostí 
a za spoustu dřiny a potu při vý-
cviku v roce 2007. Více informací 
o činnosti najdete na http://sdh.
nmnm.cz                                SDH

Sbor dobrovolných hasičů 

Redakční poznámka: Redakční rada Novoměstska rozhodla, že další pří-
spěvky občanů s tématikou ceny privatizace bytů již zveřejňovány nebudou.

NONSTOP
TAXI

723088 915,

607  927 698,  723 925 389

AUTOŠKOLA   ČERNÝ
Horní 30, 591 01 Žďár nad Sázavou,
                  tel. 566 622 811, 602 755 196,
                                 autoskola@jihlavsko.com

zahajuje kurzy k získání řidičského oprávnění 
pro skupiny A, B, T, C, E, D

nový motocykl KAWASAKI ER 5  - VĚRNOSTNÍ SLEVA!!
Žďár nad Sázavou, hotel FIT  vždy v 15,00 hod
7. února 2008
28. února 2008
18. března 2008
Nové Město na Mor., CK Hejkal Tour
Vratislavovo nám. 116  vždy v 15,00 hod.
12. února 2008
13. března 2008

Další služby: počítačová učebna, škola smyku, jízda Brnem, Jihlavou, 
možnost splátek

Školení řidičů k získání a prodloužení profesního osvědčení
Školení pro profesionální i amatérské řidiče
– Novela zákona 361/2000 Sb., bodový systém

Žďár nad Sázavou,hotel FIT  vždy v 8,00 hod.
11. - 12. února 2008
25. - 26. února 2008
Nové Město na Mor., ZD Nové Město na Mor., 
Petrovická 18. - 19. února 2008 v 8,00 hod.

Organizujeme psychologické a EEG vyšetření 
– hotel FIT, 3. patro, Žďár nad Sázavou - 9. února  2008
Z kapacitních důvodů je nutné se telefonicky objednat!!

Cestovní kancelář HEJKAL Tour,
Vratislavovo nám.116, Nové Město na Moravě,

tel. 566 618 823
Slovensko, Veľký Meder – termální koupaliště, 4. – 7. června 2008,
3 noci, cena 2490 Kč - doprava autobusem, ubytování, polopenze
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Nejlevnější nebankovní půjčky

pro všechny, i ženy na MD

tel. 777 229 889

Stomatologická

pohotovostní služba
Ošetření je poskytováno v době 

9 – 12 hod.
9. 2. MUDr. Musilová, V. Mezi-
říčí, 10. 2. MUDr. Prášková D. 
Rožínka, 16. 2. MUDr. Bartoš, 
N. Veselí, 17. 2. MUDr. Jurková, 
V. Meziříčí, 23. 2. MUDr. Folta-
nová, Svratka, 24. 2. MUDr. P. 
Konečný, NM. Sledujte stránky 

www.i-zdarsko.cz

Bruslení veřejnosti 
zimní stadion Žďár n. S.

 so  9. 2.  17.00 - 18.30
 čt   4. 2.  17.00 - 18.30
 so  16. 2.  17.00 - 18.30
 čt   21. 2.  17.00 - 18.30
 so  23. 2.  17.00 - 18.30
 čt   28. 2.  17.00 - 18.30

Pozvánka  na  Mistrovství Evropy v biatlonu 2008
Program ME

Úterý 19.2.: 
19:30   Vratislavovo nám. - Slavnostní zahájení,
 vydání startovních čísel sportovcům reprezentace ČR,  
 doprovodný program, ohňostroj

Středa 20.2.: Individuální závod
09:00               Junioři 
09:30               Muži     
12:00               Ženy
12:30               Juniorky
19:30               Vratislavovo nám. -  Slavnostní vyhlášení výsledků

Pátek 22.2.: Rychlostní závod
09:00               Junioři
09:30               Muži 
12:00               Ženy 
12:30               Juniorky

Sobota 23.2.: Stíhací závod
10:00              Muži
11:00               Junioři
13:15               Ženy                                  
14:15               Juniorky 
19:00             Vratislavovo nám. - Slavnostní vyhlášení výsledků 

Neděle 24.2.:   Štafety
10:00              Muži + Junioři
12:20               Ženy + Juniorky
13:50 Vratislavovo nám. - Slavnostní vyhlášení výsledků 
 a ukončení ME

Vážení sportovní přátelé, jmé-
nem organizačního výboru ME, 
Českého svazu biatlonu (ČSB), 
Mezinárodní biatlonové federace 
(IBU) a spolupořadatelů z SK N. 
Město na Mor. si Vás dovoluji po-
zvat k návštěvě jednoho z vrcholů 
mezinárodní biatlonové sezóny – 
ME v biatlonu pro rok 2008 v No-
vém Městě na Moravě.

Vzhledem k tomu, že těsně před 
ME se koná Mistrovství světa ve 
švédském Ostersundu, Vám bo-
hužel nemůžeme slíbit celou ab-
solutní světovou špičku, ale urči-
tě bude k vidění kvalitní startovní 
pole, včetně české reprezentace 
v nejsilnějším složení. Momen-
tální přihlášky signalizují účast 
takřka 400 sportovců z 35 zemí 
v seniorských a juniorských kate-
goriích, kromě evropských států 
budou k vidění i silné zámořské 
reprezentace USA, Kanady, prav-
děpodobně i trochu exotické Aus-
trálie a snad i Brazílie.

Pro ČSB i Nové Město na Mora-
vě je tato akce historickou událos-
tí, kdy se v novém areálu světové 
úrovně chceme prezentovat jako 
dobří pořadatelé se skvělou divác-
kou kulisou a rádi bychom, aby 
tato akce byla odrazovým můst-
kem k vrcholným biatlonovým 
světovým soutěžím. Pevně věříme, 
že nám k tomu pomůžete i Vy!

Kandidujeme na MS v letním 
biatlonu, naším cílem je zisk pořa-
datelství Světových pohárů v roce 
2010-11 a především Mistrovství 
světa 2012 resp. 2013, o kterém 
rozhodne zářijový Kongres IBU 
v Praze, jehož jsme pořadateli.

Pevně věříme, že si po lyžařské 
Tour de Ski  nenecháte ujít příle-
žitost vidět i biatlon světové úrov-
ně a strávíme společně čtyři dny 
napínavé sportovní podívané. 
Celý program soutěží vysílá živě 
ČT a Eurosport, současně Eurovi-
ze, která poskytuje signál mnoha 
dalším společnostem a interneto-
vému LIVE! vysíláni na www.bia-
thlonworld.com.   

Pro kvalitu zážitku a Váš divácký 
komfort věnujte prosím pozornost 
několika technickým informacím, 
které budou i průběžně prezento-
vány a aktualizovány v místních 
tiskovinách, na webových strán-
kách města a především na www.
biathlonnmnm.cz , kde bude in-
formací určitě nejvíce. 

Přístup do areálu
Na rozdíl od běžeckého lyžo-

vání se to nejzajímavější v biatlo-
nu neodehrává v Houpačkách či 
Esíčkách, ale na střelnici. V are-
álu stadionu bude umístěna i vel-
koplošná obrazovka, kde bude-
te mít možnost sledovat televizní 
přenos s celou grafikou, čili i nej-
zajímavější pasáže z trati i s me-
zičasy. Vzhledem k počtu účast-
níků a snaze udržet tratě v co 
nejlepší kvalitě pro závod, budou 
tratě uzavřeny a tradiční přístu-
pová cesta od „Mercedesky“ tedy 
nebude tou nejlepší volbou. Zvol-
te prosím cestu kolem Medinu 
nebo využijte kyvadlové dopra-
vy, viz dále.

Doprava
Svoz na závodiště a kyvadlo-

vá doprava bude řešena od pát-
ku obdobně jako na Zlaté lyži, 
podrobné informace s harmono-
gramy budou zveřejněny v avizo-
vaných médiích. Stejně budou ře-
šeny i uzávěry silnic a odstavná 
parkoviště. 

Vstupné, občerstvení atp.
Rádi bychom se s Vámi sešli v co 

největším počtu, proto se vstup-
né nevybírá, samozřejmě pro Vás 
bude připraveno obvyklé občer-
stvení, stánky, doprovodný pro-
gram a komentátoři na stadionu, 
kteří se pokusí spolu s Vámi vy-
tvořit pro závodníky co nejbouř-
livější atmosféru. 

Vážení sportovní přátelé, těší-
me se na setkání s Vámi, na  pří-
jemný společný sportovní zá-
žitek a doufáme, že i příroda 
k nám bude nakloněna. 

Vlastimil Jakeš
sportovní ředitel ME

NOVINKA  U:fonův úsporný telefon:
• místo Vaší pevné linky i s možností převést Vaše stávající telefonní číslo
• nejnižší paušál za mobilní pevnou linku –  pouze 179 Kč s DPH

• volání v rámci sítě U:fon ZDARMA a to napořád!
• pro zákazníky ve věku 60 a více let další výhody

Dále nabízíme neomezený bezdrátový internet již od 237 Kč s DPH.
Bližší informace na prodejně.

Jiří Němec mobilní telefony
Vratislavovo nám. 9

Nové Město na Moravě 
Tel.737 40 40 50, 566 615 066


