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Novoměstsko

Podpora zaměstnávání v obci 
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond městu Nové Město na Moravě?  

Městský úřad Nové Město na 
Moravě vytvářel v roce 2007 (stej-
ně jako v předchozích letech) pra-
covní místa v rámci veřejně pro-
spěšných prací (tzv. VPP) a to i za 
příspěvek z Evropského sociální-
ho fondu (dále jen ESF) v rámci 
projektu Podpora zaměstnávání 
v obcích a v organizacích nezis-
kové sféry a rekvalifikace, projekt 
CZ.04.1.03/1.1.00.1/0059. 

Celkem byla Novém Městě na 
Moravě v rámci projektu podpo-
řena 3 pracovní místa na VPP za 
162.000 Kč, z toho výše příspěv-
ku z ESF činila 75 %, tj. 121.500 
Kč. Pracovní místa podpořená 
v rámci VPP byla zaměřena na 

roznos listovních zásilek vyda-
ných MěÚ, úklid veřejného pro-
stranství, úklidové práce v rámci 
veřejné zeleně, drobnou údrž-
bu a opravy zařízení ve vlastnic-
tví města, zajištění chodu veřej-
ných WC (městem provozována 
v areálu autobusového nádraží 
Nové Město na Moravě nachá-
zejícím se ve vlastnictví ZDAR 
a.s.). Na veřejně prospěšné prá-
ce byli v roce 2007 úřadem prá-
ce umisťováni zejména a před-
nostně uchazeči o zaměstnání 
starší 50 let, uchazeči–osoby se 
zdravotním postižením, uchaze-
či o zaměstnání do 25 let věku, 
uchazeči o zaměstnání pečují-

cí o děti do 10 let věku, uchaze-
či dlouhodobě evidovaní. 

Další obdobná místa vytváře-
ly v roce 2007 i jednotlivé měs-
tem zřízené či založené organiza-
ce města. 

Pro rok 2008 Městský úřad 
Nové Město na Moravě opět ve 
spolupráci s Úřadem práce ve 
Žďáře nad Sázavou vytvořil cel-
kem 3 pracovní místa, s tím, že 
je zvažována možnost rozšíře-
ní o další jedno pracovní místo 
zaměřené zejm. na úklid veřej-
ných prostranství, veřejné zele-
ně, a to pro období měsíců du-
ben až říjen. 
Kancelář vedoucího úřadu MěÚ 

Kazmírův rybník město odkoupí
Zastupitelé schválili úplatný převod 

Kazmírova rybníka z majetku státu  
do majetku města. Předpokládaná 
cena by měla být přibližně 350 tis. Kč

Město podpoří cyklistický závod Vysočina
Letos v létě se N. Město již potře-

tí stane etapovým městem cyklis-
tického závodu Vysočina. Termín 
12. ročníku závodu (3. červenec) 

se vybíral tak, aby předcházel plá-
nované rekonstrukci Nečaso-
vy ulice. Město závod podpoří fi-
nanční částkou 55 tis. Kč.

Fond rozvoje bydlení
I v letošním roce nabízí město 

vlastníkům bytů, bytových domů 
a rodinných domů výhodné půjč-

ky na modernizaci bydlení. Rada 
města uvolnila do FRB  celkovou 
částku téměř 2 mil. Kč. 

Město a fotbalisté smění pozemky
V návaznosti na přípravu výstavby 

Regecentra dojde ke směně pozem-
ků mezi městem N. Městem a Tělo-
výchovnou jednotou N. Město. 

Zastupitelé města souhlasili s uza-

vřením smlouvy o  budoucí smlou-
vě. Zjednodušeně lze říci, že město 
získá dnešní fotbalové hřiště a fot-
balisté získají pozemek na vybudo-
vání nového fotbalového hřiště.

Výměny bytů 
Rada města odsouhlasila první vý-

měny mezi nájemníky městských 
bytů vyvolané privatizací bytů. Je zá-
jem o výměny bytů různých velikos-
tí (menší za větší) či o výměny bytů 
určených k privatizaci a byty, které 
zůstávají v majetku města. 

Cena tepla
Novoměstská teplárenská a.s. in-

formovala o ceně tepla v 1. pololetí 
roku 2008. Stanovená částka 430 Kč/
GJ je vyšší než v 2. pol. roku 2007, 
ale je nižší než v 1. pol. roku 2007. 

Tisícikoruna
pro miminka

Při tradičním vítání nových ob-
čánků města bude v letošním roce 
předáván rodičům spolu s pamět-
ním listem finanční dar pro dítě 
ve výši jeden tisíc korun.  Rada 
města tak rozhodla zvýšit částku 
o pět set korun.

Zájem o účast na vítání občánků 
města projeví každoročně přibliž-
ně polovina z oslovených rodičů. 
V roce 2007  přijalo pozvání 56 
rodičů od 117 evidovaných dětí.

Program grantů a příspěvků 
na rok 2008 vyhlášen

Rada města Nového Města na 
Moravě na svém zasedání dne 11. 
února 2008 rozhodla o podmín-
kách vyhlášení Programu grantů 
a příspěvků města Nového Města 
na Moravě na rok 2008.

Cílem Programu je podpora čin-
nosti neziskových organizací, kte-

ré vyvíjejí aktivity v oblasti kultury, 

sportu a tělovýchovy a v oblasti vy-

užití volného času se sídlem v No-

vém Městě na Moravě, nebo které 

sice nemají sídlo v Novém Městě na 

Moravě, ale poskytují služby obča-

nům Nového Města na Moravě. 

Pro program schválilo zastupi-

telstvo města v základním rozpoč-

tu na rok 2008 částku ve výši 500 

tis. Kč. Z této částky Rada města 

Nového Města na Moravě vyčleni-

la pro oblast grantů částku ve výši 

300 tis. Kč a pro oblast finančních 

příspěvků na činnost organizací 

částku ve výši 200 tis. Kč. 

dokončení na str. 3

Neúspěšná dražba
Zastupitelé města schválili dne 7. 

února účast N. Města v dražbě po-
zemku, a to   střední části větší plo-
chy mezi ulicemi Žďárská, Pavlo-
vova, Mendlova a Purkyňova (viz 
foto vlevo). Výměra draženého po-
zemku je  328 m2, okolní pozemek 
je v majetku města. Jak sdělil mís-
tostarosta Stanislav Marek, účast-
ník dražby za N. Město, konečná 
vydražená cena výrazně přesahova-
la možnosti města. Úspěšný dražitel 
nabídl tři miliony korun. Propoč-
tem se tedy cena metru čtverečního 

žádaného pozemku pohybuje nad 
9 tis. korun. 

Zřejmě se tedy v tuto chvíli jedná 
o nejdražší pozemek v kraji Vyso-
čina, dodal mistostarosta Marek.

Plocha v blízkosti nemocnice láká 
investory. Město již bylo osloveno ně-
kolika zájemci o výstavbu dalšího su-
permarketu, město samo by v těchto 
místech uvítalo takzvanou smíšenou 
výstavbu, a to objekt s byty a prosto-
rem pro drobné služby. Realizaci ja-
kékoliv stavby však dosud bránilo, že 
pozemek neměl jediného majitele. 
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Sňatek

Narození

Kino

Horácká galerie

Poděkování

Horácké muzeum

Klub seniorů

Kulturní dům

ZUŠ Jana Štursy

Dům dětí a mládeže

Z významných

výročí

Klub maminek

Zvoneček

zve na

VELIKONOČNÍ
DÍLNY 

3.  – 21. březen 2008
Beránci z ovčího rouna

Přivítejte jaro roztomilými
beránky, které si u nás zhotovíte 

plstěním načesané ovčí vlny.
Velikonoční patchwork

Touto technikou se dají ušít
košíčky, kuřátka

a jiné velikonoční dekorace.
Není to těžké!

Batikované a zelové kraslice
Zdobení kraslice tradiční

technikou voskovou batikou
a jejími variacemi.

Bližší informace a přihlášky: 
Bc. S. Divilová Zobačová

Tel.:  566 654 225
simona.zobacova@hg.nmnm.cz

Madeirové kraslice
Neradiční technika s krásným 

a elegantním výsledným efektem.
Pletení pomlázek

Pletení tradičních pomlázek
z vrbového proutí s ozdobným 

„košem“.
Bližší informace a přihlášky:

E. Kulková, DiS.
Tel.: 566 654 216

eva.buchtova@hg.nmnm.cz

Je nutné se předem přihlásit!
Cena dílen: 50 / lekce

25 člen GK/ lekce

2. 3. 1903 se v Sázavě narodil Bo-
huslav Pleva (umělecký  knihva-
zač, 105. výročí narození, zemřel 
22. 1. 1990 v N. Městě)
2. 3. 1913 se v Řečici narodil  
Eduard Soška (odbojář, 95. vý-
ročí narození, padl 1. 11. 1944 na 
Pasekách u Proseče)

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.
Připravujeme:
st  12. 3. Recitál Josefa Fouska 
po 17. 3. Beseda s JUDr. Mirosla-
vem Antlem

25. 2. Múzička - společné zpívá-
ní, hudební hry, improvizované 
hraní... 
27. 2. Společné zdanění manželů 
-  dotazy zodpoví ekonom Bc. Jo-
sef Chlubna

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

zve: Výstava  “Flamberg“ je věnována  stejnojmenné společnosti historic-
kého šermu ze Žďáru nad Sázavou. Bude přístupná do soboty 1. března.  
připravuje: V sobotu 8. března v 10.30 h. se uskuteční vernisáž výsta-
vy „Šikovné ruce 2008“. Své výrobky zde představí členové Horáckého 
sdružení lidových řemesel kraje Vysočina – Mirka Vaculová (kukuřič-
né šustí), manželé Čihákovi (tzv. blatnické kraslice), Ivana Hedbávná 
(textilní technika krosienka) a manželé Strmiskovi (rohovina a perleť). 
Výstava potrvá do soboty 12. dubna.

Městská knihovna po celý měsíc březen veřejnosti nabízí:

v rámci  akce „ Březen měsíc Internetu“
Internet zdarma  - 30 minut pro každého návštěvníka MěK
novým čtenářům – roční registraci zdarma 
27. 3. čtvrtek – prodej vyřazených knih (naučná literatura, beletrie pro 
dospělé + časopisy)  přísálí Kulturního domu od 13.00 do 16.30 hod.
„Proměny Městské knihovny v Novém Městě na Mor.“ výstavka do-
kumentárních fotografií – 1. poschodí  Kulturního domu – přístupo-
vá chodba MěK

Květy v Novém Městě
Ve  středu 5. března pořádá ob-

čanské sdružení Lysina lenina je-
dinečný koncert brněnské hudeb-
ní skupiny Květy. Koncert se koná 
v příjemném prostředí kavárny 
restaurantu „Ve dvoře“ (u Bukáč-
ků), začíná v 19 hodin.

Rozhodně můžete očekávat ne-
všední hudební zážitek. Hudba sku-
piny Květy není jednoduchá. Snad  

právě proto je snadno zapamatova-
telná – neboť málokterá skupina má 
tak originální zvuk. Květy jsou  spo-
lečně s kapelou Ty Syčáci a Vladi-
mírem Václavkem často označová-
ny jako současní držitelé pochodně 
brněnské alternativní scény. Jejich 
nekonveční akustický bigbeat je 
ovlivněn starým blues, noise, elektro-
nikou, šansonem, hip hopem.        ll

Spolužáci! Dne 24. května t.r. proběhne sraz spolužáků II.ZŚ 
(1973/74-1981/82). Třídní učitelky: V. Smíšková, J. Ondráčko-
vá (1.A-5.A, 1.B-5.B), I. Lukánková (6.C), B. Marecová (7.C-8.
C), M. Svobodová (6.A-9.A), M. Kozáková (6.B-9.B),V. Brab-
cová (6.D-8.D). Místo: penzion Vrchovina, Čas: 17.00 hod.
Účast potvrďte sms na tel. 721 819 027 (S.Vilhelm), kvůli zajištění 
míst. Více na http://www.spoluzaci.cz/554766 (heslo: Marie Kozáko-
vá) - je nutná registrace na www.seznam.cz.

MO STP N. Město
zve své členy

na členskou schůzi
5. března, 14 h. 
kulturní dům

Výbor ZO ČZS 
N. Město na Mor. 

zve na členskou schůzi
čtvrtek 28. února 

 15,30 h.,  předsálí KD

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.
8. 3., 9,30 h. – Už se proutek ohý-
bá: Akce pro šikulky, kteří mají rádi 
jaro a chtějí ho přivítat vlastnoruč-
ně vyrobenou dekorací. Budeme 
pracovat s proutím, vytvoříme jarní 
ptáčky, závěsy do oken nebo hníz-
dečka na vajíčka. Vstupné 30 Kč.

25. 2., jídelna II. ZŠ, 17 h. – Me-
renda s hudbou k poslechu i k 
tanci
3. 3., DPS 15 h. – Výroční člen-
ská schůze, volba nového výboru
10. 3., DPS 15 h. – Povídání 
o práci hospicového hnutí s Ivou 
Kondýskovou 
19. 3., zájezd do Mahenova di-
vadla (A. Christie: Past na myši), 
odjezd od KD v 17 h.
31. 3., DPS 15 h. Promítání fo-
todokumentace z činnosti Klubu 
seniorů do r. 2002

2. února
Barbora Zigmanová

Radovan Kobosil 

 27. 1. Adéla Synková
 27. 1. Hana Košťálová
 29. 1. Michal Václavík

Děkujeme všem přátelům 
a známým, kteří se přišli dne 27. 
12. rozloučit s naším manželem 
a tatínkem, panem Jaromírem 
Buchtou.  Děkujeme také za pro-
jevenou soustrast. 

rodina Buchtova

Vinárnička
pro starší a pokročilé

se skupinou Jana Sedlaříka
1. 3. od 19 h. ve vinárně KD 
Omluva všem, kteří se marně

těšili na únorovou „vinárničku“: 
Několik hudebníků onemocnělo.

22. pá v 19,30 h. 
Na druhé straně  Filmový klub
Německo/Turecko 2007, české ti-
tulky, drama, 122 min, premiéra, 
od 12 let, 60 Kč - Syn se pokouší 
napravit zločin otce, žena se sna-
ží pomoci kamarádce. Jejich osu-
dy jsou spojené. 
23. so v 19,30 h.  
Beowulf
USA 2007, dobrodružný-fantasy, 
české titulky, 114 min, od 12 let, 
premiéra,  65 Kč – Atraktivně po-
daná severská legenda, boj s pří-
šerou terorizující skandinávský 
venkov. 
27. st v 17,30 h.   
Alvin a Chipmunkové
USA 2007, rodinná komedie, čes-
ký dabing, 87 min, přístupný, pre-
miéra,  60 Kč – Veverky, které 
umí mluvit i zpívat. Situační hu-
mor doprovázený vtipnými pís-
ničkami.
29. pá v 19,30 h. 
Americký gangster
USA 2007, krimi-thriller, české 
titulky, 156 min, od 15 let, pre-
miéra, 65 Kč - Příběh o vzestu-
pu a pádu jednoho z nejmocněj-
ších mužů newyorského podsvětí  
a poldovi, který ho dostal na ko-
lena. 
5. st v  19,30 h. 
Resident Evil: Zánik 
USA, VB, Německo 2007, akč-
ní sci-fi, české titulky, 90 min, od 
15 let, 70 Kč -  Závěrečná část tri-
logie  na motivy slavné počítačo-
vé hry .
7. pá v 19,30 h., 8. so v 19,30 h.        
Poslední plavky 
ČR 2007, komedie, 92 min, od 12 
let, 70 Kč -  Komedie o pomstě, 
slávě, rybovraždě a jiskřící pípě 
v bufetu Tropicana.
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Program grantů 
a příspěvků 
na rok 2008

vyhlášen
dokončení ze str. 1
Rada města vyhlásila pro rok 

2008 dva granty. 
Účelem poskytovaných fi-

nančních prostředků z gran-
tu v oblasti kultury  s názvem 
„Novoměstská kultura 2008“ 
je zajistit podíl města Nové 
Město na Moravě na spolufi-
nancování kulturních akcí se 
zaměřením na tradiční českou 
hudebnost, divadelní tvořivost, 
výtvarnou činnost, fotografic-
kou a filmovou tvorbu, taneční 
umění a další aktivity z oblasti 
kultury a umění.

Účelem poskytovaných finanč-
ních prostředků  z grantu v ob-
lasti sportu a tělovýchovy s ná-
zvem „Podpora talentované 
mládeže v oblasti sportu a tělo-
výchovy“ je  podpora  aktivního 
pohybu a sportu dětí a mláde-
že jako významného prvku v bo-
ji proti všem formám sociopato-
genních vlivů.

Za účelem realizace těch-
to grantů schválila rada měs-
ta Obecná a specifická pravidla 
pro poskytování grantů v Novém 
Městě na Moravě na rok 2008, 
v nichž jsou zakotveny podrobné 
podmínky zpracování a poskyto-
vání grantů. Důležité je zejména 
upozornit na to, že žadatel musí 
doložit svůj podíl spoluúčasti na 
projektu v minimální výši 25 % 
celkových nákladů na projekt.

I pro oblast příspěvků schváli-
la Rada města  Pravidla pro po-
skytování finančních příspěv-
ků na rok 2008. Žadatel si může 
podat pouze jednu žádost o fi-
nanční příspěvek, a to maximál-
ně do výše 30 tis. Kč.

Formuláře žádostí včetně obou 
schválených Pravidel jsou k dispo-
zici v tiskové podobě na podatel-
ně MěÚ v Novém Městě na Mora-
vě, Vratislavovo nám. 103, dále se 
s nimi žadatelé mohou seznámit 
na úředních deskách města nebo 
je možné je stáhnout z webových 
stránek města (www.nmnm.cz).

Vyplněné žádosti včetně povin-
ných příloh budou přijímány do 
3. 3. 2008 do 17,00 hod. na po-
datelně MěÚ,  Vratislavovo nám. 
103, Nové Město na Moravě.

Bližší informace sdělí odbor 
ŠKCR MěÚ v Novém Městě na 
Moravě, tel.: 566 650 250.

za odbor ŠKCR MěÚ
Ž. Řádková

Úspěch se vždy a všude začíná odvahou  (Napoleon)
A já bych dodala, že za odva-

hou musí jít ruku v ruce praco-
vitost, vytrvalost a cílevědomost. 
To všechno má žákyně 9. C 1. ZŠ 
v Novém Městě na Moravě, Vra-
tislavovo náměstí 124 Marie No-
votná. Její zájem o historii byl ko-

runován úspěchem v okresním 
kole dějepisné olympiády, která 
se konala 6. února 2008 ve Žďá-
ru nad Sázavou. Dokázala si po-
radit s letošním tématem „Osob-
nosti české a moravské kultury 
– od národního obrození do kon-

ce republiky“ a vybojovat skvělé 
2. místo, které ji zaručuje postup 
do krajského kola. Budeme jí 4. 
března  2008 držet palce, aby se jí 
i v Pelhřimově podařilo uspět.

Mgr. Jaroslava Hnízdilová
učitelka 1. ZŠ

Navštivte internetové stránky Jiříkovic
V loňském roce se rozběhly inter-

netové stránky Jiříkovic. Jsou na 
nich veškeré aktuální informace 
o tom, co se děje v obci, jaké akce 
pořádá Občanské sdružení Jiříko-
vice, co nového u hasičů ... 

Přestože tyto stránky běží již půl 
roku, stále se někteří občané pta-
jí, jak se na ně připojit. Není to 
opravdu nic těžkého. Stačí vyhle-
dat stránky Nového Města na Mo-

ravě a ve sloupci po pravé straně 
najdete místní části,  kde stačí 
rozkliknout roletu a vyhledat Ji-
říkovice. Nebo se můžete připojit 
přímo na adrese:  http://jirikovi-
ce.nmnm.cz

Neváhejte a připojte se na 
naše stránky. Zrovna probí-
há anketa: Co s kulturním do-
mem? a soutěž: Hřiště mých 
snů. Prostřednictvím stránek 

můžete připojit své komentáře 
ke každému tématu nebo pros-
tě jenom poslat svůj názor, ná-
pad, připomínku. Pokud nebu-
dete chtít svůj postoj zveřejnit, 
stačí připojit poznámku neuve-
řejňovat. Uvítáme všechny  pří-
nosné postřehy na dění v obci 
a doufáme, že nás budete inspi-
rovat svými názory.

Ing. Ilona Komínková

Horácká galerie zve na společnou výstavu Skupiny 4
Vernisáží v sobotu 26. ledna 

otevřela Horácká galerie v Novém 

Městě na Moravě další letošní vý-

stavu, věnovanou výtvarníkům 

sdruženým do Skupiny 4.

Počátky tohoto volného sesku-

pení lze datovat do listopadu 

roku 1966, kdy se konala prv-

ní členská výstava v síni Šmera-

lova domu v Třebíči. Svoje díla 

zde tehdy představili čtyři stu-

denti třebíčských středních škol: 

Miroslav Pálka, Milan Nestro-

jil, Zdeněk Šplíchal a Zdeněk 

Štajnc. Výstavu uvedl jejich uči-

tel a teoretik Ladislav Novák, 

který měl významný vliv na for-

mování názorů, postojů a aktivit 

současných i budoucích členů. 
Se Skupinou 4 během čtyř de-

setiletí vystavovala celá řada 
výtvarníků, po odchodu Miro-
slava Pálky zaujal jeho místo 
Václav Dosbaba, později rozší-
řil její řady Miroslav Kubíček. 
Jako hosté, spojeni se skupinou 
podobným výtvarným smýšle-
ním, doplnili výstavní činnost 
například Jindřiška Dejlová, 
Jan Dočekal, předčasně zesnu-
lý Lubomír Kressa st., Arnošt 
Pacola, Václav Petr a další. 
Důležitá byla pro členy Skupi-
ny 4 setkání a spolupráce s tře-
bíčským fotografem – výtvar-
níkem Ludvíkem Bahnerem, 
akademickými malíři Dalibo-
rem Chatrným, Josefem Kre-
mláčkem, Vlastimilem Toma-
nem a dalšími. 

Svými teoretickými znalostmi 
a interpretačními postřehy hod-
notili působení členů Skupiny 
také Radek Horáček, Igor Zhoř 

a Jiří Valoch, který uváděl řadu 
jejich výstav. 

Společným jmenovatelem pro 
tvorbu Skupiny 4 v jejích počát-
cích byla nechuť k tradičnímu re-
alistickému způsobu vyjádření 
a zájem o aktuální výtvarné smě-
ry, což bylo v kontrastu s tehdej-
ším konzervativním děním na 
Vysočině.

Jedním z výrazných podnětů 
byl od počátků Skupiny 4 kon-
ceptualismus, který ve svých dí-
lech uplatnil především Václav 
Dosbaba. Podstatou jeho poje-
tí bylo potlačení výtvarného pro-
jevu na úroveň slovní formulace 
s prvky hry a černého humoru. 
Další členové seskupení, napří-
klad Ladislav Novák, Milan Ne-
strojil, Zdeněk Štajnc, Lubomír 
Kressa st. nebo Miroslav Kubí-
ček často používali techniku ko-
láže a asambláže. V tomto du-
chu svoje grafické listy doplňovali 
novinovými útržky, kousky no-
tových zápisů, otisky textilií atd. 
a dále je barevně a graficky do-
tvářeli. Výrazný vliv surrealismu 
je patrný z některých děl Milana 

Nestrojila, v jeho snových „kraji-
nách“ figurují koláže lidských po-
stav, doplněné kresbou. 

Tvorbu všech členů charakteri-
zuje jejich způsob vyjádření pro-
střednictvím hry s materiálem 
a různými technikami, svojí ori-
ginalitou a nadčasovostí se Sku-
pina 4 stala neopakovatelným fe-
noménem, přesahujícím hranice 
regionu.

Na výstavě Skupina 4 + hosté 
v Horácké galerii jsou svými díly 
zastoupeni tito autoři:

Václav Dosbaba, Lubomír Kres-
sa st., Miroslav Kubíček, Milan 
Nestrojil, Ladislav Novák, Ar-
nošt Pacola, Miroslav Pálka, Vác-
lav Petr, Zdeněk Šplíchal, Zde-
něk Štajnc.

Výstava potrvá do 23. března 
2008, v pokladně Horácké gale-
rie je možno kromě katalogů ně-
kolika autorů zakoupit také no-
vou publikaci Skupina 4 1966 
– 2006/2007.

Mgr. Jitka Nováková
Horácká galerie 
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Půjčky z Fondu 
rozvoje bydlení 

města Nové Město 
na Moravě

Sdělujeme občanům, že měs-
to Nové Město na Moravě bude 
i v roce 2008 poskytovat půjč-
ky z Fondu rozvoje bydlení  na 
opravy a modernizace rodinných 
a bytových domů a bytů, které se 
nachází  na území Nového Města 
na Moravě a jeho místních částí.

Rada města Nového Města na 
Moravě schválila dne 11. února 
2008 na svém řádném 28. zase-
dání Podmínky výběrového říze-
ní pro poskytnutí půjčky z pro-
středků FRB v roce 2008,  které 
byly následujícího dne, tj. 12. 2. 
2008 vyvěšeny na úřední desce 
města Nového Města na  Mora-
vě a současně umístěny i na we-
bových stránkách města Nového 
Města na Moravě.

Od tohoto termínu po dobu 30 
dnů mohou zájemci podávat žá-
dosti o půjčku na tiskopisech, 
které budou k dispozici na poda-
telně nebo na finančním odboru 
města  Nového Města na Mora-
vě. Případné další informace po-
skytne vedoucí finančního odbo-
ru Věra Strašilová.

Nemocnice Nové Město na Moravě - ohlédnutí za rokem 2007
V minulém roce došlo v na-

ší novoměstské nemocnici k ně-
kterým z mého pohledu význam-
ným změnám. Investovali jsme do 
movitého a nemovitého majetku 
částku 64 mil. Kč. Na této částce 
se podílel rozpočet kraje částkou 
16 mil. Kč, z roku 2006 bylo pře-
vedeno 11,113.000 Kč, z nájemné-
ho 18 mil. Kč, z darů 500.000 Kč 
a ze státního rozpočtu jsme obdr-
želi částku 5,825.000 Kč. Nemoc-
nice investovala ze svých zdrojů 
8,104.000 Kč. Nemocnici účtuje 
kraj nájemné ve výši 35 mil. Kč 
a tuto částku zpět nemocnici vra-
cí asi z 50 % na investice a dru-
hých 50 % na provoz (tj. vysvětlení 
k částce nájemné 18 mil. Kč).

Za nejvýznamnější investici do 
nemovitého majetku považuji do-
končení dvou ambulancí pro re-
spirační choroby a TRN, kte-
ré jsou nově umístěny v prvním 
patře nad lůžkovým oddělením 
neurologie. Zde vznikly po re-
konstrukci dvě ambulance se zá-
zemím jak pro zaměstnance, tak 
i pro pacienty a dále bronchosko-
pický sál. Dalším významným či-
nem byla rekonstrukce laboratoří 
ve vstupním objektu pro mikrobi-
ologii, která dříve bývala nad sta-

rou patologií. Tímto krokem jsme 
provedli definitivní reingiring na-
šich laboratoří, a to nejen admi-
nistrativní, ale především provoz-
ní. Po přestěhování mikrobiologie 
se celá budova uvolnila a postup-
ně dojde k její demolici z důvodu 
výstavby a rekonstrukce interní-
ho pavilonu.

Z investic do přístrojového vyba-
vení patřily mezi nejvýznamnější: 
gamakamera (15 mil. Kč), digitál-
ní mamograf (7,3 mil. Kč), ultra-
zvuk (3,5 mil. Kč), endoskopické 
přístroje, lasery pro oční oddělení 
a celá řada dalších přístrojů.

1) Nově zakoupená hybridní ga-
makamera Infinia Hawkeye 4 od 
firmy GE s vyhodnocovací stanicí 
Xeleris nahrazuje původní gama-
kameru DS7, která pracovala na 
našem oddělení nukleární medi-
cíny více než 13 let. Celý komplex-
ní systém hybridní kamery tak za-
jišťuje vysoce přesný diagnostický 
obraz jak z přesného vyšetření na 
bázi nukleární medicíny, tak i zá-
sadní anatomické umístění defek-
tu při naprosto minimálním radi-
ačním zatížení, které je  u tohoto 
nízkoenergetického nediagnos-
tického CT zhruba až 7x nižší než 
u klasického CT.

2) V prosinci 2007 byla na ma-
mografickém pracovišti zaháje-
na činnost na novém mamogra-
fu Diamond GE Medical systém 
s nepřímou digitalizací obrazu, 
čtečkou kazet FUJI od firmy Fo-
mei a.s. Původní mamograf při 
svém stáří 11 let a počtu více jak 
50 tisíc vyšetřených žen již doslu-
huje a bylo ho nutno obměnit pří-
strojem s lepšími parametry zob-
razení a vyšší ergonomií práce, 
který ženám umožňuje pohodl-
nější a rychlejší vyšetření. Primář 
MUDr. Aleš Bílek z radiologické-
ho oddělení dále uvádí:

„To, co zcela odlišuje nové pra-
coviště od ostatních v kraji, je ale 
digitalizace mamografického ob-
razu. Obdobně jako digitální fo-
toaparáty  převládly ve fotografii, 
stává se digitalizace obrazu tren-
dem v rentgenových snímcích 
včetně mamografie. Digitalizace 
přináší nové možnosti úpravy ob-
razu, jednoduchou archivaci, in-
ternetové zasílání snímků  na jiná 
pracoviště i možnost poloauto-
matického vyhodnocování.

Klientkám je mamografické vy-
šetření prováděno obdobně jako 
doposud, liší se jen způsob zpra-
cování a zobrazení jednotlivých 

projekcí. Lékař dnes hodnotí ma-
mografie na nových, vysoce kva-
litních monitorech, se širokou šká-
lou možností úpravy obrazu a s co 
nejpreciznější analýzou snímků.

Mamografické pracoviště novo-
městské nemocnice je již 5 let kon-
tinuálně akreditováno k provádění 
mamografického screeningu, kte-
rý si klade za cíl vyhledávat v popu-
laci žen ta nejčasnější a tedy nejlépe 
léčitelná stadia rakoviny prsu. V ro-
ce 2007 zde bylo provedeno a zhod-
noceno celkem 8300 vyšetření. Ob-
nova mamografického přístroje 
s ohledem na očekávanou masivní 
poptávku let příštích po kvalitním 
vyšetření prsu byla proto nezbytnos-
tí a bude přínosem v boji se závaž-
ným nádorovým onemocněním.“

Nové vybavení pro oddělení nuk-
leární medicíny a také pro radio-
logické oddělení představuje dal-
ší významný krok vpřed ve smyslu 
zkvalitnění diagnostiky, jejího pod-
statného zlevnění díky vysoké pa-
cientské průchodnosti. Vzhledem 
k přesnosti a spolehlivosti výsledné 
diagnózy umožní i zkvalitnění další 
péče o pacienta při zajištění její ma-
ximální efektivity.

            MUDr. Zdeněk Kadlec
                     ředitel nemocnice

Výroční  zpráva Městského úřadu Nové Město na Moravě 
za rok 2007 o činnosti v oblasti poskytování informací 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Zákonem č. 106/1999 Sb., o svo-

bodném přístupu k informacím, 
v platném znění (dále jen zákon 
o svobodném přístupu k infor-
macím), je povinným subjektům 
dle tohoto zákona stanovena zá-
konná povinnost zveřejnit vždy 
do 1. března výroční zprávu za 
předcházející kalendářní rok o své 
činnosti v oblasti poskytování in-
formací dle zákona o svobodném 
přístupu k informacím.

Městský úřad Nové Město na 
Moravě tímto zveřejňuje, v sou-
ladu s ust. §18 zákona o svobod-
ném přístupu k informacím, tuto  
výroční zprávu o své činnosti 
v oblasti poskytování informací 
dle zákona o svobodném přístu-
pu k informacím za rok 2007:     
• v roce 2007 bylo na MěÚ 

Nové Město na Moravě podá-
no celkem 14 písemných žá-
dostí o poskytnutí informace 
(za fyzické osoby bylo podáno 
6 žádostí a za právnické osoby 
9 žádostí)

• za zpracování vyžádaných in-
formací nebyly uplatněny ná-
hrady nákladů

• v souvislosti s poskytováním 
informací dle cit. zákona je 

1. ve třech případech  vydáno roz-
hodnutí o odmítnutí žádosti 

2. v jednom případě  vydáno roz-
hodnutí o částečném zamítnu-
tí žádosti 

3. v jednom případě  podána žá-
dost o upřesnění žádosti o po-
skytnutí informace 

4. nebyl vydán žádný rozsudek 
soudu ve věci přezkoumání 
zákonnosti rozhodnutí povin-
ného subjektu 

• žádosti o informace se týkaly:
1. poskytnutí informací o odpo-

vědi veřejnému ochránci práv 
ve věci provozovny  Sběru a vý-
kupu odpadů majitele pana La-
dislava Mrkose na ul. Soškova 
v Novém Městě na Moravě

2. poskytnutí kopií výsledku mě-
ření hlučnosti dne 15. 9. 2006 
na parc.č. 3538, v k.ú. Nové 
Město na Moravě

3. poskytnutí informací o pra-
covní době pana Mgr. Fran-
tiška Jílka, bývalého právníka 
MěÚ Nové Město na Moravě, 
dne 16. 2. 2007, zaslání fotoko-

pie cestovního příkazu, schvá-
lení použitého dopravního 
prostředku

4. poskytnutí informací o stádiu 
územního řízení na parc. č. 3536/
43 v k.ú. Nové Město na Moravě

5. poskytnutí bližších informací 
o druhé provozovně podnika-
tele pana Ladislava Mrkose

6. poskytnutí kopie odpově-
di MěÚ Nové Město na Mo-
ravě veřejnému ochránci práv 
na jeho závěrečné stanovis-
ko ze dne 5. 2. 2007 - umís-
tění a provozování sběrny ko-
vového odpadu na ul. Soškova  
v Novém Městě na Moravě

7. poskytnutí informací ve věci 
upřesnění informace Živnos-
tenského úřadu v Novém Měs-
tě na Moravě ze dne 16. 3. 2007 
– druhá provozovna podnika-
tele pana Ladislava Mrkose 

8. poskytnutí kopie rozhodnu-
tí stavebního úřadu, okresní-
ho hygienika ve věci povolení 
k podnikatelské činnosti v ob-
lasti nakládání s odpady na 
ul. Německého 909 v Novém 
Městě na Moravě
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9. poskytnutí informací ve věci 
poskytnutí kopie hlukové 
studie Zdravotním ústavem 
v Havlíčkově Brodě ve věci 
podnikatelské činnosti pana 
Ladislava Mrkose

10. poskytnutí kopie zápisů z do-
hlídek nad dodržováním před-
běžného opatření pro kovošrot 
na ul. Soškova v Novém Měs-
tě na Moravě a fotodokumen-
taci provedenou stavebním 
úřadem na parc.č. 3538 v k.ú. 
Nové Město na Moravě

11. poskytnutí informací o výši 
peněžité sankce udělené sta-
vebním úřadem dne 20. 3. 
2007 pod č.j. MUNMNM/
23068/2006-22

12. poskytnutí kopie stanoviska ze 
dne 10. 7. 2007 vydaného Okres-
ní hygienickou stanicí ve Žďá-
ře nad Sázavou o podnikatelské 
činnosti pana Ladislava Mrkose, 
provozovna na ul. Soškova v No-
vém Městě na Moravě

13. poskytnutí kopií stanoviska ze 
dne 1. 3. 2007 KHS ve Žďáře 
nad Sázavou pod čj. KHSV-
-ZR-HP-120/07-Pod a stano-
viska i s provozním řádem za-
řízení sběrny odpadů ze dne 
2. 4. 2007 č.j. KHSV-ZR-HP-
119/07-Pod ve věci podnika-
telské činnosti pana Ladislava 
Mrkose

14. poskytnutí informací ve věci 
sdělení finanční částky určené 

z rozpočtu města v posledních 
pěti letech nemocnici v No-
vém Městě na Moravě na pro-
voz a investice 

15. poskytnutí informací ve věci 
podání žaloby na společnost 
MVH s.r.o., Bystřice nad Pern-
štejnem

• na vyřizování podaných žá-
dostí o informace se podíle-
ly: kancelář vedoucího úřadu, 
odbor regionálního rozvo-
je, územního plánování a sta-
vebního řádu, finanční odbor 
a živnostenský úřad

• poskytování informací v tele-
fonním nebo osobním styku 
je zaměstnanci zařazenými do 
MěÚ Nové Město na Moravě 

považováno za samozřejmost 
jako součást jejich pracovního 
výkonu (podávání těchto in-
formací není samostatně sle-
dováno)

• ke zvýšení informovanosti ve-
řejnosti výrazně přispívá např. 
dálkový přístup k  informa-
cím (internetové stránky měs-
ta, metropolitní síť Hejkalnet), 
distribuce Novoměstska (vč. 
distribuce na obce ve správ-
ním území ORP Nové Město 
na Moravě), pravidelné koná-
ní tiskových konferencí vede-
ní města s novináři

Mgr. Petr Hanych,
tajemník MěÚ

Nové Město na Moravě

Informace Finančního úřadu ve Žďáru nad Sázavou

Oprava: V Novoměstsku č. 2 došlo vinou technických problémů 
k chybě v tabulce týkající se prodeje domů určených k privatizaci. Do-
plňujeme chybějící údaje:

Porovnání prodeje právnickým a fyzickým osobám
Bytový dům Cena za m2 Cena za m2

 pro právnickou osobu pro jednotlivce
Drobného 1306, 1307 3.188,00 3.825,00
Drobného 1310, 1311 3.157,00 3.788,00
Hornická 978, 979, 980 3.970,00 4.606,00

Městský úřad Nové Město na Mo-
ravě a Finanční úřad ve Žďáru nad 
Sázavou se dohodly na vzájemné 
spolupráci při organizování výběru 
vyplněných daňových přiznání od 
občanů k dani z příjmů fyzických 
osob. Na základě této dohody zve-
řejňujeme následující informace: 

Jako každým rokem tak i letos nastá-
vá období zpracování a podávání daňo-
vých přiznání k daním z příjmů. Obec-
ně platí, že daňové přiznání je možné 
podat do tří měsíců po uplynutí zda-
ňovacího období. Vzhledem k tomu, že 
zdaňovací období je u většiny poplatní-
ků totožné s kalendářním rokem, zna-
mená to termín podání do konce břez-
na, tj. do pondělí 31. 3. 2008. Současně 
je třeba do tohoto termínu přiznanou 
daň rovněž i zaplatit. Pokud Vám da-
ňové přiznání zpracovává daňový po-
radce, posunuje se termín pro podání 
tohoto přiznání do 30. 6. 2008. Pod-
mínkou je však udělení plné moci da-
ňovému poradci ke zpracování daňové-
ho přiznání a její doručení finančnímu 
úřadu nejpozději do 31.3.2008. 

Vládní reforma veřejných financí 
provedená zákonem č. 261/2007 Sb., 
o stabilizaci veřejných rozpočtů, při-
nesla podstatné změny do oblasti da-
ňových zákonů. Účinnost těchto změn 
je však většinou až od zdaňovacího 
období 2008 a z tohoto důvodu je tedy 
nutné postupovat při vyplnění daňo-
vých přiznání dle právních předpisů 
platných do konce roku 2007. Časté 
dotazy poplatníků nás vedou k tomu, 
abychom upozornili veřejnost na dvě 
zákonná ustanovení, která platí pro 
zdaňovací období 2007 a mohou pod-
statně ovlivnit  daňovou povinnost po-
platníků za toto období.

Zdaňovací období 2007 je po-
sledním rokem, kdy někteří po-
platníci mohou ušetřit výrazné 
částky při využití institutu společ-
ného zdanění manželů, ovšem za 
předpokladu splnění všech pod-
mínek  uvedených v § 13a zákona 
586/1992 Sb, o daních z příjmů. 
Tento způsob zdanění je vhodné 
využít v případě, kdy příjmy jed-
noho z manželů jsou oproti dru-
hému výrazně vyšší. 

Loňský rok je rovněž posledním 
rokem, kdy platí zákonné ustanove-
ní o minimálním základu daně. Na 
koho se vztahuje minimální základ 
daně a za jakých podmínek, je uve-
deno v § 7c již v tomto článku zmí-
něném zákoně. Ve zkrácené formě se 
dá říci, že minimální základ daně se 
týká fyzických osob s příjmy z podni-
kání (ze živností nebo ze zemědělské 
činnosti registrovaného zemědělské-
ho podnikatele), dále z příjmů dal-
ších poplatníků (advokátů, notářů, 
lékařů, daňových poradců, pojišťova-
cích agentů), ale rovněž jejich spolu-
pracujících osob. Výše minimálního 
základu daně se každoročně mění. 
Pokud poplatník provozoval podni-
katelskou činnost  po celé zdaňovací 
období 2007, činí minimální základ 
daně 120.800 Kč. Při podnikání po 
část roku se podle stanoveného vzor-
ce vypočte alikvotní část.

Loňské pozitivní ohlasy od občanů 
na výjezdy pracovníků finančního 
úřadu do větších a vzdálenějších 
obcí, kde zajišťovali výběr daňových 
přiznání k dani z příjmů fyzických 
osob, nás motivovaly k tomu, aby-
chom i v tomto roce opět tuto služ-
bu nabídli našim poplatníkům. 

Pracovníci Finančního úřadu ve 
Žďáru nad Sázavou provedou dne
• 5. a 26. března 2008 od 8,00 do 

16,00 hodin v zasedací místnos-
ti Městského úřadu v Novém 
Městě na Moravě, Vratislavovo 
nám. 103, 4. podlaží 

• 17. března 2008 od 8,00 do 15,00 
hodin v označené místnosti Úřa-
du městyse  v Jimramově

výběr vyplněných daňových při-
znání od občanů, kteří se rozhodnou 
využít této nabízené služby. Součas-
ně s výběrem daňových přiznání pro-
vedou pracovníci finančního  úřadu 
kontrolu úplnosti vyplnění příslušné-
ho tiskopisu, zda jsou přiloženy po-
vinné  přílohy atd. Pomohou rovněž 
s případnou radou v oblasti vyplnění 
daňového přiznání. Upozorňujeme, 
že pracovníci nebudou při těchto ak-
cích vybírat daně v hotovosti.

Platné tiskopisy daňových při-
znání k dani z příjmů fyzických 

osob, včetně příloh a pokynů  k vy-
plnění,  za rok 2007 mají možnost 
si občané vyzvednout na úřadech 
ve zmíněných obcích a samozřej-
mě na kterémkoli finančním úřadu 
v České republice.

Svoji daňovou povinnost na 
dani z příjmů fyzických osob mo-
hou poplatníci uhradit následují-
cím způsobem:
• Převodem ze svého účtu u pe-

něžního ústavu na příslušný ban-
kovní účet – číslo 721-7626751/
0710, variabilní symbol –  rodné 
číslo bez lomítka, konstantní 
symbol – 1148

• Daňovou složenkou, kterou ob-
drží i s pokyny pro vyplnění na 
každém poštovním úřadu. Pou-
žití této složenky není poštov-
ním úřadem zpoplatněno.

• Na pokladně Finančního úřa-
du ve Žďáru n.S., a to v následu-
jících pokladních hodinách:

pondělí a středa (celoročně) 8,00 – 11,30, 12,15 - 17,00 hodin
25. 3. až 31. 3. 2008 (každý pracovní den) 8,00 – 18,00 hodin
29. 3. 2008 (sobota) 8,00 – 12,00 hodin
Daňoví poplatníci  mohou i letos 

využít výhody elektronického podá-
ní daňového přiznání a netrávit tak 
svůj čas na poštách nebo na finanč-
ním úřadu. Bližší informace o mož-
nosti elektronického podání lze na-
lézt na internetových stránkách české 
daňové správy „http://cds.mfcr.cz“ 
v sekci „Daně elektronicky“.

Poplatníkům, kteří se rozhod-
nou odevzdat daňová přiznání 
na finančním úřadu a současně 
si nechat zkontrolovat správ-
nost vyplnění a úplnost povin-
ných příloh, vychází náš úřad 
i v tomto roce vstříc a rozšiřu-
je své úřední hodiny v měsíci 
březnu takto:

pondělí a středa  8,00 – 17,00 hodin
10. 3. až 14. 3. 2008 (úterý a čtvrtek) 8,00 – 15,00 hodin
 (pátek) 8,00 – 14,00 hodin
17. 3. až 21 .3. 2008 (pondělí až čtvrtek) 8,00 – 17,00 hodin
 (pátek) 8,00 – 15,00 hodin
25. 3. až 31. 3. 2008 (každý pracovní den) 8,00 – 18,00 hodin
29. 3. 2008 (sobota) 8,00 – 12,00 hodin 

Upozorňujeme rovněž, že pracov-
níci finančního úřadu nemohou ak-
ceptovat požadavky poplatníků, aby 
za ně vyplňovali daňová přizná-
ní, neboť to není přípustné ze zá-
kona. Potřebné informace k někte-
rým nejasnostem, které se mohou 
vyskytnout, vám však rádi poskyt-
nou. Věříme, že většina poplatníků 
po seznámení se s pokyny pro vypl-
ňování daňového přiznání nebude 

mít vážnější problémy s vyplněním 
daňového přiznání. Doufáme, že po-
platníci využijí možnosti  odevzdá-
ní daňových přiznání ve vybraných 
obcích a rovněž využijí rozšířených 
úředních dnů na finančním úřadu 
a nenechají svou povinnost podat 
daňové přiznání, případně uhradit 
svou daňovou povinnost na posled-
ní den.                  Finanční úřad

ve Žďáru nad Sázavou
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Karneval MŠ Pohledec
V neděli 10. února odpoledne se 

rozléhaly prostory pohledeckého 
kulturního domu dětským štěbe-
táním a smíchem. Krásné počasí 
vylákalo  velké i malé na tradič-
ní karneval. 

V líbivých kostýmech se před-
vedlo osmdesát dětí. Pořadatelé 
z řad rodičů byli rovněž v kos-
týmech. Děti se vyřádily při dis-
kotéce, v zajímavých soutěžích 
a za sladkou odměnu se k účas-

ti dali přemluvit i nejmenší ca-
parti. 

Mámy a babičky připravily kos-
týmy, napekly pečivo. Tátové pak 
měli napilno s natáčením a foto-
grafováním, Díky štědrým spon-
zorům byla velká tombola. Více 
než stovka cen udělala radost 
všem přítomným. 

Tradiční karneval se vydařil 
a všem za něj patří veliké poděko-
vání.                   Draha Pustinová

Informace odboru životního prostředí
K 31. 1. 2008 bylo v obvo-

du obecního úřadu obce s roz-
šířenou působností Nové Město 
na Moravě  podáno 586 žádostí 
o povolení nakládání s podzem-
ními nebo povrchovými vodami 
či o prodloužení povolení naklá-
dání s podzemními nebo povr-
chovými vodami. Většina těchto 
žádostí  je spojena s další žádos-
tí, a to o povolení stavby vodního 
díla tomuto nakládání sloužícího 

nebo s dodatečným povolením 
stavby již existujícího vodního 
díla tomuto nakládání sloužícího.  
Jelikož počet těchto žádostí dale-
ko převyšuje kapacitní možnos-
ti dvou pracovnic vodoprávního 
úřadu odboru životního prostředí 
k vyřízení žádostí, žádáme zejmé-
na fyzické osoby o trpělivost. Veš-
keré žádosti budou s postupem 
času a dle personálních možnos-
tí postupně vyřizovány. 

Tip na výlet: Pasecká skála

Názory zastupitelů
Zachraňme město

V Novém Městě nám začína-
jí přibývat problémy s automo-
bilovou dopravou. Nárůst počtu 
osobních automobilů, obecný ná-
růst nákladní automobilové do-
pravy na úkor vlakové, umístě-
ní průmyslové zóny u Pohledce 
(mimo hlavní tah silnice č. 19), 
zásobování supermarketů a další 
faktory přispívají k obrovskému 
zatížení průjezdnosti města. Situ-
ace začíná být neúnosná a zhor-
šuje se bezpečnost občanů. 

V minulosti byl podle mne pro-
blém bezpečnosti silničního pro-

vozu v našem městě podceněn.  
Pokud tento přístup nezměníme, 
tak bychom se v budoucnu moh-
li dočkat velmi nepříjemného vý-
voje. Nejhorší situace je dnes na 
ulici Masarykova před prodej-
nou Plus. Vybudování Regecent-
ra v lokalitě u hřbitova tuto situa-
ci ještě zhorší a součastně způsobí 
kritickou situaci na ulicích Tyršo-
va a Malá.

Vedení  radnice by proto mělo 
neprodleně zajistit vypracová-
ní ucelené koncepce řešení do-
pravy v Novém Městě. Instalace 

zpomalovačů, změna doprav-
ního značení, oprava chodníků 
a další nezbytná opatření mo-
hou situaci krátkodobě zlep-
šit. To samo však stačit nebu-
de. Měli bychom proto podpořit 
snahu o dlouhodobé řešení. 
Příkladem nám může být úsilí 
žďárské místostarostky Dagmar 
Zvěřinové, která velmi intenziv-
ně pracuje na vybudování ob-
chvatů Žďáru a dalších měst na-
šeho okresu.

Myslím si, že bychom se měli 
všichni společně zasadit o vy-
budování obchvatu spojujícího 
výpadovky na Brno a Pohledec 
tak, jak to bylo zvažováno již 
v minulosti. Stejnou myšlenku 

je pak třeba realizovat i v druhé 
části města. Tím umožníme mi-
nout centrum při cestě od spo-
lečnosti Medin  do Maršovic. 
Následně by bylo dobré propo-
jení obou větví mezi Pohledcem 
a Maršovicemi.

Český státní rozpočet se po-
měrně silně orientuje na podporu 
rozvoje dopravní infrastruktury. 
Záleží na vyjednávacích schop-
nostech a píli jednotlivých komu-
nálních politiků, zda se podaří za-
jistit potřebné investice pro jejich 
město. Dagmar Zvěřinové se to 
zatím daří. Pokud budeme chytří, 
tak se pokusíme o totéž.

Mgr. Jiří Maděra,
zastupitel za ČSSD

Pasecká skála je trochu zavádějící 

název, protože není jedna, ale je to 

skupina tří skalních útvarů, které se 

jmenují Omšelý hřeben, Vyhlídka 

a Pernštejn. Do chráněného území 

Žďárské vrchy patří od 1. 1. 1979. 

Skály se vypínají na návrší mezi 

nejvýše položenou obcí na Čes-

komoravské vrchovině Studnice-

mi a rybníkem Medlovem. Jsou 

lehce přístupné od silnice, kte-

rá vede z Nového Města na Mora-

vě do Sněžného. Minete odbočku 

do Studnic a kousek od ní po levé 

straně naleznete malé parkoviště, 

kde zanecháte své autíčko, protože 

dál už musíte po svých. Dáte se do-

prava po zelené značce a po chvíli 

už vidíte první skalní útvary.

Na rozcestníku se dozvíte, že: 

„Skalní útvar je tvořený izotopic-

kými rulami a byl vypreparován 

z okolních méně odolných hornin 

procesy mrazového zvětrávání ve 

starších čtvrtohorách. Zvětráváním 

po puklinách byl rozčleněn do tří 

od sebe oddělených skalních bloků 

s výškou až 18 metrů. Přičemž za-

sypáním jedné z puklin ostrohran-

nou sutí vznikl 8,5 metrů dlouhý 

a 4 metry široký tunel. Povrch sru-

bových stěn je modelován skalními 

výklenky a zárodečnými voštinami. 

Pod skalami je tvořena úpatní hal-

da balvanovité sutě. Skály a sutě jsou 

porostlé pokryvnou vegetací mechů 

a lišejníků, dále pak kapradinami, 

borůvčím a metlicí. Lesní porost zde 

tvoří smrk s bukem s příměsí jed-

le, na skalách se objevuje bříza a je-

řáb. Porosty extrémně trpí námra-

zou a častými zlomy.“

Ani pro méně zdatné není výstup 

na vrcholy nijak namáhavý. A věřte 

mi, že stojí za to. Zvláště Vyhlídka 

si své jméno opravdu zaslouží, pro-

tože nabízí nádherný panoramatic-

ký výhled do okolí. Při dobré vidi-

telnosti můžete v dálce zahlédnout 

i nejvyšší horu Jeseníků Praděd.

A kam se z Pasecké skály může-

te ještě vypravit? Když se dáte po 

modré značce, dojdete k Podme-

dlovskému mlýnu a rybníku Me-

dlovu. Po zelené se dostanete do 

Kadova, k  Milovskému rybníku 

a Čtyřem palicím nebo na opač-

nou stranu směrem k parkoviš-

ti, ke Studnicím a k Zuberskému 

rybníku.

text a foto Helena Křížová

www.zdarskevrchy.cz
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Krásné třetí místo
V. turnaj Amatérské florbalové 

ligy se uskutečnil v sobotu 19. led-
na v Brně. Základní skupinu jsme 
začali poměrně vyrovnaným zápa-
sem s Orlem Moravský Krumlov, 
který se po přestávce změnil v jas-
nou záležitost a soupeř si odne-
sl prohru 2:6. Následující 2 zápa-
sy se vyvíjely v podobném rytmu, 
kdy jsme soupeře přehrávali, ale 
nedařilo se nám tolik v koncovce, 
nakonec jsme zabrali a dokázali 
zvítězit 3:2 a 3:1. Díky vítězství ve 
skupině jsme ve čtvrtfinále narazili 
na SKP Kometu, kterou jsme i přes 
jisté trápení dokázali porazit 4:0.

V semifinále jsme se mohli těšit 
na SaSM Líšeň, ale vstup do zápa-
su se nám nevydařil a po poloča-
se jsme prohrávali 1:3. Krátce po 

přestávce jsme vstřelili kontaktní 
gól, ale i přes náš neuvěřitelný tlak 
a „slabé“ nervy soupeřů brána do 
vysněného finále zůstala zavřená…

Po krátké pauze jsme se na-
stoupili k zápasu o 3. místo pro-
ti Outsiders Brno. Z počátku jsme 
přečkali několik šancí soupe-
ře a následně zužitkovali tu svo-
ji. Poločas ovšem skončil stavem 
1:1. Na hřišti byl k vidění vyrov-
naný zápas a nakonec jsme jej do-
táhli do vítězného konce.

Za tento výkon bych chtěl podě-
kovat všem spoluhráčům, proto-
že každý se svojí měrou zasloužil 
o výsostných 10 bodů do tabul-
ky. Na tento turnaj budeme ještě 
dlouho vzpomínat. Skvělé, hoši… 

Tomáš Mrázek

Městská policie informuje
Sjezdovku na Harusově kop-

ci zpravidla navštěvují ti, kteří si 
chtějí užít kvalitní lyžování.  Dne 
29. ledna dopoledne však k sjez-
dovce přinesly nohy návštěv-
níka, který na lyžování jistě ani 
nepomyslel. Byl to německý ov-
čák a rozhodně zde nebyl vítán. 
Ostatně slalom se psem za zády 
by si pochvaloval snad jen něja-
ký ten příznivec adrenalinových 
sportů.  Nezvaný host tak puto-
val nejprve do kotce městské po-
licie a poté k majiteli do Radňo-
vic. Případem chceme upozornit 
na velký význam včasného upo-
zornění strážníků na zaběhnutí 
psa. Nejenže tak pes nestihne na-
páchat škody či způsobit poraně-
ní, ale i případný postih za přestu-
pek je mírnější.

Přemírou energie načerpané „ze 
dna sklenice“ disponovala při ná-
vratu domů po ul. Žďárské dne 25. 
ledna v 22:30 hodin skupina pěti 
mladíků. A co přinese uvolnění 
takovéto energie? Stručně řečeno 

dvě popelnice převrácené a jed-
na v potoku. Dobře, že mladíkům 
ještě nějaká ta energie zbyla. Po 
dobré radě strážníků ji totiž mohli 
využít k uvedení všeho do původ-
ního stavu. Pokutě za rušení noč-
ního klidu se tím ale nevyhnuli.

O štěstí může hovořit žena z  
jedné místní části Nového Měs-
ta na Moravě, která si v alkoholo-
vém opojení dne 8. února v 15:15 
hod. svou tělesnou schránku od-
ložila na zem v autobusové čekár-
ně na Nádražní ulici. Nebýt hla-
sitého chrápání, kterým na sebe 
upozornila kolemjdoucí, nemu-
sela ze svého hlubokého spánku 
v tomto zimním období již nikdy 
procitnout. Strážníci ženu odvez-
li domů a předali do péče manže-
lovi. Aby snad nenabyla dojmu, 
že se jedná o bezplatnou doprav-
ní službu městské policie, byla jí 
po vystřízlivění za narušení ve-
řejného pořádku uložena bloko-
vá pokuta.

Petr Gregor, velitel MP

Policie České republiky – Chránit neznamená hlídat
V posledních týdnech jsem za-

znamenal nespočetně dotazů, proč 
se již PČR neobjevuje na strán-
kách Novoměstska. Byl jsem mile 
překvapen, že máte zájem o infor-
mace, které se týkají činnosti poli-
cie, a že Vás již obtěžují témata Re-
gecentrum a privatizace bytových 
domů, u kterých se rozčílíte a dále 
stejně nemáte možnost je ovlivnit.

Jako pozorný a pravidelný čtenář 
regionálních novin jsem byl spíše 
toho názoru, že právě tato témata 
jsou pro vás ta nejdůležitější a vše 
co se jich netýká, pouze zbytečně 
zabírá místo pro vyjádření názoru 
dvou nesmiřitelných stran. Máte 
pravdu v tom, že Nové Město na 
Moravě jako by jiné problémy ne-
mělo a že tyto dvě oblasti jako by 
zastavily chod a rozvoj města. Pro-
blém, který není na stránkách No-
voměstska jako by neexistoval.

V oblasti ochrany majetku, ve-
řejného pořádku a dopravy se po-
stupně snažíme zapojit do problému 
občany a všechny věcně a místně 
příslušné instituce. Naší vizí je vy-
tvořit samoregulační systém ochra-
ny. Jestliže jsou na ul. Žďárská, Tyr-
šova, Masarykova, Školní a na 
sídlištích  problémy s rychlostí, tak 
tyto do budoucna nemůže řešit po-
licista s radarem, ale dopravně tech-
nická opatření, jako jsou zpomalo-
vací pásy, vyvýšené přechody pro 
chodce v blízkosti škol a obchod-
ních domů a vytvoření obytných 
zón. Rychlost na místních komuni-

kacích lze snížit i zrušením znače-
ní hlavních a vedlejších ulic a řízení 
dopravy pravidlem pravé ruky. Stačí 
si projet obousměrně ulicemi Tyršo-
va – Smetanova, Makovského, Bla-
žíčkova, Karníkova, Lesní a máte 
odpověď, jak rychle jste schopni tě-
mito ulicemi jet v případě, kdy bu-
dete muset dát na každé křižovat-
ce přednost vozidlům přijíždějícím 
zprava a chodcům na přechodech.

Instituce by měly dle svých kom-
petencí předcházet možným pro-
blémům v dopravě nebo na úse-
ku veřejného pořádku. Postupně se 
snažíme odpovědnost přenést i na 
pořadatele různých akcí a orgány, 
které je povolují. Minulý týden pro-
běhlo jednání s pořadatelem cyklis-
tického závodu, který by měl pro-
běhnout v červenci 2008. Ze strany 
policie jsme poukázali na problémy 
loňského ročníku, kdy trasa závodu 
vedla z Vratislavova náměstí kolem 
Billy a přes Křídla, Zátoky, Novou 
Ves a kruhový objezd zpět na ná-
městí, a to celkem 9 kol v odpoled-
ních hodinách za plného provozu, 
kdy pro poslední kola by byl pro-
voz skoro uzavřen. Zde jsme jed-
noznačně podali stanovisko, že po-
licie zde není od toho, aby tyto akce 
zajišťovala a nesla odpovědnost za 
dopravu v průběhu závodu. Pokud 
si odpovědné orgány trasu povo-
lí v nezměněné podobě, musí nést 
i odpovědnost za kolaps dopravy.

Stejně tak tu policie není od 
toho, aby narovnávala vztahy mezi 

lidmi, které se zhoršily tím, že ur-
čitý orgán státní správy rozhodne 
o nevhodném umístění provozov-
ny, která obtěžuje bydlení občanů. 
Policie byla zřízena na okamžitý 
zásah k ochraně zdraví, majetku 
a veřejného pořádku, ne však na 
dlouhodobé řešení sporu.

Ochrana majetku musí být přede-
vším zájmem občanů. Jenom v po-
sledním období bylo odcizeno vo-
zidlo Škoda Felicie na ul. Luční, 
BMW a Škoda Felicia na ul. Míro-
vá, Škoda Octavia na ul. Malá, Fiat 
Tipo u hřbitova. Je šetřeno odcize-
ní celého nárazníku z nákladního 
návěsu na ul. Nádražní, vloupání 
do pobočky ČP na Vratislavově ná-
městí, odcizení 4 ks kompresorů ze 
sněžných děl v hodnotě čtvrt milio-
nu korun v areálu Sportovního klu-
bu u hotelu Ski. Mnohdy se už poz-
dě setkáváme s nářky, proč jsem to 
nedal za plot nebo do garáže. Vždyť 
se tu nikdy nic neztratilo.

V součinnosti s Městskou policií 
jsme vznesli návrh na zřízení měst-
ského dohlížecího kamerového sys-
tému s možností zpětného vytěže-
ní záznamu. Jakmile se tento záměr 
zveřejnil, tak se občané města sami 
začali zajímat, kde by kamery měly 
být a jestli by nešly umístit ještě tam 
a tam. O kamerový systém projevily 
zájem i některé firmy. I toto je jedna 
z cest jak uchránit majetek občanů 
Nového Města. Parkoviště monito-
rovaná kamerovým systémem bu-
dou okamžitě plná a auta nebudou 
stát na místech, kde by stát neměla.

Každý sám může předcházet tomu, 
aby se nestal obětí nějakého proti-
právního jednání druhého. Úměrná 
k hodnotě věci musí být i její ochra-
na. Jinak bude lákat zloděje průměr-
ně udržovaný 40 let starý rodinný 
domek a 15 let staré auto a jinak no-

vostavba v hodnotě několika milio-
nů či nejnovější model BMW s po-
loženým notebookem na sedadle.

Stejně tak když si objednává-
te produkty přes internet nebo 
na dobírku, vždy je nutno zvážit 
možnost podvodu. Než někam 
zašlete finanční prostředky, tak 
se zajímejte o to, komu je zasílá-
te. Pořád ještě platí stará pravda: 
„Levné je vždy dvakrát placené“. 

V posledních letech došlo k posu-
nu ve výkladovém stanovisku trest-
ného činu podvodu, kdy se ně-
kdo obohatí tím, že uvede někoho 
v omyl, využije něčího omylu nebo 
zamlčí podstatné skutečnosti a způ-
sobí tak škodu na cizím majetku. 
Justice, státní zastupitelství a potaž-
mo i policie začaly rozlišovat, zda 
se jedná o škodu vzniklou podvod-
ným jednáním druhého či o závaz-
kový vztah. Nejedná se o věc policie, 
ale o občanskoprávní záležitost, kdy 
někomu půjčíte peníze a on vám je 
pak nevrací, nebo koupíte věc a ona 
má vady, nebo je nefunkční. Dávejte 
si pozor i na takové jednání, kdy vás 
někdo požádá, že potřebuje půjčku, 
a protože mu ji nikdo nechce po-
skytnout, že by ji napsal na vás a on 
ji bude místo vás splácet. Taktéž zva-
žujte, kdy a komu budete dělat ru-
čitele a komu umožníte použít svůj 
majetek jako zástavu.

Přemýšlejte, než někoho pustíte 
do domu nebo bytu, aby vám na-
bízel zboží, služby, nebo vám vrá-
til přeplatek za plyn, elektřinu či 
vodu. Nikdy jeho nabídka není na-
tolik výhodná a spěšná, aby nepo-
čkala do druhého dne. Každý brzy 
zapomene na to, že mohl něco lev-
ně koupit, ale nikdy nezapomene, 
že byl okraden, nebo podveden.

JUDr. Libor Černý
vedoucí oddělení



8

Stomatologická

pohotovostní služba
Pozor! Od 1. ledna 2008 je doba 

pohotovostní služby upravena 

a zkrácena!

Ošetření je poskytováno v době 

9 – 12 hod.

23. 2. MUDr. Foltanová, Svratka, 

24. 2. MUDr. Přikrylová, polikli-

nika ZR, 1. 3. MUDr. Jurková, 

V. Meziříčí, 2. 3. MUDr. Bílko-

vá, ŽĎAS, ZR. Sledujte stránky 

www.i-zdarsko.cz

Bruslení veřejnosti 
zimní stadion Žďár n. S.

 so 23. 2. 17.00 - 18.30
 čt 28. 2. 17.00 - 18.30

NOVOMĚSTSKO - vydává město Nové Město na Moravě. Redaktorka: PhDr. Eva 

Jašková, redakce a administrace: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na 

Moravě, telefon 566 650 253, 724 984 857, e-mail: zpravodaj@nmnm.cz http://noviny.

nmnm.cz. Tiskne Horácká tiskárna Nové Město na Moravě. Registrační značka OÚ 

3714-1491. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Názory autorů příspěvků 

nejsou vždy totožné s názory redakce.

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

55 let tradice výroby nábytku

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!!!

Hledáte hospodyni nebo
pomocnici v domácnosti? 

Důvěra a poctivost? 
Volejte 737 928 348.

24 hodinovka
na běžkách

Ve dnech 1. a 2. března pořá-

dá Montana TK Brno na tra-

tích areálu Ski Nové Město na 

Mor. už XXVIII. ročník mis-

trovství republiky horolezců. 

Jedná o amatérský, nekomerč-

ní, otevřený závod. Přihláš-

ky, informace: www.volny.cz/

montanatk, montanatk@vol-

ny.cz, tel. 545 212 387

MĚŘENÍ EMISÍ – BENZÍN, PLYN, SERVIS

MONTÁŽ LPG ZAŘÍZENÍ DO AUTOMOBILŮ

AUTOPLYN ČADEK JAROSLAV WWW:AUTOLPG.CZ

SOŠKOVA 660, NOVÉ MĚSTO NA MOR. Tel. 566 618 183 (186)

              Mob: 731 441 160

• Prodáme zahradu 1000 m2 
u Zichovce, s chatkou, bez sítí, 
„všeobecně obytné území“. 
• Prodáme pole, ¾ ha, zatíženo 
nájmem, nad nemocnicí.

Písemné nabídky do redakce 
Novoměstska.

INZERCE
• 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
• Prodám mrazák 130 l, málo po-
užívaný, 3 zásuvky, cena 1500 Kč, 
tel. 566 618 736

• Prodám levně kuchyňský 
kredenc, zachovalý + stůl, tel. 
737 580 534
• Vyměním neprivatizovaný byt 
2+1 za privatizovaný 3+1, nejra-
ději na Hornické ul. v „kostce“, 
tel. 724 775 895
• Koupím RD nebo byt 3+1 i vět-
ší v NM, tel. 608 203 262
• Prodám 1/3 RD, byt 3+1 o roz-
loze 100 m2, garáž, zahrada, tel. 
605 714 304
• Hledám místnost, světlou v klid-
ném prostředí jako ateliér v NM 
nebo do 4 km, platím penězi nebo 
svými díly, tel. 777 86 23 12

• Vyměním neprivatizovaný 1+0 
(červený věž. dům) za větší pri-
vatizovaný i neprivatizovaný byt 
v NM. tel. 603 293 310 
• Koupím byt 3+1, družst. nebo 
v osob. vlast. Nabídněte. tel. 
737 832 250
• Prodám zahradu s chatou, osa-
da Svárov, tel. 720 386 437 (večer)
• Chcete garáž nebo pozemek 
na garáž? kapacita 40 míst, 
NM, za nádražím, nezávazně. 
tel. 774 998 464
• Prodám renault 5. 1,4 benzín, r. 
v. 1986, STK do 1. 10. 2009. Cena 
dohodou. Tel. 607 901 907

KURZ KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU
22.-23.3.2008 ve Žďáře nad Sázavou/12.-13.4.2008 v Havlíčkově Brodě

Myslíte si, že neumíte kreslit? Myslíte si, že nemáte talent? Ale 
máte! Každý, kdo umí držet tužku, umí kreslit. I Vy namalujete za 
dva dny takovýto portrét. Ukážeme Vám jak na to – ukážeme Vám, 
jak aktivovat Vaši pravou mozkovou hemisféru, ve které máte tyto 
dovednosti uloženy. Vhodné pro všechny věkové skupiny, pro dyslek-
tiky, i jako příprava na um. školu. Na profesi ani pohlaví nezáleží.  
www.zeichenkurs.eu                   Tel: 773 07 08 08


