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Novoměstsko

Oznámení o přerušení 
dodávky el. energie

17. 3., 7,30 - 15 hod., celá 
obec Petrovice, odběrat. tra-
fostanice Petrovice družstvo 
a odběrat. stanice Petrovice 
učiliště.

19. 3., 7,30 - 15 hod., celá 
obec Hlinné a Hlinné hotel, 
dále Řečice samota Tály a tři 
části obce Jámy.

Nová gamakamera v novoměstské nemocnici
Symbolickým přestřižením 

pásky byla dne 22. února na od-
dělení nukleární medicíny no-
voměstské nemocnice uvedena 
do provozu nová  gamakame-
ra. Malé slavnosti se zúčastnila 
řada významných hostů. Z úst 
ředitele nemocnice MUDr. 
Zdeňka Kadlece se mimo jiné 
dozvěděli, že náklady na  poří-
zení této  gamakamery,  nahra-
zující  starší a již zastaralý pří-
stroj podobného typu,  činily 
osmnáct milionů korun. Z to-
ho více než patnáct milionů po-
skytl kraj Vysočina. Vyšetření 
pacientů novou gamakamerou 
bude pro pacienty pohodlněj-
ší, rychlejší a zároveň diagnos-
ticky spolehlivější.

Nukleární medicína je obor za-
bývající se diagnostikou a terapií 
pomocí radioaktivních izotopů 
v otevřené formě. Po aplikaci pří-
slušných radiofarmak do těla pa-
cienta sleduje gamakmera  jejich 
chování v organismu. 

Primář oddělení nukleární me-
dicíny MUDr. Jaroslav Bureš dále 
dodal, že nový přístroj má již dva 
detektory, takže původně až šede-
sát minut trvající vyšetření se zkrátí  
o polovinu. Přístroj pomáhá velmi 
dobře diagnostikovat kostní meta-
stázy,  a to až o půl roku dříve, než 
se zobrazí klasickým rentgenolo-
gickým vyšetřením.  Je možno jím 
objevit tzv. únavové zlomeniny 

a rovněž je určen pro zátěžové vy-
šetření srdce a diagnózu ischemic-
ké choroby srdeční. Pro doplně-
ní informací o lokalizaci poruchy 
je možno získat i údaje obdobné 
údajům získaným počítačovou to-
mografií -  „CéTéčkem“.

Novou gamakemerou je mož-
no vyšetřit denně průměrně deset 
pacientů, roce dva tisíce dvě stě.

Eva Jašková

TS služby s.r.o., Nové 
Město na Moravě ozna-
mují změnu svozu ko-
munálního odpadu v do-
bě velikonočních svátků:
V pondělí 24. března na ve-
likonoční svátek (červené 
pondělí) nebude svoz prove-
den, náhradní termín svozu 
je následující den tj. úterý 25. 
března.

Zastupitelstvo města 
zasedá 18. března
Hovory s občany

od 15,30 hod.

Mistrovství Evropy v biatlonu
Ve dnech 20. až 24.  února hosti-

lo Nové Město na Moravě evrop-
skou biatlonovou špičku. Sjelo se 
344 biatlonistů ze 34 zemí. Nejvyšší 
počet v dosavadní historii závodu, 
která se datuje od roku 1994. S pří-
pravami na vrcholové biatlonové 
závody, výstavbou tribun a střelni-
ce,  se v N. Městě započalo již v mi-
nulých letech. A není tajemstvím, 
že organizátorsky dobře zvládnuté 
letošní závody evropského formátu 
by měly zvýšit šance Nového Měs-
ta  na Mor. jako uchazeče o pořádá-
ní mistrovství světa v biatlonu v ro-
ce 2012 nebo 2013.

Letošní zima, na sníh  a mráz 
jen o málo něco bohatší než ta 
loňská, pořadatele pořádně pro-
věřila. Nepřízeň zimy nahradila 
obětavost a předvídavost, zásoby 
technického sněhu se v teplotách 
hodně nad nulo a za deště po-
vážlivě zmenšovaly, ale vydrže-
ly.  Sportovní fanoušci, sledující  
jak novoměstské závody, tak té-

měř souběžně pořádaný Světový 
pohár ve Vesci u Liberce, logic-
ky srovnávali a v internetových 
diskuzích Novoměstské oceni-
li: ...včera jsem si zrovna říkala, 
kolik mají v Novém Městě sně-
hu a jak bezva to mají připrave-
né (pajinka4 - novinky) *  ... Nové 
Město představuje po dlouhá léta 
rozvíjený areál, který se postup-
ně propracovával k vyšším a pres-
tižnějším akcím. Z původního zá-
vodu Zlatá lyže postupně vznikal 
mezinárodní závod. S tím se po-
stupně upravovaly tratě, postupně 
se získávala technika na úpravu 
(skútry, pak rolba), vše v logické 
vazbě i na místní lyžařský oddíl, 
sportovní třídu a středisko vrcho-
lového sportu. Následovala sněž-
ná děla, získání závodů Světového 
poháru - vše postupně v průbě-
hu let. V posledních třech letech 
se k fungujícímu areálu přistavě-
la tribuna a zbudovala se střelni-
ce, následoval závod EP biatlonis-

tů. Letos je to již ME biatlonistů, 
cílem jsou vyšší soutěže, opět po 
dílčích krocích. Areál využívá 
i veřejnost a rolba odsud najíždí 
kilometry tras po Vysočině. (dekl-
nakrk - idnes)

Třebaže se bílá stopa klikatila 
mezi blátem a málem už zelenají-

cí se trávou,  byly k vidění kvalit-
ní sportovní souboje. A potěšující 
je, že si z Nového Města na Mor. 
odvezla medaile i řada českých 
závodníků. Zlatá mezi nimi chy-
běla. Jistě někdy příště...

Eva Jašková
výsledky a fotografie na str. 10
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Blahopřání

Narození

Kino

Horácká galerie

Poděkování

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

12. 3., 19 h.  Josef Fousek – recitál
Josef Fousek prošel coby dělník 
kladenskou hutí Koněv, v pohra-
ničí pracoval v zemědělství, byl 
i plynárenským montérem Pro-
šel nespočtem profesí a své bo-
haté zážitky prakticky celý život 
zachycuje v básních a písních, 
se kterými na veřejnosti dlouhá 
léta předstupoval také jako jevišt-
ní host skupiny Miloslava Šim-
ka v divadle Semafor Po odchodu 
z legendární scény byl jedním ze 
zakládajících členů Divadla Jiřího 
Grossmanna, kde působil až do 
roku 1999 V současné době objíž-
dí republiku s pořady, kde vyprá-
vění prokládá svými neotřelými, 
nepodbízivými a svým způsobem 
neoposlouchatelnými písněmi. 
Nepoučuje, jen vidí svět bez rů-
žových brýlích, přesto však zra-
kem věčného romantika Jeho asi 
nejznámějším písňovým textem 
je legendární Až mě andělé, který 
zhudebnil a nazpíval Petr Spálený 
Vstupné 100 Kč, předprodej vstu-
penek v Inf centru.
13. 3., 18 h. Závěrečný věneček 
Tanečního kursu pro pokročilé 
a dospělé, hraje Tata Band Josefa 
Kučery, vstupné 50 Kč
17. 3., 17 h.   JUDr. Miroslav 
Antl – Beseda na vaše téma, vstup 
volný
30. 3., 16 h. Babouci -  neděl-
ní odpoledne s nejstarší jihočes-
kou dechovkou, vstupné 100 Kč, 
předprodej v IC
7. 4. Věra Špinarová se skupinou 
Adama Pavlíka, vstupné 180 Kč, 
předprodej v IC

Recitační soutěž v Klubíčku

   5. 2. Jiří Sláma
12. 2. Michal Švaříček
12. 2. Čeněk Sláma
14. 2. Matěj Svoboda
16. 2. Lukáš Vašík

Děkuji všem, kteří jste se přišli 
naposledy rozloučit s mým man-
želem Jaroslavem Lorencem. Dě-
kuji též za projevenou soustrast.

Ludmila Lorencová

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 po-
mstě, slávě, rybovraždě a jiskří-
cí pípě v bufetu Tropicana.
12. st v 18 h.
Kouzelná romance
USA 2007, rodinná komedie, 
český dabing, 108 min, přístup-
ný, premiéra, 65 Kč - Může ve 
skutečném světě přežít pohádko-
vá láska?
15. so v 19,30 h.
Občan Havel
ČR 2007, dokumentární, 119 min, 
přístupný, premiéra, 60 Kč - Zá-
kulisí politických i soukromých 
dramat prezidentského období 
Václava Havla.
18. út v 19,30 h., 19. st v 19,30 h.
Na vlastní nebezpečí
ČR/Rumunsko 2008, thriller, 92 
min, přístupný, premiéra, 75 Kč - 
Vzrušující souboj s divokým pří-
rodním živlem, samozvanými 
strážci zákona i hranicemi vlast-
ních možností. 
19. st v 10 h.
Rusalka Hupsalka
64 min, animované pásmo, 15 Kč

Hospicové hnutí – Vysočina, o.s.
zve všechny příznivce a zájemce na benefiční koncert.

Vystoupí zpěvačka Lenka Filipová s doprovodem.
Koncert se uskuteční v neděli 16. března  od 16 hod. v evangelic-

kém kostele v Novém Městě na Moravě. Výtěžek koncertu je určen na 
rozvoj hospicové služby vážně nemocným a umírajícím a pomoc je-
jich rodinám. Moderátorem benefičního koncertu bude Radek Tulis.

20. 3., 18 h., sál ZUŠ Monseova 
ul. -  Kytarový koncert profesora 
JAMU Vladislava Bláhy, vstup-
né 150 Kč, pro žáky ZUŠ J. Štur-
sy zdarma

17. 3. Velikonoční dílna - Bude-
me vyrábět jarní aranžmá, zdo-
bit vajíčka a plést jednoduché 
ozdoby z pedigu. Do práce zapo-
jíme i děti. Nezapomeňte si s se-
bou přinést vyfouknutá vajíčka
18. 3.,  od 9. hod Cvičení pro tva-
rování postavy
19. 3. Psychosomatické  souvislos-
ti našeho těla – jak psychika ovliv-
ňuje zdraví, chování a jednání. 

Stalo se již tradicí, že DDM Klu-
bíčko pořádá v únoru recitační 
soutěž. Nejinak tomu bylo i le-
tos. V úterý 12. února  proběhlo 
v DDM Klubíčko obvodní kolo té-
to soutěže. Kromě obou domá-
cích základních škol se zúčastni-
ly i školy z Bobrové, Jimramova, 
Sněžného. V tomto roce také po-
prvé (a k naší radosti) předvedly 
svůj recitační um i děti z Radňo-
vic a Nové Vsi. Celkem soutěžilo 
ve 4 kategoriích 48 dětí, přičemž 
první tři vítězové z každé katego-
rie postupují do okresního kola, 
které se koná 5. března ve Žďáru 

n.S.  První místo v 1. kategorii ob-
sadila Kateřina Pulgretová z 2. ZŠ 
v N. Městě na Mor., v druhé kate-
gorii vyhrála Kateřina Bizoňová 
z 1. ZŠ v N. Městě na Mor., ve tře-
tí kategorii se jako první umísti-
la Sandra Peňázová ze ZŠ ve Sněž-
ném a ve čtvrté kategorii vítězství 
patřilo Michaele Silvestrové ze ZŠ 
v Jimramově. Všem dětem přeje-
me mnoho úspěchů v jejich dal-
ším snažení.                            ddm

8. 3., 9,30 h. – Už se proutek ohýbá
Akce pro šikulky, kteří mají rádi 
jaro a chtějí ho přivítat vlastno-
ručně vyrobenou dekorací. Bu-
deme pracovat s proutím, vytvo-
říme jarní ptáčky, závěsy do oken 
nebo hnízdečka na vajíčka. Vstup-
né 30 Kč.
15. 3., 9,30 h. – Zdobíme vajíčka 
- mramorováním, omotáváním, 
lepením hedvábným papírem... 
S sebou vyfouknutá vajíčka a pře-
zůvky. Vstupné 30 Kč.
29. 3., 9,30 h. Malování na sklo 
-Vytvoříme zajímavé efekty s růz-
nými materiály. Barvy na sklo bu-
dou vytvrzované v troubě nebo 
budou schnout na vzduchu. Vy-
tvoříme si obrázek podle šablon 
i podle fantazie. Přezůvky s se-
bou. Vstupné 50 Kč.

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

27. 3. 1888  se v Moravských Kři-
žánkách narodil dr. Antonín Ve-
selý (literární a divadelní kritik, 
120. výročí narození, zemřel 3. 
12. 1945 v Praze)
Oprava: V minulém číslo bylo 
uvedeno, že se 2. 3. 1913 v Řeči-
ci narodil Eduard Soška. Správné 
datum Soškova narození je 2. 6. 
1913. Chyba vznikla v Horáckém 
muzeu při přepisování výročí.

Úmrtí
12. 2. Josef Krčil (1921)
12. 2. Jiří Woliwender  (1955)
15. 2. Marie Vykutilová (1923)
15. 2. Jaroslav Lorenc (1937)
16. 2. Miroslav Čípa (1916)
20. 2. Pavel Pečínka (1942)
22. 2. Irena Skřipská (1941)
23. 2. Ludmila Kalinová (1935)

Jubilanti
    8. 3. František Ondráček        87 let
12. 3. František Moravec        88 let
12. 3. Miroslav Bena              86 let
15. 3. Josefa Honzlová             93 let
16. 3. Josef Fiala                     85 let
20. 3. Jan Kondýsek                 93 let
20. 3. Vladimír Topinka           75 let
27. 3. Václav Soška                 93 let
29. 3. Ludmila Ondráčková 89 let

Všem jubilantům blahopřejme!

Hasiči z Maršovic blahopře-
jí svému bratru Františku On-
dráčkovi k jeho 87. narozeninám. 
Do dalších let přejí hodně zdraví 
a pohody.
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Skautské putování
Rádi bychom se s Vámi podělili o své zážitky a dojmy z cestování 

po dalekých krajích. Přijďte si poslechnout a podívat se, jaké přírod-
ní a kulturní poklady tyto země ukrývají a jak se vlastně žije ve vzdále-
ných koutech naší planety, jako je třeba Čína nebo Island. Dozvíte se, 
jakým způsobem získávají svou obživu obyvatelé nehostinných mon-
golských stepí a v jak velkém kontrastu žijí lidé ve velkoměstech. Mož-
ná Vás překvapí některé ze zvyků jejich každodenního života - víte na-
příklad, že v Mongolsku Vám jako důvod k seznámení někdy postačí 
neúmyslné šlápnutí na nohu? Zjistíte také, že poznávat cizí kraje mů-
žete různými a třeba i poněkud netradičními způsoby. Udělejte si čas 
a přijďte načerpat inspiraci na Vaše cesty….
10. 3. v 17. hod. USA - Nejkrásnější národní parky (Jiří Kutal)
20. 3. v 19. hod. Island - Země ohně a ledu (Veronika Horová)
26. 3. v 17. hod. Kuba - Na kole a stopem po „Ostrově svobody“ 
 (Lenka Dvořáková)
31. 3. v 17. hod. Mongolsko - Putování zemí, kde se zastavil čas 
 (Lenka Dvořáková)
8. 4. v 19. hod. Wales - V zemi červeného draka (Veronika Horová)
Vstupné: 50 Kč/1 promítání, 200 Kč/zvýhodněná cena na celý cyklus, 
předprodej zvýhodněných vstupenek v Informačním centru a v Kul-
turním domě před každým promítáním, jednotlivé vstupenky na místě
Místo konání: Gobelínový salonek KD Nové Město na Moravě
Srdečně zvou skauti ze střediska Bílý štít a Kulturní dům v Novém Měs-
tě na Moravě.

Horácké muzeum zve
 Výstava Šikovné ruce

V sobotu 8. března v 10.30 se uskuteční vernisáž výstavy „Šikov-
né ruce 2008“. Své výrobky zde představí členové Horáckého sdru-
žení lidových řemesel kraje Vysočina – Mirka Vaculová (kukuřičné 
šustí), manželé Čihákovi (tzv. blatnické kraslice), Ivana Hedbávná 
(textilní technika krosienka) a manželé Strmiskovi (rohovina a per-
leť). Výstava potrvá do soboty 12. dubna.

 Velikonoce v Horáckém muzeu
V pátek 21. března se v Horáckém muzeu od 9 do 15 hod. před-
staví část členů Horáckého sdružení lidových řemesel kraje Vyso-
čina. Pavel Bureš představí pletení košíků a pomlázek, Mgr. Marie 
Čigelská spřádání na kolovratu, Miloslava Gregorová modrotisko-
vé kraslice, Ivana Hedbávná textilní techniku krosienku, Drahoslava 
Horká zdobení perníčků, Mgr. Iva Jindrová batikované a perforova-
né kraslice, Věra Studená drátované kraslice, Ing. Zdeněk Tatíček ze 
ZO ČSV Nové Město na Moravě med a medové produkty, Ludmi-
la Trundová kraslice zdobené slaměným dekorem a Mirka Vaculová 
dekorační výrobky z kukuřičného šustí. Po celý den bude vstup do 
Horáckého muzea volný. 

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

Kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy
 1.  Předložení dané vyplněné žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy 

v předem určeném termínu.
 2.  Děti  s trvalým pobytem v Novém Městě na Moravě. 
 3.  Kapacita mateřské školy  podle stanovených  míst, kde se poskytu-

je vzdělávání (odloučená pracoviště).
 4.  Děti u nichž je předpoklad, že zahájí povinou školní docházku  

v následujícím školním roce. 
 5.  Děti od 4 let a starší s pravidelnou  celodenní docházkou  do mateř-

ské školy
 6.  Děti starší 3 let s pravidelnou  celodenní docházku do mateřské školy. 
 7.  Sourozenci již zapsaných dětí splňující kritéria v bodě 1- 6. 
 8.  Děti s celodenní docházkou, které nemají trvalý pobyt v Novém 

Městě na Moravě.
 9.  Děti na celodenní docházku,  které dovrší do konce kalendářního 

roku 2008  tři roky. 
10. Děti s docházkou na 4 hodiny denně nebo na 5 dní v měsíci a dě-

ti mladší 3 let.
Doplňující kritéria: děti se zdravotním postižením, těžká životní situ-
ace v rodině

Vynikající kytaristé vystoupí
v ZUŠ Jana Štursy

ZUŠ Jana Štursy bude letos na 
jaře hostit dva z našich nejvýznam-
nějších kytaristů a pedagogů.

Ve čtvrtek 20. března v 18 hodin 
v sále ZUŠ na Monseově ulici vy-
stoupí se svým programem skvělý 
kytarista a profesor JAMU v Brně 
Vladislav Bláha. Zhruba o měsíc 
později (přesný termín není do-
sud znám) bude mít v tomtéž  sále 
koncert česká kytarová legenda 20. 
století profesor Jiří Jirmal,  autor 
nejprodávanější a nejvyužívanější 
kytarové učebnice u nás.

Hlavní zásluhu na pozvání obou 
kytaristů má pan učitel Miloslav 
Mrlík, vedoucí kytarového od-
dělení na škole, obětavý a nadše-
ný pedagog a výborný hudebník. 
Jeho způsob výuky hry na kyta-
ru zaujal nejprve Jiřího Jirmala 
a posléze i Vladislava Bláhu nato-
lik, že ho pozvali i s několika jeho 
žáky, aby na kytarových kurzech  
pro učitele  na brněnské konzer-
vatoři demonstroval svoji metodu 
výuky. „Protože hudba je pro mě 
nejdokonalejší způsob komunika-
ce, tak žákům do jejich hry, do těch 
klasických cvičení z učebnice pro-
fesora  Jirmala, sám improvizuji, 
aby tam vznikl tento způsob komu-
nikace,“ vysvětluje Miloslav Mrlík 
svoji výukovou metodu a dodává: 
„Aby mohla tato forma hudební 
komunikace působit i doma, začal 
jsem využívat počítačovou techni-
ku. Žákům nahrávám svoji vlastní 
hru s metronomem, aby to mohli 
s tou nahrávkou doma nacvičovat. 

Když se to žák naučí, tak to hraje-
me potom spolu.“ 

Už rok se zúčastňuje M. Mr-
lík školení pro učitele kytary na 
brněnské konzervatoři, kde také 
přednáší Jiří Jirmal i Vladislav Blá-
ha. „Vzal jsem některé tyto nahráv-
ky s sebou a odvážil jsem se pana 
profesora Jirmala oslovit a cédeč-
ko mu předat. Za dva a půl měsí-
ce mi pak přišla zpráva, že ho moje 
vyučovací metoda zaujala a že by si 
rád přijel poslechnout mé žáky pří-
mo ve výuce,“  popisuje počátek 
spolupráce s kytarovou legendou 
Miloslav Mrlík.

První návštěva profesora Jirma-
la  na naší škole se uskutečnila 15. 
května 2007 v sále ZUŠ na Monseo-
vě ulici. Od té doby je  s M. Mrlíkem 
stále v kontaktu a společně připravu-
jí rozšíření jeho učebnice o CD s na-
hrávkami melodií Miloslava Mrlíka 
včetně notových zápisů.

Vystoupení Jiřího Jirmala a Vla-
dislava Bláhy v sále ZUŠ bude ur-
čeno hlavně žákům naší školy 
a jejich rodičům, ale  koncertu se 
mohou zúčastnit i ostatní zájem-
ci. Protože kapacita sálu je velmi 
omezená, doporučujeme zakou-
pit si vstupenky předem. Kon-
taktní osobou je M. Mrlík (tel. 
566 618 392).

(rozhovor Pavla Nepustila s M. 
Mrlíkem vyjde 6. března pod ná-
zvem „Hudba jako nejdokonalej-
ší způsob komunikace“ v týdení-
ku Vysočina)

                            Eva Nepustilová

Zápis dětí do mateřské školy
Mateřská škola Nové Město na 

Moravě, příspěvková organizace 
vyhlašuje Zápis dětí do mateřské 
školy pro školní rok 2008/2009 
dne 3. 4. 2008 od 8 do 16 hodin 
na pracovištích Drobného 299, 
Žďárská 70, Slavkovice 98, Pohle-
dec 143.
*Rodiče si při zápisu vyzvednou 
„přihlášku“ pro své dítě. Vypl-
něnou a potvrzenou dětským lé-
kařem ji odevzdají  17. 4. 2008 

v kanceláři MŠ na Drobného 299 
od 8 do 16 hodin. 
*Vážení rodiče, před zápisem 
máte možnost navštívit  v ní-
že uvedených termínech  v rám-
ci Dnů otevřených dveří  všechna 
pracoviště mateřské školy Vždy 
od 8 hodin do konce provozu. 
25. 3.  – Drobného 299  
26. 3. – Žďárská    70                      
27 .3.  – Pohledec  143
28. 3.  – Slavkovice  98
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Český statistický úřad bude dle 
zaslané informace v období od 23. 
února do 11. května 2008 prostřed-
nictvím speciálně vyškolených ta-
zatelů provádět šetření o životních 
podmínkách domácností v České 
republice – SILC 2008. 

Domácnosti byly do šetření za-
hrnuty na základě náhodného vý-
běru počítačem a celkově bude 
tázáno přibližně 14000 domác-
ností na území celé České repub-
liky, z nichž se již více než 9 ti-
síc domácností zúčastnilo šetření 
v předchozích letech. 

Smyslem šetření je získat repre-
zentativní údaje o ekonomickém 
a sociálním postavení českých do-
mácností a jejich životních pod-
mínkách, které jsou potřebné pro 
usměrňování sociální politiky státu, 

k jejímu hodnocení, pro výzkumné 
účely i mezinárodní srovnání.

Jednotliví pracovníci se budou 
prokazovat pověřením k výkonu 
funkce vydané Samostatným od-
dělením terénních zjišťování ČSÚ, 
nebo služebním průkazem zaměst-
nance ČSÚ. Všichni pracovníci 
zúčastnění na zjišťování a proce-
su zpracování jsou vázáni mlčenli-
vostí o všech šetřených skutečnos-
tech, jak to vyplývá z § 16 zákona 
o státní statistické službě.

Detailní informace k šetření 
může poskytnout p. Daněčková, 
pracovník Samostatného oddě-
lení terénních zjišťování Jihlava, 
která je pověřena řízením šetření 
Životní podmínky 2008 na Vyso-
čině, tel. 568840025.

odbor vnitřních věcí MěÚ

vu jménem města podepsali ing. 
Jaromír Černý a jménem NT, a.s. 
ing. Milan Netrh s platností od 1. 
1. 2008.

2. Stávající nevýhodná Smlouva 
o dodávce tepla z roku 2002 bude 
ukončena výpovědí.

3. Součástí jednání byl návrh 
a vypracování Smlouvy o obsluze 
a servisu domovních předávacích 
stanic pro vytápění a ohřev teplé 
užitkové vody. Smlouva sníží ná-
klady na provozování DPS a ta-
ké zkvalitní nezbytný servis. 

Podepsáním výše uvedených 
smluvních vztahů byly akcepto-
vány požadavky MO SON a vy-

tvořeny podmínky k tomu, aby 
koncový odběratel neplatil za tep-
lo v 1. pol. 2008 více, než zapla-
til za teplo v 1. pol. 2007, a při-
tom je třeba vzít v úvahu, že došlo 
k navýšení ceny plynu a povýšení 
DPH. Poprvé také byla do Smlou-
vy o ceně tepla zahrnuta kogene-
race, a to jak na straně nákladů, 
tak na straně výnosů. Nezanedba-
telný fakt je také v tom, že pode-
psáním smluv se zkvalitní starost-
livost a servis rozvodu tepelné 
energie a že smlouvy jsou trans-
parentnější.

Ladislav Apolín, 
předseda MO SON

1. Byla podepsána nová Smlou-
va o dodávce a nákupu tepelné 
energie pro vytápění a ohřev tep-
lé užitkové vody. V této smlou-
vě je mimo jiné konstatováno, že 
cena tepelné energie za 1 GJ je sta-
novena v souladu s legislativou ČR 
upravující ceny energie dodávané 
na základě uvedené smlouvy. Ak-
tuální cena tepelné energie na 1. 
pol. 2008 je stanovena ve výši 430 
Kč/GJ + DPH (cena výchozí z NT, 
a.s.). Pozdější cena tepelné energie 
bude vždy stanovena na základě 
jednání mezi prodávajícím a ku-
pujícím a bude respektovat změ-
ny cen zemního plynu, přičemž se 
následně bude cena tepelné ener-
gie měnit pouze v závislosti na vý-
voji nákladů prodávajícího na vý-
robu, rozvod a údržbu výroby 
a rozvodu tepelné energie. Ve výše 
uvedených nákladech a výnosech 
bude zohledněn provoz soustro-
jí na kombinovanou výrobu elek-
třiny a tepla. Uvedenou Smlou-

Místní organizace SON  již kon-
cem roku 2007 iniciovala jednání 
o ceně za tepelnou energii, kterou 
dodává Novoměstská tepláren-
ská a.s. (dále NT). K tomuto roz-
hodnutí vedly dva důležité fakto-
ry: Navýšení ceny plynu od 1. 1. 
2008 a změna výše DPH. Důvo-
dem bylo o i vypršení platnosti 
Dodatku ke Smlouvě o ceně tepla 
s platností pro 2. pol. 2007,  jehož 
znění je rovněž dílem MO.

Jednání se zúčastnili místostaros-
ta města  Stanislav Marek, jednatel 
NSB, s.r.o. ing. Jaromír Černý, člen 
představenstva NT, a.s. ing. Milan 
Netrh a zástupci MO SON.

Na jednání MO SON především 
požadovala, aby cena za tepelnou 
energii v 1. pol. 2008 pro kon-
cového odběratele nepřesáhla 
cenu, kterou odběratel zaplatil 
v 1. pol. 2007. Vstřícným přístu-
pem vedení města a vedení NT, 
a.s. k požadavkům MO SON se 
dospělo k následujícím závěrům:

K výpadkům veřejného osvět-
lení dochází při větrném počasí 
v důsledku vypadávání jističe při 
dotyku drátů vedení veřejného 
osvětlení s vedením nízkého na-
pětí. Vzhledem k tomu, že v ro-
ce 2009 plánuje společnost E.ON 
obměnu vzdušného drátového ve-
dení nízkého napětí za kabelové 
(včetně betonových stožárů), do-
jde v rámci této akce i k instalaci 
nového izolovaného kabelu veřej-

ného osvětlení na  stožárech. Pak 
již k výpadkům osvětlení  nebu-
de docházet. V současnosti měs-
to neplánuje žádnou „provizor-
ní“ úpravu k zamezení výpadků. 
Ta by mohla stát až několik desí-
tek tis. Kč a byla by účinná v pod-
statě pouze jeden rok.

Děkujeme obyvatelům Betléma 
za pochopení.
Luboš Smetana,  odbor investic 

a správy majetku města

Opakované výpadky veřejného 
osvětlení na Betlémě

Informace k šetření Českého 
statistického úřadu

Činnost MO SON v roce 2008:  Smlouva o dodávce a nákupu tepelné energie 
pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody

Účast současných členů zastupitelstva města na zasedá-
ních zastupitelstva města. Tabulka uvádí procentní účast 

na zasedáních od doby získání mandátu až do X. řádného 
zasedání dne 7. února 2008.
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Výběr z materiálů vyžádaných k řešení problematiky borovic: Na dřevinách 
je zřetelné, ... že jsou za optimem růstu a kvality zdravotního stavu. Jednotlivě se 
dřeviny liší stupněm degradace. Jelikož se jedná o koncepční výsadbu, bylo by 
nutné při řešení  ozelenění prostoru náměstí postupovat stejně koncepčně. Per-
spektivy dalšího růstu nejsou dobré. Komplex stresových faktorů v prostoru ná-
městí nelze odstranit. ... Ořezy a pročištění korun se na jehličnanech neprovádě-
jí,... dřeviny nemají růstové modely listnatých dřevin. Mgr. Pavel Vaněk, CHKO 
Žďárské vrchy * ...výběr vhodnějšího druhu dřeviny (nejlépe Tilia corata, Acer 
pseudoplatanus)  by však lépe vyhovoval charakteru historické zástavby, nebo´ť 
borovice jsou užity v rámci velmi neobvklé novodobé koncepce pojetí náměs-
tí... PhDr. Martina Veselá, Národní památkový ústav * Navrhuji provést jed-
norázovou obnovu borovic...v obou řadách v jednom roce. ...mělo by se udělat 
vše pro to, aby vysazené stromy byly za 50 let chloubou města, a nikoli problé-
mem k řešení. Bc. Tomáš Poul, 3D- Zahrady 

Ve čtvrtek 7. února jsem se zú-
častnila Hovorů s občany a veřej-
ného zasedání zastupitelstva. Vědě-
la jsem totiž, že se má jednat také 
o borovicích na náměstí. Byla jsem 
však velmi překvapena a rozhořče-
na. Vzpomínám si, že paní starost-
ka slibovala, že ohledně borovic 
bude dán veřejnosti prostor k širší 
diskuzi. A já se najednou dovídám, 
že se žádná diskuze nepovede a že 
je vlastně už o všem rozhodnuto. 

Všichni zastupitelé se nakonec 
shodli na tom, že borovice budou 
vykáceny všechny naráz a na jejich 
místo zasázeny nové (2,5 m vyso-
ké). Město v tomto případě dosta-
ne pravděpodobně velkou dotaci. 
Více než polovina z ní má být  urče-
na na litinové skruže kolem kmenů 
nových stromů. 

S protinávrhem přišli dva zastupi-
telé. Například jeden návrh dopo-
ručoval vykácet zatím pouze jed-
nu řadu a druhou až za několik let. 
Druhý návrh, se kterým souhlasím 
i já, uvažoval o vykácení nemoc-
ných stromů a přiměřeném upra-
vování zbylých zdravých. Jejich ná-
vrhy však nebyly přijaty. 

A tak se ptám, proč tak unáhle-
né rozhodnutí? Proč rada nepřed-
ložila více návrhů a neuveřejnila je 
v Novoměstsku, nebo proč je ne-
předložila alespoň zastupitelům? 
Myslím, že nejprve by měla probí-
hat veřejná diskuze, jak bylo slíbe-
no, a teprve potom by měla  padat 
rozhodnutí. Což takhle nakreslit 
několik návrhů nebo upravit je na 
počítači a vyvěsit je ve veřejných 
prostorách?

A musíme se opravdu držet je-
nom koncepce Makovského? Ško-
da, že velký mistr už nežije. Moc 
by mě zajímal jeho názor. Nejde 
přece jen o to vyměnit kus za kus.  

Jde také o to, že tak velké borovi-
ce asi na žádném jiném náměstí 
opravdu nenajdeme. A neposuzuj-
me jen vzhled. Čím větší stromy, 
tím účinnější „plíce“ města. Ne-
měli bychom činit rozhodnutí, 
která nejdou vrátit zpět. 

Připouštím, že řada občanů může 
mít na věc jiný názor než já. Jistě 
by se také vyjádřili, kdyby ovšem 
věděli, že se o borovicích bude na 
zastupitelstvu  jednat.  V progra-
mu to předem uvedeno nebylo.

Chci jen, aby se dodržovaly dané 
sliby a nebylo podceňováno míně-
ní veřejnosti. Chtělo by to ale více 
pokory a ochoty naslouchat. 

Helena Krondráfová

Není už pozdě?

Starostka města k problematice dodává: 
Listopadový den loňského roku 

a nával sněhu, který polámal bo-
rovice, spustil citlivé diskuse o bo-
rovicích mezi veřejností laickou 
i odbornou. Rozhodování v ra-
dě města, která měla stanovit dal-
ší postup, nebylo jednoduché. Ja-
kýkoliv příval sněhu mohl přinést 
další problémy. Materiál, který byl 
radě předložen v závěru loňského 
roku. se opíral o stanoviska dend-
rologů a ochránců přírody. Pro de-
finitivní rozhodnutí jsme si jej ne-
chali doplnit dalšími argumenty 
k variantním řešením.  

Borovice na novoměstském ná-
městí vytváří výjimečnou atmo-
sféru, která není k vidění na žád-
ném jiném náměstí. A tu chce 
vedení města zachovat. Ani Vin-
cenc Makovský však zcela jistě 
nepředpokládal, že se borovice 
nebudou zastřihovat a přerostou 

tak, že zacloní pohled na krásné 
domy. A že se dokonce stanou ne-
bezpečnými pro občany města.
Dle odborníků dnes borovice tvo-
ří ekosystém, který je dílčími zá-
sahy narušován, a je velký před-
poklad, že je jen otázkou času, 
kdy bude zcela zničen. Ani po-
stupným kácením nejvíce po-
škozených jedinců není mož-
né zachránit několik solitérů. 
Zdánlivě necitlivý a brutální zá-
sah je jediným možným řešením 
jak zachovat původní záměr Ma-
kovského a ojedinělou tvář ná-
městí, které je památkově chrá-
něnou zónou.  Nově zasazené 
vzrostlé borovice budou vybrá-
ny po diskusi s odborníky a bu-
dou od prvopočátku zastřihová-
ny a odborně pěstovány. Pohledy 
na ucelené náměstí, které může-
me vidět v historickém kalendáři 
města pro rok 2008, se tak stanou 
opět realitou. 

Není to rozmar, malá poko-
ra ani neochota naslouchat. Není 
to neplnění daných slibů, stejně 
jako to není pouze mé rozhodnu-
tí. Je to úcta k historii, k hodno-
tám, jež vytvořili naši předci, úcta 
a respekt k životu, který má své 
meze. Jakýkoliv odchod ze živo-
ta nesmírně bolí. V každé minu-
tě někdo umírá a v každé minutě 
se rodí nový život. Peníze a dota-
ce v tom nehrají žádnou roli.

Zdeňka Marková, 
starostka města

Doplňující informace ze dne 
27. února: Je pravděpodobné, že 
krajní borovice před lékárnou zů-
stane jako solitér zachována. Čás-
tečně jako doklad historie, čás-
tečně jako protějšek stříbrnému 
smrku rostoucímu pod schody ke 
kostelu. Kompletní výměna boro-
vic od kácení přes dolování paře-
zů, až po sázení nových stromů  do 
litinových mříží bude zadána od-
borné firmě. Novou výsadbu si 
však vyberou zástupci města sami, 
předběžně se uvažuje o lesní škol-
ce v Liberci.                                    EJ

Výměna borovic se blíží, názory na ni se různí
Rada města Nového Města na 

Moravě  schválila na své 27. řád-
né schůzi dne 28. ledna komplet-
ní obnovu borovic černých (Pinus 
nigra) na Vratislavově náměs-
tí. Zastupitelstvo města schválilo 
na svém I. mimořádném jedná-
ní  dne 7. února s tím související 
aktualizaci rozpočtu, a to navýše-
ní finančních prostředků  (973 tis. 
Kč, původně z odvětví všeobec-
ná pokladní správa) do odvětví 
ochrana životního prostředí.
Borovice na náměstí jsou sta-

ré přibližně padesát let. Podobu 
náměstí  navrhl Vincenc Makov-
ský. Jsou výškově nevyrovnané 
a projevují se u nich značné de-

formace růstu korun, způsobené 
částečně stanovištními podmín-
kami. Součástí Programu rege-
nerace městské památkové zóny 
byla i obnova borovic na Vrati-
slavově náměstí. Vzhledem k plá-
nované rekonstrukci náměstí se 
obnova borovic odkládala. Proto-
že se však se zásadní rekonstruk-
cí náměstí počítá až za přibližně 
deset let a protože byly některé 
ze stromů v listopadu loňského 
roku silně poškozeny, bylo navr-
ženo a schváleno přikročit k ob-
nově již  nyní.
Hlavním cílem navrhovaného 

řešení  je zkvalitnit vzhled náměs-
tí, respektovat Makovského kon-

cepci a zlepšit podmínky pro růst 
a vývoj nových dřevin.   Stávají-
cí borovice je nutné vykácet, od-
stranit  kořenový systém a založit 
nové stanovištní podmínky. Na 
nové výsadby bude  opět použita 
borovice černá. Je to světlomilný, 
mrazuvzdorný a vůči znečištění 
ovzduší poměrně odolný druh. 
Pro svou nenáročnost a odolnost 
se používá k výsadbám do měst-

ského prostředí. Pro udržované 
dřeviny s korunou do výšky až 7 
m bude dostačující i prostor pro 
kořenový systém. 

Celkem bude pokáceno 13 kusů 
borovic a vysázeno rovněž 13 

kusů. Kácení i výsadba jsou plá-
novány na období konec břez-

na až konec května 2008, dle kli-
matických podmínek.                      

EJ
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Po dlouhém úsilí o zakoupe-
ní pozemku na hřiště v Jiříkovi-
cích jsme se konečně v loňském 
roce dočkali. Po několika letech 
zdůvodňování, proč je potřeba 
mít v obci hřiště, můžeme poma-
lu začít s přípravami na jeho vy-
budování. Prvním krokem bylo 
vyčištění od náletů. V horní části 
pozemku, který ležel ladem, byla 
hustá „džungle“.  Naši jiříkovští 
chlapi se pustili jednu únorovou 
sobotu do vyřezání tohoto po-
rostu. Je to prozatím jenom první 
krůček na cestě k pěknému spor-
tovišti. A v letošním roce zřejmě, 
bohužel, i poslední. Velkou pře-
kážkou je „úřední šiml“. Jen změ-
na územního plánu trvá osm mě-
síců. To nemluvím o projektu, 
stavebním povolení a jiných ra-
dostech s tímto souvisejících. 

Naše hřiště se, bohužel, do měst-
ského rozpočtu na tento rok ne-
dostalo. Doufáme, že příště tomu 
bude jinak. A prosíme naše zastupi-
tele, aby se zamysleli nad tím, jak je 
důležité dát dětem sportovní vyžití. 
Nemáme našim dětem v Jiříkovi-
cích co nabídnout, není tady prostě 
vůbec nic. Zakoupením pozemku 
na hřiště alespoň přestalo hraní vy-
bíjené a fotbalu na silnici, což bylo 
opravdu velmi nebezpečné. Ovšem 
na křivém povrchu „hřiště“,  plném 
děr a drnů se o velké bezpečnos-
ti také mluvit nedá. To nemluvím 
o výmolech na příjezdové cestě, 
které zvláště malé děti překonávají 
jen s obtížemi. Apeluji tedy na vás, 
všechny zastupitele, podpořte naše 
úsilí a nezklamte naše děti. Inves-
tice do dětí je naší investicí do bu-
doucnosti.   Ing. Ilona Komínková

Vyčištění hřiště v Jiříkovicích

Strategický pozemek pro bytovou výstavbu?
V minulém čísle Novoměst-

ska vyšla informace o neúspěšné 
účasti N. Města v dražbě pozem-
ku, části větší plochy mezi ulice-
mi Žďárská a Purkyňova.

Pozemek vydražil Jan Richter, 
zástupce britské finanční skupi-
ny SOLID Capital Investments 
Limited. Z informací v tisku na-
byl dojem, že by koupě pozem-
ku mohla vyvolat mylné před-
stavy a spekulace o novém 
majiteli a jeho záměrech. Chtěl 
by novoměstskou veřejnost se-
známit s úmysly, které dražbě 
předcházely, i s tím, co by si přál, 
aby následovalo. 

Pozemek jste vydražil za 
opravdu úctyhodnou cenu. Váš 
zájem o něj byl tedy eminent-
ní, že?

Ano. Jedná se o strategický po-
zemek. Kdo vlastní střed oné vel-
ké volné plochy, jako by vlastnil 
i vše okolo. A potvrzuje to i počet 
zájemců o něj, dražby se nás dne 
12. února zúčastnilo celkem osm.

Jaké plány s touto lokalitou 
máte vy, respektive britská finanč-
ní skupina, kterou zastupujete?

Britská firma SOLID Capital 
Investments Limited se specia-
lizuje na výstavbu nemovitostí 
z velké části obytných a částečně 
určených pro komerční využití. 
Chtěli bychom postavit obytný 
blok s asi šedesáti až pětašedesá-
ti byty a přízemí nabízet k využi-
tí pro kanceláře, ordinace, drob-
né provozovny... Mimochodem, 
vím, že někteří účastníci draž-
by přišli dražit s úmyslem získat 
tuto a později okolní parcely pro 
budoucí výstavbu supermarketu. 

Jistě víte, že okolní pozemky 
vlastní město N. Město. 

Samozřejmě. Hodláme v nej-
bližší době oslovit starostku 
i místostarostu města, seznámit 
je s naším záměrem, získat infor-
mace o ceně městských pozemků  
a požádat o jejich  odkoupení. 

Jak budete pokračovat v přípa-
dě, že budete s odkupem úspěšní?

Pak by měl následovat defini-
tivní výběr z dnes již vytipová-
vaných generálních dodavatelů 
stavby, vypracování studie, pro-
jektové dokumentace, realizace 
stavby a nakonec prodej bytů. 

Jakých bytů?
Bytový komplex by měl nabíd-

nout šedesát i více bytů od  1+0 
až po 1+4. Největší o ploše až 
120 m2. K tomu plánujeme v sa-
mostatné budově garážová stá-
ní pro přibližně polovinu vlast-
níků bytů.

Předpokládejme, že se vám vše 
podaří a případné komplikace 
(které se objeví vždy a všude) bu-
dou průměrné. Kdy hodláte byty 
nabízet a prodávat?

Stavbu máme naplánovanou do 
dvou etap. První etapa zahrnující 
polovinu bytů by měla být zahájena 
v posledním čtvrtletí roku 2008, dru-
há v prvním čtvrtletí roku 2009. Kaž-
dá by měla trvat přibližně rok, takže 
řekněme k Vánocům roku 2009 by si 
mohli někteří nadělit nové bydlení.

ptala se Eva Jašková

Zimní údržba komunikací. 
Jaká by měla být?

 Zaprášené  město

 Záleží jen na nás

Stejně jako v minulých zimách 
připomínají i letos chodníky a ko-
munikace v Novém Městě na Mo-
ravě skládku strusky a kamenolo-
mu. Princip údržby spočívá v tom, 
že na ušlapanou vrstvu sněhu se 
vrství směs nějaké strusky nebo po-
pela, která se obnovuje podle toho, 
jak padá sníh. Komunikace se sy-
pou směsí kameniva. Protože zim-
ní podmínky nejsou v souladu 
s představou Technických služeb, 
dochází k tomu, že chodníky a ko-
munikace se při oblevě mění na 
rozbředlé a špinavé stoky. Pocho-
pitelně se to dotýká těch, kteří jsou 
odkázáni na denní chození. Po roz-
puštění sněhu zůstávají na chod-
nících vrstvy posypu, které v deš-
ti zaplňují kanalizaci, roznášejí se 
do domů a s přibývajícím teplem 
se mění v oblaka prachu. Prach na 
komunikacích zvířený projíždějící-
mi auty obsahuje křemičité složky, 
které všichni dýcháme, a usazuje se 
nám v plicích. Pokud by v nějakém 
výrobním provozu byly zjištěny ta-
kové koncentrace, byl by hygienou 
okamžitě zastaven.

Tento cyklus se během zimy 
několikrát opakuje. Nakonec se 
počátkem jara všechno prac-
ně čistí a zase dýcháme mrač-
na prachu. Tento způsob údržby 
je nákladný a krajně neekologic-
ký. Protože zimní období trvá na 
Vysočině téměř půl roku a zimy 
se stávají stále mírnějšími, sto-
jí za úvahu změnit způsob údrž-
by a zkusit ošetření chemické. Již 
jsou dostupné komponenty, kte-
ré jsou šetrné k životnímu pro-
středí. Jsou aplikovány v jiných 
městech s velmi příznivým vý-
sledkem, který zaručuje čisté 
chodníky a silnice. Je vylouče-
no prašné prostředí a výrazně se 
sníží náklady na údržbu. 

Opravdu stojí za úvahu změ-
nit technologii údržby. Jedná se 
o zdraví nás všech. Pokud se hlá-
síme k projektu zdravých měst, 
není nám nic platné, že máme 
nejčistší ovzduší v republice, když 
ulice našeho města připomínají 
kamenolom. 

Josef Brůna, 
zastupitel za ČSSD

Vzpomínám si, jak jsme na za-
stupitelstvu v roce 2006 diskuto-
vali o tom, zda silnice a chodní-
ky solit nebo sypat. Tehdy bylo 
rozhodnuto sypat, což se děje do-
dnes. Letošní předčasné, suché 
a větrné jaro jistě přispělo k větší 
prašnosti. Nedomnívám se však, 
že to bylo pro chodce tak drama-
tické, jak to líčí Josef Brůna. 

Je na zvážení, zda sypat mírně-
ji, nebo se vrátit k chemickému  
ošetření komunikací. Nejsem pří-
znivcem toho, aby se tyto úvahy 
řešily na stránkách Novoměstska, 
na nichž se stejně nevyřeší. 

Čistění městských komunika-
cí probíhá podle plánu předklá-
daného každoročně radě města 
ke schválení. Je v kompetenci RM 
případně ZM rozhodnout jak dál. 

Domnívám se, že spoluobčané 
by měli projevit svá přání půso-
bením na zastupitele nebo na za-
sedání zastupitelstva. Chemické 
ošetření je dnes dokonalejší než 
dříve, ale já osobně nejsem příz-
nivcem tohoto řešení. Při posypu 
bych se řídil zásadou všeho s mí-
rou.

         Mgr. Otakar Německý 
člen rady města za ODS
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Jak na to 
Peníze, peníze a zase peníze. Ty 

jsou neustále největším problé-
mem nejen pro domácnosti, ale 
i pro obce, města, či různé spolky. 

Není to ovšem pouze fenomén 
dneška. Sháněním finančních pro-
středků se „bavili“ lidé i dříve. 
Tak například v roce 1907 pořá-
dal Místní odbor Národní Jednoty 
v Novém Městě na Moravě anketu 
o tom, co by bylo třeba podniknout 
k hospodářskému zvelebení kraje. 
Účast na této anketě byla poměr-
ně veliká. Přítomni byli poslanci, 
inspektor zemědělské rady, ředitelé 
institucí a také živnostníci a rolníci 
nejen místní, ale i přespolní. 

Hlavními body programu byly 
podle přítomných pánů (dáma zde 
zřejmě žádná přizvaná nebyla) pří-
mé získávání pramenů příjmů pro 
vrstvy nejširší, nepřímé působe-
ní na zdokonalení výroby a zpro-
středkování odbytu pro jisté kate-
gorie obyvatelstva, jako hospodáře, 
živnostníky a dělníky a národohos-
podářské povznesení kraje vůbec.

Dnes bychom si na řešení tako-
výchto složitých otázek zažádali 
o dotaci od státu nebo příspěvek 
z Evropské unie. V roce 1907 však 
na to šli úplně jinak. Podle koneč-
ného usnesení je nutno: 
� Pečovati o zvelebení návštěvy 

cizinců.
� Pečovati o zvelebení ovocnář-

ství – bylo poukázáno na to, že 
hlavně kyselejší tvrdé ovoce, po 
němž je v Německu velká po-
ptávka, by se u nás dařilo. Pro-
to je nutno osazovat ladem le-
žící obecní pozemky ovocnými 
stromky přísně vybraných dru-
hů. Ovoce by se mohlo nejen 
vyvážeti, ale v případě nadpro-
dukce zříditi závody na jeho zu-
žitkování. Vyráběl by se nejen 
lahodný jablečný mošt, ale také 
jablečné víno, které podle názo-
ru přítomných má velkou bu-
doucnost, neboť vinohradů stále 
ubývá. Dalším vhodným pro-
duktem z jablek jsou povidla 
a marmelády. Této činnosti by 

se mohla věnovati každá hospo-
dyně a výrobky by se pak prodá-
valy společně. (Vida, jak se pá-
nové dokázali postarat o práci 
svým drahým polovičkám.) 

� Sbírat brusinky, borůvky, maliny, 
jeřabiny a jahody a dodávat je do 
závodů, neb si zřídit malý pod-
nik na úpravu povidel a marme-
lád. (A jak pánové neopomněli 
připomenout, z borůvek lze udě-
lat i víno výborné chuti.) Při sbí-
rání divokého ovoce se ovšem 
může vyskytnout jedna nepří-
jemná překážka. Někde vrchnos-
ti nedovolují vstup do lesa, a pro-
to by bylo dobře podniknout akci 
na ochranu práva chudoby sbírat 
v lesích lesní plodiny.

� Věnovat větší pozornost zelenině. 
Z Německa se k nám dováží hod-
ně zeleniny a semen, což je způ-
sobeno pouze naší netečností. 

� Poučit občany více o králikářství.
� Věnovat větší pozornost tkal-

covskému průmyslu a lnářství. 
Nespoléhat jen na odbyt příze, 
ale prodávat i hotové výrobky.
Všechny body, které si členové 

Místního odboru Národní Jed-
noty v Novém Městě na Moravě 
dali za úkol, sice splněny nebyly, 
ale přece jen se na některé dosta-
lo. Zavedena byla například pra-
videlná přednášková činnost jak 
v Novém Městě, tak i v jeho okolí.  
A pár ovocných stromků bylo na 
obecních pozemcích také vysáze-
no, i když ne všechny hospodyně 
úrodu zpracovávaly. A ty, které se 
přece jen do této činnosti pustily, 
si ponechaly hotové výrobky pro 
potřeby své rodiny. 

Dnes už by jen těžko představi-
telé měst a obcí získávali finanční 
prostředky pomocí pilné práce ob-
čanů. A také málokterý občan by 
byl ochoten přispět se svou troš-
kou do mlýna a jít ve svém volném 
čase a zadarmo třeba sázet ovocné 
stromky pro národohospodářské 
povznesení kraje. Ale schůzování, 
to nám jde dodnes. Dokážeme se 
na schůzích pohádat i nadšeně roz-
víjet plány do budoucnosti. Hlavně 
že po nás nikdo nic nechce. 

Helena Křížová,
www.zdarskevrchy.cz

Jarní bazárek v Klubíčku
Milé maminky! Protože se naše 

bazárky těší u Vás velké oblibě, če-
hož si vážíme a děkujeme Vám, 
rozhodli jsme se, že pro Vás připra-
víme další, tentokráte jarní. Mateř-
ské centrum Zvoneček pořádá 11. 
- 13. března „Jarní bazárek“. 

Abychom předešli problémům 
a nedopatřením, které vznikají 
při prodeji a následném vydává-
ní neprodaných věcí, žádáme ma-
minky, jež se chtějí do prodeje za-
pojit, aby dodržely tato pravidla:

1. Každá maminka má u nás 
možnost nabídnout maximálně 
50 položek.

2. Věci a oblečení určené k pro-
deji musí být označeno cedulkou 
(rozměr alespoň 5x5 cm), na kte-
ré bude zřetelně napsáno příjme-
ní prodávající a číslo, pod kterým     
bude věc vedena.

3. Na každou část oblečení musí 
být cedulka přišita sešívačkou či 
nití tak, aby nedošlo ke ztrátě ce-
dulky při prohlížení zboží.

4. Na sportovní či jiné věci musí 
být cedulka přilepena izolepou, 
aby se opět zamezilo její ztrátě.

5. Prosíme maminky, aby si při-
pravily čitelný soupis zboží urče-
ného k prodeji na list papíru o ve-

likosti A4, aby bylo možno v něm 
škrtat a sečítat jednotlivé položky.

Více informací můžete zjistit 
buď přímo u nás v MC Zvoneček, 
který je v DDM Klubíčko, nebo na 
našich internetových stránkách 
www.zvonecek.estranky.cz či nás 
můžete kontaktovat  na sobotko-
va@klubicko.eu (777 822 612). 
Těšíme se na spolupráci.

Termíny: úterý 11. 3.:  výběr 
označeného zboží 9 - 16 hod., 
středa 12. 3.: prodej zboží 9 -16 
hod., čtvrtek 13. 3. 2008: prodej 
zboží 9 - 11 hod., výdej neproda-
ného zboží 14 - 17 hod.

Super zážitek
střídali houslisté, klarinetisté, bu-
beníci a kytaristé se sólovými zpě-
vačkami. Po té přišly skupiny „Last 
Fate“ a „Swing Band“. Hrála se 
hudba oslovující všechny genera-
ce a publikum v sále bylo nadšeno, 
což dávalo najevo svým spontán-
ním potleskem a hlasitými projevy. 
Celý program propojil svým neo-
třelým, ba vskutku průkopnickým 

Ten přichází někdy úplně neče-
kaně. Na poslední chvíli jsem se 
rozhodla vyrazit 28. února na pá-
tou hodinu odpoledne do místní-
ho kina. Zde se však nepromíta-
lo, ale konal se koncert ZUŠ Jana 
Štursy pod názvem „Jazz & Pop“. 
Odcházela jsem po dvou hodinách 
tak nadšená, že jsem se rozhod-
la podělit se o zážitky. Na podiu se 

moderováním učitel ZUŠ M. Mr-
lík a přispěl tak k výborné náladě 
nás všech. A nyní otázka. Jestlipak 
víte, kolik talentovaných hudební-
ků máme v našem městě?  Příště 
si je přijďte také poslechnout, ne-
boť promiňte mi ten výraz „kam se 
na ně hrabe“ Superstar i s Leošem 
Marešem. Díky Vám všem vystu-
pujícím i Vašim pedagogům. Bylo 
vidět, že hudbu děláte s láskou.

Mgr. Jaroslava Hnízdilová

Hlavně zdraví, bude drahý,…
… tato slova nedávno zazněla 

v jednom satirickém televizním 
pořadu. Náklady spojené s naším 
zdravím můžeme snížit pravidel-
ným používáním včelích produk-
tů. Vzhledem k tomu, že zájem 
o jejich využití ve výživě i celkové 
péči o tělesnou schránku se neu-
stále zvyšuje, připravili naši včela-

ři sérii přednášek pro širokou ve-
řejnost na toto téma. 

Přednášet budou přední včelař-
ští odborníci, učitelé včelařství. Prv-
ní přednáška proběhne ve čtvrtek 
6. března v 17 hod. v sále  požární 
zbrojnice v Novém Městě na Mor. 
Přednášet bude  Miroslav Sedláček 
z Bučovic. Druhá přednáška pro-

běhne ve středu 12. března v 17 hod. 
v gobelínovém salónku kulturního 
domu v Novém Městě na Mor. pod 
vedením Jiřího Slámy z Havlíčkova  
Brodu. Třetí se bude konat na Obec-
ním úřadě ve Sněžném ve čtvrtek 13. 
března, opět pod vedením Jiřího Slá-
my. Vstup je volný, srdečně jsou zvá-
ni všichni zájemci o danou tématiku. 
Nashledanou se těší včelaři z Novo-
městska.     za pořadatele Jiří Zavřel

Pašijová hra 
„Co se stalo s Ježíšem?“ 

opět ve Žďáře 
Letos budou mít znovu milov-

níci tohoto divadelního předsta-
vení, hraného pod širým nebem, 
jedinečnou možnost zhlédnout 
příběh o životě, smrti a zmrt-
výchvstání Ježíše Krista. V po-
dání žďárských farníků všech 
věkových kategorií a upro-
střed působivých kulis přírod-
ního areálu na Libušíně  se hra 
uskuteční v úterý 18. března  ve 
20 hodin.

Plných pět týdnů se více než 
dvě stovky herců pilně připra-
vovaly na své role v pašijovém 
představení, které se řadí svým 
rozsahem a tradicí mezi ojedi-
nělé v republice. Samotní herci 
se však zapojili i do příprav ku-
lis a celého areálu, kde se pašije 
hrají. Žádná změna letos nena-
stala ani v obsazení hlavní role 
a už pošesté Ježíše představoval 
Martin Dobrovolný. 

Na představení se očekávají 
opět tisíce diváků ze všech kou-
tů naší země, kteří budou během 
hodinového představení vtaže-
ni do děje. Jistě ocení obnovené 
i zcela nové kulisy, nové obsaze-
ní některých rolí, kvalitní dia-
logy hrané z playbacku, působi-
vou hudbu a osvětlení, to vše, jak 
doufáme, přispěje k jedinečné-
mu prožitku žďárských Veliko-
noc. Na akci se nevybírá žádné 
vstupné.                    mk
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Počet obyvatel k 1.1.2008
(do 31.12.2007 včetně, informační systém MV)

Obec muži ženy celkem
Hlinné 95 84 179
Jiříkovice  124 103 227   
Maršovice 135 122 257 
Olešná 125 123 248 
Petrovice  108 106 214 
Pohledec 250 249 499 
Rokytno 104 103 207
Slavkovice 211 211 422 
Studnice   13   15   28  
Nové Město na Moravě  4 129       4 122       8 251  
celkem       5 294        5 238     10 532
k 1. 1. 2007 5287 5227 10514

MK ČR vyhlásilo
nový program podpory památek

K zamyšlení

„Podpora obnovy kulturních 
památek prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností“, tak se 
jmenuje nový dotační program, 
který vyhlásilo MK ČR. Jeho cí-
lem je finanční podpora obno-
vy nemovitých kulturních pa-
mátek, které se nacházejí mimo 
památkově chráněná území 
a které nejsou prohlášeny za 
národní kulturní památky. Do 
programu se mohou tedy zapo-
jit všichni žadatelé ze správního 
obvodu Nového Města na Mo-
ravě, kteří vlastní kulturní pa-
mátku mimo území  Městské 
památkové zóny v Novém Měs-

tě na Moravě, Jimramově a dal-
ších vesnických památkových 
rezervací a zón. Hlavní cílovou 
skupinou podpory jsou zejmé-
na drobnější kulturní památ-
ky nalézající se ve venkovském 
prostoru.

Pro letošní rok MK ČR vyčle-
nilo pro novoměstský správ-
ní obvod částku ve výši 1.041 
tis. Kč. 

Bližší informace podá MěÚ 
Nové Město na Moravě, od-
bor ŠKCR (tel.: 566 650 
250) a odbor RRÚPSŘ (tel.: 
566 650 267)

Dr. Ž. Řádková

Chcete vědět, jak se letos baví senioři?
Rok 2008 jsme v Klubu seni-

orů zahájili lednovými schůz-
kami v jídelně DPS. Oblíbené 
cvičení na židlích, promítání 
videa z oslavy 20. výročí zalo-
žení KS, cvičení paměti a po-
učná beseda s Mgr. Švandou 
o sociálním zabezpečení nám 
přinesly zajímavé poznatky, 
které nás obohatily.

Měsíc únor nabídl rovněž po-
učení. Měli jsem možnost na-
hlédnout do soukromých kro-
nik novoměstského občana 
Jana Králíčka. Pan Králíček se 
již dvacet let věnuje tomuto ko-
níčku. Proměny města ve fo-
tografiích, výstřižcích z tisku 
i vlastních kresbách má zachy-

ceny v zatím v šesti kronikách, 
krásně vázaných. Potěšilo nás, 
že jsme na některých fotogra-
fiích poznali naše rodiče i pra-
rodiče.

„Jak se dělá film“ byl název 
přednášky MUDr. B. Nováka. 
Zhlédli jsem pásmo animova-
ných filmů, včetně ukázek vlast-
noručně vyrobených loutek. 
Obdivovali jsme i mnoho diplo-
mů a ocenění, které MUDr. No-
vák za své krásné a vtipné filmy 
obdržel.

„Černá hodinka, aneb co nás 
potkalo“ se jmenovalo vyprávě-
ní našich členů. Byly to vzpo-
mínky na dětství, veselé i mé-
ně veselé zážitky z konce války 

v N. Městě. „Zlatým hřebem“ 
měsíce února byla naše tradič-
ní merenda. Sešlo se nás dva-
apadesát seniorů a seniorek. 
K tanci a poslechu hráli man-
želé Sýkorovi, nechyběly pís-
ničky našeho mládí, které jsme 

si s chutí zazpívali. Panovala 
tu družná a veselá atmosféra, 
při které se zapomíná na trable 
a neduhy. Čas uběhl jako voda 
a těšíme se na další přátelská 
setkávání.

Draha Pustinová

Slovo, které potěší
Umělecký přednes a recitace 

je jedním z hlavních předmětů, 
kterým se zabývají žáci v literár-
ně dramatickém oboru na naší 
Základní umělecké škole Jana 
Štursy. Prostřednictvím práce na 
prozaických i básnických textech 
se učí jak správně pracovat s hla-
sem a dechem, pokoušejí se vy-
braná díla pochopit a následně je 
svou interpretací sdělovat poslu-
chačům v publiku.

V uplynulých dnech probě-
hy v sále na Monseově ulici dvě 

postupové přehlídky, v nichž se 
představili recitátoři obou cyklů 
„dramaťáku“. V úterý 19. úno-
ra proběhlo obvodní kolo Dět-
ské scény, ze kterého do okres-
ního kola postoupilo 15 dětí, 
z toho 12 dětí bude v okresním 
kole reprezentovat naši ZUŠ. 
Věříme, že Míra Chroustov-
ský, Kuba Havlíček, Péťa Šeb-
ková, Lucka Chodilová, Gábin-
ka Latzková, Honzík Hubáček, 
Kuba Chocholáč, Ivánek Štro-
bl, Klárka Šemberková, Kris-

týnka Staňková, Verča Nováko-
vá a Renča Bukáčková nasbírají 
v okresním kole další zkuše-
nosti a podaří se jim vystoupit 
s pečlivě vybranými a připrave-
nými texty stejně přesvědčivě 
jako v domácím prostředí.

Okresní kolo Wolkrova Pro-
stějova, přehlídky uměleckého 
přednesu, která je určena pro 
všechny starší patnácti let, pro-
běhlo v pátek 15. února. Před 
příjemně zaplněným hledištěm 
vystoupilo pět již zkušených re-
citátorů a nabídlo posluchačům 
vždy dva rozličné texty. Přítom-

ná porota nakonec doporuči-
la k postupu do krajského kola 
všechny, kteří splňují jeho pro-
pozice. V Jihlavě nás tedy bu-
dou zastupovat Anička Bučko-
vá, Mirka Jamborová, Anička 
Strnadová a Jirka Kotouček.

Gratulujeme všem úspěš-
ným recitátorům a doufáme, 
že přednes bude i nadále oblí-
benou uměleckou disciplínou, 
která vedle zajímavých literár-
ních děl zpřítomňuje divákům 
i přednašečovu interpretaci 
a osobitost.

 -zuš-

Názory zastupitelů
Samozřejmost nám chybí

V Novém Městě na Moravě byd-
lím už skoro padesát let. Mohu 
říci, že kdysi malé městečko se za 
tu dobu rozrostlo a změnilo. No-
voměstsko má dlouholetou tra-
dici zimních sportů. Jsou zde vy-
tvářeny podmínky i pro ostatní 
sportovní aktivity. Naše město 
navštěvuje díky cestovnímu ru-
chu mnoho turistů, kteří obdivu-
jí novou radnici, náměstí, muze-
um, sochy...

Asi se ptáte, proč to všechno píši. 
Myslím si (a nejen já), že to pod-
statné a hlavně samozřejmé naše-
mu městu chybí. Už víte, co mys-
lím? Přece veřejné WC. Nedostatek, 
který nás trápí už několik let...

Jsem zastupitelkou Nového 
Města na Moravě necelé dva roky. 
Na několika zasedáních zastupite-
lů města padla v Hovorech s ob-
čany  otázka zřízení veřejných zá-
chodků. Odpovědí paní starostky 

bylo: Nemáme prostory, hledáme. 
Hovořilo se i o návrzích, kde by se 
záchodky daly vybudovat.

V současné době připravuje ve-
dení N. Města výstavbu Regene-
račního centra. Myslím si, že po 
vybudování této megalomanské 
stavby bude do našeho města  při-
jíždět stále více turistů. I oni bu-
dou obdivovat  město. Budou ale 
také něco hledat. Občané N. Měs-
ta a okolních obcí už nehledají. 
Ví, že nenajdou. 

Ať vyjedete do kteréhokoli vět-
šího města, jsou tam veřejná WC 
samozřejmostí. Myslím, že nou-

zové řešení na autobusovém ná-
draží není pro naše město nejlepší 
vizitkou. Provozní doba je pouze 
v pracovní dny a ještě omezená. 

Město získá spoustu finančních 
prostředků prodejem bytů. Částka 
na vybudování veřejných WC jis-
tě nebude tak vysoká, aby se z té-
to hromady peněz nedala uvol-
nit. Je třeba dát hlavy dohromady 
a zajistit vyhovující místo na je-
jich vybudování Měli bychom se 
nad touto samozřejmostí zamys-
let a hodně rychle ji vyřešit.

Soňa Macháčková,
zastupitelka města za ČSSD

Coco Chanel: Krásné oči jsou jen ty, které na tebe hledí něžně.
Theodor Fontane: I knihy mají svou hrdost. Když je někomu půjčí-
te, už se nevrátí.
Friedrich Nietzsche: Člověk je moudřejší přesně o tolik, o kolik je 
méně žlučovitý.
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Pomozte vybrat logotyp města
Město Nové Město na Moravě 

vyhlásilo v prosinci 2007 soutěž 
o „logotyp Zdravého města No-
vého Města na Moravě“. Uzávěr-
ka soutěže proběhla dne 31. ledna 
2008. Celkem se do soutěže při-
hlásilo 59 účastníků, kteří mohli 
předložit libovolný počet návrhů 
logotypu města.

Dne 18. února se sešla hodnotící 
komise složená z řad umělecké ve-
řejnosti, členů Rady města, zástup-
ců Zdravého města a vedoucí In-
formačního centra Nové Město na 
Moravě, kteří vybrali sedm návrhů.

Při hodnocení se členové ko-
mise zaměřili na hledání grafic-
kého návrhu označení (logoty-
pu) pro své aktivity související 
se zapojením města do meziná-
rodního Projektu Zdravé měs-
to a zároveň hledali pozitivně 
vnímanou značku, která dopl-
ní současnou řadu znaků a log, 
které město prezentují.

Hledaný logotyp musí být jed-
noduchý, snadno zapamatovatel-
ný a charakterizující Nové Město 
na Moravě.

Jednou z podmínek při hodno-
cení logotypů byla i jejich vari-
abilita – jejich využití na propa-
gačních předmětech města (např. 
papíry, vizitky, tužky, bloky, če-
pice, tašky, trička apod.) v ba-
revném i černobílém provedení 
v různých velikostech.

Vzhledem k tomu, že jde o lo-
gotyp, který bude reprezentovat 
město a občany města, chtěli by-
chom Vás požádat o spolupráci 
při výběru logotypu a proto Vám 
předkládáme sedm návrhů, kte-
ré byly vybrány hodnotící komisí.

Město Nové Město na Moravě 
připravilo anketu, ve které mohou 
občané města od 7. března 2008 
dát svůj hlas  jednomu ze  sedmi 
návrhů logotypu.

Hlasovat můžete na webových 
stránkách města Nového Města na 
Moravě, ve vstupních prostorách 
Městského úřadu Města Nového 
Města na Moravě, v Městské knihov-
ně (budova Kulturního domu v No-
vém Městě na Moravě). Návrhy je 
možno vidět i na Vratislavově ná-
městí, přičemž hlasovat můžete na 
výše uvedených místech.

Na internetových stránkách svůj 
hlas přidělíte kliknutím na Vámi 
zvolený návrh.

Ve vstupních prostorách MěÚ 
Nové Město na Moravě a v Měst-
ské knihovně můžete hlasovat za-
škrtnutím políčka s číslem vybra-
ného návrhu. 

V případě, že bude odevzdán 
hlasovací lístek s více zaškrtnutý-
mi poli, bude z ankety vyřazen.

Anketa probíhá do 31. března 
2008.  Předem děkujeme za Váš 
zájem a účast v anketě.

Světlana Janoušková

Policie informuje
Policie  ČR

Policisté OOP v současné době 
prověřují následky špatně zajiště-
ných sklepních prostor obytných 
domů, které lákají nezvané ná-
vštěvníky. V prvém případě došlo 
ke vloupání do jedné ze sklepních 
kójí domu čp. 1293 na ul. Míro-
vá, odkud pachatel odcizil horské 
jízdní kolo v hodnotě nejméně 40 
tis. Kč. Ve druhém případě vlou-
pání do sklepní kóje domu čp. 900 
na ul. Křenkova, kde pachatel od-
cizil horské jízdní kolo a lyžařskou 
výbavu v hodnotě dalších nejmé-
ně 18 tis. Kč. Ve třetím případě, 
ať úmyslně nebo z nedbalosti, pa-
chatel sklepní kóji bytového domu 
čp. 731 na ul. Tyršova zapálil. Díky 
včasnému zásahu HZS nedošlo ke 
škodě vyšší než 20 tis. Kč.

Šetřili jsme také vloupání za po-
moci odcizeného klíče do sklado-
vacích prostor restaurace Ve dvoře 
na ul. Malá. Odtud se ztratily dva 
sudy piva a sud s kofolou v hodno-
tě 10,5 tis. Kč. Z krádeže se bude 
zpovídat skupina mladistvých ná-
vštěvníků. Odnesli si sudy jako bo-
nus při odchodu. Poměrně se při 
tom nadřeli, pivo neochutnali a po 
zásahu policie museli sudy vrátit 
zpět do restaurace.

Při jedné z dopravních kontrol byl 
jako řidič kontrolován dvanáctiletý 
klučina. Pří řízení tak tak vykuko-
val zpoza volantu. Na místě spolu-
jezdců seděly jeho dvě třiadvaceti-
leté sestry. Na dotaz policistů, proč 
vozidlo řídí nezletilý bratr, shodně 
odpověděly, že z nich řídí nejlépe. 

Jedna ze sester byla za svěření vo-
zidla nezpůsobilé osobě potrestána 
blokovou pokutou. U klučiny by to 
byl trestný čin řízení vozidla bez ři-
dičského průkazu, pro jeho nízký 
věk ale bude případ odložen. Když 
si maminka chlapce vyzvedávala na 
služebně, kroutila hlavou se slovy: 
„Hlavně že se nikomu nic nestalo.“

 JUDr. Libor Černý, 
vedoucí oddělení

Městská policie
O rozruch na Vratislavově ná-

městí se 15. února v 9:25 hodin 
postarali dva muži, kteří do naše-
ho města přivezli zboží do jedné 
z prodejen. Ve snaze zabránit zne-
hodnocení přepravovaného zboží 
mrazem použili k vytápění nákla-
dového prostoru propan-butano-
vý teplomet. Problém nastal v oka-
mžiku, kdy se plyn unikající z láhve 
vznítil. Další jejich chování pak nut-
ně muselo vyvolat paniku u kolem-
jdoucích. Ptáte se proč? Muži totiž 
hořící láhev postavili mezi zapar-
kovaná auta a z místa klidně ode-
šli. Díky vnímavým občanům, kteří 
vyrozuměli složky IZS (integrova-
ný záchranný systém,) tedy poli-
cii a hasiče, nebylo během několi-
ka minut co řešit. Nechybělo však 
mnoho a celá událost nemusela 
šťastně skončit. A právě to bylo dů-
vodem, proč celou věc přijel řešit 
i vyšetřovatel Hasičského záchran-
ného sboru Jihlava.  

V souvislosti s tímto případem 
si nemohu odpustit připomín-
ku k chování některých občanů. 

I když s ohledem na počet policis-
tů a hasičů muselo být každému 
nanejvýš jasné, že se lidově řečeno 
„něco vážného stalo“, byly pokyny 
a příkazy pracovníků IZS chápá-
ny některými občany jako pouhé 
nesmyslné obtěžování, které není 
třeba respektovat.  Páska ohrani-
čující nebezpečný prostor jako by 
byla jen testem zdatnosti. Tu ji ně-
kdo přeskočil, tu zase podlezl. 

Ukázal se ale i další nešvar, kte-
rým je přílišná zvědavost. Náhod-
ní kolemjdoucí se od zasahujících 
osob pokoušeli  zdlouhavým vy-
ptáváním zjistit co největší po-
drobnosti o zásahu a jeho příči-
nách. A dokud se jim nedostalo 
uspokojivé odpovědi, setrvávali na 
místě, ať se děje co se děje. 

Věřte, že v danou chvíli strážník, 
policista či hasič může poskyt-
nout jen jasný pokyn či jeho vel-
mi stručné vysvětlení. Na další vy-
světlování a diskuze, již zpravidla 
nemá čas. Zdlouhavým vysvětlo-
váním navíc  ztrácí patřičnou po-
zornost a koncentraci, může pře-
hlédnout důležitou skutečnost, 
opomenout některé důležité opat-
ření a úspěch celé akce je ohrožen. 

Téhož dne v 11:05 hod. zasaho-
vali strážníci na Vratislavově nám. 
opět. V blízkosti katolického kos-
tela totiž ležel neznámý muž. Těž-
ká opilost mu nedovolovala se 
zvednout. Evidentně si nepřál být 
rušen a s hlídkou neměl v úmyslu 
komunikovat. Odmítal i prokázat 
svoji totožnost. Protože byl ve sta-
vu, který vyžadoval převoz na zá-
chytnou stanici, byl předán Policii 
ČR (MP není oprávněna převozy 

provádět). Jak bylo později zjiště-
no, šlo o muže z Bystřice n.P. 

O psech, jejich chovu a hlavně 
o jejich volném pobíhání již bylo 
popsáno hodně papíru. Aspektu, 
o kterém se chci zmínit, však pří-
liš pozornosti věnováno nebylo. 
A oč se jedná? O problém, který 
s volným pobíhám psů úzce sou-
visí a je svým charakterem vel-
mi vážný. Kdo někdy potkal v le-
se dva nebo více psů společně, ví, 
o čem hodlám psát. 

Dne 25. února oznámil občan 
z Olešné, že v okolí obce pobíhá 
smečka psů a štve zvěř. Hlídka, vě-
doma si možných následků, vyjela 
ihned na místo. Naštěstí v jednom 
ze psů poznala „starého známé-
ho“. Nebylo tak obtížné vyrozu-
mět majitelku a psa odchytit. Dru-
hý pes se poté, co ztratil partnera 
v lovu, sám vrátil domů. 

Proč vše zmiňujeme? Chtěli by-
chom apelovat na všechny cho-
vatele větších či bojových ple-
men psů. Zejména pak na ty, kteří 
u svých psů podobné sklony zjis-
tili. Nepodceňujte jejich zajiště-
ní, každé zaběhnutí ihned ohlas-
te. Odstrašujících případů, kdy psí 
smečka ve volné přírodě zaútoči-
la na dítě i na dospělého člověka,  
je dost a dost. Nespoléhejte, že vše 
„nějak“ dopadne, nebo že škody za 
vás uhradí pojišťovna. Nedělejte si 
iluze, že váš pes něčeho takového 
není schopen. Za městskou policii 
mohu všem sdělit, že v podobných 
případech budeme nekompromis-
ní. Vždyť i pro nás je případný zá-
krok zvýšeným rizikem. 

Petr Gregor, velitel MP

Pronájem
nebytových prostor

v Novém Městě na  Mor.
obchod - 100 m2

hala - 150 m2
i jednotlivě

možné využití - obchod, sklady,
služby, sport, studio…

tel.            737 327 027
e-mail      info@branyploty.cz

Natur apatyka
pořádá přednášku 

Léčivé pitné režimy
pro zdraví

dětí a dospělých,
prevence a řešení

chřipkových onemocnění po-
mocí irisdiagnostiky

gobelín salonek KD
pátek 14. 3., 18,30 h.
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ME v biatlonu
20. – 24. února

výsledky
vytrvalostní závod: muži (20 

km): 1. Sikora (Pol.) 50:29,5 (1 
trestná minuta), 2. Šlesingr (ČR) 
-19,6 (1), 3. Balandin (Rus.) (0), 
junioři (15 km): 1. Šipulin (Rus.) 
43:27,0 (2), 2. Anev (Bul.) -35,1 
(1), 3. Salvenmoser (Rak.) -1:55,8 
(3),  ženy (15 km): 1. Levčenkova 
(Mold.) 55:45,7 (0 trestných mi-
nut), 2. Isaksen (Nor.) -58,7 (0), 3. 
Vajgona-Jefremova (Ukr.) -1:05,9 
(3), juniorky (12,5 km): 1. Rin-
gen (Nor.) 45:54,8 (2), 2. Waldhu-
ber (Rak.) -1:11,7 (0), 3. Maximo-
va (Rus.) -3:11,6 (2)

sprint: muži (10 km): 1. Gusev 
(Rus.) 26:33,3 (1 trestný okruh), 
2. Eckhoff (Nor.) -0,6 (1), 3. Šle-
singr (ČR) -23,6 (1), junioři (10 
km): 1. Šipulin (Rus.) 27:25,2 
(1), 2. Salvenmoser (Rak.) -39,2 
(0), 3. Weger (Švýc.) -1:10,7 (1), 
ženy (7,5 km): 1. Jakovleva (Ukr.) 
26:20,5 (1 trestný okruh), 2. Tryz-
nová (ČR) -3,4 (0), 3. Karasevič 
(Ukr.) -13,7 (2), juniorky (7,5 
km): 1. Bolliet (Fr.) 26:46,2 (0), 2. 
Piton (Pol.) -17,3 (0), 3. Vítková -
23,6 (2)

stíhací závod: muži (12,5 km): 
1. Konovalov 39:15,3 (3), 2. Gu-
sev -16,4 (5), 3. Maximov (všich-
ni Rus.) -26,4 (2), junioři (12,5 
km): 1. Šipulin (Rus.) 42:15,5 (8), 
2. Landertinger (Rak.) -18,5 (4), 
3. Anev (Bul.) -57,9 (4), ženy (10 
km): 1. Karasevič 37:23,9 (5), 2. 
Jakovleva (obě Ukr.) -1:16,1 (7), 
3. Filipova (Bul.) -1:46,8, junior-
ky (10 km): 1. Bolliet (Fr.) 37:34,5 
(3), 2. Vítková (ČR) -45,5 (5), 3. 
Sadilova (Rus.) -1:57,5 (4)

štafetový běh - muži (4x7,5 
km): 1. Rusko (Balandin, Kono-
valov, Maximov, Gusev) 1:29:19,4 
(0 trestných okruhů), 2. Norsko 
(Navik, Berger, Eckhoff, Rön-
ning) -7,1 (2), 3. Česko (Šlesingr, 
Holubec, Moravec, Vítek) -48,4 
(1), junioři (4x7,5 km): 1. Rusko 
(Blinov, Šipulin, Magazejev, Va-
siljev) 1:33:26,8 (0), 2. Rakousko 
-56,1 (1), 3. Ukrajina -1:42,4 (0), 
ženy (4x6 km): 1. Ukrajina (Ja-
kovleva, Semerenko,  Semeren-
ko, Chvostěnko) 1:21:19,2 (1), 2. 
Německo (Bachmann, Niziak, 
Döll, Adler) -1:04,6 (0), 3. Nor-
sko (Eikeland, Ringen, Isaksen, 
Fannemel) -3:28,5 (2), junior-
ky (3x6 km): 1. Rusko 1:04:22,7 
(2), 2. Česko (Zvařičová, Hořej-
ší, Vítková) -18,9 (0), 3. Rumun-
sko -2:24,3.
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Stomatologická 
pohotovostní služba

Pozor! Od 1. ledna 2008 je doba 
pohotovostní služby upravena 
a zkrácena!

Ošetření je poskytováno 
v době 9 – 12 hod.

8. 3. MUDr. Burešová, NM, 9. 3. 
MUDr. Voborný, O. Bitýška, 15. 
3. MUDr. Šejnohová, poliklini-
ka ZR, 16. 3. MUDr.  Špárníko-
vá, Křižanov. 

INZERCE

Spolužáci! Dne 24. května t.r. proběhne sraz spolužáků II.ZŚ (1973/74-1981/
82). Třídní učitelky: V. Smíšková, J. Ondráčková (1.A-5.A, 1.B-5.B), I. Lu-
kánková (6.C), B. Marecová (7.C-8.C), M. Svobodová (6.A-9.A), M. Kozáková 
(6.B-9.B),V. Brabcová (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 Kozáková) - je nutná regis-
trace na www.seznam.cz.

Hospicové hnutí – Vysočina, o.s. vypisuje výběrové řízení 
na místo zdravotní sestry.

Požadavek: SZŠ, VOŠ, specializace paliativní péče (není podmínkou), 
ochota k dalšímu sebevzdělání, řidičský průkaz typu B, zručnost v ří-
zení auta v těžkých a náročných povětrnostních podmínkách našeho 
regionu,  flexibilita, práce na směny.
Přihlášku a strukturovaný životopis zašlete do 31. března 2008 na ad-
resu:  Hospicové hnutí – Vysočina, o.s.  Žďárská 610, 592 31 Nové 
Město na Moravě nebo hhv@quick.cz

 Prodám zahradu s chatou, osa-
da Svárov, tel. 720 386 437 (ve-
čer)

 Hledám pronájem bytu 2+1 
nebo 2+KK v hodnotě 4 500Kč/
měsíčně + inkaso. Tel. č. 776 
751 049.

 Vyměním garsonku v privatizo-
vaném domě (Pavlovova 1514/6) 
za garsonku s balkonem na Drob-
ného 301. Marie Zelingerová, 
Pavlovova 1514/6

 Pronajmu byt 3+1 v NM, sa-
motné ženě nebo ženě s dětmi, 
tel. 775 343 873

 Koupím družst. byt nebo 
v osob. vlast. 2+kk nebo 2+1 nebo 
2+0 nebo 1+1 v NM nebo vymě-
ním za družst. zděný ve Svratce, 
tel. 566 662 256, 732 740 729

Firma

Chovatelské potřeby
Vlastimil Svoboda

Palackého náměstí 33
(u Pasáčka)

Nové Město na Moravě,
tel.: 566 618 126

  Mikeš 5 kg 
 stelivo pro kočky 40 Kč

  mražené vařené krmné maso
  22 – 28 Kč/kg

  CIUFFY 10 kg 
 granule pro psy 170 Kč

klece – ptačí, pro hlodavce 
akvaristika, teraristika

V Praze se 16. – 17. února kona-
lo halové Mistrovství České re-
publiky dorostu a juniorů v at-
letice.

Naše město, kraj Vysočinu a Batt 
klub výborně reprezentovali  čtyři 
úspěšní sportovci: Markéta Krej-
čí, Jan Ostrejš, Kamil Krbek a Jan 
Buchta. Tři z vyjmenovaných 
sportovců vozí pravidelně medai-
le z MČR už několik let.

Předpokladem k účasti v boji 
o medaile je vždy splnění limitu, 

VELIKONOČNÍ 
KOUTEK

 150 druhů velikon. cukrovinek
za bezkonkurenční ceny od 1 Kč

 čok. vajíčko s překvapením 
6,50 Kč
 NOVINKA čokoládové CD
 pravé pomlázky, věnečky na 
dveře
 stovky druhů svíček a ubrousků
 jarní dekorace, pohledy 1,80 Kč

SUPER CENY ČOKOL. ZAJÍCŮ
60 g – 7,90 Kč a 150 g – 19,90 Kč

Dárek ke každému nákupu.

Lucie Sárová 
a Lukáš Kourek 

opět úspěšně
O víkendu 23. - 24. února  se 

v Praze konalo halové Mistrov-
ství ČR v atletice mužů a žen. Sá-
rová a Kourek startovali popr-
vé v kategorii dospělých a vedli si 
opravdu dobře. Lucie získala dal-
ší medaili do své bohaté sbírky. 
V závodě žen na 3000m se neu-
stále držela v popředí startovního 
pole a vybojovala bronzovou me-
daili v osobním halovém rekor-
du 9:40,56 min. Lukáš byl na stej-
né trati mužů šestý, když si svoje 
osobní maximum zlepšil o sedm 
sekund na 8:31,37 min. Že v TJ 
vychovávají skvělé běžce, potvrdi-
la týden předtím Radka Janoušo-
vá na MR dorostu v hale. Ve finá-
le na 800m zaběhla výborný čas 
2:24,06, skončila na šestém místě 
a překvapila nejen sebe.  

ph

který pro jednotlivé discipliny vy-
píše  Český atletický svaz .

Kamil Krbek nastoupil k závo-
du na 1500m po tréninkovém vý-
padku, který způsobila lehká viró-
za, a doběhl na 9. místě (v létě ze 
stejné trati přivezl z MČR bronz). 

Jan Buchta skončil v běhu na 
3km na 8. místě. Předvedl svo-
ji klasiku, co se týče umístění na 
mistrovství.

Jan Ostrejš s Markétou Krejčí 
patřili od počátku mezi favority 

o medaile z MČR. Oba dva taktic-
ky postoupili ze sobotních rozbě-
hů do nedělního finále. Honzík je 
v kategorii dorostenců, Markéta 
je úspěšnou juniorkou. 

Z nedělního finále v běhu na 
800m si zaslouženě přivezli  stří-
brné medaile z MČR, Markéta ji 
vybojovala až těsně na cílové pás-
ce.

Gratulujeme jim a všem přeje-
me úspěšnou letní sezonu 2008. 

Batt klub

Dvě medaile z Mistrovství České republiky pro Krejčí a Ostrejše

Na Mistrovství světa juniorů 
v lyžařském orientačním běhu 
v bulharském Dospatu si česká 
juniorka Hana Hančíková (OS 
Nové Město na Moravě) dojela 
pro titul světové šampiónky. 

Hančíková skvěle zajela v prv-
ní disciplíně (ve sprintu), kde 
po výborném výkonu obháji-

la svůj loňský světový juniorský 
titul z Rakouska, a to naprosto 
s přehledem - její náskok před 
druhou Švédkou Christinou Lo-
vald-Hellberg byl úctyhodných  
57 sekund. Bronz si odváží opět 
Švédka Kristina Nordebo s od-
stupem dalších 25 sekund. O po-
citech vítězky, studentky no-

voměstského gymnázia oboru 
Sportovní příprava, si můžete 
přečíst na našich webových strán-
kách (www.gynome.nmnm.cz)
Jménem Gymnázia Vincence 
Makovského se sportovními tří-
dami se připujujeme ke gratulan-
tům. 

gynome

Hančíková obhájila světový titul
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PROFI-CREDIT, a.s.
Pracovní příležitost pro všechny

bez rozdílu věku
Jedna z největších společností v ČR pohybující se ve finanční oblasti

hledá zájemce, kteří chtějí zprostředkovávat
velice žádané a jednoduché finanční produkty.

Hledáme ctižádostivé zájemce, kteří mají chuť pracovat
za velmi zajímavé provize s možností kariérního postupu

– anebo ty, kteří si chtějí jen přivydělat peníze navíc.
Nabízíme: prestižní práci za nejvyšší provize v oboru v ČR

  plnou podporu kolegů v týmu
  spoustu benefitů navíc

Nutný osobní pohovor. Schůzku možno domluvit
na tel. 777 229 889, p. Petr Hromátka, oblastní manažer.

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

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

Autoškola
Josef Kadlec

zahajuje
7. a 11. března

v 15 hod.
v KD N. Město
kurz k získání

řidičského
oprávnění

tel. 604 384 736

INZERCE
 Prodám zahradu v zahrádkářské 

kolonii Svárov, chatka, dřevník, 
vybet. foliovník, suché WC, voda, 
posed, stromky, skalničky, rybíz, 
maliny. Mob. 605 04 00 04 – SMS

 Koupím byt 3+1, družst. nebo 
v osob. vlast. Nabídněte. tel. 
737 832 250

 Vyměním měst. byt 2+1 v Bys-
třici n.P. (zateplený, nová plast. 
okna, bezbariérový vstup, blízko 
Penny, MŠ, autobus. stanice) za 
NM, event. ZR za 2+1 nebo 1+1, 
za družst. doplatím. tel. 605 04 22 
14 – formou SMS

• 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.

Půjčky pro každého
i mateřská dov., nebankovní půjč-
ky s nejnižším úrokem v ČR, vy-
hodnocení zdarma

tel. 728 989 706, 731 481 692

Hotel SKI
hledá 

švadlenu (důchodkyni)
 na opravy ložního 

a koupelnového prádla
Vlachovická 1000

Nové Město na Moravě
tel. 566 653 071

!PEDIKÚRA!
upřesnění ceny
pedikúra včetně 

stříhání nehtů 110 Kč
Petrová Jitka
605 403 393

MOREAU AGRI VYSOČINA spol. s.r.o. 
hledá pro svoji firmu s dlouholetou tradicí 
servisního technika pro opravy a údržbu 
zemědělské techniky, požadujeme praxi v oboru.

Znalost AJ, NJ velkou výhodou, nabízíme zajímavé 
platové podmínky, práci v mladém kolektivu, rozvoj znalostí v ze-
mích  EU.

Přihlášky prosím zasílejte na adresu: MOREAU AGRI VYSOČINA 
spol. s.r.o., Maršovice 87, 592 31 Nové Město na Moravě, 
nebo na e-mail: novotny.moreau@quick.cz 
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Nezávislá pojišťovací agentura
Zdá se Vám, že máte svůj majetek podpojištěn, 

tzn. že Vaše smlouva kryje jen zlomek jeho 
skutečné hodnoty? Nebo dokonce máte 

nemovitost pojištěnu na časovou hodnotu?!
Pomůžeme Vám při veškerém pojištění Vašeho majetku, 
motorových vozidel či podnikání, nebo bytových domů 

kupovaných do soukromého vlastnictví.
Zaktualizujeme Vaši pojistnou smlouvu, poskytneme max. slevy,

může se stát, že budete platit dokonce méně než doposud.
Obchodní místo Nové Město na Moravě

Zahradní 1400 („Brožkův kopec“)
tel. 566 617323, 776 847754 Provazníková,

777 554443 Provazník, www.jpb.cz, jpb@jpb.cz 
Jsme Vám k dispozici v čase dle Vašich potřeb

i po telefonickém nahlášení.
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.


