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Novoměstsko

 Označení budovy číslem popisným je povinností vlastníka
Na základě městským úřa-

dem shromážděných informací 
i na základě obchůzkové služby 
PČR OOP Nové Město na Mora-
vě a Městské policie Nové Město 
na Moravě bylo zjištěno, že mno-
ho budov na území města Nové-
ho Města na Moravě i jeho míst-
ních částí není označeno číslem 
popisným tak, jak to vyžaduje § 
31 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích, v platném znění. 

Tato skutečnost jednak vel-
mi ztěžuje orientaci návštěvníků 
města, ale zejména ztěžuje doru-

čování zásilek a písemností ad-
resovaných právnickým a fyzic-
kým osobám nejen ze strany MěÚ 
Nové Město na Moravě a dalších 
organizací města, ale i doručova-
ných zásilek ze strany České poš-
ty s.p. Z tohoto důvodu dochází 
ke komplikacím při doručování, 
k doručení opožděnému, nebo 
v některých případech dokon-
ce i k nemožnosti zásilku či pí-
semnost vůbec doručit. Správnost 
a včasnost doručení zásilek či pí-
semností přitom není v žádném 
případě jednostranným zájmem 

odesílatele, ale je rovněž jistě i vý-
razným zájmem každého adresá-
ta obdržet včas a na svoji správ-
nou adresu příslušnou zásilku či 
písemnost.  

Z výše uvedených důvodů Měst-
ský úřad v Novém Městě na Mo-
ravě vyzývá všechny vlastníky 
nemovitostí (fyzické osoby i práv-
nické osoby), aby jednak ve vlast-
ním zájmu, ale rovněž v soula-
du s §32 odst. 1, zákona o obcích, 
splnili svoji povinnost a na svůj 
náklad číslem popisným budovy, 
jejichž jsou vlastníky, označili.

Městský úřad bude nadále ve 
spolupráci s Městskou policií 
Nové Město na Moravě i s Policií 
ČR tuto situaci sledovat, s tím, že 
po určité době dojde k opětovné-
mu vyhodnocení stavu označení 
budov čísly popisnými. V koneč-
ném důsledku může město využít 
možnosti dané zákonem a uložit 
právnickým a fyzickým osobám za 
porušení výše uvedené povinnos-
ti vlastníka budovy označit svoji 
budovu číslem popisným pokutu, 
a to až do výše 10.000 Kč. 

kancelář vedoucího úřadu

Přeměřování ploch městských bytů
Upozorňujeme nájemníky, kteří 

bydlí v domech určených k pro-
deji, že se bude provádět přemě-
řování plochy jednotlivých bytů, 
včetně příslušenství.Toto měře-
ní se týká všech bytů, tedy i těch, 
o které není ze strany nájemníků 
zájem o jejich odkoupení. Měřit 
se nebudou byty, jejichž nájem-

níci se rozhodli odkoupit dům 
jako právnická osoba (Pavlovo-
va 1514, Hornická 971 a 972).
Všichni budete včas informová-
ni dopisem o datu a hodině mě-
ření. Tuto činnost  budou pro-
vádět dva pověření pracovníci, 
kteří vám  pověření na požádá-
ní předloží. Cílem těchto úko-

nů je předejít problémům, kte-
ré by mohly vyvstat v případě 
nesouladu s údaji v evidenčních  
listech. Výměry bytů schválené 
podpisem nájemníků se budou 
moci nechat zavkladovat do ka-
tastru  nemovitostí.

 Stanislav Marek,
místostarosta města

Výměny bytů pokračují
Rada města vyhověla dalším 

zájemcům o výměnu bytů. Jed-
nou z nich byla i výměna mezi 
čtyřmi nájemníky navzájem, ta-
kový malý místní „Kulový blesk“. 
Zájem o výměny bytů trvá, vý-
razně více je nájemníků, kteří si 
přejí získat byt „privatizovaný“, 
tedy těch, kteří si přejí bydlet ve 
vlastním bytě.

Lékárna U Salvátora
Dům čp. 119 na Vratislavově 

náměstí, kde se mimo jiné na-
chází Lékárna u Salvátora,  by 
měl v letošním roce projít čás-
tečnou stavební úpravou, kte-
rá zvýrazní jeho historický ráz. 
Koncová část střechy by měla 

být pokryta plechem a opat-
řena  zábranami proti sesuvu 
sněhu. Nová dlažba ve vstup-
ním prostoru by pak měla za-
krýt stopy po výkopových  
pracích souvisejících s novou 
kanalizací. 

Veselé Velikonoce! Včelařské arboretum
O další krůček se postoupi-

lo v úvahách o zřízení včelař-
ského arboreta v zahradě budo-
vy č. 12 – polikliniky. V těchto 
místech již dnes včelín stojí, 
místní včelaři se zde věnují vý-
uce mládeže. 

Rýsuje se možná spolupráce 

s Nadací Partnerství, s CHKO, 
která by měla doporučit vý-
sadbu vhodných medonosných 
rostlin a dřevin, a s novoměst-
skou Střední odbornou školou 
– ta by se mohla postarat o po-
sezení pro návštěvníky budou-
cího parčíku. 

Nadace Partnerství je nejvýznamnější českou nadací podporují-
cí projekty udržitelného rozvoje ve všech regionech České republiky. 
Jejím posláním je pomáhat nevládním organizacím, obcím a dalším 
partnerům v péči o životní prostředí, stimulovat trvale udržitelný roz-
voj, mezisektorovou spolupráci a účast občanů na věcech veřejných. 
(www.nadacepartnerstvi.cz)

Veřejné WC ve dvoře polikliniky?
V souvislosti s úvahami o par-

kových úpravách zahrady pod 
poliklinikou se též  uvažuje o hle-
dání vhodného místa pro veřej-

né záchodky ve dvoře poliklini-
ky. V současnosti byly  do centra 
města na zkoušku  převezeny mo-
bilní WC buňky od  Koupaliště.

Hřbitov pod Třemi kříži
Výhledově se uvažuje, že pro-

stor mezi evangelickým hřbito-
vem a Třemi kříži bude  využit 
k výstavbě smuteční síně a rozší-
ření plochy pro pohřbívání. Tato 
myšlenka není nová, o zbudo-

vání smuteční síně ve stráni pod 
vrcholem kopce se uvažovalo již 
v 80. letech.

S úvahami byli seznámeni za-
stupitelé na zasedání dne 18. 
března. 
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Blahopřání

Narození

Kino

Horácká galerie

Poděkování

Horácké muzeum

Klub seniorů

ZUŠ Jana Štursy

Dům dětí a mládeže

Městská knihovna po celý měsíc březen veřejnosti nabízí:

Úmrtí

“Šikovné ruce 2008” Do 12. dubna se v Horáckém muzeu představují 
výstavou “Šikovné ruce 2008”  členové Horáckého sdružení  lidových ře-
mesel  kraje Vysočina. Manželé Marie a Zdeněk Čihákovi vystavují nejen 
tzv. blatnické kraslice, ale i kraslice dírkované a další typy; Ivana Hedbáv-
ná   se prezentuje širokým záběrem technik (pletení na rámu-krosienka, 
drhání-makramé, vyšívaná přáníčka, malované kamínky); manželé Eva 
a Milan Strmiskovi  upoutají svou umělecky zpracovanou bižuterií a per-
letí, která je zde i v prodeji  (brože, spony do vlasů, přívěsky, náušnice, 
klipsy, náramky, náhrdelníky) a Mirka Vaculová vystavuje figurky z ku-
kuřičného šustí vytvořené s velkou fantazií a výtvarným cítěním. 

„Velikonoce v Horáckém muzeu“ V pátek 21. března  se v Horác-
kém muzeu od 9 do 15 hod. představí část členů Horáckého sdruže-
ní lidových řemesel kraje Vysočina. Pavel Bureš představí pletení koší-
ků a pomlázek, Mgr. Marie Čigelská spřádání na kolovratu, Miloslava 
Gregorová modrotiskové kraslice, Ivana Hedbávná textilní techniku 
krosienku, Drahoslava Horká zdobení perníčků, Mgr. Iva Jindrová ba-
tikované a perforované kraslice, Věra Studená drátované kraslice, Ing. 
Zdeněk Tatíček ze ZO ČSV Nové Město na Moravě med a medové pro-
dukty, Ludmila Trundová kraslice zdobené slaměným dekorem a Mir-
ka Vaculová dekorační výrobky z kukuřičného šustí. Po celý den bude 
vstup do Horáckého muzea volný. 

◆ Jan Steklík – Umění hry (1. dubna – 18. května) Již rané kresby Jana 
Steklíka nás přesvědčují o výtvarném citu pro pevný, nedramatizova-
ný objem věcí a jejich logickou obrazovou skladbu. Vyznačují se zna-
kovou redukcí, meditativní soustředěností, vnitřním viděním a oso-
bitým záznamem životního dění. Pro další Steklíkovu tvorbu se stal 
klíčovým text J. Kroutvora „Možnost, experiment, ideje a kreace“, 
otištěný v roce 1972 v publikaci Aktuelle Kunst in Osteuropa, který 
vyznívá jako autenticky česká formulace experimentálního progra-
mu arte povera – chudé umění. Program arte povera využívá Steklík 
v netradičních formách výtvarných děl i akcí. Podobnost s dětskými 
grafickými hrami zde jistě není náhodná a vyplývá z hlubšího smys-
lu Steklíkovy verze „chudého umění“.

◆ Koncert učitelů ZUŠ a jejich hostů - Koncert se koná v zámeckém 
podkroví Horácké galerie v Novém Městě na Moravě ve čtvrtek 3. 
dubna v 18 hodin, vstupné dobrovolné, bližší informace na tel.č. 
566 615 191.

◆ Skupina 4 + hosté (do 23. března) 
◆ Zdeněk a Michal Thomovi Putování za čajovou vůní (do  30. března)  

Skautské putování
26. 3. v 17. hod. Kuba - Na kole a stopem po „Ostrově svobody“ (Len-
ka Dvořáková)
31. 3. v 17. hod. Mongolsko - Putování zemí, kde se zastavil čas (Len-
ka Dvořáková)
8. 4. v 19. hod. Wales - V zemi červeného draka (Veronika Horová)
vstupné: 50Kč/1 promítání, místo konání: Gobelínový salonek KD 
Nové Město na Moravě

 29. 2. Vladimír Kozák (1938)
 1. 3. Vladimír Fuxa (1941)
 4. 3. Vlasta Librová (1921)

 19. 2. Josef Sláma
 23. 2. Milan Starý
 26. 2. Tereza Dvořáková
 29. 2. Karolína Nuhálová

Děkujeme vedení Domu s pe-
čovatelskou službou v Novém 
Městě na Moravě, kolektivu ses-
ter, zřízencům i všem ostatním za 
opravdu mimořádnou péči, kte-
rou poskytovali po celou dobu 
pobytu našemu otci Miroslavu 
Čípovi.             Moc děkují dcery.

Děkujeme za slova útěchy všem 
přátelům, spolužákům, spolupra-
covníkům a příbuzným našeho 
táty a  manžela Pavla Pečínky, kteří 
se s ním přišli 1. března naposledy 
rozloučit.          rodina Pečínkova

Hasiči z Pohledce blahopřejí 
svému bratru Františku Morav-
covi k jeho 88. narozeninám. Pře-
jeme do dalších let pevné zdraví 
a děkujeme za dlouhodobou prá-
ci pro SDH Pohledec. V letoším 
roce to bude již neuvěřitelných 
a kulatých 70 let!

st 26. 3. hudebna 2. ZŠ, 13. hod  - 
S písničkami z muzikálů nás baví
svět, pořad pouze pro seniory 
připravila 2. ZŠ 
po 31. 3., DPS, 15 h. Promítání 
fotodokumentace z činnosti Klu-
bu seniorů do r. 2002 
po 7. 4. KD - gobel. salonek,  15 
hod. -  Životospráva v seniorském 
věku, přednáška MUDr. P. Pávka   
po 14. 4.,  DPS, 16 hod.  Spole-
čenské hry a kvízy

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

23. ne v 18 h. 
Říše hraček
USA 2007, rodinná fantasy ko-
medie, český dabing, 94 min, pří-
stupný,  premiéra, 65 Kč - Vítejte 
v nejbáječnějším místě na světě - 
v Říši hraček 
26. st v 19,30 h.
Svatba na bitevním poli
ČR 2008, komedie, 100 min, od 
12 let, premiéra, 75 Kč - O chla-
pech s hlavou v oblacích, hříš-
ných touhách lásky a svatbě.
28. pá v 19,30 h. 
Red Road                 Filmový klub
VB/Dánsko 2006, drama, české titul-
ky, 113 min, od 15 let, 60 Kč - Ope-
rátorka bezpečnostního kamerové-
ho systému na monitoru zahlédne 
muže a  začne ho pronásledovat.

29. so v 19,30 h.
Václav
ČR 2007, tragikomedie, 97 min, 
přístupný, 65 Kč - O vesnici a je-
jím bláznovi.
2. st  ve 20 h.
Já, legenda
USA 2007, akční sci-fi thriller, čes-
ké titulky, 110 min, od 12 let, pre-
miéra, 65 Kč - Jeden z posledních 
žijících lidí na Zemi se snaží ze své 
krve vyvinout protilátku, která by 
mohla zachránit zbytky lidstva.
4. pá ve 20 h. 
Edith Piaf
Francie/VB/ČR 2007, životopisný 
hudební, české titulky, 140 min, 
od 15 let, 70 Kč - Strhující pocta 
ikoně francouzského šansonu.
5. so ve 20 h.
Východní přísliby
VB/Kanada/USA, krimi thril-
ler, české titulky, 100 min, od 15 
let, premiéra, 60 Kč - Vyšetřování 
identity záhadné dívky, která ze-
mřela při porodu. 
9. st ve 20 h.
Lovci pokladů: Kniha tajemství
USA 2007, akční dobrodružný, čes-
ké titulky, 124 min, přístupný, pre-
miéra 70 Kč - Snaha odhalit pravdu 
o smrti Abrahama Lincolna.
10. pá ve 20 h.
Želvy mohou létat    Filmový klub
Írán/Írák 2004, válečné drama, čes-
ké titulky, 95 min, od 15 let, premié-
ra, 60 Kč - V utečeneckém táboře na 
turecko-irácké hranici, kam se stáhli 
Kurdové z okolních vesnic, to vře... 

29. 3., 9,30 h. Malování na sklo. 
Vytvoříme zajímavé efekty s růz-
nými materiály. Barvy na sklo 
budou vytvrzované v troubě 
a nebo budou schnout na vzdu-
chu. Vytvoříme si obrázek podle 
šablon i podle fantazie. Přezůvky 
s sebou. Vstupné 50 Kč.
5. 4., 9,30 h. Hravé tvoření. Puz-
zle, pexeso, domino  - tyto hry si 
budeš moci vyrobit kreslením, 
obtiskováním, i technikou decou-
page. Hra potěší tebe, ale můžeš 
ji dát i jako dárek. Přezůvky s se-
bou, vstupné 50 Kč.
12. 4., 9,30 h. Smaltování pro 
kluky a holky. Společně si vy-
robíme originální šperk, kte-
rým můžete ozdobit svoje nové 
jarní tričko či mikinu. Vstupné 
50 Kč. 

■ Koncert učitelů ZUŠ J. Štursy 
a jejich hostů,  3. dubna v 18. 
hod. v Horácké galerii

■ Vystoupení  žáků tanečního 
oboru ZUŠ J. Štursy, 10. dub-
na v 17 hod. ve velkém sále KD

■ Absolventský koncert žáků 
hudebního oboru ZUŠ J. Štur-
sy, 17. dubna v 17 hod. v aule 
Gymnázia V. Makovského

Vinárnička 
pro dříve narozené

29. 3., 19 h., vinárna KD
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INFORMACE K SOUTĚŽI MÍSTNÍ HRDINA
Společnost MEDIATEL, spol. s r. o., vydavatel Místních infostránek 

vyhlašuje soutěž „Zlaté stránky hledají Místního hrdinu“. Soutěž je 
určena všem podnikatelům a samostatně výdělečně činným osobám 
v České republice, jejichž podnik funguje na trhu minimálně jeden 
rok a zaměstnává maximálně 500 osob. Podmínkou pro vstup do sou-
těže je podnikatelský příběh založený na překonávání překážek a těž-
kého období. Zúčastnit se mohou všichni podnikatelé, kteří v těžké 
situaci byli a dokázali ji překonat. 

Přihlásit se do soutěže je velmi jednoduché. Stačí napsat své kon-
taktní údaje (jméno, adresa, název firmy, obor podnikání a telefonic-
ký kontakt) na e-mailovou adresu hrdina@mistnihrdina.cz nebo se 
přihlásit na webových stránkách www.mistnihrdina.cz., které budou 
spuštěny v průběhu měsíce února.  
Cenou pro vítěze je:
1.místo: 100 000 Kč a inzertní program v hodnotě 100 000 Kč
2.místo: 50 000 Kč a inzertní program v hodnotě 50 000 Kč
3.místo: 20 000 Kč a inzertní program v hodnotě 50 000 Kč

Vítězové budou vyhlášeni na gala večeru v Praze v měsíci listopa-
du 2008. Slavnostního večera se zúčastní i porota složená ze zástup-
ců zastupitelských úřadů, hospodářských sdružení, doplněná o zná-
mé osobnosti a zástupce společnosti Mediatel. Soutěž probíhá v celé 
České republice v časovém období 1. března až 30. září 2008.

NFORMACE O PRODUKTUKY

Společnost MEDIATEL, spol. s r. o., vydavatel Zlatých stránek 
a provozovatel jejich internetové podoby, připravuje novou publika-
ci - Místní infostránky. Ty budou obsahovat kromě kontaktů na fir-
my a domácnosti v daném kraji také regionální informace kulturního 
a místopisného charakteru.

Místní infostránky budou rozděleny podle jednotlivých obcí s rozší-
řenou působností. Každá daná obec bude v rámci knihy rozdělena do 
třech částí. V první části najdou uživatelé všeobecné informace z da-
né lokality včetně důležitých informací a čísel, dále lokální a městské 
mapy, krátký pohled do historie, turistického průvodce a v neposled-
ní řadě přehled sportovních a kulturních akcí. Druhá část „Firmy“ 
bude určena pro prezentaci firem, jejich produktů a služeb. Posled-
ní část bude tvořena adresným seznamem domácností, který bude řa-
zen podle měst a obcí příslušné oblasti. Pro lepší přehlednost budou 
v rámci knihy barevně odlišeny jednotlivé obce s rozšířenou působ-
ností.

Místní infostránky budou obyvatelům regionu distribuovány zdar-
ma do poštovních schránek. Zároveň budou k dispozici v městských 
informačních centrech. 

Stomatologická pohotovostní služba
Ošetření je poskytováno v době 9 – 12 hod.
22. 3. MUDr. Hrašková, poliklinika ZR, 23. 3. MUDr. Filla, V. Meziří-
čí,  24. 3. MUDr. Jelíková, V. Bíteš, 29.3. MUDr. Peňázová, NM, 30. 3. 
MUDr. Dvořák, V. Losenice, 5. 4. MUDr. Chytrý, Svratka, 6. 4. MUDr. 
Chytrá, NM.

Kulturní dům

Klub maminek
Zvoneček

30. 3., 16 h. Babouci -  neděl-
ní odpoledne s nejstarší jihočes-
kou dechovkou, vstupné 100 Kč, 
předprodej v IC
2. 4., 16 h. Enkaustika - minikurs 
malování horkým barevným vos-
kem. Tvořivá a nenákladná tech-
nika vhodná pro každého. Vede 
Soňa Navrátilová, cena 400 Kč
7. 4. Věra Špinarová se skupinou 
Adama Pavlíka. Pro svůj nenapo-
dobitelný sytý hlas i pro tempera-
mentní a vitální vystupování na 
koncertech patří Věra Špinarová 
již mnoho let mezi nejžádanější 
zpěvačky v České a Slovenské re-
publice, vstupné 180 Kč, předpro-
dej v IC

25. 3. od 9 hod Cvičení pro tva-
rování postavy, vede Noemi Švo-
mová
26. 3. Jarní líčení s AVONEM
31. 3.  Múzička Setkání malých 
dětí a jejich rodičů při společném 
zpívání, hudebních hrách a im-
provizovaném hraní na jednodu-
ché hudební nástroje. Pokud máte 
doma flétnu, nezapomeňte ji při-
nést s sebou. Vede Jana Kabrdová.

Herna pro děti od 8,30 hod., ne-
ní-li uvedeno jinak. Účastnický 
poplatek pro členy je 30 Kč za kaž-
dou akci. Tato cena platí pro ma-
minku (případně tatínka, babičku 
atd...) a dvě děti. Pro nečleny činí 
tento poplatek 50 Kč. Členy se sta-
nete vyplněním přihlášky.

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 pra-
covištích Drobného 299, Žďárská 
70, Slavkovice 98, Pohledec 143.
Dny otevřených dveří  všech pra-
covišť 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

Tip na výlet: Čtyři palice
Chráněná krajinná oblast Žďár-

ské vrchy se rozprostírá na úze-
mí o rozloze 715 km2 a zasahuje 
do bývalých okresů Žďár nad Sá-
zavou, Havlíčkův Brod, Chrudim 
a Svitavy. Nabízí svým návštěv-
níkům spoustu  přírodních krás 
a také nejednu zajímavost. 

Jednou z dominant CHKO 
Žďárské vrchy jsou Čtyři pali-
ce. Nachází se na území o rozlo-
ze 37,25 ha a jsou chráněny v ka-
tegorii přírodní rezervace. Název 
Čtyři palice zahrnuje tři skalní 
bloky, na něž navazuje jeden nižší 
hřeben, a vznikl podle typického 
tvaru vrcholové části nejmohut-
nější ze skal.

Skály jsou složeny z pevné dvoj-
slídné ortoruly a byly vytvořeny 
procesem mrazového zvětrávání 
ve starších čtvrtohorách.

Nejvýznamnější z nich, Čtyřpa-
ličatá, dosahuje délky 50 m a výš-
ky stěn 33 m. Na jejím vrcholu vás 
zaujmou čtyři výrazné bloky - pa-
lice, které se jmenují Sfinga, Koby-
la, Paličák a Bašta. Široký podsta-
vec skály tvoří tři mohutné pilíře. 
Stěna je v dolní třetině přerušena 
římsou zvanou Ochoz. Čtyřpali-
čatá je hodně vyhledávaná a na-
vštěvovaná horolezci. Pokud byste 
ji chtěli zdolat i vy méně trénova-
ní, zkuste skálu obejít a vyšplhat 
na ni ze zadní strany, kterou ho-
rolezci používají jako sestupovou 
cestu. Z  vrcholu Čtyřpaličaté je 
nádherný výhled na velké území 
Žďárských vrchů, uvidíte odtud 
Blatiny, Drátník, Malinskou ská-
lu, Devět skal, Křižánky a další, 
ale musíte mít štěstí na počasí.  

Další skály se jmenují Děvín, 
který se svou výškou 27 m řadí na 

druhé místo, a Tvrz. Ta svou zá-
kladnou souvisí s Paličatou a je 
od ní oddělena Březovým sedlem. 
Její výška je 25m. 

Na ně navazuje nižší hřeben 
Opomenutá, který je 85m dlouhý 
a vysoký 11m.

Pod skalami byly mrazovým 
zvětráváním vytvořeny suťové 
haldy a balvanové pokryvy na 
svazích. Z rostlin zde můžete na-
jít kapradiny, mechy, lišejníky, 
borůvky a trávy. Les je převáž-
ně smrkový, hodně je zastoupen 
buk, ale najdeme i jedli, javor 
klen a jilm horský.

Pokud byste se chtěli na Čty-
ři palice podívat, doporučova-
la bych zajet autem do Milov 
a odtud po zelené značce.  Za 
mostem přes řeku Svratku do-
leva, na konci cesty kolem há-
jovny a pak doprava. Poslední 
část  vede lesem, je to stále mír-
ně do kopečka.

Helena Křížová
www.zdarskevrchy.cz
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Městské finance jsou zdravé
Na setkání vedení města se zá-

stupci Komerční banky byl mimo 
jiné projednáván stav městských 
financí. Bylo  konstatováno,  že 
městské finance jsou zdravé. Za 
poněkud neobvyklé a až mírně 
konzervativní je považován fakt, 

že město nevyužívá dluhovou služ-
bu, že tedy není zadlužené. S pří-
padným financováním náročných 
investičních záměrů by proto ne-
mělo mít město v budoucnu potí-
že, což prokáže i následně zpraco-
vaná odborná analýza. 

Novoměstsko č. 7
Vydání příštího čísla zpravodaje Novoměstsko je plánováno na 11. dubna.

TS služby s. r. o., Nové Město na Moravě oznamují změnu svozu ko-
munálního odpadu v době velikonočních svátků: V pondělí 24. 3. (na 
červené pondělí) nebude svoz proveden, náhradní termín  je následu-
jící den úterý 25. 3.

Město Nové Město na Mora-
vě bude v letošním roce  pořizo-
vat další kompostéry na bioodpad 
z domácností a ze zahrádek. For-
mulář je k dispozici na podatel-
ně v IC a na internetových strán-
kách. Jedná se o roční pronájem 
kompostéru za cca 300 Kč s ná-
sledným bezúplatným převodem 
do majetku nájemce.
 Výhody kompostování v kom-
postérech:
• urychlení procesu kompostová-

ní až o polovinu doby nutné pro 
kompostování v hromadách 

• regulace teploty, vlhkosti, pří-
stupu vzduchu a světla 

• úspora místa na zahradě (kom-
postér nahradí nevzhlednou 
hromadu) 

• estetičnost 
• odstranění nepříjemného zá-

pachu, který vábí hmyz a drob-
ná zvířata 

• finanční úspora na svozu do-
movních odpadů – komposto-
váním je možné zpracovat až 
30% kuchyňských odpadů 

• zužitkování odpadů ze zahrady 

• získání kompostu - vynikajícího 
zdroje živin a organických látek

Kompostér K 390 je ideální po-
mocník při kompostování. Je vy-
roben z recyklovaného plastu, 
nádoba kompostéru nemá dno. 
Důvodem je volný styk s půdou 
a přístup mikroorganismů, červů 
a žížal. Je opatřen víkem s otoč-
ným ventilem pro regulaci pro-
stupu vzduchu, bočními dvířky 
pro vyjímání kompostu a otvory 
sloužícími k provzdušňování.
SPECIFIKACE:  objem: 400 litrů;  
výška: 110 cm;  základna: 66 x 66 
cm;  hmotnost: 13 kg;  balen - kar-
ton;  barva  černá
Vhodná surovinová skladba pro 
výrobu kompostů je 60 % domá-
cího bioodpadu, 20% trávy, 10 % 
pilin a 10 % stromové kůry. Tato 
skladba tedy plně vyhovuje výro-
bě kompostů pro občany.
Kdo z občanů města a místních 
částí má zájem o pořízení kom-
postéru, předá svůj požadavek 
na odbor ISM, pí. Kratochvílová, 
tel.566 650 225; e-mail:marcela.
kratochvilova@meu.nmnm.cz

KOMPOSTÉR K 390  
na bioodpad ze zahrádek a domácností

A co děti? Mají si kde hrát? No-
voměstské děti by na tom neměly  
být co do počtu hřišť špatně. Hřišť, 
hrišťátek a všelijakých plácků s her-
ními nebo sportovními prvky je 
v celém městě včetně místních částí 
celkem devětadvacet. Devět z nich 
je nebo v nejbližší době bude oplo-
cených. 

Studnice si přejí rybník
Ve Studnicích uspořádali obč-

né nedávno malé neformál-
ní referendum. Město doporu-
čovalo tamější bahnitý rybník 
na návsi zavézt a zbudovat tam 
dětské hřiště. Studničtí si dle 
výsledků referenda přejí rybník 
zachovat.

Dětská hřiště

Celoplošná deratizace v Maršovicích
Z důvodu  zvýšeného výskytu  

hlodavců  bylo rozhodnuto pro-
vést na území Maršovic celo-
plošnou deratizaci. V termínu 
28.  – 29 března proběhne kla-
dení prvních nástrah. Následně 
bude probíhat  kontrola poklá-
dek a jejich případné doplnění 
přibližně  po 14 dnech od první 
pokládky. Je nutné věnovat po-
zornost následujícím informacím 
a organizačním pokynům a žádá-
me občany o spolupráci.

Obecné informace: Deratizace 
se zabývá hubením škodlivých hlo-
davců, hlavně myší a potkanů, kte-
ří ničí stavební objekty, inženýrské 
sítě, znehodnocují potraviny a kr-
miva a sami jich každoročně znač-

né množství spořádají. Jsou také 
přenašeči různých onemocně-
ní lidí a zvířat. Potkan  má  v pří-
znivých podmínkách  velikou roz-
množovací schopnost – např. 1 pár 
potkanů  může mít ročně až  800 
potomků. Proto je potřebný sou-
stavný boj proti jejich množení.

Deratizaci je povinen provádět 
každý vlastník nemovitosti (bu-
dovy, nebo pozemku), kde k vý-
skytu hlodavců dochází nebo 
kde se již přemnožili.

Deratizaci pro město Nové Měs-
to na Moravě  provádí pracovníci 
firmy ASANAČNÍ SLUŽBY Am-
brož-Eler z Hamrů nad Sázavou, 
vedené MVDr. J. Vondráčkovou, 
tel.č. : 603 542 628

Organizační pokyny a infor-
mace: Před vlastní deratizací je 
nutné ze strany majitelů objek-
tů provést preventivní opatření, 
která mají zamezit vstupu hlodav-
ců do objektů a přístupu ke krmi-
vům a potravinám. Je třeba dbát 
na hygienické ukládání odpadků 
a pořádek v chovech domácích  
či hospodářských zvířat. Žádáme 
majitelé nemovitostí, aby nebrá-
nili provedení této akce a nenaru-
šili tak výsledek celoplošné dera-
tizace. 

UPOZORNĚNÍ 
1. V době probíhající deratiza-

ce je třeba zamezit volnému po-
bíhání domácích zvířat – psů 
a koček.  Předejdete tak možným 

komplikacím po náhodném poži-
tí nástrahy nebo uhynulého hlo-
davce domácím!

2. Majitelé a správci všech ob-
jektů mají povinnost umožnit 
provedení deratizace podle záko-
na č. 200/1990 Sb., o přestupcích 
a zákona č. 258/2000 Sb., o ochra-
ně veřejného zdraví.

3. Nevyhazujte zbytky potravin 
na volná prostranství! Odhazo-
váním zbytků jídla na volné pro-
stranství krmíte hlodavce, které 
se snažíme likvidovat. 

Kontaktní osoba :Marcela Kra-
tochvílová, odbor ISM MěÚ, tel.
č. 566 650 225

Marcela Kratochvílová,
odbor ISM

Informace Finančního úřadu ve Žďáru nad Sázavou
Pracovníci Finančního úřadu 

ve Žďáru nad Sázavou provedou 
opětovně dne 26. března 2008 
od 8,00 do 16,00 hodin v zase-
dací místnosti Městského úřa-
du v Novém Městě na Moravě, 
Vratislavovo nám. 103, 4. pod-
laží výběr vyplněných daňových 

přiznání od občanů, kteří se roz-
hodnou využít této nabízené služ-
by. Současně s výběrem daňových 
přiznání provedou pracovníci fi-
nančního úřadu kontrolu úplnos-
ti vyplnění příslušného tiskopisu, 
zda jsou přiloženy povinné pří-
lohy atd.. Pomohou rovněž s pří-

padnou radou v oblasti vyplnění 
daňového přiznání. Upozorňu-
jeme, že pracovníci nebudou při 
těchto akcích vybírat daně v ho-
tovosti.

Platné tiskopisy daňových při-
znání k dani z příjmů fyzic-
kých osob, včetně příloh a poky-

nů   k vyplnění,  za rok 2007 mají 
možnost si občané vyzvednout na 
Městském úřadu Nové Město na 
Moravě, pracovišti podatelny a sa-
mozřejmě na kterémkoli finanč-
ním úřadu v České republice.

Finanční úřad
ve Žďáru nad Sázavou
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Hřiště mých snů

Zima pomaličku ustupuje a na 
vrátka už nám klepe jaro. Při-
náší čas dětských radovánek, 
her i sportování. V dnešní době 
jsou to především hry, ke kte-
rým se využívá hřišť a uprave-
ných sportovišť. Vybudování na-
šeho hřiště v Jiříkovicích je však 
stále v nedohlednu. Komplikací 
přibývá, důvodů proč to či ono 
nejde rovněž a děti jen smut-
ně koukají na neupravenou hr-
batou plochu, kde by si tak rády 
hrály (a nejen děti).

Uspořádali jsme tedy alespoň 
soutěž pro děti, mládež i dospělé 
na téma „Hřiště mých snů“.  Ná-
padů byla spousta. Zejména v na-
ší mládeži bujela divoká fantazie. 
Většina se nakonec shodla na spo-

lečné představě, co by mělo naše 
budoucí sportoviště mít. Přede-
vším je to plocha na malou kopa-
nou a na volejbal. Zbytek by měly 
doplnit různé houpačky a pro-
lézačky pro malé děti, místo pro 
posezení u ohně, plácek na kulič-
ky aj. A kdože se stal vítězem? Byl 
to pan Tomáš Kunstmüller. Jako 
strojař má velice blízko ke zpraco-
vávání projektů. Jeho návrh je ve-
lice pěkný a stál ho spoustu času 
a přemýšlení. My mu touto cestou 
moc děkujeme. Budeme se snažit 
využít jeho nápadů a práce i návr-
hů dalších účastníků soutěže při 
budování hřiště.  

Za Občanské sdružení
JIŘÍKOVICE

Ing. Ilona Komínková

INFORMACE O STUDIU 
ve specializované třídě se zaměřením na výpočetní techniku

Specializované třídy se zaměřením na výpočetní techniku jsou na 
1. základní škole v Novém Městě na Moravě zřizovány od roku 1994. 
Výuka v těchto třídách je realizována na základě projektu, který škola 
zpracovala v roce 1993 a který byl schválen Radou Programu roz voje 
základního a středního školství pod č. j. 15099/94-20.

ZAMĚŘENÍ A OBSAH STUDIA
Studium ve specializované třídě zaměřené na výpočetní techniku je 

určeno pro žáky, kteří s velmi dobrými výsledky zvládají učivo základ-
ní školy a v letošním školním roce ukončí 5. ročník. V následujících 
čtyřech ročnících, odpovídajících 6.-9. ročníku ZŠ, budou žákům kro-
mě výuky základních předmětů poskytnuty také teoretické a zejména 
praktické základy činností spojených s výpočetní technikou, vhodných 
pro rozvíjení na středních školách.

Učební plán specializovaných tříd je doplněn o nové předměty (vý-
početní technika, cvičení z výpočetní techniky, uživatelské progra-
my…), ve kterých se žáci během čtyř let seznámí:
■ se základním ovládáním počítačů v systému Windows XP Professional
■ s programy z oblasti textových a grafických editorů, tabulkových pro-

cesorů a databází (MS Word, MS Excel, MS Access, Corel Draw...)
■ s mezinárodní počítačovou sítí Internet a se zásadami práce s infor-

macemi, s elektronickou poštou a s intranetem
■ se základy programování a tvorbou internetových stránek
■ se zásadami práce s lokální počítačovou sítí
■ s principy týmové práce a kolektivním řešením problémů
■ se základy moderního počítačového vybavení a vybranými typy pří-

slušenství počítačů
■ se základy psaní na počítači (psaní všemi deseti)
■se základy odborné terminologie z oblasti výpočetní techniky v ná-

vaznosti na nezbytné ja zykové znalosti.

Součástí učebního plánu jednotlivých ročníků jsou rovněž odborné 
exkurze se zaměřením na výpo četní techniku. Žáci specializovaných 
tříd se každoročně účastní mezinárodní výstavy výpočetní a komuni-
kační techniky INVEX v Brně, ve vyšších ročnících je realizována ex-
kurze do výrobního závodu počítačů AutoCont v Ostravě.

ORGANIZAČNÍ
A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY

Nově vzniklý kolektiv žáků specializovaných tříd vykazuje na základě 
poznatků posledních let velmi dobré studijní výsledky. Průměrný pro-
spěch těchto tříd se při zahájení studia v 6. ročníku pohybuje v rozme-
zí 1,0 - 1,1. Výuka probíhá podle schválených osnov a učebních plánů 
ve dvou počíta čových učebnách, které jsou vybaveny osobními počítači 
řady Pentium 4 zapojenými do sítě se systémem Windows 2003 Server, 
projekční a prezentační technikou (datové projektory) a dalšími zaříze-
ními (síťové barevné tiskárny, scanner atd.). Žáci mají k dispozici učebni-
ci výpočetní techniky vytvořenou autorským kolektivem pedagogů naší 
školy, která byla schválena MŠMT ČR jako učebnice pro základní školy.

V prvním ročníku (6. ročník ZŠ) je zajištěna oboustranná propustnost 
specializované třídy, spočí vající v bezproblémovém přestupu do nespeci-
alizované třídy v případě studijních těžkostí žáků, nebo naopak v přijetí 
nadaného jedince do specializované třídy i v průběhu školního roku.

Podmínkou studia ve specializované třídě není nutnost mít k domácí pří-
pravě vlastní počítač. Pokud se rodiče přesto rozhodnou pro jeho poříze-
ní, mohou využít skutečnosti, že škola má od vzniku specializovaných tříd 
velmi dobrou spolupráci s firmou AutoCont Žďár nad Sázavou, která za-
jišťuje veškeré činnosti spojené s výpočetní technikou a po skytuje žákům 
specializovaných tříd naší školy při nákupu výpočetní techniky slevu 5 %.

Škola se v rámci své specializace úspěšně zapojuje do různých pro-
jektů a grantů. 

POŽADAVKY NA UCHAZEČE
■ velmi dobrý prospěch v pololetí 5. ročníku
■ velmi dobré zvládnutí hlavních vyučovacích předmětů v rozsahu uči-

va základní školy
■ schopnost koncentrace pozornosti, zájem o výpočetní techniku
■ úspěšné zvládnutí přijímacího pohovoru
■ absence výrazných zdravotních a výchovných problémů

OBSAH PŘIJÍMACÍHO POHOVORU
■ písemná část zaměřená na všeobecné znalosti z hlavních předmětů 
■ všeobecný ústní pohovor (absolvují jej pouze úspěšní řešitelé písem-

né části pohovoru)

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Všichni uchazeči o přijetí do prvního ročníku specializované třídy 

obdrží písemné pozvání k přijímacímu pohovoru na základě vyplněné 
a odevzdané přihlášky. Přihlášky jsou k dispozici u výchovných porad-
ců jednotlivých škol nebo přímo na Základní škole v Novém Městě na 
Moravě, Vratislavovo náměstí 124. Tiskopis přihlášky lze též získat na 
internetových stránkách školy (http://zs1.nmnm.cz). Termín odevzdá-
ní vyplněné přihlášky prostřednictvím výchov ných poradců jednotli-
vých škol je stanoven na 9. 4. 2008.

PŘIJÍMACÍ POHOVORY
Přijímací pohovory se uskuteční 17. 4. 2008 v budově Základní ško-

ly se specializací v oboru výpo četní techniky v Novém Městě na Mora-
vě, Vratislavovo náměstí 124. Přijímacího pohovoru se mo hou rodiče 
uchazečů osobně zúčastnit.

Pro zájemce o studium ve specializované třídě se zaměřením na výpo-
četní techniku jsou připraveny také přijímací pohovory nanečisto, které 
se uskuteční 3. 4. 2008 ve 14.00 hodin. Zde si mohou uchazeči předem 
nezávazně otestovat své schopnosti a předpoklady pro studium.

DALŠÍ INFORMACE
Další informace (včetně textu přijímacích pohovorů minulých let) mů-
žete získat na internetových stránkách školy (http://zs1.nmnm.cz), na 
telefonním čísle 566 616 029 nebo při osobní návštěvě školy.
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Názory zastupitelů

I s dobrým úmyslem můžeme někdy uškodit
I méně vnímavý návštěvník ná-

městí si všimne, že se na něm usa-
dili zdivočelí holubi tzv. věžáci. 
Někomu mohou připadat jako 
oživení prostoru, jinému dokonce 
jako vhodný prostředek výchovy 
dětí k lásce ke zvířatům při jejich 
krmení. Možná ani nedomýšlí ne-
gativní dopady svého jednání.

Ještě před třiceti léty se volně 
žijící holubi  ve městě neobjevo-
vali. Odkud tedy přišli? Začátek 
bývá jednoduchý. Některého dr-
žitele domácích holubů, chova-
telem se nedá nazvat, jeho záliba 
opustí. Zruší holubník a holu-
by nechá svému osudu. Ti, co 
to přežijí, nakonec skončí tam, 
kde je potrava, voda k napájení 
a příležitost ke hnízdění. Občas 
se k nim připojí někteří zblou-
dilí jedinci ze závodů poštov-
ních holubů. To jsou ti, co mají 
na nožkách kroužky. A popula-
ce utěšeně narůstá. Deset holubů 
asi příliš neškodí, ale stovka už je 
problém.

Holubi  volně žijící ve městech 
jsou problematičtí z několika dů-
vodů. Představují zdravotní riziko 
přenašečů zoonóz tj. chorob pře-
nosných ze zvířat na člověka (pře-
devším ornitózy a salmonelózy) 
a roztočů způsobujících alergie. 
Ale přenos na člověka v běžném 
styku je podle odborných prame-
nů  prakticky zanedbatelný. Zde 
nebezpečí nehrozí. Promořenost 
populace je asi malá, což potvrdi-
lo i testování sta holubů odchyce-
ných v minulém roce na Masary-
kově nám. v Jihlavě. Pouze u osmi  
kusů byla zjištěna salmonelóza.

Mnohem závažnějším problé-
mem je znečišťování budov. Agre-
sivní holubí trus, který se hroma-
dí hlavně na místech nocování, 
poškozuje fasády i střechy domů 
(v N. Městě konkrétně radnici, 
základní školu, muzeum, galerii  
a další soukromé nemovitosti). 
Jeden holub za rok vyprodukuje 
2,5 kg trusu, což v Novém Městě 
představuje 200 kg za rok. Nema-

lý problém působí i zanášení oka-
pů hnízdním materiálem.

Dospělý holub se dožívá asi 12 
let. V případě věžáků  se v důsled-
ku ztrát počítá s věkem pouze 3-
5 let. Holubi se v příznivých pod-
mínkách velice snadno množí, 
zvláště když jsou pravidelně a vy-
datně přikrmováni přímo na ná-
městí. Jeden pár může odchovat 3 
–6 holoubat ročně. Když jen 75 % 
holubů odchová 4 holoubata, je to 
nárůst o 120 kusů. I při ztrátách 
může být počet další rok ještě vět-
ší. V roce 2006  bylo na náměs-
tí přibližně 40 holubů. V závěru 
loňského roku bylo zdokumen-
továno 80 ks. Například v Brně 
bylo v  roce 1945 napočítáno  200 
ks holubů. V roce 2005 je uváděn 
údaj 30 000 jedinců!

Projevovat lásku ke zvířatům 
tím, že je v dobré víře krmíme, 
je chvályhodné, ale v případě sy-
pání krmení holubům na Vrati-
slavově náměstí i jinde je poně-
kud nešťastné. Urychlujeme tím 

budoucí obtížně řešitelnou situ-
aci. Stejný problém se za určitý 
čas objeví v přemnožení koček, 
které jsou živeny v okolí zelené-
ho věžáku. Zatím jejich počet ne-
přesáhl dvacítku a problém v tom 
asi nikdo nevidí. Zatím. Na roz-
díl od holubů svůj trus zahrabá-
vají a nejraději do pískoviště.

Místo holubů a koček lze krmit 
sýkory a jiné drobné pěvce, kteří 
nikomu neškodí, naopak jich ne-
ustále ubývá, protože jsou celo-
ročně likvidováni přemnožený-
mi kunami a strakami. Málokdo 
si dovede představit množství va-
jíček a holátek drobných pěvců, 
která zmizí v nenasytných zobá-
cích mláďat strak. Co opomenou 
straky ve dne, v noci kuny a koč-
ky dokončí.  Ale to už je jiná ka-
pitola, kterou by se měli zabývat 
tzv.„ochránci zvířat či přírody“. 
Nebo je možné krmit  kachny 
březňačky u rybníka. Pomůžeme 
jim a nic se tím nepokazí. 

Otakar Německý

Vážení spoluobčané,  poku-
sím se reagovat na některé názo-
ry mých kolegů zastupitelů, které 
byly zveřejněny v Novoměstsku. 
Většina příspěvků byla kritických. 
A pokud je četli lidé, kteří nejsou 
do problematiky zasvěceni, mu-
seli zákonitě nabývat dojmu, že 
v Novém Městě panuje chaos, 
šlendriánství, arogance a mnoho 
dalších nešvarů.

Skutečností je, že před námi 
byly úkoly, jejichž řešení je ne-
populární, a jsou spojeny s pro-
blémy, které se týkají většího po-
čtu obyvatel. Tímto mám na mysli 
především prodej bytů.

Rozhodně není naším záměrem 
přivádět nájemníky do těžkých 
životních situací. Přesto jsem při 
setkání s nimi nabyl přesvědčení, 
že to pro některé z nich může být 
finančně těžce zvládnutelné.

Pokud mají opravdu neřešitel-
nou finanční situaci, mohou si byt 
vyměnit a nemusí si jej za každou 
cenu kupovat. S těmi, kdo přijdou 
se svými závažnými problémy, se 
snažíme jejich situaci řešit indivi-
duálně. Z pohledu některých ná-
jemníků jsme se zachovali – dle 
jejich konstatování – „nehoráz-
ně“. Slyším ovšem i takové ná-
zory, že rozdáváme městský ma-
jetek, a proto by cena měla být 
vyšší. Pravda možná bude někde 
uprostřed.

Dalším velkým úkolem, který se 
nepodařilo vyřešit v loňském roce 

a který se musí realizovat v ro-
ce letošním, je restrukturalizace 
společností  s ručením omezeným 
založených městem. Rozhodová-
ní o jednotlivých společnostech, 
kterým směrem se budou ubírat, 
náleží do kompetence celého za-
stupitelstva města. Mým přáním 
je, aby toto rozhodování nebylo 
vázáno politickým názorem, ale 
rozumem řádného hospodáře, re-
spektive řešeno zdravým selským 
rozumem ve prospěch města. 

Dalším ožehavým problémem 
jsou borovice na Vratislavově ná-
městí. Zatím jsem se setkal s pře-
važujícím názorem, který je pro 
pokácení přerostlých a výsad-
bu nových borovic. Věřím, že i ti 
z vás, kteří máte ke stávajícím 
stromům citový vztah, si časem 
oblíbíte i ty nové. Moc bych si to 
přál. Zároveň vím, že nové stro-
my, které jsme s paní starostkou 
dvě hodiny vybírali na rozbláce-
ném poli, budou pro některé pří-
liš vysoké nebo naopak malé, jiný 
řekne, že jsou příliš husté, dalším 
se budou možná zdát řídké. S tě-
mito reakcemi samozřejmě po-
čítáme. Věřte, že jsme se snažili 
vybrat z asi sto padesáti kusů na-
bízených borovic ty nejlepší.

V letošním roce bych se chtěl 
podílet na přípravě interních roz-
počtů místních částí na rok 2009. 
Jako model bychom  mohli pou-
žít systém, který je od roku 2006 
uplatňován ve Velkém Meziří-

čí. Tato jasně daná pravidla by 
přinesla větší pravomoci o pou-
žití finančních prostředků  jed-
notlivých místních částí. Myslím 
si, že tyto principy a zásady hos-
podaření by mohly vést k úspo-
rám, neboť v našich místních čás-
tech pořád ještě žijí lidé, kteří jsou 
ochotni udělat něco pro zlepšení 
života na vesnici. Využijme toho.

Záměrně se nechci ve svém pří-
spěvku obsáhle vyjadřovat k vý-
stavbě regeneračního centra. 
K některým názorům, které byly 
publikovány v Novoměstsku, jen 
krátkou poznámku. Stačí mož-
ná vyjet za brány města a navštívit 
městečko Skuteč. Toto město vlast-
ní bazén, zimní a fotbalový sta-
dion, digitální kino, které je sou-
částí kulturního domu, pronajímá 
restauraci.  A ke všemu chce ještě 
stavět sportovní halu za 70 mil. Kč. 
Mně tyto skutečské aktivity nepři-
padaly megalomanské. Na dokres-
lení – Skuteč má 5400 obyvatel.

Ještě bych se chtěl zmínit o spo-
lupráci s místní organizací Sdru-
žení na ochranu nájemníků. Po 
roce činnosti tohoto sdruže-
ní mohu konstatovat, že jedná-
ní a spolupráce s pány Apolínem, 
Ing. Dlabačem, Wolkerem a paní 
Bc. Havlíkovou byla pro mě příno-
sem. Jsem si jistý, že bez prvních 
dvou jmenovaných by se nepo-
dařilo vyjednat solidní cenu tep-
la na loňský i letošní rok. Zároveň 
jsem přesvědčen, že takto nastave-
ná spolupráce je přínosem přede-
vším pro odběratele tepla a teplé 

vody. Byly to desítky hodin, které 
tomuto obětovali ze svého volna. 
Touto cestou bych chtěl poděkovat 
nejen jim, ale i Ing. Tarabovi, mís-
topředsedovi republikového sdru-
žení SON. Proto pro mě byly ne-
pochopitelné útoky vůči nim ze 
strany nájemníků. I zde platí, že 
„dobré skutky je potřeba po záslu-
ze potrestat“. 

Nejsem zastáncem dopisování či 
e-mailování. Spíše preferuji osob-
ní jednání, která by měla být věc-
ná a konstruktivní. Mým krédem 
totiž je „méně mluvit a více dělat“. 
Bohužel někdy jsme nuceni tvůr-
čí práci opouštět a věnovat se úzké 
skupině lidí, kteří svoji nespoko-
jenost projevují opakovaně a ne-
skutečným způsobem dovedou za-
městnat vedení města včetně řady 
úředníků. Je to však jejich výsostné 
právo a patří to k zásadám demo-
kracie. Takto strávený čas potom 
chybí na řešení problémů, které se 
týkají větší skupiny obyvatel.

Vzhledem k tomu, že tento pří-
spěvek je mým prvním v Novo-
městsku, pominu-li několik infor-
mativních zpráv, tak by to mohl 
být důkaz toho, že „...vydávání 
radničních novin není soukro-
mým podnikem vedení obce...“

Na závěr bych vám chtěl popřát 
bohatou pomlázku, příjemné pro-
žití velikonočních svátků a radost 
z nového jara.

Stanislav Marek,
místostarosta města,
zvolený za Sdružení

nezávislých kandidátů pro obce
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Střet názorů by měl probíhat před rozhodnutím a ne po něm
Vést diskuzi o borovicích po 

rozhodnutí zastupitelstva je jako 
plakat nad rozlitým mlékem. Rád 
bych upřesnil některé údaje, aby 
nedocházelo k matení veřejnosti.

Radikální výměnu borovic 
schválila městská rada téměř jed-
nomyslně 6 pro, 1 proti. Násled-
né zastupitelstvo schválilo přesun 
finančních prostředků 973 tis. Kč 
v rozpočtu města na realizaci této 

akce většinou 13 hlasů pro, 2 pro-
ti, 3 se zdrželi hlasování, 1 nehla-
soval, 4 omluveni. V ceně celého 
projektu je zahrnut i nákup no-
vých borovic.

Něco s borovicemi bylo třeba 
dělat. Na to, co a jak, jsou názory 
různé. Část veřejnosti  výměnu 
vítá, část se s ní nemůže smířit.

Starostka města nerozhod-
la sama, pouze v tisku prezen-

tovala názor svůj i Rady města 
na řešení. Její názor pak získal 
většinovou podporu i v zastu-
pitelstvu a to napříč politickým 
spektrem.

Osobně jsem s výměnou všech 
stromů  nesouhlasil. Byl jsem pro 
postupnou obměnu podloženou 
též odborným posudkem. Letos 
výměnu jedné poničené řady, po 
pěti letech  po vyhodnocení celku 

rozhodnout, zda vyměnit i dru-
hou řadu. Proto jsem při jedná-
ních rady města i zastupitelstva 
města hlasoval proti.

Většinovou podporu zastupitel-
stva však dostala radikální jed-
norázová výměna všech borovic, 
a proto toto rozhodnutí respektu-
ji. Chápu, že i pro některé Novo-
měšťáky je to těžké.
Otakar Německý, člen rady města

Borovice: Vyhozené peníze 

Životní styl aneb Jak to vidí žáci devátých ročníků
Veřejnost i ti, kteří byli nebo 

stále jsou žáky naší školy, ví, že 
jednou z našich priorit je zaměře-
ní na ekologickou výchovu. Vět-
šina pravidelných čtenářů stran 
Novoměstska či webových strá-

nek naší školy tuší, že jsme pilot-
ní školou v oblasti modernizace 
ekologického vzdělávání. Někteří 
postřehli i fakt, že jsme držiteli ti-
tulu „Škola udržitelného rozvoje“, 
ale jen málokdo ví, že měsíc únor 

je pro nás již druhým rokem za-
svěcen projektu Životní styl.

Žáci devátých ročníků se zde 
mohou realizovat svými znalost-
mi, názory, zkušenostmi i doved-
nostmi.

Co tedy projekt Životní styl ob-
náší a jak se letošním „deváťákům“ 
vydařil? Již v prosinci se žáci devá-
tých tříd rozdělili do týmů a každý 
z týmů měl možnost vybrat si jed-
no ze šesti témat. Tématem bylo 
ODÍVÁNÍ, SPORT, ANKETA, JÍ-
DELNÍČEK, VOLNÝ ČAS a CES-
TOVÁNÍ. Všechna témata měla 
ale jedno společné. Úhel pohle-
du. Postihnout pozitivní náhled 
a zdravý životní styl.

Žáci se ujali jednotlivých té-
mat velmi zodpovědně a s veli-
kým pracovním elánem. Celý mě-
síc leden mohli témata promýšlet 
a zpracovávat, aby v únoru před-
vedli výsledky své práce.

Prezentace probíhaly po tři úter-
ky pro každý devátý ročník zvlášť. 
Zpracování byla velmi pestrá 
a nápaditá, většinou doprováze-
na prezentací na počítači. Vždyť 
jsme přece ZŠ se zaměřením na 
výpočetní techniku!

Těžko popisovat, jak která sku-
pina téma uchopila a předved-
la. Ale nejsme žádní tajnůstkáři. 
I vy budete mít možnost zhléd-
nout prezentace těch nejlepších. 
V květnu můžete naše žáky přijít 
podpořit i vy. Prezentace budou 
předvedeny v kulturním domě 
všem příznivcům zdravého život-
ního stylu.

Doufáme, že jsme Vás tedy 
správně naladili, a budeme se tě-
šit na Vaši účast a snad i podporu. 
Bližší informace budou včas zve-
řejněny.

Mgr. Martina Janíčková
učitelka 1.ZŠ Nové Město na Mor.

Skácet borovice na Vratislavově 
náměstí, odstranit rozsáhlý ko-
řenový systém, při čemž se po-
ničí okolní dlažba, vysázet nové, 
opatřit je kovovou mříží – to 
vše za bratru téměř milion. Tato 
částka však nebude určitě koneč-
ná, vždyť jen jeden vzrostlejší, 
kvalitně pro výsadbu připrave-
ný strom stojí 20 až 25 tisíc ko-
run, a zde jich má být nahraze-
no třináct, což je hodně přes tři 
sta tisíc. Tento milion (a více) by 
se mohl věnovat na něco mno-
hem užitečnějšího. Třeba na vy-
budování městských záchodků, 
za které se v minulém čísle No-
voměstska tak pěkně přimlouva-
la moje jmenovkyně a které jsou 
vedle dalších věcí nezbytné, když 
„Nové Město na Moravě je před-
určeno být turistickým centrem“, 
jak zní titulek rozhovoru s paní 
starostkou Zdeňkou Markovou, 
uveřejněný v Týdeníku Vysočina 
4. října 2007!  

Kácení borovic je navíc napro-
sto zbytečné. Borovice na ná-

městí jsou zdravé a  ve většině 
i pohledné. Myslíte, že by ne-
mocné stromy neusychaly a že 
by každoročně nasazovaly na 
šišky? Zatíženy každodenním 
přívalem výfukových plynů pře-
žívají jen díky tomu, že mají so-
lidní kořenový systém a silný, 
zdravý kmen, který stačí boro-
vice vyživovat, a že se na tvr-
dé podmínky již adaptovaly. 
Nové, případně vysazené boro-
vice, s tenčím kmínkem, nota 
bene nezvyklé na tento drsný 
městský provoz, přežijí jen stě-
ží, a peníze vynaložené na jejich 
nákup a instalaci budou z ok-
na vyhozené. Ale na tyto úvahy 
stačí obyčejný selský rozum, ne-
musí se pořizovat možná i ná-
kladné posudky různých odbor-
níků! 

A co na vykácení borovic bu-
dou říkat ptáci, kteří jsou zvyklí 
v borovicích hnízdit, či jen od-
počívat, jak o tom svědčí jejich 
každodenní cvrlikání. Nebo ten 
záhadný noční pták, jehož krás-

ný zpěv se již pár let, od jara do 
podzimu, noc co noc, z borovic 
ozývá? Toho by mohli nejspíše 
identifikovat odborníci-ornito-
logové z CHKO Žďárské vrchy, 
kteréžto organizaci je však, ptá-
ci neptáci, osud borovic lhos-
tejný.     

A je opravdu ironií okamžiku 
a místa, že právě v těchto dnech, 
kdy jsou zdravé borovice odsuzo-
vány k záhubě, je před nimi nain-
stalován panel s návrhy logotypů 
na „Zdravé město – Nové Město 
na Moravě“! 

Kolem Vánoc jsme byli na ná-
vštěvě Vídně. Na Museum Straße, 
přiléhající k jednomu z hlavních 
vídeňských náměstí nesoucímu 
jméno Marie Terezie, rostou bo-
rovice. Jsou mnohem horšího 
vzhledu než ty novoměstské, ale 
vídeňskou radnici ani nenapadne, 
aby je nechala skácet.

V Lidových novinách dne 10. 3. 
08 je článek s fotografií nejdraž-
ší vily v Londýně, před níž stojí 
2 borovice, rovněž mnohem ne-
vzhlednější, nežli ty naše, a zčás-
ti zakrývající pohled na zobraze-

nou vynikající architekturu vily. 
Ale napadne londýnskou radnici, 
aby je odstranila? Nikoliv.

Tento přepych si může dovolit 
jen naše milé Nové Město na Mo-
ravě.

A proč?
Paní starostka v minulém čísle 

Novoměstska, promptně v tom-
též čísle! reagujíc na článek o bo-
rovicích: „Není už pozdě?“, chabě 
zdůvodnila odstranění  borovic 
mimo jiné tím, aby bylo vidět 
na „krásné domy“. Ano, někte-
ré domy jsou opravdu pěkné. Je 
to však díky tomu, že jejich, vět-
šinou soukromí, majitelé věno-
vali nemalé finanční prostředky 
na opravu fasád. A paní starost-
ka se nejen jim, ale i všem obča-
nům města přicházejícím na ná-
městí, chce odvděčit tím, že nechá 
odstranit stromy, které dělají život 
na náměstí, přecpaném parkující-
mi auty, aspoň trošku snesitel-
ný – stromy tlumí hluk, zachycují 
prach a filtrují výfukové plyny. 

Takže, paní starostko: Děkuje-
me,... 

 A. Macháčková
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Novoměstský Sbor dobrovolných hasičů
v poslední době zasahoval: 16. 2. dopoledne: Dopravní nehoda osobní-

ho automobilu Škoda Felicia za obcí Rovné. Jedna osoba byla lehce zraněna 
a převezena záchranáři z RLP do nemocnice * 1. 3. před polednem: Odstra-
nění spadlého stromu ze železniční dráhy u obce Radňovice a stromu spad-
lého na silnici u obce Tři Studně. * 1. 3. večer: Odstranění spadlých stromů ze 
silnice u obcí Nové Město na Moravě, Bobrová a Radešínská Svratka. Stromy 
byly rozřezány motorovou pilou a odstraněny z vozovky. * 2. 3. navečer: Od-
stranění spadlého stromu ze silnice u obce Řečice. Strom byl rozřezán mo-
torovou pilou a odstraněn z vozovky. * 15. 3. po půlnoci: Dopravní neho-
da osobního automobilu VW Golf u obce Rokytno. Při nehodě nebyl nikdo 
zraněn. Hasiči na místě události provedli protipožární opatření, převrátili 
vůz z boku na kola, odpojili akumulátor a řídili provoz na komunikaci.

z informací na sdh.nmnm.cz
Na snímku zásah při požáru propanbutanové láhve na Vratislavově ná-

městí dne 15. 2., viz minulé číslo Novoměstska.

Městská policie informuje
Snad s úmyslem názorně demon-

strovat zdravotníkům, jak „bla-
hodárně“ působí alkohol na or-
ganismus či „jak léčí, kudy teče“, 
navštívila dne 27. února  kolem 
15:45 hod. žena z Jiříkovic recepci 
novoměstské nemocnice. Pro způ-
sob, jakým svou prezentaci pojala, 
zde však neměl nikdo pochopení. 
Koho by také nadchla alkoholem 
páchnoucí, po zemi se povalující 
žena, která svým tělem brání vstu-
pu na WC? Pochopení nenašla ani 
u přivolaných strážníků. Ti ženu 
převezli domů a předali do péče 
příbuzným. Druhý den byla za ve-
řejné pohoršení „odměněna“ poku-
tovými bločky. 

Jízda jednosměrnou ulicí nebý-
vá častým přestupkem. Rozumné-
ho řidiče totiž spolehlivě odradí ri-
ziko, kterému se porušením zákazu 
vystavuje. Přestupky tohoto druhu 
proto páchají nejčastěji nepozor-
ní turisté či návštěvníci města. Zá-
kaz ale nerespektují i jiní. Jsou to ti, 
kteří vlastně nemají ponětí, že něco 
porušili, tedy osoby bez řidičského 
oprávnění. A právě takovou osobu 
zadrželi strážníci na ul. Purkyňo-
va dne 28. února v 19:30 hod. Po-
něvadž řízení motorového vozidla 
bez řidičského oprávnění již není 
pouhým přestupkem, nýbrž trest-
ným činem (§ 180d trestního záko-
na), byla  věc předána Policii ČR.

Inspirací k  následujícímu upo-
zornění jsou připomínky občanů 
i  praktické zkušenosti s nedovo-
leným parkováním. Ve městě do-
šlo v poslední době k viditelnému 
posunu. Vznikla nová parkovací 
místa na ulicích Drobného a Malé. 
Změny se v brzké době dočkáme 
na ul. Mírové a věřím, že postup-
ně bude nalezeno řešení i jinde. 
Jako u každé lidské činnosti chce 
vše svůj čas. Nicméně něco by pře-
ce jen mohlo jít změnit rychle-
ji. Jde o postoj některých občanů, 
řidičů. Nechci apelovat na ty, kte-
ří trpělivě vyhledávají volná mís-
ta a bez reptání zaparkují vozidlo 
i ve větší vzdálenosti od bydliště. 
Na ty, pro které je samozřejmos-
tí chovat se ohleduplně k ostatním 

a šetrně ke svému okolí. Má výtka 
směřuje k těm, s kterými se opa-
kovaně setkáváme při řešení ne-
dovoleného parkování před vjezdy 
do garáží, při parkování na nově 
opravených chodnících a na mís-
tech mimo komunikaci, kde dří-
ve rostla tráva. Je smutné, že právě 
od nich nejčastěji slýcháme argu-
ment o malém počtu parkovacích 
míst. Do centra naší pozornosti se 
tak opět dostávají ulice Monseova, 
Tyršova, Malá, Drobného, Škol-
ní. Nezbývá, než se na tato mís-
ta ve zvýšené míře zaměřit. Věřte, 
že není našim potěšením rozdávat 
pokuty či nařizovat odtahy. Nenuť-
te nás proto těchto našich opráv-
nění využívat.   

Petr Gregor, velitel MP

Hasiče voláme když:
• hoří 
• se stala dopravní nehoda a v 

havarovaných vozidlech jsou 
uvězněni lidé 

• se stala dopravní nehoda a její 
následky mohou poškodit zdraví 
osob, případně životní prostředí 

• následkem živelních pohrom 
(voda, vítr) jsou ohroženy živo-
ty, majetek, životní prostředí 

• se nemohu dostat do bytu, kde 
je moje dítě, starší osoba, pří-
padně ohrožen majetek (za-
pnutý sporák, vařič, atd.) 

• v případě nutnosti vyproště-
ní osob z výšek, hloubek, vody, 
ledu apod. 

Na tísňovou linku se nebojíme 
volat, avšak zneužití tísňové lin-
ky je trestné!
Jak se chovat při zpozorování 
požáru

Zjistíte-li mimořádnou událost 
v tomto případě požár, který ohro-
žuje osoby nebo majetek, provést 
nutná opatření pro záchranu ohro-
žených osob, uhasit požár, jestliže je 
to možné, nebo provést nutná opat-
ření k zamezení jeho šíření. V pří-
padě, že není možné svými silami 
a dostupnými prostředky uhasit 
nebo zabránit dalšímu šíření požá-
ru - volejte číslo 150 (Hasičský zá-
chranný sbor - při volání z pevné 
linky se dovoláte na operační stře-
disko HZS Jihlava). Pokud se z ně-
jakého důvodu nemůžete dovolat 
na linku 150, použijte univerzál-
ní tísňové volání na linku 112 nebo 
některé z dalších nouzových čísel 
(Policie ČR - linka 158, Záchran-
ná služba - 155). Dispečeři těchto 
linek si vaší výzvu mohou předat 
mezi sebou jinou cestou, linka 112 
vede přímo k hasičům. Voláte-li 
z mobilního telefonu a váš operátor 
v místě, kde se nacházíte, nemá sig-

nál (na displeji je nápis „Jen tísňo-
vá volání“ ap.), použijte rovněž uni-
verzální nouzové číslo 112, které 
můžete vytočit i s uzamčenou klá-
vesnicí (jedná-li se třeba o cizí mo-
bil) a dokonce i bez nutnosti mít 
v mobilu vloženou či přes PIN akti-
vovanou SIM kartu! Pozor, toto čís-
lo je možno použít i ve většině za-
hraničních států (měla by vám stačit 
znalost angličtiny nebo místního ja-
zyka) a používejte ho jen v případě 
tísně! Nejedná se o žádnou pomoc-
nou info linku mobilního operátora! 
Pokud voláte na tísňové linky z mo-
bilního telefonu, VŽDY uveďte ná-
zev města nebo obce, kde se událost 
stala. Jen ulice nestačí! Mnohokrá-
te už se stalo, že záchranné složky 
vyjížděli na adresu události, ale po 
dojezdu se ukázalo, že šlo o stejno-
jmennou ulici v úplně jiném městě 
a občas i v úplně jiném kraji.
Při předávání zprávy uveďte
• kde hoří 
• co hoří 
• své jméno a číslo telefonu, ze 

kterého voláte 
• po končení hovoru zavěste a če-

kejte na zpětný dotaz k ověření 
pravdivosti zprávy o požáru 

Před příjezdem jednotek (ha-
siči, záchranná služba, policie)
• pozor na elektrický proud 
• vyčkejte na místě 
Po příjezdu jednotek (hasiči, zá-
chranná služba, policie)
• na výzvu velitele zásahu jste po-

vinni poskytnout osobní pomoc 
jednotce požární ochrany, veliteli 
jednotky požární ochrany obce 

• fyzická osoba není povinna 
poskytnout pomoc, jestliže ji 
v tom brání důležité okolnos-
ti nebo jestliže by se vystavila 
vážnému ohrožení sebe nebo 
osoby blízké 

Výzva k evakuaci 
• budete-li vyzváni k evakuaci 

z ohroženého prostoru, je třeba 
si vzít základní osobní věci (OP 
nebo ŘP, klíče od bytu) 

• ohlásit veliteli zásahu, že byt      
č. x je prázdný 

Ochrana zdraví 
• při požáru se může stát, že oby-

vatelé budou muset určitou 
dobu pobývat v zamořeném 
prostoru nebo jím projít 

• v tomto případě je nezbyt-
ně nutné chránit cesty dýchací 
a povrch těla 

• je to možné i v případě, že doma 
nemáme ochrannou masku 
a ochranný oděv, a to pomocí 
improvizované ochrany 

• k ochraně dýchacích orgánů se 
může použít vodou navlhčená 
rouška zhotovená z kapesníků, 
ručníků, utěrek apod. 

• hlavu chráníme čepicí, klobou-
kem, šálou či kuklou tak, aby 
vlasy byly úplně zakryty a zvo-
lená pokrývka hlavy chránila 
též čelo, uši a krk 

• oči si chráníme brýlemi (lyžař-
skými či motoristickými), ruce 
rukavicemi 

• k ochraně těla poslouží oblek, 
kombinéza, sako, kalhoty, plášť 
nebo pláštěnka do deště 

• nohy si chráníme nejlépe vyso-
kými botami nebo holínkami 

z materiálů na internetových 
stránkách vybral Petr Kos 
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Půjčky pro každého
i mateřská dov., nebankovní půjč-
ky s nejnižším úrokem v ČR, vy-
hodnocení zdarma

tel. 728 989 706, 731 481 692

• 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.

Truhlářství
výroba dveří z masivu i lamina

plovoucí podlahy Parador
a veškeré jiné truhlářské práce

tel. 777 225 038

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.

ŽALUZIE
vertikální, horizontální

těsnění oken a dveří
sítě proti hmyzu

Milan Polanský
Maršovice 73

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

Nejlevnější nebankovní půjčky
pro všechny, i ženy na MD

tel. 777 229 889

INZERCE

Helena Tlustá přivezla zlatou medaili
Dne  2. března se v Praze na 

Strahově konalo žákovské halo-
vé mistrovství ČR v atletice. Tě-
lovýchovnou jednotu zastupo-
vala Helena Tlustá v závodě na 
1500m. Potvrdila pozici jedné 
z favoritek, po 600 metrech sou-

peřkám utekla a až do cíle prv-
ní místo neopustila.  Vítězný čas 
5:05,42 je jejím osobním halo-
vým rekordem. Získala pro atle-
tický oddíl další triumf a naváza-
la na svoje dosavadní úspěchy.   

ph

Vážení sportovní přátelé,
Mistrovství Evropy v biatlonu 2008 v Novém Městě na Moravě sice 

fyzicky skončilo, pro nás organizátory ale ještě chvíli potrvá. Přesto už 
pomalu bilancujeme, vyhodnocujeme a plánujeme do budoucna.

Po velmi kladných hodnoceních zahraničních účastníků a před-
stavitelů IBU přímo v místě konání přicházejí další ohlasy. Můžeme 
bez obav říci, že jsme ME  i přes velmi složitou povětrnostní situaci  
zvládli na vysoké profesionální úrovni. Z tohoto pohledu velké díky 
všem sponzorům, garantům a zainteresovaným firmám. 

Každá akce podobného rozsahu ale je a vždy bude o týmové spo-
lupráci. Je sice nutné vše připravit  a naplánovat,  bez kolektivu 
lidí, kteří záměry zrealizují, ale nelze nic vytvořit.

Bylo nám ctí a radostí mít ve svém týmu i zkušený kolektiv míst-
ních pořadatelů a rozhodčích. Rádi bychom ještě jednou touto ces-
tou poděkovali Vám všem, kteří jste velkým dílem k úrovni soutěží 
přispěli  a kteří jste nám při pořádání ME pomáhali. 

Je nemožné všechny vyjmenovat a někoho neopomenout, i  přes 
toto riziko díky Sportovnímu klubu, Láďovi Jelínkovi, Laďce 
Šustáčkové, Karlu Klapačovi, díky všem lidem okolo Slávka Buch-
ty, Pepy Honka, Luboše Buchty, Jirky Wolkera, Miloše Buchty, 
Standy Kopřivy, Vítka Effenbergera atd., atd.

Samozřejmě všichni se máme stále co učit, ale vzhledem k  době 
naší spolupráce a složitosti biatlonu pro pořádání nelze jinak než  
chválit. Jsme velmi rádi, že jsme spolu s Vámi skvěle navázali na 
loňský Evropský pohár, posunuli laťku opět podstatně výše, a věří-
me, že nás podpoříte v propagaci  biatlonu i v dalších letech.

Velké díky samozřejmě i divákům, kteří přišli a povzbudili všech-
ny sportovce a přispěli k medailovým úspěchům našich borců.  

Jak asi víte, začátkem září proběhne v Praze 8. kongres IBU, kde 
kandidujeme o MS 2012 resp. 2013, v lednu příštího roku pořádá-
me v Novém Městě na Moravě  Evropský pohár. Byli bychom vel-
mi rádi, kdybychom se u těchto nejvýznamnějších  akcí nejbližší-
ho období opět setkali.

     Vlastimil Jakeš                     Jiří Hamza                 Václav Fiřtík
 sportovní ředitel ME         předseda  OV ME         prezident ČSB

• Vyměním neprivatizovaný  byt 
2+1 za privatizovaný 3+1, nejra-
ději na Hornické ul. v „kostce“, 
tel. 724 775 895
• Prodám žehlící prkno. Nepou-
žívané,  výškově nastavitelné, od-
kládací plocha na žehličku, per-
forované plechové dno. Cena 100 
Kč. Tel.: 736268870
• Vyměním 2 + kk v nástavbě 
velmi pěkný, neprivatizovaný za 
2 + kk nebo 2 + 1 privatizovaný. 
Nebo koupím RD v NM, nabíd-
něte na tel. 728 836 827
• Vyměním městský neprivatizo-
vaný větší byt 3+1 za byt za 3+1 
(i větší) určení k privatizaci. Vše 
v NM. Tel.: 777 567 556
• Prodám levně zánovní kombi-
novanou chladničku – mraznič-
ku, tel. 737 174 812

• Hledám podnájem pro 2 oso-
by, nabízím výpomoc na zahradě 
a pod. Nabídky do redakce. 
• Koupím zahradu s chatkou nejra-
ději v lokalitě Svárov, tel. 728 464 185
• Hledám podnájem v RD nebo 
v bytě pro jednu až dvě osoby, 
spěchá, tel. 604 205 665

Zlato pro Nové Město

První březnový víkend měli 
kuželkáři své krajské mistrov-
ství jednotlivců. Na kuželnách 
TJ BOPO Třebíč, TJ Třebíč a KK 
PSJ Jihlava proběhly soutěže ve 
všech věkových kategoriích, od 
nejmladší žákovské až po seni-
ory. A  právě žákovská a obě do-
rostenecké kategorie byly pro 
novoměstské víc než úspěšné. 
Zlatou medaili a titul přeborní-
ka kraje mezi žákyněmi získa-
la Michaela Vaníčková za vý-
kon 245 bodů v disciplíně na 60 
hodů sdružených. Druhou zla-
tou a stejný titul přidala Anna 
Kuběnová v kategorií doroste-
nek za výkon 504 bodů v disci-
plině na 120 hs. Obě vítězky si 
tímto ve svých kategoriích vy-
bojovaly i právo účasti na mis-
trovství České republiky, které 
letos v dubnu proběhne v České 
Třebové (žákyně), resp. v České 
Velenici (dorostenky).

Úspěšný den byl završen na 
kuželně TJ Třebíč, kde v kate-
gorii dorostenců v disciplíně 

na 120 hs získal bronzovou me-
daili za 3. místo Josef Laštovič-
ka. Jeho úspěch je o to cennější, 
že k medaili se musel probojo-
vat přes základní kolo, z kterého 
postupovalo do finále 6 nejlep-
ších hráčů. Do finále postou-
pil za výkon 507 bodů ze šes-
tého místa. Ve finálovém boji 
hraném opět na 120 hs svůj vý-
kon ještě zlepšil o 17 bodů a cel-
kový součet z obou náhozů mu 
vynesl již zmiňované třetí mís-
to. K postupu na mistrovství ČR 
mu chybělo 20 bodů.

Druhý den pokračovalo mi-
strovství dospělých. Ač jsme 
měli zastoupení i v těchto kate-
goriích, na medaile bohužel ni-
kdo z nás nedosáhl. I zde jsme 
ale zaznamenali úspěch. V ka-
tegorií seniorek si z celkové-
ho čtvrtého místa vybojovala 
postup na mistrovství ČR Liba 
Kuběnová.

Všem medailistům blahopřeje-
me a postupujícím držíme všech-
ny palce.                  oddíl kuželek

Šťastní medailisté: zlatá Míša, bronzový Pepík a zlatá Anička

Hledáme 
brigádníky, brigádnice 

na rozvoz knih
s vlastním autem,

možno i dlouhodobě,
vhodné i pro důchodce.

tel. 739 06 76 95
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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

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

Sdružení Nové Město na Moravě
vypisuje výběrové řízení na pozici

pracovník rané péče (terénní pracovník)

Požadujeme:  
• vzdělání speciální pedagog, sociální pracovník, popř. jiné splňu-

jící podmínky zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách pro 
výkon pozice sociální pracovník (VOŠ, VŠ)

• schopnost empatie, komunikace, otevřenost dalšímu vzdělávání
• praxe v oboru s lidmi s postižením vítána
• řidičský průkaz skupiny B
• trestní bezúhonnost

Nabízíme:  
• možnost profesionálního růstu
• nové zkušenosti
• flexibilní pracovní doba

Termín uzávěrky přihlášek: pondělí 31. 3. 2008 

Žádost + motivační dopis a strukturovaný životopis
zasílejte na adresu: Sdružení Nové Město na Moravě, Žďárská 68, 

592 31 Nové Město na Moravě.

Více informací na tel.: 566 615 217, kontaktní osoba Jaroslav Hájek.


