
Z P R A V O D A J  M Ě S T A  N O V É H O  M Ě S T A  N A  M O R A V Ě

Č Í S L O  8   R O Č N Í K  X V I I I .   2 5 .  D U B N A  2 0 0 8   Z D A R M A

Novoměstsko
Rada města 

v plném počtu
Dne 8. dubna byl na XII. řád-

ném zasedání zastupitelstva měs-
ta zvolen členem rady města Ing. 
Pavel Král (v současné době před-
seda místní organizace ODS).

Diakonie Broumov ve spolupráci s městem Novým Městem na Moravě
VYHLAŠUJE  HUMANITÁRNÍ SBÍRKU

letního a zimního oblečení 
(dámské, pánské, dětské), lůž-
kovin, prostěradel, ručníků, utě-
rek, záclon, látek, peří, péřo-
vých přikrývek a polštářů, dek 
a přikrývek (obyčejné, vatova-
né, larisy), bílého a černého ná-
dobí, skleniček - vše jen funkční 
(pozn. žádné elektrospotřebi-
če), hraček a školních  potřeb, 
novin, časopisů a knih, nepo-
škozené obuvi (dámské, pánské, 

dětské), kabelek, tašek, batohů 
a peněženek.

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽE-
ME: lyžařské boty, oděvy z umě-
lých vláken (silon, nylon, dederon), 
ledničky, televize a  počítače (ne-
bezpečný odpad), nábytek, jízdní 
kola, lyže a dětské kočárky.

Sbírka se uskuteční v Novém 
Městě na Moravě ve dnech: 15. - 
16. května 2008, v čase: od 10,00 
do 18,00 hod., místo: Novoměst-

ská teplárenská a.s. – kotelna na 
ulici Hornické (odbočka z Masa-
rykovy ulice naproti kinu).

Věci prosíme zabalené do ige-
litových pytlů či krabic, aby se 
nepoškodily transportem.

Děkujeme za Vaši pomoc. 
Bližší informace podá  MěÚ 
Nové Město na Moravě na tel. č. 
566 650 240 nebo dispečink Di-
akonie Broumov  na tel. č. 224 
316 800, 224 317 203 (fax).

Mistr světa chodí do deváté třídy
Miloš Kadlec je žák 9. C třídy II. základní školy v Novém Městě 

na Moravě. Mezi vrstevníky se na první pohled ztrácí, je až o hla-
vu menší než mnozí jiní deváťáci. Ale zřejmě právě drobnější a leh-
čí postava mu umožňuje, že občas létá ve vzduchu  skoro jako pták. 
Miloš Kadlec je skokan na lyžích. Výborný skokan na lyžích. Miloš 
Kadlec je Mistr světa.

Skákat na lyžích začal už ve čty-
řech letech, ke sportu ho vedl ta-
tínek. Proto rodina Milošovi ke 
školní docházce vybrala II. ZŠ, 
školu se sportovními třídami. 

„Ve škole jsem ve specializaci 
sdruženářů. Jako sdruženář až tak 
moc úspěšný nejsem, běh na lyžích 
mi jde hůř než skákání. Na střed-
ní školu se hlásím na SPŠ elektro-
technickou do Frenštátu pod Rad-
hoštěm, kde je možno studovat ve 
třídě se sportovní specializací sko-
ky na lyžích“, říká o sobě zřejmě 
nejmladší český Mistr světa. 

Ředitel školy Mgr. Bohumil Havlík 
se z úspěchu Miloše Kadlece upřím-
ně těší: „Malý postavou, velký vý-
konem! Pro mnoho ostatních žáků 
školy se stal vzorem,  je jakýmsi ži-
vým důkazem, co všechno se dá už 
ve školním věku dokázat a že dětské 
zájmy nemusí být jen takové prázd-
né, sídlištní.“  A chválí i trenéra Ros-
tislava Latzku, který má na Milošo-
vě úspěchu velký podíl: „Má o práci 
s dětmi zájem, má trpělivost a má 
k nim velmi pěkný přístup.“

Milošův starší bratr také prošel no-
voměstskou sportovní třídou a v sou-
časné době trénuje v Dukle Libe-
rec severskou kombinaci. Miloš tedy 
v posledních měsících „doma“ tuší, 
co ho v budoucnu může čekat. Do 
Frenštátu se těší, protože se mu ve 
sportovní kariéře otevřou nové mož-
nosti. Ale zároveň se netěší: „Budou 
mi scházet kamarádi i trenér Latzka. 
Tahle škola mi vždycky vyšla vstříc, 
chtěl bych učitelům poděkovat. A ta-
ké rodině. Děda kdysi skákal na ly-
žích. Ale jen tak, s kamarády...“

více na str. 6

Konzultace senátora 
Josefa Novotného

V pondělí dne 5. května se usku-
teční konzultace senátora Novot-
ného pro občany Žďárska a No-
voměstska. Od 13.30 do 15 hodin 
bude senátor k dispozici na Měst-
ském úřadě v Novém Městě na 
Moravě a od 15.30 do 17 hodin  
v senátorské kanceláři ve Žďáru 
nad Sázavou (budova ČSOB).

Město
Nové Město na Moravě 

oznamuje občanům města a je-
ho místních částí, že od 4. úno-
ra do 30. června 2008 je vybírán 
místní poplatek za komunál-
ní odpad na rok 2008 od obča-
nů majících na území obce trva-
lý pobyt.   

Poplatek je stanoven obecně zá-
vaznou vyhláškou města č.2/2007

„O místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpa-
dů“ ve výši 460 Kč na osobu a rok.  
Poplatek je splatný jednorázově!

Místní poplatek je možno uhra-
dit v hotovosti na pokladně MěÚ, 
Vratislavovo nám. 103: Po, St      
8.00 – 11.30 12.30 – 17.00  hod.

Poplatek zde také uhradí obča-
né bytových domů ve správě spo-
lečnosti Novoměstská správa bu-
dov s.r.o.

Vyhrál stromeček
složený z písmen NMNM

O soutěži o logotyp Zdravého 
města Nového Města na Moravě  
více na str. 5.
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Narození Horácké muzeum zve

Klub seniorů
Úmrtí

Jubilanti

Sňatek

Kulturní dům

Horácká galerie

Kino

ZUŠ Jana Štursy

Dům dětí a mládeže

Z významných výročí
24. 4. 1893   zemřela u Tišnova 
Elvíra Stárová (básnířka, 115. vý-
ročí úmrtí, narozena 21. 6. 1875 
v N. Městě, pochována na evang. 
hřbitově v N. Městě, viz snímek 
vpravo) 
24. 4. 1943 zahynul při cvičném 
letu nad Velkou Británií Karel 
Šimon (válečný pilot,  65. výročí 
úmrtí, narozen 7. 12. 1919 v Hlin-
ném)
2. 5. 1938   zemřel v Brně Jan 
Burda (2. ředitel reálky v N. Měs-
tě, /1911-1920/, 70. výročí úmrtí, 
narodil se 30. 5. 1861 v Klatovech)
3. 5. 1953  zemřel v Praze Ol-
dřich Blažíček (akademický ma-
líř, profesor kreslení, 55. výročí 
úmrtí, narozen 5. 1. 1887 ve Slav-
kovicích)
9. 5. 1948   zemřel v Jámách 
u Žďáru n.S. Josef Koněrza (uči-

tel, osvětový pracovník, překlada-
tel, spisovatel, 60. výročí úmrtí, 
narozen 23. 9.1858 v Dalečíně)
10. 5. 1923 se v N. Městě narodil  
Pavel Kopáček (akademický ma-
líř – krajinář, 85. výročí narození, 
zemřel 2. 5. 1996 v N. Městě)

ne 4. 5., 16 h. – Eva a Va-
šek, nedělní odpoledne, vstup-
né 120 Kč, předprodej v IC 
so 10. 5. – Den s harmonikou - 
od 10 do 18 hodin se bude ko-
nat výstava harmonik spojená 
s burzou. Zde mohou zájemci 
harmoniku koupit, ale i prodat. 
Budou zde poskytovány odbor-
né informace o harmonikách. 
Od 14 do 18 hodin ve velkém 
sále zahrají v programu „Har-
monika pro dobrou náladu“ 

k poslechu i tanci harmoniká-
ři z různých míst České repub-
liky. Své umění zde předvedou 
i žáci vybraných ZUŠ. V 19 ho-
din se bude konat koncert  Or-
chestru akordeonové akademie 
z Haguenau z Francie. Vstup-
né: 80 Kč. Předprodej  IC (tel. 
566 650 254) a v prodejně hu-
debních nástrojů Andante Žďár 
nad Sázavou (tel. 566 626 043). 
Projekt se uskuteční s podporou 
kraje Vysočina.

◆ Jan Steklík – Umění hry (do 18. května)
◆ Miroslava Zychová – Věcí vidění (do 8. června) 
◆ Vladimír Suchánek – Výběr z litografií (do 1. června) 
◆ Pavel Tasovský – Komorní kovaná plastika (do 1. června)

8. ZPÍVÁNKY - 30. května v 19 hod. v aule gymnázia
Pozvánka pro všechny z vás, kteří máte radost ze zpěvu i ze spo-

lečného setkání. S sebou je možno donést malý příspěvek na společ-
ný švédský stůl, pití dle vlastní chuti, hudební nástroje, veselý smích, 
dobrou náladu, pohodu...

po 5. 5.  Beseda se starostkou N. 
Města Zdeňkou Markovou, DPS, 
16 hod. 
st 7. 5.  Výlet -   Jindř. Hradec, 
Červená Lhota, rozhledna Kře-
mešník,  odjezd od KD v 7 h., ná-
vrat asi v 19, h.,   cena:  člen KS  
150Kč, nečlen 200 Kč.
po 12. 5. Sportovní odpoledne na 
hřišti za DPS, v případě špatného
počasí náhradní program v jídel-
ně DPS, 14 hod.

■ Koncert velkého dechového 
souboru ZUŠáci, 25. dubna,  17 
hod. ve velkém sále KD 

26. so ve 20 h.
Pokání
Velká Británie 2007, romantické 
drama, české titulky, 122 min, od 
15 let, premiéra, 60 Kč – Příběh 
lásky, kterou zmaří bujná dětská 
představivost.
29. út ve 20 h.
Jumper
USA 2008, akční sci-fi thriller, čes-
ké titulky, 88 min, od 12 let, pre-
miéra, 65 Kč – Existence mladíka 
nadaného schopností teleportace 
neunikne nežádoucí pozornosti.
so ve 20 h.  
Soukromá válka pana Wilsona
USA 2007, drama, české titulky, 
102 min, od 12 let, premiéra, 60 
Kč – Měl pád sovětského impéria  
na svědomí jediný člověk?
6. út ve 20 h., 7. st ve 20 h.
10 000 př.n.l.
USA/Nový Zéland 2008, dobro-
družný, české titulky, 109 min, od 
12 let, premiéra, 65 Kč - Výpravný 
dobrodružný film o mladém lov-
ci mamutů.
9. pá ve 20 h.
Občan Havel
ČR 2007, dokumentární, 119 min, 
přístupný, 60 Kč - Zákulisí politic-
kých i soukromých dramat prezi-
dentského období Václava Havla. 

26. 4. 9,30 – Sluníčkové tvoře-
níčko. Neznáš sluneční barvy 
a pěnové barvy? Pojď zkusit jed-
noduchost tvoření s nimi. S se-
bou: tmavé bavlněné trička či lát-
ku, přezůvky. Vstupné 50 Kč.
3. 5. , 9,30 h. -  Obrázky do oken 
- Připadá ti okno pokoje prázdné 
a smutné? Pomůžeme  to napravit. 
10. 3., 9,30 h. - Hrátky s korálky - 
Tentokráte zažehlovacími. Na růz-
ně tvarovaných podložkách si bu-
deme vytvářet vlastní tvary a vzory 
podle fantazie. Budeme pracovat 
s žehličkou, proto není tato tech-
nika vhodná pro děti do 8 let. Pře-
zůvky s sebou, vstupné 50 Kč.

Diamantová svatba
Úctyhodných šedesát let společného života si dne 30. března připome-

nuli manželé Božena a Josef Křížovi z Hlinného. Hodně zdraví, spoko-
jenosti a mnoho dalších let po boku jeden druhého jim přejí členové 
osadního výboru Hlinné

 7. 4. Miloslav Marek (1935)
 9. 4. Anna Švandová (1933)
 9. 4. Marie Gregorová (1921)
 14. 4. Stanislav Helbich (1944)
 14. 4. Karel Joza  (1944)

 4. 5. Františka Sklenářová 87 let

 7. 5. Mgr. Jiří Kubík 75 let

 7. 5. Miloš Pleva 75 let

 11. 5. Marie Kirchnerová 89 let

 14. 5. Jarmila Německá 86 let

 17. 5. Marie Krejčová 86 let

 18. 5. Jarmila Boušková 89 let

20. 5.  Emilie Temlová 86 let

 25. 5. Josef Mikeš 94 let

 31. 5. Vladimír Blaha 88 let

Všem jubilantům blahopřejeme!

 31. 3. Jan Blažek
 1. 4. Alex Pavelek

29. března
Nina Ondrovičová

Michal Juránek

Výstava výtvarného oboru ZUŠ 
Jana Štursy „Linie, barva a tvar“ 
představuje průřez celoroční pra-
cí všech oddělení tohoto oboru. 
Návštěvníky zaujme nejen široká 

paleta použitých výtvarných tech-
nik - např. kresba tužkou, uhlem, 
tuší i pastely,  malba temperami,  
koláže z papíru, objekty  ze sádry 
i z keramiky, ale také tzv. niťáky 
a drátěné objekty. Na těchto pra-
videlných přehlídkách  vždycky 
znovu překvapí nekonečná dětská 
fantazie, se kterou jsou jednotlivá 
témata zpracována.

Výstava potrvá do neděle 25. květ-
na  (muzeum je otevřeno v dub-
nu od úterý do soboty od 9.00 do 
16.00 hod; v květnu od úterý do ne-
děle od 9.00 do 16.00 hod.)
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Kdo chtěl vidět pravou nefalšo-
vanou polární záři, určitě si nene-
chal ujít dne 15. dubna v podve-
čer divadelní kus Járy Cimrmana 
„Dobytí severního pólu“. Hru 
nastudovali vycházející herec-
ké hvězdy pedagogického sboru 

1. základní školy a všichni diváci 
se skvěle bavili. Vynikající kulisy, 
vtipné a nápadité kostýmy i re-
kvizity, to vše dotvářelo atmo-
sféru tohoto představení. Děkuji 
hercům živým i polystyrénovým 
a všem, kteří se podíleli na pří-

pravě této divadelní hry. Nejen 
Jára Cimrman, ale i my, spoko-
jení diváci, bychom určitě uvíta-
li, kdyby se divadelní představení 
v kreslírně stala tradicí.

Šárka Pojezná,
foto Zdeněk Havlík

Ohlédnutí za konferencí Počítač ve škole 2008
Velikonoce na gymnáziu v No-

vém Městě na Moravě již tradič-
ně začínají konferencí Počítač ve 
škole. Letošní jubilejní pátý roč-
ník se uskutečnil ve dnech 18. 
– 20. března 2008. Do Nového 
Města na Moravě se přijely před 
Velikonocemi vzdělávat téměř 
dvě stovky učitelů.

Počítač ve škole je celostátní 
konferencí pedagogů základních 
a středních škol, na které učitelé 
formou přednášek a prakticky za-
měřených workshopů seznamují 
své kolegy s efektivním využívá-
ním ICT ve výuce. Počet aktiv-
ně vystupujících učitelů se kaž-
dým rokem zvyšuje, letos se o své 
zkušenosti přijela podělit více než 

třetina účastníků konference. Cel-
kem v těchto dvou dnech proběh-
lo téměř 50 přednášek a obdobný 
počet workshopů.

Jako hlavní téma letošního roč-
níku zvolili organizátoři Multi-
média. Tuto sekci zahájil úvodní 
přednáškou Ondřej Neff. Učite-
lé se mohli na vlastní oči setkat 
se známým českým spisovatelem, 
publicistou a autorem interneto-
vého průvodce digitální fotografií 
DigiNeff.cz a ocenit jedno z nej-
lepších vystoupení letošního roč-
níku konference.

Praktické ukázky činnosti dět-
ské redakce časopisu a dětské te-
levize přesvědčily nejednoho uči-
tele o tom, že i děti jsou schopny 

vytvořit školní časopis a nahrát 
a sestříhat video na téměř profe-
sionální úrovni. V této souvislos-
ti je nutné připomenout, že účast-
níci konference se stali přímými 
účastníky televizního vysílání. 
Několik studentů našeho gym-
názia totiž během všech tří dnů 
pilně natáčelo dění na konferen-
ci, aby to nejlepší mohli promít-
nout večer v rámci zpravodajství 
z konference. Přestože se jedna-
lo o amatérskou skupinu, bylo je-
jich videozpravodajství hodnoce-
no většinou zúčastněných velmi 
pozitivně.

Všechny přednášky a work-
shopy, které během třídenní ce-
lostátní konference zazněly, byly 

inspirující a měly velmi vysokou 
úroveň. Pokud se chcete o letoš-
ním ročníku konference dozvědět 
více, navštivte její webové strán-
ky: www.gynome.nmnm.cz/kon-
ference.

Díky podpoře sponzorů mohli 
organizátoři připravit konferenci 
na vysoce rprezentativní úrovni. 
Nechyběl ani společenský večer, 
z něhož si mnozí odnesli hodnot-
né ceny, které do soutěže o ceny 
věnovaly zúčastněné firmy.

Jsme rádi, že učitelé odjížděli 
spokojeni a obohaceni o spoustu 
nových informací, a těšíme se na 
shledání u příležitosti konference 
Počítač ve škole v roce 2009.

gynome

Jak příjemně strávit svátek 8. května?
Vydejte se s námi pěšky či na 

kole na PETMENA. Spojte pří-
jemné s užitečným a zapojte se 
i s Vašimi dětmi do sbírání pet 
lahví podél silnic a polních cest. 
Připraveno je několik různě dlou-
hých okružních tras pro kola 

i pro pěší. Akce začíná v 10 hod. 
na Kadově před hospodou U Ja-
nečků a končí odpoledne tamtéž. 
Pro všechny účastníky je zajištěno 
slunečné počasí stejně jako drob-
né občerstvení a ceny pro NEJ-
-Petmeny. Akce je vhodná pro 
všechny věkové kategorie. Bliž-
ší informace včetně připravených 
tras najdete na webu www.pet-
men.info. Tuto akci, kterou kaž-
doročně zaštiťuje novoměstská 
starostka Zdeňka Marková, pořá-
dá Lysina lenina, Sdružení kraji-
na a Zdravé město Nové Město na 
Moravě.                                        jm

Řemeslníci sdružení v Horác-
kém sdružení lidových řemesel 
kraje Vysočina připravují na po-
slední dubnový víkend veřejné 
předvádění řemeslných doved-
ností. Bude-li počasí přát, usa-
dí se před Horáckým muzeem, 
v případě nepříznivého počasí 
je najdeme v hale muzea.

Chovatelské pozvání
Základní organizace ČSCh N. 

Město uspořádá ve dnech 3. a 4. 
května Jarní výstavu králíků, ho-
lubů a exotů. 

Součástí expozice králíků bude 
kolekce chovných samců pro 
chovnou sezonu 2008. Hodnoce-
ní vystavených zvířat bude probí-
hat 3. května v době 8 – 13 hod. 
a veřejnost  může být dle zájmu 
v menší míře přítomna.

Otevřeno (pro návštěvníky a ná-
kup zvířat): 

 3. 5.  13 – 17 hod.
 4. 5.     8 – 15 hod.
S příchodem jara začíná chovná 

sezóna. Starostí každého chova-
tele je získat zdravé odchovy. Lze 
využít této příležitosti a poradit 
se s chovateli jak uchránit domá-
cí chovy před nemocemi.

TANEČNÍ  STUDIO
Evy Olejníkové informuje:

Talentový průzkum pro děvčata 
ve věku 5-15 let se koná

15. května  ve 14.45 - 17.00 h. 
v tělocvičně gymnázia

v Novém Městě na Moravě.

Náhradní termín:
22. května.

Cvičební úbor sebou!
Výuka se zaměřuje na: základní 

taneční průpravu, základy
klasického a moderního tance, 

moderní gymnastiku, mažoretky.
www:http://sweb.cz/majorettes.

nmnm
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Tři novoměstské společnosti s ručením omezeným čekají letos velké změny
Stěžejním bodem XII. řádné-

ho jednání městského zastupitel-
stva dne 8. dubna byla přeměna 
tří městských společností - Lesy 
a zeleň s.r.o., Novoměstská správa 
budov s.r.o. a TS-služby s.r.o.

Devět zastupitelů požádalo o svo-
lání zasedání mimo stanovený  ter-
mín, neboť si přáli vyřešit plánova-
nou přeměnu, která byla stažena 
z programu březnového jednání.

Analýzy vypracované v roce 
2007 potvrdily, že v době vzniku 
společností bylo jejich hospoda-

ření nastaveno správně. V součas-
né době však některé zákony teh-
dejšímu nastavení neodpovídají. 
Například společnost TS-služby 
byla hodnocena velmi dobře, ale 
vhledem k tomu, část svých ak-
tivit realizovala mimo N. Město, 
nesplňovala předepsaný poměr 
služeb pro město 80 % a služeb 
pro ostatní 20 %.

Rada města doporučila a zastu-
pitelé schválili zrušení společnos-
tí a vytvoření jedné, s pracovním 
názvem „komunál“. Tato společ-

nost se bude starat o odvoz ko-
munálního odpadu, o městské 
hřbitovy, zametaní města, zim-
ní údržbu, osvětlení, o sečení trá-
vy na městských plochách a pře-
vezme i péči o městské byty, které 
nejsou a nebudou privatizovány.

Budou vypsána výběrová říze-
ní na prodej zahradnictví a pro-
dej stavební firmy působící při 
TS-službách, v obou případech 
dojde k veřejné dražbě. Rov-
něž bude zřejmě vypsáno výbě-
rové řízení na správu městských 

lesů. Rada města si byla vědoma, 
že případný prodej celé společ-
nosti TS-služby by s velkou prav-
děpodobností vyvolal zájem ně-
které nadnárodní společnosti. 
V první fázi by zřejmě město utr-
žilo velkou finanční částku, hro-
zilo by však nebezpečí, že nadná-
rodní společnost by v průběhu let 
preferovala vlastní zájmy a prav-
děpodobně i neúměrně zvyšova-
la poplatky za nakládání s komu-
nálním odpadem.

E. Jašková

Obyvatelům sídliště „Pod nemocnicí“ vadí výstavba nového stadionu
V souvislosti s budováním regeneračního centra bude Nové Město na Moravě muset přestěhovat stávající sportovní areál z centra města.

Novoměstsko č. 9 vyjde prav-
děpodobně za tři týdny, s da-
tem 16. května.

Krátce
� Město zakoupí dva parkovací 
automaty a umístí je na Vratisla-
vově náměstí.
� Vedení města převzalo petici 
s přibližně šedesáti podpisy. Pe-
titenti nesouhlasí s kácením bo-
rovic.
� Vedení města uvažuje, že kraj-
ní borovice před lékárnou zůsta-
ne stát jako připomínka původ-
ních borovic. A to v případě, že 
město nezíská finanční dotaci.  
Původní žádost o dotaci předpo-
kládá kácení všech. Pokud město 
dotaci obdrží, bude třeba původ-
ní projekt dodržet.
� Občané v letošním roce příliš  
nevyužili nabídky finanční půjčky 
v rámci Fondu na rozvoj bydlení.
� Rada města zvažuje odkoupení 
pozemku s nedostavěnou pekár-
nou na břehu Bezděčky. Pozemek 
by částečně řešil nedostatek par-
kovacích míst v centru.

Radnice sportovcům slíbila po-
stavit stadion zbrusu nový na ze-
lené louce nedaleko nemocnice. 
Obyvatelům sídliště „Pod ne-
mocnicí“ se však tento návrh ne-
líbí. Proto se rozhodli zaslat za-
stupitelům města petici, ve které 
bude vyjádřen jejich nesouhlas 
spolu s důvody, které je k tomu-
to kroku vedly. 

Co konkrétně novoměstským 
občanům vadí? Areál nového fot-
balového stadionu má těsně sou-
sedit se jmenovaným sídlištěm, 
ve kterém je 108 bytových jedno-
tek a bydlí zde 350 obyvatel. Pod-
le jejich názoru by výstavba spor-
toviště „významným způsobem 
zhoršila životní podmínky těchto 
obyvatel“. Jde jim o možné nebez-
pečí úrazu a taky zvýšení hluku 
v době stavby. Nejvíce prý budou 

ohroženy děti, které „na sídlišti 
hojně pobíhají a hrají si na všech 
vhodných prostranstvích“. 

Dále si obyvatelé sídliště stěžu-
jí na to, že během stavby dojde 
k nadměrnému zatížení a násled-
nému zhoršení stavu komunikace 
a „může dojít i k poškození kana-
lizační sítě pod tělesem komu-
nikace“. Obávají se i dopravních 
komplikací, poukazují na součas-
ný kritický nedostatek parkova-
cích míst.

Starostka města Zdeňka Marko-
vá přijala tuto petici s netajeným 
údivem. „Přiznám se, že když 
v petici občané napíší, že jsou 
proti fotbalovému stadionu, pro-
tože děti budou jeho provozem 
ohroženy, tak tomu opravdu ne-
rozumím.  My se snažíme vybu-
dovat sportoviště a zajistit tako-
vé prostředí, aby si děti na ulicích 
hrát nemusely. Aby mohly svůj 

čas trávit kvalitněji, třeba spor-
továním.“ Stejně tak není jasné, 
proč tráví sídlištní děti svůj volný 
čas „na všech možných prostran-
stvích“ a nevyužívají stávající dět-
ské hřiště. 

Kromě toho sepsání petice před-
cházela schůzka starostky s petič-
ním výborem. „Po téměř tříhodi-
nové diskuzi jsme se rozcházeli 
s tím, že jsme si věci ujasnili. My 
si samozřejmě uvědomujeme, že 
výstavba areálu zatíží zmíněné 
území. Ale to se stane vždy a všu-
de, kde se něco staví. Je iluzorní 
si myslet, že prostranství zůstane 
navždy loukou. A jakákoliv vý-
stavba v této lokalitě by dané úze-
mí zatížila“, hájí své stanovisko 
starostka. 

Problematiky parkování v této 
lokalitě jsou si představitelé měs-
ta vědomi. Ovšem není to jedi-
né místo, kde je nutné parkovací 

místa řešit. „Máme lokality, kte-
ré jsou pro město z tohoto pohle-
du výrazně složitější a obtížnější“, 
říká Zdeňka Marková. „Parková-
ní je problém nejen Nového Měs-
ta, nejen České republiky, ale 
evropský. Ulice nafouknout neu-
míme a dříve nikdo nepředpoklá-
dal, že v každé rodině budou dvě 
až tři auta“, dodává. 

Podle starostky Nového Měs-
ta na Moravě je možné, že ča-
sem by mohl být stadion přístup-
ný z ulice U Jatek. Toto řešení je 
zatím nereálné, protože zde měs-
to nevlastní pozemky a navíc 
tímto územím prochází biokori-
dor, který má ve své péči CHKO. 
„Přemostění potoku a zprůjezd-
nění ulice U Jatek je zatím pouze 
výhledovou záležitostí,“ upřes-
ňuje Zdeňka Marková. 

Helena Křížová,
www.zdarskevrchy.cz

LÉTO v SEDLE 2008
Letní tábor pro děti od 10 let s výukou jízdy na koni.

Pobyt je zaměřen na zvládnutí základů jízdy na koni, v programu však         
nebude chybět ani péče o tato ušlechtilá zvířata. Další program bude klasický         

prázdninový, tedy soutěže, hry, koupání táborák, výlety apod.

Ubytování je zajištěno v budově DDM v Ivančicích u Brna. Jezdecký výcvik 
bude probíhat v jezdeckém oddíle Palma, který DDM Ivančice vlastní. Oddíl se          

nachází 10 minut chůze od místa ubytování, vlastní celkem 16 koní, z nichž čtyři 
budou využíváni pro výcvik. Ke každému koni s jezdcem je zajištěn instruktor.

V termínu 29. června - 5. července 2008 
Cena 2 390 Kč

Cena zahrnuje ubytování, stravu 4x denně, pitný režim, kurz jízdy na koni,         
instruktora jízdy na koni, úrazové pojištění, náklady na program a pedagogický 

dozor (pracovníci DDM) společnou autobusovou dopravu do místa tábora a zpět.

Přihlášky a informace: Dům dětí a mládeže Klubíčko,

Výhledy 526, 592 31 Nové Město na Moravě,
tel. 777 822 612, email: sobotkova@klubicko.eu, www.klubicko.eu
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Názory zastupitelů

Informace o studiu:  ZŠ Nové  Město na Moravě,
L. Čecha  860, okr. Žďár n. S.

Přijímací řízení
Termín odevzdání vyplněné přihlášky na ředitelství ZŠ je stanoven 

do 30. dubna 2008.
Na základě vyplněné a odevzdané přihlášky všichni uchazeči o při-

jetí do sportovní třídy obdrží písemné pozvání k přijímacím sportov-
ním testům.Termín přijímacích testů  je vypsán na 14. května 2008.   
Ze závažných důvodů je možno vykonat přijímací test v náhradním 
termínu 21. května 2008.

Podrobnější informace o ST můžete získat u ředitele II. ZŠ - tele-
fon 566 616 201, zástupců - telefon 566 618 187, e-mail:zakladni.
skola@zs2.nmnm.cz,  nebo osobní návštěvou uvedené školy.

Město vybralo LOGOTYP  ZDRAVÉHO  MĚSTA  NOVÉHO  MĚSTA  NA  MORAVĚ
Dne 15. listopadu 2007 město 

Nové Město na Moravě vyhlásilo 
soutěž o návrh Logotypu Zdravé-
ho města Nového Města na Mo-
ravě.  Do 31.ledna 2008 (což byl 
termín uzávěrky soutěže) město 
obdrželo 151 zajímavých, autor-
sky propracovaných a myšlenku 
nepostrádajících návrhů logotypu 
od 59 autorů. 

V únoru se sešla hodnotící ko-
mise „Soutěže o návrh logotypu 
Zdravého města Nového Měs-
ta na Moravě“, která byla složena 
ze zástupců umělecké veřejnosti, 
členů Rady města, zástupce In-
formačního centra a osob čin-
ných v projektu Zdravého měs-
ta Nového Města na Moravě.  Na 
základě posouzení komise její 
členové vybrali sedm nejzdařilej-
ších návrhů logotypu, které byly 
předloženy k posouzení obča-
nům.  Při hodnocení se členové 
komise zaměřili na hledání gra-
fického návrhu označení (logo-
typu) pro své aktivity související 
se zapojením města do meziná-
rodního Projektu Zdravé město 
a zároveň hledali pozitivně vní-
manou značku, která doplnila 
současnou řadu znaků a log, kte-

ré město prezentují. Hledaný lo-
gotyp měl být jednoduchý, snadno 
zapamatovatelný a charakterizují-
cí Nové Město na Moravě. Jednou 
z podmínek při hodnocení logo-
typů byla i jeho variabilita. Jeho 
využití na propagačních před-
mětech města (např.papíry, vi-
zitky, tužky, bloky, čepice, tašky, 
trička apod.) v barevném i černo-
bílém provedení, v různých veli-
kostech. Pomocí veřejné ankety 
se mohli občané zapojit do hlaso-
vání prostřednictvím webových 
stránek Nového Města na Mora-
vě nebo prostřednictvím hlasova-
cích lístků. 

Anketa byla považována za 
možnost zapojit občanů do roz-
hodování o „značce“ města, kte-
rá je bude reprezentovat. Jejich 
hlasy byly v soutěži počítány jako 
hlasy poradní, ne rozhodující a to 
proto, že nebylo možné zajistit 
stoprocentní objektivitu hlaso-
vání (jeden občan – jeden hlas). 
Přesto jsou výsledky vzešlé z té-
to ankety pro město velmi cen-
né. Celkem se této ankety zúčast-
nila 1204 občanů  (960 hlasů bylo 
přijato na webových stránkách 
a 244 osob hlasovalo prostřednic-

tvím hlasovacích lístků na MěÚ 
Nového Města na Mor. a v Měst-
ské knihovně). V anketě na we-
bových stránkách zvítězil soutěž-
ní návrh zařazený do užšího kola 
pod číslem 4. V přímém hlasová-
ní prostřednictvím anketních líst-
ků zvítězil soutěžní návrh pod 
číslem 3. 

Všem občanům, kteří se zúčast-
nili hlasování, děkujeme za jejich 
zájem o tuto problematiku.

Hodnotící komise vybra-
la z těchto sedmi návrhů logo-
typu vítěze soutěže a předložila 
své rozhodnutí  Radě města No-
vého Města na Moravě, která ná-
zor hodnotící komise potvrdila 

a přidělila první místo v „Soutěži 
o návrh logotypu Zdravého měs-
ta Nového Města na Moravě Ing. 
Marku Součkovi z Brna za návrh 
logotypu, který byl do užšího kola 
zařazen pod číslem 3. 

Vítězi soutěže bude oceně-
ní slavnostně předáno v nejbliž-
ších dnech a při této příležitosti 
budou oceněny i nejlepší výkony 
dětské soutěže z roku 2007.

Všem účastníkům soutěže o ná-
vrh logotypu města Nového Měs-
ta na Moravě srdečně děkujeme 
za velmi zdařilé návrhy a těšíme 
se na další spolupráci.

Světlana Janoušková, 
odbor RRÚPSŘ

Jako člen redakční rady jsem 
podpořil rozhodnutí dát v Novo-
městsku prostor k prezentaci ná-
zorů zastupitelů. Na jednání za-
stupitelů se přijde podívat vždy 
jen malá skupina občanů, které 
pálí projednávaný problém, což je 
pochopitelné. Jsou svědky schvá-
lení usnesení, které se jim mnoh-
dy nelíbí, a ani netuší, že výsledek 
je kompromisem předcházejících 
složitých jednání. 

 Proto jsem přesvědčen, že za-
stupitelé by měli prezentovat své 
názory na veřejnosti. 

Od r. 1994, kdy jsem se jako za-
čátečník v komunální politice stal 
členem Rady města, jsem se mno-
hému naučil. Pochopil jsem, že 
radnice není nepřítelem volených 
orgánů, že zdravá a tvořivá atmo-
sféra a odbornost úředníků radni-
ce jsou základním předpokladem 
úspěšného rozvoje města, že po-
litické šarvátky jsou jen průvod-
ním jevem vývoje demokracie po 
r. 1989. Že s odpovědností je tře-
ba přistupovat  k povolebním jed-
náním tak, aby dohody byly zá-
rukou stability do příštích voleb. 
Vedoucí politik by měl být zása-
dový, komunikativní a odborně 
zdatný. To se lehko řekne, hůř se 
to naplňuje.

Téměř vždy, kdy se má  něco vy-
budovat, narazí to na odpor těch, 
jichž se záměr dotýká. Netřeba se 
tomu divit, choval bych se podob-
ně. Ale pokud bych jako zastupi-
tel vyhověl všem námitkám, ne-
postavilo by se vůbec nic.

Domnívám se, že i v Novoměst-
sku by se  měly více objevovat zá-
měry radnice, aby se každý mohl 
seznámit s návrhy řešení, o kte-
rých se bude teprve jednat s tím, 
že ne všechno musí být zrealizo-
váno. Je normální diskutovat, ptát 
se na ulici na názory, ale stejně 
tak je normální prosazovat dob-
rou myšlenku, i když není založe-
na na většinovém názoru. 

Jsem zastáncem toho, aby i na-
dále zůstal v Novoměstsku urči-
tý prostor pro polemiku s názory 
čtenářů. Záleží nám na tom, aby 
obsah zaujal všechny bez rozdílu 
věku. Věřím, že i barevnější úpra-
va první a poslední strany,  která 
od června vyjde, bude poutavější.

Městem hýbou otázky rozpra-
covaných investic (regen. cent-
rum, hřiště a další) doprovázené 
různými peticemi. Realizace jis-
tě nebude bez problémů, chápu 
i obavy a otázky proč zde a ne jin-
de. Mnozí občané přijdou o dosa-
vadní klid, tak jak o něj přišli i ji-

ní v bývalých klidových zónách. 
Těžko se s tím smiřují. Přes veš-
keré problémy a chyby při reali-
zaci záměrů města v minulosti se 
zbudované objekty (např. penzi-
on) nestaly přítěží, ale naopak, 
dále se rozvíjí. Bylo by špatné se 
řídit heslem kdo nic nedělá, nic 
nepokazí. Jsem přesvědčen, že 
v konečném výsledku budou vy-
budované objekty pro město pří-
nosem. Samozřejmě, jen když se 
stanou součástí celého sportov-
ního a turistického komplexu, 
který je součástí plánu strategic-
kého rozvoje města, který dosud 
chyběl.

Vnímám obavy ze zadlužení 
města. Město na rozdíl od mno-
ha jiných zadluženo není. I při 
poměrně vysokých investicích 
se daří  je financovat z vlastních 
zdrojů. Výsledky finančního hos-
podaření ukazují, že jeden z klí-
čových odborů města, odbor fi-
nanční, plní svoji úlohu „strážce 
městských financí“ velice dobře. 
Je na nás, abychom se dosavadní 
praxe drželi. 

Realizují se nebo jsou rozpra-
covány „menší“ akce. Cyklos-
tezka kolem Medinu, vybudo-
vaná dětská hřiště, rekonstrukce 
bývalé školy v Olešné pro dům 
dětí, Nečasova ul. a další. Bude 
nutné rozšiřovat parkovací mís-
ta. Auta nemohou stát na silni-

ci nebo chodníku a bude jich při-
bývat. Je záměr využít plochy pod 
VZP a napojením na silnici č. 19 
tak odlehčit náměstí, pokud bude 
v zastupitelstvu vůle pozemek 
koupit. 

K fámám či poplašným zprávám 
souvisejícím se změnami měst-
ských společností s.r.o., které jsou 
šířeny a jen poškozují pověst měs-
ta a proti kterým se těžko bojuje, 
doplním. Změnou zákona nemo-
hou prosperující společnosti měs-
ta TS a LAZ pokračovat tak jak do-
sud. Cílem řešení bylo ponechání 
si nakládání s odpady, zabezpeče-
ní majetku města, transparentnost 
prodeje stavební části TS pod kon-
trolou veřejnosti. Cesty byly různé. 
Nakonec došlo ke shodě a ZM 8. 4. 
2008 návrh schválilo.

Závěrem si neodpustím kriti-
ku neustálého  nárůstu úředního 
šimla. Často mám pocit, že mís-
to abychom jednoduché záleži-
tosti operativně řešili, sepisujeme, 
e-mailujeme, vysvětlujeme, že 
kdyby  tak  nebylo, tak by bylo…
Byl bych rád, abychom všichni 
dohromady tomu nenapomáha-
li. Úředníkům i zastupitelům pře-
ji hodně trpělivosti při jednáních 
s veřejností a i když máme třeba 
odlišné názory, abychom  se se-
bou „nezapomínali mluvit“.

Mgr. Otakar Německý, 
člen Rady města za ODS
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• Titul Mistra světa jsem zís-
kal v polském Zakopaném. 
Závodilo se ve dnech 21. až 
23. března. Závodil jsem v ka-
tegorii „mladiství“, u nás by 
se to snad dalo přeložit jako 
žákovská kategorie. Jinak 
v České republice patřím do 
kategorie mladších doros-
tenců. Konkurence tam byla 
velká, sjeli se mladí skokani 
na lyžích ze sedmi států. To 
není málo, je sice pravda, že 
v kategorii dospělých závodí 
sportovci až z dvaceti států, 
ale v některých zemích vůbec 
nemají skokanský dorost.
• Jestli mi v minulosti někdo 
předpověděl, že budu dobrý? 
Trenér Latzka něco naznačil, 
ale opatrně, protože se stává, 
že při přechodu do starší ka-
tegorie výsledky už nejsou tak 
dobré. Teď trénuji zpravidla 
šestkrát týdně. Při tréninku 
se hodně pozornosti věnuje 
hrudníku, jsou na to speciál-
ní cviky. Hrudník a dobrý od-
raz, to je při skocích na lyžích 
nejdůležitější.
• Rád létám. Je to jako let do 
neznáma. Když jsem na ně-
jakém můstku poprvé, mám 
velký respekt, ale při dalších 
skocích ze známého můst-
ku už si pocit být ve vzduchu 
mnohem víc užívám.

připravila Eva Jašková

Na snímcích z archivu školy: S tre-
nérem Rostislavem Latzkou na 
Mistrovství světa v Zakopaném * 
Na stupních vítězů (shora dolů) 
– léto 2007 Harrachov: 2. mís-
to, zima 2008 Harrachov: 1. mís-
to, Zakopané březen 2008: 1. místo 
a titul Mistra světa.

„Rád létám“, říká Miloš
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SKAUTSKÁ MOZAIKA (březen, duben 2008)
Putování a sportování. Tyto dva kamínky z mozaiky naší skautské 

činnosti jsme pro vás vybrali tentokrát. Oddíl Naděje o jarních prázd-
ninách putoval údolím řeky Černý Elad. Že si nevzpomínáte, kudy tato 
řeka teče? Ani nemůžete, tento příběh patří jen jim. Ale Island, Mongol-
sko, Kuba a další, to už jsou země z tohoto světa a cyklus Skautské pu-
tování  nabídl bližší seznámení právě s těmito kouty planety. Sportovní 
akcí jara se stal celostátní skautský turnaj, ve kterém jsme na „zlatou“ 
jen těsně nedosáhli.                                                                               (eM)

Příběhy. Slyšíme je vyprávět, 
čteme je v knihách, vidíme ve fil-
mech, představujeme si je ve své 
fantazii a leckdy nám přijde, že 
tyto jsou  mnohem dobrodruž-
nější nebo zábavnější než ty všed-
ní, které prožíváme na vlastní 

kůži. A pak přijdou dny prázd-
nin, třeba jen krátké jarní, ale to 
stačí abychom na táborech vnes-
li příběhy knih a fantazie do vlast-
ních zážitků. Jako skauti z oddílu 
Naděje, ti se o letošních jarních 
prázdninách na svém ročním pu-

tování  bájnou zemí Alakar vydali  

údolím řeky Černý Elad, skrz krá-

lovství Kikimor, aby získali dal-

ší z hledaných magických krys-

talů a s ním si posléze troufli čelit 

stříbrnému drakovi. Bohužel za 

svou nerozvážnost zaplatili ztrá-

tou svých dvou průvodců Tyra 

a Twana... Tak co? Nezní to přece 

jen napínavěji než třeba „skoč do 

obchodu pro rohlíky“ nebo „napiš 

si domácí úkol“? Ale nenechte se 

mýlit, ani v tomto příběhu se bez 

„rohlíků“  neobejdete, spíše se na 

táboře  musíme o sebe starat více 

než doma – jestli tedy chceme mít 
uvařeno, teplo v noci, sucho v bo-
tách... To vše se odehrálo v Novo-
hradských horách, kde v Terezině 
údolí stojí srub, který jsme si ob-
líbili natolik, že jsme osmihodi-
novou cestu k němu podnikli už 
několikáté jarní prázdniny a po-
každé s jiným příběhem. Počasí 
letos bylo nevyzpytatelné, před-
povídaná vichřice nakonec ne-
přifučela, ale zato jsme si na cestě 
k hraničním kamenům vlasti uži-
li sněhovou nadílku. Je skvělé trá-
vit prázdniny venku – díky Novo-
hradské hory. 

Do krajů za hraniční kameny 
vlasti se na svých cestách vydala 
už řada skautů z města pod Ha-
rusovým kopcem. A protože je 
co vyprávět a ukázat, byli během 
března a dubna zváni do gobelí-
nového salónku všichni ti, co mají 
rádi poutavé vyprávění, jak se žije 

v zemích více i méně vzdálených. 

Jakým způsobem získávají svou 

obživu obyvatelé nehostinných 

mongolských stepí, jak se lidé se-

znamují šlápnutím na nohu,  jak 

se jezdí na kole po Kubě či jezdí 

vlakem po transsibiřské magist-

rále, jaké skvosty přírody si chrá-

ní Američané, jak to vypadá, když 

na ostrově bydlí oheň s ledem. 

Rozšiřujme si obzory, třeba i vy-

právěním „krajánků.“  Za prezen-

taci svých cest patří dík Veronice 

Horové, Lence Dvořákové, Jirkovi 

Kutalovi a  NKZ - Novoměstským 

kulturním zařízením za spoluprá-

ci při pořádání, poskytnutí tech-

niky a prostor.

A do třetice zde zmíním hranič-

ní kameny naší vlasti. Ti,  co žijí 

mezi nimi, skautují a rádi hra-

jí volejbal, sjeli se první dubno-

vý víkend do našeho města, aby 

poměřili, komu jde servis, bagro-

vání, blokování a smečování přes 

volejbalovou síť nejlépe – Nové 

Město hostilo další ročník celo-

republikového skautského volej-

balového klání.  Po dvou dnech 

hry bylo jasno, že nejlépe sehraní 

ze všech 14 týmů jsou roveři z Li-

toměřic. Náš domácí tým s hos-

tujícími kamarády z Prahy, mezi 

kterými byl i  sám starosta Junáka 

Josef Výprachtický – José, se do-

kázal probojovat až do finále, tak-

že cenné druhé místo, no a bronz 

si od nás odvezl  tým s nejchut-

nějším názvem – Šišky s mákem 

z Přelouče. Prosportovaný ví-

kend, dobrý víkend. Díky II. ZŠ  

a městu za poskytnutí tělocvičen 

a novoměstským volejbalistům, 

kteří nám každoročně ochotně 

půjčují volejbalovou výbavičku - 

sítě, anténky, počitadla.

Příjemné jaro - ať už se sportem 

či na cestách - přejí skauti.

Přejít po lávce je hračka, přejít po lanové lávce už je složitější. A co teprve, když při tom nic nevidíte?

Cvičení
pro maminky s dětmi

Cvičení je nejlepší lék na všech-
no, co postihuje maminky zavře-
né doma s dětmi.

Proto se snažíme v našem ma-
teřském centru ZVONEČEK užít 
si mnoho legrace, odpočinku a re-
laxace. Scházíme se v prostorách 
DDM Klubíčko, kde máme dost 
prostoru pro posílení svých postav, 
pro zvědavé oči celé rodiny a také 
dostatek prostoru pro dovádivá tě-
líčka našich dětiček. Scházíme se 
každé úterý a zatěžujeme všemi 
možnými prostředky naše ochab-
lá svalstva, která občas potřebují
pořádně protáhnout. K dispozici 
máme míče na cvičení, posilova-
cí gumy...

A samozřejmě nejlepší zátěž pro 
posílení jsou dětičky. Přijďte mezi 
nás i se svými ratolestmi potěšit 
se z pohybu. Na konci každého 
cvičení cvičíme i s dětmi. Takže 
myslete na sebe a zároveň neza-
pomeňte na děti. Moc se na vás 
těšíme! Cvičení vede Noemi Švo-
mová. Pravidelně každé úterý od 
9 hod.                                       ddm 

Michal Žák 
na Mistrovství světa
Ve dnech 22. - 27. dubna se ve 

Žďáře nad Sázavou uskuteční 
Mistrovství světa středních škol 
v přespolním běhu. V říjnu loň-
ského roku proběhla celonárod-
ní kvalifikace studentů středních 
škol, ze které postoupil student 
novoměstského gymnázia Mi-
chal Žák. Tento student druhé-
ho ročníku je rovněž členem SK 
Nové Město na Moravě, oddíl 
biatlonu a trenérsky jej vede Jir-
ka Žák.

Na startu budou závodníci dva-
ceti osmi států. Závod jednotliv-
ců je na programu ve čtvrtek 24. 
dubna.                                      (ik)

Lucie Sárová zlato 
a Helena Tlustá stříbro!
V sobotu 5. dubna se konalo v Jab-
lonném nad Orlicí mistrovství ČR 
v přespolním běhu všech katego-
rií. Opět se potvrdila vysoká úro-
veň atletického oddílu, který získal 
další dva cenné kovy. Lucie Sáro-
vá se stala přebornicí v kategorii 
žen do 22 let na trati 6 km. Hele-
na Tlustá pak vybojovala stříbrnou 
medaili v běhu na 2 km starších žá-
kyň, když jen velmi těsně prohrála 
ve finiši. Za zmínku stojí ještě srd-
natý boj Radky Janoušové v katego-
rii dorostenek - skončila 12. a pora-
zila řadu zkušenějších soupeřek.  

Hubáček
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Topná sezóna a čištění komínů
 Stále ještě probíhá topné obdo-

bí, které je charakteristické pro po-
žáry způsobené topidly, ke kterým 
hasiči musí vyjíždět. Při požá-
rech v souvislosti s topnými těle-
sy a topidly obecně může dojít ke 
značným škodám, a to nejen na 
majetku, ale také na zdraví a ži-
votech. Zastavme se proto krát-
ce u požárů sazí v komínech, kte-
ré jsou často velmi podceňované. 
Bezpečnost při hoření uvnitř ko-
mínů je aktuální především u spo-
třebičů na tuhá paliva. Při provozu, 
který není zcela v pořádku (vlivem 
špatného stavu komína nebo kou-
řovodu, špatné kvality tuhých paliv 
atd.), se na vnitřní straně komíno-
vé vložky může velmi rychle utvo-
řit povlak sazí, které tvoří téměř 
čistý uhlík. Intenzita usazování, 
výška usazených sazí a nebezpe-

čí vznícení sazí závisí na způsobu 
a druhu topení v kamnech na tuhá 
paliva. V příhodném okamžiku se 
saze vznítí a hoří. Při vyhoření sazí 
vznikají uvnitř komína teploty přes 
1000 °C. Těmito vysokými teplota-
mi jsou materiály v komíně vel-
mi silně namáhány. Kvůli vysoké 
teplotě se pak mohou vznítit dal-
ší hořlavé látky v blízkosti komína. 
K požárům dochází zejména tam, 
kde se správce, majitel či uživatel ne-
movitosti řádně o komín nestará. 
Hořící saze lze hasit pouze suchým 
pískem, protože při použití vody by 
se mohl komín roztrhnout. Je však 
stále ještě hodně lidí, kteří vyrazí 
na komín s kbelíkem vody, což je 
zásadní chyba! Voda vlitá do roz-
páleného komínového tělesa tvo-
ří páru, která se rozpíná a jelikož 
nemá v omezeném prostoru komí-

nového tělesa kam uniknout, do-
jde k výbuchu a popraskání zdiva. 
Vždy je vhodné volat hasiče a po-
žár sazí nepodceňovat. Při sna-
ze požár uhasit bez ochranných 
prostředků může dojít k těžké-
mu zranění. Při otevření komíno-
vých dvířek hrozí sesutí hořících 
sazí do okolního prostoru, při prá-
ci na střeše zase hrozí riziko úra-
zu popálení od vyletujících jis-
ker. Komíny a kouřovody je proto 
třeba udržovat v dobrém staveb-
ně technickém stavu, aby byla za-
jištěna požární bezpečnost. Dále 
je nutné zajišťovat čištění a kont-
rolu komínů způsobem a ve lhů-
tách stanovených zvláštním práv-
ním předpisem - vyhláška č. 
111/1981 Sb., o čištění komínů. 
Je-li do komínového tělesa zapo-
jen spotřebič na tuhá nebo kapal-

ná paliva, musí se čistit (kontrolo-
vat) nejméně 6x ročně, v případě 
spotřebiče s výkonem nad 50 kW 
stačí 4x ročně. Pokud je do komí-
nového tělesa zapojen spotřebič na 
paliva plynná a komín je vybaven 
komínovou vložkou, čistění a kon-
troly by se měly provádět nejméně 
2x ročně, bez vložky pak 6x ročně 
V případě vzniku požáru je nut-
né nezpanikařit a zavolat hasiče. 
Vzniklý požár hlaste na tísňovou 
linku Hasičského záchranného 
sboru 150, popř. na tísňovou lin-
ku 112, nebo na nejbližší ohlašov-
nu požáru. Vždy nejprve chraň-
te životy a zdraví, poté majetek. 
Závěrem je třeba připomenout, 
že důsledná preventivní opatření 
ochrání nejen zdraví a životy lidí, 
ale zabezpečí před požárem i ma-
jetek.                                  Petr Kos

Pálení čarodějnic (filipojakubských ohňů) vpředvečer prvního máje
Jako každoročně i letos se v před-

večer prvního máje rozzáří stovky 
ohýnků po celé naší republice. Po-
slední dubnový večer je odnepa-
měti spojen s pálením ohňů. 

Kdy však vznikl tento lidový 
zvyk, co měl symbolizovat, nebo 
snad koho oslavovat?

Historikové se v názorech na tyto 
otázky různí, ale mnohé historické 
prameny mají jedno pravdivé jádro. 
Jedná se o pohanský zvyk zavleče-
ný na naše území pravděpodobně 
Kelty. Jeho význam můžeme hle-
dat hlavně ve spojitosti s ukonče-
ním zimy a příchodem jara. Zima 
byla spojována s představou zlých 
mocností a duchů. Po svátku Filipa 
a Jakuba (dle starého kalendáře 1. 
května) se vyháněl dobytek na pas-
tvu a jeho hlavní obživu bylo tře-
ba ochránit před uhranutím. Proti 
zlu se bojovalo za pomocí plamene, 
a tak se před vyháněním stád páli-
ly ohně – tzv. „Kult ochrany stád“. 
Na nich se spaloval všechen nepo-
řádek, který se během zimy nahro-
madil v okolí příbytků. Ve středo-
věku se toto zlo vtělilo do podoby 
čarodějnic, které představovaly zlé 
moci. Odtud dnešní pojmenování 
„pálení čarodějnic“.

V souvislosti s tímto zvykem není 
bez zajímavosti připomenout na-
řízení platné z doby Josefa II., kdy 
bylo povoleno pouze jedno obec-
ní ohniště za vsí v bezpečné vzdále-
nosti od nejbližšího stavení. 

Shodou okolností dne 4. května 
se v křesťanském kalendáři obje-
vuje jméno  sv. Florián, který je 
znázorňován většinou v podobě 
římského vojáka, často s kopím 
a korouhví v ruce, jak hasí hoří-

cí dům vodou. Tento lidový svě-
tec je přibližně od 15. století pa-
tronem hasičů, kterým se také 
podle svého patrona říká „Flori-
ánovi učedníci“. Florián, patron 
proti nebezpečí ohně a vody, ne-
byl na počátku 4. století při pro-
následování křesťanů ochoten od-
přísáhnout zapření víry. Za to byl 
krutě mučen a nakonec mu byl 
na krk pověšen mlýnský kámen 
a poté byl svržen do vody. 

 Lidé starající se o požární 
ochranu vědí, že duben a květen 
patří mezi „hasičské žně“. Toto 
období se vyznačuje častým vý-
skytem požárů v souvislosti se 
spalováním klestu a trávy. 

Proto je třeba připomenout si 
pár základních zásad při rozdě-
lávání ohně v přírodě: 
- před rozděláním ohně je třeba po-
soudit aktuální povětrnostní situaci 
(doba od posledních větších dešťo-
vých srážek, směr a sílu větru), 
- místo pro rozdělávání ohně 
musí být izolováno od hořlavých 
látek a vzdálené minimálně 50 
m od kraje lesních pozemků. Tato 
vzdálenost se prodlužuje až na 
100m od stohu, 
- zakazuje se rozdělávat oheň ve 
vysoké suché trávě a ponechat ho 
bez dozoru, 
- ohniště lze opustit až po jeho 
úplném vyhasnutí, po jeho zalití 
vodou nebo zasypání zeminou. 

V souvislosti s „čarodějnice-
mi“ je třeba mít na paměti zákon č. 
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 
znění pozdějších předpisů a zákony 
vztahující se k ochraně ovzduší.

Není tzv. od věci oficiální pálení 
nahlásit na Krajské operační a in-

formační středisko kraje Vysočina 
v Jihlavě tel.: 950 270 102-5. Popř. 
si domluvit požární dozor s míst-
ními dobrovolnými hasiči. 

Dále je dobré mít na paměti obec-
né zásady, které byly již zmiňovány 
výše - výběr vhodného místa, kde 
bude vatra pálena, druh a množ-
ství spalovaného materiálu a pově-
trnostní podmínky. Při zapalování 
ohně dodržovat bezpečný způsob 
použití hořlavé kapaliny. V průběhu 
pálení dbát na bezpečnost přihlí-
žejících osob a po ukončení pálení 
řádně uhasit ohniště. Mít na paměti 
i možnost nenadálé situace (požár, 
úraz), proto je dobré, když je místo 
pálení čarodějnic dostupné vodní-
mu zdroji a je zde příjezdová komu-
nikace pro záchranářské vozy. 

V současné době se při pálení 
čarodějnic stále častěji používá 
zábavná pyrotechnika. Při po-
užívání různých petard, 
rachejtlí a dalších druhů 
zábavné pyrotechniky je 
třeba dodržovat některá 
bezpečnostní opatření. 

Teplota rachejtle může 
dosáhnout až několika 
tisíc stupňů. Při dopadu 
nedohořelé rachejtle na 
místo, kde se nachází ja-
kýkoli hořlavý materiál 
(např. suchá tráva, stoh 
slámy, dřevěný odpad 
apod.), může dojít ve vel-
mi krátké době ke vzniku 
požáru. Nebezpečí vzni-
ku požáru je i v blízkos-
ti domů - teplota rachej-
tle může způsobit i požár 
střechy. Proto je nutné 
používat zábavnou pyro-

techniku v dostatečné vzdálenosti 
od míst, kde by mohlo dojít k po-
žáru. Další stinnou stránkou po-
užívání zábavné pyrotechniky je 
množství zranění, ke kterým kaž-
doročně dochází. Téměř všechna 
zranění jsou způsobena neodbor-
nou manipulací. Proto při mani-
pulaci se zábavnou pyrotechnikou 
je nutné důsledně dodržovat ná-
vod k použití a jednu důležitou zá-
sadu – zábavná pyrotechnika ne-
patří do rukou dětí. 

Je velká pravděpodobnost, že při 
dodržení těchto pravidel se tento 
večer a následující období obejde 
bez zbytečných požárů a výjezdů 
hasičů, např. k tak častým nedo-
statečně uhašeným ohništím po-
nechaným bez dozoru. 

Všem Vám přeji veselý a bez 
„houkajících“ hasičů prožitý svá-
tek čarodějnic!                 Petr Kos

ilustrační foto
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INZERCE

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

Hledáme 
brigádníky, brigádnice 

na rozvoz knih
s vlastním autem,

možno i dlouhodobě,
vhodné i pro důchodce.

tel. 739 06 76 95

Truhlářství
výroba dveří z masivu i lamina

plovoucí podlahy Parador

a veškeré jiné truhlářské práce

tel. 777 225 038

UHLÍ
prodej – rozvoz

Jiří Korbička
Olešná 11

Nové Město na Moravě

tel./fax: 566 616 672
mobil: 603 269 384

Nabízíme:
hnědé uhlí Ledvice, černé uhlí 

Ostrava, PL, kostkoořech
Sokolov, brikety hnědouhelné
Využijte možnost výhodného 
předzásobení bez dlouhých

čekacích lhůt na dovoz.
Již nyní prodej za nejnižší ceny 

v tomto roce.

• Přijmu brigádníky na po-

mocné práce do lehké dřevo-

výroby. 

• Hledám pracujícího důchodce, 

(i manžele) jako správce a údrž-

báře. K dispozici byt v rodin-

ném domku a zahrada. Rožná 

(6 km od Bystřice nad Pernštej-

nem), více na tel. 731 408 565.

• Prodám pěknou rohovou se-
dací soupravu a moderní obýva-
cí stěnu. Možno i jednotlivě, vel-
mi levně, tel. 608 757 262
• Prodám obrazy M. Přibylová r. 
1949 a L. Boťanský. Prodám obý-
vací stěnu a skříň r. 1950 a ložnici 
r. 1920. tel. 603 352 707

• Prodám sportovní kočárek 
3 v 1 zn. PATRON APOLLON 
ALUX, odlehčená Alu kce (celk.
hmotnost 12,5 kg), béžový + čer-
ná kostička, vč. slídy a kabely. 
Malé závady nebránící užívání, 
jinak velmi pěkný. PC 14000 Kč, 
nyní 1500 Kč. tel.: 604 584 399

• Hledám paní či slečnu na hlí-
dání dětí, bližší info na tel. 
737 741 978
• Hledám podnájem, nejlépe v ro-
dinném domku se zahrádkou nebo 
dvorkem v NM, prosím nabídněte, 
spěchá, rád vypomůžu. 604 205 665
• Škoda Fabia Combi 1,2 12V, 
v záruce, provoz od 5/2006, ser-
visní knížka, nehavarovaná, stříbr-
ná met., garážovaná, orig.CD au-
torádio, tónovaná skla, airbag, čisté 
nekuřácké auto a bezvadný stav. 
Zdarma 4x zimní pneu Firestone i s 
disky. 219 tis. Kč. Tel 776 495 506
• 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, 732 666 496
• Prodám starožitný nábytek, li-
kvidace pozůstalosti, prodám levně 
plynový sporák, tel. 603 241 909

Informace Úřadu práce Žďár nad Sázavou 
k zákonu č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při plateb-

ní neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, 
v platném znění.

Úřady práce mohou za podmínek stanovených výše uvedeným 
zákonem zaměstnancům zaměstnavatele, na kterého byl podán 
u příslušného soudu insolvenční  návrh, vyplatit nevyplacené splat-
né mzdové nároky. Zaměstnanec uplatní mzdové nároky písemnou 
žádostí u kteréhokoliv úřadu práce. O nároku rozhodne místně pří-
slušný úřad práce, a to v návaznosti na sídlo, místo podnikání nebo 
bydliště zaměstnavatele.

Mzdové nároky může úřad práce na základě předložených pod-
kladů od zaměstnance a zaměstnavatele vyplatit za období před 
podáním insolvenčního návrhu, a to v rozsahu mzdových náro-
ků splatných za 3 měsíce v době 6 měsíců předcházejících měsíci, 
ve kterém byl podán insolvenční návrh. Celková výše vyplacených 
mzdových nároků zaměstnanci za jeden měsíc je omezena.

Přehled zaměstnavatelů, na které byl podán insolvenční návrh, je 
k dispozici na všech pracovištích Úřadu práce Žďár nad Sázavou, a to 
ve Žďáře nad Sázavou, Novém Městě na Moravě, Bystřici nad Pernštej-
nem, Velkém Meziříčí, Velké Bíteši nebo na internetové adrese: http://
portal.mpsv.cz/sz/obcane/insolvence. Na této adrese jsou uvedeny 
i bližší informace vztahující se k výše uvedenému zákonu. 

Bližší podmínky a informace poskytuje na Úřadu práce ve Žďáře 
nad Sázavo p. Fanfrdlová, kancelář č. 323, tel. 566 685 412.

Stomatologická pohotovostní služba
Ošetření je poskytováno v době 9 – 12 hod.

26. 4. MUDr. Čumplová, Bystřice n.P., 27. 4.  MUDr. Štěrbová, poliklini-

ka ZR, 1. 5. MUDr. Fialová, ZR, 3. 5. MUDr. Zrieka, V. Bíteš, 4. 5. MUDr. 

T. Konečný, NM, 8. 5. MUDr. Janoušek, Měřín 

Aktuální změny je možno najít na internetových stránkách novoměst-

ské nemocnice (www.nnm.cz)

Tímto Vás srdečně zveme do nově otevřeného

„Restaurantu U Bukáčků“
ul. Malá 161, Nové Město na Moravě

tel.: 566 615 055
Nově nabízíme spoustu nových jídel a nápojů, ale především

HOTOVÁ JÍDLA
a to od 9,00 hod. každý den

od pondělí do pátku do 14,00 hod.
Tři druhy menu

(polévka, hl. jídlo, nápoj)
Těšíme se na Vaši návštěvu a doufáme, že Vám bude chutnat.

Příjemné posezení přeje
kolektiv Restaurantu Ve Dvoře.

Dodavatel vstupních dveří, požárních uzávěr
a zámečnických konstrukcí

přijme zámečníky i na ŽL

Nabízíme: zajímavou práci                        
Požadujeme: ochotu pracovat
 nadstandardní výdělek
 závodní stravování
 příjemné pracovní prostředí

Provozovna: Maršovice 57, 592 31 Nové Město na Mor.
VOLEJTE: 777 66 55 42     MAILUJTE: info@pmetal.cz
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ČERPACÍ STANICE MARŠOVICE
prodej nafty, benzínu, speciálu

Otevřeno: PO – PÁ    6.00 – 18.00 hod.
                    SO – NE    8.00 – 15.00 hod.

- záruka kvality
- možno tankovat na faktury
- pro stálé zákazníky SLEVA 0,50Kč/1litr

Ortopedické 

MATRACE
POLŠTÁŘE

po – pá 9 – 11,30 hod.
Masarykova 1493 

(hotelový dům DUO)
Nové Město na Moravě

INZERCE
• Prodám silniční kolo MERI-
DA, téměř nové, najeto 300 km za 
7000 Kč, tel.: 724910732

• Prodám válendu s úložným 
prostorem, cena 1600 Kč, péřo-
vou deku nepoužívanou, cena 400 
Kč, kočár po jednom dítěti, čtyř-
komb., 1500 Kč. Tel. 604 977 612
• Prodám 3+1 v NM, cena doho-
dou, tel. 602 565 217
• Koupím RD, stavební mís-
to nebo zahradu ke stavbě RD 
v  NMNM. Telefon: 728 836 827

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

SLET ČARODĚJNICSLET ČARODĚJNIC

30. DUBNA SE BLÍŽÍ30. DUBNA SE BLÍŽÍ
nabízíme

• nosy, paruky, klobouky, košťata aj.

• čarodějnice od 16 Kč - chechtací

• ZÁBAVNÁ PYROTECHNIKA

• kelímky, tácky, grilovací misky

• podpalovače, louče, lampiony

Máme stovky drobných sladkostí

za ceny od 0,50 Kč za kus.

tel./fax: 566 615 270


