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zdarma

Novoměstsko

Ošetření památné lípy: Dne 14. srpna byla radikálním způsobem ošetře-
na státem chráněná památná lípa na katolickém hřbitově. Rychlé zvětšová-
ní praskliny v hodinách, které zkracování větví předcházely, i noční bouře 
bezprostředně po něm dokázaly, že se jednalo o zásah doslova „za pět mi-
nut dvanáct“. Včasný zásah  zcela určitě  odvrátil materiální škody. A  mož-
ná nejen materiální. (více na str. 4)

Interní oddělení nemocnice Nové 
Město na Moravě čeká v příštích le-
tech velká rekonstrukce. Stavební 
akce rozvržená přibližně do tří let 
zmodernizuje stávající interní pa-
vilon a v přístavbách jej rozšíří jak 
pro potřeby interny, tak ještě i pro 
potřeby neurologického odděle-
ní a rehabilitačního oddělení. Nové 
budovy vyrostou v místech dnes už 
bývalého kožního oddělení a spojí 
se s budovou dnešní patologie. 

Rekonstrukci v hodnotě více než 
355 mil. Kč provede sdružení doda-
vatelů HOCHTIEF CZ, UNISTAV, 
SYNER Manďák a ždárská společ-
nost PKS. Rekonstrukce pavilonu 
včetně lékařské technologie přijde 
na 397 mil. Kč, z 35 % bude hraze-
na z prostředků EU.

Stavba byla slavnostně zahá-
jena poklepem na základní ká-
men 29. července. Pozvání ředite-
le novoměstské nemocnice MUDr. 
Zdeňka Kadlece mimo jiné přijali 
hejtman kraje Vysočina Miloš Vy-
strčil, řada radních i zastupitelů 
kraje, senátor Josef Novotný, mís-
topředseda Poslanecké směmov-
ny Parlamentu ČR Jan Kasal, mís-
tostarosta Nového Města na Mor. 
Stanislav Marek, zástupci dodava-
telských firem i zástupci ostatních 
krajských nemocnic a další.

„Ročně je na interním odděle-
ní hospitalizováno přes 4000 pa-
cientů, ambulancemi projde přes 

46 tisíc pacientů. Stav pavilonu byl 
již neudržitelný, více jak 60 let ne-
prošel žádnou zásadní rekonstruk-
cí. Po realizaci projektu a rozšíře-
ní celého pavilonu bude v objektu 
působit interní oddělení, neurolo-
gické a rehabilitační oddělení a od-

borné ambulance. Díky soustře-
dění pacientů a činností dojde ke 
snížení průměrné ošetřovací doby 
a věříme, že pacienti od nás budou 
odcházet ještě spokojenější,“ uvedl 
ředitel Nemocnice Nové Město na 
Moravě MUDr. Zdeněk Kadlec.

„Moderní a plně funkční nemoc-
nice patří ke standardu života v 21. 

století. Zvyšuje prestiž a utváří dobré 
jméno města a celého našeho kraje. 
Sama nemocnice má zájem na tom, 
aby poskytovala co nejvyšší kvalitu 
zdravotní péče v příjemném a mo-
derním prostředí a tím si udržela stá-
vající klienty a nové získala,“ uvedl při 
návštěvě nemocnice hejtman Miloš 
Vystrčil.   (více na str. 6)

Novoměstská interna před velkou rekonstrukcí

Rekonstrukce Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o.
bude probíhat ve třech etapách:

1. etapa: přípravné práce, demolice, přístavba rehabilitace+bazén a cel-
ková rekonstrukce 1. PP a rekonstrukce východního křídla (demolice) - 
s plánovaným termínem ukončení v červnu 2009

2. etapa: rekonstrukce severního křídla - 1. NP - 4. NP včetně přístavby 
nového vstupu, přístavby severní části 1. NP - 4. NP zahájení JIP - pláno-
vaný termín ukončení v červnu 2010

3. etapa: rekonstrukce jižního levého křídla vč. západního výklenku 1. NP 
- 4. NP, přístavba jižní části 1. NP - 4. NP, dokončení JIP - s plánovaným 
termínem dokončení v červenci 2011. 
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Narození

Poděkování

Úmrtí

Sňatky

Klub seniorů

Kino

Horácké muzeum

 25. 7. Josefa Špinarová (1927)
 2. 8. Bohumil Buchta (1934)
 4. 8. Magdalena Havlíková (1923)
 5. 8. Irena Jindrová (1935)
 6. 8. Josef Fouma (1940)
 10. 8. Anastázie Zavadilová (1928)
 10. 8. Marie Pešková (1943)
 11. 8. Jiřina Šustrová (1931)
 11. 8. Luboš Coufal (1964)

Sklo Jaroslava Svobody v Horácké galerii

23. so ve 20 h
U mě dobrý
ČR 2008, komedie, 102 min, od 12 
let, premiéra, 70 Kč -  Pučící kapi-
talismus počátku 90. let zasáhne 
i do poklidných životů šestice přá-
tel, scházejících se k mariášovým 
sedánkám v přístavní hospůdce.
27. st v 18 h
Ratatouille
USA 2007, animovaná rodinná ko-
medie, český dabing, 110 min, pří-
stupný, 43 Kč - Krysák Remy sní, 
že se stane vyhlášeným kuchařem 
v pařížské pětihvězdičkové restau-
raci.
30. so ve 20 h
František je děvkař
ČR 2008, komedie, 95 min, od 12 
let, premiéra, 70 Kč – O nenapravi-
telném sukničkáři, který si vždyc-
ky vybíral ženy, které za to stály.
1. 9. - 16.  9. dovolená 

Autorská výstava sklářského vý-
tvarníka Jaroslava Svobody před-
stavuje do 2. listopadu v uceleném 
souboru více než třicet děl mapu-
jících jeho tvorbu od počátku 80. 
let až do současnosti. Letošní se-
dmdesátník se narodil v Sokol-
či u Poděbrad, v 15 letech odešel 
na Uměleckoprůmyslovou školu 
sklářskou v Železném Brodě, aby 
pokračoval v udržení rodinné tra-
dice (jeho otec byl brusičem skla). 
Už od počátků na něho měli velký 
vliv  zakladatelé českého sklářské-
ho umění Jaroslav Brychta a Sta-
nislav Libenský. Po praxi v Ate-
liéru broušeného skla Ústředí 
uměleckých řemesel nastoupil Ja-
roslav Svoboda v roce 1970 do ve-
dení sklárny ve Škrdlovicích. Stál 
u zrodu sklářských sympozií, kde 
se setkávali sklářští výtvarníci 
a mistři. V průběhu své umělec-
ké dráhy získal řadu významných 
ocenění, uspořádal úspěšné au-
torské výstavy a účastnil se mno-
ha kolektivních výstav i sympozií. 
V roce 1990 musel Jaroslav Svo-
boda z důvodu restituce odejít ze 
škrdlovické hutě, spolu s několi-
ka spolupracovníky založil vlast-

ní sklárnu AG Svoboda v nedale-
kém Karlově.

Jádro výstavy v Horácké galerii 
tvoří umělecká díla dokládající vy-
sokou kvalitu autorského přístu-
pu i zpracování. Barevně výraz-
nými solitérními kusy, jako jsou 
například „Křídla“, „Měsíc“ nebo 
„Moře“ vyjádřil Jaroslav Svoboda 
svoji schopnost velkorysého zpra-
cování skleněné hmoty, kterou 
tvaruje do zajímavě propojených 
malých či větších ploch. Stylová 
jednoduchost a čistota provede-
ní jeho děl je propojena s ukázka-
mi maleb - studií jako prvotních 
předobrazů dalších uměleckých 
procesů.

Rozvíjející se autorská produk-
ce komorních objektů plynule vy-
ústila do návrhů a realizací v ar-
chitektuře. V  průběhu patnácti 
let tak vzniklo mnoho pozoru-
hodných děl, jež doplňují veřej-
né i soukromé interiéry. Jedná se 
o různá osvětlovací tělesa, skle-
něné stěny nebo funkční objekty 
vysoké umělecké úrovně. Některé 
z těchto realizací je možné vidět 
na zvětšených fotografiích i v Ho-
rácké galerii.

Díla Jaroslava Svobody od po-
čátku vznikala tvarováním skla 
foukáním nebo litím do jednodu-
chých, předem připravených fo-
rem. Takto vzniklé polotovary byly 
dále dotvářeny broušením, leště-

ním nebo matováním. Konec 80. 
let byl ve znamení zkoušení a ná-
sledného rozšíření výrobních po-
stupů o tavenou plastiku, která je 
v karlovské sklárně hojně využívá-
na i v současnosti. 

Výtvarné aktivity všestran-
ně nadaného a pracovitého sklá-
ře Jaroslava Svobody představují 
originální artefakty, jejichž charak-
teristickými znaky jsou barevná 
harmonie, moderní design a pro-
fesionální provedení. 

K výstavě a zároveň i k životní-
mu jubileu Jaroslava Svobody vy-
šla podrobná a čtenářsky atrak-
tivní monografie, jejímž autorem 
je Antonín Langhamer. Publika-
ci lze zakoupit v pokladně Horác-
ké galerie.

Mgr. Jitka Nováková

1. 9. po, DPS, 16 hod. Promítání 
videa z návštěvy Evropského par-
lamentu ve Štrasburku. Přihlášky 
ba zájezd do Kroměříže a Buchlo-
vic (24. 9., cena včetně vstupného 
do zámků a zámeckých parků 220 
Kč, 250 Kč hosté)
9. 9. út, DPS, 16 hod. Čínská alter-
nativní medicína a pohybové ústro-
jí, přednáška MUDr. Kopeckého
15. 9. po, DPS, 16 hod. Bese-
da s hejtmanem kraje Vysočina 
RNDr. Milošem Vystrčilem.

Josef Teper
prodejní výstava

do 7. září

26. července
Simona Pudilová

Josef Částka
2. srpna

Dagmar Nebolová
Karel Seyfert

 27. 4. Daniel Spencer Fidels
 26. 7. Kateřina Mikešová
 2. 8. Matěj Mrázek
 7. 8. Ondřej Hiesböck
 7. 8. Daniel Huď

Chtěli bychom touto cestou podě-
kovat všem přátelům a známým, kte-
ří se přišli rozloučit s panem Mirosla-
vem Řehulkou. Současně děkujeme 
za příkladnou péči a ochotu MUDr. 
Oldřicha Stoupence. Náš velký dík 
a vděčnost patří zejména Vojtěchu 
Zikmundovi, Mileně Petrové a dal-
ším členům Hospicového hnutí Vy-
sočina Nové Město na Moravě, kteří 
nám byli velkou oporu v posledních 
dnech manželova a tatínkova života. 
Děkujeme.              manželka a děti

Touto cestou bychom chtěli podě-
kovat Mgr. Ottu Ondráčkovi a Mgr. 
Dagmar Svobodové a celému učitel-
skému sboru I. ZŠ v Novém Městě na 
Moravě za velkorysý a lidský přístup 
za celý školní rok 2007/2008 z důvo-
du zdravotních komplikací naší dce-
ry. Děkujeme i jejím kamarádkám 
Kateřině Svobodové a Ivaně Korbič-
kové za velikou a obětavou pomoc.

             rodina Chaloupkova 
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Krátce

 Škola i Školní ulice beze skluzu
Stavební práce v I. ZŠ i práce na 
úpravě chodníku na Školní uli-
ci probíhají dle plánu. K začátku 
školního roku bude vše hotovo.

 Pronájem zahradnictví

Město N. Město vypisuje majet-
kovou dispozici na pronájem za-
hradnictví, a to k datu 1. leden 
2009.

V požadavcích na proná-
jem bude mimo udržení cho-
du zahradnictví návrh na údržbu 
a úpravu městské zeleně a rovněž 
návrh na řešení zeleně na Palac-
kého náměstí. 

Zastupitelstvo města
zasedá 

v úterý 2. září.
Hovory s občany 

od 15,30 hod.


 Cena tepla
Město N. Město a Novoměstská 
teplárenská a.s. uzavřely smlou-
vu o ceně tepla na 2. pololetí le-
tošního roku. Cena se zvyšuje o 1 
procento (z 430 Kč/GJ na 434 Kč/
GJ). Dle slov místostarosty Mar-
ka se vzhledem k ceně plynu jedná 
o velmi rozumné řešení.

Příprava městského rozpočtu
na rok 2009

Každoročně touto dobou jsou za-
hajovány přípravy rozpočtu města 
na příští rok. Stejně jako v minulých 
letech chce vedení města připravit 
harmonogram projednávání jednot-
livých kapitol s předstihem tak, aby 
se zájemci z řad zastupitelů mohli 
projednávání zúčastnit. 

Novinkou při přípravě rozpoč-
tu na rok 2009 má být „střediskové 
sledování  hospodaření obcí“. Není 
tajemstvím, že místní části měst, 

tedy nejen Nového Města na Mo-
ravě, mají často pocit, že  jsou roz-
počty sestavovány zejména ve pro-
spěch centra a na místní části se 
zapomíná. Proto chce vedení Nové-
ho Města při sestavování rozpočtu 
prokazatelně vyčíslit, jaké finanční 
náklady do jednotlivých místních 
částí plynou. A to nejen investič-
ní náklady, ale i náklady související 
s veřejným osvětlením, zimní údrž-
bou, sečením  atd.     EJ

Zachráněný kříž
Na  rozcestí silnic N. Město – Oleš-

ná a N. Město – Křídla stojí od roku 
1851 černý litinový kříž. Nechal ho 
odlít Antonín Werner, tehdejší farář 
z Olešné. Kříž postupem času chát-
ral a v roce 2006 se zbortil. 

Farníci z Olešné a Křídel kříž 
vlastními prostředky obnovili 
a znovu usadili. V létě roku 2007 

jej však neznámý pachatel při do-
pravní nehodě srazil. První odha-
dy, podložené konzultací s pra-
covníky štěpánských Železáren, 
hovořily o naprosté devastaci a ne-
opravitelnosti kříže.

Přesto novoměstský místostarosta 
Stanislav Marek oslovil pana Antoní-
na Dvořáka, kováře z Radňovic. Ten 
slíbil kříž opravit a zachránit. Nákla-
dy propočetl na částku  65 tis. Kč.

Po jednáních se zástupci kra-
je Vysočina bylo dohodnuto, že se 
na opravách budou finančně podí-
let farnost Olešná, město N. Měs-
to i kraj Vysočina. Dosavadní ná-
klady ve výši 2,9 tis. Kč na převoz 
torza kříže a jeho  uskladnění hra-
dilo město N. Město. Rada města 
N. Města  dne 9. června rozhodla, 
že město na opravu přispěje část-
kou 20 tis. Kč. Kraj Vysočina při-
spěje částkou 30 tis. Kč.

Na snímku nově osazený kříž.     EJ

Horácká galerie

Kulturní dům

Eva Tomšíková – Zrcadlení (do 
31. 8.)
Vladimír Hanuš – Červená těla 
krajin (do 28. 9.) 
Vincenc Vingler – Máme rádi 
zvířata (do 28. 9.)
Jaroslav Svoboda -  Sklo (do 2.10.)

čt 11. 9. v 16:00 - Zahájení Kur-
su společenského chování a tan-
ce, vede Vlasta Buryanová, kur-
sovné 1000 Kč
ne 21. 9. v 17:00 -  Nedělní odpo-
ledne s Rozmarýnkou (s ochut-
návkou vín), vstupné 90 Kč
pá 26. 9 v 18:00 - TANEC... - sou-
časný tanec v provedení maturantů 
pražské konzervatoře DUNCAN 
CENTRE, ve spolupráci s novo-
městskými přáteli
po 29. 9. v 19:30 hod. - Marie Rot-
trová & Neřež - koncert vynikající 
zpěvačky a vynikajících muzikan-
tů. Vstupné 220 Kč, 210 Kč
ENKAUSTIKA - výstavka pra-
cí účastníků minikurzu. Chodba 
Městské knihovny, I. patro KD, do 
konce srpna

Pátek 29. 8., Vratislavovo náměstí

Alternativní literárně dramatický večer
při kávě a čaji

9. 9. v 19,30 h., Kavárna Stone, Nové Město na Moravě
Příjemné večerní setkávání nad literaturou všech žánrů s Vojtěchem 

Zikmundem. Alternativní klubové prostředí s mírně vzdělávacími prvky. 
Akce se koná každé druhé úterý v měsíci.

MARIE ROTTROVÁ & NEŘEŽ
Pondělí - 29. 9.,  19:30, KD - 

Nové Město na Moravě

Marie Rottrová – „Lady soul“, 

první dáma českého soulu. Začí-

nala v ostravských kapelách Sa-

muel, Majestic, Flamingo (poz-

ději Plameňáci) v šedesátých 

letech 20. století. V osmdesátých 

letech přesídlila do Prahy, přesto 

je s rodnou Ostravou stále spo-

jována. Mezi jejími největšími 

hity jsou písničky „Lásko, vo-

níš deštěm“, „Lásko“, „Řeka lás-

ky“, „Markétka“ a mnohé další. 

Asi netřeba dále představovat.

A skupina Neřež? V době, 

kdy v Evropě šílí „ABBA má-

nie“, u nás vzniká duo Vřešťál 

& Sázavský, ke kterým se při-

dávají další hudebníci. Jejich 

muzika překračuje běžné fol-

kové hranice - zejména použi-

tím orientálních nástrojů, s ni-

miž přistupuje Andrej Kolář.

Citlivost muziky, vstupující na 

tehdejší hudební scénu, je více 

než nápadná. Začínají si říkat 

Nerez. Dále přichází kontrabas-

ista Vladimír Vytiska. Z nezná-

mé kapely se stává pojem. Na 

Portě a Vokalíze vyhrávají hlav-

ní ceny. Velmi důležitý je pří-

chod Zuzany Navarové - do té 

doby uznávané zpěvačky, kte-

rá zamotala hlavu nejedné teh-

dejší zpívající hvězdě, protože 

její projev byl vskutku unikát-

ní. Sestava doznala v obsaze-

ní ještě spoustu změn, nakonec 

se po mnoha letech rozpadne 

- každý se vydává svou cestou.

Kapela Neřež vznikla v roce 

1998 po působení s Jarkem No-

havicou, se kterým byly nahrány 

projekty jako: „Jaromír Nohavi-

ca a Kapela – Koncert“, „Moje 

smutné srdce“. Jejím jádrem se 

stali Zdeněk Vřešťál a Vít Sá-

zavský, zakládající členové sku-

piny Nerez. V současné době 

jsou volným pokračováním sku-

piny Nerez, ale bohužel již bez 

Zuzky Navarové. Vstupné 220 

Kč,  210 Kč, vstupenky v před-

prodeji v Informačním centru, 

tel.: 566 650 254.

Zbyněk Čech – NKZ

Spirituál kvintet
koncert oblíbené

a nestárnoucí skupiny

31. srpna v 17 hod.
kostel Povýšení sv. Kříže

Sněžné
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A takhle je to skoro pořád. Kdo přijede autobusem, vystoupá po scho-
dech a vidí...

Změna přednosti v jízdě
V blízké době bude zahájena 

bezbariérová úprava spodní části 
Vratislavova náměstí – zmizí scho-
dy proti poliklinice. Rovněž bude 
v těchto místech umístěn zvýšený 
dopravní zpomalovací pruh a vý-
jezd z Vratislavova náměstí na Pa-
lackého náměstí bude zúžen.  Práce 

bude načasována tak, aby končila 
společně s rekonstrukcí Nečasovy 
ulice. Pro motoristy pak bude dů-
ležité vzít na vědomí změnu v do-
pravním značení. Hlavní silnice 
nově povede od kruhového objez-
du přes Palackého náměstí na ulici 
Žďárskou.     EJ

Daň z nemovitosti zřejmě
zůstane beze změn

Dle platných zákonů mají města 
a obce právo zvyšovat daň z nemo-
vitostí v rámci svých katastrů. Zvý-
šenými daněmi by obce podpořily 
své rozpočty.

Rada města N. Města na Mor. se 
dne 11. srpna na své 38. řádné schů-
zi rozhodla doporučit zastupitelům 
ke schválení neměnit stávající stav.

V minulosti zastupitelé rozho-
dovali o možnosti sjednotit výši 
daně z nemovitosti v N. Měs-
tě a jeho místních částech. Návrh 
tehdy neprošel,  daně z nemovi-
tostí v místních částech se v sou-
časné době počítají s výhodněj-
ším  - nižším koeficientem. 

  EJ

Ošetření památné lípy
(dokončení ze str. 1)
Lípa stojící u hlavního vchodu na 

katolický hřbitov, s rozložitou a pěk-
ně tvarovanou korunou, patřila dlou-
há léta k nejmonumentálnějším stro-
mům v okolí (viz. foto v pravo). Jedná 
se o asi 360 let starý strom, zasazený 
zde údajně ještě před vznikem hřbito-
va na počest vestfálského míru (uza-
vřen 24. října 1648). Na své stáří byl 
strom reálně v dobrém zdravotním 
stavu, i když se na kmeni nacháze-
la centrální dutina krytá stříškou. Na 
kmeni i na kosterních větvích bylo 
několik ran a dutin. Před pěti lety se 
u lípy vylomila středová větev a lípa 
byla poprvé radikálním způsobem 
ošetřena. Byly tehdy zkráceny boční 
větve a snížena koruna, byla nainsta-
lována nová pružná vazba. Lípa opět 
obrostla. V letošním roce byla koru-
na znovu mírně redukována, a to 21. 
července.

Ale už 12. srpna informoval no-
voměstský občan Ing. Aleš Cho-
choláč, že se na jedné z větví obje-
vila prasklina. 

Situaci dále komentuje Marce-
la Kratochvílová z odboru ISM: „Ve 
středu 13. srpna zkontroloval dřevi-
nu odborník a rozjel se závod s ča-
sem. Byly přeparkovány automobily 
stojící poblíž na parkovišti, červeno-
bílými páskami vymezen prostor se 
zákazem vstupu, byl  uzavřen hlavní 
vstup do hřbitova. Zásah do stromu 
byl konzultován se zástupci CHKO 
Žďárské vrchy. Druhý den jsme mu-
seli povolat HZS,  protože během asi 
čtyř hodin došlo ke značnému zhor-
šení stavu stromu. Puklina se zvětšo-
vala a začala se posunovat mohut-
ná kosterní větev. Za pomoci hasičů 
jsme dřevinu provizorně stabilizova-
li. Ve čtvrtek odpoledne až do pozd-
ního večera pak firma Ing. Miroslav 

Brabec z Přibyslavi odřezávala jed-
notlivě větve. V tu dobu se již odla-
mující se větev dotýkala  větve ros-
toucí pod ní.

Nechci se domýšlet, co by se sta-
lo, kdyby větev spadla při neděl-
ní pouti do lidí. Ale ona by zřejmě 
spadla už při noční bouři na pátek 
15. srpna a poškodila by „jen“ ná-
hrobky a parkující auta.

Situace byla kritická, ale jak ha-
siči, tak městská policie i povolaná 
firma od chvíle, kdy bylo jasné, že 

je třeba jednat rychle, rychle jed-
nali. Menší pochopení pro ztíže-
ný přístup na hřbitov a pro částeč-
ně znečištěné hroby od padajících 
pilin měli někteří občané.

Strom je stabilizovaný, má novou 
zpevňující vazbu. Očekáváme, že 
znovu obroste. Ale vichřicím často 
neodolají ani mladé stromy, proto 
byla koruna silně redukována, aby 
v případě pádu některé větvě ne-
byly poničeny náhrobky.“

E. Jašková

Úpravy na Nečasově ulici pokračují

Jak to s velkou rekonstrukcí jed-
né z centrálních městských ulic 
vypadá po třech týdnech prací, 
odpovídal pracovník odboru ISM 
Miloš Hemza.

Co se v ulici děje dnes, tedy 11. 
srpna, dá se říci že tři týdny po 
zahájení stavby?

Pokračuje se s rekonstrukcí ka-
nalizačního řadu a vodovodního 
řadu, těsně před zahájením je vý-
stavba plynovodu. Souběžně, ale 
samostatně, tedy nikoliv v rám-
ci městské investice, pokládá nové 
telekomunikační kabely společ-
nost Telefónica 02.

Jak se daří plnit harmonogram 
prací?

Vše zatím běží podle plánu, firma 
nemá žádný skluz. A podle dosa-
vadního průběhu je reálné pláno-
vané dokončení počátkem října.

Takže vše bez problémů?
Zatím ano. To, že je v místě stav-

by opravdu tvrdé skalní podloží, 
jsme předpokládali. Práce v tomto 
terénu je velmi náročná, ale při od-
povídajícím nasazení techniky se 
vše zvládá dle předpokladů.

Připomeňme, která firma staví?
Ve výběrovém řízení nejlépe 

uspěla a zakázku získala  novo-
městská firma JCZ, s.r.o.

Co bude následovat v nejbliž-
ší době?

Během 14 dnů, tedy v posled-
ní srpnové dekádě, budeme pro-
vádět rekonstrukci kanalizačního 
řadu v místech, kde Palackého ná-
městí přechází ve Žďárskou ulici. 
Dá se předpokládat, že v tu dobu 
se už tak nepříjemná dopravní si-
tuace na několik dní ještě více 
zhorší. Souběžně budou realizo-
vány rozvody veřejného osvětlení 
a zahájeny budou práce na úpra-
vách povrchů, tj. chodníků a ko-
munikace.

Nereptají obyvatelé Nečasovy 
ulice?

Zatím ne. Je potřeba ocenit jejich 
vstřícný přístup a trpělivost, se kte-
rou snáší všechny negativní dopady 
stavby - prach, hluk, ztížený přístup 
do objektů. Také všichni velmi dob-
ře spolupracují při přepojování pří-
pojek ke svým domům.

ptala se E. Jašková
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ELEKTRONICKÉ OBJEDNÁVÁNÍ KLIENTA
nová služba městského úřadu občanům

Městský úřad Nové Město na Mo-
ravě na počátku roku 2008 pro své 
klienty - občany zavedl na nejvíce 
poptávaných přepážkových agen-
dách odboru dopravy a vnitřních 
věcí tzv. lístkový vyvolávací systém, 
který zpřehlednil a zjednodušil 
způsob odbavovaní klientů na těch-
to agendách. Po půlročním úspěš-
ném provozu tohoto lístkového vy-
volávacího systému městský úřad 
dále na těchto nejvíce navštěvova-
ných agendách rozšiřuje pro obča-

ny tuto službu o novou možnost – 
možnost objednat se elektronicky 
prostřednictvím sítě Internet k vy-
řízení si svých úředních záležitostí 
na konkrétní vybraný termín a čas. 

Co tato v praxi nově zaváděná 
služba pro občana znamená? Ob-
čan sám si může prostřednictvím 
internetových stránek Městské-
ho úřadu Nové Město na Moravě 
http://meu.nmnm.cz vybrat s mě-
síčním předstihem konkrétní ter-
mín a hodinu návštěvy MěÚ, ve 

kterém si chce přijít vyřídit vydá-

ní občanského průkazu, cestovní-

ho pasu, řidičského průkazu nebo 

přihlášení k trvalému pobytu či 

odhlášení a přihlášení vozidla. 

Klient, který se tímto způsobem 

objedná a zarezervuje si přísluš-

ný čas pro vyřizování svých záleži-

tostí, automaticky obdrží individu-

ální číselný kód, se kterým se pak 

v jím vybraném termínu dostaví 

na městský úřad a bude odbaven. 

Současně s touto nově nabízenou 

službou elektronického objednává-

ní bude mít občan i možnost získat 

prostřednictvím sítě Internet aktu-

ální informace o tom, kolik klientů 

v daném okamžiku čeká na odba-

vení a jaká je přibližná čekací doba 

na jednotlivých agendách. Nově 

nabízenou službu elektronického 

objednávání klienta je možno ve 

zkušebním provozu využít od 18. 

srpna 2008, běžný provoz bude 

pak spuštěn od 1. září 2008.

Věříme, že využití těchto nově 

nabízených služeb městského úřa-

du přispěje k většímu pohodlí 

a spokojenosti občanů města i ce-

lého spádového regionu.  

tajemník MěÚ

Nové Město na Moravě 

Kazmírův rybník – jak se věci mají
V současnosti je neustále zpo-

chybňováno řešení a provedení re-
konstrukce Kazmírova rybníka. 
Přitom údajný problém, který je 
neustále podsouván, ve skutečnos-
ti vůbec neexistuje.

K provedení stavby lze uvést 
pouze tolik, že stavba byla prove-
dena přesně tak, jak byla navržena 
a povolena. Důkazem toho je i ko-
laudace stavby, která proběhla bez 
jakýchkoliv problémů.

K návrhu stavby se již jednou vě-
tou vyjádřit nelze, neboť se jed-
ná o záležitost velice složitou, kte-
rá v sobě mj. zahrnuje dvě zásadní 
hlediska – hledisko vodohospo-
dářské a ekologické.

Pro mnohé by možná bylo dob-
ře si připomenout, jak vypadal 
a hlavně fungoval rybník před jeho 
rekonstrukcí. Tehdy to opravdu 
byla bažina či mokřad – zcela za-
nesená rybniční pánev s nulovou 
akumulační schopností a jednotli-
vými prvky v nefunkčním a nevy-
hovujícím stavu. Díky řešení ryb-
níka jako průtočného, v kombinaci 
s výškou jeho hladiny (či spíše bah-
niny), byla nadržována voda v to-
ku Bobrůvky až nad mostem na 
Žďárské ulici. Vypouštěcí zaříze-
ní bylo nefunkční a bezpečnostní 
přeliv (bývalá „tabule“) naprosto 
kapacitně nevyhovující. V přípa-
dě větších průtoků hrozilo akut-
ní nebezpečí povodní jak nad ryb-
níkem (včetně vyplavení penzionu 
pro naše seniory), tak i pod rybní-
kem, neboť voda by přetekla přes 
hráz a zaplavila území až po sou-
tok Bobrůvky s Bezděčkou. Je vel-
kým štěstím, že 13. 8. 2002 největ-
ší nápor přívalových vod zachytil 
tehdy díky rekonstrukci zcela vy-
puštěný Klečkovský rybník. I přes 
jeho úplné naplnění zbývalo k za-
hlcení profilu pod mostem na ul. 
Žďárské a následnému vyplavení 
území a penzionu necelých 10 cm. 

Toky a vodohospodářské stav-
by jsou v intravilánu konstruovány 
na návrhový průtok Q

100
, tedy tak, 

aby bezpečně odvedly tzv. stoletou 

vodu. Je třeba si uvědomit, že Q
100

 
v tomto úseku Bobrůvky činí 25,5 
m3/s, průměrný průtok Q

a
 0,164 

m3/s, zákonem a rozhodnutím vo-
doprávního úřadu je pak dán i mi-
nimální zůstatkový průtok (laicky 
množství nutné pro zachování ži-
vota v toku) Q

330d
 = 0,024 m3/s. 

K technickému řešení: prvotní 
snahou při úpravě okolí Kazmíro-
va rybníka bylo zajistit bezpečnost 
území, v tomto případě odvést velké 
vody co nejrychleji pod toto riziko-
vé území. To znamená m.j. zvýšení 
dříve téměř nulového spádu sou-
stavy vodoteče s rybníkem od mos-
tu na ul. Žďárské až po hráz rybní-
ka (mimochodem naplaveniny před 
rekonstrukcí rybníka sahaly až pod 
most, kde bylo na původním opev-
něném dně cca 30 cm sedimen-
tu). Za tohoto stavu je zvýšení sklo-
nu vodoteče možné jen provedením 
toku kolem rybníka, což  má řadu 
výhod – především vyřeší povod-
ně, nebude se zanášet rybník, ale na 
druhé straně není možné ze snížené-
ho dna toku napustit rybník na vyš-
ší hladinu než je výška dna toku. Vy-
tvoření vzdouvacího objektu v místě 
odběru je z hlediska provozovatele 
toku (Povodí Moravy s.p.), ale i z ob-
jektivních důvodů (velmi malý sklon 
území) zcela nepřípustné – šlo by 
o zásah, který by rušil protipovod-
ňový účinek celé stavby. 

Celkový návrh řešení přeložky 
toku i rybníka Kazmírův byl přede-
vším limitován kanalizačním sběra-
čem, který je uložen v pravém okraji 
rybníka. Nebudu se zabývat provoz-
ními komplikacemi a podmínka-
mi souvisejícími s jeho uložením 
(ochranné pásmo potrubí apod.), 
zásadní je to, že ovlivňuje řešení po-
lohově i výškově. Spád toku je ovliv-
něn právě svým křížením s kana-
lizačním sběračem a kanalizačním 
řadem od nemocnice, kdy nad po-
trubím musí zůstat minimální kry-
tí (alespoň pro opevnění), aby ne-
docházelo k jeho poškozování. Přes 
tuto obtíž se podařilo v  přelož-
ce toku zvýšit spád na přijatelných 

0,316 %. Tento spád spolu s rozměr-
ným korytem umožní z kritického 
území odvádět všechny povodňové 
průtoky až po kapacitu  Q

50
 = 20,5 

m3/s mimo rybník a jen větší průto-
ky až po Q

100
 se přes levý břeh pře-

ložky dostanou do rybníka (proto 
je zde možný menší, boční bezpeč-
nostní přeliv) – v případě maximál-
ních povodní rybník i tok spolupů-
sobí, aby bezpečnost byla i v těchto 
případech zajištěna. 

 Rybník je tedy proveden jako na-
pouštěný. Tato skutečnost má vel-
ký vliv na budoucí funkci rybníka 
i na životnost úprav, protože spla-
veniny (sedimenty) do rybníka 
původně přinášel především tok. 
Dnes půjdou splaveniny mimo 
rybník a zanášení bude nepoměr-
ně pomalejší.

Pro odběr vody z toku pro na-
pouštění rybníka byl vytvořen 
zvláštní objekt, který je umístěn 
co nejvíce proti proudu, aby bylo 
možno dosáhnout co nejvyšší kóty 
provozní hladiny. V tomto smys-
lu je použit i materiál s co nejmenší 
hydraulickou drsností (PVC) a mi-
nimální spád. Dno toku v místě od-
běru je zpevněno kamennou dlaž-
bou do betonu a tvarově upraveno 
tak, aby byl vždy zachován přede-
psaný minimální zůstatkový prů-
tok v toku, tj. Q330d. Při dostatečném 
množství vody v toku je napouště-
cím potrubím schopno do rybníka 
přitékat až  téměř 100 l/sec. 

Z  reálných výšek v terénu se od-
víjí technické parametry zrekon-
struovaného rybníka, zejména 
kóta výšky hladiny zásobního pro-
storu Mz = 583,50 m.n.m., což je 
o cca 50 cm méně, než byla původ-
ní hladina. To při nezměněné kótě 
koruny hráze 585,00 m.n.m. v tu-
to chvíli může působit dojmem, že 
„v rybníku je málo vody“. Toto je 
však skutečnost od počátku zná-
má, takto byl rybník navržen (viz 
výše), toto řešení bylo odsouhla-
seno jak městem, tak i všemi do-
tčenými orgány vč. orgánů vodo-
hospodářských, orgánů ochrany 
přírody a tak byl i rybník povo-
len, proveden a zkolaudován. Exis-

tují i další důvody, které podporují 
snížení hladiny, ale výškové pomě-
ry jsou v tomto směru určující.

Po stránce ekologické je rybník vý-
znamným biotopem a součástí bio-
koridoru. Protože na rekonstrukci 
rybníka uvolnil finanční prostředky 
Státní fond životního prostředí ČR, 
je logické, že podmínky pro realizaci 
jsou směřovány k posílení ekologic-
ké funkce rybníka. V tomto smys-
lu bylo nutné zabezpečit i co nejlep-
ší podmínky pro ochranu vodního 
ptactva, obojživelníků a dalších ži-
vočichů a rostlin. V rybníku je, stej-
ně jako na Klečkovci i Cihelňáku, 
vytvořen ostrov umožňující pokud 
možno nerušené hnízdění ptactva, 
samotný rybník je podle hloubky 
rozdělen na tři pásma. Pásmo hlu-
boké s hloubkou 1,5 - 2 m (nejblíže 
k hrázi) přechází ve střední pásmo 
a dále směrem k přítoku do biolo-
gicky nejhodnotnějšího,  tzv. litorál-
ního pásma, kde hloubka vody může 
být max. 30 cm. 

Rozloha tohoto pásma musí tvo-
řit min. 15 % plochy rybníka a tvo-
ří co nevhodnější podmínky pro 
místní faunu. Především zřej-
mě toto pásmo se stalo v posled-
ní době předmětem diskusí, jeho 
existence je však opodstatněná 
a nezastupitelná. To, že tato zále-
žitost funguje, jak má, dokazuje 
čilý život, který je především v té-
to části rybníka patrný. Pro mnohé 
je také nezvyklý neobvykle bujný 
porost především právě v litorál-
ním pásmu rybníka. V tuto chvíli 
se jedná prakticky o monokulturu 
zblochanu vodního, jehož semena 
se v obrovském množství nacháze-
jí v rybničním dně. Zblochan nej-
rychleji reaguje na uvolněné živi-
ny z „naříznutého“ dna rybníka, 
ale složení porostů v „litorálu“ se 
bude přirozeně s vypotřebováním 
těchto živin postupně měnit - na-
stoupí rákos, orobinec, puškvo-
rec apod. Postupně se dá očekávat 
ústup tak bujné vegetace, pozitivně 
se v tomto směru podle zkušenos-
tí projeví i následná vhodně zvole-
ná rybí obsádka. 

 (dokončení na str. 10)
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Z redakční pošty
K textu Názory zastupitelů: Ni-

kdy není pozdě (Novoměstsko č. 
13/08)

...Novoměstsko si zaslouží i jiný 
úhel pohledu na podstatné věci, 
kterých se pan Šmarda dotkl. Za 
ty považuji prodej bytů a staveb-
ní části městské firmy TS služby s. 
r. o. a plánovanou výstavbu Rege-
centra.

Opakovaná kritika ceny prodá-
vaných bytů je pro většinu občanů, 
kteří si své bydlení museli pořídit 
z vlastních peněz, nepochopitelná. 
Ani v dobách minulých společnost 
neměla dostatek prostředků, aby 
zajistila bydlení každému svému 
občanovi. A tak mnohým nezbylo 
nic jiného, než se na celý život za-
dlužit a velmi omezit své další ro-
dinné výdaje. Těm, kteří bydlení 
v minulosti získali bez vynalože-
ní vlastních prostředků, dnes měs-
to nabízí odprodej těchto bytů za 
minimálně polovinu tržní hodno-

ty. Je to velmi slušná nabídka a kdo 
nemá zájem, ten ji nemusí při-
jmout. Stačí otevřít inzertní strán-
ku novin a vidíme, že někteří svůj 
byt prodávají obratem ruky. A ti, 
kteří zůstávají bydlet, zanechávají 
svým dětem majetek, který má vy-
sokou hodnotu. 

Logika zcela chybí  kritice pro-
deje části technických služeb. Část 
firmy byla prodána ve veřejné 
dražbě, do které se přihlásilo pět 
zájemců. Kdo je zasvěcen, musí 
objektivně říci, že zájemci rozhod-
ně nebyli objednaným křovím, ale 
vážnými konkurenty. A kdo již 
dražbu viděl, ví, jak probíhá. Dra-
žitel zahájí dražbu stanovenou vy-
volávací kupní cenou a postupně ji 
zvyšuje. Před očima všech účast-
níků a přítomné veřejnosti probí-
há souboj zúčastněných, postup-
ně roste cena a kdo nahlas nabídne 
nejvyšší částku, vyhrává. Průhled-
nější a spravedlivější způsob ne-

znám. Vždy je prodáno nejvyšší 
nabídce a pokud nikdo nenabídl 
víc, nemůže být řeč o tom, že firma 
byla prodána pod cenou a její ma-
jitel byl vybrán účelově. 

Tvrzení pana Šmardy, že „paní 
starostka s ODS promarnila nej-
větší investiční příležitost v ději-
nách Nového Města“, je úsměvné 
a je důkazem povrchního vnímá-
ní dějin i problémů města.  Skuteč-
ný znalec historie ví, že jenom díky 
velkým a odvážným investicím již 
od roku 1250, kdy bylo město za-
loženo Bočkem z Obřan, se stalo 
Nové Město  na Moravě městem 
s bohatou kulturní a sportovní tra-
dicí. Klíčové investice důležité pro 
rozvoj a důstojnost města vidí-
me na každém kroku. Kostel sv. 
Kunhuty ze 14. století, evangelic-
ký kostel v novorenesančním slo-
hu a stará evangelická fara z roku 
1823, renesanční zámeček z dru-
hé poloviny 16. století, ve kterém 
dnes sídlí Horácká galerie, stará 
radnice, dnes muzeum, gymná-

zium, stará evangelická fara, ne-
mocnice, Medin, Sporten, Ski are-
ál, ale opomenout nemůžeme ani  
domy menšího rozsahu, které ne-
byly v období socialismu zniče-
ny a zbourány. A nejsou to pou-
ze objekty kina, 1. základní školy, 
staré pošty apod. Lesk městu při-
dala řada významných osobnos-
tí  výtvarného umění, sportu, vědy 
i společenského života. Činy mno-
hých měly a mají dosah až za hra-
nice České republiky. Pokud tedy 
někdo posuzuje význam  pláno-
vané stavby regeneračního centra 
v historickém kontextu, měl by si 
uvědomit, že se stane buď šedivým 
průměrem občanské vybavenosti, 
nebo se zařadí k výjimečným stav-
bám města, které přinesou rozvo-
ji celého Novoměstska skutečnou 
přidanou hodnotu. To ale  jedině 
tehdy, když bude pojato se stejnou 
velkorysostí, kterou prokázali naši 
předkové. 

Mgr. Olga Kadlecová
(redakčně kráceno)

Názory zastupitelů
Sdružení nezávislých kandidátů pro obce

Sdružení vzniklo před volbami 
do obecních zastupitelstev v ro-
ce 2006 z iniciativy občanů míst-
ních částí Nového Města na Mo-
ravě, kteří byli nespokojeni se 
systémem přerozdělování finanč-
ních prostředků z rozpočtu města 
do investic pro místní části. Na or-
ganizaci tohoto sdružení se velkou 
měrou podíleli členové jednotli-
vých Sborů dobrovolných hasičů. 
Po volbách jsme se do zastupitel-
stva Nového Města na Moravě do-
stali tři zástupci.

Jelikož působím v osadním výbo-
ru obce Slavkovice, byl jsem také 
nespokojen s dosavadním přeroz-
dělováním finančních prostředků 
pro místní části v období deseti let. 
Město Nové Město na Moravě má 
devět místních částí, ve kterých žije 
cca 2200 obyvatel. V každé obci je 
zvolen osadní výbor, který se po-
dílí na vedení obce. Jako každý rok 
před návrhem rozpočtu sepisu-

jí osadní výbory požadavky na in-
vestiční akce a opravy, které chtějí 
realizovat v daném období.

Bohužel v posledních letech bylo 
schváleno malé procento investic, 
které směřovaly do místních částí. 
Navrhované požadavky se neustále 
opakují a když během pěti let a ví-
ce dojde k realizaci, tak je to docela 
úspěch. Samozřejmě proběhly vel-
ké a finančně náročné akce, jako 
je plynofikace obcí (bohužel ne-
došlo k využívání sítí tak, jak bylo 
plánováno). Běžné údržby a opra-
vy v obcích zaostávaly, takže se ne-
ustále nárokují v současné době. 
Týká se to hlavně oprav místních 
komunikací, budov a rybníků 
v majetku města. Dalšími investi-
cemi, které nás čekají a spolknou 
nemalý finanční obnos, je vybudo-
vání a rekonstrukce kanalizačních 
sítí v obcích. Uvidíme, jaké budou 
zákonem a státem stanovené sumy 
a podmínky pro jejich realizaci. 

Doufejme, že se nám podaří na-

jít nějaký nový systém přerozdělo-

vání finančních prostředků, který 

bude spravedlivější a přehlednější 

pro další rozvoj obcí.

Dále bych chtěl, aby byly nadále 

podporovány zájmové organizace, 

spolky a sdružení, které stmelují 

kolektiv a zpestřují společenský ži-

vot občanů. Hlavní dík patří pře-

devším vedoucím orgánům těchto 

zájmových organizací, které čin-

nosti věnují hodně ze svého volné-

ho času. 

Ještě bych chtěl poukázat na pro-

blém, že hodně mladých lidí po 

absolvování vzdělání  odchází 

z našeho regionu do velkých měst, 

kde najdou práci odpovídající pro-

fesi za lepší finanční odměnu a ta-

ké seženou rychleji bydlení. Mys-

lím, že by bylo lepší, kdyby tito lidé 

neodcházeli a zůstali v tomto re-

gionu. Proto je nutné jim vytvářet 

pracovní a bytové podmínky pro 

budoucí život.

Neopomenu také oblast životní-

ho prostředí. Novoměstsko je nád-

herný kraj, který má co nabídnout. 

Apeluji na některé občany, kteří po 

sobě zanechávají různé druhy od-

padů, ať už ve volné přírodě, nebo 

ve městě. Je to sobeckost a lhostej-

nost vůči ostatním občanům, kte-

ří si chtějí zachovat zdravé a čisté 

prostředí, ve kterém žijí. Pro před-

stavu uvedu čas rozkladu někte-

rých odpadů: PET láhve 80 – 120 

let, sklo nikdy – asi 3 tis. let, ple-

chovka 5 – 15 let, nedopalek 10 – 

15 let. Chtěl bych poděkovat těm 

občanům, kteří šetří životní pro-

středí a třídí odpad.

Funkci zastupitele vykonávám 

poprvé. Člověk si vyslechne od ob-

čanů různá nařčení, jenže v mno-

ha případech není jednoduché 

rozhodnout. Každé rozhodnutí má 

své pro a proti. 

Chtěl bych popřát zastupitelstvu 

města, aby veškerá rozhodnutí byla 

přínosem pro rozvoj Novoměstska 

a ke spokojenosti občanů.

Ladislav Sochor,

člen zastupitelstva za Sdružení 

nezávislých kandidátů pro obce

Novoměstská interna...
(dokončení ze str. 1)
Ve finále půjde o rekonstruk-

ci a přístavbu pavilonu interních 
oborů a přístavbu rehabilitace. 
V úrovni 1. PP je umístěna rehabi-
litace, je osazena do svahu objektu 
a otevřena východní částí na terén. 
Program předpokládá vytvoření 
rehabilitačního centra. Toto cent-
rum mimo jiné bude obsahovat re-
habilitační bazén, vodoléčebný sál, 
tělocvičny, fyzikální terapii, ergo-
terapii a parafín. Dále jsou tu pra-
covny lékařů a sester a místnosti 
pro zázemí personálu.

Na 1. NP jsou umístěny vyšetřov-
ny interních a neurologických obo-
rů, urgentní příjmová vyšetřov-
na, kardiologie, EKG, EEG, EMG, 
endokrinologie, nefrologie, aler-
gologie, revmatologie, vyšetřovna 
SONO a ergometrie.V tomto pod-
laží je i příjem pacientů s čekárna-
mi. V severním křídle je velký dia-
lyzační sál s 11 místy a 1 izolačním 
boxem s 1 lůžkem. 

Další dvě poschodí budou vyu-
žívány jako hlavní lůžkový trakt 
včetně zázemí pro zdravotní per-
sonál. Projekt počítal s 4 křídly 

s kapacitou 30 lůžek. Jednolůž-

kové až třílůžkové pokoje bu-

dou mít vlastní sociální zařízení, 

pokoje budou vybaveny novými 

kůžky, které umožní polohování 

pacienta. K dispozice bude 131 

lůžko (120 lůžek interna a neuro-

logie, 11 lůžek JIP interní). V po-

sledním čtvrtém poschodí bude 

moderní jednotka intenzivní 

péče interních oborů. „Vybudo-

váním nových prostor a slouče-

ním interních oborů se zmenšuje 

stávající lůžková kapacita,“ uvedl 

ředitel nemocnice MUDr. Zde-

něk Kadlec.

Na celou dobu rekonstruk-

ce se přestěhuje vždy  pouze jen 

část lůžkového  interního oddě-

lení. na jiná oddělení nemocni-

ce, kde bude vytvořena lůžková 

kapacita pro pacienty s interním 

onemocněním. O lokalizaci jed-

notlivých pracovišť po dobu re-

konstrukce se pacienti mohou 

informovat na vrátnici nebo 

v infocentru u chirurgických 

ambulancí. Průběžné informace 

naleznete rovněž na www.hos-

pital-pe.cz nebo na www.zdravi-

-vysociny.cz.

dle tiskových materiálů
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SPODNÍSPODNÍ
PRÁDLOPRÁDLO

Nové Město na Moravě 
Žďárská 87
(naproti hotelu Sport)

Velký výběr:Velký výběr:
- dámského i pánského
 spodního prádla
- nočního prádla
- dámských i pánských
 halenek

Nabízíme nejkvalitnější Nabízíme nejkvalitnější 
značky uvedené na český trhznačky uvedené na český trh

...a mnoho dalších...

Těšíme se na Vaši návštěvu!Těšíme se na Vaši návštěvu!

Autoškola
Josef Kadlec

zahajuje

9. a 12. září

v 15 hod. v KD 

kurz

k získání

řidičského oprávnění

tel. 604 384 736

Letní biatlon
Sportovní klub lyžování Nové Město na Moravě a Český svaz biatlonu 

zvou všechny příznivce biatlonu na Český pohár – Atex cup v letním 
biatlonu pro kategorie dorostu a dospělých, který proběhne ve dnech 
23. a 24. srpna.  

Časový program:

sobota 23. 8. – závod s hromadným startem
12.30– 13.20 nástřel zbraní
13.30 start závodu s hromadným startem
50 min. po ukončení poslední kategorie vyhlášení výsledků

neděle 24. 8. – rychlostní závod
8.30 – 9.20 nástřel zbraní
9.30 start rychlostního závodu
45 min. po ukončení poslední kategorie vyhlášení výsledků

Stomatologická

pohotovostní služba
Ošetření je poskytováno v době 

9 – 12 hod.

23. 8. MUDr. Musilová, V. Meziří-

čí, 24. 8. MUDr. Bartoš, N. Veselí, 

30. 8. MUDr. Prášková, D. Rožín-

ka, 31. 8. MUDr. Jurková, Poříčí 11, 

V. Meziříčí,  6. 9. MUDr. Vorlíčko-

vá, Švermova 4, ZR, 7. 9. MUDr. 

Žák, Poříčí 11, V. Meziříčí. Aktuál-

ní změny je možno najít na interne-

tových stránkách novoměstské ne-

mocnice (www.nnm.cz)

Oznámení
Dovolujeme si tímto oznámit, že Sdružení Nové Město na Moravě, kte-

ré působí v našem městě již od roku 1998, upravilo svůj název a změnilo 
sídlo od června 2008. Nový název: Sdružení Nové Město na Moravě o.s. 
Nové sídlo: Drobného 301, 592 31 Nové Město na Moravě. Více informa-
cí se lze dozvědět z internetových stránek: www.sdruzeninovemesto.cz.

Výjezdní konzultace senátora Josefa Novotného
V pondělí 1. září 2008 se uskuteční od 13:30 do 

15:00 hodin konzultace pro občany na Městském 
úřadě v Novém Městě na Moravě. 

Od 15:30 do 17:00 hodin proběhnou konzultace 
v senátorské kanceláři ve Žďáru nad Sázavou (II. 
patro ČSOB).

INZERCE
• Daruji dvě koťátka do dobrých 
rukou. Nejraději do RD, tel. 561 
021 050
• Dřevěná šatní ramínka nabízím 
penzionům, hotelům..., zdarma, 
tel. 776 013 005
• Tento typ inzerce je zveřejňován 
zdarma, nevhodnější způsob podá-
ní inzerátu je e-mailem. 

Biatlonová
příprava

Novoměstští biatlonisté v rámci 
letní přípravy absolvovali dva zá-
vody v horských bězích. V sobo-
tu 12. července  na trati Police nad 
Metují - Hvězda v kategorii juni-
orů na trati dlouhé 9,5 km s pře-
výšením 450 metrů vyhrál Mi-
chal Žák, v kategorii žactva na trati 
dlouhé 800 metrů vyhrál Vojta Za-
hradník, na pátém místě doběhl 
Martin Žák. V neděli 13. července  
trať Náchod - Jiráskova chata dlou-
hou 9,5 km s převýšením 400 met-
rů v juniorské kategorii vyhrál Mi-
chal Žák.                   (SG)

Aerobic
• Dáša Kadlecová:
po 18 – 19 aerobic
st 18 – 19 aerobic

+ posilování
• Míša Hradilová:
st 19 – 20 aerobic

velká tělocvična gymnázia
od 1. září

Aerobic team
nábor začátečnic 1. – 3. tř.

3. září 16.30
tělocvična gymnázia

Městská policie informuje
I přes řadu pokutovaných nelze 

konstatovat, že krádeží v prodej-
nách významným způsobem ubý-
vá. Centrem zájmu již navíc nejsou 
jen velké obchodní domy a rafino-
vanost a vynalézavost zlodějíčků 
stoupá. Je často neuvěřitelné, ja-
kým způsobem dokážou odvést 
pozornost, ukrýt lup, či zmást pro-
dávajícího. Je proto jen dobře, že se 
za daného vývoje stále daří podob-
né kousky odhalovat, a je zcela na 
místě je tvrdě trestat.

Příkladem podobné krádeže může 
být případ z 30. 7., kdy byla kolem 
10:00 hodiny v prodejně konfekce na 
Masarykově ul. (U Koček) přistižena 
mladá žena ze Svratouchu. Její pokus 

o odcizení trička v hodnotě 150 Kč 
tentokrát nevyšel. Ukázalo se, ostat-
ně jako již v mnoha jiných případech, 
že žena rozhodně netrpěla finanční-
mi problémy. Hotovost na zaplacení 
pokuty totiž našla hned. 

Na dalším podobném případu 
chceme ukázat, jak snadné je stát 
se pachatelem trestného činu. Své 
o tom ví dvě ženy ze Žďáru nad Sá-
zavou, proti kterým je Policií ČR 
vedeno trestní stíhání pro krádež 
dle  ust. § 247 odst, 1 písm. c) tr. 
zákona. Zdánlivě nevinná krádež 
zboží v hodnotě 588 Kč ze dne 5. 8. 
v prodejně hraček a papíru na Ko-
menského nám. totiž nebyla přivo-
lanými posouzena jako přestupek, 
ale jako trestný čin. Proč? Zloděj-
ky totiž netušily, že výše škody pře-
stává být podstatnou okamžikem, 

kdy se lup pokusí bezprostředně po 
činu násilím nebo pod pohrůžkou 
násilí uchovat. 

Jak vyplývá z různých anket, je 
jedním z největších přání občanů 
našeho města žít v klidném a bez-
pečném městě. Jsme proto rádi, 
když nám ve splnění tohoto přání 
pomáháte. Konkrétním příkladem 
může být občan z našeho města, 
díky jehož včasnému upozornění se 
nám podařilo dne 8. 8. v 23:50 hod. 
zabránit v poškození osobního vo-
zidla zaparkovaného na Pavlovově 
ulici. K činu se chystali čtyři mladí-
ci z blízké vesnice. Jsme si vědomi, 
že pokud máme být úspěšní, měli 
bychom být vždy na správném mís-
tě. Protože ne vždy to je však mož-
né, je každý pár očí navíc velmi dů-
ležitý.         Petr Gregor, velitel MP
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NEJ-rychlejší nebankovní Půjčky a Hypotéky
Pro každého i pro důchodce a ženy na MD!

Nejnižší úrok v ČR, vyhodnocení zdarma

T: +420 721 606 487

TOTÁLNÍ  VÝPRODEJ  VELKÉ  SLEVY
• spodní prádlo – pánské, dámské

• metrový textil – záclony, dekorační látky, oblekovky
Jiří Veinlich Žďárská 41 Nové Město na Moravě

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ PÁROU
UŠITÍ PROŠÍVANÝCH 

DEK A POLŠTÁŘŮ
VELKÝ VÝBĚR

SYPKOVIN

LŮŽKOVINY
PRO ALERGIKY

příjem a výdej zakázek

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

OBUV SLÁMOVI

Komenského nám. 135
(u obch. Albert)

721 277 347

po – pá 8,30 – 17 h

www.luzkoviny-burdova.blog.cz

!!! ÚVĚROVÁ SENZACE !!!
!!! VYPLÁCÍME EXEKUCE !!!

!! DŮCHODCI, ŽENY NA MD, OSVČ I NEZAMĚSTNANÍ !!

!!! bez zkoumání registrů s úrokem 7,1% ročně !!!
60.000,- za 1111,-

nebo 110.000,- za 2111,- na 6 let
Tel.: 777054521

FINANČNÍ PORADENSTVÍ

specializace na hotovostní úvěry – bez jištění, do 120 tisíc,

bez poplatků, 90% klientů od nás odchází s penězi.

tel: 721 584 731

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

INZERCEKEŠOVKA, a. s.
Nová společnost

na trhu s financemi.
Hledáme schopné

a iniciativní
spolupracovníky.

Zajímavé provize.

Tel.: +420 773 989 840

• Jezdím pravidelně trasu NM – 
Jihlava, hledám spolucestující, tel. 
602 730 793
• Prodám sedací soupravu (roz-
kládací gauč, 2 křesla, vysoký po-
sed), samet medové barvy, cena 12 
tis. Kč, dohoda možná, konferenč-

ní stolek zdarma, e-foto zašlu, tel. 
608 806 447
• Prodám starší byt před rekon-
strukcí v NM, cena 800 tis. Kč, tel. 
737 832 250
• Prodám stavební pozemek v KÚ 
Vříšť, parcela 18/1 4845 m2, tel. 
605 714 304

• Daruji 2 černá koťátka, kočičky. 
NM, tel. 566 615 236

Kvalifikovaná účetní 
nabízí

vedení daňové evidence 
a účetnictví

tel. 737 42 11 88
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Josef Novotný (56) – senátor, předseda senátního klubu SNK, 
dlouhodobě se věnuje zdravotnictví, sociální politice, dopravě 
a problémům Vysočiny. Proslul jako dlouholetý bojovník za omeze-
ní hazardu, brání práva malých akcionářů a důrazně vystupuje pro-
ti korupci. Člen předsednictva Sdružení měst a obcí proti hazardu, 
vzděláním energetik. 

Jedenáct let byl starostou Bystřice nad Pernštejnem, pod jeho vede-
ním se město zbavilo, jako první v republice, hracích automatů a výraz-
ně se ekonomicky pozvedlo. 

Vyznává životní heslo „Dobrý politik by měl vidět dál než na konec 
svého volebního období a jeho nejvyšším zákonem musí být prospěch 
občanů.“

www.novotnyjosef.cz, mobil: 603 582 659 

Senátor Novotný proti hazardu, proti korupci
Jste znám jako bojovník proti 

hazardním hrám.  Hrál jste ně-
kdy Vy osobně, nebo někdo z Va-
šich blízkých?

Během patnácti let jsem navští-
vil snad všechny typy hazardních 
zařízení, ale sám jsem, ani nikdo 
z mé rodiny, nehrál. 

S hracími automaty jsem se popr-

vé setkal jako radní Bystřice v roce 

1990 a tehdy jsem ještě neznal je-

jich škodlivost. O čtyři roky poz-

ději jsem byl zvolen starostou měs-

ta a s automaty už byly problémy. 

Museli jsme řešit prudký nárůst 

majetkové kriminality a podaři-

lo se nám dokázat, že se na ní vel-

kou měrou podílí právě gambler-

ství. Největším impulzem pro mě 

tehdy byla sebevražda hráče - otce 

rodiny, který nadělal dluhy a nevě-

děl jak dál. Tehdy jsme jako první 

v republice začali pomocí vyhlášky 

hazardní hry regulovat a podařilo 

se nám je vytlačit z města. 

Jak na to hráči reagovali? 

Všichni hrát přestali, nevím 

o žádném z nich, který by někam 

dojížděl. Osobně jich znám několik 

desítek z celé republiky, navštěvuji 

je i při terapiích v léčebnách a vím, 

že nejvíce ze všeho potřebují hazard 

znepřístupnit. Patologické hráčství 

je v českých poměrech téměř ne-

vyléčitelnou nemocí, protože her-

ny jsou dostupné na každém rohu 

a přístup k nim je „bezbariérový“. 

Ve vyspělých státech musí být hráči 

registrováni a ti patologičtí jsou vy-

loučením přístupu chráněni. 

Současný zákon o loteriích ne-

stačí?

Zákon o loteriích je kogentní, 

tzn., že nepřipouští žádné výjim-

ky. Přesto je kompletně obchá-

zen. Není dodržována výše sázek 

na jednu hru, hrají se nepovolené 

internetové hry, funguje zde téměř 

200 „pseudokasin“, ve kterých není 

třeba dodržovat přísnější pravidla 

pro kasina, švindluje se s odvo-

dy na veřejně prospěšné účely a u 
všech her je úplně běžné technické 

ovlivňování průběhu hry v nepro-
spěch hráčů. Na konkrétní poruše-
ní jsem v loňském roce upozornil 
policii i ministra financí Kalous-
ka, policie případ vyšetřila a ob-
vinila jeho náměstka. Poté ale za-
sáhlo státní zastupitelství s tím, 
že nelze obvinit jednoho člověka, 

když selhává systém, vyšetřovatel 
byl z funkce odvolán a případ vy-
šel do ztracena. U nás totiž platí 
kolektivní nezodpovědnost, nikdo 
za nic nemůže, všechna pochybení 

nakonec vyšumí a dopadnou pou-
ze na občany. 

Co mohou dělat blízcí hráčů, 
pokud zjistí, že mají v rodině 
gamblera?

Měli by se rychle spojit s odborní-
kem a tzv. „chladnou láskou“ hráče 
oddělit od peněz v hotovosti a kon-
trolovat veškerý jeho volný čas. Nej-
horším přístupem je uhradit za něj 
dluhy a věřit, že sám přestane hrát. 
V každé větší obci je hazardní hra-
ní umožněno, proto je dohled nad 
hráčem velmi složitý. Je nutné žá-
dat o regulaci hazardu také vede-
ní obcí i poslance, protože ti mohou 
gamblerům pomoci nejvíce. Je to vi-
dět ve Velkém Meziříčí, kde nemají 
s dopady hazardních her žádné pro-

blémy. Ve Žďáře si vedení města pe-

níze z hazardu pochvaluje a za po-

slední roky jsem zde zaznamenal tři 

sebevraždy kvůli psychickým pro-

blémům se závislostí na hazardních 

hrách. V rámci svých možností jsem 

absolvoval již desítky besed se stu-

denty, kde se jim snažíme společně 

s gamblery a psycholožkou nebez-

pečnost hraní vysvětlit.

Jste předkladatelem novely lo-

terijního zákona, která by měla 

umožnit obcím hazard omezit 

a více chránit hráče. Proč je tak 

těžké hazard v Česku regulovat?

Hazard má u nás zelenou proto, že 

společnosti, které jej provozují, ne-

daní tak jako ostatní firmy, ale mají 

umožněny místo daní tzv. odvody 

na veřejně prospěšné účely. Zname-

ná to, že přispívají podle vlastního 

uvážení sportovcům, školám, círk-

vím i politickým stranám, ale i svým 

vlastním nadacím. Tím si kupují ve-

řejné mínění. Naše novela jasně de-

finuje i zakázané internetové hraní 

a znemožňuje po vzoru Německa, 

Francie a USA bankovní převody na 

účty nadnárodních společností, kte-

ré u nás toto hraní nezdaněně pro-

vozují. Státu tak jenom přes inter-

net uniká ročně cca 5 miliard korun, 

internetové hraní přímo ohrožuje 

také ženy a děti, tedy skupinu, které 

se dosud gamblerství vyhýbalo. Se-

nátní novela postoupila do druhého 

čtení a bude záležet na novém slože-

ní Senátu, jak se k ní postaví. 
Často upozorňujete na korupci. 

Jak velký je to u nás problém?

Snížení korupce je jedinou ces-
tou k posílení veřejných rozpočtů. 
Předražené veřejné zakázky se to-
tiž přímo promítají do života všech 
obyvatel. Například „nafouknu-
té“ investice do bytové oblasti jsou 
pak základnou pro výpočet nájmů. 
Bydlení u nás proto cenově neod-
povídá jeho úrovni a patří k rela-
tivně nejdražším na světě. Korup-
ci ve veřejných zakázkách platíme 
všichni také ve službách, energiích, 
nedostatek peněz se projevuje níz-
kými důchody apod. Za nemrav-
né považuji i to, když si postaví 
několik straníků za státní peníze 
rekreační zařízení. Smysluplnost 
a rentabilitu veřejných zakázek, 
zejména armádních, nikdo ne-
zkoumá, platí zásada, čím je stavba 
dražší, tím vyšší jsou provize. Pří-
kladem je justiční palác v Brně. 

V čem vidíte hlavní příčinu ko-
rupce?

Zdědili jsme neúctu k veřejnému 
majetku a po revoluci jsme si mys-
leli, že stačí „zacinkat klíči“ a dál se 
o nic nestarat. Výsledkem je rozkra-
dený státní majetek, vysoké zadlu-
žení a korupce, zejména ve veřejné 
správě. Politické strany spotřebují 
na své permanentní kampaně něko-
likanásobně víc peněz, než dostáva-
jí od státu a přiznaných sponzorů. 
Peníze získávají i za přidělení veřej-
ných zakázek, kdy vyžadují od sta-
vebních firem například procenta 
z objemu jejich přidělení. 

Máme-li korupci snížit, je třeba 
začít od transparentních volebních 
kampaní a své sponzory veřejně při-
znat, nebo ještě lépe, od sponzorů 
peníze nebrat. Většinou každý čeká 
protislužbu, třeba úpravou přísluš-
ného zákona nebo veřejnou zakáz-
kou. Musíme odpolitizovat státní 
zastupitelství a policii, najít mecha-
nismus odvolání nepoctivých soud-
ců, ale hlavně se začít o věci veřejné 
intenzivně starat a nenechat se „obl-
bovat“ neustálými sliby.

Děkuji za rozhovor, přeji Vám 
hodně úspěchů a sil do další 
práce.

Pro www.novotnyjosef.cz
se ptala Jaroslava Marešová

Na snímcích senátor Josef No-
votný na Dnu dětí v N. Městě a s 
novoměstskými seniory v Senátu 
v Praze. 
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Pouťové radovánky na Vratislavově náměstí v sobotu 16. srpna  poněkud 
poznamenalo počasí, ale barevný vláček si své pasažéry přilákal.

Kazmírův rybník – jak se věci mají
(dokončení ze str. 5)
Nakonec několik slov ke strán-

ce ekonomické. Celá obnova ryb-
níka vyšla na 11.758.930 Kč. Část-
kou 10.096.947 Kč přispěl Státní 
fond životního prostředí ČR, zby-
tek financovalo ze svých zdrojů 
město. Již sama nezvykle vysoká 
výše dotace v sobě skrývá fakt, že 
celý projekt byl i na úrovni SFŽP 
ČR podroben důkladné analýze, 
a rozhodnutí o jejím přiznání v té-
to výši to, že vyhodnocení dopadlo 
velice dobře. Přijetí dotace s sebou 
samozřejmě nese i povinnost spl-
nit podmínky poskytovatele.

K projektu přispěl i správce toku 
Povodí Moravy a.s., který akci pod-
pořil údržbou toku nad rybníkem.

Tolik na vysvětlenou k pochyb-
nostem a kritikám, které se neu-

stále objevují. Chápu, že pohled 
na věc kolemjdoucího člověka 
není povětšinou zatížen odbor-
nými souvislostmi a odpověd-
ností, ovšem akce, které město 
připravuje a realizuje, jsou po-
staveny opravdu více, než jen 
na laickém úsudku a vizuálním 
efektu. Do jejich přípravy jsou 
zapojeni odborníci s dlouholetý-
mi zkušenostmi, jsou respekto-
vána stanoviska dotčených orgá-
nů a odborných institucí, správců 
dotačních titulů a  možná řeše-
ní jsou vyhodnocována ze všech 
možných hledisek. Snahou je při-
pravit stavby především funkční 
a bezpečné.  

Ing. Lubomír Kubík, odbor ISM
Foto nahoře vlevo: 14. 4. 2004, 

foto nahoře vpravo: 12. 8. 2008

Při příležitosti tradiční pouti na Kostelíčku připravili novoměstští chova-
telé i letos výstavu drobného zvířectva (na snímku předávání cen nejlepším 
chovatelům  Jaroslavu Halvovi za kolekci drůbeže,  Ladislavu Střešňákovi 
za kolekci holubů a Miloši Mičkovi za kolekci králíků, více o výstavě v příš-
tím čísle). 

Setkání s houbou, jejíž neobvyklý vzhled lze snad nejlépe připodobnit 
k malé rudočerné chobotnici, je stále vzácností. Tento exemplář našla a vy-
fotografovala paní Marie Judová z Hlinného jen několik metrů od svého 
domu.

Houba se jmenuje květnatec Archerův a pochází z australsko-tasmanské 
oblasti. V České republice se častěji objevuje v oblasti Krkonoš. Poprvé byla 
v našich zemích zaznamenána v roce 1963 na Prachaticku.


