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Novoměstsko

Novoměstské gymnázium v novém školním roce
Začátkem školního roku 2008/

2009 přivítala žáky nově zrekon-
struovaná budova školy. Díky 
rekonstrukci budova opravdu „pro-
koukla“. Jaké stavební úpravy se bě-
hem posledních let uskutečnily?

Během dvou let prošlo gymnázi-
um rekonstrukcí topného systému, 
který byl již zastaralý a nevyhovo-

val moderním podmínkám pro-
vozu školy. Došlo k rekonstruk-
ci a tzv. celkovému vybalancování 
topného systému s tím, že se tepel-
ná pohoda ve škole radikálně zlep-
šila oproti předcházejícím rokům. 
V součinnosti s rekonstrukcí top-
ného systému došlo také k výměně 
oken v budově školy. Loňský rok 

bylo započato s výměnou stávají-
cích oken za nová dřevěná okna. 
Byla vyměněna ve vnitřních atri-
ích školy a letošní prázdniny do-
šlo i na  okna ve vnější části budo-
vy. Výměna oken v přístavbě školy 
je plánována v nejbližších letech. 
Při této nákladné opravě byly vy-
malovány všechny třídy a kabinety 

a přilehlé technické prostory. Cel-
kové náklady převýšily částku 6 
milionů korun. 

Při výběru barevného provedení 
nových oken bylo přihlédnuto ke 
kompatibilnosti  se stávající barev-
nou úpravou fasády a tomu, aby 
okna byla v dřevěném provedení. 
Výsledkem dlouhé diskuse je stá-
vající barva nových oken a myslím 
si, že vítězná stavební  firma pro-
vedla dokonalou práci.

Novoměstská veřejnost změnu 
jistě zaregistrovala. Další velice zda-
řilou rekonstrukcí prošla aula školy, 
která umocňuje historickou atmo-
sféru budovy a její obnovenou krá-
su si mohou užívat nejenom stu-
denti a zaměstnanci školy, ale také 
její návštěvníci, na které se těšíme 
například při některém z koncertů 
pěveckého sboru gymnázia.

Profesorům a studentům přeji 
pohodový školní rok, plný nových 
informací a  setkání.

 PaedDr. Milan Pavlík

Jaký byl půlden s hejtmanem v Novém Městě na Moravě?
neúrodné země a kamení, je jasné, 
že je buď blázen, nebo o Vysočině 
nic neví.“ vystihuje postoj autorů 
Miloše Vystrčila a Novoměšťáka 
Michala Šulce k území, které je na-
ším domovem. Obsah knihy čer-
pá z výsledků práce odboru analýz 
krajského úřadu a je důkazem, že 
Vysočina rozhodně není v České 
republice zaostalým krajem. Tyto 
skutečnosti ovlivňuje každý z nás.

Krátká procházka městem, před-
stavení jeho silných i slabých strá-
nek, potřeb a investičních zámě-
rů nás dovedla k tělovýchovnému 
středisku a tématu regeneračního 
centra. Půlden byl ukončen veče-
ří s představiteli podnikatelské ve-
řejnosti a zástupci významných in-
stitucí. Ukázalo se, že s výjimkou 
nemocnice mají  největší zaměst-
navatelé ve městě stejný problém. 
Protože všichni velkou část své vý-
roby vyvážejí, posilující koruna 
jim dělá vrásky na čele. 

Takový byl tedy půlden s hejtma-
nem v Novém Městě na Moravě  - 
ve čtvrtek 18. září.
Zdeňka Marková, starostka města

Na návštěvě Střední odborné 
školy na Bělisku Miloš Vystrčil ne-
zapřel profesi středoškolského uči-
tele přírodovědných předmětů, 
ihned jak vstoupil mezi studenty 
do třídy. Vedle samotného vyučo-
vání jej zajímalo, jak se škola s od-
stupem času po sloučení s dalšími 
dvěma školami vyvíjí, jaký je zájem 
o studium a jak by měl kraj postu-
povat v podpoře učňovských, ze-
jména technických oborů.

Zajímavým zážitkem byla prohlíd-
ka firmy Sporten. Pracná, kvalit-
ní výroba lyží není k vidění na kaž-
dém kroku a hejtmanovo uznání si 
zaměstnanci i vedení firmy zaslou-
ží. Složitost a preciznost technolo-
gie včetně zajímavých povrchových 
úprav s nevšedními motivy byla vel-
kým, ale příjemným překvapením.   

Diskuse se členy rady města, zá-
stupci příspěvkových organiza-
cí a zaměstnanců úřadu se točila 
kolem spolupráce s krajským úřa-
dem a knihy s názvem Jak se žije 
na Vysočině. Motto knihy: „Po-
kud někdo říká, že naše Vysočina 
je chudý kraj s poli plnými hnědé foto: Jan Kaleta 
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Narození

Úmrtí

Sňatky

Klub seniorů

Kino

Horácká galerie

Kulturní dům

Horácké muzeum

Městská knihovna

 13. 9. Ján Baťka (1947)
 16. 9. Karel Dvořák (1924)
 19. 9. Hana Beníšková (1940)
 21. 9. Zdeněk Jambor (1937)
 23. 9. Aleš Svoboda (1953)
 25. 9. Marie Svobodová  (1932)
 (Radňovice)
 26. 9. MUDr. Václav Jordán (1932)
 29. 9. Ján Petro (1926)

10. 9. - 10. 10.  „Andrë Notti - Tanec“ výstavka fotografií přístupová 
chodba knihovny 1. poschodí
6. 10. - 11. 10. Týden knihoven - „Knihovny - rodinné stříbro“ 
V tomto týdnu máte  možnost přihlásit  se do Městské knihovny v No-
vém Městě na Moravě zdarma a to v akci „Čtu s mámou, čtu s tátou“. Jedi-
ná podmínka je, přihlásit spolu s jedním rodičem jedno dítě. 
Čeká na Vás spousta zajímavých knih a časopisů.
Po celý měsíc říjen budou probíhat knihovnické lekce pro žáky ZŠ. 

Klub maminek
Zvoneček

Jubilanti
Z významných

výročí

út 7. 10. Pavel Novák - pro školy
st 8.10.  v 19 hod. Jablkoň -  Po-
prvé jsme hudebníky Jablkoň spat-
řili v létě roku 1997. Uchvátili nás 
svou nezvykle dynamickou expe-
rimentální hudbou. Jsou opravdu 
originální. Jablkoň využívá ke své 
hře různé nástroje, od běžné ky-
tary, bubnu a trubky, přes foukací 
harmoniku až po hustilku a různě 
znějící kovové předměty. Je ob-
divuhodné, na co vše se dá hezky 
hrát. Dynamiku této hudby umoc-
ňují hudebníci svým zpěvem, tóny 
a výkřiky. 
so 11. 10. - Burza minerálů, šper-
ků a zkamenělin - přísálí
út 14. 10. v 16 hod. - Autogrami-
áda Zdeňka Červenky nad knihou 
Islámističtí teroristé v Praze
út 14. 10. v  17 hod. Další beseda 
s cestovatelem Jiřím Kolbabou, 
tentokrát na téma Čína - Tibet
st 15. 10. v 16 hod. Kurs - VZTA-
HY II. - Soňa a Mirek Navrátilovi 
nás provedou problematikou řeše-
ní konfliktů, stagnace profesního 
růstu, apod. Na závěr intenzivní 
dikša. Cena 450 Kč
po 20. 10. v 19 hod. Katapult Po-
slední turné... Na rozloučenou - 
Původní název skupiny, založené 
v roce 1974, ze které vlastně Kata-
pult vznikl, byl Mahagon. Za dobu 
svého působení až do letošního 
roku je o Katapult obrovský zájem 
a koncerty následují v nekonečné 
řadě za sebou. Ohlášené Poslední 
turné ... Na rozloučenou je nekom-
promisně rozjeto a těšíme se, že se 
i Vy zúčastníte  jednoho z posled-
ních koncertů, který se koná v kul-
turním domě.

Z důvodu úrazu Marie Rottro-
vé se původně plánovaný kon-
cert (29. 9. 2008) přesouvá na čt 
4. 12. 2008 - 19:30 hod. Zakoupe-
né vstupenky zůstávají v platnos-
ti. Zbývající vstupenky je možno 
dále zakoupit v IC.

6. 10. po  - Vycházka na Svárov, 
sraz ve 14 hod. u OD BILLA  
13. 10. po, 16 hod.,  DPS -  Bese-
da se senátorem ing. Novotným.  
Výbor Klubu ve 14,30 hod.            
20. 10. po, DPS, 16 hod. -   Hudeb-
ní odpoledne -  zahraje nám trio 
ing. Bajer, ing.Urban, Mgr. Havlík

4. so ve 20 h.
Rolling Stones:
Sex, drogy a rock´n´roll
USA 2008, hudební, české titulky, 
108 min, přístupný, premiéra, 65 
Kč -  Hudební dokument o legen-
dární kapele, která hraje již 45 let.
7. út ve 20 h., 8. st ve 20 h.
MAMMA MIA!
VB/USA 2008, romantická kome-
die-muzikál, české titulky, 108 min, 
přístupný, premiéra,  65 Kč - Idylic-
ký řecký ostrov, holka na vdávání, 
jedna potrhlá matka, tři potenciální 
otcové a nesmrtelná ABBA. 
11. so ve 20 h.
Paříž   Filmový klub
Francie 2008, romantické drama, 
české titulky, 130 min, nevhod-
ný do 12 let, premiéra 65 Kč - Pří-
běh nemocného Pařížana. Úvahy 
o smrti se setkávají s hodnotou ži-
vota, života druhých a života sa-
motného města nad Seinou.
15. st v 18 h.
Kung Fu Panda
USA 2008, animovaná komedie, 
česká verze, 92 min, přístupný, 65 
Kč - O líné, neuctivé a flakáčské 
pandě, která se musí naučit kung-
-fu, aby zachránila Údolí Klidu 
před zlým sněžným leopardem.
18. so ve 20 h. 
Sirotčinec
Mexiko/Španělsko 2007, horor, 
české titulky, nevhodný do 12 let, 
premiéra,  65 Kč - Dům obklope-
ný záhadou, cosi tajemného čeká 
na  příležitost způsobit hrůzostraš-
nou tragédii.

13. 10. Nebojme se internetu Kurzík 
práce s počítačem. Vše bude podříze-
no zájmu maminek, hlídání dětí za-
jištěno, vede Jiřina Hudečková
15. 10. Kulinářská dílna - zdravé 
saláty, inspirace jak rychle a chut-
ně obměnit jídelníček i s použi-
tím voňavých bylinek, vede Kami-
la Jamborová

16. 10. v 17. h. vernisáž výstavy 
Milan Janáček - grafika, malba, 
ilustrace
Jaroslav Svoboda - Sklo (do 2. 11.) 
Listování grafickou sbírkou (L-N) 
(do 26. 10.)

ŠENKOVNÍ
SLAVNOSTI

17. října Vratislavovo náměstí
novoměstský pohodový jarmark 

Návštěvníci se pravděpodobně 
dočkají točeného piva,

medového piva, zabíjačky
a snad i posvícenských koláčů. 

Dočkají se i hudby a zábavy.
Více na plakátech. 

Akce se uskuteční za finanční
podpory z Fondu Vysočiny.

Koncert
scholy od sv. Kunhuty

neděle 12.října v 16 hod.
kostel sv. Kunhuty 

 Nové Město na Moravě

23. 9. 1858 se v Dalečíně naro-
dil Josef Koněrza (učitel, osvěto-
vý pracovník, překladatel, spisova-
tel, 150. výročí narození, zemřel 9. 
5.1948 v Jámách u Žďáru n.S.)
26. 9. 1908 se v Radoškově u Velké 
Bíteše narodil Antonín Rovenský 
(SŠ učitel /v N. Městě 1936-1951/, 
hudebník, 100. výročí narození, ze-
mřel 30. 11. 1989 v N. Městě)
13. 10. 1868 se v Morkůvkách 
u Klobouk narodil MUDr. Šimon 
Škrla (lékař, starosta v N. Městě 
1919 – 1926, 140. výročí narození, 
zemřel 29. 2. 1944 v N. Městě)

90. výročí vzniku ČSR
Výstava, věnována významnému výročí našeho státu, je rozdělena do 

několika okruhů: 
1. světová válka;  Protirakouské hnutí a vznik ČSR; Legie; Vznik ČSR 

a Nové Město na Moravě; Památky na 1. světovou válku a vznik ČSR v na-
šem městě.

Téma výstavy dokumentují  převážně archiválie z vlastních sbírek Ho-
ráckého muzea, z nichž některé  budou vystaveny poprvé (např. listina 
vložená do základního kamene pomníku T.G. Masaryka při jeho znovuin-
stalaci v roce 1947).

Spolek rodičů při ZŠ Leandra Čecha, Nové Město na Moravě,
občanské sdružení ve spolupráci s brněnským Muzeem romské kultury

zve děti i rodiče v sobotu 18.října od 10 do 14 hodin 
do budovy školy na
PESTRÝ DEN,
jehož motto zní

JSME RŮZNÍ A TO JE DOBŘE
PROGRAM:
10.00 – 10.30  Módní přehlídka s hudbou 
 (ukázky tradičních romských oděvů)
10.30 – 11.30  „Děti větru“ 
 (povídání o romské rodině, zvycích a tradiciích, videoprojekce) 
11.45 – 14.00 Výtvarně-řemeslná dílna
Hudebně-taneční dílna
Hravá dílna 
(Můžete vyzkoušet romské tradiční rukodělné techniky, tanec a zpěv nebo si 
společně zahrát hry „proti předsudkům“.  Program v jednotlivých dílnách je 
určen pro skupinu max. 20 dětí a trvá cca 30-40 minut,  je tedy možné po-
stupně navštívit všechny tři dílny.  

VSTUP ZDARMA, PRO ÚČAST V DÍLNÁCH
DOPORUČUJEME VZÍT S SEBOU PŘEZŮVKY.

 2. 10. Ing. Zdeněk Petr 75 let
 3. 10. Emilie Jarošová 80 let
 6. 10. Vlasta Librová 96 let
 13. 10. František Olišar 80 let
 15. 10. Marie Buchtová 85 let
 18. 10. Zdenka Konečná 86 let
 23. 10. Marie Sklenářová 80 let
 30. 10. Anna Chlebečková 89 let
 30. 10. Josef Kabrhel 75 let
Všem jubilantům blahopřejeme!

6. září
Kateřina Pokorná

Dušan Hofírek
13. září

Vendula Kašubová
Adam Swaczyna

Jana Čípková
Jan Kyncl

 8. 9. Tomáš Pala
 15. 9. Ondřej Kabelka
 16. 9. Lukáš Kunstmüller
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Hospic stojí za svou pracovnicí
Dne 19. září přinesly sdělovací 

prostředky první informaci o ne-
uváženém činu ředitelky Středis-
ka hospicové péče v Novém Měs-
tě na Moravě Ivy Kondýskové.  Bez 
vědomí ošetřující lékařky poda-
la v rámci hospicové péče o jihlav-
skou pacientku s nádorovým one-
mocněním lék Sevredol. Tento lék 
patří do skupiny opiátů a jeho po-
dávání smí povolit pouze lékař.

V následujících dnech  se v tis-
ku i v televizi začaly objevovat dal-
ší informace a spolu s nimi i otázka 
- Proč to udělala? Nelze zpochybňo-
vat, že byla překročena právní nor-
ma. Její čin budou posuzovat  práv-
níci a v příslušný čas se dozvíme 
verdikt. Ale jaké je pozadí onoho 
činu? Jak jej hodnotí zaměstnava-
tel? Jak  kolegové z jiných hospiců? 
Je pravda,  že  čeští lékaři často váha-
jí s podáváním opiátů pacientům tr-
pícím špatně utišitelnými bolestmi? 
Byla konkrétní pacientce poskytová-
na lékařská péče odpovídající jejímu 
stavu? A nakonec samozřejmě - Kde 
se sledovanost nad přísně sledova-
ným lékem ztratila?

Novoměstsko si neklade za cíl 
pátrat a soudit. Může však připo-
menout řadu děkovných slov, která 
byla v minulých letech zveřejňová-
na ve společenské rubrice, kterými 
pozůstalí děkovali jak Hospicové-
mu hnutí Vysočina, tak jmenovi-
tě paní Kondýskové za péči, vstříc-
nost a lidskost v péči o umírající 
příbuzné.   

K případu se v rozhovoru vyjád-
řil předseda Hospicového hnutí -  
Vysočina, o.s. Vojtěch Zikmund.

Domnívám se, že práce terénní-
ho hospicu, jakým je právě HHV, 
je obtížnější než práce v hospi-
cech kamenných, kde je  lékařský 
dohled soustavnější. A v nichž se 
tišícími léky zřejmě tolik nešetří.

To nemohu posoudit. Zásadním 
problémem hospicové organiza-
ce neziskového typu je nedostatek 

finančních prostředků na zaměst-
nání lékaře v plném nebo aspoň 
částečném úvazku. HHV svým 
způsobem vyvíjí průkopnickou 
činnost, která dosud není zcela le-
gislativně ošetřena. 

Kolik terénních hospiců v České 
republice je celkem? A mají vaši 
kolegové rovněž pocit, že získat 
pro konkrétního pacienta tišící 
prostředky bývá někdy obtížné?

Podobných hospiců, jako je HHV, 
doposud není mnoho. A zkuše-
nosti s občasnou neochotou podá-
vat silně tišící léky mají obdobné. 
Proč? Důvodem může být jak cena 
léků, tak i povinnost předepisovat 
tyto léky na recept s modrým pru-
hem. Někteří lékaři  si  tyto recepty 
ani nevyzvedávají... Ale především 
bych chtěl zdůraznit, že naše hos-
picová činnost není jen o tlumí-
cích lécích, ale o doprovázení umí-
rajícího a úzkém kontaktu s celou 
jeho rodinou v jejich přirozeném 
domácím prostředí. V tom je spe-
cifikum domácí hospicové péče, 
kterou provádí HHV.

Předpokládáte, že tento prece-
dens, kdy ošetřující lékařka odje-
la a pacientku,  kterou zanechala 
v domácím ošetřování, tedy ni-
koliv v lékařském zařízení,  ne-
zabezpečila tlumícími léky, něco 
změní? Tedy k lepšímu z hlediska 
pacientů?

Ano, něco se změní. Krajský úřad 
v Jihlavě nyní chce podat návrh zá-
kona na zpřísnění pravidel v uží-
vání opiátů. A na odbornou i širo-
kou veřejnost apeluje i prohlášení 
Asociace poskytovatelů hospicové 
paliativní péče. Celá skutečnost by 
měla vést k domyšlení a vypraco-
vání  legislativní normy pro domá-
cí hospicovou péči. Tato výzva se 
na stránkách www.hospice.cz  ob-
jevila jako bezprostřední reakce na 
skutek paní Kondýskové.

Jste v kontaktu s rodinou oné 
pacientky?

Ano, manžel pacientky i její dce-
ra si nadále přejí, abychom o ne-
mocnou pečovali. S médií však 
komunikuje jen druhá část rodiny 
napojená na MUDr. Martu Doub-
kovou, která podala stížnost a ná-
sledné trestní oznámení. 

Jak se Vy a ostatní pracovníci 
HHV k celé záležitosti stavíte?

Občanské sdružení HHV si je vě-
domo porušení právní normy paní 
Kondýskovou, ale přesto za ní sto-
jíme. Jednala v nouzové situaci 
a pacientce pomohla od průlomo-
vé bolesti. Do té doby u pacient-
ky její obvodní lékařka nebyla té-
měř dva měsíce. Napříč velkému 
psychickému vypětí zaměstnan-
ci HHV nadále provádí domácí 
péče a chtějí dostát dobrému jmé-
nu HHV.

Obsáhlejší prohlášení je uve-
řejněno na webových stránkách  
www.hhv.nmnm.cz

Podpůrná petice je ke stažení 
na stránkách  http://michal.vogl.
sweb.cz 

Naše prohlášení a prohlášení 
Asociace chceme zveřejnit formou 
placené inzerce. Na tomto místě 
bych ještě rád připomenul otáz-
ky MUDr. Marie Svatošové, která 
se k případu rovněž vyjádřila (viz 
www.hhv.nmnm.cz): • Proč k to-
mu vlastně došlo? • Proč lékař-
ka nekonala svou povinnost a ne-
zajistila své pacientce adekvátní 
léčbu bolesti? • Jak to, že lékař-
ka u pacientky s touto diagnózou 
nepředvídala možnost průlomové 
(náhle vzniklé) bolesti a pacient-
ku předem nevybavila účinným 
lékem? • Navštěvovala lékařka 
nemocnou upoutanou na lůžko 
osobně a v potřebných interva-
lech, zajímala se o ni dostatečně, 
nespoléhala se jen na zprostřed-
kované informace, věděla o jejích 
bolestech? Pokud ne – proč? Po-
kud ano, proč to neřešila?

ptala se E. Jašková

Táborová základna v Olešné otevřena dětem a mládeži
V neděli 21. září  se „otevřely“ 

dveře olešenské táborové základ-
ny Domu dětí a mládeže Klubíč-
ko. Ředitel DDM Lubomír Šula ve-
řejnosti představil nové pracoviště 
své organice a nové plány.

Budova základní školy v Olešné, 
stará více než sto let, přišla v po-
sledních letech o školáky a poslé-
ze, přeměněná na školu mateřskou, 
i o předškoláky. Vedení města roz-
hodlo, že nevyužita nezůstane, že 
bude znovu sloužit dětem a mláde-
ži, i když v poněkud jiné podobě.

Od počátku roku, kdy byla budo-
va převedena na DDM, se zde pilně 
pracovalo a rekonstruovalo. Když 

odešli zedníci, zaplnily se místnos-
ti novým nábytkem a první tábor-
níci sem mohli na letní pobyt přijet 
už o těchto prázdninách. Že se jim 
v Olešné líbilo, dosvědčuje rezerva-
ce na pobyt v příštím roce.

V neděli 21. září  si veřejnost 
mohla prohlédnout celou budovu. 
Vnitřní vybavení je vkusné a účel-
né. Plně splňuje předpoklady pro 
nenáročné nocování a hygienu. 
Celodenní stravování zabezpeču-
je dobře vybavená kuchyň s jídel-
nou. Nechybí ani povinná marod-
ka, kterou by však ředitel DDM 
raději než pro malé pacienty občas 
využíval pro přespání zajímavých  

lektorů a hostů, které chce do kul-
turních programů DDM zvát. Dět-
ským aktivitám zcela jistě bude 
sloužit i přilehlá zahrada. 

V běžném školním roce budou 
základnu využívat děti z DDM na 
víkendových soustředěních jed-
notlivých kroužků, středy rezervu-
je ředitel DDM pro děti z Olešné, 
kterým chce dle jejich zájmu rov-
něž nabízet zajímavý program. Pro 
začátek je v Den otevřených dveří 
pozval na dětské divadelní před-
stavení, na projížďku na koních 
a do tvořivých dílen.    EJ

Fotografie ze Dne otevřených dve-
ří na str. 14.

Jak se žije
na Vysočině

Vysočina je krajem, který se 
za několik posledních let rozví-
jí nejrychleji ze všech krajů. To je 
základní zjištění, které se můžete 
dočíst v útlé knížečce s názvem 
„Jak se žije na Vysočině“, která je 
celá v elektronické podobě pří-
stupná i na www.kr-vysocina.cz 
v oddílu Tiskoviny kraje. 

Byl to Odbor analýz krajské-
ho úřadu kraje Vysočina, který 
z mého popudu analyzoval vý-
voj našeho kraje z hlediska dva-
nácti základních a ve statisti-
ce všeobecně respektovaných 
ukazatelů. Celkový výsledek je 
z hlediska rozvoje kraje pro Vy-
sočinu velmi lichotivý. 

To však neznamená, že nemáme 
co zlepšovat. Zatímco ve střední 
délce života, čistotě ovzduší nebo 
rychlosti zvyšování produktivity 
práce patříme mezi kraji k abso-
lutní špičce, v případě výdajů na 
výzkum a vývoj nebo průměr-
né tvorby hrubého fixního kapi-
tálu na obyvatele máme ještě co 
zlepšovat.

Právě v této době se knížka 
dostává do všech obcí kraje Vy-
sočina a měla by tam být pro 
všechny zájemce dostupná i fy-
zicky, a to buď na obecním úřa-
dě, nebo v knihovně.

Miloš Vystrčil, hejtman kraje

Hejtman kraje Vysočina
hostem

na Střední odborné škole
v Novém Městě na Moravě
Ve čtvrtek 18. září navštívil 

naši školu hejtman kraje Vyso-
čina RNDr. Miloš Vystrčil. Do-
provázeli jej starostka Nového 
Města na Moravě Zdeňka Mar-
ková a místostarosta  Stanislav 
Marek. Hejtman diskutoval s ve-
dením školy o optimalizaci sítě 
škol, o budoucnosti střední-
ho odborného školství a hlav-
ně o tříletých učebních oborech 
a jejich vývoji. Zajímal se i o to, 
jak se škola připojuje k využívá-
ní evropských fondů a které pro-
jekty realizuje.  

Hosté navštívili několik tříd stu-
dijních i učebních oborů. Pan 
hejtman ukázal, že doposud neza-
pomněl nic ze své učitelské minu-
losti, a rychle navázal kontakt s na-
šimi  studenty. Zjišťoval, jaké mají 
znalosti o našem kraji. 

Při návštěvě odborné výuky obo-
ru Zedník byl potěšen, že je o ten-
to učební obor velký zájem. 

Po celou dobu návštěvy pano-
vala velmi přátelská atmosféra.

SOŠ
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CELOPLOŠNÁ DERATIZACE v Novém Městě na Moravě
Vážení občané, opakovaně se na 

Vás obracíme s informací o celo-
plošné deratizaci, která bude v na-
šem městě realizována v měsí-
ci říjnu. Kladení prvních nástrah 
proběhne v termínu od 13. 10. 
2008 do 17. 10. 2008. Následně 
bude probíhat  kontrola pokládek 
a jejich případné doplnění přibliž-
ně  po 14 dnech od první poklád-
ky, celá akce závisí na vhodných 
klimatických podmínkách.

Prosíme Vás, abyste věnovali pozor-
nost následujícím informacím a or-
ganizačním pokynům a žádáme Vás 
o spolupráci při realizaci této akce.

Obecné informace: Deratizace 
se zabývá hubením škodlivých hlo-
davců, hlavně myší a potkanů, kte-
ří ničí stavební objekty, inženýrské 
sítě, znehodnocují potraviny a kr-
miva a sami jich každoročně znač-
né množství spořádají. Jsou také 
přenašeči různých onemocnění lidí 
a zvířat. Potkan  má  v příznivých 
podmínkách  velikou rozmnožo-
vací schopnost – např. 1 pár potka-
nů  může mít ročně až  800 potom-
ků. Proto je potřebný soustavný boj 
proti jejich množení. Deratizaci 
je povinen provádět každý vlast-
ník nemovitosti (budovy, nebo po-
zemku), kde k výskytu hlodavců 
dochází nebo kde se již přemnožili. 
Celoplošná deratizace  na území 
celého města se provádí pravidel-
ně každý rok.  Deratizaci pro město 

Nové Město na Moravě a případné 
zájemce ze stran firem provádí pra-
covníci firmy ASANAČNÍ SLUŽ-
BY Ambrož-Eler z Hamrů nad 
Sázavou, vedené MVDr. J. Von-
dráčkovou, tel.č.: 603 542 628.

Organizační pokyny a informace: 
Před vlastní deratizací je nutné, aby 
majitelé, nájemci a správci všech ob-
jektů provedli preventivní opatření, 
která mají zamezit vstupu hlodavců 
do objektů a přístupu ke krmivům 
a potravinám, aby. Jde  především 
o úklid sklepních prostor, suteré-
nů, okolí domů, míst pro umístě-
ní odpadních nádob, jímek, septiků, 
utěsnění vstupů do budov, sklep-
ních okének apod. Je třeba dbát na 
hygienické ukládání odpadků a po-
řádek v chovech domácích  či hos-
podářských zvířat. Jen tak se omezí 
možnost úkrytu hlodavců a zvýší se 
účinnost deratizačního zásahu. Po-
kud si firmy nebo jednotlivci pro-
vádí deratizaci vlastními silami, 
je třeba ji provést v termínu  s ce-
loplošnou deratizací za spoluprá-
ce všech zúčastněných. Jen tak má 
celoplošná akce význam a finanční 
prostředky vložené do této akce bu-
dou efektivně využívány.

Žádáme majitelé nemovitostí, 
aby nebránili provedení této akce 
a nenarušili tak výsledek celoploš-
né deratizace. 

UPOZORNĚNÍ!
1/ Upozorňujeme občany, že v do-

bě probíhající deratizace je třeba 
zamezit volnému pobíhání do-
mácích zvířat – psů a koček, bez 
dohledu chovatele. Předejdete tak 
možným komplikacím po náhod-
ném požití nástrahy nebo uhynu-
lého hlodavce Vaším zvířetem!
2/ Majitelé a správci všech objektů 
mají povinnost umožnit provedení 
deratizace podle zákona č. 200/1990 
Sb., o přestupcích a zákona č. 258/
2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
3/ Za účelem systematického 
provedení deratizačního zása-
hu bylo území města rozděleno do 
několika lokalit, ve kterých budou 
postupně proškolenými pracovní-
ky kladeny nástrahy.
4/  Nevyhazujte zbytky potravin 
na volná prostranství! Odhazo-
váním zbytků jídla na volné pro-
stranství K R M Í T E  hlodavce, 
které se snažíme likvidovat. 

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

Na tomto výše uvedeném kon-
taktu je možno domluvit požadav-
ky  občanů na provedení deratiza-
ce v jejich nemovitosti. 

Veškeré tyto informace byly 
v časovém předstihu zveřejněny 
na internetových stránkách, hlá-
šením místním rozhlasem a vy-
věšením na úředních deskách.

Marcela Kratochvílová,
odbor ISM

Koncem roku 2007 došlo při vel-
ké oblevě k velkému zvýšení vody 
v potoce tekoucím z Koupaliště 
a k poškození lávky u Cihelské-
ho rybníka. Lávka bude oprave-
na do konce letošního roku. Bu-
dou vybudovány nové základy, 
lávka bude tvořena kovovou kon-
strukcí s dřevěnou výplní (obdo-
ba lávky do Obory). Na tuto akci 
získalo město z dotačního pro-
gramu ministerstva pro místní 
rozvoj dotaci ve výši 80 % z cel-
kových nákladů. Celkové nákla-
dy jsou odhadovány na přibližně  
350 tis. Kč.

Neplatiči nájemného
Pravidelně každého čtvrt roku 

předkládá vedení Novoměstské 
správy budov s.r.o. radě města se-
znamy nájemníků, kteří neplatí 
nájemné.

V seznamech se objevují stá-
le stejná jména a mnoho neplati-
čů se již v Novém Městě nezdržu-

je a není tedy možno od nich dluh 
vymáhat. 

Relativně uspokojivý byl seznam 
neplatičů za 1. čtvrtletí letošního roku, 
kdy celková dlužná částka klesla pod 
jeden milion korun. Důvodem byla 
jedna z podmínek privatizace měst-
ských bytů - jednání o prodeji bytů 

vedlo město jen s nájemníky bez dlu-
hů na nájemném. Ve druhém čtvrt-
letí se však seznam dlužníků rozšířil 
o 19 nových jmen. Mnozí nájemníci 
zneužívají možnost neplatit nájem po 
tři měsíce, tedy po dobu, kdy jim dle 
platných zákonů nesmí být dána vý-
pověď z bytu. 

Ředitel a jednatel společnosti Lesy a zeleň odvolán
Na valné hromadě společnosti Lesy 

a zeleň s.r.o. dne 22. září byl odvolán ře-
ditel a jednatel společnosti Jiří Svatoň. 

Změnami ve zřizovací listině 
společnosti, které valná hroma-
da nejprve přijala, zanikly funkce 

dozorčí rady a funkce ředitele. Do 
funkce jednatele společnosti poté  
jmenovala valná hromada Stani-
slava Marka, místostarostu měs-
ta, a Ing. Josefa Pejchla, vedoucího 
odboru ISM. 

Společnost Lesy a zeleň ukon-
čí činnost k 31. 12. 2008. Od při-
jatých změn  si valná hromada 
slibuje, že započatý proces restruk-
turalizace, tedy ukončení činnosti, 
se urychlí a zjednoduší.

Krátce
� Rada města projednala na své 40. 
řádné schůzi dne 15. září další sérii 
navrhovaných změn Územního plá-
nu města. Z předložených pěti návr-
hů doporučila rada města, v souladu 
s doporučním komise pro architek-
turu,  zapracovat čtyři do připravova-
ných změn Územního plánu města.
� V kulturním programu oslav 90. 
výročí ČSR vystoupí v Horácké ga-
lerii Moravské klavírní trio. Rada 
města rozhodla přispět pořadateli 
částkou 5 tis. Kč.
� Informace i činnosti rady města 
zveřejněné na této straně podal mís-
tostarosta města Stanislav Marek.
� Náhradní úřední den za středu 
1. října (byl omezen provoz 
MěÚ) nabízí Městský úřad Nové 
Město na Moravě v pátek dne 10. 
října 2008, kdy budou pracoviš-
tě Městského úřadu Nové Město 
na Moravě pro veřejnost k dispo-
zici v úředních hodinách od 8.00 
do11.30 h. a od 12.00 do 16.00 h.
� Informační centrum  bude 
z provozních důvodů ve čtvrtek 
16. října uzavřeno.
� Tradiční sbírka staršího obleče-
ní a drobných předmětů pro Dia-
konii Broumov se uskuteční v lis-
topadu. Datum včas sdělíme.

Prodej pozemků 
zahrádkářům

Město připravuje prodej pozemků 
v zahrádkářské kolonii Pecen (smě-
rem k Zubří). Naopak nesouhlasí 
s prodejem zahrádek za ulicí Lesní 
směrem k chatě Mercedes. Tyto po-
zemky by bylo možno v budoucnu 
využít jako stavební parcely.

Monseova a Křenkova ulice 
před rekonstrukcí

Parkovacích míst je v N. Městě 
nedostatek. K nejproblematičtějším 
místům pro zaparkovaní  patří ulice 
Křenkova a Monseova. Rada města 
plánuje na druhou polovinu  roku 
2009 rekonstrukci obou ulic. K ná-
vrhu jak v těchto místech uspořá-
dat parkování a zároveň zabezpečit 
prostor pro zimní údržbu  i odvoz 
domovního odpadu byli přizvání i  
obyvatelé z těchto ulic.  Parkovací 
místa se podařilo zvýšit o 22 stání. 

Při této stavební akci bude rekon-
struována vodovodní síť, kanalizace, 
budou položeny nové chodníky. Cel-
kové náklady jsou odhadovány na 15 
mil. Kč. Z toho na část týkající se ka-
nalizace přispěje Svazek vodovodů 
a kanalizací částkou přibližně 3 mil. 
Kč (70 % nákladů) a na úpravu chod-
níků bude město žádat dotaci od Stát-
ního fondu dopravní infrastruktury.

Je pochopitelné, že rekonstruk-
ce obou ulic dočasně zkompliku-
je dopravu.
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Dohoda o budoucnosti novoměstského kina stále v nedohlednu

Jednání o kinu
Dne 2. 9. 2008 přijalo Zastupi-

telstvo města (ZM) usnesení pod-
le návrhu Rady města (RM). Zde 
z prostorových důvodů uvádím 
pouze nejnutnější fakta.

Areál kina byl zbudován a finan-
cován jednotou Orla před začát-
kem druhé světové války. Za dob 
komunistického režimu byl bez 
náhrady zabaven. V roce 1994 byl 
tento majetek na základě žádos-
ti jednoty Orla navrácen zpět da-
rovací smlouvou. Orel N. Město 
na Mor. na základě znaleckého po-
sudku na úřední ceny, který jako 
základ pro jednání nechal na své 
náklady zpracovat, navrhnul pro-
dej budov za odhadní cenu 4,078 
mil. Kč a pozemky směnit v po-
měru 1:1 z důvodu, že nebyla na-
lezena shoda na ocenění pozemků 
v centru města. Znalecký posudek 
oceňuje jednotlivé pozemky areá-
lu kina, celkem cca 2000 m2, v prů-
měrné ceně 212 Kč/m2. Pro srov-
nání v tomto období samo město 

prodává zasíťované pozemky na 
periferii za ceny 650-750 Kč/m2. 
Zároveň jsme dle našeho názoru 
zcela oprávněně vznesli požadavek 
na to, aby pozemky ke směně byly 
pro náš stavební záměr vhodné, tj. 
zasíťované bez blokací sítěmi a je-
jich ochrannými pásmy. 

Protinávrh RM byl prostý odpro-
dej za odhadní cenu 4,478 mil. Kč 
bez toho, aby město deklarovalo, 
kde by měl zamýšlený areál na úze-
mí města být. Na jednání ZM 17. 6. 
2008 nebyl tento návrh RM přijat. 
Na závěr ZM byla ustavena komi-
se, která na ZM 2. 9. 2008 předloži-
la návrh, který mj. nabízel ke smě-
ně část pozemků stávajícího hřiště 
na ulici Budovatelů.

Ve vystoupení paní starostky mj. 
zaznělo, že toto řešení by bylo na 
úkor veřejných hřišť v místě. Dle 
našeho názoru by naopak realiza-
ce našeho záměru pomohla napra-
vit nynější nevyhovující stav hřiště, 
přivedla by na půdu města moder-

ní sportoviště s možností využi-
tí veřejností a investované z větši-
nové části z peněz mimo rozpočet 
města. Návrh komise ZM, který 
měl naši podporu, nebyl schválen. 
Následně byl paní starostkou před-
ložen stejný návrh RM, který ZM 
na jednání 17. 6. 2008 odmítlo, tj. 
odkup s nízkými cenami pozem-
ků areálu kina a bez jejich náhra-
dy, a byl schválen 12 hlasy.

S více než polovinou členů ZM 
jsem v mezidobí osobně hovořil 
a snažil se jim naše důvody vysvět-
lit. Byli ochotni naše postoje pocho-
pit a uznat jejich oprávněnost. Na 
můj dotaz, zda by osobně přistou-
pili na nám navrhované podmínky 
dle návrhu RM, nikdo neřekl ano, 
většinou mlčeli nebo odvedli řeč. 
Následně se však mezi nimi pro-
jevili takoví, kteří na ZM hlasova-
li pro návrh usnesení, o kterém vě-
děli, že tyto naše potřeby neřeší. To 
znamená, že co by sami nepřijali, 
nabízejí jinému, tedy Orlu. Je to pro 
mě velké osobní zklamání.

Součástí komisí ZM navrhované 
dohody byly i alternativní způso-
by řešení provozu  kina. K tomuto 
tématu však ZM nezaujalo žádné 
stanovisko, pominu-li zamítnu-
tí návrhu jako celku. Za této situ-
ace Orel zváží další způsob provo-
zu kina při vědomí, že město o něj 
tímto způsobem vyjádřilo nezá-
jem. Orel chce a musí nadále řešit 
svou provozní a spolkovou základ-
nu podobně jako jiné kluby a sdru-
žení. Městu zůstává předkupní 
právo z darovací smlouvy, otázkou 
zůstává, zda bude ochotno se o ki-
no ještě zajímat. To je na ZM.

Také v orgánech Orla pracují 
dobrovolníci bez nároku na mzdu. 
Jednání o směně nemovitostí je 
tedy motivováno především sna-
hou o zajištění podmínek pro bu-
doucí činnost členů, z nich větši-
na je v mládežnickém věku, a ne 
osobním prospěchem jednotlivců.

Břetislav Wurzel,
Orel jednota N. Město na Mor. 

starosta jednoty

Kino z pohledu města
V současné době je neútulný sál 

s vynikající akustikou předurčen 
k vytvoření multifunkčního kul-
turního sálu. Vybavení špičko-
vou digitální technologií s projekcí 
3D umožní kvalitní promítání fil-
mů i přímých přenosů z operních 
sálů celého světa, při MS ve fotba-
le přenos jednotlivých utkání, sle-
dování přenosů olympijských her 
a podobně. Zvětšení a využití pro-
storu jeviště je vhodnou příležitos-
tí pro pořádání koncertů a divadel 
menších forem. Nové, pohodlné se-
dačky a zázemí kinokavárny by jistě 
přilákalo řadu návštěvníků a budova 
kina by se stala vyhledávaným mís-
tem pro příjemně strávený čas. Ta-
kový prostor městu skutečně chybí.

Jednota Orel o provozování kul-
turního zařízení nemá zájem a chce 
si pro svoji členskou základnu (70 
členů) a činnost vybudovat sporto-
viště, které by za úplatu mohly vyu-
žívat různé organizace, spolky a ve-
řejnost. Proto svůj současný majetek 

prodává. Město má darovací smlou-
vou zajištěno předkupní právo. To 
všechno jsou hlavní důvody pro jed-
nání města s Jednotou Orel, která 
svůj majetek získala od města darem 
jako kompenzaci křivd, byť na na-
vrácení nebyl právní nárok.

Řešení rovnice se zdá být jed-
noduché. Město bylo v minulosti 
vstřícné, očekává totéž od Jedno-
ty Orel s vírou, že výsledkem bude 
spokojenost na obou stanách, ze 
které bude mít radost mnohý ob-
čan. Opak je však pravdou. 

Město dalo svým rozhodnu-
tím jasně najevo, že chce zachovat 
a zkvalitnit provoz kina. Součas-
ně se chce čestně vyrovnat s Jed-
notou Orel tím, že koupí veškerý 
majetek Jednoty Orel N. Město na 
Mor. za cenu stanovenou znalec-
kým posudkem, která byla po do-
hodě stanovena jako výchozí. Jed-
ná se o částku cca 4,5 mil. Kč. Pro 
město by bylo výrazně výhodněj-
ší část hotovosti ušetřit a cenu do-

rovnat pozemky, které by potře-
bám Orla vyhovovaly. Ušetřené 
peníze by pak bylo možné použít 
na nezbytné investice do zchátra-
lé budovy kina. V případě dohody 
bychom v letošní roce mohli získat 
dotaci 4 mil. Kč z Fondu kinema-
tografie Ministerstva kultury ČR. 

Nedohodli jsme se. 2000 m2 po-
zemků, na kterých Jednota Orel ka-
tegoricky trvá, jsme v zastavěném 
území a v souladu s územním plá-
nem nenašli. Jediné možné řeše-

ní by bylo zrušit bezplatně užívané, 
veřejně přístupné hřiště pro neor-
ganizované využití volného času 
dětí, mládeže i dospělých na ulici 
Budovatelů. Obdobná hřiště se sna-
žíme postupně budovat a vybavo-
vat na všech sídlištích. Občané této 
části města by o něj přišli. A tak 
jsou ztráty na obou  stranách. Ztrá-
cí také každý občan města, který by 
si přál, aby kino v Novém Městě zů-
stalo. Jeho provoz je ohrožen.
Zdeňka Marková, starostka města

Město deklarovalo zájem o řešení budoucnosti novoměstského kina
Zastupitelé města projednáva-

li na svém XVII. řádném zasedá-
ní dne 2. září problematiku návrhu 
na odkup budovy kina od organi-
zace Orel jednota Nové Město na 
Mor. Zároveň projednávali návrh 
komise vytvořené v červnu letoš-
ního roku, která s vedením Orla 
hledala vhodné pozemky, kterými 
Orel celou transakci podmiňuje.

Rada města již podruhé předlo-
žila ke schválení návrh odkoupit 
budovu a související pozemky za 
částku přibližně  4,5 mil. Kč. Tedy 

zaplatit plnou částku stanove-
nou odhadcem.  Komise se snaži-
la nalézt v majetku města pozem-
ky o rozloze 2 tis. m2. Na směně 
pozemků místo části financí trvá 
Orel.

Předběžně byly vytipovány čty-
ři pozemky: V blízkosti zastáv-
ky ČD, hřiště na Holubce, plocha 
od železničního přejezdu do za-
hradnictví směrem k ulici Mírové 
a konečně plocha mezi ulicí Bu-
dovatelů a budovou Novoměst-
ské teplárenské a. s. S ohledem 

na územní plán města a jiné okol-
nosti se komise i představitelé 
Orla shodli, že k případné směně 
je vhodný pouze posledně jmeno-
vaný pozemek. 

Zástupce Orla informoval, že 
jeho organizace by z dosavadního 
hřiště vybudovala hřiště na vyšší 
úrovni, s daným režimem provo-
zu, veřejnosti za úplatu rovněž pří-
stupné. Zároveň však trval na po-
žadavku, aby inženýrské sítě, které 
se zde nacházejí, přeložilo na vlast-
ní náklad město.

Zastupitelé v hlasování tento ná-
vrh (směnu pozemků na ul. Bu-
dovatelů za pozemky u kina a pod 
budovou kina) odmítli.

V dalším hlasování  pak schválili 
návrh rady města, jednoduchý od-
kup bez dalších směn. Ještě před hla-
sováním se k tomuto vyjádřil RNDr. 
Břetislav Wurzel, starosta Orla, jako 
o ztrátě času. Podle slov starost-
ky města Zdeňky Markové se jedná 
o stanovení hranice, ke které město 
po dlouhých vyjednáváních o osudu 
novoměstského kina dospělo.

zaznamenala E. Jašková

Pozemky na ul. Budovatelů, o které má Orel zájem.
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Oznámení o době a místě konání voleb 
do Senátu Parlamentu ČR a do Zastupitelstva kraje Vysočina

Starostka města Nové Město na Moravě podle ust. § 14c písm. a) a § 15 
zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změ-
ně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 
15 písm. a) a § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev kra-
jů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje:
1. Volby do Senátu Parlamentu České republiky a do Zastupitelstva 
kraje Vysočina proběhnou ve dnech 17. a 18. října 2008, a to v pátek 
17. října 2008 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 18. října 2008 
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb je:
ve volebním okrsku č. 1 volební místnost v přízemí Domu s pečovatel-
skou službou, Žďárská 68, Nové Město na Moravě pro voliče, kteří jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu v ulici Mendlova, Pavlovova, Purkyňova, 
Vlachovická, Žďárská (č.p. 61, 68, 70, 71, 72, 74, 80, 86, 89, 95, 309, 714, 
715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 990), 

ve volebním okrsku č. 2 volební místnost v Obřadní síni MěÚ Nové Měs-
to na Moravě, Vratislavovo nám. č.p. 103, Nové Město na Moravě pro 
voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici Blažíčkova, Brněn-
ská, Horní dvůr, Jamborova, Jánská, Komenského nám., Nečasova, Něm-
cova, Německého, Palackého nám., Petrovická, Podlouckého, Pod Novo-
veskou silnicí, Vratislavovo nám., Žďárská (č.p. 35, 36, 37, 39, 40, 41, 45, 
46, 47, 49, 50, 57, 83, 84, 308, 332)

ve volebním okrsku č. 3 volební místnost v Kulturním domě Nové Měs-
to na Moravě, Tyršova 1001, Nové Město na Moravě  pro voliče, kte-
ří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici Budovatelů, Hornická, Ma-
sarykova 

ve volebním okrsku č. 4 volební místnost v Kulturním domě Nové Měs-
to na Moravě, Tyršova 1001, Nové Město na Moravě  pro voliče, kteří 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici Čapkova, Hájkova, Karníkova 
(mimo č.p. 981, 982, 984, 1118), Luční, Mrštíkova, Nádražní, Nezvalova, 
Soškova, Vančurova, Wolkerova (mimo č.p. 1116, 1117)

ve volebním okrsku č. 5  volební místnost v Kulturním domě Nové Měs-
to na Moravě, Tyršova 1001, Nové Město na Moravě  pro voliče, kteří jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu v ulici Drobného, Horní, Křičkova, Malá (č.p. 
173, 181, 182, 186, 188, 189, 856), Mírová, Smetanova, Výhledy

ve volebním okrsku č. 6 volební místnost v Kulturním domě Nové Měs-
to na Moravě, Tyršova 1001, Nové Město na Moravě  pro voliče, kteří 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici Bělisko, Dukelská, Leandra Če-
cha, Lesní, Makovského, Na Výsluní, Polní, Radnická, Sportovní, Šimko-
va, Školní, Štursova, U Jatek, Veslařská, Zahradní

ve volebním okrsku č. 7 volební místnost v Kulturním domě Nové Měs-
to na Moravě, Tyršova 1001, Nové Město na Moravě  pro voliče, kteří 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici Křenkova, Malá (č.p. 153, 156, 
157, 159, 161, 192, 193, 195, 196, 302, 306, 747), Monseova, Tyršova

ve volebním okrsku č. 8 volební místnost v přízemí budovy odloučeného 
pracoviště II. ZŠ – Pohledec, Pohledec 43, Nové Město na Moravě  
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části Pohledec

ve volebním okrsku č. 9 volební místnost v obecním domě Maršovi-
ce, Maršovice 80, Nové Město na Moravě pro voliče, kteří jsou přihlá-
šeni k trvalému pobytu v ulici Bezručova,  Karníkova (č.p. 981, 982, 983, 
1118), Maršovská, Nad Městem, Wolkerova (č.p. 1116, 1117) a v místní 
části Maršovice

ve volebním okrsku č. 10 volební místnost v patře obecního domu Ro-
kytno, patro, Rokytno 49, Nové Město na Moravě pro voliče, kteří jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu v místních částech Rokytno a Studnice

ve volebním okrsku č. 11 je volební místnost v patře obecního domu Jiří-
kovice, Jiříkovice 62 (hasičská zbrojnice), Nové Město na Moravě  
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části Jiříkovice

ve volebním okrsku č. 12 volební místnost v přízemí Kulturního domu 
Slavkovice, Slavkovice 79, Nové Město na Moravě pro voliče, kteří jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu v místní části Slavkovice

ve volebním okrsku č. 13 volební místnost v přízemí obecního domu 
Hlinné, Hlinné 46, Nové Město na Moravě pro voliče, kteří jsou přihláše-
ni k trvalému pobytu v místní části Hlinné

ve volebním okrsku č. 14 volební místnost v obecním domě Petrovice 
Petrovice 71 (KD), Nové Město na Moravě pro voliče, kteří jsou přihláše-
ni k trvalému pobytu v místní částí Petrovice

ve volebním okrsku č. 15 volební místnost v budově školy – Olešná, 
Olešná 25, Nové Město na Moravě pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trva-
lému pobytu v místní části Olešná

3. Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné.
4. Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, 
v jakém se dostavili do volební místnosti.
5. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost 
a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, 
jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totož-
nost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo ces-
tovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení 
k pobytu. 

Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů obdrží volič od okrskové vo-
lební komise prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková 
volební komise dodá za chybějící, škrtaný nebo jinak označený hlaso-
vací lístek jiný.
6.  Voliče, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů a který proká-
že své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise do-
píše do výpisu ze seznamu dodatečně a umožní mu hlasování.
7. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, 
popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na 
území České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
8. Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny před dnem 
konání voleb. 
9. Volič po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, 
vstoupí do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V prostoru 
určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky 1 
hlasovací lístek. 
10. Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva 
kraje má být zvoleno, v případě voleb do Senátu může volič volit pou-
ze jednoho kandidáta. 

Volič může na hlasovacím lístku pro volby do Zastupitelstva kraje Vy-
sočina označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kan-
didáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou 
uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran. Volič může na hlaso-
vacím lístku označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidá-
ty volební strany nejvýše jednu volební stranu. Zároveň může označit 
v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro kte-
ré hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou 
uvedeny ostatní volební strany (takto volí předně jednotlivě označené 
kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí roz-
díl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených jed-
notlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené vo-
lební strany uvedeni v jejím sloupci). 
11. Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hla-
sovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrsko-
vou volební komisí do volební schránky.
12. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určené-
ho pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise 
hlasování neumožní.
13. Pokyny předsedy okrskové volební komise k zachování pořádku 
a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti jsou závazné pro 
všechny přítomné.
14. V případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu České re-
publiky se tyto uskuteční ve dnech 24. a 25. října 2008, a to v pátek 24. 
října 2008 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 25. října 2008 od 
8.00 hodin do 14.00 hodin.
 Zdeňka Marková, starostka města
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Novoměstský kilometr“ dne 14. 9. 2008
Děkujeme všem pomocníkům a sponzorům při pořádání těchto závodů, 

které pořádala ZŠ Leandra Čecha 860,  Nové Město na Moravě dne 14. 9. 
2008 na Vratislavově náměstí. Jedná se o tyto organizace: 

MÚ N. Město na Mor., Horácké muzeum, Pekařství Slonková, Ovoce – zelenina 
Zajíčková, Sportovní klub, 3 B – chirurgické nástroje, Lyže Slonek, Cyklo Šlechta, 
Cyklo Chlubna -  Žďár nad Sázavou, Hit – tec - Žďár nad Sázavou, Medesa Polič-
ka, ODAS Žďár nad Sázavou, L. Mošner – ozvučení, TS N. Město na Mor. –uzavře-
ní náměstí, atd. (seznam sponzorů je zpoplatněn)

Doufáme ve spolupráci i v příštím ročníku. Výsledky těchto závodů jsou 
vyvěšeny na webu naší školy.

Děkujeme za pochopení a laskavost všech zainteresovaných.
vedení školy

,,Prázdniny končí, pojďme si hrát!“
Tímto mottem zvaly ČSŽ a SDH 

v Pohledci děti na sportovní odpo-
ledne, pořádané tradičně na kon-
ci prázdnin.

Bylo 30. srpna, krásná letní so-
bota a sluníčko se mile usmívalo 
na 54 dětí, které přišly soutěžit na 
místní koupaliště ve dvanácti za-

jímavých disciplínách. U každého 
stanoviště odměňovaly ženy z ČSŽ 
děti drobnými dárečky. Velkou ra-
dost měly děti i z medailí a diplo-
mů, které na konci dostaly. Dospě-
lí diváci, kterých se sešlo přes 80, 
nešetřili potleskem, ani fotografo-
váním.

Zlatým hřebem odpoledne byla 
přítomnost hasičského sboru s ce-
lou technikou. Kluci byli nadše-
ní, když jim hasiči ochotně půj-
čili helmy a oni si mohli zastříkat 
z hadic na plochu místního kou-
paliště. Nadšeným zájemcům do-
volili vylézt až na střechu požár-
ního auta, nebo sedět v kabině za 
volantem.

Nakonec začala houkat siré-
na a hasiči rychle vyjeli k fingo-
vanému požáru, který připravi-
li v rámci ukázky pro děti. Celý 
dav diváků tak sledoval hasiče 

přímo v akci při zásahu u požá-
ru.

Poslední prázdninová sobo-
ta v Pohledci, věnovaná dětem, se 
podařila a všichni na ni budou jis-
tě dlouho vzpomínat. Všeobecná 
spokojenost vládla i u hlavních or-
ganizátorů – ČSŽ a SDH v Pohled-
ci, jimž patří dík za zajímavou akci. 
Srdečně děkujeme i všem sponzo-
rům, kteří přispěli buď finanční 
částkou, nebo věcným darem na 
toto odpoledne.

za ČSŽ v Pohledci
Draha Pustinová

Rybářské závody 
V Hlinném

Dne 6. září  uspořádal sbor dob-
rovolných hasičů Hlinné pro děti 
rybářské závody. Za slunečného 
sobotního dne se sešlo u rybníku 
Dolňák 22 dětí. Byly rozděleny do 
dvou kategorií, a to do 7 let a od 8 
do 15 let. Mezi největší úlovky pat-
řil kapr 51 cm a štika 60 cm. Po zá-
vodech děti obdržely věcné ceny 
a ti nejlepší medaile a poháry pro 
vítěze. Na posilněnou po závodech 
dostaly opečený párek a limonádu. 
Hasiči tímto děkují všem sponzo-
rům.                              foto  na str. 14

Na „Koupališti“
V sobotu 13. září a v neděli 14. 

září proběhly na rybníku „Kou-
paliště“ tradiční rybářské závo-
dy. Sobotního závodu dospělých 
se zúčastnilo 97 závodníků. V sil-
né konkurenci letos nejvíce uspě-
li domácí rybáři. Vítězem katego-
rie „nejdelší ryba“ se stal Svatopluk 
Sejkora s úlovkem amura o dél-

ce  68 cm. Celkové vítězství a hlav-
ní cenu získal Jan Slezák za úlovek 
12 kaprů, 1 amur, a 6 bílých ryb - 
s celkovým součtem 652 bodů!

Nedělní dopoledne patřilo mla-
dým rybářům a rybářkám do 15 
let. I přes velmi chladné počasí se 

jich sešlo 30. První ulovenou rybou 
závodu se stal kapr. dlouhý 51 cm. 
Jeho ulovení přineslo cenu Jakubo-
vi Kyselému z Jimramova. Po sečte-
ní konečných výsledků se rybář-
ské štěstí nejvíce usmálo na domácí 
soutěžící Vendulu Ječmenovou, kte-
rá s úlovkem kapra dlouhého 54 cm 
zvítězila. V kategorii nejdelší ryba 

a zároveň se  ziskem 599 bodů za 12 
kaprů a 2 další ryby se stala celko-
vou vítězkou.

Letošní rybářsko - závodní ví-
kend na Koupališti je možné pova-
žovat za velice zdařilý, což dokládá 
velký počet ulovených ryb i spoko-
jenost většiny účastníků. 

Velký dík patří všem sponzorům, 
bez jejichž materiální a finanč-
ní podpory lze podobnou akci jen 
stěží uskutečnit. 

Jsou to novoměstské firmy: Ing. Jaro-
slav Vafek * Kancelářské potřeby, foto, 
počítače Ing. Stanislav Hlavatý * Ing. 
Karel Gregor * Knihkupectví Trojan * 
Obuv Djačuková-Dvořáková * Papír-
nictví Gabriela Srbová * IVA - Marie 
Janů * Petra Havelková * Obuv Slámo-
vi * Domácí potřeby Pavel Neuman * 
Cyklo-Sport Milan Šlechta * Galante-
rie Dobroslava Neumanová * Papírnic-
tví Iva Dostálová * Rybářské potřeby 
Josef Vařejka. A dále Fotovýroba Ru-
mler, Rovné, Agroinvest Bobrová. se-
znam sponzorů je zpoplatněn

Na snímku první tři v kategorii 
mládeže. Vendula Ječmenová, Zde-
něk Peňáz a Jakub Kyselý

Nohejbalový turnaj v Jiříkovicích
Když poprvé přišli naši chlapi 

s myšlenkou uspořádat nohejba-
lový turnaj, předpokládali jsme, že 
už to bude na nově vybudovaném 
volejbalovém hřišti. Opak je však 
pravdou.  Radovali jsme se, když 
nám rada města přiklepla finance 
na projekty, a doufali jsme, že ješ-
tě něco málo zůstane na štěrk a na 
prosívku na hřiště. Bohužel, projek-
ty byly opravdu drahé. Zbývá jen 
doufat, že letos bude zastupitelstvo 
vlídnější a konečně do rozpočtu na 
příští rok vybudování hřiště v Jiří-
kovicích podpoří.

To však neznamená, že jsme si ne-
poradili. Skupinka nadšenců pil-
ně rovnala povrch trávníku a bě-
hem pár dní vznikl provizorní kurt 
přímo na trávě. A pak už to šlo ráz 
naráz. Sehnat ceny, zajistit občerst-
vení a doufat, že se někdo přihlásí.  
Celkem se soutěže zúčastnilo osm 
družstev. Přijelo jedno přespolní 
z Olešné a ani naše mládež se ne-
dala zahanbit a vytvořila svá druž-
stva. A tak soutěžili Torpéda, Ča-
houni, Čmoudi, Olešáni, K+K+K, 
Horňáci, STS Chvojkovice, Mrazíci. 
A kdože vyhrál? Vyhráli K+K+K ve 

složení  Roman a Lukáš Kunstmül-
lerovi a Petr Komínek. Ale to vlast-
ně není vůbec důležité. Hlavní je, že 
se všichni pobavili, strávili příjemné 
odpoledne a že přišla spousta ostat-
ních alespoň fandit. Akce se oprav-
du vydařila, jen  počasí bylo trošku 
rozmarné, a tak všem přišel k chu-
ti horký čaj. Doufáme, že zima ni-
koho neodradila a že tento zkušeb-
ní 1. ročník nebyl posledním a že 
budou turnaje pokračovat i v dal-
ších letech.
za Občanské sdružení JIŘÍKOVICE

Ing. Ilona Komínková
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Stomatologická pohotovostní služba
Ošetření je poskytováno v době 9 – 12 hod.
4. 10. MUDr. Hrašková, poliklinika ZR, 5. 10. MUDr. Filla, V. Meziříčí, 
11. 10. MUDr. Jelíková V. Bíteš,  12. 10. MUDr. Peňázová, NM, 18. 10. 
MUDr. Dvořák, V. Losenice, 19. 10. MUDr. Vránová, Bystřice n.P.Aktu-
ální změny je možno najít na internetových stránkách novoměstské ne-
mocnice (www.nnm.cz)

Bruslení veřejnosti 
zimní stadion Žďár n. S.

říjen - každý čtvrtek a sobotu
vždy v době

17 - 18,30 hod.

INZERCE
• Sběratel koupí obraz krajinu od 
malířů Vysočiny p. Jambor J., Bla-
žíček O.,  Lacina B.
čestné jednání, platba hotově. Pro-
sím nabídněte. 777 - 75 75 00.
• Koupím pozemek pro stavbu ro-
dinného domu v Maršovicích, pří-
padně dům v Novém Městě nebo 
Maršovicích. Nejednám s RK. Tel: 
777 259 058
• Kdo odstraní starší skleník 3 x 4 
m ze zahrady v N. Městě na Za-
hradní ulici - možno použít. tel. 
566 615 492 (jenom mezi 18. a 19. 
hod.)

Nezávislá pojišťovací agentura
16 let praxe v oboru

Nejen že sjednáváme pojištění povinného ručení
 u nejlevnějších pojistitelů, ale pomůžeme 

Vám při vyhledání nejvhodnějšího pojistitele 
Vašeho majetku, motorových vozidel či podnikání.

Pomůžeme Vám také při hledání pojistitele bytových domů 
kupovaných do soukr. vlastnictví

Naše služby jsou pro Vás samozřejmě zdarma.

Obchodní místo Nové Město na Moravě Zahradní 1400 
(„Brožkův kopec“) tel. 566 617323,776 847754 Provazníková,

777 554443 Provazník, www.jpb.cz , jpb@jpb.cz 

Jsme Vám k dispozici v čase dle Vašich potřeb i po tel. nahlášení
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

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

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

tel: 721 584 731

PEDIKÚRA
Petrová Jitka
605 403 393

Senátor Josef Novotný 
zve občany 

na Podzimní povídání 
s Prof. Janem Švejnarem, 

které se uskuteční 
ve středu 15. října

 v 19:30 hodin
v Městském divadle 

ve Žďáru nad Sázavou.

Místní organizace SON ČR
sdružení nájemníků 

N. Město na Mor.
zve členy dne 13. 10. 2008 

v 17 hodin
do gobelínového salonku KD

na členskou schůzi

DENNĚ NOVÉ ZBOŽÍ
PŘES 30 DRUHŮ DRAKŮ

s cenou již od 19,50 Kč

Keramika s LOGEM N. MĚSTA
Novinka:

Pexeso NOVOMĚSTSKA

300 druhů kalendářů
a diářů 2009

přijmeme prodavačku
do vánočního koutku
na období 11-12/08

informace na tel. 603 352 707,
566 615 270.

tel./fax: 566 615 270

Z činnosti SDH N. Město na Moravě
12. 9. Technická pomoc - Z uza-
mčeného bytu na ulici Tyršova 
v N. Městě vytékala voda. Hasiči 
probudili spící majitelku bytu a za-
stavili prasklý přívod vody k WC.
13. 9. Dopravní nehoda osobního 
automobilu u obce Zvole. Hasiči 
pomocí hydraulických nůžek vy-
střihali zaklíněného řidiče a pře-
dali ho k ošetření pracovníkům 
RLP. Hasiči provedli protipožární 
opatření, odpojili akumulátor a ří-
dili provoz na komunikaci.
19. 9. Dopravní nehoda nákladní-
ho vozu u hotelu Ski v N. Městě na 
Mor. Zraněného řidiče vyprostili 
pracovníci záchranné služby. Ha-
siči zabezpečili místo nehody pro-
ti požáru, provedli opatření proti 
úniku provozních kapalin a odpo-

jili akumulátory. Na místě zásahu 
spolupracovali s Policií ČR a zá-
chrannou službou.
21. 9. Odstranění olejové skvrny 
na parkovišti obchodního domu 
Plus v N. Městě na Mor. Hasiči po-
mocí sorbčních tkanin zabránili 
úniku oleje do kanalizace. Olejo-
vé skvrny zasypali sorbentem, po 
nasátí jej zametli a odstranili z ko-
munikace.
22. 9. Dopravní nehoda osobního 
automobilu u obce Olešná. Hasi-
či pomocí hydraulického vyproš-
ťovacího nářadí vystřihali zaklíně-
ného řidiče a předali ho k ošetření 
pracovníkům RLP. Hasiči proved-
li protipožární opatření, odpojili 
akumulátor a řídili provoz na ko-
munikaci.

Kamerový systém do konce roku
V souvislosti s červnovým roz-

hodnutím rady města instalo-
vat v N. Městě kamerový dohlíže-
cí systém bylo vyzváno pět firem 
k účasti ve výběrovém řízení na 
dodavatele. 

Do konce letošního roku by měly 
být kamery instalovány na Vrati-
slavově náměstí (na budově MěÚ, 
na budově polikliniky a na budo-
vě Horácké galerie). Další kame-
ra instalovaná na Horácké galerii 
bude snímat Komenského náměs-

tí a část Masarykovy ulice a kame-
ra instalovaná v prostoru křižovat-
ky ulic Žďárská a Dukelská bude 
zaměřovat ulici Žďárskou. 

Snímané informace budou pří-
stupné policistům P ČR a stráž-
níkům MP. Vedení města věří, že 
ubude projevů vandalismu. Vzhle-
dem k růstu technické kvality 
těchto výrobků a postupnému sni-
žování jejich ceny se do budoucna  
počítá s instalací dalších kamer. 

 EJ

Dobrovolnické centrum Vysočina
DC Vysočina zahajuje 4. rok 

své existence. Doposud vysla-
lo 44 dobrovolníků do 15 orga-
nizací či zařízení v mikroregi-
onech Bystřicko, Novoměstsko 
a Žďársko. Centrum kromě jiné-
ho nabízí dobrovolníkům opo-
ru po celou dobu výkonu jejich 
dobrovolné činnosti, organizu-
je setkání dobrovolníků z růz-
ných „oborů“ a organizací, zá-
jemcům vystavujeme osvědčení 

o absolvované praxi. Příští se-
tkání se zájemci o dobrovolnictví 
se koná 15. října 2008 na Úřadu 
práce v Novém Městě. Zájemci 
o dobrovolnictví nás můžou také 
kontaktovat na tel. 566 531 090, 
774 664 661  nebo v naší kance-
láři na Masarykově 197 (Dům 
„U Kozů“) každou středu mezi 
13:00 a 17:00 hod. Bližší infor-
mace o centru najdete na www.
dobrocentrum.org.

Změna dopravního značení
Na Vratislavově náměstí budou 

v nejbližších dnech zbudovány dva 
zpomalovací pruhy (zvýšené pře-
chody). Jeden  před poliklinikou, 
druhý před 1. ZŠ. V souvislosti 
s tím dojde na Palackého náměs-

tí  ke změně dopravního znače-
ní hlavní a vedlejší komunikace. 
Hlavní ulice povede ze Žďárské na 
Nečasovu. Vjezd do Vratislavova 
náměstí bude značen jako vedlejší 
komunikace.                                  EJ

Dobrovolnické centrum Vysočina
Agentura Foibos zpracová-

vá a vydává publikace o slavných 
vilách v České republice. Celý 
projekt je rozdělen podle krajů. 
Některé díly již vyšly. Nad při-
pravovanou publikací Slavné vily 
Vysočiny převzal záštitu hejtman 
kraje Vysočina. 

Mezi architektonicky nejcen-
nějšími a nejzajímavějšími vila-
mi kraje budou i dvě novoměst-

ské. A to vila na Sportovní ulici 
navržená architektem Bohusla-
vem Fuchsem a vila na křižovat-
ce ulic Tyršova a Křenkova na-
vržená architektem Lvem Krčou. 
(Obe vily se zanedlouho objeví 
i v televizním pořadu Šumná Vy-
sočina).

Rada města chválila poskytnu-
tí dotace vydavateli ve výši 15 tis. 
Kč.      EJ
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INZERCE

ÚVĚRY
HYPOTÉKY

KONSOLIDACE
kontakt

774 833 683
604 352 000

Ortopedické 
MATRACE
POLŠTÁŘE

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

(hotelový dům DUO)
Nové Město na Moravě

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

• Koupím pozemek v NM vhodný 
pro stavbu rodinného domu, tel. 
605 562 302 

• Daruji skříně: dvě šatní a jed-
nu s policemi, za odvoz, tel. 
732 926 654
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Hospicové hnutí Vysočina informuje o prohlášeních vydaných 
k případu podávaní léčiv obsahujících opiáty bez vědomí lékaře

Občanské sdružení Hospicového hnutí –Vysočina, o.s. k trestním ozná-
mením podaným paní MUDr. Martou Doubkovou a  Krajským úřadem 
Kraje Vysočina,  ve, kterého se měla dopustit naše pracovnice paní Iva 
Kondýsková, vydává,  v souvislosti se současnou  medializací této věci ná-
sledující PROHLÁŠENÍ

I.
Podaná trestní oznámení,  jakož i skutečnost, že paní Iva Kondýsková 

své jednání doznala vzalo HHV na vědomí a pozastavilo činnost paní Ivy 
Kondýsková v oblasti poskytování paliativní péče. 

HHV tak v rovině formálně právní respektuje danou situaci,  avšak 
s tím, že současně  s ohledem na všechny okolnosti daného případu hod-
notí jednání paní Ivy Kondýskové nikoliv jako protiprávní, ale  jako 
jednání vedoucí k poskytnutí nezbytné a urgentní pomoci  a to za podmí-
nek (legislativních a faktických) v nichž je dosud  paliativní péče posky-
tována a v situaci dané okolnostmi případu, které, podle našeho názoru, 
odůvodňovaly nadřazení potřeb klienta nad dodržením formálně práv-
ních postupů.  

K tomu HHV konstatuje, že je bez jakýchkoliv pochyb přesvědčeno 
o tom, že dané jednání paní Ivy Kondýsková bylo vedeno pouze jediným 
důvodem, jímž bylo řešení zdravotní situace klienta, který neměl léko-
vé zabezpečení proti neuropatickým bolestem spojených s onkologickým 
onemocněním v terminálním stavu. 

Naše přesvědčení je opřeno nejen o znalost průběhu onemocnění a zdra-
votního stavu pacientky , ale i  o znalost práce a jednání paní Ivy Kondýs-
ková v takových případech, dané nejen faktem jejího postavení zaklada-
telky HHV, ale zejména  zkušeností z její osmileté práce v níž se dosud 
nejen nevyskytl žádný problém, či stížnost, ale naopak je z ní možné do-
ložit kvalitu a odbornou úroveň její práce. 

Zásadními okolnostmi daného jednání paní Ivy Kondýskové, které po-
važujeme za důležité,  jsou pak následující skutečnosti.
• přes tvrzení (rodiny), že lékové zabezpečení zajistí paní švagrová klient-

ky (zdravotní sestra působící u paní MUDr. Doubkové) nebyly k dispo-
zici účinné léky k tišení  neuropatických bolestí,

• paní MUDr. Doubková a paní švagrová nebyly v daném čase k dispozi-
ci – byly prý údajně na dovolené,

• paní Iva Kondýsková měla nastupovat na dovolenou, a proto se nejen 
snažila  danou situaci řešit, ale i zajistit  klientku potřebným lékem, na 
dobu do řešení situace ošetřující lékařkou – MUDr. Martou Doubko-
vou,  

• indikace léku SEVREDOL a jeho aplikace je paní Ivě Kondýskové dlou-
hodobě známá – jde o lék, který má rychlý nástup účinku a současně je 

i v krátké době vyplavován z těla pacienta – jeho nasazení nejen rych-
le pomáhá od  neuropatické bolestí, ale řeší i eliminaci bolestí vznikají-
cích při nezbytné manipulaci s klientem (vyprazdňování, hygiena, ošet-
řování případných proleženin apod).

V souvislosti s daným případem si HHV dovoluje vyjádřit i jistý postesk 
nad tím,  že veřejnoprávní orgány se dosud málo, či se značným zpoždě-
ním  zabývají legislativní úpravou a  budováním (poskytováním) palia-
tivní péče. 

To je pak příčinou i nutných a nezbytných improvizací, jako je tomu 
v daném případě.     

II.
HHV dále považuje za nutné k věci konstatovat, že je občanským sdru-

žením, které bylo založeno a začalo působit v reakci na nezajištěné po-
skytování hospicové (paliativní) péče  v kraji Vysočina. 

Tato péče doposud nebyla v kraji Vysočina plošně zajištěna.
HHV se za osm let působení podařilo vytvořit  komplexní systém posky-

tování této péče (viz materiály HHV. Uvedený model byl nabídnut kraji 
Vysočina pro plošné využití, neboť HHV má za to, že může nejefektivněji 
řešit zajištění této péče v celém jeho území.

Jednou ze zakladatelek a jednou z nejvýznamnějších aktérek celého uve-
deného snažení našeho občanského sdružení je paní Iva Kondýsková. 
K jejímu působení, resp. k působení HHV za jejího vedení, uvádíme, že 
nejen jí, ale ani našemu občanskému sdružení, do daného případu, nebyla 
vytknuta žádná chyba a nebyla ani podána žádná stížnost. 

Myslíme a věříme, že k našemu působení a působení paní Ivy Kondýs-
ková podají správné informace jiní. 

Závěrem pak HHV  již tedy  pouze konstatuje, že  vše další ponechává na 
posouzení veřejnosti..  HHV chápe a neodmítá jakékoliv reakce. Respek-
tuje tedy i nejrůznější novinářské reakce a snad i fabulace dosud, či v bu-
doucnu uveřejněné k tomuto případu v mediích.  

Žádá  však pouze, aby bylo respektováno i jeho právo se hájit  a tedy 
i právo prezentovat své názory v médiích, které do věci vstoupí, neboť 
v dané věci nejde o nic menšího a ani většího než o zachování, či likvida-
ci dosud jím úspěšně poskytované péče. 

HHV novináře (media) pak dále prosí - když se daným případem  už za-
býváte, neodbývejte ho,  běžte k podstatě věci, nefabulujte podle potřeb 
komerce a zkuste získávat a podávat informace jdoucí k podstatě věci, tj.. 
informace, které si  mohou alespoň trochu  činit  nárok na to, že jsou  seg-
mentem pravdy.

V Novém Městě na Moravě dne 23.9.2008
Vojtěch Zikmund, předseda Hospicového hnutí – Vysočina, o.s.

Prohlášení APHPP k trestnímu stíhání Ivy Kondýskové z Hospicového hnutí Vysočina
ve věci tzv. neoprávněného podávání opioidních analgetik

Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče
1. Konstatuje, že dosavadní zkušenost s působením HHV, která je řád-

ným členem APHPP, je vynikající.
2. Vyjadřuje rozhořčení nad spekulacemi Deníku ze dne 19. 9., který 

uvádí: „Mohlo by se jednat i o jistý druh euthanasie,“ řekl Deníku zdroj 
zasvěcený do případu, který si s ohledem na citlivost kauzy nepřál být 
jmenován. APHPP a celé hospicové hnutí v ČR i ve světě od svého počát-
ku stojí v čele boje proti eutanazii. Toto tvrzení odmítáme jako nepravdivé 
poškozující hospice i  pacienty a dehonestující naše dlouholeté úsilí. Před-
stavitelé  Deníku se, dle našeho názoru, zpronevěřili novinářské etice. Žá-
dáme je, aby v takto citlivých otázkách, jež se dotýkají života a  smrti člo-
věka, kdy úvahy žurnalistů ovlivňují mravní cítění celé společnosti v té 
nejzávažnější míře, zachovávali vysokou míru poctivosti a objektivity tak, 
aby přispívali svým působením ke  kultivaci společnosti a nadřadili ji nad 
senzacechtivost a snahu o mediální úspěch.

3. Je přesvědčena, že je nezbytné ctít presumpci neviny a není možné 
dehonestovat člověka předem, dokud se šetří okolnosti.

4. Klade otázku, odkud unikly důvěrné informace z vyšetřování, kte-
ré  není ještě ukončeno a věc ani není předána jako vyšetřená k soudnímu 
jednání - a media vědí a uvádí celé jméno i „příčinu a důvod“ věci?

5. Plně souhlasí - nechť se vyšetří možné individuální selhání jedince a s 
přihlédnutím ke všem okolnostem případně je uložen trest. Ale klademe 
zároveň otázku, proč se media nezajímají o to, proč musela domácí hos-
picová péče pomáhat ošetřovat danou pacientku, proč ta nebyla zaléčena 
ošetřujícím praktickým lékařem tak, aby nemusela být aplikována další 

léčba? Proč se pacientka ocitla v takové nouzi, že jí musela být poskytnu-
ta urgentní neodkladná pomoc v léčbě průlomové bolesti, byť s možným 
formálním pochybením? Proč se neptají, že zde byl - byť neoprávněnou 
osobou - podán správný lék ve správné dávce indikovanému pacientovi, 
kterému tím nevznikla žádná újma na zdraví, naopak bylo zmírněno jeho 
utrpení - proč toto nezabezpečil praktický lékař, který zřejmě ex post celý 
případ nahlásil?

6. Vyzývá a prosí novináře, aby svým zájmem pomohli hospicovému 
hnutí, jež je stále na okraji politického i novinářského zájmu, zvýraznit 
potřebnost hospicového typu péče tak, aby byla příslušnými orgány přija-
ta legislativní a finanční opatření, jež pomohou domácí (mobilní) hospi-
cové péči se  profesionalizovat a opustit převládající dobrovolnickou for-
mu péče. Tím lze předejít případným nedostatkům či pochybením.

7. Považuje za závažnější problém, než uměle konstruovaný případ 
z hlediska lidského, etického a celospolečenského, že je bolest ze strany 
praktických lékařů mnohdy špatně léčena a domácí hospicová péče špat-
ně financována.

8. Apeluje na odbornou veřejnost, především na ty praktické lékaře, 
kteří pečují o nemocné s pokročilým nádorovým onemocněním v do-
mácím prostředí, aby jejich symptomy (včetně předvídatelné průlomo-
vé bolesti) nepodceňovali a účinnou kontinuální léčbu bolesti ordino-
vali podle zásad moderní paliativní medicíny, tj. „podle hodin“, nikoliv 
„podle potřeby“ a v indikovaných případech neodpírali nemocným opi-
oidy z důvodu poněkud zatěžující, leč nezbytné evidence (bohužel čas-
tá zkušenost z praxe).
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MUDr. Jindřich Hauk, primář dětského oddělení Nemocnice Nové 
Město na Moravě - Pana senátora Josefa No-
votného si vážím pro jeho cílevědomost a na-
sazení pro dobrou věc. Zaujal mě tím, že ved-
le ekonomických potřeb klade důraz na morální 
principy a priority. Pro občana je dobře čitelný 
a pravdu říká vždy nahlas. Toto jsem vnímal již 
v postojích komunálního politika a těší mě, že 

zůstal stejný i ve „vysoké“ politice. Pan senátor ve mně uchovává na-
ději, že i v politice může člověk zůstat čestný.

ThDr. Václav Pavlosek, ředitel Úřadu práce ve Žďáru nad Sáza-
vou - Senátor, aby učinil zadost objektivní prav-
dě, musí mnohdy vyjádřit svůj názor i proti mí-
nění partajních sekretariátů. Moudrý člověk 
– a tím senátor musí být, nepropadá momentál-
ním výhodám, ale v zájmu pravdy zůstává rov-
ný a nezávislý.    

Mgr. Marie Nosková, VZP, Nové Město na Mo-
ravě - U senátora Josefa Novotného oceňuji, že 
věnuje pozornost a pomáhá nemocným a posti-
ženým.

Ing. Jiří Vítek, přednosta Železniční stanice Žďár nad Sázavou v. v. 
- S panem senátorem jsem se poprvé setkal jako 
přednosta železniční stanice ve Žďáru. Přišel se ze-
ptat na naše problémy, a jak může pomoci. Nikdy 
jsem ho neviděl řečnit při slavnostních dokončeních 
akcí ČD, kde jiní politici pronášeli plamenné proje-
vy a konzumovali přichystané občerstvení, aniž by 
se o něco zasloužili. Tím pro ně, na rozdíl od pana 
senátora, zájem do dalších oslav zase skončil.           

Zdeňka Marková,  starostka Nového Města na Moravě
Senátor Novotný se výrazně zasloužil o udržení 

komunálního vlastnictví vodovodů a kanalizací 
a o získání evropských dotací na čistírny odpad-
ních vod na Vysočině. Přispěl tím k dlouhodobé-
mu udržení sociálně únosné ceny vody.

Ing. Břetislav Sedláček, ředitel Uranových dolů Dolní Rožínka - 
Senátor Josef Novotný se dlouhodobě zabývá 
hornickou problematikou, velmi oceňuji, že se 
mu podařilo zajistit nápravu důchodového zá-
kona, která odstraňuje nespravedlnosti při od-
chodu horníků a báňských úpravářů do dů-
chodu.

MUDr. Jan Hajný, Nemocnice Nové Město na 
Moravě - Mám osobní zkušenost, že se pan se-
nátor nebojí vystoupit proti nepoctivým, drzým 
a arogantním „podnikatelům“, kteří jsou schopni 
pošlapat důstojnost bezbranného, řadového ob-
čana.

Marie Scheibová, ředitelka Novoměstských sociálních služeb, 
Nové Město na Moravě - Velmi oceňuji de-
setileté úsilí senátora Josefa Novotného o eli-
minaci hazardních her.  Tato činnost totiž na-
plňuje jeden z principů sociální práce, kterou 
je prevence. 

Hazardní hry považuji ze svého profesního 
hlediska za jednu z hlavních příčin devastace 
jednotlivce, rodiny a společnosti. Tuto proble-
matiku vnímám intenzivně nejenom jako so-

ciální pracovnice, ale i jako členka KDU – ČSL, pro kterou je dobře 
fungující rodina a její ochrana jednou z priorit.

A tento „začarovaný kruh“ se snaží současný senátor svou pracovi-
tostí a odvahou přetnout. 

Miloš Kalina, soukromý podnikatel, Bystřice nad Pernštejnem - 
Hrdě se hlásím k Moravě, ale jsem typický 
Čech. Pomlouvám, závidím a toužím po-
trestat něčí úspěch. Jednou ale udělám vý-
jimku, Josefa Novotného znám od školních 
let. Nebudu trestat jeho úspěchy, je totiž 
pracovitý, lidem pomáhá a hlavně umí dr-
žet slovo! Budu ho volit do Senátu!
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Táborová základna Olešná
Domu dětí a mládeže

Klubíčko
Den otevřených dveří

neděle 21. září
foto nahoře: Odvážní sedají do se-

del. • Ukázka zajímavé výzdoby in-
teriéru. foto dole: Mezi těmi, kterým 
nestačila základní prohlídka budo-
vy, ale chtěli vidět i půdu a zahradu, 
byli členka rady města, členky zastu-
pitelstva města, zástupci příspěvko-
vých organizací i úředníci městské-
ho úřadu. • Nejmenší děti z Olešné 
se schází na divadelní představení.

Jsou jako šperk, že?

Mladí rybáři z Hlinného. K textu na str. 7.


