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Novoměstsko

Certifikát o udělení akreditace pro Nemocnici Nové Město na Moravě

Na snímku zleva: MUDr. Zdeněk Kadlec, ředitel Nemocnice Nové Město na Moravě, Zdeňka Marková, starostka 
města Nové Město na Moravě, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina a MUDr. František Vlček, zástupce ře-
ditele Spojené akreditační komise ČR.

Po téměř 18 měsících předakredi-
tačního šetření získala krajská Ne-
mocnice v Novém Městě na Mora-
vě Certifikát o udělení akreditace od 
členů představenstva SAK ČR. Ces-
tu řízeného zvyšování kvality a bez-
pečí nastoupila nemocnice už před 
šesti lety. Přípravy na získání akredi-
tace se neobešly bez nutných inter-
ních auditů, revizí směrnic a kont-
roly jejich aplikace v praxi. Přísnou 
kontrolou procházely také léčebné 
postupy, ošetřovatelská péče, bez-
pečnost pacientů i logistika provo-
zu. Prioritou nemocnice byla snaha 
o plnění všech padesáti akreditač-
ních standardů, které jsou zárukou 
kvality poskytovaných služeb. Kraj 
Vysočina je zřizovatelem pěti kraj-
ských nemocnic, čtyřem z nich se 
podařilo v posledním roce získat 
Certifikát.        (dokončení na str. 6)

Přichází to každý rok - spousty sněhu nejen na zemi, ale i na střechách. 
A ze střech by při teplotách nad nulou neměl padat sám a nekontrolovaně. 
Majitelé domů a hasiči měli poslední únorový týden se shazováním sněhu 
hodně starostí i práce.

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení 
města Nové Město na Moravě

Sdělujeme občanům, že měs-
to Nové Město na Moravě bude 
i v roce 2009 poskytovat půjčky 
z Fondu rozvoje bydlení  na opra-
vy a modernizace rodinných a by-
tových domů a bytů, které se na-
chází  na území Nového Města na 
Moravě a jeho místních částí.

Rada města Nové Město na Mo-
ravě schválila dne 23. února 2009 
na svém 51. řádném zasedání Pod-
mínky výběrového řízení pro po-
skytnutí půjčky z prostředků FRB 
v roce 2009, které byly dne 24. 
2. 2009 vyvěšeny na úřední des-
ce města Nové Město na Moravě 
a současně umístěny i na webo-
vých stránkách města Nové Měs-
to na Moravě.

Od tohoto termínu po dobu 30 
dnů,  tedy do 25. 3. 2009 včetně, 

mohou zájemci podávat žádos-
ti o půjčku na tiskopisech, které 
jsou k dispozici na podatelně nebo 
na finančním odboru města  Nové 
Město na Moravě.

Případné další informace poskyt-
ne vedoucí finančního odboru Věra 
Strašilová, kancelář ve III. nadzem-
ním podlaží, tel. 566 650 210.

Letos chce N. Město na půjčky 
z FRB uvolnit celkem 5 mil. Kč, 
předpokládá se, že zájem o moder-
nizaci bydlení projeví i noví maji-
telé dříve městských bytů.  Bude 
možno žádat o pětiletou půjč-
ku úročenou 3 procenty na mo-
dernizaci bytů (až 25 tis. Kč, např. 
na rekonstrukci rozvodů elektři-
ny, vody) i domů (až 150 tis. Kč na 
půdní vestavbu nové bytové jed-
notky).      EJ
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Narození

Úmrtí
 23. 2. Marie Ondráčková (1927)
 27. 2. František Horník (1923)

Kino

Klub seniorů

Horácká galerie

Kulturní dům

Horácké muzeum

Městská knihovna

Z významných výročí

ZUŠ Jana Štursy

Sňatky

• BŘEZEN MĚSÍC KNIHY A INTERNETU
- pro návštěvníky knihovny 30 minut internetu zdarma

- internet pro seniory. Besedy pro žáky
- vyhlašujeme amnestii pro naše zapomnětlivé čtenáře

• PŘEDSTAVUJEME POBOČKY MĚSTSKÉ KNIHOVNY
- výstavka fotografií a informací o našich pobočkách
- přístupová chodba Městské knihovny I. patro KD

◆ Horácké muzeum Vás zve na výstavu nazvanou „40. výročí otevření 
Základní školy Leandra Čecha“ - škola se  sportovními a jazykovými tří-
dami se zde představí veřejnosti prostřednictvím fotografií, dokumentů,  
sportovních trofejí i výtvarných prací žáků.  

Almanach vydaný k tomuto výročí  můžete zakoupit v  pokladně  Horác-
kého muzea (cena 50,- Kč). Výstava potrvá do 4. dubna.

Vladimír Lemberk – Madagaskar – tiše plačící ráj (do 29. března)
Ladislav Daněk – Kresby (do 29. března)

Máte zájem si namalovat vlastní obraz technikou olejomalby?
Seznámit se i prakticky si vyzkoušet celý technologický postup?

Pokud ano, neváhejte a ozvěte se Výtvarné dílně HG.
Kurz je určen pro širokou veřejnost, pedagogy a milovníky umění.

Termín kurzu:  duben – červen 2009
Kontakt: Výtvarná dílna HG,  Bc. Eva Kulková

Tel: 566 654 216, E-mail: eva.buchtova@hg.nmnm.cz

9. 3. 1944 zemřel v Praze Adolf Mazel (učitel, spisovatel, ředitel školy 
v Praze,  65. výročí úmrtí, narodil se 6. 2. 1879 ve Zvoli)   
21. 3. 1909 se v Novém Městě na Moravě narodil Rudolf Puchýř (malíř, 
karikaturista,  100.  výročí narození, zemřel 1. 10. 1987 v Brně) 
28. 3. 1994 zemřel Rudolf Hanych (malíř - krajinář, 15. výročí úmrtí, na-
rodil se 11. 4. 1906 ve Svratce)

Gymnázium vzpomíná
27. února uplynulo 155 let od 

narození Leandra Čecha, první-
ho ředitele novoměstské střední 
školy. O významu jeho osobnos-
ti bylo napsáno a řečeno při pří-
ležitosti oslav střední školy snad 
již vše. V budově gymnázia má 
Leander Čech vedle Vincence 
Makovského přední místo mezi 
významnými osobnostmi školy.  
Je tedy na místě ještě dnes, kdy 
se nynější školství  liší od cha-
rakteru školy z předminulého 
století, připomínat jeho jméno? 
V čem tedy tkví jeho význam 
pro dnešní mladou generaci?

V době svého nástupu do  No-
vého Města pracoval Leander 
Čech vedle své pedagogické čin-
nosti též vědecky. Jeho oborem 
byla literatura. Publikoval v od-
borném tisku, známá je literár-
ní studie o díle Karolíny Světlé, 
která vyšla i knižně. Byl v pí-
semném styku s literáty tehdej-
ší doby, dopisoval si i s profeso-
rem Masarykem.

Jeho osobní život byl velmi těž-
ký. Když žádal o ředitelské místo 
v Novém Městě na Moravě, one-
mocněla mu manželka a posléze 
zemřela. Po této tragédii by bylo 
pro něj i pro jeho syna, studen-

ta reálky, který mu později v No-
vém Městě zemřel, pohodlnější 
přijmout místo ve velkém městě 
na vysoké škole nebo jiné vědec-
ké instituci. 

On ovšem jako pokrokový 
vlastenec volil jinak. Stal se ředi-
telem české střední školy v ma-
lém městě, do kterého nevedla 
tehdy ani železnice. Město bylo 
obklopeno chudými horskými 
vesnicemi, kde žili nadaní mla-
dí lidé, pro které bylo problema-
tické získat vzdělání.

Pozvednout duchovně a kul-
turně tento kraj si Leander Čech 
vytkl jako své osobní poslání.

Přes veškeré starosti, které ho 
čekaly s personálním zajištěním 
školy, s výstavbou nové budovy 
aj., se nezpronevěřil tomuto své-
mu cíli až do své smrti v r. 1911.

Položil zde tedy nejen základy 
vzdělání, ale stal se i příkladem 
vysokých morálních hodnot. 
Právě na tyto hodnoty navazo-
valy další generace a z tohoto 
pohledu zůstává osobnost Lean-
dra Čecha  příkladem i pro ge-
neraci nejmladší.  

Mgr. Jana Černá
Na snímku vitrína v budově 

gymnázia věnovaná L. Čechovi.

út 17. 3. v 19 h. - Prázdniny snů - 
divadelní komedie v podání diva-
delní společnosti HÁTA Olgy Že-
lenské. V různých alternacích hrají: 
Jana Šulcová/Milena Dvorská, Iva-
na Andrlová/Olga Želenská, Lu-
cie Zedníčková/Jana Zenáhlíková, 
Kristýna Jetenská/Hana Kusnjero-
vá, Vladislav Beneš/Marcel Vašinka, 
Vladimír Čech/Zbyšek Pantůček/
Petr Pospíchal, Ernesto Čekan/Mi-
chal Jagelka, Aleš Cibulka. Vstupné 
150 Kč, 140 Kč. Předprodej: Infor-
mační centrum, tel.: 566 650 254
čt 19. 3., 16 h. - Včelařská před-
náška: Jiří Sláma - Ošetření včel-
stev během roku.
Připravujeme:
ne 5. 4.  v 15 h. BYL JEDNOU JE-
DEN DRAK aneb velmi popletená 
pohádka - Divadelní spolek Žďár 
nad Sázavou, vstupné 40, Kč
po 6. 4. v 19 h. koncert Věry Špi-
narové, vstupné 180 Kč, 170 Kč,  
již v předprodeji 
ne 19. 4. v  16 h. nedělní odpoled-
ne se Záhorskou kapelou

 16. 2. Kateřina Krejčí
 20. 2. Marie Kršnáková
 25. 2. Jakub Pavliš
 3. 3. Natálie Martausová

31. ledna
Zita Smitková  

Miroslav Baxant
28. února

Adéla Sekventová
Ondřej Lukeš

14. so ve 20 h.
Umírající zvíře  Filmový klub
USA 2008, romantické drama, čes-
ké titulky, 112 min, do 15 let ne-
vhodný, 65 Kč - Stárnoucí kritik 
a profesor  bilancuje minulost. Pů-
vabná studentka v něm probudí vá-
šeň a city.
18. st ve 20 h.
Nouzový východ
USA 2008, drama, české titulky, 119 
min, do 15 let nevhodný, premiéra, 
65 Kč - Manželská krize mladého 
páru žijícího nevzrušivým životem 
americké střední třídy. 
20. pá ve 20 h., 21. so ve 20 h.
Líbáš jako Bůh
ČR 2009, komedie, 115 min, pří-
stupný, premiéra, 75 Kč - Bouřlivý 
příběh plný vášně, rozchodů a ná-
vratů. 
25. st v 18 h. 
Lovecká sezóna 2
USA 2008, rodinná animovaná 
komedie, česká verze, 76 min, pří-
stupný, premiéra, 60 Kč - Rozho-
dující souboj mezi divokými a do-
mácími zvířaty.
28. so ve 20 h.
Výměna
USA 2008, drama, české titulky, 142 
min, do 15 let nevhodný, premiéra, 
65 Kč - Zmizení dítěte - a je naleze-
ný chlapec opravdu ten pravý?

Vás zve na 
• Koncert sólistů, který se koná 

ve čtvrtek 12. 3. v 17:00 hod. 
v aule gymnázia  

• Koncert učitelů ZUŠ Jana Štur-
sy, který se koná ve čtvrtek  26. 
3. v 18:00 hod. v podkroví Ho-
rácké galerie.

po 16. 3., 15 h., DPS - Novinky v so-
ciálním zabezpečení - beseda s Mgr 
P. Švandou, vedoucím odboru SZV            
po 23. 3., 15 h., DPS - Video z cest 
Ing. T. Bartíka „Jihozápadní Ang-
lie a Wales“                        
po 30. 3. - Vycházka ke koupališ-
ti a Ski hotelu, sraz ve 14 h. u via-
duktu na Bělisku.    

Výlet do Lysé nad Labem (výsta-
va cibulovin) a Přerova nad Labem 
(skanzen), dne 16. 4., přihlášky přijí-
má H. Poukarová,  tel. 566 652 810
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Mateřské centrum 
Zvoneček

 Mateřské centrum Zvoneček ve dnech 17. až 19. března pořádá 
JARNÍ BAZÁREK 

1. každá maminka má u nás možnost nabídnout maximálně 50 položek
2. věci a oblečení určené k prodeji musí být označeno cedulkou      (roz-

měr minimálně 5x5 cm), na které bude zřetelně napsáno jméno pro-
dávajícího a číslo, pod kterým bude věc vedena

3. na každou část oblečení musí být cedulka přišita sešívačkou či nití tak,  
aby nedošlo ke ztrátě cedulky při prohlížení zboží

4. na sportovní věci musí být cedulka přilepena izolepou,
5. prosíme maminky, aby si připravily čitelný soupis zboží na list papí-

ru formátu A4, aby bylo možno v něm škrtat a sečítat. Více informací 
můžete zjistit buď přímo u nás v MC Zvoneček, který je v DDM Klu-
bíčko, či nás můžete kontaktovat na telefonu 777 822 612 nebo na e-
-mailu: sobotkova@klubicko.eu

Organizace bazárku:
úterý 17. 3. - výběr označeného zboží od 8:00 do 17:00 hodin
středa 18. 3. - prodej zboží od 9:00 do 14:00 hodin
čtvrtek 19. 3. - výdej neprodaného zboží od 14:00 do 16:00 hodin

Karnevalové veselí ve Slavkovicích

Komunikace mezi lidmi
Hledáte cesty jak se lépe domluvit

s vnukem, synem, snachou,
sousedem nebo kýmkoliv jiným? 

Odpověď nabídne psycholog 

PhDr. Zdeněk Kulhánek

24. 3. ve 14 hod., KD
připravte si dotazy předem

Své členy i ostatní občany
zve k účasti výbor ZO STP

Nové Město na Moravě.

23. 3. - Jarní zdobení - Inspira-
ci pro jarní výzdobu u nás získáte 
od odborníků; vedou prodavačky 
z Papírnictví pod nemocnicí
25. 3. - Šicí dílna - Tentokrát si 
ušijeme látkového zajíčka pro malé 
koledníky. S sebou bavlněný ma-
teriál jednobarevný či vzorovaný, 
jehlu a nitě; vede Jana Zástěrová
30. 3. - Kulinářská dílna - Veliko-
noční dobroty zdravě i nezdravě; 
vede Kamila Jamborová

Herna pro děti vždy od 8:30 ho-
din, vstupné 30 Kč za rodinu, není-
-li uvedeno jinak.

Kdo se vypravil v sobotu 21. 
února do Slavkovic na karneval, 
mohl si myslet, že se rázem ocit-
nul v dávné minulosti – letošní 
rej byl pojat (stejně jako celoroční 
hra zdejší školy) v duchu  INDI-
ÁNSKÉM. Všechny školní děti to-
tiž vlastní nádherné kostýmy, kte-
ré daly maminkám jistě spoustu 
práce, tak bylo vhodné se v nich 
předvést i na veřejnosti. Ani paní 
učitelky nezůstaly pozadu a vy-
zdobily se slavnostními indián-
skými obleky. Střed sálu se  zapl-
nil i vílami, princeznami, kovboji, 
rytíři, čarodějnicemi a veselými 
šašky. Všechny masky i přítom-
ní hosté byli na začátku přivítáni 
mohutným pokřikem  a pozváni 
na taneční parket k promenádě. 
Hned po úvodním společném 
zpěvu indiánské písně a prvním 
tanečku byla každá maska odmě-
něna drobnou sladkostí jako po-
děkováním za  účast.

A pak už se mísilo tančení s ve-
selým pobíháním, nákup dobrot 
s nafukováním balónků...

Aby však indiáni, ostatní mas-
ky i hosté předvedli nejen taneční 
dovednosti, byly na ně nachystá-
ny různé zkoušky. Jako první bylo 
lovení bizona – uprostřed par-
ketu se objevilo toto „nebezpeč-
né zvíře“ a děti ho lovily obručí. 
Za každý úspěšný pokus byly od-
měněny sladkostí. Druhou zkouš-
kou dovedností bylo házení oště-

pem  na totem, což bylo obzvlášť 
těžké – představte si téměř dvou-
metrový oštěp a půlmetrovou Kar-
kulku... (Ale i ona prý chtěla zkusit 
„házet klackem“!) Jelikož k indi-
ánům patří také kánoe, další sou-
těž byla „jezdící“ – děti objíždě-
ly mety na  vozíčcích a nesměly se 
namočit! Komu soutěžení ještě ne-
stačilo, mohl vyzkoušet přenášení 
slavnostních pochodní, na kterých 
nahoře místo ohně ležely neposed-
né kartičky a při prudším pohybu 
létaly a padaly...

Další nedílnou součástí karne-
valu bývá tombola. I letos se na 
ni děti těšily a během chvíle bylo 
prodáno všech téměř 150 lístků. 
A protože některé ceny byly oprav-
du hodnotné, vyhlašovaly se sa-
mostatně a majitelé si chodili pro 
výhru přímo na pódium.

I když nálada byla výborná a děti 
neúnavné, jednou se skončit musí. 
Byl vyhlášen závěrečný tanec a pak 
známá „Mašinka“ rozvezla nepo-
sedné ratolesti k maminkám...

Poděkování za pěkné odpoledne 
patří všem pracovnicím Základní 
a Mateřské školy ve Slavkovicích.

(fotografie na poslední straně)
ZŠ a MŠ Slavkovice

Hry na sněhu v MŠ Drobného

Letošní únorová sněhová nadíl-
ka se vydařila, a tak jsme se roz-
hodli uspořádat zajímavé netra-
diční odpoledne pro rodiče a děti 
naší mateřské školy. Vždyť sníh 
je tak báječný materiál ke tvoření 
pro malé i velké, kteří si rádi hrají. 
Jedno všední odpoledne jsme ne-
chali otevřené dveře na naši škol-
ní zahradu a byli jsme napnu-
ti, zda se najdou odvážlivci, kteří 
přijdou s lopatami, dávkou od-
vahy, fantazie, tvořivosti a poku-
sí se ze spousty sněhu „něco“ vy-
tvořit. Ani se nám nechtělo věřit, 
co rodičů si přišlo se svými dět-
mi zavzpomínat na svoje dětská 
léta! Společně se svými ratolest-
mi začali různě kupit sníh, tva-
rovat, hladit a během krátkého 

času se na zahradě začali obje-
vovat sněhuláci, hrady, želvičky, 
princezny, iglů, dinosaurus, cho-
botnice, letadlo s tučňákem, čaro-
dějnice, hlemýžď, pavouk a další 
krásné výtvory. Kdo chtěl, mohl si 
svoji stavbu barevně zkrášlit. No 
a to byla teprve  ta pravá nádhera. 
Dokonce se zapojili i dědečkové 
a babičky! Jenom počasí mám pří-
liš nepřálo, celou dobu sněžilo, ale 
nikoho to neodradilo. Pro každé-
ho „sochaře“ byl připraven párek 
v rohlíku a teplý čaj. Každý, kdo 
přišel, měl dobrý pocit z příjem-
ně prožitého zimního odpoled-
ne. A my budeme obdivovat naše 
sněhové výtvory tak dlouho, do-
kud nám je sluníčko nerozpustí.

             Marta Juránková
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Informace k omezení vydávání e-pasů
Odbor vnitřních věcí městského úřadu tímto upozorňuje, že v období 

od 25. března do 31. března 2009 bude mimo provoz systém umožňující 
příjem žádostí o vydání cestovního pasu s biometrickými údaji, tzv. e-pas. 
Současně nebude možné kontrolovat tyto druhy dokladů a již vydané e-
-pasy předávat občanům. Omezení provozu potvrdilo Ministerstvo vnit-
ra s odvoláním na čl. VI zákona  č. 140/2008 Sb., který výslovně uvádí, že 
žádost o vydání cestovního dokladu s nosičem dat s biometrickými úda-
ji bez údajů o otiscích prstů lze podat nejpozději do 24. března 2009. Od 
1. dubna 2009 budou již nosiče dat v e-pasech obsahovat i údaje o otiscích 
prstů, které se mají pořizovat od dosažení věku 6 let. Ke změně správních 
poplatků v této souvislosti nedochází.

Dotace do sociální sféry
Rada města na svém 51. řádném jednání dne 23. února doporučila za-

stupitelům města ke schválení dotace pro Sdružení Nové Město na Mora-
vě a pro Hospicové hnutí Vysočina.

Sdružení Nové Město na Moravě vyvíjí v sociální sféře pět aktivit. Pro-
vozuje občanskou poradnu s bezplatnými právními službami, sdružuje 
děti a mládež v klubovém zařízení EZOP, nabízí rodinám s dětmi sociál-
ní služby, dále je u Sdružení možno využít služeb rané péče a  osobní asi-
stence. V loňském roce získalo Sdružení od N. Města dotaci ve výši 150 
tis. Kč, stejnou částku doporučuje ke schválení rada města i letos. Dalším 
vstřícným krokem města ke Sdružení je nízký nekomerční nájem za pro-
story využívané  v budově polikliniky. Sdružení pro letošní rok požádalo 
o částku 350 tis. Kč, neboť dotace od ministerstva práce a sociálních věci 
jsou pro letošní rok kráceny, a to především pro nízkoprahové zařízení 
EZOP. Ministerstvo předpokládá, že tyto služby budou více podporovány 
příslušnými obcemi. Hospicové hnutí Vysočina požádalo o dotaci ve výši 
150 tis. Kč a rada města ji doporučuje ke schválení v plné výši. Hospico-
vé hnutí Vysočina zřídilo v roce 2008 další pracoviště v Jihlavě a má zájem 
v budoucnu pracovat ve všech větších městech kraje Vysočina.               EJ

Zastupitelstvo města 
zasedá

v úterý 17. března
v zasedací síni MěÚ N. Město

Hovory s občany od 15,30 hod.

Na snímku olejomalba novoměstského malíře Bohuslava Vodičky - Kazmí-
rův rybník a dnes problematická stráň na konci 30. let 20. stol.

Doporučeno
čestné občanství
pro Jiřího Brady

Rada města projednala návrh 
pravidel pro udělování čestné-
ho občanství a cen města Nového 
Města na Moravě. Rada města za-
stupitelům doporučuje udělit čest-
né občanství Jiřímu Brady - za jeho 
celoživotní úsilí týkající se obrany 
lidských práv a svobod.

Příspěvky
na neinvestiční výdaje

za žáky z okolí
Za žáky z okolních obcí, kteří se 

vzdělávají v novoměstských zá-
kladních školách, platí jejich do-
movské obce příspěvky na nein-
vestiční výdaje.

Do neinvestičních výdajů se za-
počítávají veškeré opravy a údrž-
by ve školách. Po odečtení státních 
příspěvků se vypočítá průměr na 
jednoho žáka. Rada města byla se-
známena s částkami, které budou 
po okolních obcích za žáka poža-
dovány. V I. ZŠ činí částka přibliž-
ně  8300 Kč na žáka, v II. ZŠ při-
bližně 8700 Kč na žáka.

Příspěvek na dopravu
Město N. Město uzavírá smlouvu 

s dopravní firmou ZDAR a.s. o pří-
spěvku na dopravní obslužnost. 

Na dopravní spoje ve všední den 
přispívá dopravci kraj Vysočina, na 
spoje ve víkendové dny a ve svátky 
přispívá N. Město. N. Celkem letos 
N. Město přispěje firmě Zdar. a.s. 
částkou 550 tis. Kč. 

Chodník ke Sportenu
Do konce června letošního roku 

by měl byt opraven a zároveň bez-
bariérově upraven chodník mezi 
autobusovou zastávkou u Sportenu 
a.s. a stávajícím vyústěním chod-
níku na komunikaci u vjezdu do 
firmy Jun na Soškově ulici.  S pro-
tažením chodníku až k železniční-
mu přejezdu se zatím nepočítá.  Na 
opravu finančně přispěje kraj Vy-
sočina částkou 250 tis. Kč, město 
dále žádá o příspěvek od Státního 
fondu dopravní infrastruktury.

Členkou organizačního týmu 
MS v biatlonu v roce 2013 po-

věřila rada města starostku města 
Zdeňku Markovou.

Malá radost Betlémáků stála hodně peněz
Kdykoliv procházím, a nejen já, 

cestou přes Kazmírův rybník a zdo-
lávám dolů prudký sráz, opačně 
zase hrubý výstup, kladu si otáz-
ku, jak byl zadán projekt této dosti 
drahé investice. V rybníce aby byla 
voda a po hrázi aby se dalo projít na 
Betlém. Bohužel tento druhý poža-
davek byl asi brán na lehkou váhu. 
Jinak by nemohlo dojít k tomu, aby 
se cesta, která sloužila osmdesát, 
možná sto let, stala pro lidi tak ob-
tížnou. Zvláště v zimním období je 
tento úsek pro starší lidi, kdy mno-
zí z nich užívají francouzské hole, 
nebo maminky s kočárky těžkou 
bariérou. Po městě budujeme bez-
bariérové chodníky a zde vytvo-
říme těžko zdolatelnou překážku. 
Slyšel jsem i verzi, že tudy spojení 
s městem vůbec nemělo být. 

Pro spokojenost od samého po-
čátku stačilo, aby byly dodrženy 
parametry původní cesty. To nikdo 
z městského úřadu neviděl projekt 
před jeho realizací?

Článek v Novoměstsku, který byl 
k tomuto tématu zařazen v srpnu 
roku 2007, neuváděl pravdu. Sice 
jsme četli, že se „podařilo“ o něko-
lik desítek centimetrů celou situaci 
zlepšit,  ale opak byl pravdou.  Po 
položení „balené“ na poslední úsek 
jsem byl asi druhý den u paní sta-
rostky. Pro moje uspokojení mi 

sdělila, že se to musí předělat. A tak 
čekáme. Psalo se také o výkupu sou-
sedního pozemku. Domnívám se, 
že řešení nebude zadarmo, ale když 
se do revitalizace celého Kazmíro-
va rybníka vložilo necelých dvanáct 
milionů, byla by to nejméně nároč-
ná úprava, aby se dosáhlo původní-
ho sklonu postupným zvyšováním 
cesty již od počátku mostku. Aby 
v místě schodů pana Zítka byla do-
sažena původní výška. Tomuto ře-
šení přizpůsobit i okolní cestu ko-
lem potoka a zábradlí.

Pro ostatní občany města by bylo 
jistě prospěšné propojení most-
kem druhou stranu rybníka. Toto 
propojení by bylo vhodné pro pro-
cházky obyvatel pečovatelského 
domu a pro ostatní občany spojení 
mezi nemocnicí a centrem města, 
aby nemuseli procházet Žďárskou 
ulicí, která je velmi frekventovaná.

Závěrem se omlouvám,  že moje 
poznámka trochu vybočuje z těch 
pozitivních zpráv, které nám No-
voměstsko přináší, ale bohužel je 
dost problémů, na které pouhé úst-
ní upozornění nestačí.

Oldřich Pojezný
•    •    •

Příspěvek pisatele obsahuje pod-
nětné připomínky a návrhy řeše-
ní problému ve dvou důležitých 
komunikačních spojeních. Řešení 
v této oblasti, která se dotýká asi ti-
síce lidí, považuji za záležitost, kte-
rá si pozornost radnice zasluhuje.

Musím doplnit, že se tak děje. Ne-
myslím si, že v článku v Novoměst-
sku od EJ ze srpna 2007 je neprav-
da. Navrhované kosmetické úpravy 
strmosti dnešní cesty situaci stejně 
nevyřeší. Jediným  řešením splňu-
jícím kritéria na další desetiletí je 
vytvoření nové cesty  po sousední 
soukromé parcele. V počátku šede-
sátých let, kdy se začal budovat Bet-
lém, nikdo nepočítal, že pěšinou, 
která vedla nahoru do polí, bude za 
50 let chodit tolik lidí. Odkoupení 
nebo výměna parcely je cílem jed-
nání vedení města. Že zatím neved-
lo k úspěchu, neznamená, že se ne-
pokračuje. Doufám, že se radnici 
podaří nabídnout takové podmín-
ky, že k dohodě dojde. 

Navrhované propojení pro pěší 
od Policie ČR po hrázi rybníka 
k DPS je ve fázi projektové přípra-
vy schválené ZM. Kdyby městu ne-
chybělo „pár metrů čtverečních“ 
na břehu, které jsou v soukromém 
vlastnictví a bez kterých se přes 
potok cesta nedostane, mohl už 
být záměr realizován letos.

Protože při jednání o směně parcel 
zatím nedošlo k dohodě, pracuje se  
i na náhradní trase  propojení s pře-
mostěním potoka v jiném místě.

Doufám, že nakonec v prvém či 
druhém případě k dohodě  dojde 
a záměry budou  realizovány.                                

Mgr. Otakar Německý,
člen rady města za ODS

a člen redakční rady 
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Jaro klepe na dveře, i když se to nezdá.
V zahradnictví zcela přesvědčivě

Venku mráz a sněhu víc než 
mnohé jiné zimy, ale ve sklenících 
novoměstského zahradnictví už 
se to začíná zelenat. Ve stovkách 
květináčků už nějaký čas zapouš-
tějí kořeny řízky převislých pelar-
gonií, nyní pracovnice kelímkují 
čerstvě vzešlé sazeničky letniček. 
Množí se tu túje, svídy a další za-
hradní dřeviny.

Novoměstská společnost Lesy 
a zeleň ke konci loňského roku za-
nikla a provoz místního zahrad-
nictví převzala na základě výbě-
rového řízení rodina Jirčíkova 
z Počítek.

Paní Milena Jirčíková se neta-
jí, že jí stále ještě jde ze všeho tro-

chu hlava kolem a že jí a její rodině 
dává rozjezd zahradnictví hodně 
práce. Přála by si nastavit trochu 
jinou úroveň, více „zahradnickou“. 
Chce zákazníkům nabízet vlastní 
výpěstky, odolnější než dovezené 
z teplejších oblastí.

Za nejobtížnější, ale nutné, po-
važuje obnovení provozu dříve 
nepoužívaných skleníků. K hlav-
nímu sortimentu zahradnictví by 
v budoucnu měly patřit letničky. 
Od nabídky sazenic až po řezané 
květy - malé, levné a obměňova-
telné kytice do váz v bytech i na 
náhrobky.

Snímek z čerstvě zprovozněných 
skleníků je na poslední straně.     EJ

Přejeme si změnu. Víme jakou? Pak jaké překvapení!
24. února jsem se zúčastnil se-

mináře pro zastupitele O návr-
zích úprav severní části Vrati-
slavova náměstí. Upoutávkou 
v Novoměstsku, škoda, že jen 
nenápadnou, byla zvána i veřej-
nost. V zasedačce se však  z 23 
zastupitelů sešlo pouze 8, ne-
počítám-li starostku s místosta-
rostou. Prostor pro veřejnost 
zaplnila asi dvacítka občanů a  
úředníci MÚ. Je to škoda, proto-
že střed města, který si posled-
ních sto let zachoval svou tvář, 
se má podstatně změnit a  mít 
připomínky, až přijedou buldo-
zery, je už trochu pozdě.  Archi-
tektem byla mimo jiné předsta-
vena  studie (přestavba náměstí 
a parku), podle které by moh-

la být změna  do čtyř  let sku-
tečností.

I když zazněly i souhlasné při-
pomínky  ke studii, negativní kri-
tika z řad veřejnosti převažovala. 

Nebudu se vyjadřovat k řešení 
autobusových zastávek na Masa-
rykově ul. a Komenského nám., 
ke kterým měl varující závažnou 
připomínku zástupce dopravní-
ho podniku ZDAR a.s., nehledě 
k tomu, že předmětem seminá-
ře měly být úpravy severní části 
Vratislavova náměstí a ne řešení 
přesunu autobusového nádraží.  

Jako občan i jako zastupi-
tel s naprostou většinou kritiky 
souhlasím.

Holý střed náměstí bez boro-
vic obklopený parkujícími auty 

a obousměrnou obvodovou prů-
jezdnou komunikací asi nebu-
de příliš lákavý. Prázdný písko-
vý  střed parku pouze s kašnou 
a obvodovým stromořadím též. 
S přesunem Pomníku padlým 
z místa, které mu určili ti, kte-
ří první válku prožili, nemo-
hu souhlasit. Kdyby se přerost-
lé okolí „vyčistilo“, jistě by jako 
dominanta klidové zóny pomník 
vynikl. Realizací studie beze 
změny by došlo  ke změně  his-
torické podoby náměstí a par-
ku, která má tradici a především 
prakticky ověřenou funkčnost.

Musím zdůraznit, že rozvojový 
dokument, bez něhož koncepč-
ní rozvoj města není možný, je 
nutný a je třeba na něm praco-
vat. K tomu by měly přispět při-
pomínky byť i laické veřejnosti. 
Park je třeba upravit, co dožilo, 
musí pryč. Nelze mít uvnitř měs-
ta „Boubínský prales“, ale mys-
lím si, že není třeba vše, co je 
cenné, uvnitř vykácet. Na semi-
náři prezentovaná dendrologic-
ká studie to potvrzuje. Na studii 
je ještě  třeba pracovat a poku-
sit se o globální citlivější řešení. 
Nevidím jako příliš šťastné řeše-
ní, i když je finančně výhodné, 

hnát realizaci jen k termínu zís-
kání evropských peněz, které by 
pokryly 90 % projektu.

Jistěže je studie  vypracova-
ná v souladu s architektonický-
mi odbornými hledisky, kterým 
může laik těžko oponovat. Vím, 
že naše náměstí a park s trojú-
helníkovým členěním, způso-
bem ozelenění a středovou vo-
zovkou se vymyká architektuře 
jiných měst, ale právě v tom  je 
jeho zvláštnost a zapamatovatel-
nost. (Architektu - herci D. Vá-
vrovi, který  s ČT natáčel v No-
vém Městě Šumná města, se loni 
náměstí dokonce i s přerostlými 
borovicemi líbilo. Věřím, že ne 
jen ze zdvořilosti.)

Domnívám se, že studie by 
měla před schválením realizace 
projít nejen připomínkováním 
dotčených orgánů, ale i veřejnou 
diskuzí. Představoval bych si vi-
zualizaci studie (foto toho, jak 
by to vypadalo ve skutečnosti) 
v Novoměstsku, KD, informač-
ním centru apod. Náměstí je to-
tiž nás všech, ať bydlíme  na Ma-
sarykově ul., v Petrovicích nebo 
na náměstí.

Mgr. Otakar Německý,
člen RM za ODS

Potřebná strategie a vize, ale zároveň velké překvapení
Zatím jen málo občanů N. 

Města se seznámilo s návrhem 
změn, které hodlá vedení měs-
ta přijmout v rámci Strategic-
kého rozvojového dokumentu. 
Větší příležitost se naskytla dne 
24. února na semináři zastupite-
lů města, kam byla zvána i veřej-
nost. Obě strany využily setká-
ní s architektem Kynčlem spíše 
méně. Ale i tak byla beseda za-
jímavá a jistě i přínosná.

Strategický rozvojový doku-
ment se zaměřuje na čtyři míst-
ní lokality a navrhuje jim zcela 
novou tvář a částečně i nové vy-
užití.

Zásadní změnou, která ovliv-
ňuje a vyvolává další kroky, je 
přemístění autobusového nádra-
ží k nádraží Českých drah. Po-
žadavek na výstup a nástup vel-
kého množství cestujících už 
v centru města vede k obmě-
ně Komenského náměstí se dvě-

ma autobusovými zastávkami. 
A značný zásah do vzhledu cen-
tra města je plánován přímo na 
Vratislavově náměstí.

Strategický rozvojový doku-
ment si města běžně pořizu-
jí a zpravidla bývá vizí, která se 
naplňuje v průběhu desítek let. 
V N. Městě chceme být v mno-
ha ohledech rychlejší a jedním 
z důvodů ráznějšího postupu je 
i možnost získat na některé ze 
změn evropské dotace.

Na semináři nad plánovanými 
změnami se přítomní zastupite-
lé i přítomní občané města ví-
ceméně shodli, že spojení obou 
nádraží v jeden celek má i přes 
mnohá negativa svou logiku 
a mělo by být dále propracová-
no. K negativům zejména patří 
případné hromadné nastupování 
a vystupování na jedné zastávce, 
malé zázemí zejména pro starší 
cestující, menší bezpečnost dětí 

při cestě do škol  i  zvýšený do-
pravní ruch na již tak dopravně 
silně frekventované Masaryko-
vě ulici. 

Větší nesouhlas a místy i roz-
čarování vyvolaly informace tý-
kající se zásadní obměny cen-
trálního parku a dopravních 
změn na něm. Architektonický 
ateliér K+K, zřejmě inspirova-
ný současnými trendy, doporu-
čuje zadláždit v současné době 
využívanou diagonálu uprostřed 
náměstí a vést dopravu obou-
směrně po obvodu celého ná-
městí. Touto dopravní úpravou 
návrh ruší klidovou zónu před 
novoměstským zámkem a rov-
něž přemísťuje Štursovo dílo Po-
mník padlým v první světové 
válce do jiných míst. Návrh počí-
tá s kompletní výměnou součas-
né zeleně, a to i s loni vsazenými 
borovicemi. V jejich případě bez 
náhrady. V parku, který dle ar-

chitektonického ateliéru nebývá 
běžným prvkem na jiných  ná-
městích, mají být na poněkud 
zmenšené ploše vysazeny pouze 
stromy. Případnou revizi tohoto 
zásahu může ovlivnit dendrolo-
gická studie. Její první verze, vy-
pracovaná v době, kdy zem ko-
lem kořenů stromů kryl sníh, 
naznačuje, že žádný ze stromů 
na Vratislavově náměstí nehro-
zí bezprostředním pádem, a na-
opak označuje mnohé ze stromů 
jednak jako zdravé s budouc-
ností i padesát let, jednak jako 
cenné a z hlediska plánování sa-
dových úprav hodné zvláštních 
ohledů.

Část přítomných byla po se-
známení se z navrhovanými 
změnami značně překvapena. 
Je pravděpodobné, že se zájem 
o podrobnosti Strategického 
rozvojového dokumentu zvýší. 

E. Jašková

Z rozhodnutí vedení města bude pro občany N. Města  připraven 
obsáhlý materiál o plánovaných změnách na novoměstských náměs-
tích, Masarykově ulici a u obou nádraží. Návrhy změn jsou v součas-
né době ještě korigovány a upravovány, například v míře zásahů do 
městské zeleně. V době těsně před uzávěrkou tohoto čísla ještě není 
možno říci, jestli bude občanům města roznášen současně s příštím 
číslem Novoměstska jako jeho příloha (tedy k datu 27. března), nebo 
samostatně (tedy přibližně o týden dříve). Sledujte tiskoviny doru-
čované do schránek.
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Názory zastupitelů: „Nový směr“ v polovině volebního období

Certifikát o udělení akreditace pro Nemocnici Nové Město na Moravě
který se pravidelně schází a kon-
troluje, navrhuje další trendy 
v problematice kvality,“ uvedl ře-
ditel Nemocnice Nové Město na 
Moravě Zdeněk Kadlec. Získání 
akreditace se odrazilo mimo jiné 
také v kvalitě poskytovaných in-
formací a komunikaci mezi pa-
cienty a zaměstnanci nemocnice. 
„Stejně jako vedení nemocni-
ce si uvědomuji, že získání akre-
ditace není cíl - konec, ale začá-

rovolná, zatím bez dopadu na jed-
nání se zdravotními pojišťovnami 
(resp. případnou bonifikaci smluv-
ních vztahů).
Certifikace v regionu:
září 2008 Nemocnice Havlíčkův 
Brod
prosinec 2008 Nemocnice Pelhři-
mov, Nemocnice Jihlava
únor 2009 Nemocnice Nové Měs-
to na Moravě
(tisková zpráva KÚ kraje Vysočina)

tek. Akreditaci chápu jako cestu, 
jak najít rezervy v rozšíření bez-
pečnosti pacientů ve zdravotnic-
tví,“ uvedl při předání Certifi-
kátu hejtman kraje Vysočina Jiří 
Běhounek.

Certifikát, který novoměstská 
nemocnice získala, má na území 
České republiky pouze necelá čty-
řicítka zařízení a má pacientům 
garantovat především bezpečnější 
péči. Akreditace je většinou dob-

(dokončení ze str. 1)
Koordinace kvality se sta-

la v Nemocnici v Novém Městě 
na Moravě prvořadou aktivitou. 
Předakreditační šetření odhali-
lo některé již dříve známé nedo-
statky, které vedení spolu se za-
městnanci nemocnice během 
roku 2008 cíleně a systematic-
ky odstraňovalo. „Byl definován 
tým vnitřních auditorů sestavený 
ze zástupců lékařských profesí, 

Sdružení nezávislých kandidátů 
„Nový směr“ vzniklo před komu-
nálními volbami v roce 2006 na-
prosto spontánně. Zcela svobodně 
a náhodně se dalo dohromady ně-
kolik lidí, kteří byli velmi nespo-
kojeni s výsledky „činnosti“, který-
mi se prezentovalo tehdejší vedení 
města. Sdružení vzniklo z nestraní-
ků, které spojoval silný  vztah  k na-
šemu městu  a okolí a zájem o vě-
ci veřejné, ale samozřejmě i obavy, 
aby naše město nestagnovalo a „ne-
krčilo se“ mezi Žďárem a Bystřicí. 
Náš program, se kterým jsme šli do 
voleb, obsahoval tyto body:
1) Partnerství se všemi.
2) Snaha minimalizovat zneužívá-

ní sociální sítě a podpory v ne-
zaměstnanosti.

3) Podpora veřejně prospěšných 
prací.

4) Podpora zvyšování kapacity 
penzionu pro seniory.

5) Podpora volnočasových aktivit 
mládeže – hřiště, nová sporto-
viště, cyklostezky.

6) Podpora významných kulturních, 
společenských a sportovních akcí, 
které prezentují naše město.

7) Zkvalitnění a modernizace ří-
zení městského úřadu, zajištění 
a kontrola ziskovosti organiza-
cí řízených městem (Technické 
služby, Lesy a zeleň s.r.o.).

8) Změnit postoj kraje k páteřním 
silnicím našeho regionu a za-
členit naše město do páteřní    
silnice Sever –Jih.

9) Důsledně využívat možnosti, 
které poskytují evropské fondy 
a krajské granty.

10) Důsledná privatizace bytové-
ho fondu se zachováním sociál-
ních bytů v našem městě.

Zkusme zhodnotit, co se nám po-
dařilo a co nikoliv v průběhu dvou 
uplynulých let. „Nový směr“ má na 
základě voleb v roce 2006 dva členy 
v zastupitelstvu, a to MUDr. Zdeň-
ka Kadlece, který je členem rady 
a zastupitelstva, a dále PaedDr. Mi-
lana Pavlíka, který je členem zastu-
pitelstva. V městských výborech 
a komisích pracují osobnosti z na-
ší kandidátky. Jsou to JUDr. Libor 

Černý v bezpečnostní radě obce, 
v krizovém štábu obce, ve finanč-
ním výboru, v dopravní komisi,  
v komisi pro prevenci kriminality 
a v přípravném výboru pro Setká-
ní evropských Nových Měst a Věra 
Šinclová v kontrolním výboru.
 Co se nedaří realizovat: tj. bod č. 
2) a 3) 

K bodu č. 4) – tento záměr ne-
patří v současné době mezi priori-
ty vedení radnice, i když předpo-
kládáme, že rozšíření penzionu je 
do budoucna nevyhnutelné. Z mi-
nulosti je zpracována studie na roz-
šíření penzionu, ale žádost, např. 
o financování z fondů EU, podána 
nebyla. Je potřebná i zvýšená inicia-
tiva vedení penzionu.  

K bodu č. 9) – získávat evropské 
peníze z fondů se prozatím daří 
v menší míře, než by bylo žádou-
cí a potřebné.
Co se naopak daří: 

Spolupráce s ostatními zastupi-
teli (1) je poměrně dobrá. „Nový 
směr“ se drží názoru, že „dělat 
velkou politiku“ na malém městě 
nemá opodstatnění, spíše hledáme 
řešení, která by přinesla prospěch 
městu a jeho obyvatelům a ne jed-
notlivým stranám. Co se týká pod-
pory v oblasti sportu (5), (6) zde 
problém není, ať už se jedná o Zla-
tou lyži, biatlon, kopanou i tartan 
na  hřišti apod. Vše podporujeme 
nejen tím, že hlasujeme pro tyto 
akce, ale např. téměř veškeré pod-
klady nutné k žádosti o státní do-
taci na nový povrch stadionu jsme 
zpracovávali v nemocnici.

Problémem zatím zůstává cyk-
lostezka mezi Medinem a  lesem 
– tento záměr se řeší již řadu let, 
zatím však bez efektu, i když po 
kritice přístupu městských úřední-
ků se cyklostezka po sedmi letech 
snad vyřeší. Zde je nutná dobrá 
spolupráce též s Medinem, a.s.

Výstavbu regecentra jednoznačně 
podporujeme, neboť jsme přesvěd-
čeni, že  bude velkým přínosem pro 
Nové Město i široké okolí. V sou-
časné době, kdy víme, že se bude 
pořádat mistrovství světa v biatlonu 
zde, v Novém Městě, nabývá ten-

to projekt ještě více na potřebnosti 
a důležitosti. Je jasné, že každá vel-
ká investice v malém městě vyvolá-
vá velkou diskuzi mezi občany, a je 
pochopitelné, že má řadu přízniv-
ců i nepříznivců. Tak to bylo a je 
s každou velkou investicí, a to nejen 
v našem městě. Město, ve kterém se 
bude pořádat tak významná spor-
tovní událost, jakou je mistrovství 
světa v biatlonu, a kde se pořádají 
světové poháry v klasickém lyžová-
ní, patří mezi dvacítku měst v Evro-
pě a v Americe, jimž byla tato pocta 
udělena. Ve všech těchto městech je 
sportovní hala, bazén s regenerač-
ními procedurami či hotelové služ-
by naprostou samozřejmostí.  

K bodu 7) – podpořili jsme celou 
řadu personálních změn na měst-
ském úřadu a též jsme aktivně při-
stupovali k reingeeringu a rušení 
s.r.o., které byly zřizovány městem.

Bod 8) – páteřní silnice „Sever-
-Jih“ přes Nové Město – na náš ná-
tlak byla pověřena radou paní sta-
rostka k jednání s krajem Vysočina 
s cílem zajistit, aby páteřní silnice 
byla vedena od Jimramova na Žďár, 
ne přes Sněžné, Kadov, Fryšavu, ale 
z Jimramova přes Věcov do Nového 
Města, a to se i zrealizovalo.

K bodu 10) – byli jsme jediní, 
kteří jasně deklarovali a prosazo-
vali v našem programu privatizaci 
bytového fondu a zachování soci-
álních bytů. Tento těžký úkol jsme 
aktivně podporovali i za cenu ne-
příjemností, které s takovým úko-
lem vždy souvisí. S odstupem  
měsíců mám dobrý pocit z této 
privatizace i přes některá negativa, 
která však takový velký přesun ma-
jetku doprovázejí.

Sám za sebe za „Nový směr“ jsem 
v radě usiloval (mimo náš pro-
gram) o revitalizaci borovic na na-
šem náměstí i zavedení zde place-
ného parkování. Z mého popudu 
se začal zpracovávat strategický 
plán rozvoje našeho města, který 
dosud chyběl. 

V nejbližší době se budu snažit 
o uskutečňování dvou cílů, a to - 
pasportizaci městské zeleně v cen-
trální části Nového Města a vypsá-

ní soutěže či výběrového řízení na 
parkové úpravy a revitalizaci ze-
leně tamtéž, tzn. řečí Novoměšťá-
ků „od horního k dolnímu konci“. 
Myslím si, že vhodným zásahem 
do našich zelených ploch by naše 
město mohlo velmi získat. 

Druhým cílem je, aby byl městský 
úřad připraven na fakt, že zde bude 
pořádáno mistrovství světa v biat-
lonu, a že se ztotožní s tímto zá-
měrem i jednotliví vedoucí odborů 
a komisí. Oni musí udělat inven-
turu všech potřebných záležitostí 
k tomu, aby se naše město zhosti-
lo mistrovství světa se ctí. Společ-
ně s organizátory mistrovství světa 
musí být vytvořena komise a musí 
být definovány jasně priority města, 
které jsou zcela zásadní a potřebné 
k uspořádání tohoto významného 
podniku a vytvořeny patřičné pro-
jekty, na základě kterých mohou 
požadovat od státu patřičné finan-
ce, podobně jak tomu bylo v Liber-
ci (např. řešení náměstí, kulturní 
dům, stav vozovek atd.).

Spolupráce „Nového směru“ 
s ODS, SNK ED, Sdružením nezá-
vislých kandidátů pro obce a jed-
nou členkou z KDU-ČSL v rámci 
rady, která je sedmičlenná, je vstříc-
ná. Nejvíce mi vadí kauzy, které se 
táhnou celá léta (koupaliště, sběr-
né suroviny atd.) a řešení  v součas-
né době zatím není. Jsou to přípa-
dy zcela  nepřehledné a málokdo se 
v nich orientuje. Rada se schází kaž-
dých 14 dní vyjma  letních prázd-
nin a každé zasedání rady trvá pět 
a více hodin. Dle mého názoru je 
nutné, aby každý radní měl materi-
ály  do rady k dispozici včas a pře-
devším dobře prostudované. Po-
tom by vše probíhalo rychleji a více 
času by mohlo být věnováno na věci 
koncepční či na prohlídky městské-
ho majetku přímo na místě.

Jsme prakticky v polovině vo-
lebního období, do kterého jste 
nás zvolili. Z tohoto důvodu jsem 
si dovolil vás seznámit s činností, 
kterou vyvíjíme, a ubezpečit vás, 
že si vaší důvěry vážíme.

MUDr. Zdeněk Kadlec,
člen rady města za Nový směr
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Hospicové hnutí - Vysočina  je stále „na cestě“
Navzdory těžkostem, kterými 

Hospicové hnutí – Vysočina (HHV) 
v roce 2008 prošlo (díky medializo-
vané kauze „Sevredol“), pokračuje 
toto občanské sdružení, které vznik-
lo již v roce 2000 z iniciativy lidí zau-
jatých hospicovou myšlenkou, v po-
skytování tolik potřebných služeb.

Důstojné umírání, respekt k je-
dinečnosti každého člověka,  úle-
va v bolesti a strachu, doprovázení 
v poslední fázi života, podpora po-
zůstalých – to jsou jen některé z nos-
ných principů organizací, které se vě-
nují hospicové paliativní péči.  HHV 
jako občanské sdružení sídlí v No-
vém Městě na Moravě,  své služby 
však poskytuje nejen na Novoměst-
sku, ale od minulého roku  i ve stře-

disku hospicové péče v Jihlavě. Do 
budoucna se přitom neuzavírá mož-
nosti dále rozšířit své působení i do 
dalších oblastí Vysočiny. 

Co vlastně sdružení konkrétně 
dělá?  Působení HHV je jedinečné 
v tom, že se pokouší o komplexní 
zajištění služeb – poskytuje Domá-
cí hospicovou péči,  podílí se na pro-
vozu Rodinného pokoje v Léčebně 
dlouhodobě nemocných na Buch-
tově kopci, zajišťuje dobrovolnický 
program a  provozuje poradnu Alej 
pro pozůstalé, nabízí sociální pora-
denství a půjčování kompenzačních 
pomůcek.

V závěru roku 2008 byly přija-
ty nové stanovy sdružení, které by 
měly napomoci jeho lepšímu fungo-

vání. Bylo zvoleno nové pětičlenné 
předsednictvo,  předsedkyní se sta-
la MUDr. Eva Pelikánová, zakládají-
cí členka HHV a primářka kožního 
oddělení novoměstské nemocnice.

HHV má před sebou nové otevře-
né možnosti, protože téma „konce ži-
vota“ a vše, co s ním souvisí, je v čes-
kých podmínkách stále do značné 
míry tabuizované (byť se tento stav 
pozvolna proměňuje) a služby v této 
oblasti nejsou dostatečně rozvinuté. 
V současné době vyhlásilo HHV vý-
běrové řízení na obsazení pozice ře-
ditele(ředitelky) sdružení a naplno 
pokračuje v poskytování kvalitních 
služeb, založených na osobním lid-
ském zájmu o člověka v těžké situa-
ci i na vysoké odbornosti.  

HHV je otevřeno všem zájem-
cům o hospicové myšlenky, kteří 
ho mohou podpořit jak svým člen-
stvím, tak dobrovolnou pomocí – 
nejde přitom jen o osobní přítom-
nost u lůžek umírajících, uvítali 
bychom i dobrovolnou pomoc ji-
ného druhu (např. hledáme dob-
rovolníka – řidiče pro příležitostné 
cesty autem, dobrovolníky pro ad-
ministrativní a organizační zajiš-
tění práce sdružení apod.) Zájem-
ci o podrobnější zprávy o sdružení 
nebo ti, kdo by chtěli HHV jakko-
li podpořit, naleznou potřebné in-
formace na stránkách http://hhv.
nmnm.cz, případně se mohou ob-
rátit přímo na kancelář sdružení či 
na jeho předsedkyni.

Mgr. Ruth Šormová, 
členka předsednictva HHV 

Zimní údržba komunikací

Letošní zima je na ústupu a ja-
ko minulá období se projevova-
la kolísáním teplot a letos dokonce 
přívaly sněhu. Zvolený typ údrž-
by novoměstských komunikací se 
neprojevuje jako vhodný. Při srov-
nání s městy v obdobném klima-
tickém pásmu, jako je naše město, 
a po zhlédnutí  záběrů  televizních 
zpravodajství ze zimních středisek 
vidíme, že zima může vypadat i ji-
nak - čistě.  Naše město je zasypá-
no tunami kamenné drtě pokaždé, 
když napadne nový sníh. V obdo-
bí oblevy, což je několikrát za zimu, 
se tento materiál mění na špina-
vou břečku, která hyzdí celé město 
a otravuje lidem život. Je s podivem, 
že se neozývá správce kanalizace, 
kterému tato kamenná směs zaná-
ší vpustě a sběrná potrubí. Obča-

• Raději solit né města a jeho návštěvníci chodí 
a jezdí téměř půl roku po komu-
nikacích, které jsou vším možným, 
jen ne čistými chodníky a ulicemi. 
Od listopadu, kdy je první sníh oka-
mžitě posypán, až do dubna, kdy je 
posyp pracně smetán a jarním vět-
rem vířen do oblaků prachu.

Nové Město na Moravě je středis-
kem zimních sportů, ale návštěvní-
ci do města až na výjimky nezajíž-
dějí. Parkují a pohybují se hlavně  
v okolí sjezdovek a běžeckých tra-
tí. Ale možná je  lépe, když se ne-
dostanou do města, protože by je-
jich reakce mohla být obdobná jako 
rodiny s pardubickou SPZ, která 
parkovala na Vratislavově náměstí. 
Část rodiny se chtěla projít po měs-
tě, ale řidič reagoval  slovy: „Podí-
vejte se, jak mají zaneřáděné ulice.“ 
Výraz řidiče jsem zmírnil. Nedove-

du si představit, že město bude v ob-
dobném stavu jako dnes, až bude za 
4 roky pořádat mistrovství světa.

Do přípravy na tuto slávu byla již 
jmenována komise. Má zdokumen-
tovat všechny nedostatky a dopo-
ručit jejich odstranění. Je zajímavý 
výsledek analýzy potřeb uživatelů so-
ciálních služeb. V anketě „Co by zlep-
šilo život v Novém Městě na Mora-
vě“ požadují v 20 % zlepšení kvality 
a údržby komunikací. Snad se vzhled 
a údržba komunikací v zimním ob-
dobí stane  jednou z priorit města.

Zatím je v zastupitelstvu města 
tvrdošíjně obhajováno rozhodnutí 
zastupitelstva z minulého volební-
ho období, tedy zimní údržba ko-
munikací posypem. Nevím, proč 
je preferován způsob, který je pro 
probíhající zimy naprosto nevhod-
ný. Doba dlouhých jiskřivých mra-
zivých zim je v důsledku klimatic-
kých změn minulostí. 

Nezanedbatelná je náklado-
vost údržby. Opakované sypání 
tun kamenné drti, která je nako-
nec vždy vyhrnuta do okrajů ko-
munikací, a její úklid po zimním 
období je nesrovnatelný s che-
mickým způsobem, kdy v obdo-
bích oblev jsou většinou chodní-
ky a silnice suché. Stačí přejet do 
jiného města. 

Zaklínadlo zdravého města je za-
vádějící. Nechápu, proč mám cho-
dit půl roku v kamenné a škvárové 
kaši a na jaře dýchat prach zvířený 
dopravou jenom proto, že žiji v tak 
zvaném zdravém městě. Tahle logi-
ka má ke zdraví daleko.

V zastupitelstvu budu hledat řeše-
ní, aby město bylo i v zimním obdo-
bí přitažlivé a vlídné jak pro místní, 
tak pro návštěvníky.

Nevěřím, že dnešní stav musí být 
napořád.

Josef Brůna-zastupitel za ČSSD 

• Levnější je posyp
Prakticky ve všech větších obcích 

a městech probíhá nebo již proběhla 
diskuse o vhodnosti a nevhodnosti, 
výhodách a nevýhodách užívání nej-
různějších posypových materiálů.

Nejvíce se diskutuje o vhodnos-
ti užívání posypových solí nebo 
užívání zdrsňujících látek. Na toto 
téma byla jak v ČR, tak i v jiných 
zemích EU provedena řada vý-
zkumů a studií. Tyto práce fun-
dovaných odborníků vedly vždy 
k závěru, že sjízdnost zajišťovaná 
posypovými solemi umožňuje lep-
ší dosažení bezpečnosti provozu 
na komunikacích v zimním obdo-
bí (viz. článek ing. Melchera publi-
kovaný na stránkách Ekolistu).

Byl jsem přítomen jednání zastu-
pitelstva našeho města, na kterém se 
rozhodovalo  o způsobu zimní údrž-
by komunikací. Zastupitelstvem měs-
ta byl tehdy přesvědčivě prosazen po-
syp zdrsňujícími inertními materiály.

Po diskusích, které jsem vyslechl 
mezi občany města, jsem sestavil 

některé argumenty obou táborů. 
Přidávám pohled do jiných měst 
našeho okresu a názory zaměst-
nanců našich Technických služeb.

EKONOMICKÉ ÚDAJE – sole-
ní na komunikacích udržovaných 
Správou a údržbou silnic – pro-
voz Žďár nad Sázavou je zhru-
ba 2x dražší než posyp inertem. 
Mimo to je třeba pořídit techni-
ku, případně přizpůsobit stávající 
stroje na posyp solí a je nutné mít 
na sůl odpovídající sklad.

EKOLOGIE – používání zdrsňu-
jících materiálů je jednoznačně še-
trnější k životnímu prostředí.

STAV KOMUNIKACÍ – směs 
vzniklá rozpuštěním soli ve vodě 
z tajícího sněhu je agresivnější 
k povrchům vozovek. Na komuni-
kacích nastává stav podobný tomu 
letošnímu na Žďárské ulici udržo-
vané solením. Přináší to navyšová-
ní nákladů na opravy komunikací.

NÁROČNOST ÚDRŽBY KO-
MUNIKACÍ – solení urychlí jar-
ní úklid komunikací. Náklady tak 

ušetřené však spolknou opravy vý-
tluků a zabezpečení povrchu ko-
munikací před další zimou.

NÁZORY OBČANŮ – uvádím 
pro a proti u jednotlivých variant:
PRO SOLENÍ
– čistější město
– rychleji mizí sníh z ulic
– nevytváří se koleje
– nevzniká odpad (smetky)
– písek a drť vytváří bláto
PROTI SOLENÍ
– sůl na obuvi
– koroze kovových částí vozidel
– špatný stav komunikací po zimě
– horší stav zeleně ve městě
– vznik sněhové kaše na chodnících

STAV V OKOLNÍCH MĚSTECH:
Velké Meziříčí – komunikace se vět-

šinou sype inertem. Náklady na údrž-
bu komunikací jsou prokazatelně niž-
ší. Solí jen rizikové kopcovité úseky.

Bystřice nad Pernštejnem – ne-
solí, sype inertem. Je tomu tak na 
přání velké většiny občanů města.

Velká Bíteš – v dřívější době se 
komunikace solily. Protesty ob-

čanů, majitelů provozoven a pod-
nikatelů vedly k zavedení posypu 
inertem.

Žďár nad Sázavou – solí část ko-
munikací a směřuje k postupnému 
rozšiřování solení. V jarním období 
neobtěžuje prach z posypu inertem.

MŮJ POHLED:
Můžeme každý přinášet argumen-

ty, zastupitelé též, přičemž zastupi-
telstvo rozhodne o změně způsobu 
zimní údržby komunikací ve městě, 
uzná-li to jako nezbytnou nutnost.

Sám bych uvažoval o solení Vra-
tislavova náměstí, Tyršovy ulice 
a ulice Masarykovy a Makovské-
ho. Mimo to jsem pro častější od-
voz sněhu z ulic města (nevznikaly 
by tak špinavé tající kopce) a rych-
lejší odstraňování inertu po odtá-
ní sněhu i v období, kdy se nám to 
bude zdát poněkud zbytečné. Uvě-
domme si však, že každá nová věc  
bude vykoupena vyššími finance-
mi na údržbu komunikací, které 
nám pak mohou chybět jinde.

Ing. František Laštovička
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Občerstvení u zámku
(směr z náměstí k bus nádraží)

od 16. 3. opět nabízí široký výběr 
rychlých jídel a nápojů

otevírací doba:
po - pá  9,30 - 17,00 hod.
!!páteční noční prodej!!

22,30 - 3,30 hod.

Občerstvení
pod kaštanem

(Vratislavovo nám. - park)
párek v rohlíku • hranolky

langoš • sýr v bulce • bramborák
hamburger • atd.
otevírací doba:

po - pá  10,00 - 17,30 hod.

Stomatologická
pohotovostní služba
Ošetření je poskytováno v době 

9 – 12 hod.
14. 3. MUDr. Šejnohová, poli-
klinika ZR, 15. 3. MUDr. Jurko-
vá, Poříčí 11, V. Meziříčí, 21. 3. 
MUDr. Žák, Poříčí 11, V. Mezi-
říčí, 22. 3. MUDr. Kulková, Strá-
žek, 28. 3. MUDr. Přikrylová, 
poliklinika ZR, 29. 3. MUDr. Fol-
tanová, Svratka. Aktuální změny 
je možno najít na internetových 
stránkách novoměstské nemocni-
ce (www.nnm.cz)

Lukáš Kourek
stříbrný!    

V Praze se 21. února konalo ha-
lové mistrovství ČR v kategorii do-
spělých. Lukáš Kourek navázal na 
předchozí úspěchy mladých zá-
stupců TJ a přivezl svou první me-
daili ze závodu mužů. V běhu na 3 
km skončil druhý ve svém osob-
ním rekordu 8:28,35!       Hubáček

„Vítězný
(čokoládový) únor“
Procházím se ulicemi našeho 

města, projíždím okolními obce-
mi a městy a něco mi pořád hlodá 
v myšlenkách. Něco, co má hodně 
společného s únorem a se vším, co 
k únoru mnoho let patřilo. Ano. 
Nazdobená okna. Uvědomil jsem, 
si, že sotva jsme se vymanili z oko-
vů jedné totality, která nás svý-
mi ideologickými klepety svíra-
la, a my, jako poslušné stádečko,  
v únoru  zdobili svá okna rudými 
hvězdami, nyní podléháme totali-
tě nové. Totalitě trhu. A změna je 
jen v tom, že barvu hvězd jsme vy-
měnili za modrou a místo žlutého 
srpu s kladivem je uprostřed logo 
firmy vyrábějící čokoládu. Ne, ne-
myslím to jako vtip. Myslím to 
opravdově a vážně. Nejenže tato 
modrá souhvězdí hyzdí domy. To 
je problém jejich majitelů, ale kazí 
vzhled celého jejich okolí. Co je 
platné, že se investují velké peníze 
do úprav fasád a životního prostře-
dí města, když nás stejně spoutává 
uniformita modrých hvězd.  A já, 
chodec či řidič, jsem stále znásil-
ňován pohledy na modré hvězdy 
v oknech. Jsme stále ve vleku. Ne-
dokážeme být svobodní. Nejdřív 
nám slibovali světlé zítřky a my 
mávali v průvodu mávátky a věše-
li do oken rudé ozdoby. Nyní nám 
slibují peníze a my jsme ochotni si 
oblepit celý dům. Protože nevíme, 
z které strany to auto přijede, a na-
víc -  platí se za kus!

Nevím, asi jsem byl hloupý, že 
jsem nedokázal podlehnout té 
„rudé“ totalitě. Mohl jsem se mít 
třeba lépe. A možná jsem hloupý, 
že jsem nepodlehnul  „modré“ to-
talitě. Je tu jistá šance, že bych se 
mohl také mít lépe. Ale já jsem 
rád, že jsem si uchoval svoji svobo-
du a zůstal sám sebou.  

Přeji lidem peníze za výhry ve 
vědomostních soutěžích, nebo kde 
musí prokázat jistou dovednost. 
Nedovedu si však představit, že 
bych někomu přál peníze za to, že 
si vlepí modrou hvězdu do okna. 
Podobnost s „Vítězným“ únorem 
mi přijde až zvráceně velká. Vy-
zdobím si okna a budu očekávat, že 
si toho „někdo na správném místě“ 
všimne. Snažím se respektovat ko-
nání druhých, pokud příliš nepře-
kračuje normy lidského počínání. 
Ale to neznamená, že se s tím mu-
sím ztotožnit a souhlasit. A s mod-
rými hvězdami v oknech se ztotož-
nit nedovedu.

Jednu pozitivní věc však na této 
kampani shledávám. Dříve se pře-
de mnou každá čokoláda měla na 
pozoru a nyní, po této kampani,  
jsem se naučil je přehlížet.  

Vojtěch Zikmund

Rozšíření úředních hodin Finančního úřadu
výběr daňových přiznání k dani z příjmů

Na Finančním úřadě:
klasické úřední dny zůstávají - pondělí a středa 8,00 - 17,00 hodin
 od 17. 3. 2009 do 20. 3. 2009  - úterý a čtvrtek 8,00 - 15,00 hodin
   - pátek 8.00 - 14,00 hodin
 od 23. 3. 2009 do 27. 3. 2009  - pondělí až pátek 8,00 - 18,00 hodin
 28. 3. 2009  - sobota 8,00 - 12,00 hodin
 30. a 31. 3. 2009  - pondělí a úterý 8,00 - 18,00 hodin
Další rozšíření úředních hodin mimo Finanční úřad
místo výběru  den čas  
Nové Město n. Mor.
prostory městského úřadu 11. 3. 2009 8,00 – 16,00 hodin
prostory městského úřadu 18. 3. 2009 8,00 – 16,00 hodin
Svratka
prostory městského úřadu 16. 3. 2009 8,00 – 15,00 hodin
Jimramov
prostory úřadu městyse 23. 3. 2009 8,00 – 15,00 hodin
Pracovníci FÚ nebudou v těchto obcích vybírat daňové povinnosti 
v hotovosti. Případné další informace k výběru daňových přiznání mo-
hou poplatníci získat telefonicky na čísle 566 652 311.
Placení daní

Daňovou povinnost  na dani z pří-
jmů fyzických osob může poplatník 
uhradit následujícím způsobem:
• Převodem ze svého účtu u pe-
něžního ústavu na příslušný ban-
kovní účet – číslo  721-7626751/
0710, variabilní symbol – uvede 
své rodné číslo, konstantní sym-

pondělí a středa 8,00 – 17,00 hodin
23. 3. až 27. 3. 2009 (každý den) 8,00 – 17,00 hodin
 28. 3. 2009 (sobota) 8,00 – 12,00 hodin 
30. a 31. 3. 2009 (pondělí a úterý) 8,00 – 17,00 hodin 

bol - 1148 
• Daňovou složenkou, kterou 
obdrží na každém poštovním 
úřadu. Použití této složenky není 
poštovním úřadem zpoplatně-
no!
• Na pokladně finančního úřadu 
ve Žďáru n.S., a to v následujících 
pokladních hodinách: 

(kompletní informace byly zveřejněny v Novoměstsku č. 4/09,  str. 7)

Áčko SFK Vrchovina s novým trenérem
První tým SFK Vrchovina, 

účastníka krajského přeboru,  
převzal na začátku ledna toho-
to roku nový trenér pan Richard 
Zeman. V současné době má s tý-
mem za sebou přes polovinu pří-

pravných zápasů. Áčko prohrá-
lo ve svém prvním testu na hřišti 
Humpolce 0:2. Týden nato tento 
tým uhrál cennou remízu s diviz-
ním Žďárem 2:2, branky vstřeli-
li Lukáš Michal a Michal Skalník. 
A-třídní Bohdalov Vrchovina pře-
válcovala 3:0 a před týdnem si 
Áčko poradilo s Hlinskem, účast-
níkem krajského přeboru Pardu-
bicka, jen těsně 4:3. Trenér Zeman 
udělal na poslední chvíli změnu 
v přípravě a připravil utkání s di-
vizními Boskovicemi, Vrchovina 

prohrála jen těsně 2:3, když bran-
ky vstřelili Kamil Skalník a Lukáš 
Michal, který trefil ještě 2x tyčku 
domácí branky.

V další přípravě Vrchovinu če-
kají ještě tři přípravné zápasy - s  
Janovicemi, Chotěboří a Přibysla-
ví. Jarní sezona začíná již posled-
ní březnový víkend, kdy Vrchovi-
na zajíždí na horkou půdu Sokola 
Hartvíkovice. Cílem týmu je klid-
ný střed tabulky, bez trápení se 
záchranou.

Roman Wolker – SFK Vrchovina

AFL aneb jak na horské dráze
Šestý turnaj AFL se uskuteč-

nil 7. února. První utkání jsme 
sehráli s týmem Hattrick Brno. 
Pouhých 20 vteřin před koncem 
jsme dokázali v přesilové hře vy-
rovnat. Následně jsme ale nedo-
kázali udržet míček na našich 
hokejkách a dvě sekundy před 
koncem jsme ztratili vyrovnaný 
stav a prohráli 4:5. 

Do druhého utkaní jsme šli 
trochu opaření, ale brzy to z nás 
spadlo a hru jsme kontrolo-
vali. Po přesvědčivém výkonu 
jsme vyhráli 4:0 nad Moravským 
Krumlovem.

A jak napovídá nadpis člán-
ku, čekala nás tentokrát prohra. 
Asi nikdo netušil, že po pouhých 
třech minutách hry budeme pro-
hrávat s Cavespiders 0:5. Zbytek 
zápasu jsme spíše dohrávali. 

Opět v realitě jsme nastoupi-
li k rozhodujícímu utkání dne. 
Prohra by znamenala velmi 
špatný výsledek a to jsme ne-
chtěli dopustit. Soupeřem byl 
ale tým z Ivančic, který je v če-
le ligy. Zápas jsme dovedli do ví-
tězství 3:1.

V semifinále jsme opět  nara-
zili na Cavespiders. Sice jsme po 

prvním poločase opět prohráva-
li, ale jen 0:1. Bohužel jsme ne-
využili naše šance na skórování 
a kolem 15. minuty jsme obdr-
želi dva slepené góly a bylo po 
zápase. 

V zápase o třetí místo jsme bě-
hem prvních šesti minut prohrá-
vali 0:3, ale do konce první půle 
jsme dokázali otočit stav na 4:3 
a v druhé polovině se soupeř již 
nezmohl na odpor a odnesl si 
prohru 6:3. 

Třetí místo nám vyneslo šest 
bodů a opět jsme blíže středu ta-
bulky.                      Tomáš Mrázek
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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.czwww.MONTERO.cz

široký sortiment
nábytku – masiv
dýha, lamino

dětské a obývací
pokoje, ložnice, 
matrace

kancelářský
a hotelový nábytek,
nábytek pro penziony

55 let tradice výroby nábytku

intermont@intermont-nabytek.cz

TV RADIO SERVIS PRODEJ
Soškova 212, Nové Město na Moravě, za hotelem „Musil“

tel.: 606 585 283
provádí opravy:
televizorů, rádií, videa
montáž antén a satelitů:

1 až 500 účastníků 15 českých 
a slovenských programů
BEZ DALŠÍCH POPLATKŮ

úprava  antén na digitální příjem

Zájemcům o garáž
„pod Agrem“ v NMNM

oznamujeme II. krok
záměru výstavby garáží.

Zveme Vás do sal. hot. Artis
v so 21. 3. 09 od 15 do l7 h

kontakt  774 998 464 

STAREDO s.r.o.
Maršovská 1358, Nové Město na Moravě 592 31

progresivní stavební firma
přijme do svých řad

pracovníky zednických profesí
Nástup možný dle dohody.

Kontakt: tel. 724 143 323
                      602 759 575

INZERCE
• Prodám starší počítač, vhodný 
pro začátečníky a děti. Cena 1.000 
Kč. Tel.:  737 739 919.
• Prodám štěňata jorkšírského te-
riéra bez PP. Telefon 607 901 907
• Hledám projektanta na vypra-
cování PD pro stavební povole-
ní,  pro 40 garáží, příp. garážového 
domu. Mob. 774 998 464 

Prodej majetku po společnosti
Lesy a zeleň s.r.o.

Společnost Lesy a zeleň s.r.o. ukončila činnost k 31. 12. 2008.
Z jejího majetku se k prodeji nabízí:

• postřikovač Hardy s plečkou (1997, 10.500 Kč)
• svářečka CEN 150 EINHEL (1997, 600 Kč)
• kultivátor traktorový 17 pér (1997, 2500 Kč)
• stavební vrátek (1993, 2800 Kč)
• pluh tříradliční (1997, 3500 Kč
• vál hladký 1200 (1997, 2500 Kč)
• zvedák 2t (1997, 300 Kč)
• secí stroj pětiřádkový (1999, 1500 Kč)
• křovinořez Still (2002, 3100 Kč)
• nesený pluh 4 PN 30 (2005, 4000 Kč)

Bližší informace na tel. 724 851 288,
po dohodě je možno si  předměty prohlédnout na adre-

se Horní 330, N. Město (areál zahradnictví).

Klempířství, pokrývačství
Jiří Havlík

zahajuje činnost 
od počátku března 
Podlouckého 1021

tel. 777 272 498

Zahradnictví 
Nové Město na Moravě 

oznamuje změnu tel. čísla.
Volejte 566 618 535, 608 477 428.

Nabízíme: projektovou do-
kumentaci zahrad a parko-
vých úprav okolí firem, smu-
teční vazby. Připravujeme 
otevření prodejny na náměs-
tí Palackého s širokou nabíd-
kou balkónových květin.    

MALBY - NÁTĚRY
Roman Neděla

provádíme malby interiérů,
nátěry fasád, střech, oken,

radiátorů, zárubní atd.
tel. 604 424 068

• Prodám levně mrazák Calex, 3 
zásuvky, tel. 566 618 736
• Prodám obýv. stěnu mahag., 
sestavitelná z 10 různých skří-
něk, možno i do 2 pokojů, vhodná 
jako knihovna, na sbírku skla atd. 
- 420 cm, v 240 cm, h 44 cm, tel. 
566 618 736

Penzion Vrchovina
Bělisko 389, N. Město na Mor.

pořádá ve dnech
24. - 29. března

zvěřinové hody
rezervace na tel. 566 616 579
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Hledáme 
brigádníky, brigádnice 

na rozvoz knih
s vlastním autem,

možno i dlouhodobě,
vhodné i pro důchodce.

tel. 739 06 76 95

INZERCE
• Koupím pozemek pro stavbu 
rodinného domu na klidném mís-
tě v Novém Městě či Maršovicích. 
Nejednám s RK. Prosím SMS na 
601 543 714, děkuji.

Hlídaní dětí
v okrese Žďár n. S.

tel. 721 854 509

Peníze až do domu
nebankovní půjčka

od 5.000 Kč
rychlé vyřízení

volejte 777 310 620

Hospicové hnutí – Vysočina, o.s.
se sídlem v Novém Městě na Moravě

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice 
ředitel(ka) sdružení

Očekáváme:
• manažerské schopnosti
• koncepčnost, tvořivost, komunikativnost
• VŠ, VOŠ či SŠ vzdělání, relevantní zaměření výhodou  
• zájem o práci v neziskovém sektoru a ochota dále se vzdělávat
• výhodou je orientace v související legislativě a odpovídající předchozí  

zkušenosti (řízení organizace, praxe v NNO, znalost hospicové či pali-
ativní problematiky)

Nabízíme:
• smysluplnou, pestrou a tvořivou práci 
• zázemí rozvíjející se neziskové organizace, tým motivovaných spolu-

pracovníků 
• možnost osobního a profesního rozvoje 
• pružnou pracovní dobu
• odpovídající platové ohodnocení
Předpokládaný nástup: 1. 5. 2009, individuální dohoda je možná
Přihlášku s motivačním dopisem, strukturovaným životopisem a kon-
taktními údaji (včetně telefonu a e-mailové adresy) je třeba doručit do-
poručeně do 31. 3. 2009  v zalepené obálce, viditelně označené heslem 
„výběrové řízení“,  na adresu: Hospicové hnutí – Vysočina, o.s., Žďárská 
610, 592 31 Nové Město na Moravě. 
Bližší informace o sdružení jsou zájemcům k dispozici na adrese http://
hhv.nmnm.cz

Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 103, 592 31

tajemník Městského úřadu Nové Město na Moravě v y h l a š u j e
v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb.,

o úřednících územně samosprávných celků, v platném znění

 v ý b ě r o v é   ř í z e n í  
 na obsazení pracovního místa

referent/ka odboru finančního MěÚ Nové Město na Moravě
(úsek účetnictví)

požadujeme:   
• státní občanství ČR, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním 

úkonům, bezúhonnost ve smyslu §4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřední-
cích územně samosprávných celků, v platném znění, ovládání jed-
nacího jazyka

• vzdělání, praxe:
- min. ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou, vzdělání 

ekonomického směru či vyššího typu výhodou
- řidičské oprávnění skupiny B výhodou 
- znalost zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, v platném znění výhodou  
- praxe v účetnictví příp. praxe v účetnictví územně samospráv-

ných celků výhodou 
- znalost problematiky DPH výhodou
- znalost rozpočtové skladby výhodou 
- používání a dobrá znalost běžného kancelářského software (zejm. 

textový, tabulkový editor, Internet) 
- pečlivost, samostatnost, spolehlivost, vysoké pracovní nasazení, 

odpovědný přístup k plnění úkolů

Uchazeči předloží písemnou přihlášku obsahující příslušné údaje a dá-
le následující doklady: 
- životopis uchazeče 
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
lhůta pro podání přihlášky a doložení dokladů: 
doručením písemné přihlášky s požadovanými doklady do 18. 3. 2009 
na adresu: Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 
103, 592 31 Nové Město na Moravě, k rukám tajemníka  

nabízíme: perspektivní pracovní pozici, pracovní poměr na dobu neu-
rčitou, 9. platovou třídu, možnost dalšího vzdělávání a osobního růstu, 
předpokládaný termín nástupu 03-04/2009

Úplné informace o výběrovém řízení jsou k dispozici na úřední desce 
MěÚ Nové Město na Moravě (umístěna na Vratislavově náměstí před 
budovu MěÚ Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 a na in-
ternetových stránkách města Nového Města na Moravě www.nmnm.
cz v sekci úřední deska). Bližší informace rovněž na tel. č. 566 650 203, 
566 650 210. 

Provedeme Vám:
Zmodernizování bytu i domu

veškeré venkovní
i vnitřní stavební práce

klempířské a pokrývačské práce
zateplování budov, fasády atd.

tel. 605 438 269

STAREDO s.r.o.
Maršovská 1358, Nové Město na Moravě 592 31

 pozemní stavby dopravní stavby
 rekonstrukce staveb recyklace stavebních sutí
 zemní práce demolice
 bytová jádra nákladní doprava

 sádrokartony

Kontakty: Mobil:  724 143 323
Tel./fax: 566 522 954 602 759 575                               

ŽALUZIE
vertikální, horizontální

těsnění oken a dveří
sítě proti hmyzu

Milan Polanský
Maršovice 73

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

ČIŠTĚNÍ  KOBERCŮ
Vlastimil Bezchleba

 čistím:
 ■ koberce
 ■ sedací soupravy
 ■ válendy
 ■ interiéry
  osobních automobilů

mobil 605 240 248

KVĚTINOVÝ RÁJ 
Renata Komínková 

Budovatelů 1483
Nové Město na Moravě 

nabízí široký sortiment
� řezaných květin
� hrnkových rostlin
� dárkových a dekoračních
 předmětů
vazba
◆ svatební
◆ příležitostní
◆ NOVĚ POHŘEBNÍ

pracovní doba 
 po-čt 8,30 -12,00 13,00 - 17,00
 pá  8,30 - 17,00
 so  8,30 - 11,30

Těšíme se na Vaši návštěvu
tel. 721 829 742,  733 648 215

• Pronajmu dlouhodobě cihlo-
vý byt 2+1 v klidné části v Novém 
Městě na Moravě. Tel: 790 369 650 
– volat po 15 hodině.
• Koupím garáž v Novém Městě. 
Tel: 607 854 123 
• Nabízím bezplatnou celoroční 
péči a údržbu zahrady, i zanedba-
né, v NM a okolí. tel. 723 877 024
• Pronajmu dlouhodobě byt 1+1. 
Telefon 774373078
• Kdo daruje nebo levně pro-
dá figurínu do výlohy. Telefon 
774373078

!!!  Obrazy  !!!
p. Jambor J., p. Blažíček O.

koupí sběratel z N. M. n. M.
platba hotově, čestné jednání.

Tel: 777 75 75 00
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Setkání
Nových Měst
2010
Bad Neustadt an der Saale

Německo, Bavorsko
Počet obyvatel: 16.300
www.bad-neustadt.de

Město leží na úpatí kopce s hradem Salzburg, 
který pochází ze 12. století. Ve středověku bylo 
město centrem franského Oberlandu.

Dochované středověké jádro města je ob-
klopeno unikátními hradbami ve tvaru srd-
ce. Jeho dominantu tvoří z daleka viditelná 
brána Hohntor. 

Lázeňská část města s četnými lázněmi 
a klinikami se rozkládá podél řeky Sály. Zde 
již více než sto padesát let vyvěrají slané lé-
čivé prameny. Město je ideálním výchozím 
bodem pro výlety do pohoří Rhön. 

Foto nahoře a dole: V Horáckém muzeu byla 5. března zahájena výstava 40. výročí otevření Základ-
ní školy Leandra Čecha. Škola rovněž připravuje slavnostní akademii - uskuteční se 3. dubna v kultur-
ním domě. Nejen absolventy školy upozorňujeme na vydaný Almanach, je k zakoupení v Horáckém 
muzeu i přímo ve škole.  

Foto nahoře: Sníh přináší radost i starost. Foto dole: Ze slavkovického dětského  karnevalu (k textu 
na str. 3) a ze skleníku novoměstského zahradnictví (k textu na str. 5).


