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zdarma

Letošní zima prověřila, že Nové Město na Moravě „chodníkový zákon“ dobře zvládá
O rozhovor na téma údržba chodníků a kde se vzaly čtyřkolky byl požádán jednatel společnosti TS-služby s.r.o. Ing. František Laštovička.
Letošní zima pěkně prověřila
připravenost měst na „chodníkový zákon“, že mám pravdu?
V loňském roce, po přijetí tzv.
„chodníkového zákona“, se v mnoha městech otevřelo velké téma: zda
a jak se dá úkol zvládnout. A současně s tím začali přicházet zástupci výrobních firem s nabídkami své
strojové mechanizace.
V N. Městě se jak zástupci města,
tak TS-služeb jednoznačně shodli,
že se chodníky udržovat budou, že
klimatické podmínky nedovolí vymezit větší část chodníků jako neudržovaných. Letošní zima potvrdila, že je to názor správný.
První plány předpokládaly, že
město bude v maximální míře využívat práci poskytovanou osobami
pracujícími v rámci „veřejně prospěšných prací“ a „obecně prospěšných prací“. Říjnový příděl sněhu
ale naznačil, že pouze lidské ruce
stačit nebudou, technika že bude
nezbytná.
Pracovníků s lopatami je vidět
sice hodně, ale nejzajímavější asi
bude informace, jak se podařilo
do údržby zapojit čtyřkolky.
Předběžně a úplně nejdříve byl
zajištěn malotraktor Landini, vybavený radlicí a sypačem, jehož pra-

covní šířka umožňuje udržovat asi
třetinu nově udržovaných chodníků. Mimoto ovšem bylo třeba řešit údržbu chodníků širokých do
1,5 m. Jejich celková délka je asi 6
km. Vedla se velká diskuze s firmami dodávajícími příhodnou techniku. Zapojovali se do ní aktivně i
přímo ti pracovníci TS- služeb, kteří mají s údržbou praktické zkuše-

nosti. Cena vhodného stroje se pohybuje kolem 1,5 mil. Kč. Poměrně
vysoká částka na to, že by byl využitý jen pro zimní údržbu.
Byl čas vydat se i cestou neprověřenou a zdánlivě také málo efektivní vyzkoušet, jak by zvládla úzké chodníky čtyřkolka. Ukázalo se, že dobře.
Provozní pracovníci TS-služeb
tedy kontaktovali majitele čtyřkolek a uzavřeli s nimi pro letošní
zimu smlouvu. Zde je nutno dodat,
že vstřícnost čtyřkolkářů je veliká a

nadšení pro motosport zřejmě ještě
větší, protože bez něho by se v nekrytém voze, v nočních hodinách,
ve sněžení a větru nepodařilo udržet chodníky schůdné.
Čtyřkolky jsou navíc na náklady
majitelů opatřeny sypačem, takže
údržba úzkých chodníků je komplexní. A hlavní je, že ochota pracovat pro město i v budoucnu tu je.
Ale kde ani čtyřkolky neprojedou,
je potřeba zajistit údržbu ručně.
(dokončení na str. 4.)

Blahopřejeme, pane Žáku!
Dne 15. února se dožil 99 let pan
Vincenc Žák. Přestože žije v domově důchodců na Mitrově, je stále občanem N. Města. A to občanem nejstarším.
S gratulací k narozeninám a s
dárky především v podobě všelijakých dobrot se za ním vydali místostarosta města Stanislav Marek
(„Ty jsi Marek z Hlinného…“ poznával pan Žák okamžitě) a za jiříkovické sousedy pan Jiří Vališ.

Pan Vincenc Žák se živě zajímal
o dění v N. Městě i Jiříkovicích,
pozdravoval starostku města a
paní Marcelu Krupicovou, na které
se také dobře pamatuje, a svěřil se,
že se o něj personál domova dobře stará. A stará se zřejmě opravdu
dobře, protože vitální a povídavý
jubilant vypadá na svůj věk skvěle.
Za rok, u té stovky, na shledanou,
pane Žáku. A do té doby stále pevné zdraví!
EJ

110 let organizovaného včelařství v Novém Městě IV.

Narození
6. 2. Radim Petr
10. 2. Daniel Průdek
10. 2. Vendula Sokolíčková

Sňatek
13. února
Jana Dudková Milan Musil

Jubilanti
1. 3.
8. 3.
11. 3.
11. 3.
12. 3.
14. 3.
16. 3.
21. 3.
27. 3.
29. 3.

Miloš Sáblík
František Ondráček
František Moravec
Zdeňka Jindrová
Miroslav Bena
Milada Mrkosová
Josef Fiala
Marie Kondýsková
Václav Soška
Ludmila Ondráčková

80 let
89 let
90 let
80 let
88 let
75 let
87 let
86 let
95 let
91 let

Dnes se ještě vrátíme k začátkům
včelaření a pokusíme se přiblížit
včelařské právo. To bylo důležité
zejména proto, že včelí produkty,
hlavně med a vosk, byly velmi žádanými a ceněnými komoditami
a často i velmi silným platidlem.
Bylo tedy pochopitelné, že vykonávání tohoto řemesla bylo ošetřeno
různými právními předpisy. Snad
nejstarším právním předpisem je
trest za krádež včelstva. Už ve 12.
století se o tom zmiňují Kunrátova
práva, dále i o století mladší Kniha
Rožmberská i Řád zemského práva
ze 14. století. Tresty za krádeže včel
bývaly velmi přísné a šetření o vině se dělo právem útrpným.

Úmrtí
31. 1. Miroslav Oros
(1951)
14. 2. Vlasta Librová
(1912)
13. 2. Eliška Lemperová
(1926)
15. 2. Olga Brychtová
(1934)
16. 2. Jaroslava Sedláková (1933)

te-li medaři měli také právo nosit
korouhev. Na jedné straně byl sv.
Ambrož, na druhé straně Samson
se lvem, který držel v tlamě medový plást. Postupem času ale včelaři o většinu svých starobylých práv
přišli. A to hlavně v důsledku toho,
že přírodní med byl nahrazován
medem umělým či jinými sladidly.
Ve své podstatě tak ztratil svoji exkluzivitu. V současné době je včela
medonosná považována za hospodářské zvíře s hlavními produkty
medem a voskem a také propolisem. A také dnes včelařství upravují různé zákony a předpisy. Ty se
týkají například ochrany včelstva
při používání chemických látek v
zemědělství nebo stanovují opatření pro předcházení a zdolávání nákaz.
Petr Hladík
ZO ČSV Nové Město na Moravě

Recept pro vás: Domácí jogurt s medem a sušeným ovocem
(podle Majdalenčiny kuchařky)

Kino
27. so ve 20 h.
Sherlock Holmes
Velká Británie/USA/Austrálie 2009,
české titulky, akční dobrodružný,
128 min, nevhodný do 12 let, premiéra, 65 Kč - Známý detektiv proti spiknutí, které by mohlo zničit celou zemi…
3. st v 17,30 h.
Arthur a Maltazardova pomsta
Francie 2008, rodinný animovaný,
český dabing, 93 min, přístupný,
premiéra, 65 Kč - Pokračování příběhu o malém hrdinovi. Princezna
Selénia je v nebezpečí!
6. so ve 20 h.
Fame
USA 2009, muzikál, české titulky,
107 min, přístupný, premiéra, 65
Kč - Remake slavného filmu z roku
1980. FAME představuje talentovanou skupinu zpěváků, tanečníků, herců i umělců během čtyř let
na střední škole.
10. st v 18 h.
Avatar
USA 2009, dobrodružný sci-fi
thriller, český dabing, 161 min, přístupný, 70 Kč - Avatar před námi
otevírá neuvěřitelný svět za hranicemi fantazie.
12. pá ve 20 h.
Bílá stuha
Rakousko/Německo/Francie/Itálie 2009, české titulky, 144 min,
nevhodný do 12 let, 69 Kč - Tajemnou historii vypráví svědek
podivných událostí z doby krátce před vypuknutím první světové
války v severoněmecké vesnici. Vítězný snímek, držitel Zlaté palmy a
ceny FIPRESCI - Cannes 2009.
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Různé právní úpravy řešily také
vlastnictví včel. Tak například
Právní řád města Pražského z roku
1380 považoval roj domácích nebo
divokých včel za majetek toho, kdo
se jej zmocnil. Karel IV. vyhlásil
také medařské právo. To zajišťovalo svobodu chovu včel a ochranu včelí pastvy, hlavně v lesích, ale
včelařům stanovovalo, aby chránili
své včely před nákazou, a stanovilo
jim poplatky za včelstva majitelům
lesů. Včelaři tento závazek zpravidla spláceli dodávkami medu a
vosku.
Jak se řemeslo rozvíjelo, různé
předpisy zanikaly a nové se objevovaly. V hospodářských a selských řádech ze 16. a 17. století
se tak objevuje povinnost správců
hospodářských dvorů chovat včely v zahradách. Včelaři nebo chce-

Horácké muzeum
Ve dnech 5. 3.-10. 4. bude v muzeu
probíhat výstava „Šikovné ruce
2010 – Točená krása“.
Jedná se o již čtvrtou autorskou
výstavu členů Horáckého sdružení lidových řemesel kraje Vysočina. Tentokrát se představí Miluše Hlavinková s keramikou, Bára
Štěpánková s užitkovými předměty z kameniny, Danuše Partyková s
dekorativními figurkami z vizovického pečiva a Miloslava Gregorová s paličkovanou krajkou a kraslicemi.
Dovolujeme si vás pozvat na vernisáž výstavy, která se uskuteční v
pátek 5. 3. od 16 hodin.

Klub seniorů
po 1. 3., 15 h., DPS - Knihy, které nás zaujaly. Přijďte povědět o
knížce, která se vám zalíbila a kterou doporučíte přátelům.
po 8. 3., 15 h., DPS - Ing J. Bělohradský „Národní parky USA a
Kanady. Video a beseda.
út 16. 3. - Zájezd do Mahenova divadla v Brně na komedii J.
B. Molièra „Škola žen“. Odjezd od
KD v 17 h., cena 260 Kč člen Klubu, 300 Kč host.

1 litr mléka, nejlépe čerstvého, plnotučného; 2 vrchovaté lžíce kvalitního
smetanového bílého jogurtu; 2 lžíce cukru; sušené ovoce nakrájené nadrobno, oříšky; 6 lžic tekutého medu
• Mléko přiveďte těsně k bodu varu a hned ho sundejte z ohně. Nalijte do
kameninové nádoby. Nechte zchladnout na teplotu, kdy v mléce udržíte
malíček (zhruba 40 °C).
• Vmíchejte do mléka cukr a jogurt. Přikryjte ubrouskem, případně pokličkou a na teplém místě nechte zrát. Nejlépe na topení, jogurt bude dříve hotový.
• Podle teploty, ve které jogurt zraje, bude hotový za několik hodin nebo
maximálně přes noc. Až zhoustne, vložte jej do lednice a nechte ještě 12
hodin odležet.
• Připravte si misky, ve kterých budete jogurt servírovat. Naplňte misky
jogurtem, posypte ořechy a sušeným ovocem. Každou misku pak důkladně polijte medem.
NKZ - Kulturní dům a město Nové Město na Moravě
Vás zvou na

Vzpomínkový koncert
k poctě Prof. Josefa Veselky
účinkuje Akademické pěvecké sdružení Moravan
Jan Král - klavírní doprovod, Tomáš Ibrmajer – dirigent
Akademické pěvecké sdružení Moravan patří k uměleckým tělesům,
bez nichž si historii ani současnost českého sborového umění nelze
představit. Přednese skladby H. L. Hasslera, J. Galluse, W. A. Mozarta,
J. B. Foerstera, Ch. Gounoda, A. Dvořáka, L. Janáčka a B. Martinů.

neděle 7. března 2010 v 17.00 hod.
evangelický kostel - Nové Město na Moravě, vstupné 70 Kč

Cesty městy – výstava s dopravní tématikou
Do 12. března 2010 bude ve vestibulu Městského úřadu v Novém Městě na Moravě vystavena „putovní výstava“ Cesty městy připravená Nadací Partnerství. Obsahem této výstavy jsou projekty, které se účastnily
soutěže Cesty městy v roce 2009 a které jsou zaměřeny na zvyšování bezpečnosti provozu, zkvalitnění veřejného prostoru a optimalizaci uspořádání automobilové, cyklistické, pěší a veřejné dopravy na území celé
České republiky.

Z významných výročí
11. 3. 1895 se v Bohdalci narodil Jaroslav Skryja (učitel, odbojový pracovník, 105. výročí narození, byl popraven 27. 10. 1942 v Plötzensee)
14. 3. 1930 zemřel v N. Městě Josef Dobeš (farář a senior Českobratrské
církve evangelické, 80. výročí úmrtí, narozen 2. 8. 1852 ve Stříteži u Valašského Meziříčí)

Evropský sociální fond a kraj Vysočina podporují sociální služby v Novém Městě na Moravě
Stát zákonem č. 108/2006 o sociálních službách stanovuje typy sociálních služeb. Jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb
vymezuje práva a povinnosti. Jednou z povinností je povinná registrace poskytovatelů sociálních služeb na Krajském úřadě v Jihlavě.
Podmínky pro registraci jsou nastaveny tak, aby všichni, kdo soci-

Mateřské centrum

ální služby provozují, vykonávali
tuto činnost na kvalitní profesionální úrovni. Takové sociální služby vykonává i občanské sdružení
Sdružení Nové Město na Moravě o.s., které tak pomáhá řešit občanům řadu jejich sociálních problémů, a to prostřednictvím těchto
realizovaných projektů:
• Občanská poradna Nové Město
na Moravě, člen Asociace občanských poraden ČR

Zvoneček

Dům dětí
a mládeže Klubíčko
27. 2., 9,30 - Filcování v Olešné Pojďte si vyzkoušet tradiční
techniku - plstění z ovčího rouna.
Obarvená vlna se bude plstit filcovací jehlou do různých kombinací
a tvarů. Děti si budou odnášet vlněné zvířátko či šperk. Technika je
vhodná pro děti od 8 let. vstupné
30 Kč, s sebou přezůvky
6. 3., 9,30 Hokus – pokus Akce
je určena všem holkám a klukům,
kteří nechtějí jen tak sedět doma
a chtějí zažít zábavu prostřednictvím zábavně-vědeckých pokusů.
Přijď a vyzkoušej si sám/sama na
vlastní kůži povolání vědce. vstupné 40 Kč, s sebou přezůvky
13. 3., 9,30 Jam – dopoledne s
hudbou

jektů mění, protože Sdružení pro
projekt EZOP-Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a Sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi získalo finanční prostředky formou individuálního projektu Kraje
Vysočina, z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu.
Mgr. Jana Lišková, Sdružení
Nové Město na Moravě o.s.

Recitační soutěž v DDM Klubíčko

při DDM Klubíčko
herna pro děti vždy od 8:30 hodin
1. 3. Barevné cvičení od 9.00 hod.
Pojďte si s dětmi zaskotačit a naučit se nové říkanky. Vede Alena Sobotková
8. 3. Kulinářská dílna od 9.00 hod.
Nové trendy ve vaření. Vaříme
zdravě, rychle pro naše děti. Tentokrát inspirace na blížící se Velikonoce. Vede Kamila Jamborová
15. 3. Těšíme se na jaro od 9.00
hod. Setí a příprava dekorací na
Velikonoce. Malba keramických
květin. Vede Alena Sobotková

• EZOP-Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež
• Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi
• Raná péče
• Osobní asistence
Tyto projekty jsou realizovány na
základě dotací Ministerstva práce a sociálních věcí, ale i příspěvků kraje a města.
Výše zmíněný způsob financování se však v roce 2010 u dvou pro-

V DDM Klubíčko 2. 2. proběhla recitační soutěž, které se zúčastnily školy ze širokého okolí:
ZŠ Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, ZŠ Leandra Čecha, Nové Město na Moravě,
ZŠ Bobrová, ZŠ Sněžné a ZŠ Jimramov.
Každá škola poslala do oblastního kola recitační soutěže své nejlepší recitátory, aby si to mohli „rozdat“ s velkou konkurencí z
ostatních škol. Konkurence byla
opravdu veliká, jenom letos se
nám přihlásilo asi 45 soutěžících
různých kategorií. Převážná většina recitátorů obsadila první a
druhou kategorii, ostatní kategorie, třetí a čtvrtá, měly již recitátorů méně. Každý soutěžící si na

tuto soutěž připravil báseň, kterou
nám poté svým nejlepším projevem přednesl. I když byla úroveň
vysoká, porota složená s pedagogů mohla vybrat pouze tři postupující z první a druhé kategorie a
tři postupující z třetí a čtvrté kategorie. Tito „vítězové“ oblastního
kola totiž postupují do okresního
kola, které se uskuteční ve Žďáře
n. S. Za první a druhou kategorii
to jsou: Tereza Dufková (ZŠ Sněžné, Sára Zámečníková (ZŠ Sněžné), Lucie Kozlová (ZŠ Leandra Čecha), Kateřina Smetanová
(ZŠ Sněžné), Eva Fajmonová (ZŠ
Sněžné) a jako posledním postupujícím byl Jiří Konvalinka (ZŠ
Jimramov). Ve třetí a čtvrté kategorii jsou tito postupující: Filip

Zastupitelstvo
města

NKZ
Městská knihovna

XXVI. řádné zasedání
zastupitelstva města
se koná 2. března 2010
zasedací síň MěÚ
program na www.nmnm.cz
Hovory s občany od 15,30 hod.
MO Svazu tělesně postižených
v N. Městě na Mor. zve na
členskou schůzi
dne 11. března ve 14 hod. v kině

Hugo (ZŠ N. Město, Vratislavovo
nám.), Karolína Šolcová (ZŠ Sněžné), Pavla Fajmonová (ZŠ Sněžné), Sandra Peňázová (ZŠ Sněžné), Anna Juránková (ZŠ Sněžné)
a Anežka Vašková (ZŠ Sněžné).
Velké poděkování patří odborníkům na slovo vzatým, a to konkrétně pedagogům ze ZUŠ v N.
Městě - MgA. Tomáši Machkovi
a Kateřině Šteidlové za hodnocení recitátorů.
DDM Klubíčko

upozorňuje čtenáře, že zápůjčky
knih a časopisů jsou prodloužené
do konce rekonstrukce KD.
O znovuotevření knihovny budeme informovat v tisku, na internetu, světelné tabuli apod.
Pozvání do Horácké galerie doplňujeme snímky ze současných výstav.
Grafika Maxe Švabinského (ukázka nahoře) je vystavena v půdním prostoru. Výstava potrvá do 4. dubna.
Výstava Věry Frömlové nazvaná Z malířského díla zahrnuje jak vlastní
tvorbu této novoměstské rodačky, tak ukázky její tvorby restaurátorské. Na
snímku dole dnes již historický pohled na část původní Brněnské ulice. Výstava končí v neděli 28. března.

Horácká galerie
• Max Švabinský – O figuře, o krajině (do 4. dubna)
• Miloš Cvach – Cestou výtvarnou (reliéfní tvorba) do 2. května
• Věra Frömlová – Z malířské tvorby (do 28. března)

ZUŠ Jana Štursy
• Koncert sólistů 4. 3. v 17:00 hod., aula gymnázia
• Koncert učitelů ZUŠ a jejich hostů 18. 3. v 18:00 hod., Horácká galerie

Benefiční koncert - Jaroslav Svěcený
28. března, 17 hodin, evangelický kostel
Houslista Jaroslav Svěcený vystoupí s doprovodem - na cembalo zahraje Jitka Navrátilová. Cena vstupenky je 200 Kč. Předprodej vstupenek: Knihkupectví Trojan, Vratislavovo náměstí, Nové Město na Moravě. Pokud se nezúčastníte benefičního koncertu, je možné Hospicové
hnutí - Vysočina podpořit příspěvkem 30 Kč ve formě DMS na čísle
87777 ve znění: DMS HOSPICVYSOCINA
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Hospodaření v novoměstských lesích v roce 2009
Rada města Nového Města na
Moravě byla dne 25. ledna seznámena se zprávou o hospodaření v
městských lesích. Do konce roku
2008 spravovala městské lesy společnost Lesy a zeleň s.r.o., od ledna 2009 jsou spravovány pracovníkem MěÚ.
Celková výměra lesních pozemků města N. Města činí 361,13
hektaru. Tyto pozemky se rozkládají na celkem 12 katastrálních územích (kromě lesů na k.ú.
N. Města a devíti místních částí
vlastní N. Město jako historický
majetek i lesy na k.ú. Radňovic a

Vlachovic). Město dále vlastní 13
podílů u LDO Přibyslav.
V roce 2009 bylo třeba provést
dodatečnou roční uzávěrku Lesní hospodářské evidence včetně
dílčích uzávěrek za září až prosinec 2008.
Ve spolupráci s odborným lesním hospodářem (Lesy České republiky) byl vypracován projekt
pěstebních a těžebních prací na
rok 2009 a pro potřeby finančního odboru MěÚ bylo propočteno
ocenění jednotlivých lesních pozemků.
Z výběrového řízení na kom-

O neohleduplném parkování
V minulém čísle Novoměstska
byla zveřejněna fotografie osobního vozu dlouhodobě parkujícího na Malé ulici. Jako první zareagovali skauti – vůz, byť parkující
před skautskou klubovnou, doopravdy nepatří žádnému ze skautů a právě jim zřejmě působí ještě
větší starosti než osobám zodpovědným za městskou zimní údržbu. Značně komplikuje přistavení

jiných aut zabezpečujících převoz
větších předmětů z klubovny a do
klubovny.
Co na to Městská policie? Pokud
má vůz registrační značku a pokud
není zjevně vrakem, stojí na místě určeném k parkování a netvoří
překážku v silničním provozu, nemůžeme s tím nic dělat. Můžeme
jen apelovat na ty řidiče, kteří v zimě nejezdí, aby svá auta zaparko-

Letošní zima prověřila…
(dokončení z titulní strany)
Jaké jsou první ohlasy veřejnosti na letošní údržbu chodníků?
Domnívám se a ohlasy to vcelku
potvrzují, že i přes lednový příděl
sněhu odpovídá stav solidně provozované údržbě. Důkazem dobré
úrovně také je, že se nikde v tisku
ani zpravodajství neobjevily výraznější námitky na tento způsob. Ale
ne vše jde úplně dobře a zcela bez
chyb. Pochopitelně hodně záleží i
na způsobu nahlížení, zda se městem pohybují jen lidé mladí a zdraví, nebo i lidé se sníženou pohyblivostí a vyžadující určitý komfort,
tedy dobrou schůdnost místních
komunikací.
V průběhu loňského roku se
také hodně hovořilo o změně
posypu silnic. Myslíte, že by postřik solným roztokem letos obstál?
Pravděpodobně bychom na letošní zimu neobjednali soli dostatek. Záhy by došla a stejně by nastala nutnost sypat drtí. Mimoto
byly v lednu asi 14 dní takové mrazy, že by účinnost soli byla snížena. Nastoupila by varianta kombinovaného sypání, o které víme, že
by byla pro město nejnevýhodnější – nejdražší.
V redakci je poděkování pracovníkům TS-služeb od obyvatel
části Betléma za vzornou údržbu a péči o schůdnost silnice. Pro
množství jiných textů a informa4

cí nebude publikován. Těší Vás,
že jsou lidé spokojeni?
Samozřejmě těší. Odstraňování
sněhu probíhalo vždy po konzultaci se správcem komunikací města.
Stejně jako z Betléma se sníh odvážel i z Brožkova kopce a jiných ulic,
kde docházelo k zúžení vozovek.
Záleželo na tom, co vybral a označil
správce komunikací za nutné.
Pokud si někdo pochvalu opravdu zaslouží, tak jsou to všichni
pracovníci podílející se na zimní
údržbě města, tedy i ti, kteří nejsou
zaměstnanci TS-služeb. A rád bych
ocenil přístup těch majitelů nemovitostí, kteří sami pomohli uklidit
sníh z chodníků města, i když to
nebylo jejich povinností.
ptala se Eva Jašková

plexní dodávku prací v novoměstských lesích vyšla v květnu 2009 vítězně firma Antonín
Zedník, služby v lesnictví a myslivosti, se sídlem ve Velkém Meziříčí.
V dubnu loňského roku bylo při
plánovaném zalesňování vysázeno celkem 9 400 sazenic, ujaly se
poměrně dobře.
Těžba dřeva nebyla v roce 2009
naplněna, a to o cca 250 m3. Hlavním důvodem byla velmi nepříznivá výkupní cena dřeva. V letošním roce se výkupní cena zvýšila,
část z prosincové těžby byla pro-

to k prodeji nabízena až v lednu
2009.
V roce 2009 se podařilo získat
od kraje Vysočina na hospodaření
v novoměstských lesích dotace ve
výši 100 tis. Kč. Byly využity zejména na zalesňování, prořezávky, výchovné zásahy probírky do
40 let či při používání šetrné technologie – tedy při přibližování
dřeva koňmi.
Celkově panuje ve vedení města s
výměnou lesního hospodáře a s novou koncepcí hospodaření v městských lesích spokojenost.
dle informací Ing. Bohumila Dostála

vali na některém z okrajových parkovišť, případně aby kolem svého
vozidla pravidelně odhazovali sníh
a neznesnadňovali zimní údržbu.“
říká velitel Městské policie Petr
Gregor.
Doplňující informace sdělil pracovník MěÚ Luboš Smetana, v jehož kompetenci je správa místních
komunikací: „Zjistíme majitele
aut, která dlouhodobým stáním
na jednom místě brání v údržbě

komunikací a parkovišť. Požádáme je, aby svá auta přeparkovali. Tento požadavek je oprávněný
v případě, že město hodlá příslušnou ulici a příslušná parkovací
místa čistit. Pokud by majitelé žádosti nevyhověli, jsme při splnění určitých náležitostí oprávněni
požádat odtahovou službu o odtažení vozu. Náklady pak hradí majitel vozu.“
Eva Jašková

Dění v Mikroregionu Novoměstsko
Mikroregion Novoměstsko v roce 2009 zpracoval 34 projektů, 25
žádostí o dotaci bylo úspěšných
a do obcí našeho mikroregionu
přinesly přes 1 mil. korun. Dotace byly především z kraje Vysočina
a týkaly se kulturních akcí, zeleně,
sportovišť, komunikací, odpadů.
Mikroregion Novoměstsko získal
z Fondu Vysočiny dotaci 200 tis.
korun na najíždění a údržbu lyžařských stop. Aktuální informace o lyžařských stopách najdete na
http://lyzovani.nmnm.cz/. Mikroregion také spolupracuje na projektu města Nového Města na Moravě ,,Destinace cestovního ruchu
na Novoměstsku“ z ROP Jihovýchod, dotace byla schválena.
Obce mikroregionu se již druhým rokem zapojily do progra-

mu Putující kontejner, který bude
na obcích v letošním roce probíhat od 1. března. Do kontejneru
budou občané moci odkládat nepotřebné elektrozařízení (ledničky,
pračky, vysavače, pily, rychlovarné
konvice, vrtačky atd.).
Poděkování:
Obce Mikroregionu Novoměstsko děkují odboru informatiky
MěÚ Nové Město na Moravě za
přípravu a realizaci projektu Czech
POINT a datové schránky, jmenovitě panu Zbyňku Greplovi a paní
Radce Šoustarové. Projekty Czech
POINT byly zrealizovány ve všech
obcích Mikroregionu Novoměstsko
a jsou připraveny k využívání pro
veřejnost. www.novomestsko.cz
Irena Kulíšková
Mikroregion Novoměstsko

Názory zastupitelů
Pro letošní rok byl zastupitelstvem
města schválen rozpočet dle metodiky, kde je zachována průhlednost finančních toků na jednotlivé
místní části, a to jak v příjmové, tak
ve výdajové části rozpočtu. To znamená, že každá místní část Nového
Města na Moravě ví, jaký má stanovený rozpočet na daný rok. Příjmy a výdaje jsou zprůměrovány na
jednoho obyvatele. Klíčem pro výpočet průměru byl počet obyvatel města a místních částí k 30. 6.
2009. Oblast školství byla klíčována
dle průměrných příjmů a výdajů na
jednoho žáka dle školských zařízení. Pro osadní výbory to má výhodu, že vědí, jak je s danými finančními položkami nakládáno a kolik
prostředků zbude na investice, které
je nutné v dané místní části realizovat. Jedná se hlavně o opravy místních komunikací a budov v majetku města (školy, kulturní domy,
hasičské zbrojnice). Znevýhodněná
je při této metodice rozpočtu naše
nejvýše položená obec na Vysočině
– Studnice, jelikož má málo trvale
žijících obyvatel. Přesto si myslím,
že tento způsob rozpočtu motivuje
práci osadních výborů, zájmových
spolků a občanů, kteří jsou znalí místních poměrů, mohou rozhodnout o své obci a snaží se ušetřit každou korunu, která se hodí
pro další budoucí rozvoj obce. Na
tento rok jsou schváleny dosti nákladné investice v místních částech
(projekt Dyje II). Jedná se o napojení zbývající části Maršovic a Pohledce na čistírnu odpadních vod

v Novém Městě na Moravě. Tento
projekt je podpořen dotacemi, přispěje ke zlepšení životního prostředí a napomůže budoucímu rozvoji
místních částí.
V loňském roce byly odbahněny Hlinenský rybník a rybník Předehřívák (nad koupalištěm). Na
tyto akce byla získána dotace 90 %
z operačního programu životního
prostředí. Jedná se o program optimalizace vodního režimu v krajině. V tomto roce se začal odbahňovat rybník Černý. Na tuto akci byla
rovněž získána dotace 90 % ze zmíněného programu. Hodnota této
investice bude v okolo 6 mil. korun.
U Černého rybníka bude zhotovena nová výpusť, dále nový bezpečnostní přeliv. Hráz bude z návodní
strany zhutněna a zasypána lomovým kamenem.
Dalšími plánovanými akcemi,
co se týkají vodního hospodářství,
jsou odbahnění rybníků Trnka,
Křivka, Němec, Slavkovice návesní.
Poslední v řadě je i rybník Zichův,
kde byla zjištěna ekologická zátěž.
Usazený sediment je kontaminován
těžkými kovy (Cd) z provozu bývalého státního podniku Chirana.
Proto nesmí být aplikován na zemědělskou půdu, ale musí být uložen na skládku nebezpečného odpadu. To znamená, že akce bude
finančně značně náročná. V rámci
privatizace státního podniku Chirana nepřešly ekologické závazky
na nástupnický subjekt Medin a.s.,
stále je za ně odpovědný stát. Na
tuto akci je taktéž možno získat do-

Z redakční pošty
Socialistický ráj v Novém Městě! Chcete ho?
V minulém čísle Novoměstska
jsme byli svědky absurdního názorového střetu mezi socialistickým
předákem Michalem Šmardou a
představiteli rádoby pravicové koalice na novoměstské radnici. Socialista Šmarda zde hořekuje nad tím,
nad čím by měl jásat. Vždyť vedení
novoměstské radnice se chová přesně tak, jak se chovali jeho kamarádi z ČSSD osm let ve vládě. Vybrat
peníze od občanů a začít podnikat
místo soukromníků. A když máme
málo, tak si půjčit. To je přece socialistický ráj.
Postavit za 400 milionů z veřejných peněz luxusní hotel a hospodu, začít podnikat a používat k
tomu peníze vybrané od živnostníků, kterým beru práci, to už vyžaduje opravdu silný žaludek. A zadlužit kvůli takovému experimentu
město sto miliony korun, to je odvaha pravého budovatele socialismu.
Pan Šmarda může křičet, jak chce.

Jeho kamarádům Haškovi a Běhounkovi se bude nápad postavit za
peníze daňových poplatníků luxusní hotel líbit. Je to totiž přesně jejich
šálek čaje. Ředitelem novoměstského Intercontinentalu by mohl být
Jiří Paroubek, koneckonců už zkušenosti ze státního RaJe má.
Státní hotely, ale nefungují – už i
Fidel Castro to pochopil, naše radnice ještě ne. „Pravicová“ radnice má velké štěstí, že z vedení kraje
odešel pan hejtman Vystrčil, který
byl známý svými racionálními postoji. Však také její projekt městského hotelu hodil do koše.
Jsme svědky postupné ztráty
soudnosti na všech úrovních české
politiky. V nejvyšších patrech létají
miliardy, v našem městě stovky milionů. Nikdo není za nic odpovědný, každý slibuje, podniká za cizí
peníze, zkrátka možné je vše.
Naše město si zaslouží rozumnou
pravicovou alternativu. Doufám, že
se v Novém Městě najde dost lidí,

tace od ministerstva životního prostředí. Tímto bych chtěl poděkovat
odboru správy majetku a investic
města, který na provedené investiční akce řádně zpracoval projekty se
žádostmi a tím získal dotace v plné
výši. Jsem rád, že se tyto prostředky daří získávat i dalším obcím v
kraji. Dochází ke změně rázu krajiny (k lepšímu zalesňování, výsadbě
nových alejí, budování nových vodních ploch…).
Většinu rybníků v majetku města má pronajatý Moravský rybářský svaz o.s., místní organizace
Nové Město na Moravě. Jedná se
o 20 hektarů vodní plochy. Na těchto rybnících organizace odchovává ryby pro zarybnění svého rybářského revíru. Tržní ryby organizace
nabízí k prodeji v areálu sádek. Zejména ve vánočním a velikonočním období je o ryby značný zájem.
Rybníky neslouží jen k chovu ryb,

ale tvoří důležitou přírodní složku v krajině. Vytváří prostředí pro
řadu živočichů a rostlin, zadržují
vodu v krajině, svou retencí snižují riziko povodní.
Těší mě, že se letos občané města dočkají nových veřejných WC
na Vratislavově náměstí. Vznesu
ještě připomínky občanů na smuteční síň (nedostatečná kapacita, nevhodné umístění, nedostatek
parkovacích míst). Chtěl bych, aby
se tímto problémem do budoucna
zabývalo vedení města.
Děkuji těm, kteří se podílejí na
přípravě kvalitních běžeckých stop
na Novoměstsku, Žďársku a Bystřicku.
Co si přát na závěr? Abychom vyhráli boj s ekonomickou krizí, která
nás nyní denně obklopuje.
Ladislav Sochor, zastupitel
za Sdružení nezávislých
kandidátů - obce

Na snímku pohled z hráze na už vyčištěný Černý rybník bez sedimentu.
kteří jsou přesvědčeni, že podnikat
mají živnostníci a město jim k tomu má vytvářet podmínky. Město má občanům zajišťovat veřejné

služby, ne dluhy. Lidé by proto měli
mít šanci volit i někoho jiného než
více či méně zakuklené socialisty.
Ing. Pavel Štorek

Na pravou míru
Po přečtení posledního čísla Novoměstska jsme se já a moje matka
rozhodly reagovat na články, v nichž
je zmíněn bývalý starosta města, Josef Sokolíček. Je pozoruhodné, že
když se někdo odvolá na Sokolíčka,
ospravedlňuje to jeho vlastní politické jednání a postoje. Jistě je potěšující, když je zpětně uznána zásluha, jakou můj otec měl na zachování
vyrovnaného rozpočtu města. Nakládal vždy s prostředky obce stejně
uvážlivě, jako kdyby byly jeho vlastní. Předseda ČSSD jej chválí za to,
že odpovědně hospodařil, radní za
ODS poukazuje na to, že výstavba
regecentra byla rovněž otcovou prioritou. Rády bychom uvedly jednu
věc na pravou míru. Kdyby se můj
otec nemusel po celou dobu svého působení v čele města potýkat se
soustavnými komplikacemi, byl by
v Novém Městě na Moravě již dáv-

no stál krytý bazén a občané by se
mohli rekreovat na opraveném přírodním koupališti. K projektu regecentra se otec stavěl stejně, jako ke
každému jinému záměru, který zatěžoval městský rozpočet: s nejvyšší
opatrností. Rozhodně nepatřil k lidem, kteří by se zalekli velké investice, pokud si byl jist její oprávněností
a skutečnou prospěšností. Na druhou stranu by se nikdy neuvolil zavázat město (a tím i sebe sama) k něčemu, co by jej mohlo v budoucnu
vážně ohrozit. Josef Sokolíček měl
ještě mnoho přesných a uskutečnitelných představ o tom, jak přispět k
rozvoji města. Těžko ale nesl odpor
všech, kteří mu v prosazování vize
bránili, ať už ze závisti nebo hlouposti. Naštěstí, jak se říká, pravda má
jednoho velkého svědka, a to čas.
Z. Sokolíčková ml.
a Z. Sokolíčková st.
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Zlatá lyže – 72. ročník
Po delší době, kdy jsme si v Novém Městě zvykli spojovat závod
Zlaté lyže s hvězdně obsazenými
závody Světového poháru či Tour
de Ski, měl letošní 72. ročník tradičního závodu menší lesk. Podle propozic je se Zlatou lyží spojen nejprestižnější závod sezony. A
tím byl v letošním roce FIS SLAVIC CUP – Kontinentální pohár
v běhu na lyžích. Byť se Zlatá lyže
jela v mezinárodním obsazení, za
účasti reprezentantů Polska a Slovenska, světová špička se v tu dobu
již ve Vancouveru připravovala na
závody olympijské.

Závodilo se od pátku 12. do neděle 14. února. Do análů se jako vítěz 72. ročníku Zlaté lyže zapíše vítěz
nedělního stíhacího závodu na 7,5 +
7,5 km Petr Novák z Dukly Liberec.
Mezi ženami byla v obdobném závodě na 5 + 5 km nejrychlejší polská
závodnice Martyna Galewiczová.
Petru Novákovi se podařilo zvítězit již v sobotních závodech na 10
km volnou technikou, zajímavější
však je připomenout, že se vítězem
Zlaté lyže stal již před třemi roky,
kdy byl pro nepřízeň počasí zrušen
závod FIS Tour de Ski.
Eva Jašková

Sportovní přípravka
Když začala zima, mohli jsme s
dětmi, které navštěvují SPORTOVNÍ PŘÍPRAVKU při 2. ZŠ, vyrazit
za sněhem ven. Vyměnili jsme hry
v tělocvičně a podzimní běhání na
atletickém stadionu za hrátky na
sněhu. První výprava byla na boby
a sáně. Další týden už jsme na atle-

tickém stadionu vyzkoušeli lyžování. Nakoupili jsme lyžařský materiál a dětem, které lyže neměly, jsme
vybavení na celý rok zapůjčili. Pro
některé děti to byly první pokusy
na lyžích, ale všechny se držely statečně a vše zvládly na jedničku.
Velkou výhodou pro nás je fakt,

Jak na to! SDH Pohledec poradí
Chtěli byste také svůj hasičský
prapor se znakem své obce? Nebo
obecní znak nemáte a stačí vám
prapor s některým krásným motivem hasičské tématiky? A nemáte
tolik peněz, abyste si mohli dovolit
krásnou vyšívanou zástavu? Rozdělíme se s vámi o poznatky.
My jsme také dlouho toužili po
zástavě s obecním znakem. Bohužel jsme hasiči z obce, kde je spousta organizací a my nevlastníme ani
výletiště, ani kulturní dům, takže peníze jsou veliký problém. Na
jednu stranu závidíme těm dobro-

volným hasičům, kteří jsou v obci
jako organizace sami. Pokud jsou
šikovní, vydělají si možná poměrně dost. My máme v obci TJ - kopaná, lyžařský klub, ČSŽ, skauty,
dokonce tenisový klub, školu, školku, knihovnu s internetem. A to je
pro nás a naše děti lepší než trochu peněz vydělaných navíc.
Pokud bychom my, dobrovolní
hasiči, našetřili 70 tis. Kč, potřebujeme jiné věci - ochranné prostředky, kalové a plovoucí čerpadlo, nové masky k dýchacím
přístrojům atd. Hodnota těch-

Městská policie informuje
Leden bývá zpravidla nejstudenějším měsícem roku. Každý z nás
proto hledá způsob, jak s všudypřítomným chladem bojovat. Někdo
se dobře oblékne, jiný raději nevychází ven, resp. spíše jen vyjíždí.
Najdou se však i tací, kteří pro zahřátí „přiloží polínko pod kotel“.
Jinak řečeno pustí do žaludku trochu té hřejivé, alkoholem obohacené tekutiny. Je třeba dodat, že právě
vyznavači poslední zmíněné metody bývají nezřídka i klienty zdejší
městské policie. A kdy k tomu dochází? No přece když se „pod kotel
přiloží příliš“.
Své o tom ví muž, kterému „došla
pára“ dne 4. 1. kolem 21:40 h. poblíž Maršovské rychty. Štěstí, že si
ležícího těla všiml občan města a na
muže upozornil. Protentokrát již ze
zimy strach mít nemusel. V protialkoholní záchytné stanici, kam ho
6

strážníci převezli, mu tepla jistě dopřáli dost.
Další muž, který okusil teplo záchytné stanice, se 7. 1. v 19:00 h. na
mráz z restaurace Za vodou nedostal vůbec. „Přikládal pod kotel“ tak
usilovně, že opustit lokál po svých
již téměř nedokázal. V daném případě však nebyl bez viny ani obsluhující personál. Sankcionován tak
krom osoby budící veřejné pohoršení byl i ten, kdo alkohol podal.
Podobně mohl dopadnout jiný
muž, kterého 21. 1. kolem 17:05 h.
nalezla hlídka Městské policie ležícího na ul. Mendlova. Podnapilého muže se hlídce podařilo probrat.
Poněvadž nejevil známek zranění a
domů to měl již jen několik kroků,
na záchytné stanici neskončil. Protentokrát mu bylo dopřáno hřejivého objetí domova.
Dne 20. 1. se v ranních hodinách

že můžeme k výuce základů lyžování využívat atletický stadion, který
je hned vedle naší školy. Touto cestou bychom rádi poděkovali vedení TJ za jejich vstřícnost a SK Nové
Město na Moravě za udržování tratí. Další možností je lyžování na fotbalovém hřišti, které nám k trénování zapůjčili fotbalisté.
Naším cílem je všeobecná sportov-

ní příprava a tak jsme v letošní zimě
zařadili ještě brusle (tady dík městu
za vytvoření kluziště), podíváme se
na střelnici k biatlonistům a čekají
nás i první plavecké pokusy.
Myslíme si, že sportovní náplň
zimní přípravy je pestrá a odměnou za naši práci budou spokojené děti a jejich rodiče.
Ivana Fousková a Ilona Špinarová

to předmětů je několikanásobně
vyšší než prapor. Přesto jsme si v
loňském roce k 90. výročí založení sboru krásný prapor pořídili.
A to za 6 tis. Kč. Prapor je vyroben pomocí sublimace (vlisování
předtištěného návrhu za vysoké
teploty do látky). Dále následovalo sešití spolu s třásněmi. Pak
už jen stačilo vyrobit tyč s okrasnou hlavicí a přelakovat. Věřte, že
z pár metrů nikdo nepoznal, že
prapor není vyšívaný. A svatý Florián na koni? Takhle šikovně a zajímavě ho navrhli heraldici Kamila Dvořáková a Stanislav Mikule,
kteří jsou autory celého prapo-

ru i výjimečného obecního znaku
se symbolem běžícího koně přes
pohledecký kopec - podle historického pečetního razítka z roku
1749. Další částí znaku je Pohledecká skála - podle obecního razítka s první republiky.
Pokud byste chtěli bližší informace nebo prapor vidět, kontakty
a fotografie praporu jsou na našich
web.stránkách www.sdh-pohledec.
mypage.cz . Nebo se na něj přijeďte
podívat osobně. Ochotně vám ho
předvedeme.
Jiří Klouda
Barevné fotografie obou stran praporu na poslední straně.

obrátil na MP s žádostí o pomoc
provozovatel pekařství na Vratislavově náměstí. Přes noc mu byl od
provozovny odcizen reklamní poutač. Když hlídka prošla noční záznam z městského kamerového dohlížecího systému, zjistila, že v 02:08
h. byl stojan odcizen skupinou mládeže. Podle získaného popisu nebyl velký problém viníky odhalit.
Neboť způsobená škoda nepřesáhla hranici přestupku, byli viníci potrestáni pokutou. Byla vysoká. A
stojan? Již je na svém místě.
Co by to bylo za zprávy Městské
policie, kdyby se neobjevila zmínka
o psech. První zmínkou - případem
bychom chtěli ukázat, jaký význam
má označení psa známkou, čipem,
či tetováním. Dne 18. 1. v 16:45
h. byl na Palackého náměstí nalezen volně pobíhající jagdteriér. Pro
strážníky pes neznámý, neboť nepobíhá bez dozoru často. Ze stejného důvodu nebyl ani v evidenci MP.

Naštěstí obojek psa opatřil chovatel
identifikační známkou. A v čem je
onen význam? Pes byl lehce identifikován a nemusel být převezen do
útulku. Náklady odchytu a opatrování byly nepatrné.
V druhém případě byla hlídka
MP dne 19. 1. kolem 18:00 h. přivolána na ul. Lesní k odchytu ridgebacka, který pobíhal po soukromé
zahradě. Případ ničím výjimečný nám může posloužit jako dobrá ukázka toho, jak jinak dostatečně
vysoký plot zahrady přestane vyhovovat. Ukázka toho (i když pes překážku překonal z druhé strany), jak
masy sněhu dovedou lehce z metr a
půl vysokého oplocení učinit oplocení o mnoho menší. Jak brána či
branka přestane dovírat nebo se dokonce při lehkém kontaktu otevře
sama. A konečně ukázka toho, jak
důležité je v zimních měsících nepodceňovat dozor nad zvířetem.
Petr Gregor

Tisková oprava/omluva

Počet obyvatel k 1. 1. 2010

Ve 3. čísle Novoměstska ze dne 12. února 2010 redakce zveřejnila na žádost kraje Vysočina příspěvek „Krajský radní pro sociální oblast Petr Krčál v N. Městě navštívil nemocnici a Medin, a. s.“. Chybou mimo redakci
zpravodaje Novoměstsko došlo k chybnému uvedení jména generálního
ředitele společnosti MEDIN, a. s. Ing. Vladislava Ostrejše, MBA a zveřejnění fotografie, která nesouvisela s návštěvou zmíněné společnosti. Za
omyl se tímto vedení společnosti MEDIN, a. s. i čtenářům Novoměstska
omlouváme.
Jitka Svatošová, tisková mluvčí Krajského úřadu kraje Vysočina

(do 31. 12. 2009 včetně, informační systém MV)

Rozšíření úředních hodin Finančním úřadem
ve Žďáru n.S. pro veřejnost
Finanční úřad ve Žďáru nad Sázavou a Městský úřad Nové Město na
Moravě se dohodly na vzájemné spolupráci při organizování výběru vyplněných daňových přiznání od občanů k dani z příjmů fyzických osob. Na
základě této dohody zveřejňujeme následující informace:
V rámci aktivního přístupu daňové správy k veřejnosti provedou pracovníci Finančního úřadu ve Žďáru nad Sázavou výběr daňových přiznání
k dani z příjmů od poplatníků nejen na úřadě, ale i ve vybraných obcích.
Z tohoto důvodu finanční úřad rozšiřuje úřední hodiny a místa odevzdání daňových přiznání následovně:
Na Finančním úřadě:
Klasické úřední dny zůstávají pondělí a středa od 8,00 do 17,00 h.
Od 15.3.2010 do 19.3.2010 úterý a čtvrtek
od 8,00 do 15,00 h.
pátek
od 8.00 do 14,00 h.
Od 22.3.2010 do 26.3.2010
pondělí až pátek od 8,00 do 18,00 h.
27.3.2010
sobota
od 8,00 do 12,00 h.
29. až 31.3.2010
pondělí až středa od 8,00 do 18,00 h.
Další rozšíření úředních hodin mimo Finanční úřad
místo výběru
den
čas
Nové Město na Moravě:
prostory městského úřadu
17. 3. 2010
8,00 – 16,00 hodin
prostory městského úřadu
24. 3. 2010
8,00 – 16,00 hodin
Svratka:
prostory městského úřadu
15. 3. 2010
8,00 – 15,00 hodin
Jimramov:
prostory úřadu městyse
22. 3. 1010
8,00 – 15,00 hodin
Pracovníci FÚ nebudou v těchto obcích vybírat daňové povinnosti v
hotovosti.
Případné další informace k výběru daňových přiznání mohou poplatníci získat telefonicky na čísle 566 652 311.
Placení daní
Daňovou povinnost na dani z příjmů fyzických osob může poplatník
uhradit následujícím způsobem:
• Převodem ze svého účtu u peněžního ústavu na příslušný bankovní účet
– číslo 721-7626751/0710, variabilní symbol – uvede své rodné číslo,
konstantní symbol - 1148
• Daňovou složenkou, kterou obdrží na každém poštovním úřadu. Použití této složenky není poštovním úřadem zpoplatněno!
• Na pokladně Finančního úřadu ve Žďáru n.S, a to v následujících pokladních hodinách:
- pondělí a středa
8,00 – 17,00 hodin
- 22.3 až 26.3.2010 (každý den)
8,00 – 17,00 hodin
- 27.3. 2010 (sobota)
8,00 – 12,00 hodin
- 29. až 31.3.2010 (pondělí až středa) 8,00 – 17,00 hodin
Při výběru daňových přiznání pracovníci FÚ zabezpečí nezbytnou součinnost, potřebnou k řádnému splnění povinnosti poplatníků podat daňové přiznání. Osobní předání na FÚ a okamžitá kontrola správnosti vyplnění daňového přiznání a povinných příloh šetří čas i občanům v
rychlém, bezproblémovém daňovém řízení.
Finanční úřad preferuje podání daňového přiznání elektronicky. Od
roku 2002 je plně funkční aplikace „Elektronické podávání“, která umožňuje odeslání daňového přiznání bez nutnosti návštěvy finančního úřadu nebo pošty, avšak za podmínky přístupu na internetové stránky české
daňové správy (http://cds.mfcr.cz) a elektronického podpisu. Elektronicky lze daňové přiznání podat také pomocí datové schránky. Rovněž daňové přiznání lze elektronicky vyplnit, zkontrolovat, vytisknout a podepsat a
následně podat osobně na FÚ nebo jej doručit poštou. Bližší informace o
těchto možnostech podání získáte na již zmíněné internetové adrese.

obec
Hlinné
Jiříkovice
Maršovice
Olešná
Petrovice
Pohledec
Rokytno
Slavkovice
Studnice
Nové Město na Moravě

muži
95
129
135
123
109
247
102
218
13
4 031

ženy
86
106
118
120
100
245
105
218
15
4 065

celkem
181
235
253
243
209
492
207
436
28
8 096

Celkem

5 202

5 178

10 380

k 1. 1. 2009
k 1. 1. 2008

5 332
5 294

5 243
5 238

10 575
10 532

Stomatologická pohotovostní služba
Ošetření je poskytováno v době 9 – 12 hod.
27. 2. MUDr. Dvořák, V. Losenice, 28. 2. MUDr. Špárníková, Křižanov. 6.
3. MUDr. Jelínková, Tyršova 223, V. Bíteš, 7. 3. MUDr. Borek, Zahradní
580, Bystřice n.P., 13. 3. MUDr. Filla, U Tržiště 1, V. Meziříčí, 14. 3. MUDr.
Bílková, ŽĎAS, ZR. Aktuální změny na www.nnm.cz.
Zubní LSPP (dospělí i děti): po - pá 17 - 07 hod., víkend, svátky nepřetržitě v Úrazové nemocnici Brno, Ponávka 6, tel. 545 538 421

Firma E.ON oznamuje
Dne 10. 3. v době 8,30 – 14,30 a dne 18. 3 v době 7,30 – 14,00 dojde
k plánovaným přerušením dodávky el. energie v Petrovicích – po oba
dny v odběratelské trafostanici Petrovice družstvo a v odběratelské trafostanici Petrovice učiliště.

Životní podmínky 2010
výběrové šetření v domácnostech
Český statistický úřad organizuje v roce 2010 v souladu se zákonem č.
89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice –
SILC 2010 (Životní podmínky 2010), které navazuje na předchozí ročníky
tohoto šetření. Smyslem tohoto šetření je získávat dlouhodobé srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 30 evropských zemích.
Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální
chudoby.
Šetření proběhne v době od 20. února do 9. května, prostřednictvím
speciálně vyškolených tazatelů. K šetření bylo náhodně počítačem vybráno 11 tis. domácností.
Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat občanským průkazem, průkazem tazatele a příslušným pověřením vydaným Odborem terénních zjišťování ČSÚ.
Anonymitu získaných údajů a mlčenlivost tazatelů zajišťují platné zákony.
Případné další informace poskytne v kraji Vysočina Jana Daněčková, tel.
dle informací ČSÚ
568 840 176.
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montáž, servis, revize
solární systémy
tepelná čerpadla
rekonstrukce stávajících rozvodů
servis plynových kotlů a spotřebičů
Josef Kabrda
Nová Ves 161
tel.: 733 311 274
jkabrda@seznam.cz
montáže, revize

Pavel Kabrda
Lísek 77
tel.: 605 058 908
kabrda@unet.cz
servis, regulace

INZERCE
• Prodám pěkný zrekonstruovaný byt 1+1 v OV, cena 750 tis. Kč,
tel. 731 910 449, 739 014 913
• Vyměním velký městský byt
2+1 v Bystřici za garsonku v NM.
tel. 605 04 22 14
• Pronajmu
zrekonstruovaný,
částečně zařízený byt 3+1, sídliště pod zastávkou, tel. 602 569
184
• Která stavební firma opraví fasádu cca 200 m2 v NM? tel. 608
384 566
• Hledám pronájem bytu 1+1
nebo 2+kk v NM, tel. 731 08 19
74, 732 483 907
• Prodám dámské brusle na led,
vel. 39, tel. 777 26 70 20
• Prodám pultový mrazák Gorenje 320 l, mini pračku Romo

nerez, tel. 602 940 375
• Prodám levné uhlí, asi 5 q, nepotřebné. tel. 602 940 375
• Prodám: Polštář na kojení, nevhodný dárek, PC 800 Kč nyní
500 Kč, dětskou vaničku, minimálně použitá, PC 300 Kč nyní
150 Kč, dětské polohovací lehátko, houpací, PC 1300 Kč nyní
800 Kč. Tel. 608 461 419
• Pronajmu byt 3+1 v NM, po
rekostrukci kuchyně. Tel. 776 67
25 26
• Vyměním městský byt 1+1
(41.66 m2 - podkroví DPS) za
větší městský byt. Tel. 731 519
315
• Vyměním městský byt 2+1
v NMnM za menší (1+1 nebo
1+kk). Tel.:739 292 864

KAROSÁŘSKÉ
PRÁCE
výměna lemů, prahů, blatníků
vyvařování, lakování

Tel.: 739 963 315

Zelená úsporám
Krbová vložka HOXTER - hlavní zdroj energie domu:
- dotace 80 000,- Kč (jediná dotovaná krb. vložka),
- kombinace se solárním systémem – dotace 160 000,- Kč.

SOLAR TOP odborný dodavatel dotačního programu nabízí:
-

konzultace, návrhy, projekci energetických zdrojů a topení,
tepelná čerpadla IVT, Stiebel Eltron, Viessmann, Mitsubishi Electric,
solární systémy ThermoSolar, Suntime, Bramac, Regulus,
topidla na kusové dřevo nebo pelety HOXTER, Atmos, Verner, Dakon,
instalace větracích jednotek s rekuperací jako zateplovací opatření,
zpracování požadované dokumentace k žádosti o státní podporu,
instalace: topení - voda – odpady – zdravotechnika – centrální vysavač.
obchod TOPENÁŘSKÉ CENTRUM
Soškova 1550, 592 31 Nové Město na Moravě
566 616 659, 777 616 659, solar@solartop.cz, www.solartop.cz

BENZÍN: 30,60 Kč/l

LPG: 12,50 Kč/l

NEJLEVNĚJŠÍ MONTÁŽE LPG!
ZÁRUKA PO CELOU DOBU ŽIVOTNOSTI
VAŠEHO VOZIDLA!
vše na: www.autolpg.cz
tel.: 731 441 160, 566 618 183
e-mail: jaroslav.cadek@tiscali.cz
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INZERCE
• Prodám sportovní kočárek Patron S4, velmi stabilní, velká kolečka, 5 bodové pásy, červený s
šedo-černými prvky. V příslušenství červený nánožník, pláštěnka a
slunečník cena 1500 Kč. Dále jarní fusak ve stejné barvě jako kočárek za 150Kč. Foto možno zaslat
na mail, tel: 608 265160
• Prodám 2 dětské cyklistické sedačky (pro věk 1 – 3 roky), levně,
tel. 774 285 464

• Koupím garáž v NM (Holubka,
Staré sídliště, Na Luční, U Chirany, U Jatek, Pod Nemocnicí, nebo
u Jelínkova Mlýna). 608 928 191
• *Prodám zrekonstruovaný byt
3+1 s garáží a 2 sklepy v OV v
NM. tel. 605 933 426
• Prodám kuchyňskou rohovou lavici
a stůl, masiv, levně, tel. 774 285 646
• Pronajmu byt 2+kk v NM (ul.
Budovatelů, zařízená kuchyň) tel.
737 350 609

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
(z veterinárně kontrolovaných chovů,
které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/)
trasa č. 120 Petrovice
Prodej 24. 3. 2010
Kuřice černé, červené
Prodej 21. 4. 2010
Kuřice černé, červené,

stáří 14-18 týd.

cena 130-150 Kč

stáří 18 týd.

cena 150 Kč

Prodej 19. 5. 2010
Kuřice černé, červené
stáří 14-18 týd.
Kačeny pekingské (bílé brojlerové)
1-3 týd.
Kačeny barbarie (husokačeny)
1-3 týd.
Husy (bílé)
1-3 týd.
Krůty (kanadské širokoprsé brojlerové)
6-8 týd.

cena 130-150 Kč
60-80 Kč
90-110 Kč
130-150 Kč
250-290 Kč

Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese:
Gallus Extra s.r.o., Laštovičková M., Petrovice 44,
592 31 Nové Město na Moravě, mob. 736 408 840

9

Setkání
Nových Měst

2010
Neustadt über Leinefelde

Německo, Durynsko
Počet obyvatel: 700
www.vg-Eichsfeld-suedharz.de
Zmínky o obci Neustadt nalézáme
hned ve třech pramenech 13. století, kde
je uváděna pod názvy Nova civitate, Novam domum a Nuwenstadt. K historickým pamětihodnostem patří památkově
chráněné budovy, křížová cesta, kostel a
mariánský sloup.
Zvláštní pozornost návštěvníků přitahuje lípa na návsi, jež je obvodem koruny 60 m jednou z nejmohutnějších v
eichsfeldské oblasti. Malebné okolí s rozsáhlými lesy a pásmy kopců až 500 m vysokých nabízí příležitosti k nenáročným
procházkám, obtížným túrám nebo výletům na kole po dobře značených trasách.

Nahoře:
Při 72. ročníku Zlaté lyže
se závodilo po
tři dny. V neděli 14. února
přišel na řadu
skiatlon - stíhací
závod,
při kterém se
v první polovině trati závodí klasicky a
ve druhé polovině, po přezutí lyží, volným
způsobem. Na
snímku start
žen na trati 5
+ 5 km.
Druhá řada:
Mléčný bar zahájil v Novém
Městě
provoz 12. února.
První hodiny
se u něj tvořila fronta, částečně zákazníků, částečně
zvědavých pozorovatelů. Na
snímku dodavatel čerstvého mléka Marek Jinek ze
Zubří pomáhá obsluhovat
zatím „nevyzkoušený“ automat.
Třetí řada: Zatímco pro mnohé z dospělých znamenalo množství sněhu
pohromu – starosti a práci, ti nejmenší si ho dovedli pořádně užít. Třeba ve
sněhovém iglú.
Dole: Jak si pohledečtí dobrovolní
hasiči poradili, když chtěli „za málo
peněz hodně muziky“? Zájemcům rádi
předají získané zkušenosti. O levném
a přitom krásném pohledeckém hasičském praporu čtěte uvnitř listu.
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