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zdarma

Kruhový objezd
nad nemocnicí?

Deset let Hospicového hnutí Vysočina
V pátek 19. února se v zasedací síni Městského úřadu v Novém
Městě na Moravě sešli pracovníci a
příznivci Hospicového hnutí –Vysočina o.s. (dále HHV). Zavzpomínat na doby, kdy se úvahy o hospicu, tedy o kvalitní a citlivé péči o
nevyléčitelně nemocné a umírající
a zároveň o opoře rodinám těchto pacientů, teprve rodily. Na doby,
kdy tzv. „zakladatelé“ založili občanské sdružení. A postupně přejít
do současnosti i k úvahám o tom,
co čeká dnešní HHV v budoucnosti blízké i vzdálenější.
Výraz „zakladatelé“ použil dnešní ředitel HHV Ing. Petr Havlíček
na slavnostním setkání pro čtyři
osoby, které s myšlenkou hospicu
v N. Městě přišly nejdříve. Je mezi
nimi i Vojtěch Zikmund.

Jak to tehdy bylo, pane Zikmunde?
Už na podzim roku 1999 zde nezávisle na sobě vznikly dvě dvojice,
které si přály vybudovat v N. Městě tzv. kamenný hospic. Kraj Vysočina tehdy byl jedním z mála krajů,
kde takové zařízení chybělo. Byli
to MUDr. Rostislav Stríž s Mgr.
Evou Havlíkovou a MUDr. Eva Pelikánová se mnou. Dozvěděli jsme
se o sobě, kontaktovali se a u Havlíků v Pohledci strávili řadu hodin
nad přípravou stanov.
V únoru roku 2000 ministerstvo
vnitra stanovy přijalo. Proto také
jsme pro oslavy desátého výročí
trvání HHV zvolili únor. A zároveň se už začala rodit jakási druhá
vlna, kdy se k nám přidali RNDr.
Vojtěch Hrouda, Iva Kondýsková,

Novoměšťáci na olympiádě ve Vancouveru
Na zimních olympijských hrách ve Vancouveru mělo své zástupce i Nové
Město na Moravě. O lyžařce Evě Skalníkové, která do závodů aktivně zasáhla, i o Petru Kutalovi, náhradníkovi pro závody severské kombinace,
víme z jiných zdrojů. Nyní máme možnost se dozvědět i pár zajímavostí ze zákulisí olympiády od Jiřího Kutala a Dany Jamborové (oba na snímku s Lukášem Bauerem) – dobrovolných pomocníků organizačního týmu
– více uvnitř listu.

Anna Janů… V roce 2000 jsme se
také vydali do Červeného Kostelce na obhlídku prvního fungujícího hospice u nás.
Velmi jsme si přáli zbudovat obdobné zařízení přímo v N. Městě. Vedení města bylo myšlence
nakloněno. Ale… Zprávy z ministerstva zdravotnictví byly jednoznačné – s výstavbou dalšího
kamenného hospicu se již nepočítá.
(dokončení na str. 4)

S velkým zájmem a s pochvalnými slovy přijali zastupitelé dne 2.
března na XXVI. řádném zasedání zastupitelstva města informaci
o pokroku ve snaze vyřešit problematické dopravní místo v okolí autobusové zastávky u nemocnice.
Se zastávkou, na které denně zastaví autobusy z 61 linek a která týdně slouží pro zhruba 5 tisíc cestujících, začaly být opravdu
velké problémy poté, co bylo rozhodnuto, že Žďárskou ulicí nebudou autobusy projíždět. Otáčení
autobusů, rychlý růst automobilové dopravy, k tomu železniční
přejezd, výjezdy sanitek – často
bržděné projíždějícím vlakem a samozřejmě pěší cestující před
a po výstupu z autobusů. Hodně
problémů situovaných do jednoho malého místa.
Již před čtyřmi roky žádala starostka města Zdeňka Marková
kraj Vysočina i vedení města Žďáru n.S. o společný postup a společné financování úpravy tohoto prostoru. Shoda o naléhavosti
řešit situaci se sice projevila, ale
záležitost dosud nepokročila. N.
Město nyní přichází s aktivitou
zainvestovat z vlastních prostředků projekt.
(dokončení na str. 4)

Josef Dobeš a první maturity na reálce

Poděkování
Touto cestou děkuji paní MUDr.
Libuši Kubíkové a sestřičkám za
vzornou a obětavou péči o moji
maminku, paní Marii Pospíšilovou, která byla hospitalizována na
Buchtově kopci.
dcera Hana Zrůstová s rodinou

Děkujeme všem přátelům a blízkým, kteří se dne 1. března přišli
naposledy rozloučit s panem Janem Jarošem.
Anna Kuncová, družka,
Pavel a Patrik, synové
Děkuji novoměstským hasičům
za příkladnou ochotu a vstřícnost
při odstraňování sněhu a ledu z
naší střechy.
za SVJ Luční 1314, 1315
Lenka Štěpánková

Narození
19. 2. Tereza Klimešová
19. 2. Jakub Stehlík
21. 2. Barbora Boučková
25. 2. Adam Ťupa

Úmrtí
17. 2. Jaroslava Mrkosová
20. 2. Miloň Marek
21. 2. Jan Jaroš

(1922)
(1926)
(1950)

Horácké muzeum
Do 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.

Letos 14. března uplynulo 80 let
od smrti faráře sboru ČCE Josefa Dobeše. Většině občanů města o
něm není už asi moc známo. Členové sboru ČCE o něm vědí, že v
Novém Městě působil jako farář na
přelomu 19. a 20. století – přesně v
letech 1878–1929. Méně je známo,
že se podstatnou měrou zasloužil o
stavbu evangelického kostela. S neuvěřitelnou pílí a elánem zajišťoval
peníze u institucí i věřících v kraji na tak nákladnou stavbu. Sboru
zanechal též vlastní rukou psanou
vzácnou kroniku.
Kronikáři v té době nebyli vázáni

Kino
12. pá ve 20 h
Bílá stuha
RakouskoNěmecko/Francie/Itálie
2009, české titulky, 144 min, nevhodný do 12 let, 69 Kč - Tajemnou historii vypráví svědek událostí z doby před vypuknutím první
světové války. Vítězný snímek, držitel Zlaté palmy a ceny FIPRESCI
- Cannes 2009.
17. st v 17,30 h.
Alvin a Chipmunkové 2
USA 2009, rodinná komedie, český
dabing, 89 min, přístupný, premiéra, 65 Kč - Pokračování úspěšné
komedie o třech zpívajících hlodavcích, tentokrát více ve škole .
20. so ve 20 h.
Kawasakiho růže
ČR 2009, drama, 95 min, přístupný, premiéra, 65 Kč - Kdo může
posuzovat minulé viny? Kdo je
může odpouštět?
24. st ve 20 h.
Lítám v tom
USA 2009, romantické drama, české titulky, 109 min, nevhodný do
15 let, premiéra, 65 Kč - Chtěl by
nalétat 10 miliónů leteckých mil a
vstoupit do elitní společnosti vyvolených. Jenže život bývá pěkná
mrcha…
26. pá ve 20 h., 27. so ve 20 h
Doktor od jezera hrochů
ČR 2010, komedie, 102 min, přístupný, premiéra, 75 Kč - Příběh slušného, hodného, ale do dnešního života
se skoro nehodícího doktora.

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)

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
2

přísnými pravidly o podobě obsahu
pamětních knih a tak ve školních
kronikách nebo kronikách různých institucí čteme o pozoruhodných událostech, které se ve městě udály.
Josef Dobeš vyučoval evangelickému náboženství na okolních školách i v Novém Městě a tedy i na
zemské reálce. Jeho pozornosti nemohla tedy uniknout událost pro
celé město významná - první ma-

turity na zemské reálce v Novém
Městě v roce 1901.
Ukázka z kroniky byla uveřejněna
v Centenariu – sborníku vydaném
ke stému výročí založení školy v roce 1994. Abiturienti školy ji asi znají.
Protože však je tato vzpomínka dokladem srdečného vztahu tehdejších novoměstských občanů ke své
střední škole, ráda bych se o ni podělila i se čtenáři Novoměstska. (viz
dole)
Mgr. Jana Černá

…Ve dnech 24. až 27. července 1901 byly konány první maturitní zkoušky na zdejší, tehdá zemské reálce. Předsedou zkušební komise byl zemský
inspektor Slavík, který již zamračeným zjevem a svojí velikou přísností při
inspekcích a maturitních zkouškách budil strach v řadách studentů a profesorů… Dny první maturity na zdejší reálce byly přímo svátkem pro novoměstské obecenstvo. Protože reálka tehdá ještě neměla vlastní budovy, nýbrž byla umístěna v budově měšťanské školy a radnice, stál vždy od časného
rána před školou zástup obecenstva dychtivě čekající na zprávy o průběhu
maturity…. Slavný pak byl večírek na ukončení maturit. Všichni abiturienti,
všichni členové zkušební komise s prvním znamenitým ředitelem ústavu Leandrem Čechem i ostatní profesoři a hojně obecenstva tu bylo přítomno….“

Marta Benešová
kandidátka Skutku roku 2009
Krajský úřad kraje Vysočina vyhlásil soutěž Skutek roku 2009. Veřejnost
měla možnost nominovat v devíti oblastech osoby a organizace, které dobrovolnou aktivitou mimořádně přispěly k rozvoji dané oblasti či oboru.
Novoměstské ženy – cvičenky Marty Benešové a PaedDr. Dobromila Vejražková, metodička České asociace Sport pro všechny, nominovaly cvičitelku Martu Benešovou:
Marta Benešová je dlouholetou
ovlivnila, předala nápady, rozšířicvičitelkou zdravotní tělesné výla jejich vědomosti a dovednosti.
chovy, pohybové a rytmické gymJe to určitě několik desítek tisíc.
nastiky, aquagymnastiky a dalších
Je také autorkou četných publikaforem cvičení s hudbou v tělovýcí – metodických dopisů, článků a
chovné jednotě v Novém Měsstatí pro školení budoucích cvičitě – letos je to právě 50 let, kdy
telů a cvičitelek. Do autorské knise stala členkou TJ. Celý život se
hovničky přibylo v nedávné době
věnuje nejen cvičitelské práci, ale
i DVD Cvičení s balančními poje také lektorkou České asociamůckami. Její zásluhou se např.
ce Sport pro všechny, kde půsozačala v bazénech cvičit aquabí jako členka a lektorka komise
gymnastika. Paní Marta Benešová
žen od roku 1984. Svoje krásné a
je také velmi schopná organizázdravé cvičení prezentovala a pretorka týdenních pobytů pro ženy,
zentuje snad ve všech krajích rekteré za ní jezdí z celé republiky a
publiky na celostátních srazech
i ze Slovenska.
cvičitelů, seminářích, školeních.
Její záslužná a zdraví prospěšná
Nedá se spočítat, kolik cvičitelek
činnost je jedním velkým SKUTa cvičenek (i cvičenců a cvičitelů)
KEM a to nejen roku 2009.

Horácká galerie zve na

VELIKONOČNÍ DÍLNY 2010
10. března – 1. dubna 2010
*Kraslice zdobené voskovou
batikou a zelové kraslice
Jeden z nejtradičnějších a nejpůsobivějších způsobů zdobení kraslic.
Na dílnu si přineste několik dobře
omytých vyfouklých vajíček.
*Pletení pomlázky
Pomlázka jedním z nejtypičtějších atributů českých Velikonoc.
Naučíme vás plést pomlázku z
osmi a z devíti proutků.
*Vizovické pečivo
Z tvárného těsta se dá vykouzlit mnoho působivých a trvanlivých dekorací. Přijďte si vyzkoušet šikovnost a uhníst si zápich
do květináče, panenku, dekoraci do okna…
Pouze ve středu 10. 3., 17. 3., 24.
3., 31. 3. 2010! Mimo uvedené
termíny po domluvě pouze skupinky nad 3 osoby
Bližší informace a přihlášky:
Bc. Simona Divilová Zobačová
Tel.: 566 654 225, 774 853 191
E-mail:
divilova@horackagalerie.cz
*Madeirové kraslice
Madeirové neboli děrované kraslice nepatří mezi tradiční techniky zdobení, ale výsledný produkt
okouzlí čistotou provedení a elegancí. Jsou přirovnávány k výšivce.
Na dílnu si doneste několik vyfouklých vajíček nejlépe bílé barvy.
*Vyvazované kraslice
Neobvyklý způsob dekorování
kraslic bavlnkami a přízí. Kraslici si můžete ošít jednoduchým
mřížkovým dekorem i složitější
hvězdicovitou sítí. Nebo můžete
pomocí fantazie a náhody vytvořit originální dílko. Na dílnu si
přineste pár vyfouklých vajíček
jakékoliv barvy.
Bližší informace a přihlášky:
Bc. Eva Kulková, DiS.
Tel.: 566 654 216, E-mail:
kulkova@horackagalerie.cz
Na všechny dílny je nutné se
předem přihlásit!
Cena dílen: 60 Kč / lekce
Doba trvání dílen: 90 min.
www.horackagalerie.cz

110 let organizovaného včelařství v Novém Městě V.
Nové Město na Moravě sehrálo
poměrně významnou roli při ustanovení Samostatného spolku včelařů moravských. 1. září roku 1869
se v hotelu Panský dům konala první česká schůze spolku. Sešla se tady
stovka včelařů z Čecha a Moravy
a sedmatřicet žáků složilo zkoušku z včelařství. V této souvislosti je
nutné připomenou osobu dr. Živanského, který byl významným popularizátorem včelařského řemesla.
Tento vysloužilý vojenský lékař stanul v čele včelařského odboru Moravskoslezské vlastenecké hospodářské společnosti v roce 1864. Pod
jeho vedením včelařský odbor utěšené vzkvétal a rostl počet jeho členů. A aby probudil vášeň ke včelaření i v mladých lidech, začal o tomto
řemesle přednášet na brněnské technice. Jak uvádí kronika novoměstského včelařského spolku, nával na

jeho přednášky byl veliký. Na jeho
zahálel ani na poli pravidelného inpřednášky bylo zapsáno 241 studenformování včelařů. V roce 1867 zatů a 116 z nich se podrobilo veřejné
čal vydávat spolkové časopisy Včela
zkoušce. Živanský na základě svých
brněnská a německou verzi Hönigpřednášek sestavil velmi praktickou
biene von Brünn. Dr. Živanský doknihu „Návod průmyslového včekonal svůj šlechetný život 21. října
lařství.“ V éře jeho předsednictví
roku 1873. Kronikář k tomu zaznanavíc demonstroval major Hruška
menal: „Celý včelařský svět truchvytáčení medu pomocí odstředilil nad úmrtím muže, který nabyl
vé síly. Psal se rok 1865 a tento jeho
evropské vážnosti a svému spolku,
vynález zařadil Hrušku mezi nejsvou usilovnou prací, získal jméno
slavnější včelaře světa. Mimochoprvního a nejčilejšího spolku v celé
dem za vynález dostal cenu šesti
Evropě.“
Petr Hladík,
císařských zlatých. Dr. Živanský neZO ČSV Nové Město na Moravě
Recept pro vás: Vídeňská káva s medem
Ingredience: 1 malé silné espresso, 200 ml mléka, šlehačka do tuha ušlehaná, skořice, lžíce medu.
Postup: Do vysoké sklenice na dno nalijte med. Mléko ohřejte a případně
našlehejte. Nad hladinou medu držte lžíci a z konvičky pomalu lijte na lžíci mléko, aby zůstalo nad medem a nesmíchalo se. Na mléko naklaďte lžící šlehačku. Vlijte opatrně a pomalu espresso. Mělo by vytvořit pruh pod
šlehačkou a neprostoupit do celého mléka. Navrch dejte ještě jednu lžíci
šlehačky, posypte skořicí a pokapte medem.

Nové Město připravuje dvě pamětní desky svým významným rodákům
Při procházce naším městem se
setkáváme s domy, jejichž fasády
zdobí pamětní desky věnované významným novoměstským rodákům a osobnostem. Pamětní desky nepřipomínají jenom rodiště či
působiště té které osobnosti města,
ale jsou i výrazným drobným umě-

KURZ KRESBY
duben – červen 2010
Kreslíte rádi a chtěli byste se
něco přiučit, seznámit se s dalšími kresebnými prostředky či
základy perspektivy, kompozice nebo anatomie?
Přihlaste se do kurzu,, který povede Mgr. Hana Jelínková vždy
ve čtvrtek ve večerních hodinách ve Výtvarné dílně Horácké
galerie. Kurz je určen začátečníkům i pokročilým, všem nadšencům jakéhokoliv věku.
Cena: 2. 900 Kč (cena včetně
potřebného materiálu)
Bližší informace a přihlášky:
Bc. Eva Kulková, DiS,
Tel.: 566 654 216,
E-mail:
kulkova@horackagalerie.cz
www.horackagalerie.cz

Venkovské stavby
na Moravském Horácku – křest publikace
V úterý 16. března od 16. hod. v prostorách Horáckého muzea.
Autoři knihy PhDr.Věra Kovářů a Mgr. Jan Kuča otevírají na stránkách knihy
půvab a hodnoty lidové architektury vesnic a městeček moravské části Vysočiny. Zároveň věnují pozornost historickým kořenům vzniku venkovské zástavby i jejím proměnám až k dnešním dnům.
Četné mapy a bohatá fotodokumentace slouží k orientaci čtenáře a k jeho informaci o kraji, vyhledávaném nejen pro přírodní krásy, ale také pro architektonické a výtvarné umění, jímž je Moravské Horácko neobyčejně přitažlivé.
Prodejní cena publikace, jejímž spoluvydavatelem je Horácké muzeum a je
běžně k dostání v pokladně muzea, činí 390 Kč. V době křtu bude k dostání
za zvýhodněnou cenu 300 Kč.

leckým dílem, které dotváří celkový
kolorit města.
Při projednávání významných výročí osobností letošního roku se
Rada města na svém zasedání dne
22. února rozhodla rozšířit počet
rodáků města, kterým by chtěla
vzdát poctu tím, že umístí na jejich
rodných domech pamětní desku,
která bude současným i budoucím
generacím připomínat další slavné
novoměstské osobnosti.
Na návrh kulturní komise města schválila záměr umístit pamětní
desku na rodném domě novoměstského rodáka, malíře a grafika, autora sgrafitové výzdoby novoměstského katolického kostela a řady
dalších novoměstských domů, Karla Němce (25. 10. 1879 –17. 7. 1960)
u příležitosti jeho loňského 130. výročí narození a letošního 50. výročí úmrtí. Rodný dům Karla Němce

je i významnou barokní nemovitou
kulturní památkou z 18. století, se
kterou se můžeme setkat na Žďárské ulici (čp. 40).
Na návrh paní Mgr. Olgy Kadlecové Rada města přijala i záměr na
realizaci pamětní desky věnované významným lyžařům – závodníkům z novoměstského rodu Německých, zejména Otakara a Josefa.
Pamětní deska by se odhalovala na
rodném domě Německých na Palackého náměstí čp. 34 u příležitosti
prosincového 110. výročí narození
lyžaře a atleta Josefa Německého (6.
12. 1900 – 10. 6. 1943).
S připomenutím dalších výročí osobností města v letošním roce
se můžete setkat nejen na připravované výstavě a vzpomínkových večerech v Horáckém muzeu, ale i na
stránkách zpravodaje Novoměstsko.
Ž. Řádková

Mateřské centrum Zvoneček při DDM Klubíčko
herna pro děti vždy od 8,30 hod.
15. 3. 9 h. - Těšíme se na jaro. Setí a příprava dekorací na Velikonoce.
Malba keramických květin. Vede Alena Sobotková
22. 3., 9 h. - Péče o pleť v jarním období. Ukázka péče o ruce - zábaly.
Vede kosmetická poradkyně Kamila Jamborová

Dům dětí a mládeže Klubíčko
13. 3., 9,30 Jam – dopoledne s hudbou
20. 3., 9,30 Kvízy a hry v Olešné - pro malé i větší školáky. Zaměřeno
na všeobecnou znalost dětí prostřednictvím skupinových her. Vstupné 30
Kč, s sebou: přezůvky.

Klub seniorů
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.
po 23. 3. 15 h., DPS Společenské hry – zahrajeme si Člověče nezlob se,
domino, blechy, karty či co kdo přinese.
po 29. 3. 15 h., DPS Výroční schůze, zveme všechny členy.
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Deset let Hospicového hnutí Vysočina
V červenci loňského roku se stal
Na slavnostním setkání jste
(dokončení z titulní strany)
ředitelem HHV Ing. Petr Havlíček,
konstatoval, že sociální a zdraProstřednictvím tehdejšího farákterý v úvodním proslovu zmínil
votní služby prožívají hektické
ře českobratrské církve evangelické
nejdůležitější aktuální záležitosti,
období plné změn, že žijeme v
Daniela Ženatého jsme se dostakteré mají vliv na současnost, ale i
době neustálého hledání nových
li k německému systému hospicobudoucnost samotného Hospicofinančních zdrojů. Poznají to klivé péče. Byl založen na bázi dobrového hnutí.
enti nějak?
volnictví a na návštěvách pacientů
O co vlastně jde, pane řediteli
Ano, hospicová péče již není od
v nemocnicích. Získané zkušenosHavlíčku?
ledna tohoto roku bezplatná a kliti pro nás byly inspirativní a začíJednak se snažíme uzavřít smlouenti si za naše služby připlácejí.
nali jsme navštěvovat klienty v Dovy se zdravotními pojišťovnami.
Myslíme si, že ceny jsou stanovemově pro seniory na Mitrově a v
Ale vůbec nejdůležitější je uspět v
ny rozumně a nezaznamenali jsme
Léčebně dlouhodobě nemocných
právě
probíhajícím
výběrovém
dozatím žádný případ nespokojenosna Buchtově kopci kde jsme se setačním řízení, které vypsal Krajský
ti s novým stavem věcí. Ceníky je
znamovali se světem starých a neúřad v Jihlavě na poskytování domožno najít na našich internetomocných lidí. Od roku 2004 se
mácí hospicové péče. Poskytovatevých stránkách (www.hhv.cz) nebo
pak péče začala přenášet do dolů této péče je v současné době něje rádi sdělíme. Jiné změny by se
mácností – jako domácí hospicová
kolik, ale jen ti nejúspěšnější, kteří
klientů dotýkat neměly, naopak
péče a psychická podpora rodinvýběrovým řízením zdárně pronaším cílem je co nejvíce naponých příslušníků.
jdou, mohou počítat se systémomáhat, aby nemocní prožívali poJak šel čas, začalo být zřejmé,
vým financováním. V našem příslední dny svého života v prostředí
že tuto službu nebude možné vypadě je důležité a snad výhodné,
domova a mezi svými nejbližšími.
konávat pouze na bázi pouhého
že
nabízíme
péči
na
dvou
celistTěm pak nabízet všestrannou opodobrovolnictví. HHV přijalo prvvých územích, a sice na území býru a pomoc při zvládání starostí a
ní zaměstnance, od roku 2008 pak
valých okresů Žďár nad Sázavou a
následně i zármutku po smrti blízrozšířilo svoji působnost i na JihJihlava.
kého člověka.
lavsko.
Hospicové hnutí - Vysočina, o.s. děkuje sponzorům: ABRAMATE, spol. s r.o. – Vladimír Rubáč * AXIOM
TECH, s.r.o. * Beton SPH, s.r.o. – Ing. Arch. Petr Horáček * Bystřicko a.s. * Ing. Markéta Čechová * DENTIN –
Libuše Havlíčková * DINST – František Mucha * DISPERGA, spol. s r.o. – Jaroslav Růžička * Ing. Milan Dvořák
* E.mont, s.r.o. * Envirex, spol. s r.o. * GE Money Bank, a.s. * Kolektiv zdravotních sester z gynekologického oddělení novoměstské nemocnice * JTJ, spol. s r.o. – Ing. Otomar Tůma * Labo-RM, spol. s r.o. – Miroslav Rusňák
* Lékárna u Salvátora * MEDIN, a.s. * Normservis s.r.o. – Jana Sobotková * Oční optika – Olga Petříková * Ovoce a zelenina - František Slovák * PAMA, a.s. – Ing. Josef Pejchal * Ing. Leoš Pohanka * PorStr, s.r.o. – Miloslav
Straka * RACOM, s.r.o. * Stavební firma Krška * Stavebniny Jun * Stavební firma Svoboda * Truhlářství Bobrová * TS služby, s.r.o. * VESPA Žďár n/S * VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r.o. * Wapa, spol. s r.o. * ZDT
spol. s r.o. * ZZN Žďár n. S., a.s. * Pavel Žilka

Věřím v perspektivu a rostoucí
důležitost sociální péče na všech
úrovních. Poptávka má rostoucí trend. Dokládá to i tabulka,
kterou dám vám i čtenářům Novoměstska k dispozici. Čísla ve
sloupcích NM a JI udávají počty klientů domácí hospicové
péče novoměstského a jihlavského střediska. Služby Rodinného pokoje jsou určeny umírajícím pacientům a jejich rodinným
příslušníkům nebo blízkým, kteří nemají možnost postarat se o
umírajícího doma, ale zároveň
s ním chtějí v jeho posledních
dnech života být.
rok
2004
2005
2006
2007
2008
2009

NM
7
9
15
19
19
21

JI rod. pokoj
0
0
0
0
0
10
0
13
6
11
17
15

Rád bych ještě upozornil na přílohu tohoto článku, ve které v
rámci placené reklamy zveřejňujeme seznam našich dárců a sponzorů z novoměstského regionu, a
kterým tímto ještě jednou děkuji. Bez jejich pomoci bychom závěr loňského roku zvládali opravdu obtížně.
ptala se Eva Jašková

Kruhový objezd nad nemocnicí?
(dokončení z titulní strany)
První předběžnou koncepci budoucí stavby představil zastupitelům
vedoucí odboru RRÚPSŘ Stanislav
Bartoš. V místech křižovatky nad železničním přejezdem je situován kruhový objezd, v polích vpravo ve smě-

ru do N. Města parkoviště pro osobní
vozy, autobusová zastávka a chodníky pro pěší. Nechybí podjezd pod železniční tratí pro rychlý výjezd sanitních vozů z nemocnice a nechybí ani
komunikace přímo spojující silnici z
Vlachovic se silnicí I/19.

Optimálním doplněním celého záměru by případně ještě mohlo být
posunutí železniční zastávky o několik stovek metrů a zbudování společného dopravního terminálu pro
cestující vlaky i autobusy.
S dopravním řešením zástavky u

nemocnice je vhodné neotálet jak s
ohledem na bezpečnost cestujících,
tak s ohledem na MS v biatlonu v
roce 2013, kdy by tento kritický úsek
mohl působit velké potíže. A to i za
cenu toho, že bude třeba postupovat
v etapách.
Eva Jašková

Upozornění na povinnou výměnu řidičských průkazů
Dne 1. května 2004 vstoupila Česká republika do Evropské
unie. Tímto dnem se začal dle
novely vyhlášky č. 31/2001 Sb., o
řidičských průkazech a o registru řidičů, vydávat nový řidičský
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průkaz vzoru Evropských společenství. Je v provedení plastové karty o velkosti 54 x 86 mm,
růžovomodré barvy, označen
nápisem „ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ
ČESKÁ REPUBLIKA“, logem Ev-

ropské unie a rozeznávacím znakem vydávajícího státu „CZ“. Je
vydáván na dobu 10 let a uznáván pro řízení vozidla v rámci
Evropské unie.
Povinná výměna se týká řidičských průkazů vydaných od 1. 1.
1994 do 31. 12. 2000. Povinnost
výměny řidičských průkazů vyplývá z § 134 zákona č. 361/200
Sb. K provedení výměny je třeba, aby občan navštívil odbor dopravy. S sebou „si přinese“ jednu
barevnou nebo černobílou fotografii průkazového formátu o rozměrech 3,5 x 4,5 cm, stávající ŘP
a doklad totožnosti. Vzhledem ke
skutečnosti, že do konce výměny
uvedených ŘP zbývá jen 300 dnů
a ke dni 28. 02. 2010 se tato povinná výměna týkala ještě 1543
držitelů řidičských průkazů, do-

volujeme si Vás požádat, abyste přicházeli na zdejší odbor dopravy MěÚ již nyní a nenechávali
tuto záležitost až na konec tohoto roku.
Výroba řidičského průkazu je
řešena centralizovaným způsobem. Občan si vyplní žádost na
předepsaném tiskopisu a ten podá
na zdejším odboru dopravy MěÚ
Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, II. patro. Vydání nového řidičského průkazu je
provedeno do 20 dnů ode dne podání žádosti. Povinná výměna ŘP
je osvobozena od správního poplatku, vyjma vydání ŘP ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů
od podání žádosti (správní poplatek 500 Kč).
Bc. Petr Pazour
vedoucí odboru dopravy

Další vlna prodeje městských bytů začne letos na podzim
Zastupitelstvo města schválilo
dne 2. března na svém XXVI. řádném zasedání záměr prodeje části
bytového fondu města.
Jedná se převážně o byty v lokalitě
naproti nemocnici. Město je v roce
2008 odkoupilo od kraje Vysočina.
Byty by měly být nabízeny k odkupu přibližně letos na podzim.
Do té doby budou rekonstruovány

příslušné inženýrské sítě, zejména
kanalizační síť a přívody vody, dojde k rozšíření parkoviště, přibude
veřejné osvětlení… Rekonstrukci topných kanálů zajistí kraj Vysočina.
Celkem je k prodeji určeno 98
bytů v 8 bytových domech. Jedním
z těchto domů je čp. 1010, 1011 na
Křičkově ulici. Zde budou prodá-

Krátce
Odtávající sníh odkrývá (jako každý rok touto dobou), jak nezodpovědní a lenošní byli v minulých měsících mnozí chovatelé psů. Občané
poukazují na obrovské množství psích výkalů podél cest i na cestách. Starostka města slibuje, že Městská policie bude v toto směru pozornější a
bude ty, co po svém psu hromádku neodklidí, pokutovat.
Město hodlá posílit kamerový systém. Nové kamery by měly sledovat
okolí kulturního domu a smuteční síně. Veřejnost by také měla být lépe
seznámena s okrsky jednotlivých strážníků Městské policie.
Částkou 260 tis. Kč se bude N. Město letos podílet na zvýšených nákladech společnosti ZDAR a.s. souvisejících s již několik let trvající uzávěrou Žďárské ulice pro autobusovou dopravu. K rozhodnutí neprojíždět
touto ulicí došlo poté, co se na komunikaci, zúžené po obou stranách bariérami sněhu, zaklínily dva autobusy. Částka 260 tis. Kč je jednou třetinou
z celkově zvýšených nákladů. Stejným dílem se na úhradě podílí i kraj Vysočina a ZDAR a.s.
EJ

Hovory s občany
Žádost o dotaci na výstavbu Regecentra je v současné době posuzována
příslušnými odborníky. Velká investiční akce přesto občany průběžně zajímá. Jeden z nich se v Hovorech s občany zamýšlel nad ekonomikou záměru, zejména nad budoucí obsazeností luxusního hotelu. Občanka města zase konstatovala, že bazén patří k základní občanské vybavenosti a
téma regecentrum by se nemělo již nyní stávat bodem předvolební kampaně. * Novoměstské koupaliště je překrásným koutem přírody a mělo
by znovu sloužit rekreantům a koupajícím se. Občanka města žádá město o úpravu písečné pláže a majitele psů o zodpovědnost. Volně pobíhající
psi obtěžují ostatní návštěvníky a znečišťují prostranství. * Zimní údržba
komunikací: Nebylo by možné centrum města sypat pískem místo černé drti? Nebylo by možné při projektování jakéhokoli dalšího parkovitě v
tomto kraji vynechat z plánů ostrůvky se zelení? V zimě se na ostrůvcích
kupí nebezpečné, výhledu bránící hromady sněhu. * V domech ve vlastnictví města opravdu nebude povolena instalace satelitních antén. Příjem
televizního signálu je plánován rozvodem kabelové televize.
EJ

vány pouze původní byty, na půdní vestavby čerpalo město státní
dotaci, a proto je možno o jejich
prodeji uvažovat až po dvaceti letech od kolaudace.
Pravidla pro prodej bytů vypracovalo město již při první vlně
prodeje v roce 2008. Zůstanou v
zásadě stejná, jen do nich nyní
bude zapracována část poznatků a

zkušeností z předchozích prodejů například prodej včetně revizních
zpráv vodoměrů, hromosvodů, hasicích přístrojů, v jednom případě
výtahu. Byty jsou přeměřeny, aby
nedocházelo k nesrovnalostem.
Byty budou prodávány jednotlivě. Jednak tuto variantu preferovali nájemníci v první vlně prodeje,
jednak bude v nabídce k volnému
prodeji i šest volných bytů. Čtyři z
nich jsou v současné době neobsazené, dva nyní vznikají z pokojů,
které by byly jinak neprodejné.
Cena bytů bude vycházet z odhadních cen. Zřejmě se přihlédne
ke staří bytů, ale také k tomu, že
se jedná o byty cihlové. Zcela jistě
se v ceně promítnou nové přípojky sítí. V roce 2008 se za cenu přes
400 tis. Kč prodávaly byty o plošné
rozloze okolo 100 m2. Mezi „nemocničními“ byty je podobných i
větších více. Metodika budoucího
výpočtu je tedy známá, ale znalecké posudky mohou přinést i nové
informace.
V roce 2008 město nabízelo k
prodeji celkem 461 bytů. Pouhých
11 z nich zůstalo nájemních. Dále
město v současné době vlastní dalších 450 bytů. Jedná se o byty ve
třech věžových domech, v Domě s
pečovatelskou službou a v čp. 301,
540 a 726.
Eva Jašková

Copak ty lepiče nikdy nechytneme?
Těším se na červnové setkání Novoměšťáků. Vím, že se naše město
na příjezd zahraničních hostů připravuje a že se chce představit v
tom nejlepším světle. Zcela určitě
bude město čisté a vyzdobené květinami.
Jediné, čím si tak docela jistý nejsem, je, zda nebude každý sloup, odpadkový koš a okap polepený nabídkami peněžních půjček - tak jako
dosud. Před pár měsíci se tahle výzdoba týkala jen centra města, ale
pomalu se rozšiřuje i do dalších ulic.
Nemyslím, že by stačilo pár dní
před důležitým červnovým termínem povolat pracovníky VPP a
VPS, kteří půjdou a nějak nálepky
odstraní. Ještě je čas na důraznější
opatření, kterým by se dalšímu výlepu dalo zcela nebo alespoň ve velké míře zamezit.
Ať už kamerový systém, nebo větší aktivita městské policie, nebo pří-

mý kontakt s majiteli telefonních
čísel by měly lepiče těchto mimochodem nemravných služeb odhalit,
potrestat a znechutit jim další lepení v Novém Městě na Moravě. LŠ

Český svaz ochránců přírody Žďár n.S. a Správa CHKO Žďárské vrchy vyhlašují soutěž Strom Žďárska. Do 30. dubna je možno v prvním kole soutěže nominovat stromy ze Žďárska (tj. okolí Žďáru n.S. do
vzdálenosti cca 20 km) s výjimkou památných stromů. Odborná porota vybere z nominací pětici, která postoupí do druhého kola soutěže. Fotografie vybraných stromů budou vystaveny mimo jiné i v novoměstském informačním centru. Více na www.csopzdar.cz nebo na tel.
566 653 125
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Otázky politickým stranám a volebním sdružením
V rubrice Názory zastupitelů dostali zvolení zástupci N. Města dvakrát
příležitost seznámit své voliče s tím, co je pro ně jako zastupitele i občany
města nejdůležitější, nezajímavější. Obdobnou příležitost dostaly i místní části. Tato rubrika bude mít snad ještě 4 nebo 5 pokračování. Nastal
však čas na obměnu. Po vzoru jiných městských zpravodajů se bude Novoměstsko nadále ptát, tentokrát však bude jedna otázka kladena „politickým klubům“, tedy všem politickým stranám a sdružením, jejichž zástupci

budou aktuálně v zastupitelstvu města. Tato seskupení již sama rozhodnou, zda bude odpovídat zastupitel města, předseda strany, sympatizant
strany… Rovněž si rozhodnou, zda bude odpovídat stále jeden zástupce,
nebo pokaždé někdo jiný.
Otázky vybírá redakční rada. Obesílány jsou politické strany a volební uskupení:
ČSSD, KSČM, KDU-ČSL, Nový směr, ODS, SNK-ED, SNK obce.

Při příležitosti připravovaného Mistrovství světa v biatlonu v roce 2013 se očekává, že N. Město navštíví velké
množství návštěvníků. Myslíte si, že množství a kvalita stravovacích služeb bude v tu dobu na dostatečné úrovni?
za ČSSD
Bc. Jaroslav Lempera,
zastupitel města
Mistrovství světa v biatlonu je důležitou akcí, která může pomoci popularitě Nového Města. Měli
bychom udělat maximum,
abychom na
tuto akci byli
dobře připraveni. Je však
zřejmé, že nebudeme mít dostatek stravovacích
a ubytovacích kapacit. Ani mít nemůžeme. Jestliže jednorázově přijede do Nového Města o deset tisíc
lidí víc než kdykoli jindy, pak neexistuje reálný způsob, jak tyto lidi
stravovat a ubytovat výhradně ve
městě. Kdybychom takové kapacity
měli, pak by to znamenalo, že zde
budeme mít den před mistrovstvím
a den po mistrovství deset tisíc
prázdných hotelových lůžek a zbytečné restaurace. Proto si myslím,
že je důležité řešit hlavně problém
dopravy a organizace akce. Myslím
si, že rozumný je projekt výstavby parkoviště nad nemocnicí, který prosazuje náš krajský zastupitel
Jiří Maděra. Stejně tak bude dobré, když se pokusíme zajistit i další
infrastrukturní investice. Ty se po
mistrovství neztratí a budou sloužit
občanům i v budoucnu.
Z dlouhodobého hlediska je myslím v Novém Městě docela dobrá
nabídka restaurací a jsem rád, že se
soukromému investorovi podařilo
zbavit město ostudy neexistující restaurace na náměstí. Stejně tak mne
těší, že i bez příkazů a zákazů vyrostly v našem městě nekuřácké restaurace, ve kterých lze jít na oběd
s malými dětmi. Jediné, co podle mne chybí, je provozovna kvalitního rychlého občerstvení, jakási obdoba žďárské Vesny. Doufám,
že právě takováto provozovna v budoucnu v Novém Městě vznikne.
za KSČM
Ing. František Skalník,
předseda MO KSČM
Moje odpověď je, že tyto služby
budou uspokojeny jak v množství,
tak v kvalitě. Vedou mě k tomu tři
důvody:
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1. Diváci místní i z blízkého
okolí se obslouží doma.
2.
Závodníci, funkcionáři,
tisk, VIP hosté budou ubytováni v hotelích a penzionech Vysočiny včetně
stravování, dopravy apod. N. Město
má zkušenosti z pořádání Světových
pohárů a MS se nebude příliš lišit.
3. Nepředpokládám, že akce přiláká velké množství diváků. V roce 2009 zde týden po MS proběhly
závody, kterých se účastnili závodníci ze zemí, které v biatlonu zaujímají přední místa ve světě. Tyto
země zde představily svoje olympijské naděje pro OH 2010. Závody proběhly bez diváků, pokud
nepočítám asi 30 fandů z Ruska.
IBU-Cup za účasti 27 zemí proběhl ve všední dny bez diváků a ve
dnech pracovního volna cca 500
diváků, v pátek se účastnila školní mládež. (pozn. redakce: Další
část sdělení, doporučující organizátorům zamyšlení zejména nad
špatným výhledem z tribuny, což
může návštěvnost a spokojenost diváků ovlivnit, zveřejníme v příštím čísle.)
za KDU-ČSL
Mgr. Helena Šustrová,
předsedkyně MO KDU-ČSL
Nevidím důvod, proč by Nové
Město na Moravě nebylo schopné
kapacitně zajistit, ve spolupráci s místními
s ou k romý mi
subjekty, kvalitní stravování pro účastníky Mistrovství
světa v biatlonu. Sama jsem se zúčastnila několika mezinárodních
akcí, kde tato spolupráce fungovala
bez problému. Pokud ale bude město pokračovat v předpokládaném
budoucím zadlužování, nebude nás
v roce 2013 trápit otázka spoluúčasti
na jakémkoliv mistrovství, nýbrž to,
kde vzít peníze na zajištění běžného
provozu města a na splacení mnohamilionových dluhů.

za Nový směr
MUDr. Zdeněk Kadlec,
radní města
Naše město je svou polohou, přírodními krásami okolí, sportovními a turistickými tradicemi přímo
předurčeno k tomu, aby využívalo
přínosu turistického ruchu a všech
akcí s ním spojených.
Být připraveno na akce podobného významu, jako je MS v biatlonu
2013, by mělo být samozřejmostí.
Podle mého názoru chybí městu především samoobslužné zařízení s rychlým a laciným stravováním typu např. Vesny ve Žďáře
n S., které by mohli využívat nejen
návštěvníci, ale hlavně naší občané celoročně.
Nebude zcela určitě problém sehnat ani na tak velkou akci, jakou
MS je, cateringovou firmu, která
toto jednorázově zvládne.
V současné době, bohužel, nemáme žádné signály o tom, že by
někdo chtěl podobné zařízení typu
Vesny provozovat. V tomto směru
se neviditelná ruka trhu Novému
Městu stále vyhýbá.
za Nový směr
PaedDr. Milan Pavlík,
zastupitel města
V místech konání sportovních
klání v lyžování v zahraničí a u
nás bývá někdy diametrální rozdíl. Jsou sportoviště, která jsou
vybavena technickým, sociálním,
společenským zázemím na vysoké
úrovni, a jsou místa, kde se tyto
věci řeší tak trochu horkou jehlou.
V našem překrásném městě a jeho
okolí bychom se měli snažit zařadit mezi střední a nejvyšší úroveň
v oblasti poskytování služeb. Jsme
místem s tradicí konání sportovních akcí a s lidmi, kteří mají dostatečné zkušenosti s organizací.
Je pravdou, dle mého názoru, že
stravování při této akci bude chtít
velké množství mobilních stravovacích míst v samotném místě konání. A v našem městě zase nedisponujeme takovým množstvím
nabídky ve stravování. V tomto
ohledu si myslím, že s plánovanou
vysokou návštěvností se budeme muset snažit navýšit možnosti
kvalitního stravování. Stravování

také bude pokryto v rámci ubytovacích kapacit jednotlivých provozovatelů a tito s tím určitě již
nyní počítají a zvyšují postupně
nabídku a kvalitu.
Sama otázka, zda tyto služby
budou dostatečné, je k zamyšlení,
co si každý jednotlivec představuje pod pojmem dostatečné. Někomu stačí párek a pivo, jiný chce
veškerý servis. Já osobně se těším
na mistrovství a určitě prominu
dílčí nedostatky.
za ODS
MVDr. Dan Sokolíček,
místopředseda MO ODS
Domnívám se, že Nové Město
na Moravě bude na MS dostatečně
připravené.
Především
bude
záležet
na tzv. rychlém
občerstvení přímo ve sportovním areálu. Pro
návštěvníky
bude potřeba
zajistit dostatečně velkou kapacitu
míst pod střechou velkých stanů
a profesionální servis cateringové
společnosti, která bude tyto služby
pro pořadatele zajišťovat. Zde doporučuji dát přednost společnosti, která má s podobnou akcí dlouholeté zkušenosti a bude zárukou
požadované vysoké úrovně občerstvení. Dá se předpokládat, že návštěvníků ze zahraničí bude poměrně hodně a je v našem zájmu,
aby na Nové Město vzpomínali jen
v dobrém.
Dále jde i o možnost občerstvení
přímo ve městě, např. na náměstí.
Za velmi vhodné řešení považuji stánkový prodej tradičních pochutin a nápojů, které neodmyslitelně patří k Horácku a Vysočině.
Bude to také ideální možnost turisticky oblíbené formy prezentace našeho města a okolí. Vkusné
dřevěné stánky s nabídkou teplých
domácích uzenin, uzených ryb,
sýrů, piva z Vysočiny a jiných nápojů oblíbených v zimním období
budou lákat k návštěvě centra našeho města.
V neposlední řadě jde o servis
(dokončení na další straně)

návštěvníkům v rámci jejich ubytování ve městě a okolí. Zde bude
záležet na profesionalitě provozovatelů zařízení, ve kterých budou
hosté vyžadovat jiné než tzv. rychlé občerstvení. Vzhledem k tomu,
že se rok od roku kvalita restaurací ve městě a okolí zvyšuje, tak nemám obavy z nedostatečné úrovně
této formy stravování během pořádání MS v biatlonu. Všichni máme
dost času se na vše náležitě připravit. Naštěstí již žijeme v době, kdy
i Nové Město na Moravě má možnosti nabídnout kvalitní servis
i náročným návštěvníkům např.
z Německa nebo Rakouska, u kterých je biatlon velmi populární.
Nové Město má na to, aby ukázalo svoji nejlepší tvář především
tuzemským návštěvníkům, kteří
k nám jezdí za krásnou přírodou.
Mimoto platí, že se rádi budou
vracet tam, kde jim chutnalo.
za SNK-ED
Martin Grepl,
zastupitel města
V současné době je v našem městě
a jeho okolí dostatečné množství stravovacích zařízení, pro turisty i občany, rovněž ubytovací kapacita skromnější úrovně je dostatečná. Chybí zde
ubytovací kapacita, která splňuje požadavky náročných návštěvníků, jež
bude při pořádání vrcholných světových soutěží nezbytná.
V době konání mistrovství světa,
ale i světových pohárů, se odhaduje počet návštěvníků a turistů na
několik desítek tisíc osob. Při tomto počtu osob je kapacita jak ubytovacích, tak stravovacích kapacit
nedostatečná a návštěvníci budou
muset dojíždět do Nového Města
až ze vzdáleností v okruhu 60, 70
km. Stravování však musíme poskytnout na místě samém

A tady je velký prostor pro rozvoj služeb. Jako každé podnikání,
také ubytování a stravování podléhá poptávce a nabídce. Zůstává na
zvážení poskytovatelů těchto stravovacích služeb, jakým způsobem,
na jaké úrovni nabídnou a rozšíří
svoje služby tak, aby vyhověli tomuto počtu návštěvníků. Důraz
by v každém případě měl být kladen na kvalitu služeb. Ta v současné době kolísá. A zařízení, která
jsou na špičkové úrovni v našem
okolí mnoho nemáme.
za SNK - obce
Stanislav Marek,
místostarosta města
Dle odhadu zástupců biatlonového svazu je opravdu reálné, že
se závodů MS zúčastní v průběhu
jeho konání celkem 200 – 250 tis.
návštěvníků.
Myslím si, že pro většinu těchto
sportovních příznivců bude nutné
zajistit stravovací služby přímo ve
sportovním areálu. Toto se dá řešit umístěním velkoplošných stanů, kde by cateringová firma měla
umět organizačně zajistit požadavky organizátorů závodů. Samozřejmě by měly stát v areálu také menší stánky s rychlým občerstvením.
Je pravděpodobné, že část návštěvníků využije i stravovací zařízení v restauracích v Novém Městě na Moravě a blízkém okolí. V současné době
je to výzva pro podnikatele, kteří poskytují tyto služby, aby se připravili
a mohli vyhovět svým potenciálním
zákazníkům. Volím tuto jednoduchou odpověď, protože si myslím, že
toto není zásadní problém, který je
spojen s konáním MS.
Mnohem větším oříškem pro organizátory závodů bude zřejmě
ubytování návštěvníků. Ale ani
tento problém není neřešitelný.

OBČANSKÁ PORADNA INFORMUJE
Občanská poradna Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 12 (poliklinika) tel.: 566 616 121
po 12.30 – 17.00
st 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
pá 8.00 – 12.00
Kontaktní místo Bystřice nad Pernštejnem
Zahradní 580 (poliklinika) tel.: 566 688 227
út 8.30 – 12.00 12.30 – 17.00
čt 8.30 – 12.00 12.30 – 16.00
Občanská poradna, jejímž zřizovatelem je Sdružení Nové Město na
Moravě o.s., poskytuje svoje služby od roku 2000 v Novém Městě na
Moravě a od roku 2001 v Bystřici nad Pernštejnem, kde má své kontaktní místo. Od prosince roku 2001 je Občanská poradna členem
Asociace občanských poraden ČR, která je zárukou kvality poskytovaného poradenství.
Cílovou skupinou jsou osoby, které se ocitly v obtížné životní situaci
a chtějí ji řešit pomocí odborného sociálního poradenství. Tato situace
může být dlouhodobějšího charakteru, ale také krátkodobá.
Zásady občanského poradenství: bezplatnost, nezávislost, diskrétnost a nestrannost.
Služby jsou poskytovány: osobně, telefonicky, písemně (dopis,
e-mail), na žádost zájemce o službu v jeho domácnosti, ve zdravotnickém nebo sociálním zařízení.
Celkový počet zodpovězených dotazů v roce 2009 byl 1637.
Oblasti poradenství: systém sociálních dávek a pomoci, nemocenské
a důchodové pojištění, pracovněprávní problematika a zaměstnanost,
bydlení, rodina a mezilidské vztahy, majetkoprávní vztahy, finanční
problematika, ochrana spotřebitele, zdravotnictví, školství a vzdělávání, ekologie, základy práva ČR, právní systém EU, občanské soudní řízení, veřejná správa, trestní právo, ústavní právo.
Nejčastější problém s nimž občané v roce 2009 přicházeli se týkal
dluhové problematiky. Jak tuto otázku řešit? Nyní mohou dlužníci
svou tíživou finanční situaci vyřešit podáním návrhu na oddlužení, neboli tzv. osobní bankrot. Tento návrh může podat dlužník, který splní
několik podmínek. Dlužník má více než dva úvěry, nesmí se však jednat o dluhy z podnikání. Dlužník musí být zaměstnán a nesmí být ve
zkušební době. Jsou dvě možnosti oddlužení, přičemž u každé z nich
dojde k uhrazení minimálně 30ti% z celkové dlužné částky. Oddlužení
proběhne buď okamžitým prodejem majetku, nebo formou splátek po
dobu pěti let. Která varianta bude zvolena, o tom rozhodne soud. Bližší informace mohou občané získat v Občanské poradně.

Darovat nemovitosti dětem „za života“ nebo je odkázat v závěti ?
Mezi časté dotazy patří otázka, zda je lépe převést nemovitosti, popřípadě movité věci tzv. za života v rámci rodiny, nebo sepsat závěť, popřípadě
nechat vše na domluvě zákonných dědiců. Každý způsob řešení těchto významných rodinných majetkových otázek má své pro i proti a záleží vždy
na posouzení konkrétní situace a rozhodnutí stávajících vlastníků, obvykle
rodičů. Nejlépe však rozhodnutí, učiněném po zodpovědném zvážení věci a
vždy po vzájemné dohodě s obdarovanými nebo dědici. A někdy nejenom
s nimi. Děti jsou totiž často již mezitím ženaté či vdané (nebo se ke sňatku schyluje) a majetková dispozice se pak přímo či nepřímo dotýká i jejich partnerů. Z pohledu rodičů zodpovědně provedený včasný převod nemovitosti na potomka předtím, než vstoupí do stavu manželského (co když
mu manželství nevyjde) dokáže někdy vyvolat nečekanou plíživou neshodu
mezi manželi, zejména pokud nemovitost vyžaduje investice z jejich společných prostředků. Řešením pak často bývá následný převod spoluvlastnického podílu mezi nimi. Na druhou stranu darování nemovitosti oběma novomanželům v případě, že manželství opravdu nevyjde a po krátké době se
rozpadne, je pro rodiče z pohledu následných sporů o tento majetek při rozvodu velmi traumatizující. Obdobně obdarování jen jednoho z více potomků může nadělat „zlou krev“ do budoucna u ostatních, zejména poté, co se
do širší rodinné diskuse zapojí zeťové a snachy. To jsou ovšem aspekty mimoprávní, někdy ale podceňované a ve svých důsledcích v rodinných vztazích často nečekaně zásadní. V dnešní době je již možné současné i budou-

cí majetkové poměry manželů a snoubenců řešit uzavřením tzv. manželské
či předmanželské smlouvy, a to formou notářského zápisu.
V předchozím článku (Novoměstsko 11, 12/2008 pozn. redakce) jsem
reagovala na změny, které nastaly k 1.1.2008 na úseku daně darovací, a
které zásadním způsobem zjednodušily a usnadnily občanům bezúplatné převody nemovitého majetku mezi příbuznými a blízkými osobami,
včetně současného zřizování věcných břemen. Jen pro základní připomenutí zásadní změnou bylo osvobození od daně darovací při bezúplatném
nabytí (darování) majetku osobami zařazenými v zákoně do I. a II.skupiny, bez povinnosti podání daňového přiznání a nutnosti zpracování znaleckého posudku. Do I. skupiny patří příbuzní v řadě přímé (děti, vnuci, rodiče, prarodiče) a manželé. Do II. skupiny příbuzní v řadě pobočné
(sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety). Dále pak manželé dětí (zeť,
snacha), děti manžela (nevlastní děti), rodiče manžela (tchán, tchýně),
manželé rodičů (nevlastní rodiče) a osoby, které s dárcem žily nejméně
po dobu 1 roku před převodem ve společné domácnosti a které z tohoto
důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na
dárce. Obdobně došlo k osvobození od daně darovací mezi těmito osobami při bezúplatném zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni nebo
jiného obdobného práva, pokud ke zřízení dojde současně s bezúplatným
převodem nemovitostí.
(pokračování na str. 8)
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Darovat nemovitosti dětem „za života“ nebo je odkázat v závěti ?
(pokračování ze str. 7)
Pokud tedy v rodině padne rozhodnutí darovat nemovitý majetek, je třeba sepsat darovací smlouvu a tuto s potřebnými náležitostmi doručit
příslušnému katastrálnímu úřadu, který na základě podaného návrhu na
vklad vlastnického práva k převáděným nemovitostem provede vklad a
zapíše vlastnické právo pro obdarované do katastru nemovitostí. Správní
poplatek je 500,-- Kč, ale uvažuje se o jeho zvýšení. Současně s darovací
smlouvou lze sepsat i smlouvu o zřízení věcného břemene, např. práva doživotního bydlení nebo užívání části darované nemovitosti, zřízeného na
sjednanou dobu či doživotně. Z doporučení daných v předchozím článku
pro převody nemovitostí a věcná břemena bych jenom připomněla nutnost vyjasnit si před sepisem smlouvy předmět zamýšleného převodu s
využitím výpisu z katastru nemovitostí, popřípadě i snímku z pozemkové
mapy, zejména pokud je nemovitostí více a budou převáděny jen některé
z nich. V těchto případech také ověřit přístup k převáděným i zbylým nepřevedeným nemovitostem a případnou potřebu současného zřízení věcného břemene (např. právo chůze a jízdy). Dále ověření, zda nejsou v katastru nemovitostí zapsána z minulosti omezení vlastnického práva. Při
dělení pozemku zadat zpracování geometrického plánu a získat souhlas
příslušného odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu. Někdy je též k převodu potřeba dořešit právní nedostatky u nemovitostí z minulosti (nezapsané stavby, ….).
S darovacími smlouvami je spojeno několik souvisejících možných problémů, z nichž bych ráda v krátkosti alespoň několik zjednodušenou formou zmínila. Občanský zákoník u darovací smlouvy obsahuje kogentní
(závazné) ustanovení, podle kterého se může dárce domáhat na obdarovaném vrácení daru, jestliže se obdarovaný chová k němu nebo členům
jeho rodiny tak, že hrubě porušuje dobré mravy. Toto právo se promlčuje
ve třech letech ode dne, kdy došlo k závadnému chování. Naplnění tohoto práva a jeho vynucení cestou soudní je v praxi možné, ale často obtížné
a pro dárce zajisté velmi nepříjemné. Darování nemovitosti, jako významné majetkové hodnoty v rodině, by tedy mělo proběhnout vždy po pečlivém zvážení všech okolností.
Podstatou darovací smlouvy je bezplatné přenechání majetku za života dárce. Pokud by dárce zavazoval obdarovaného ve smlouvě k jakémukoliv finančnímu proti plnění nebo plnění ve prospěch dalších osob (jak
někdy požadují rodiče pokud obdarovávají jednoho z potomků a chtějí,
aby se finančně vypořádal s dalšími neobdarovanými sourozenci), nejde
o darovací smlouvu. Důsledkem může být například posouzení smlouvy finančním úřadem jako smlouvy s finančním proti plněním a zdanění jako smlouvy kupní. Řešení věci sepisováním darovacích smluv a současně dalších „vedlejších smluv“ mezi sourozenci, například o půjčce (jak
někdy v praxi řeší danou situaci někteří „pružní poradci“), může být řešením v rozporu se zákonem a zejména faktickým stavem věci. Mimo případnou neplatnost smlouvy pro obcházení zákona, může při nečekaných
situacích, které život přináší (náhlé úmrtí, změna finanční situace, rozvod a názory nového partnera), dostat strany do obtížně řešitelné situace. Případné finanční obdarování sourozenců, jež je při dodržení podmínek platných předpisů rovněž osvobozeno od daně darovací, by muselo
být provedeno bez souvislosti s danou darovací smlouvou dobrovolně. Finančním proti plněním ve výše uvedeném smyslu není samozřejmě zřízení věcného břemene současně s darováním nemovitosti.
Dalším, s darovací smlouvou souvisejícím možným problémem, který
někdy vyvstane nečekaně až s odstupem řady let mezi dědici, obvykle sourozenci, je ustanovení občanského zákoníku upravující započtení na dědický podíl. Nesepsal-li zůstavitel (ten, kdo zemřel) závěť, nastupuje dědění ze zákona. Při dědění ze zákona se dědici na jeho podíl započte to,
co za života zůstavitele od něho bezplatně obdržel, pokud nejde o obvyklá darování. Je-li dědicem vnuk či jeho potomek, započte se kromě toho i
to, co od zůstavitele bezplatně obdržel dědicův předek. Při dědění ze závěti je třeba toto započtení provést pouze v tom případě, jestliže k němu dal
zůstavitel příkaz anebo jestliže by jinak obdarovaný dědic byl proti dědici-potomkovi neodůvodněně zvýhodněn. Darování nemovitosti není samozřejmě obvyklým darováním a v úvahu přichází možnost započtení
hodnoty darované nemovitosti.
Občas diskutovaným problémem je otázka darování nemovitostí nezletilému potomkovi, tedy osobě mladší 18 let věku. Pokud nejde o skutečně
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závažné důvody, vedoucí k tomuto kroku (například vážná nemoc rodiče a jeho snaha darovat daný majetek jen jednomu z potomků), doporučuji vyčkat dosažení zletilosti. Již daný převod na nezletilého potomka je
spojen s právními komplikacemi, zejména pokud si rodiče zřizují v objektu současně věcné břemeno bydlení (ustanovení opatrovníka nezletilému,
schválení úkonu soudem před podáním návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí). Ještě složitější je potom situace, pokud po určité době
vznikne potřeba danou nemovitost v zájmu rodiny prodat či převést spoluvlastnický podíl. Jde již o majetek nezletilého a mimo výše zmíněný postup přes soud je také nutné prokazovat důvodnost a potřebu převodu,
zájem nezletilého a využití prodejem získaných finančních prostředků v
jeho prospěch (například uložení na vázaný účet do jeho zletilosti, kontrola použití prostředků soudem apod.).
Častým problémem ztěžujícím zamýšlené darování bývá skutečnost, že
předmětná nemovitost je v podílovém spoluvlastnictví více osob, většinou v příbuzenském vztahu (obvykle v důsledku dědění či daru v minulosti), a tato nemovitost je užívána jen jedním či některými z nich. Dle občanského zákoníku by se měli podílet všichni podíloví spoluvlastníci na
nákladech na udržování nemovitosti a o hospodaření s ní rozhodovat
většinou hlasů počítanou dle velikosti jejich podílů. Z právních úkonů týkajících se společné věci jsou oprávněni a povinni všichni spoluvlastníci
společně a nerozdílně. Při převodu spoluvlastnického podílu pak mají podíloví spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod na osobu blízkou. Touto osobou dle občanského zákoníku jsou příbuzní v řadě přímé,
sourozenec, manžel, partner (dle zákona o registrovaném partnerství), a
další osoby blízké vymezené v zákoně. Převod podílu na nemovitosti na
děti tedy nevyžaduje souhlas dalších podílových spoluvlastníků a je rovněž osvobozen od darovací daně. Jde ovšem jen o převod ideálního podílu na celé nemovitosti.
Má-li dárce ve svém vlastnictví více samostatných nemovitostí (pozemků či objektů), je věc možno řešit po dohodě stran převodem konkrétních
nemovitostí na jednotlivé potomky. Složitější je situace, kdy jde o jednu
nemovitost či nedělitelný soubor nemovitostí, obvykle rodinný dům s pozemky u domu. Má-li rodinný dům dispozičně hlavní obytné místnosti a
jejich příslušenství, umožňující vymezit v něm dvě či více bytových jednotek (otázka také zejména možnosti samostatného vstupu do nich, například ze společné chodby) a stávající podíloví spoluvlastníci jej chtějí
nadále užívat, je možné provést smluvně zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví budovy, spojené s navazujícím vymezením bytových
jednotek v domě a úpravou spoluvlastnických podílů na společných částech domu dle zákona o vlastnictví bytů. V budoucnu potom mohou být
jednotlivé byty (a odpovídající podíly na domě) volně vlastníky převáděny či zastavovány. Problém nastává s ohledem na obecný nárůst cen nemovitostí, pokud chtějí někteří podíloví spoluvlastníci pouze vyplacení
svých ideálních podílů. Pokud není možné jejich vykoupení (převod spoluvlastnického podílu za smluvní cenu), ani není možný předchozí postup (nelze technicky bytové jednotky vymezit nebo k tomuto není vůle)
a není tedy možný prodej jedné vytvořené bytové jednotky na vyplacení
podílu, nezbývá někdy, než nemovitost celou prodat cizí osobě a finančně se vyrovnat.
Typickým příkladem, kdy je vhodné a někdy i nutné věci smluvně řešit včasným převodem nemovitosti, jsou situace, kdy s rodiči bydlí jeden z
potomků (často již s rodinou) a jsou prováděny z jeho strany investice do
nemovitosti (např. opravy, přístavba, podkrovní vestavba), nebo tyto hodlá provést. Často jde též o problém poskytnutí úvěru a zastavení nemovitosti bance jako podmínka jeho čerpání. V těchto případech je vhodné
(nutné) převod realizovat, jinak by z jejich strany šlo o investice do cizí
nemovitosti a nárok na vypořádání zhodnocení by se promlčel v zákonné
promlčecí tříleté lhůtě. Při vypořádání podílového spoluvlastnictví v budoucnu nebo v případě dědického řízení, by takto vynaložené náklady jim
nebyly zohledněny, naopak by zvýšily cenu nemovitosti. Spoléhat se na
budoucí rozumnou domluvu příbuzných osob není vždy na místě. Současně s darovací smlouvou je vhodné zřídit pro dárce (pokud budou v objektu dále bydlet) věcné břemeno bydlení pro jejich ochranu (je vyznačeno v katastru nemovitostí). Existence věcného břemene ovšem nebrání v
budoucnu prodeji nemovitosti třetí osobě i „s rodiči“.
(dokončení v příštím čísle)
JUDr. Božena Slezáková

Masopusty, karnevaly…
Slovem masopust vyjadřuje český jazyk, že nastává doba půstu od
masa. Stejně tak ve slově karneval je především výzva dát vale masu
(italsky carne). Tahle skutečnost se dnes již pozapomíná a s masem na
talíři se dočasně loučí jen málokdo. Zato masopustní maškary a karnevalové masky tradice udržuje a obnovuje.

• Obnovení masopustu v Jiříkovicích
Masopust není přímo svátkem
církevního roku, ale velmi těsně
s ním souvisí. Je to krátké období před začátkem postní doby, v
němž se lidé radují, veselí, pořádají zábavy, hostiny a maškarní
průvody.
Masopustní období trvalo 3
dny před popeleční středou. Začínalo masopustní nedělí, kdy se
rodina sešla k bohatému obědu.
Poté se všichni chystali k muzice,
kde se hlavně tancovalo, někdy až
do rána. Také pondělí bývalo ve
znamení tance, zábavy a veselí.Vyvrcholením masopustního veselí
bylo úterý. Na tento den si každý
připravil nějakou masku do průvodu maškar, někde se i hrála divadelní představení. Lidé v maskách
obcházeli jednotlivá stavení a prováděli různé taškařice. V žádném
domě nechybělo malé pohoštění.
Toto veselí všude končilo přesně o
půlnoci. Ponocný zatroubil na roh
a lidé byli vyzvání, aby se rozešli do
svých domovů. Začala totiž popeleční středa a s ní přísný předvelikonoční půst.
I v Jiříkovicích se konaly dříve masopusty. Jejich tradice však
utichla před více, než třiceti lety.
Již delší dobu se hovořilo o jeho
obnovení, ale trošku jsme si nevěděli rady. Až Jiřík Kovařík se
pustil do zorganizování této akce.
Okoukal v Dlouhém, jak má takový masopustní rej vypadat, přesvědčil několik nadšenců a v sobotu 13. ledna maškarády vyrazily.
Samozřejmě byly trochu obavy,
jak Jiříkováci přijmou tuto obnovenou tradici. Vždyť pro někoho
nemusí být vůbec příjemné stát se
Na snímku na této straně rokytenské děti, na poslední straně další pohled na rokytenský karnevalový rej,
na masopustní maškary v Jiříkovicích i na tanec seniorů v NSS.

obětí taškařic rozveseleného průvodu. Naštěstí však drtivá většina
místních přivítala rozverné masky
s úsměvem a s dobrou náladou a
nechybělo ani bohaté pohoštění.
Rozcházeli jsme se po pětihodinovém průvodu s pocitem, že jsme
udělali něco pro obnovení tradic a
pro potěšení našich obyvatel.
Za Občanské sdružení
JIŘÍKOVICE
Ing. Ilona Komínková

• Pohádkový karneval na Rokytně
Rokytenští letos karneval pojali
trochu netradičně. Masky a tanec
samozřejmě nechyběly, ale přibylo
i něco navíc.
„Když karneval pro děti, tak
s pohádkou,“ řeklo si pár místních nadšenců a připravili program vskutku pohádkový. Bílá
paní prováděla děti pohádkovou
říší, kde potkali několik známých bytostí. Popelka, ježibaba
z perníkové chaloupky, Zlatovláska, pan král, babička červené Karkulky i dědeček, kterému
se právě ztratil vnuk Budulínek,
ti všichni pro ně měli připraveny
dva úkoly.

• Karneval ve Slavkovicích
Kdo si chtěl pořádně zatancovat,
zasoutěžit a vydovádět se, mohl
navštívit v sobotu 20. února karneval v KD ve Slavkovicích, který
pořádala mateřská škola.
Sešlo se tu spousta krásných
masek nejen dětských. Přidali
se i dospělí, a tak jste tu mohli
potkat princezny, čaroděje, kovboje, víly, draky i jiné pohádkové
bytosti.

Nejprve se nám všechny masky
představily v promenádě, a protože jich bylo opravdu hodně, zaplnily celý sál. Za odvahu a nápaditost obdržela každá maska dárečky
a pořádný potlesk.
Nechyběla ani spousta zajímavých her. Kdo chtěl, mohl se na
chvíli proměnit v Popelku a přebírat hrách, skořápky ořechů a
pistácií, nebo si zacvičit a zatančit

• Masopust v Novoměstských sociálních službách
V Novoměstských sociálních
službách jsme se rozhodli dne 3.
února bouřlivě oslavit Masopust.
Přivítali jsme ho veselou výzdobou, nechybělo hodně jídla a pití
a dokonce se zapojil nadšený personál, který se převlékl do různých
masek. Jakmile tohle všechno
bylo přichystáno, tak mohla zábava začít. K pořádné veselici nám
pomohly dvě kapely ze ZUŠ Jana

Děti tu byly také obrány o peníze,
o to se postarali zdejší loupežníci.
Ale protože šlo o lupiče spravedlivé, vydali malým návštěvníkům
za jejich korunky losy do tomboly.
Nesmělým krůčkům na tanečním
parketu zase odpomohla růžová
víla, která nenechala nikoho zahálet.
Karneval v Rokytně byl sice trochu netradiční, ale přesně takový,
jak má být. Plný hudby, tance, masek, soutěží í a sladkých odměn. A
navíc ještě s pohádkou.
Helena Zelená Křížová
celý text a množství fotografií
na www.zdarskevrchy.cz

Štursy, které za pomocí bicích, kytar, kláves, dechových nástrojů a
kvalitního zpěvu vytvořily skvělou
atmosféru. Pomohly tomu i zvolené písničky, které byly všem dobře známé, a tak se bavil opravdu
každý. K veselejší náladě přispěl i
personál v maskách, který vybízel
k tanci a nebyl k zastavení. Když
bylo vše snědeno, vypito a střevíce
byly prošlapány, museli jsme se bo-

hužel všichni rozloučit a odejít do
svých domovů. Avšak každý snad
odcházel s přáním v srdci, že příští
rok masopust uvítáme zase.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří pomáhali při organizaci, kapelám ze ZUŠ Jana Štursy
a jejich učitelům a v neposlední
řadě všem těm, kteří se akce zúčastnili a přispěli tak k vynikající
atmosféře.
Alena Dvořáková

za doprovodu hezké hudby. Poté se
sál proměnil ve slalomovou dráhu,
na které si děti mohly vyzkoušet
jízdu zručnosti na koloběžkách
mezi kuželkami. Ovšem nejvíce
se dětem zalíbil tanec s koštětem.
Za účast ve hře čekala na malá
odměna v podobě nafukovacích
balónků, tužek, bonbonů, omalovánek…
Pro prázdná bříška bylo zajištěno občerstvení, které uvítali nejen
rodiče, ale především děti, kterým
vyschlo v krku po neustálém skotačení a tanci. Nejvíce se děti těšily na tombolu a po lístcích se jen
zaprášilo. Není divu, vždyť každý
vyhrával a skrýval pěknou cenu.
Do domovů jsme se rozcházeli
příjemně unaveni s pěknými zážitky.
Všem zúčastněným a sponzorům
děkujeme a těšíme se na příští rok!
kolektiv z MŠ Slavkovice
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Blahopřejeme,
Martino!
Jméno rychlobruslařky Martiny Sáblíkové obletělo v posledních
dnech celý (nejen) sportovní svět.
Dostalo se jí zasloužené odměny v
podobě olympijských medailí, které jsou životní metou a snem každého, kdo svůj život podřídí profesionálnímu sportu.
Naše škola měla možnost vnímat
Martinu nejen zprostředkovaně
jako špičkovou sportovkyni a mediální sportovní hvězdu, ale také
jako žáka ve školní lavici, při přípravě na studijní povinnosti. Příběh „Popelky z Vysočiny“ může
vypadat jako uskutečnění amerického snu, je však mj. ukázkou náročnosti vůči sobě samému a poctivého přístupu k závazkům, což
jsou kvality, které sice nejsou hodnoceny na vysvědčení, ale s výsledky úzce souvisejí a v životě mohou
být oporou i příkladem ostatním
(nejen) žákům (nejenom) sportovních tříd (nejen) naší školy.
Jméno Martiny Sáblíkové, zlaté olympijské vítězky, tak přibude
ke jménům absolventů gymnázia,
kteří byli či jsou ve svém oboru výjimeční a úspěšní. Návštěvníci novoměstského gymnázia se vždy se
zájmem zastaví u tabulí cti, kde jsou
jak úspěchy současných studentů,
tak významné počiny absolventů
školy prezentovány. Bezpochyby i
proto, že výjimečné výsledky si obdiv a uznání zaslouží.
Mgr. E. Řádková, gynome

Olympijské dny
ve škole
Ve dnech 12. – 28. února se v kanadském Vancouveru konaly XXI.
zimní olympijské hry.
A protože jsme škola se sportovním zaměřením, chtěli jsme vtáhnout děti z 1. stupně do dění olympijských her.
Žáci pracovali na projektech o
historii a současnosti her, hledali
informace a obrázky o jednotlivých
sportech a sportovcích, navrhovali sportovní oblečení a kombinézy
pro různé sporty. Pravidelně doplňovali na olympijské tabuli výsledky a úspěchy našich sportovců.
Celý olympijský blok jsme završili 25. února školními lyžařskými
závody v areálu Sportovního klubu
na tratích světového poháru.
Za slunečného dne se na tratě vydalo 226 dětí z obou novoměstských základních škol a gymnázia,
Slavkovic, Pohledce, Herálce, Křižánek a Svratky. Budeme si přát,
aby i příští rok měly děti možnost
změřit své síly na novoměstských
tratích.
ZŠ Leandra Čecha
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Olympiáda očima dobrovolníka Jiřího Kutala
Účast na olympiádě je snem
každého sportovce. Ne každému
se sen vyplní. Existuje však ještě jiná možnost jak se olympiády zúčastnit, a to nejen jako divák

na tribuně. U každé velké sportovní i kulturní akce je třeba velikého množství pomocných rukou
a hlav – dobrovolných pomocníků, na kterých také hodně záleží,

čtvrtek, 25. února 2010
Kdo z vás to čekal? My tedy rozhodně ne!
Tak dnešní den se Čechům opravdu povedl. Bylo nám ctí být u jednoho z dnešních medailových úspěchů osobně! ;-) Kdo z vás čekal takovýto úspěch české štafety? Troufáme si říct, že nikdo. Ani já, ani Dana,
ani trenér dokonce ani pan Čapek a další komentátoři ČT. Všichni
jsme se shodli na tom, že kolem 6. místa by to mohl být úspěch.
Štafeta pro nás s Danuš začala docela nevinně. Přišli jsme z kombiňáckého tréninku a bylo nám řečeno, že jeden z nás musí zůstat hlídat
„help desk“ v press centru. Kupodivu nám to bylo oběma relativně jedno
a přistupovali jsme k závodu docela lhostejně. Nakonec jsme se tak nějak
teda dohodli, že na tratě půjdu já ... Dobře zajetý úsek od Martina Jakše,
fantastická část Lukáše Bauera a jaké bylo pro mě obrovské překvapení,
když i ve 3. kole se Jirka M. držel v trojici nejlepších! Měl jsem tep jako
kdybych na lyžích byl sám a utíkal jsem do cíle. Odtud jsem sledoval parádně takticky finiš v podání Martina Koukala. Bylo mi trochu líto Danuš. Ona se však nedala a na květinový ceremoniál doběhla. Nechala se
vystřídat dobrovolníkem, kterému bylo oproti nám lhostejné vyhlášení
na běžeckém stadionu! ;-) HOŠI DĚKUJEM!!!

aby vše probíhalo přesně tak, jak
se očekává.
Mezi dobrovolníky při nedávné zimní olympiádě ve Vancouveru byli i dva mladí lidé z Nového
Města na Moravě. Dana Jamborová a Jiří Kutal. Jiří sbíral první dobrovolnické zkušenosti již na olympiádě v Athénách v roce 2004.
Tehdy jako jeden ze skupiny asi 40
českých skautů. A o mnoho zajímavého, co v Athénách i v Řecku zažili, se tehdy on a další novoměstská skautka Veronika Horová
dělili na stránkách Novoměstska se
čtenáři.
Také o kanadské zážitky se Jiří
a Dana rádi podělí. Kdo má možnost, podívá se na blog http://kutyho.blogspot.com/ Kdo internet
nemá, navštíví děti nebo sousedy,
už jen to množství krásných fotografií za to stojí! Pro toto pokračování přebíráme z blogu autentický
popis dojmů po české bronzové lyžařské štafetě.
EJ

Novoměstští biatlonisté měřili síly
Olympijské naděje
Ve dnech 5. - 7. února se ve slovenském Osrblí uskutečnily biatlonové závody ,,Olympijské naděje“
pro ročníky narození 1991-1994.
Česko reprezentovali i novoměstští biatlonisté Michal Žák a Lukáš
Dostál. V sobotním sprintu v kategorii dorostenci starší skončil Michal na druhém místě a v mladším
dorostu Lukáš na devátém místě.
V nedělním závodě s hromadným
startem doběhl Michal na šestém
a Lukáš na osmém místě. K tomu
trenér Jirka Žák dodává: ,,Závody
proběhly za slunečného počasí při
teplotě okolo pěti stupňů pod nulou. Pro Lukáše to byly první závo-

dy ve výběru Česka a určitá nervozita ovlivnila jeho střelecký výkon.
Michal zaběhl nejrychlejší lyžařské časy, ale střelba ve stoje jej stála
obhajobu loňských dvou vítězství z
polské Kubolanky.“

Slonek mistrem ČR
Ve dnech 26. - 28.února se v Harrachově uskutečnilo mistrovství
Česka v biatlonu žactva. V sobotu
se závodilo klasicky s hromadným
startem, v neděli volně ve sprintu. V mladším žactvu v sobotním
závodě se mistrem Česka stal Matouš Slonek a v neděli přidal třetí
místo. Umístění dalších novoměstských biatlonistů - mladší dorostenky: Otavová Karolína 2. a 5.

místo, Černá Kristýna 8. a 8. místo,
Sádovská Michaela 13. a 14. místo,
mladší dorostenci: Holek Petr 10. a
12. místo, Tkadlec Jan 11. a 8. místo, starší dorostenky: Tkadlecová
Anna 5. a 3. místo, dorostenci starší: Žák Martin 4. a 17. místo, Burian Jan 6. a 8. místo, Beneš Viktor 19. a 14. místo. K tomu trenér
Jirka Žák dodává:,,Závodilo se na
firnových snězích při teplotě okolo
nuly, v sobotu se na klasiku mazaly
klistry. Výborné výkony předvedl
Matouš Slonek a ostatní medailisté, příslibem jsou i výkony dalších
novoměstských biatlonistů, zvláště
když pro mnohé z nich to byla první zimní biatlonová sezóna.“
SgNM

IV. turnaj Orelské florbalové ligy:

Z domácího turnaje přivezli orlíci 6 bodů
Florbalisté mají za sebou další
turnaj Orelské florbalové ligy, který se tentokrát odehrál v Bystřici
nad Pernštejnem 30. ledna. Během
dopoledne sehráli naši bojovníci
tři utkání. Dvakrát svého soupeře porazili a jednou okusili trpkou
chuť porážky. Za příjemné výsledky ve výherních utkáních mohl
celý tým (V. Tvarůžek, D. Šebek.,
D. Krejčí, P. Laštovička, P. Prášil, T.
Štarha, O. Michut, J. Sedlařík), jehož kapitánem a zároveň nejproduktivnějším střelcem týmu byl
František Košík.
První zápas proti Žďáru nad Sázavou byl velmi vyrovnaný. V zápase jsme mohli vidět hromadu

pěkných akcí, ale i neproměněných šancí obou družstev. Skóre
otevřel po přihrávce zraněný útočník Pavel Laštovička a o zasloužené výhře 2:0 pak rozhodl gól Davida Krejčího.
Do druhého zápasu s Blanskem
naši bojovníci nastoupili plnou
parou, již od první minuty utkání
bylo vidět, že chtějí vítězství. Divák mohl vidět v dynamickém zápasu plném napínavých okamžiků
5 neuvěřitelných gólů z jedné florbalky, která patřila Františkovi Košíkovi. V závěru zápasu na ceduli
svítilo pro novoměstský tým hřejivé skóre 5:2.
Poslední zápas se našemu týmu

bohužel nepovedl. Boskovice byly
od začátku jasně lepším týmem. Ke
skóre 1:7 snad není co dodávat. Náš
tým po dlouhém odpočinku ztratil
jiskru a naprosto propadl v obranné činnosti, již od samého začátku
jsme si nebyli schopni vytvořit na
ploše prostor pro vlastní akce.
V současné době stále vedeme
tabulku OFL mladších žáků v divizi západ a máme tak našlápnuto
do finálového dvoudenního turnaje, který rozhodne o vítězi soutěže. Účast ve finále by byla pro tým,
který je v lize mladších žáků nováčkem, velkou zkušeností.
Mgr. Michaela Mahlová, Orel
jednota Nové Město na Moravě

Skrytá krása

Zimní úspěchy novoměstských atletů
Helena Tlustá - dvojnásobná mistryně ČR
v halové atletice
Na halovém MČR v atletice, které se konalo 20. - 21. února v Praze
ve Stromovce, se podařilo mladým
atletům z TJ navázat na loňský velice úspěšný rok. Přestože letošní
zima neumožnila plnohodnotnou
přípravu na halové závody, velká
bojovnost a vůle členů atletického
oddílu se projevily. Fantasticky si
počínala zejména mílařka Helena
Tlustá. Ta v sobotu suverénně zvítězila v závodě dorostenek na 3 km
- v čase 10:51,27 a v neděli vybojovala ve vyrovnaném finiši druhou
zlatou medaili v běhu na 1500 m

- 4:58,80. Sbírku medailí doplnila
bronzem vrhačka Jitka Kubelová vrh koulí juniorek a výkon 12,51.
Výborně si počínali i další. Radka Janoušová skončila na pěkném
4. místě ve finále juniorek na 800
m, kde zaběhla dobrý čas 2:16,34.
V premiéře si velmi nadějně vedl
i talentovaný Jiří Šuška, který byl
(po pádu 700 m před cílem) šestý v
závodě na 3000 m juniorů - 9:11,28
a druhý den sedmý v běhu na 1500
m - nový osobní rekord 4:10,17.
Všem gratulujeme a těšíme se na
výkony v letní závodní sezoně.

Lukáš Kourek získal další stříbrnou medaili
V Praze se ve dnech 27. .-28. února konalo MČR v halové atletice mužů a žen. Oddíl atletiky z tělovýchovné jednoty měl na startu
několik svých želízek. Nejlepší z
nich Lukáš Kourek opět potvrdil
svoji stabilní vynikající výkonnost
a přivezl stříbrnou medaili. V dramatickém závodě na 3 km zlepšil svoje osobní halové maximum
na 8:22,61 min. a prohrál pouze s

reprezentantem ČR Mikulenkou.
Druhý den na poloviční trati obsadil pak krásné 4. místo v čase
3:56,29. Ani další zástupci oddílu atletiky si nevedli špatně. Radka
Janoušová byla ve finále na 800 m
pátá v dobrém čase 2:14,95 a Petr
Vitner kombinoval tratě 800m a
1500m. V obou obsadil shodně 7.
místo a naznačil, v první sezoně
mezi muži, svoje možnosti.
ph

Člověk je tvor zvídavý a občas zaměřuje zrak posílený různou optikou nejen ke hvězdám. Někdy se
ovšem nemusí vůbec dívat tak daleko. Stačí se místo dalekohledu pro
změnu vyzbrojit mikroskopem a
pak můžeme svou pozornost upřít
do kaluží, které jsou podstatně blíž.
Já vím, zní to velmi neatraktivně, ale
věřte mi, občas je takový pohled zajímavější, než si vůbec dokážeme
představit, zvlášť teď, v době blížícího se jara. Pokud najdeme vhodnou
kaluž, což není úplně jednoduché,
můžeme se vydat na výlet do mikrosvěta s úplně obyčejným a snadno
dostupným mikroskopem, kvalitně zvětšujícím alespoň čtyřistakrát,
přičemž budeme putovat místy, o jejichž existenci nemají mnozí ani tušení. Vhodná louže se pozná jednoduše. Měly by se v ní nacházet jemné
zelené, modrozelené, modrozelenohnědé či hnědé povlaky, které svědčí
o přítomnosti množících se řas, sinic a rozsivek. Nabereme něco toho
povlaku i s vodou, kápneme jednu
kapku získaného roztoku na podložní sklíčko mikroskopu, přikryjeme živý preparát sklíčkem krycím a

Párkové závody v Jiříkovicích
V neděli 14. února se konal druhý ročník párkových závodů v Jiříkovicích. Prezentace probíhala od 10
hodin, start první nejmenší kategorie vypukl v 10.30. V letošním roce
jsme uspořádali závody na Vališovic
louce. Výběr této lokality se ukázal
být mnohem šťastnější než na hřišti. Všechny tratě byly pro diváky přehledné a viděli závodníky téměř po
celou dobu závodu. Pro děti do deseti let byl přichystán sprint a všichni malí účastníci se opravdu moc

snažili doběhnout do cíle jako první. Ne však všichni mohou být vítězi a aby to některé nemrzelo, dostali sladkou odměnu všichni účastníci.
Pro závodníky nad 10 let byl připraven malý biatlon. Nejvíce se však náš
hlavní pořadatel Tomáš Kunstmüller
pomstil nejstarší kategorii účastníků:
16 až 100 let, pro kterou vybral skutečně náročnou trasu. Úvodní stoupák po louce byl opravdu vyčerpávající a někteří závodníci nešetřili na
kopci peprnými výrazy. Snad se To-

máš příště polepší a zvolí méně náročnou trať. O co náročnější byl
závod, o to bylo příjemnější občerstvení v cíli. Vytápěný stan s hromadou skvělého občerstvení nezklamal
snad nikoho. Připraveny byly jako
tradičně párečky, klobásky, bramboráky, dršťková polévka a protože
bylo krátce po masopustu, nechyběly
koblížky a jiné sladké dobrůtky.
Za Občanské sdružení
JIŘÍKOVICE
Ing. Ilona Komínková

pouť může začít. Pochopitelně, máme-li smůlu, neuvidíme nic pozoruhodného, neboť jsme nemuseli
nabrat vhodný vzorek. Pak doporučuji nic nevzdávat a příležitostně s lahvičkou navštívit zase jinou
slibně vyhlížející tůňku nebo nejlépe rákosím zarůstající rybník. Většinou se nám ale netušený průhled
do mikrosvěta po troše trpělivého
nastavování, zaostřování a pátrání otevře. Nejlepší je zprvu pro přehled použít zvětšení menší, řádově
tak čtyřicetkrát až stokrát a teprve potom nastavit objektiv, umožňující velká zvětšení. Vstupujeme
tak do malinkého prostoru, uzavřeného sice v malé kapce vody, ale
obydleného mikroorganizmy, které
by svým tvarem musely inspirovat
výrobce šperků. Pokud budete mít
velké štěstí, můžete se pohybovat ve
vyloženě hvězdných vzorech, jimž
vévodí skutečně nádherná jednobuněčná řasa hvězdulka (Micrasterias) a dáte mi jistě za pravdu.
Nicméně, i nejčastěji se vyskytující rozsivky mají díky své křemičité
křišťál připomínající schránce svůj
půvab. Obecně vzato nenabádám nikoho, aby své milé místo mistrně vybroušeného šperku věnoval v malé
zkumavce hvězdulku, ale empatické
kalužnice by podobnou vzácnost od
kalužníka určitě ocenily. Sám jsem ji
bohužel ještě nenašel ani nevyfotil a
snad proto moje žena obdivuje zatím pouze přírodě konkurující Swarovského šperky…
Na fotografii na poslední straně
vidíte její mikrosnímek v temném
poli, který se podařil Georgu Nymanovi (http://photography.nyman.at/NikonD300vsD200.htm).
Karel Daněk

Zpráva o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za období roku 2009
Dne 2. března 2009 byla zastupitelům našeho města předložena zpráva
o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě (dále jen MP) za období roku 2009. Výňatek z této zprávy
přinášíme.
V roce 2009 vyřešila MP celkem
1859 případů a uložila blokové pokuty v úhrnné výši 274.500 Kč. Evidováno bylo celkem 504 žádostí o pomoc či oznámení občanů.
Nejčastěji řešené přestupky – viz
tabulka dole.

Zatoulaného psa strážníci odchytávali v 21 případech. Kromě dvou psů
převezených do útulku byli všichni
vráceni majitelům.
V rámci pultu centralizované ochrany bylo střeženo celkem 43 objektů,
včetně 7 objektů ve vlastnictví města
(příjmy dosáhly výše 339.874 Kč).
Organizačně je pod MP zařazena i
komise pro projednávání přestupků,
kde bylo do správního řízení zaevidováno celkem 150 přestupků a vyřízeno 323 posudků.

přestupek

V oblasti prevence kriminality se
již pravidelnými staly besedy s dětmi
ze základních škol a školek. Obsahem besed byla citlivá témata dneška, jako je požívání alkoholických
nápojů, užívání drog či tabákových
výrobků, ale i bezpečnost silničního provozu. Besedovalo se takto celkem 13krát.
Společně s Městskou policií Jihlava spolupracovali zdejší strážníci na
preventivní prázdninové akci „Cyklista Vysočiny 2009“. Z dalších akcí,

počet
případů

oznámení
správním org

28

4

blokových
pokut v Kč

§ 50

proti majetku

18.800

§ 49

proti občanskému soužití

7

6

400

§ 47 a § 48

proti veřejnému pořádku

60

0

11.400

§ 46/2

proti pořádku v územní samosprávě

27

0

3.500

§ 30

na úseku ochrany před alkoholismem ....

6

0

1.200

§ 22

přestupky v dopravě

1727

69

239.200

na kterých svým dílem přispěli k zajištění bezpečného průběhu i naši
strážníci, uvádíme mimo jiné:
*cyklistické závody Masters 2009,
*cyklistické závody Vysočina 2009,
*lyžařské závody Tour de SKI (1. 1.
2009)
*novoměstské jarmarky… a další
V roce 2010 očekáváme zvýšené
zatížení v době konání setkání 36 evropských Nových Měst. Hodláme i
nadále pokračovat v pořádání bezplatných kurzů výcviku psů, kde se
účastníkům snažíme ukázat způsob
výcviku psů a zároveň připomínáme,
které základní návyky by měl chovatel zvládat. Narůstajícího zájmu o
tyto kurzy si velmi vážíme.
I nadále hodláme pokračovat v rozšiřování kamerového sytému. Instalovat kamery hodláme v tomto roce
zejména v okolí MKD.
zpracoval Petr Gregor
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Informace Městského úřadu Nové Město na Moravě

Zápis do mateřské školy

Městský úřad Nové Město na Moravě informuje fyzické a právnické osoby o tom, že s účinností od 1. 2. 2010 došlo k úpravě a rozšíření úředních
hodin a provozní doby MěÚ, a to následovně:

pro školní rok 2010/2011

úřední hodiny
pondělí

8.00 - 11.45 hod., 12.30 - 17.00 hod.

úterý

provozní doba
7.30 - 17.00 hod.
7.30 - 15.00 hod.

středa

8.00 - 11.45 hod., 12.30 - 17.00 hod.

7.30 - 17.00 hod.

čtvrtek

8.00 - 11.45 hod., 12.15 - 14.00 hod.

7.30 - 15.00 hod.

pátek

7.30 - 14.00 hod.

V uvedených úředních hodinách jsou dostupná všechna pracoviště MěÚ. V uvedené provozní době jsou dostupná pracoviště podatelny, pokladny a sekretariátu MěÚ (i v době poledních přestávek),
další pracoviště MěÚ jsou v provozní době rovněž dostupná avšak
již s výhradou možné nižší obsazenosti či neobsazenosti pracovišť
z důvodů např. konání pracovních cest, místních šetření, školení ze
strany zaměstnanců, s tím, že je vhodné si např. telefonicky (tel. č.
566 650 200) nebo skrze zveřejněný údaj o přítomnosti/nepřítomnosti zaměstnanců na www.nmnm.cz (pod odkazem telefonní seznam) ověřit dostupnost požadovaného pracoviště.
dle informací tajemníka MěÚ

Diakonie Broumov
ve spolupráci s městem Novým Městem na Moravě
VYHLAŠUJE HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
• letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
• lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
• peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
• vlněných dek a přikrývek (obyčejné, vatované, larisy)
• obuv – pouze nepoškozenou
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
- znečištěný a vlhký textil
- počítače, ledničky, televize a jiné elektrospotřebiče, (nebezpečný odpad)
- nábytek, jízdní kola, lyže a dětské kočárky

Sbírka se uskuteční v Novém Městě na Moravě
ve dnech: 25. - 26. března 2010
v čase: od 10,00 do 18,00 hod
místo: Novoměstská teplárenská a.s. – kotelna na ulici Hornická
(odbočka z Masarykovy ulice naproti kinu)

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem. Děkujeme za Vaši pomoc.
Do 9. 4. 2010 můžete hlasovat v anketě

Zlatá jeřabina - Cena kraje Vysočina
za nejlepší kulturní počin roku 2009,
která je krajem Vysočina vyhlašována ve dvou kategoriích: Kulturní aktivita a Péče o kulturní dědictví.
Bližší informace o probíhající anketě naleznete na internetových
stránkách kraje Vysočina, tematická stránka kultura a památky. Doplňující textové a obrazové informace naleznete přímo u jednotlivých akcí v rámci hlasování na http://extranet.kr-vysocina.cz/zlata-jerabina/.

Již poosmé hledá kraj Vysočina
nejlepší sportovce regionu
Do sedmi vyhlášených kategorií veřejnost i kluby v minulých týdnech nominovaly 100 sportovců a týmů. Mezi nimi rozhodne o nejlepších podle výkonů a úspěchů odborná porota. Veřejnost má možnost
podpořit své favority v kategorii jednotlivec a kolektiv prostřednictvím
čtenářské ankety. Hlasování ve čtenářské anketě je možné zasláním
anketního lístku, který je v současné době zveřejňován v tisku, nebo
internetovým hlasováním na speciálních webových stránkách www.
sportoveckrajevysocina.cz. Hlasování končí 19. března 2010.
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Zápis se koná 7. 4. - 8. 4. 2010 na ředitelství MŠ Nové Město na Moravě
v době od 10.00 do 16.00 hodin. Zde zákonný zástupce dítěte odevzdá
řádně vyplněnou žádost o přijetí do MŠ.
Zákonný zástupce dítěte si k zápisu přinese:
• vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ potvrzenou pediatrem a
zaměstnavatelem od obou rodičů
• cizinci - doklad s povolením k trvalému pobytu na území ČR (podle
zákona č. 326/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
Tiskopis žádosti o přijetí do MŠ a kritéria pro přijímání dětí je možno
shlédnout a vytisknout na webových stránkách materskaskola.nmnm.cz
nebo vyzvednout přímo na jednotlivých místech vzdělávání.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ proběhne na následujících místech
vzdělávání: 22. 3. Drobného 299, 23. 3. Tyršova 323, 24. 3. Žďárská 70,
25. 3. Pohledec 143, 26. 3. Slavkovice 98
dopoledne: od 9.30 do 11.00 hod odpoledne: od 14.30 do 16.00 hod
Kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy
1. Předložení vyplněné žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy včetně
potvrzení dětským pediatrem ve stanoveném termínu zápisu.
2. Děti s trvalým pobytem v Novém Městě na Moravě včetně místních
částí (Hlinné, Jiříkovice, Maršovice, Olešná, Petrovice, Pohledec, Rokytno, Slavkovice, Studnice) a jsou v posledním roce před zahájením školní
docházky.
3. Sourozenci již přijatých dětí zaměstnaných zákonných zástupců k celodenní docházce, starší tří let.
4. Děti od 4 let a starší s žádostí k přijetí na celodenní docházku zaměstnaných zákonných zástupců.
5. Děti od 3 let k přijetí na celodenní docházku zaměstnaných zákonných
zástupců.
6. Děti na celodenní docházku, které dovrší do konce kalendářního roku
2010 tři roky.
7. Děti s celodenní docházkou, které nemají trvalý pobyt v Novém Městě
na Moravě.
8. Děti s docházkou na 4 hodiny denně.
9. Děti s docházkou na 5 dnů v měsíci.
Doplňující kritéria:
1. Děti se zdravotním postižením.
2. V případě rovnosti kriterií rozhoduje věk dítěte. Přijato bude dítě staršího věku.
Ivana Buchtová, ředitelka mateřské školy
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:
Rozšíření úředních hodin Finančním úřadem ve Žďáru nad Sáz.
pro veřejnost
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 15. 3. 2010 do 19. 3. 2010 úterý a čtvrtek
pátek
Od 22. 3. 2010 do 26. 3. 2010 pondělí až pátek
27. 3. 2010
sobota
29. až 31. 3. 2010
pondělí až středa

od 8,00
od 8,00
od 8.00
od 8,00
od 8,00
od 8,00

do 17,00 h.
do 15,00 h.
do 14,00 h.
do 18,00 h.
do 12,00 h.
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
Pracovníci FÚ zde nebudou vybírat daňové povinnosti v hotovosti.
Případné další informace k výběru daňových přiznání mohou poplatníci získat telefonicky na čísle 566 652 311.
(plné znění informace bylo zveřejněno v Novoměstsku č. 4/2010)

Firma E.ON oznamuje
Ve dnech 23. 3. v době 7,30 – 16,00
a 24. 3. v době 7,30 – 15,30 dojde k
plánovaným přerušením dodávky
el. energie v celé obci Hlinné.

Stomatologická
pohotovostní služba
Ošetření je poskytováno v době 9 –
12 hod. 13. 3. MUDr. Filla, U Tržiště
1, V. Meziříčí, 14. 3. MUDr. Bílková,
ŽĎAS, 20. 3. MUDr. Šmídek, Palackého nám. 32, NM, 21. 3. MUDr. Janoušková Závíškova 1. V. Meziříčí, 27.
3. MUDr. Kreisler, Bezručova 106/23,
ZR, 28. 3. MUDr. Kreislerová Bezručova 106/23, 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,

INZERCE
• Prodám dámské kolo zn. SUPERIOR s přehazovačkou - 6 převodů. Psací stůl. Zahradní gril
s žulovou deskou rozměr 30x40
cm. Cena dohodou. Tel. 732/950
031 (po 14. h.)
• Nabízím pronájem bytu 1+1,
ihned, tel. 723 267 418
• Prodám levné uhlí, asi 5 q, nepotřebné. tel. 602 940 375

za odstupné

i velké stavební práce a rekonstrukce.

s riflovým zbožím
v N. Městě.
tel. 604 802 123

Všechny žánry, i dětské, vydání knih od 50. let min. stol. do současnosti. Cena - třetina pořizovací hodnoty.
Termín a další info: 566 684 229, 608 630 613, odbory@medin.cz, www.
medin.cz

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

200druhů velikon. cukrovinek
za bezkonkurenční ceny od 1Kč
věnečky na dveře, pomlázky
rostlé petrklíče, umělé květiny
3000 druhů jarního zboží
SLEVY na loňské zboží až 70 %

Stavební ﬁrma Jan Pátek
Provádíme veškeré drobné

zavedený obchod

tel.: 606 585 283

VELIKONOČNÍ KOUTEK

• Prodám 4 ks plechové disky na
Škoda Fabia. Tel. 776 005 775
• Prodám byt v Radňovicích 1,39
mil. Kč tel: 777 000 772
• Pronajmu byt v Radňovicích,
cena 4800 Kč včetně inkasa. Tel.
733 397 981

Přenechám

ZO OS Medin a.s. – výprodej knih z odborové knihovny

tel./fax: 566 615 270

• Vyměním městský byt 1+1
(41,66 m2 – podkroví DPS) za větší městský byt. tel. 731 519 315
• Prodám Peugeot 206 1.1i, třídveřový,, r. v. 2004, první majitel, najeto
18 tis. km, stav i vzhled vozu výborný, cena dohodou, tel. 608 311 977

provádí rekonstrukce antén
na digitální příjem TV signálu
• pozemní digitální příjem
• satelitní digitální příjem
Zvolíme optimální řešení pro váš
byt, rodinný dům i bytový dům.

www.janpatek.cz tel. 605 438 269
Firma

Autoškola
Josef Kadlec

Chovatelské potřeby
Ondřej Svoboda
Palackého náměstí 33 (u Pasáčka)
Nové Město na Moravě,
tel.: 566 618 126

• Purina pro plan
15+3 kg navíc – různé druhy
• Mražené vařené maso
27 – 43 Kč/kg (kusové i mleté)
• Delikan FIT 10 kg 230 Kč
(krmivo pro psy)
• Chicopee adult large
15 + 2 kg 750 Kč

zahajuje kurz
k získání
řidičského oprávnění
11. a 16. března
v 15,00 h.v KD
gobelín. salonek
(boční vchod od smuteční síně)

tel. 604 384 736

OČNÍ N
Á
O
V
OPTIKA VÁ
O
N Samozabarvovací plastová čočka
specialista na masiv
a zdravé spaní

TRANSITIONS VI+AR 900 Kč/kus*
Po
Út
St
Čt
Pá

9:00-12:00
9:00-12:00
9:00-12:00
9:00-12:00
9:00-12:00

12:30-17:00
12:30-15:00
12:30-17:00
12:30-15:00
12:30-15:00

Masarykova 213, N. Město, 50m od ﬁrmy Lyže Slonek
Tel. 777 662 495 *+/-4,0D cyl.2,0D součet+/-4,0D

www.domestav.cz

N

JM CAR
JOSEF MACHEK

O

N

ST

O

P

provoz odtahové a vyprošťovací služby
možnost skládání a nakládání hydraulickou rukou
uskladnění vozidel
asistenční služby
přeprava pracovních strojů
užitná nosnost 4,5 t

Prodejna Herálec 140, tel.: 566 663 299

Pavlovova 1516, Nové Město na Moravě
tel. 604 781 220, e-mail: machek.j@email.cz
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INZERCE
• Prodám kočárek BÉBÉ VECTOR AT, barva červeno-béžová,
kombinace: hluboká korba, sportovní sedačka, autosedačka, přidám pláštěnku, slunečník, fusak
do autosedačky. Záruční list a záruka do 01/2011, pův. cena 20 tis.
Kč, nová cena 8 tis. Kč, tel.: 723 731
906, 606 363 601
• Prodám ledničku s mrazákem
(asi 150 l + 50 l), v dobrém stavu,
levně, tel. 723 774 263
• Masivní nábytek, skříně, komody, stoly- vybavení 2 pokojů od fy. Domestav levně. Tel:
736672169
• Prodám pultový mrazák Gorenje 320 l, mini pračku Romo nerez,
tel. 602 940 375
• Obrazy od malířů Mucha, Lacina, Blažíček, Panuška, Ullmann,
Jambor, Grus koupí sběratel z
NM. Platba hotově, čestné jednání.
Tel: 777 75 75 00
• Koupím garáž v Novém Městě
na Moravě (Holubka, Staré sídliště, Na Luční, U Chirany, U Jatek,
Pod Nemocnicí, nebo u Jelínkova
Mlýna). 608 928 191
• 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

• Daruji štěně (pejska), 8 týdnů starého, světlé barvy, menšího
vzrůstu. Po tel. domluvě možno
vidět. Na vyžádání možno poslat
foto mailem. Tel. 737 710 314, e-mail: hapuko77@seznam.cz
• Prodám starší rozkládací gauč –
masivní dřevo. Cena 500 Kč. Více
na 737 739 919.
• Pronajmu byt 2+kk, Vratislavovo
nám., 4900 Kč/měsíc, tel. 733 332 720
• Prodám bantamové stavební kolečko, 80 ks kramlí, dýhované dveře mahagonové + zárubně 80 levé
plné, 80 levé prosklené, 60 pravé
plné. Cena dohodou. Tel.732/950
031 (po 14. h.)
• Prodám auto Fiat Brava 1.2
80Kw/16V, rok výroby 2000, najeto 110 tis. km. Konec technické
3/2012, tažné zařízení, nové zimní pneu, garážované. Nízké povinné ručení (1700 Kč). Cena dohodou. Možno i pneu letní na super
Alu ráfkách. Foto zašlu na e-mail.
Tel.: 603344020
• Nabízím pronájem částečně zařízeného pokoje s možností připojení
k internetu, v NM, tel. 777 828 808
• Prodám PC sestavu s tiskárnou,
cena 10 tis. Kč, tel. 604 205 665
• Kdo opraví videorekorder? (Namotává pásky, občas se nezapne.)
Tel.č. 604 335 829

NEZISKOVÉ OBÈANSKÉ SDRUENÍ

INTERNET RYCHLOST A 6 Mb/s DOWN, 3 Mb/s UP
290 Kè za mìsíc

bez limitu na mnoství pøenesených dat

ZA 5 LET EXISTENCE
sdruujeme více ne

400 èlenù

PØÍSTUPOVÉ BODY NOVÌ I V OKOLNÍCH OBCÍCH
Steadynet o.s., Vratislavovo námìstí 190, Nové Mìsto na Moravì, e-mail: support@steadynet.org

tel.: 721 963 326

www.steadynet.org

VZORKOVÁ PRODEJNA
KRUCEMBURK
tel. 569 698 705

Akce trvá do 30. dubna 2010

intermont@intermont-nabytek.cz

Otevřeno: PO - ST 9.00 - 16.00
ČT - PÁ 9.00 - 18.00
SO
8.00 - 11.00

55 let tradice výroby nábytku

95 % zboží k okamžitému odběru!!!
široký sortiment
nábytku – masiv
dýha, lamino

• NEJNIŽŠÍ MOŽNÉ CENY KUCHYNÍ •
• JEDINEČNÉ SLEVY PŘÍSLUŠENSTVÍ A SPOTŘEBIČŮ •

• KVALITA GARANTOVANÁ CERTIFIKÁTY A PRODLOUŽENOU ZÁRUKOU •
• GRAFICKÉ NÁVRHY A KALKULACE ZDARMA •
PŘIPRAVUJEME: Žďár nad Sázavou, Nákupní park,
Brněnská ul., tel.: 323 666 256
POROVNEJTE NAŠI CENU A KVALITU S KONKURENCÍ
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WWW.ORESI.CZ

dětské a obývací
www.MONTERO.cz pokoje, ložnice,
matrace
kancelářský
a hotelový nábytek,
nábytek pro penziony

Jak šetří chytří
téma: mobilní internet

KTERÉ MOBILNÍ PŘIPOJENÍ JE NEJLEVNĚJŠÍ?

A

za 390 Kč

C

za 650 Kč

B

za 600 Kč

D

za 831 Kč

SPRÁVNOU ODPOVĚĎ VÁM DÁ JEDINĚ U:FON.
S 3G MOBILNÍM INTERNETEM ZA 390 KČ MĚSÍČNĚ
TOTIŽ NYNÍ ZÍSKÁVÁTE JEŠTĚ VYŠŠÍ VÝKON ZA NIŽŠÍ CENY.
• připojení, kdekoliv si přejete; internet je totiž
mobilní v rámci celé republiky
netu 400–700 kb/s
• běžná rychlost internetu
(umožňuje pohodlné surfování po internetu,
stahování souborů, používání oblíbených
ok, posílání e-mailů...),
služeb ICQ, Facebook,
ách až 3,1 Mb/s
v ideálních podmínkách
• chytrý USB modem, který
aluje
si jednoduše nainstaluje
úplně každý,
jeho cena je navíc
bezkonkurenční

PŘIPOJTE SE I VY
DNĚJŠÍ MOBILNÍ INTERNET.
NA NEJVÝHODNĚJŠÍ
OBJEDNÁVEJTE NA 811 811 811 NEBO NA WWW.UFON.CZ

Inz_190x277_3GmobInt_nove_mesto_morava.indd 1
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá
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Setkání
Nových Měst

2010
Neustadt bei Coburg

Německo, Bavorsko
Počet obyvatel: 16.500
www.neustadt-bei-coburg.de
První zmínku o malém trhovním městečku Neustadt nalézáme v listině z roku
1248. Městečko se nacházelo na významné vojenské a obchodní cestě z Norimberku do Lipska a tato obchodní spojnice se postarala o rozkvět řemesel.
Sjednocením Německa byla obnovena
poloha města ve středu Spolkové republiky Německo. Z turistických zajímavostí stojí za návštěvu Muzeum německého
hračkářství, festival panenek nebo informační centrum o rozdělení Německa, v
těsné blízkosti města tu totiž vedla hranice mezi východním a západním Německem. Vzhledem k množství zdejších
firem, které vyrábějí panenky, oblečky
na panenky, plyšové, dřevěné i plastové
hračky, nese Neustadt právem přídomek
„bavorské město panenek“.

NOVOMĚSTSKO - vydává město Nové Město na
Moravě. Redaktorka: PhDr. Eva Jašková, redakce
a administrace: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové
Město na Moravě, telefon 566 650 253, 724 984 857,
e-mail:
zpravodaj@nmnm.cz
http://noviny.nmnm.
cz. Tiskne Horácká tiskárna Nové Město na Moravě.
Registrační značka OÚ 3714-1491. Nevyžádané rukopisy
a fotografie se nevracejí. Názory autorů příspěvků nejsou
vždy totožné s názory redakce.
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Z fotografií dokumentujících letošní masopustní a karnevalové veselí na Novoměstsku vybíráme: Rokytno (nahoře), Jiříkovice (druhá řada)
a Novoměstské sociální služby (třetí
řada). Více uvnitř listu.
Dole vlevo: Micrasterias rotata,
k textu Skrytá krása uvnitř listu, foto
Georg N. Nyman (http://photography.
nyman.at/NikonD300vsD200.htm).
Dole vpravo: ZŠ Leandra Čecha je
škola se sportovním zaměřením. Na
sportovní olympijský svátek zareagovala uspořádáním regionálních školních lyžařských závodů. „Mezinárodní obsazení“ zajistili závodníci z
Pohledce, Slavkovic, Herálce, Křižánek a Svratky.

