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S počítačem do lavic
Takže pokud se dítě připojí do sítě, vrátí se 
do systému, kde v notebooku zůstávají jen 
žádoucí programy,“ dodává mluvčí pro-
jektu Markéta Mead. Mohlo by se zdát, že 
děti už učebnice ani neotevřou. Není to ale 
tak.  Jde o kombinaci digitálních a interak-
tivních technologií s tištěnými učebnice-
mi a dalšími pomůckami, které k tradič-
ní výuce v českých školách patří. Práce 
s notebookem během jedné vyučovací 
hodiny se pohybuje kolem 10 minut, 
žáci jinak pracují s učebnicemi a sešity, 
kam si dělají poznámky. Zapojení no-
vých prvků do výuky přispívá k větší 
názornosti.

Zájem o projekt začíná být veliký, 
informační technologie jsou neod-
myslitelnou součástí dnešní doby. 
Projektu VZDĚLÁNÍ 21 jsou na-
kloněny děti i rodiče, kteří vní-
mají lepší motivaci a větší akti-
vitu žáků při přípravě do školy. 

Základní škola Leandra Čecha je jednou z pěti škol v republice, 
která je zapojená do projektu VZDĚLÁNÍ 21. Zavedení moder-
ních výukových pomůcek podpořili rodiče i zřizovatel školy. 
Třída 6.B se tak stala plně digitální. 

text a foto: Veronika klapačoVá

Přísnější opatření na neplatiče nájemného

STRANA  3

Článek paní Macháčkové z prv-
ního čísla u Vás čtenářů vzbudil 

velký zájem. Tzv. „obecní“ ho-
lubi vám nejsou lhostejní. Každý 

list má ale dvě strany.
Například jsem obdržela sms 

zprávu „Zvířata miluji a holubi mi 
vůbec nevadí. Z článku paní Ma-

cháčkové jsem byla zděšena. Šedivá“ 

Na náměstí 
spadne 200 kg 

holubího trusu 
za rok

(pokračování na straně 2)
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Projekt přijela koncem ledna do 
Nového Města na Moravě předsta-
vit jeho tisková mluvčí Markéta 
Mead: „Projekt Vzdělání 21 vznikl 
v roce 2009 z iniciativy firem, kte-
ré dodávají počítače, počítačové 
programy, interaktivní a digitál-
ní technologie a vzdělávací obsah 
do českých škol. Ověřuje možnosti 
zapojování informačních a digitál-
ních technologií do českých škol.“  

Každý žák má na lavici svůj 
notebook.  Pracují s nimi jak ve 
škole, tak doma. Učitel má mož-
nost žákům zadávat testy a úko-
ly v elektronické podobě. Využít 

mohou ale i další multimediální 
zdroje pro vyhledávání dalších in-
formací, jako jsou slovníky nebo 
encyklopedie.  Žáci jsou s učitelem 
propojeni ve společném digitálním 
prostoru, zajištěna je provázanost 
mezi tím, co se děje na interak-
tivní tabuli a všem v počítačích. 
Notebooky mají v sobě interaktiv-
ní učebnice, což jsou elektronické 
verze učebnic tištěných, které po-
užívají.  Učitel má další zdroje cvi-
čení, testů, multimediálních videí 
a obrázků, které může zobrazovat 
na interaktivní tabuli. „Notebooky 
jsou ve správě školy, takže správ-
ce sítě kontroluje, zda tam děti ne-
mají něco, co by tam být nemělo. 

Rozhodnutím nové Rady města byla zřízena bytová komise. Této komisi byl 
předložen přehled dluhů na nájemném z bytů. A čísla jsou alarmující. Dluh na 
nájemném se pohybuje ve výši dvou milionů 600 tisíc.

STRANA 4

Novoměstská 
radnice zeštíhlí

Úsporné plány nové měst-
ské rady se projevily i v 
organizačních změnách na 
úřadu. Namísto dosavad-
ních šesti odborů (dopra-
vy, vnitřích věcí, životní-
ho prostředí, stavebního, 
školství a kultury a soci-
álních věcí) jich bude do 
budoucna fungovat jen 
polovina.

STRANA 5

Jakub 
Pustina 
četl dětem
Již podruhé jsme se 
sešli na pátečním pod-
večerním čtení v rámci 
projektu „CELÉ ČESKO 
ČTE DĚTEM“, do kte-
rého se zapojila i třída 
paní učitelky Jarky 
Truksové 2. A. 



„Škola se k tomuto projektu staví velice klad-
ně, má to řadu výhod. Děti se naučí nejen s in-
formační technologií, ale zároveň je to zatrak-
tivnění výuky. Uvažujeme o tom, že do projektu 
zapojíme další třídu, protože k tomu máme soft-
ware,“ říká ředitel školy Jan Krakovič.

Finance pro realizaci projektu, které do-
sahují téměř 600 tisíc korun, zajistilo město a 
škola z vlastních zdrojů. Finance byly použity 
na pořízení interaktivní tabule, digitálního ob-

sahu a další potřebné techniky 
včetně vysokorychlostního při-
pojení k síti Internet a dvou tře-
tin cen žákovských notebooků. 
Rodiče hradí zbývající třetinu 
ceny osobních notebooků, kte-
ré v době ukončení devátého 
ročníku přejdou do vlastnictví 
každého žáka. Ředitel školy Jan 
Krakovič potvrzuje, že zatím 
největší výzvou je kromě za-

jištění fi-
nančních 
prostřed-
ků ak-
tivní zapojování učitelů. 
„Na učitele jsou zejména  
v prvních měsících pro-
jektu kladeny značné 
nároky. Příprava vyučo-
vacích hodin je časově 
náročnější, než byli zvyk-
lí, ale postupně se nau-
čí s novými technologie-
mi a programy pracovat  
a především využívat je-
jich potenciál tak, aby jim 
i žákům přinášely co neje-
fektivnější výsledky.“

S počítačem do lavic
(dokončení ze strany 1)

na okraj
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Bytová komise jako svou prio-
ritu považuje ve spolupráci s pří-
slušnými odbory městského úřa-
du uvést tuto situaci do řádného 
stavu v souladu s právními před-
pisy a ukončit tak nárůst dlužné-
ho nájemného.

Je nutné předeslat, že tento 
stav byl převzat ze zaniklé Měst-
ské správy bytového fondu, kde 
této záležitosti nebyla věnována 
příslušná pozornost. Daný stav 
vzbudil u neplatičů představu, že 
neplatit nájem je normální, proto-
že se nic neděje. 

Bohužel, legislativa ve své na-
ivitě spíše chrání práva neplatiče, 
než oprávněný nárok pronajíma-
tele. Ale i v této oblasti bylo po 
trpkých zkušenostech dosaženo 
pokroku. 

Přísnější opatření na neplatiče nájemného
Rozhodnutím nové Rady města byla zřízena bytová komise. 
Této komisi byl předložen přehled dluhů na nájemném z bytů. 
A čísla jsou alarmující. Dluh na nájemném se pohybuje ve výši 
dvou milionů 600 tisíc. 42 neplatičů vytváří dluh přes jeden mi-
lion 420 tisíc. Dalších 116 neplatičů se podílí zbytkem do výše 
uvedené částky. Z celkového počtu 734 nájemců je 158 nepla-
tičů. Trochu velký luxus na město s malým počtem obecních 
bytů. Tyto peníze schází na údržbu bytového fondu a zlepšová-
ní bytové situace.

Bytová komise doporučí RM, 
aby plně využila institut výpově-
di bez přivolení soudu. Pronají-
matel může podle platných práv-
ních předpisů vypovědět nájem 
bytu, jestliže nájemce nebo ti, kdo  
s ním bydlí, přes písemnou vý-
strahu hrubě porušují dobré mra-
vy v domě nebo pokud nájemce 
hrubě porušuje své povinnosti 
vyplývající z nájmu bytu, zejména 
tím, že nezaplatil nájemné a úhra-
du za plnění poskytována s uží-
váním bytu odpovídajícího troj-
násobku měsíčního nájemného  
a úhrady s užíváním bytu. 

V praxi to znamená, že pokud 
nájemce nebude reagovat po ob-
držení upomínek, bude nájemní 
smlouva vypovězena bez přivole-
ní soudu. Tímto ustanovením zís-
kala města možnost řešit akutní 

případy neplatičů, kteří využíva-
li dlouhé lhůty soudů k dalšímu 
bydlení bez placení nájmů. Dále 
bude doporučeno, aby případné 
splátkové kalendáře, které dluž-
níci využívají k oddálení výpo-
vědi, byly realizovány pouze jed-
nou. V případě neplacení bude 
tato činnost ukončena a dlužné 
nájemné vymáháno soudní ces-
tou a současně bude pronajíma-
telem podána výpověď z nájmu 
bytu bez přivolení soudu. Jedná-
ní s dlužníky budou probíhat ve 
spolupráci se sociálním odborem 
městského úřadu a těm, kteří po-
bírají sociální dávky na bydlení  
a neplatí nájemné, bude příspě-
vek na nájemné přesměrován pří-
mo pronajímateli.

Bytová komise bude při hodno-
cení žadatelů o obecní byt doporu-
čovat RM ty občany, kteří budou 
zárukou bezproblémového užívá-
ní bytu a tím vytvářet příznivé pro-
středí v bytech patřících městu.

Je nutné si uvědomit, že kva-
litní bydlení bude čím dále méně 
dostupné a dražší. Pokud si to ne-
hodlají uvědomit ti, kteří parazi-
tují na ostatních, musí si nést za 
své jednání plnou odpovědnost. 

M ilí čtenáři, v posled-
ní době se toho hod-
ně změnilo a některé 

změny nás ještě rozhodně čekají. 
Právě proto se toto číslo trochu 
odlišuje od těch ostatních. Pro-
stor dostaly i vaše ohlasy, a to 
pořádně ze široka. Jak se dozvíte  
na následujících stránkách, 
změny čeká i tento zpravodaj  
a i v něm se na konkrétních stra-
nách počítá s vašimi názory. Už 
teď se můžete zapojovat do anket 
zveřejňovaných na webu zpra-
vodaje. Pro ty, kteří se k inter-
netu nedostanou, bude papírové 
hlasování připraveno v Městské 
knihovně. 

Uniknout by vám neměla ani 
informace, že před sebou máte 
ještě čtrnáctideník, od příštího 
měsíce to bude jinak. Zpravodaj 
bude vycházet jedenkrát za mě-
síc. Své výhody i nevýhody to jis-
tě má, jak se ale dočtete na ná-
sledujících stránkách, cílem bude 
přinést 20 ti stránkový zpravodaj  
s jasnou koncepcí. 

Obsah Novoměstska s číslem 
tři ale rozhodně není jen o no-
vinách, doufám, že vám přinese 
užitečné informace.

Veronika Klapačová

S náročností souhlasí i starosta města Mi-
chal Šmarda: „Je to odvážný krok, který bude 
náročný pro ty děti, ale hlavně pro učitele, ale já 
si myslím, že je to krok správným směrem. Děti 
na naší základní škole budou mnohem lépe při-
pravené pro život, je to rozhodně dobrá investi-
ce, protože to dětem přinese lepší vzdělání, než 
standardní principy výuky.“ 

Na každé z pěti pilotních škol jsou do pro-
jektu zapojeny dvě paralelní třídy, z toho jedna 
digitální, tak aby bylo možné srovnávat. Pro-
jekt VZDĚLÁNÍ 21 je teprve v polovině. Pak už 
možná bude svůj notebook do školy nosit čím 
dál více dětí. 

text: Josef Brůna
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Vážení občané Nového Města, připojuji se  
k příspěvku paní Macháčkové na téma holubi. 
Po dobu pěti let podnikání na náměstí č.p. 4 je 
boj s holuby nekonečný. Nebudu komentovat 
ani to, že přijede auto s cizí spz a vysype před 
naší prodejnu pytel krmení. 

Pro zlepšení služeb a hezkého prostředí na 

Na náměstí spadne 200 kg holubího trusu za rok
Lepší holub žádný, nežli na střeše, aneb máme rádi zvířata…

našem náměstí (pozn. krásného 
náměstí), jsem vybudovala ven-
kovní zahrádku. Místo toho, aby 
zde v čistotě a beze strachu, že 
na ně shora něco přiletí, sedávali 
turisté i našinci, tak obracejí oči 
vzhůru, odkud to voňavé a nechut-
né spadne. 

Nemalé investice byly vloženy 
do opravy fasády i vybudování za-
hrádky! Vše je zničené a pokálené! 
Nové trny od srpna 2010 holuby 
zase vytrhaly. Dávám proto návrh 
Radě Nového Města, aby se tím za-
bývala a vydala vyhlášku o zákazu 
krmení pod pokutou, jak je to v ji-
ných městech.  

Libuše Burešová, 
majitelka VINOTEKY

Taky často vidím tu paní, jak 
sype na náměstí před E-ONem 
u parkovacího automatu holu-
bům. To se jim to pak hezky mno-
ží. Pokud by jich bylo přiměřené 

množství, tak by mi nevadili, ale s takovýmto 
výkrmem je jich čím dál větší hejno a už je to 
obtěžující - exkrementy, mrtvolky na chodní-
cích, nepořádek z hnízd na domech atd. V ji-
ných městech to pak museli nákladně řešit - 
speciální firma na odchyty na půdách, někde  
i pořizovali vycvičeného drahého dravce. Mys-
lím, že by třeba stačilo přestat je krmit a s přiro-
zeně dostupnou potravou by jich tolik nebylo. 
Ale to těm „hodným“ lidičkám asi samo o sobě 
nedojde. 

Ono to té konkrétní paní totiž asi nevadí, 
vždycky přijede autem, nakrmí holoubky a zase 
odjede, takže na JEJÍ dům, prádlo, děti u domu, 
holubi nekálí. Nevím, jestli je třeba možnost 
vydat vyhlášku, aby se na území města holubi 
nekrmili, ale pak by to musela městská policie 
hlídat a to už mi připadá moc přehnané.

Na druhou stranu - pokud by byl v našem 
městě největší problém přemnožení holubi, tak 
jsme na tom hodně dobře, nemyslíte?!

Jitka Němcová  
                      

Novoměstští holubi
Holubi, tzv. věžáci volně žijící ve městech, 

jsou problematičtí z několika důvodů. Předsta-
vují zdravotní riziko přenašečů zoonóz tj. cho-
rob přenosných ze zvířat na člověka a roztočů 
způsobujících alergie, ale praktický dopad na 

anketa:
Vadí Vám holubi v Novém Městě? 
1) Ano jsem pro jejich úplnou likvidaci.
2) Vadí mi, že poškozují budovy, město by 

mělo pořídit trny.
3) Holubi se přemnožují, protože je lidé 

krmí, policie by je měla pokutovat.
4) Ne, mám rád přírodu a holubi do ní patří.
5) Holubi mě nezajímají, mám svých sta-

rostí dost. 

Hlasujte na webových stránkách http://
noviny.nmnm.cz/, z jedné IP adresy může-
te hlasovat jen jednou. Někde se Vám proto 
mohlo stát, že na počítači už někdo hlasoval 
a Váš hlas už nešel do systému zadat. Nabí-
zíme vám proto i možnost osobního, papí-
rového hlasování v Městské knihovně. Vý-
sledky zveřejníme v dalším čísle. 

Článek paní Macháčkové z prvního čísla u vás čtenářů vzbudil velký zájem. Tzv. „obec-
ní“ holubi vám nejsou lhostejní. Každý list má ale dvě strany. Například jsem obdržela 
sms zprávu „Zvířata miluji a holubi mi vůbec nevadí. Z článku paní Macháčkové jsem 
byla zděšena. Šedivá“ Zděšení ale například nesdílí místní podnikatelka Libuše Bure-
šová, která má svoji provozovnu na náměstí. Zbytečně moc holubů přijde i obyvatelce 
Nového Města Jitce Němcové. Své o tom ví hlavně Mgr. Otakar Německý, který se na 
likvidaci hejna holubů podílel před několika lety.  

člověka je celkem zanedbatelný, což potvrdily  
i výsledky testování. Při odchytu holubů na Ma-
sarykově náměstí v Jihlavě ze 100 odchycených 
holubů mělo pouze 8 ks salmonelózu. 

Mnohem závažnějším problémem je zne-
čisťování budov a památek. Agresivní holubí 
trus, který se hromadí na místech nocování, po-
škozuje především fasády a střechy domů. Je-
den holub za rok vyprodukuje 2,5 kg trusu, což  
v Novém Městě představuje při dnešním počtu 
holubů přibližně 200 kg za rok. Škodu působí  
i ozobávání omítek, kterou holubi kryjí potře-
bu vápníku. Dospělý holub se dožívá asi 12 let. V 
případě věžáků se počítá s věkem pouze 3-5 let. 
Holubi se v příznivých podmínkách množí veli-
ce snadno, zvláště když jsou občany pravidelně 
krmeni.

Problém by se řešit měl. Odkládáním by se 
město mohlo dostat do problému, se kterým se 
mnoho měst více či méně úspěšně potýká léta.  
V r. 1945 bylo v Brně 200 holubů. V roce 2005 je 
udáván počet 30 000. Instalace různých hrotů 
na římsy nebo plašících zařízení nebo steriliza-
ce jsou finančně nákladné a praktický výsledek 
téměř žádný. 

 Nejefektivnější metodou je každoroční od-
chyt jedinců. Tuto metodu využívá řada měst.

 I tento nejúčinnější způsob omezení stavu 
holubů má svá úskalí v legislativě, ať už se jed-
ná o veterinární zákon nebo o ochranu zvířat 
proti týrání. 

V r. 2008 město řešilo situaci odchytem po-
pulace holubů, kteří znečisťovali radnici a mu-
zeum. Po dohodě s radnicí jsem od listopadu 
2007 do dubna 2008 prováděl odchyt holubů. 
Vše bylo v souladu s legislativou, což v této ob-
lasti není vůbec jednoduché. Finanční výdaje 
byly zanedbatelné ve srovnání s nabídkami fi-
rem tuto službu nabízejících.

Odchyceno bylo 40 ks z počtu tehdejších 80 
ks. Snížení počtu holubů na polovinu bylo dob-
rým výsledkem. Dnes nemá muzeum ani radni-
ce problém s fasádou pokrytou trusem.

Hejno, které během dne sedá na střeše 
radnice, jsou poštovní holubi nejmenované-
ho chovatele, kteří nocují „doma“ a jsou tam 
i krmeni, takže se nepodílejí na znečisťování 
fasády při nočním hřadování, ani zanášením 
korytin hnízdním materiálem. Většina ho-
lubího trusu na fasádách domů je z dlouhých 
zimních nocí. Zvolené místo k nocování totiž 
holub užívá stále.  

Závěrem několik osobních poznámek.  Jsem 
38 let členem ČSCH. Celý život chovám spoustu 
zvířat, i ty zatracované holuby. Zvířata mám 
rád, ale v případě poničených fasád školy, vino-
téky a dalších, musí jít falešný soucit stranou.  
A těm ochráncům zvířat, kteří holuby na ná-
městí krmí, bych doporučil přestěhovat holuby 
z náměstí k jejich bydlišti. S nadcházejícím ja-
rem to bude s usazováním holubů snadné. Tam 
ať je krmí, jistě jim tam i zahnízdí.

Mgr. Otakar Německý

n
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Jak byste o investicích rozhodovali vy?

Stomilionové dluhy. Když se vrátím 
do základní školy a do hodin češtiny, my-
slím, že se nepletu, když říkám, že toto 
sousloví je v množném čísle a znamená 
tedy, že se jedná minimálně o 200 mili-
onů dluhů. Název článku je demagogie, 
kterou je občanům města bulvární for-
mou podsouváno něco, co není a skry-
tě oznamováno faktické odmítnutí již 
schválené 100 milionové dotace na vý-
stavbu regeneračního centra. A nejen to.

Hra čísel rozpočtu, jeho schodků či 
volných zdrojů, která se vysvětlují tak  
a jindy onak, podle toho, jak se to zrov-
na hodí a zda se bere rozpočtovaná 
částka nebo skutečné plnění, zda jde  
o krytí rozpočtu z přebytku let minu-
lých, či úvěrů, mate veřejnost. Nikdo 
se v tom nemá vyznat, protože jediným 
cílem je pošpinit minulé vedení. A to se 
daří skvěle. Text je plný nepravdivých 
informací završených lží, že podporo-
vatelé výstavby regecentra, mezi nimiž 
je uvedeno moje jméno, je chtěli budo-
vat na úkor stacionáře Zdislava, ome-
zením provozu kulturního domu nebo 
zrušením městské policie. Tímto žá-
dám veřejnou omluvu autorky a vyda-
vatele Novoměstska. 

Pojďme se znovu podívat na ně-
která fakta regecentra. Rozpočtova-

Zastupitelé se zalekli stomilionových dluhů

né náklady jsou ve výši cca 270 mil. 
Kč, dá se však předpokládat, že veřej-
nou soutěží se skutečné náklady o ně-
kolik desítek milionů sníží, odhad je 
240 mil. Kč.  (Například rozpočtované 
náklady na rekonstrukci kulturního 
domu byly cca 37 mil Kč, firma, která 
vyhrála výběrové řízení, tuto rekon-
strukci zrealizovala za vysoutěžených 
cca 28 mil. Kč. Je to běžná praxe, a po-
kud jde o skutečnou soutěž a nikoliv  
o korupční fingování soutěže, výsled-
kem je zpravidla snížení rozpočtova-
ných nákladů. Zejména v době, kdy je  
o práci ve stavebnictví velká nouze.)

Vedle toho musíme počítat s pře-
místěním fotbalového stadionu. Tady 
musím konstatovat, že původní doho-
da s fotbalovým klubem a tělovýchov-
nou jednotou byla jasně definovaná 
tím, že směníme hodnotu za hodnotu. 
Tedy bude vybudováno jedno travna-
té hřiště a zázemí srovnatelné velikos-
ti, které dnes Tělovýchovná jednota 
pronajímá SFK Vrchovina. Jako bonus 
město slíbilo přidat darem pozemek 
na druhé tréninkové hřiště, které bude 
dobudováno později, a na které se po-
kusíme společnými silami získat další 
dotační titul.  Kdyby všichni plnili dané 
slovo vyjádřené písemnou dohodou, 

znamenala by nezbytná investice na 
přemístění hřiště po vysoutěžení do-
davatele stavby cca 40 mil. Kč. Ať po-
čítám, jak počítám, nemohu se dostat 
přes 280 mil. Kč. 

A jak bychom tyto náklady pokry-
li? Základní rozvaha se tvořila před 
pěti lety, kdy finanční krizi nemohl 
nikdo tušit. I meziroční inflace uděla-
la s cenou stavebních prací své. Před-
poklad byl následující: zdroje EU 100 
mil., vlastní zdroje města 120 mil., 
střednědobý úvěr 60 mil., celkem 280 
mil. Přestože díky nízké daňové vý-
těžnosti z minulých dvou let má dnes 
město na svých účtech nejméně o 40 
mil. Kč méně, mohlo vedení města 
hledat v nových ekonomických pod-
mínkách cestu. Zejména etapizací  
a snižováním nákladů na výstavbu 
fotbalového stadionu a úsporou niž-
ší kapacity vodní plochy v projektu 

regecentra a tím i snížení nákladů na 
realizaci tak, aby celkové náklady ne-
přesáhly 250 mil. Kč. Pak by financo-
vání vypadalo následovně:zdroje EU 90 
mil., vlastní zdroje 90 mil., dlouhodobý 
úvěr 70 mil., celkem 250 mil.                                      

Ale velké oči a stoupající nároky zá-
stupců SFK Vysočina udělalo „megalo-
mánii“ z fotbalového stadionu za dvoj-
násobek ceny a nakonec tělovýchovná 
jednota žádá o další pozemek na třetí 
hřiště… ...Nezbývá mi, než říci, že kdo 
chce moc, nemá nakonec nic. Jaké bu-
dou priority současného vedení, neu-
mím odhadnout. Nemyslím si však, že 
to bude nový fotbalový stadion snů. 

Slušnost a korektnost se v dneš-
ní politice nenosí. A současné vedení 
města to svými činy jenom potvrzuje. 
Pokračuje tak jinou formou ve své po-
pulistické předvolební rétorice.

Zdeňka Marková (SNK-ED)

V minulém čísle jsme psali o zastavení výstavby čtyřhvězdič-
kového hotelu s wellnescentrem a bazénem. Místo toho bylo 
vyčleněno padesát milionů na výstavbu sportovní haly. Toto 
téma vzbudilo živou diskuzi, a proto se k němu znovu vracíme.

Vyjádření redakce:
Znovu jsem si poslechla záznam ze zastupitelstva a z něj vyplývá, že o 

možných zdrojích financování výstavby hotelu s bazénem a wellnes hovo-
řil MUDr. Zdeněk Kadlec. Zdeňka Marková se k možnostem úspor umož-
ňujícím realizaci projektu nevyjádřila.

Přiznávám, že z textu by nepozorný čtenář mohl nabýt dojmu, že té-
matem úspor se zabývala paní Zdeňka Marková, což nebylo záměrem re-
dakce. Za případná nedorozumění se proto omlouvám.

Hádky jsou k ničemu, 
řešme problémy města
Nemám chuť pouštět se do účetních hrátek, které obvykle pouze za-

mlžují podstatu věci. Tou je fakt, že pokud bychom měli mít šanci získat 
max. 100 milionů korun způsobem, který naznačuje paní Marková, mu-
seli bychom k tomu zaplatit až 300 milionů ze svého. A ty město nemá. 
Faktem je i to, že schodky hospodaření města za poslední dva roky do-
sáhly téměř 70 mil. Kč, což zkrátka nemůže pokračovat. Říkali jsme to 
před volbami a říkáme to i teď. Nechci nikomu vnucovat názor, co je a co 
není populismus, to musí posoudit každý sám. Mým současným úkolem 
není dohadovat se, proč nemáme peníze, ale vyvést město z krize, kterou 
jsme nezavinili.            Michal Šmarda, starosta

Celkový počet tabulkových míst 
na úřadě se sníží z 86 na 78. „Rušit 
lidem pracovní místa není nic pří-
jemného. Když někdo v dnešní době 
přijde o práci, tak je to většinou vel-
ký osobní problém. Nic jiného nám 
ale nezbývá. Město nemůže utrácet 
víc peněz, než kolik vydělá,“ vysvět-
luje důvody změn starosta Michal 
Šmarda. Starosta se sešel se všemi 
zaměstnanci úřadu a organizační 
změny s nimi prodiskutoval. „Naši 
zaměstnanci omezování počtu 
úředníků samozřejmě nesou těžce, 
ujistil jsem se ale, že nová struktura 
nezhorší práci úřadu. Některé změ-
ny naopak přinesou občanům uži-
tek a lepší služby,“ dodává starosta.

Snížení schodku městské-
ho rozpočtu je prioritou i pro 
místrostarostu Pavla Štorka. „V 
dalších krocích chceme ušetřit na 

provozních výdajích rozpočtu. Za-
vedeme elektronické aukce a spo-
lečné nákupy všech městských or-
ganizací. Úřad má ještě poměrně 
značné rezervy. Chceme-li účelně 
investovat, musíme si pro to vytvo-
řit finanční prostor,“ popsal plány 
rady místostarosta.

I přes zmíněné razantní úspory 
bude město v příštím období poměr-
ně značně investovat do rozvojových 
projektů. „Vzhledem k finanční situa-
ci města pokračujeme v rozpracova-
ných akcích a nově zahajujeme pouze 
ty, které přinášejí více než 50% podíl 
cizích zdrojů,“ uvádí místostaros-
ta Stanislav Marek a dodává, že se 
jedná zejména o rekonstrukci kana-
lizační sítě nebo místních komunika-
cí a chodníků. Celková výše investic 
dosáhne podle Stanislava Marka v le-
tošním roce téměř 60 milionů korun.

Novoměstská radnice zeštíhlí
Úsporné plány nové městské rady se projevily i v organizačních 
změnách na úřadu. Namísto dosavadních šesti odborů (dopravy, 
vnitřích věcí, životního prostředí, stavebního, školství a kultury 
a sociálních věcí) jich bude do budoucna fungovat jen polovina. 

Výsledky ankety z minulého čísla

Možnosti s hotelem umožňují kofinanco-
vání až 100 mil. Kč prostřednictvím ROP

Pro výstavbu bazénu za 90 
milionů korun. (32%) 

Pro výstavbu sportov-
ní haly za 90 milionů korun. 
(32%) 

Pro výstavbu aquaparku za 
150 milionů korun. (23%) 

Pro výstavbu hotelu s well-
nes a bazénem u hřbitova za 
400 milionů korun. (7%) 

Pro výstavbu hotelu s well-
nes a bazénem u Medinu za 
300 milionů korun. (6%) 

počet hlasujících: 256 

bazén

hala

aquapark

hotel 
u hřbitova

hotel u Medinu
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Jakub Pustina četl dětem
První setkání paní uči-

telka naplánovala před 
Vánocemi, a protože Vá-
noce bývají pro většinu z 
nás pohádkové, tak i ba-

bička, která dětem přišla 
číst, byla jako z pohádky. 

Její starodávný kroj a stará 
lampa na stolku, při které čet-

la vánoční pohádku i nás dospělé 
na chvilku přenesla do doby, kdy jsme ještě byli malé 
děti. Babička si s dětmi povídala i o vánočních zvy-
cích a nakonec jim rozdala cukroví, které jim upekla, 
a ovoce. 

Na druhé čtení přijal pozvání pan Jakub Pustina, je 

to operní zpěvák a i pohádku, kterou dětem četl, byla 
o tom, jak hudba dokáže uzdravovat nemocné děti. 
Ale aby se jenom nečetly pohádky, připravila paní uči-
telka pro děti hry s notičkami a povídání o hudbě. Pan 
Pustina zazpíval nejprve sám, a poté společně s dětmi. 
Nakonec je učil zpívat italsky. Největší odměnou a po-
děkováním panu Pustinovi jistě byly nadšené a rozzá-
řené děti, které tiše seděly a s úctou poslouchaly, když 
zpíval nebo četl. O tom jak je těžké zaujmout malé po-
sluchače ví asi své, protože před začátkem řekl, že má 
takovou trému, že by raději zpíval v Národním diva-
dle.

Ráda bych touto cestou za nás rodiče poděkovala 
paní učitelce, že svůj volný čas věnuje tomuto projek-
tu a rodičům, kteří si v dnešní uspěchané době najdou 
čas a přijdou spolu s dětmi. 

Jana Vodičková (foto Jan Truksa) 

Již podruhé jsme se sešli na pátečním podvečerním čtení v rámci projektu „CELÉ ČESKO 
ČTE DĚTEM“, do kterého se zapojila i třída paní učitelky Jarky Truksové 2. A. 

Krátké ohlédnutí
Je pondělí 20. prosince a vybraná skupinka zpěváků a zpěvaček naší školy míří do Domu s pečova-
telskou službou. Dnes je místo tří vyučovacích hodin čeká zpívání vánočních koled a pečení per-
níčků s místními seniory. 

Ti se postupně scházejí. Někteří přicházejí sami, 
jiní v doprovodu pečovatelek, ostatní jsou doprave-
ni v pohodlných křeslech přímo ke stolku. Všichni 
moc dobře vědí, co je dnes čeká. Texty všech koled 
si senioři nacvičovali už čtrnáct dnů předem, a tak se 
všichni s úsměvem na rtech připojují hned při první 
koledě. Následuje jich dalších devět a potom už je čas 
pustit se do práce. Na každém stolku, u kterého vy-
pomáhají milé pečovatelky a několik žáků, už je při-
praveno perníkové těsto, váleček a pár vykrajovátek. 

Plechy se rychle plní rozmanitými tvary a brzy se 
celou jídelnou line příjemná vůně čerstvého cukroví. 
Na každého se při ochutnávce dostalo a pochutnali si 

i ti, kteří se ze zdravotních důvodů do jídelny dostavit 
nemohli. Těm jsme perníčky přinesli přímo do jejich 
bytů a k tomu přidali i pár nejznámějších koled.

Sklízíme aparaturu, uklízíme stoly, myjeme nádobí 
a chystáme se k odchodu. Loučíme se se zaměstnan-
ci, kterým patří velký dík za to, jak velký kus práce od 
doby, kdy byl Dům s pečovatelkou službou otevřen, 
odvedli. Odnášíme si s sebou kus radosti, kterou jsme 
cítili ze všech zúčastněných, a těšíme se na dalších ně-
kolik setkání, která plánujeme v průběhu tohoto roku.

Za ZŠ Leandra Čecha 860 
O. Růžičková, Z. Baxantová, L. Ondrášková

narozené děti: 
28. 12. Samuel Pestr
9. 1. Simona Lukešová
13.1. Matěj Lukeš
22. 1. Štěpán Nuhál
30. 1. Jan Švanda
2. 2. Vanesa Šedá

úmrtí:
31. 1. František Svoboda 
	 (Nové	Město,	1953)
31. 1. Jarmila Boušková 
	 (Nové	Město,	1919)
2. 2. Ester Vítová 
	 (Křídla,	1956)
3. 2. Antonín Kozák 
	 (Daňkovice,	1947)
5.	2.	 Ludmila Chalupová 
	 (Křídla,	1933)
8. 2. Jiří Peňáz 
	 (Nové	Město,	1941)

 z matriky

 muži ženy celkem
Hlinné 94 86 180
Jiříkovice 127  103 230
Maršovice 134 117 251
Olešná 124 118 242
Petrovice 111 103 214
Pohledec 248 247 495
Rokytno 102 111 213
Slavkovice 222 218 440
Studnice 14 16 30
N. Město n.M. 3969 4069 8038

Celkem 5145 5188 10333

19. 2. MUDr. Anna Štěrbová, 
	 Studentská	7,	Žďár	n.Sázavou,	
 566 690 124
20. 2. MUDr. Milena Vránová,
		 Zahradní	580,	Bystřice	n.Pern.,	
 566 553 222
26. 2. MUDr. Magdalena Fillová, 
	 Poříčí	11,	Velké	Meziříčí,	
 566 522 442
27.2.  MUDr. Marwan Zrieka, 
	 Tyršova	223,	Velká	Bíteš,	
 566 533 129

stomatologická 
pohotovostní služba

Počet obyvatel k 1. lednu 2011
(do 31.12.2010 včetně, 

informační systém MV)

Mistrovství světa poprvé v N.Městě 
Největší sportovní akce v historii kra-

je Vysočina se má uskutečnit v roce 2013  
v Novém Městě na Moravě. Jak by se mělo 
naše město zapojit do příprav šampioná-
tu? Dokážeme se poprat s náporem ná-
vštěvníků? Co u nás čeká sportovce z ce-
lého světa? 

Své názory pište na zpravodaj@nmnm.
cz, nechávat je můžete i v kanceláři KD, Měst-
ské knihovně nebo Horáckém muzeu. Té-
matu se budeme obsáhle věnovat příště. 
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Jak jsem se poučil v místopisu
Stále jsem si myslel, že mezi čtyři největší města našeho okresu patří 

Velké Meziříčí.
Z otevřeného dopisu čtyř starostů největších měst okresu Žďár nad 

Sázavou předsedovi vlády uveřejněném v minulém Novoměstsku zjišťu-
ji, že tomu tak není. Asi jsem se mýlil, když tento fakt potvrdily podpisy 
čtyř starostů. Nebo, že by to bylo tím, že v Meziříčí není starosta z ČSSD?

Mgr. Otakar Německý (ODS)

Prohlášení starosty Velkého Meziříčí 
ke schůzce starostů měst Žďárska 
s vedením novoměstské nemocnice

Nemocnice v Novém Městě na Moravě je pro obyvatele Žďárska ne-
zbytným poskytovatelem zdravotní péče a na zachování zdravotní péče 
v plném rozsahu trvá vedení ODS na Vysočině, krajský zastupitelský 
klub ODS i starostové, za ODS zvolení.

Vítal jsem tedy iniciativu zejména svého novoměstského kolegy Mi-
chala Šmardy sejít se s vedením nemocnice proto, abych získal aktuální 
informace o vývoji v nemocnici v situaci ohrožení zdravotní péče, vyvo-
lané nátlakovou akcí LOK Náš exodus – váš exitus (Náš odchod – vaše 
smrt).

Termín schůzky se však na poslední chvíli změnil tak, že jsem se jí ne-
mohl kvůli svým dalším pracovním povinnostem zúčastnit. Jsem proto 
ve spojení se svým novoměstským kolegou Michalem Šmardou, se kte-
rým se shodujeme v názoru, že není možné z ohrožení zdravotní péče 
vytloukat politický kapitál.

Radovan Necid, starosta Velkého Meziříčí

Vážený pane starosto,
Po přečtení 2. vydání Novo-

městska, zejména pak článků po-
jednávajících o zastavení přípravy 
výstavby regecentra (zastupitelé 
se zalekli...) a následně o hrozbě 
uzavření novoměstské Nemocnice 
(otevřený dopis...), jsem spontán-
ně došel k jedinému možnému ná-
vrhu řešení těchto dvou zdánlivě 
nesouvisejících problémů. 

Všechno zlé, je k něčemu dob-
ré, praví přísloví, a proto naplní 
li se katastrofický scénář a dojde  
k provoz ohrožujícímu odchodu 
většiny lékařů z N.M. nemocnice, 
nabízí se tu jedinečná příležitost 
k naplnění touhy mnoha Novo-
měšťáků po důstojném regecentru  
a čtyřhvězdičkovém hotelu. Bez 
stomilionových investic, bez nut-
nosti hledání vhodné lokality, 
zdlouhavé výstavby a hlavně za-
dlužení městské pokladny, udě-
lejme z nemocnice regecentrum  
s hotelem a bazénem!

S úctou Pavel Chudoba

Děkuji za svěží nápad. V ne-
mocnici již bazén je a proti naší 
vůli uzavřený pavilon interny sku-
tečně může sloužit jako hotel. Sta-
čí postavit tobogán. Kéž by součas-
ná situace byla takto veselá. 

Michal Šmarda, starosta

Odvolávám, co jsem opravil a opravuji, 
co jsem neopravil aneb chybička se vloudila

Docela mě pobavila oprava textu Osadní výbory. V předcházejícím 
čísle Novoměstska byli členové osadního výboru z Olešné přiřazeni k Ji-
říkovicím. Jistě byli občané Olešné překvapeni, když v opraveném textu 
byl jejich osadní výbor pro změnu přiřazen Olešnici.

Pevně věřím, že po dlouhé době, kdy Olešná osadní výbor neměla, se 
konečně dočká jeho bezchybné prezentace.

Mgr. Otakar Německý

Po přečtení otevřeného dopisu 
předsedovi vlády, jsem znejistěl. 
Jste starosta anebo jednáte v ja-
kémsi povolebním étosu a neuvě-
domujete si, že je po volbách. Je po 
volbách, a tak jednejte a mluvte 
jako starosta, který jedná i za ob-
čany jiného politického smýšlení a 
nejednejte jako jedinec z řad ČSSD. 
To totiž z toho článku přímo srší. 
Politické vyznání dalších starostů, 
kteří jsou tam podepsáni, nebudu 
ani zkoumat, neboť je to na snadě.

Co se týče lékařů z Nového 
Města na Moravě a jejich akce. Vá-
žený, jedná se o vydírání a to snad 
pochopíte i Vy. Tito lékaři, jsou dle 
mého přesvědčení, ne elita náro-
da, jak se sami nazývají, ale ostu-
da tohoto národa. Je to tupé stádo, 
které aby podalo výpověď ze za-
městnání, potřebují to napovědět, 
neboť sami na to nepřijdou, že jsou 

v zaměstnání nespokojeni. Pokud 
jsem v zaměstnání nespokojen a to 
z jakýchkoliv důvodů, tak odejdu 
jinam. Třeba si zařídím soukro-
mou praxi anebo jdu do soukro-
mého sektoru. Ale chápu, že vydí-
rání se dnes nosí. Jen na doplnění, 
nejsem příznivcem žádné politické 
strany a nikdy v životě jsem v žád-
né straně nebyl a to je mi 56 let.

Jen pro pochopení. Podívejte 
se prosím na mapu a hledejte se 
mnou, ano?

Nemocnice poblíž Nového Měs-
ta na Moravě: Polička, Svitavy, Lito-
myšl, Vysoké Mýto, Havlíčkův Brod. 
Není těch nemocnic v tomto regio-
nu trochu moc. V podstatě – co měs-
to, tak nemocnice. Je toto únosné? Je 
irelevantní jaká tam jsou oddělení, 
neboť provoz těchto zařízení, stále 
stojí nemalé prostředky. Pokud by 
se tyto nemocnice zredukovaly, tak 

by se mohlo lehce stát, že u lékařů, 
kteří chtějí jakoby odejít, by to bylo v 
podstatě žádoucí, neboť stavy léka-
řů v této lokalitě, by tak byly patrně 
předimenzované. Možná, že by bylo 
žádoucí, toto poradit Vašemu poli-
tickému kolegovi – hejtmanu kraje 
Vysočina.

Nebudu Vám radit, ale měl bys-
te do budoucna jednat a mluvit 
jako starosta a ne politik z levého 
politického spektra a v takto slo-
žitých otázkách, nevytloukat poli-
tické body.

P.S. Nosím při sobě kartičku kde 
je psáno, že lékaři, kteří jsou zapo-
jeni v akci děkujeme – atd., mě musí 
nechat být bez jejich pomoci, pokud 
bych ji potřeboval. Není pro mne 
možné, aby mi pomáhali lidé, kteří 
jsou dle mého názoru silně nemo-
rální. Takovými lidmi pohrdám.

Jiří Eder v.r.

Skončí novoměstská nemocnice?

n

SLAVIC CUP 
– KONTINENTÁLNÍ POHÁR

73. RWE ZLATÁ LYŽE 
25.-27.února 2011

areál	Sportovního	klubu	
v	Novém	Městě	na	Moravě

Součástí	závodu	bude	i	odpolední	závod	
dorostu	–	Český	pohár.

Pátek 25.2.2011
		9:30	Start	kv.–	ženy+muži	–	sp.kl.	1,3km
11:00	Rozj.	a	finále	–	sprint	kl.	1,3km	
13:30	Start	kval.	dorost	-	sprint	900m	-	kl.
14:45	Rozj.	a	finále	dor.-sprint	900m	-	kl.
Sobota 26.2.2011
		9:30	Start	mužů	–	15km	klasicky
10:30	Start	žen	–	7,5km	klasicky
12:30	Start	dorost	–	volně		3/5/5/7	hr.	start
Neděle 27.2.2011
		9:30	Start	mužů	–	PUR	7.5/7.5km
10:30	Start	žen	–	PUR	5/5km
12:30	Start	dorost	–	klasicky	5/7/7/10	
										interval.start

Horácká galerie zve:
Toleranční modlitebny 

na Vysočině 
1. února - 13. března 2011         

Jedná se o fotografie a doku-
mentaci evangelických staveb na 
Vysočině.

Bohumil Teplý - Stopy času
3. února - 8. května 2011

Sochař a medailér Bohumil 
Teplý objevuje krásu v poselstvích 
přírody, která se mu stala nevyčer-
patelným zdrojem inspirace.

Horácké muzeum zve:
„Petr Fafílek 

– Nálady Vysočiny“
Prodejní výstavka obrazů no-

voměstského samouka, která po-
trvá do 31. března 2011.

„Nezradíme 1938“
Výstava československého 

opevnění z let 1935 – 1938, která je 
připravená ve spolupráci s Muze-
em československého opevnění ve 
Slupi u Znojma.

pozvánky, listárna

Otevřený dopis
starostovi
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Uběhlo přes půl roku, co vychází Novoměst-
sko v nové podobě. Čtenář tuto změnu ovlivnit 
nemohl, šlo asi o rozhodnutí celé městské rady 
a bez zdlouhavého vysvětlování proč vlastně. 

Úvodní stránka je pro někoho moderní, další 
ji hodnotí jako stránku inzertního časopisu. Sly-
šel jsem i nový název, Novoměstský blesk. Zjiš-
ťuji, že Novoměstsko a jeho podtitulek již nepře-
krývá činčila, parní lokomotiva či hudebník, ale 
text přes něj přechází. Zaregistroval jsem i změ-
nu znaku z NKZ na znak města, což je dobré, 
protože nejen kulturou živ je člověk. V posled-
ním čísle ale opět zmíněný nešvar, tentokrát je 
dokonce překryt tanečníky znak města.

Své stálé místo: „Na okraj“ vystřídaly „do-
tazy a stížnosti občanů“, „matrika“, „z  jednání 
městské rady“, „kulturní akce“, ,,významná vý-
ročí.“  Ostatní příspěvky – z mého pohledu, bez 
ladu a skladu, kde na začátku, poté uprostřed  
a na konci je něco ze sportu. To samé platí  
o kultuře a mezitím nepřehledná změť různě do 
očí bijících reklam, v kterých se ztrácí blahopřá-
ní někomu k narozeninám. Vše psáno různým 
písmem různých stylů a velikostí s texty za-
cházejících do obrázků. Za ukázku stojí třetinu 
stránky zabírající oznam na svoz komunálního 
odpadu. Uprostřed tohoto ,,rozsáhlého“ článku 
se dozvídáme, že to co čteme, si přečteme znovu 
z informací nám vhozených do schránky. 

Docela mi chybí i trocha toho politického 
hašteření v korektním duchu, ne o tom, co kte-
rý člověk kde zvoral, ale co my (a třeba i politic-
ké strany) bychom dělali jinak a v konkrétních 
případech. Já, jako občan, si přeji být informo-
ván o různých pohledech na věc různých poli-
tických stran. A nemusí to být pouze jedenkrát 
za čtyři roky (např. volby). 

V posledním čísle loňského roku v rubrice 
Na okraj se slibovaly změny, a to v menším po-
čtu stran, ale i méně inzerátů. Ke dni 6.2.2011 
je počet stran stejný, inzerátů přibylo. Vím, že 
díky inzerátům je jistý příjem pro Novoměst-
sko, ale proč se nedomluvit s okolními obcemi, 
na nějakém rozumném příspěvku z jejich roz-
počtů na vydávání tohoto periodika.

A protože v podtitulku Novoměstska sto-
jí, že je čtrnáctideníkem občanů Nového Měs-
ta a okolí, snažím se být jedním z těch, kteří se 
o svůj názor podělili s ostatními. A čím víc ná-
zorů, námětů, ale i odpovědí na různá témata 
bude, tím více bude Novoměstsko čtivější.

S přátelským pozdravem váš čtenář
M. Rolinek

 
Vážená redakce, 
vážený pane starosto a místostarosto,
V loňském roce jsem se opravdu upřímně 

těšil na změnu ve vedení i vydávání zpravodaje 
Novoměstsko, myslel jsem si, že změna může 
být jenom pozitivní. První čísla v novém kabátě 

jsem bral s rezervou, říkal jsem si, že se „usadí“ 
jak obsah, tak gramatické chyby, které se zde 
najednou vyskytovaly. Postupně jsem však na-
býval čím dál větších pochybností nad úrovní 
zpravodaje. Gramatické chyby se objevují ne-
ustále, navíc jsem si myslel, že většina obsahu 
bude autorskou prací redaktorky, místo toho 
jsou její prací průměrně 2 - 3 články, ostatní 
je práce zadarmo fungujících přispěvovatelů. 
Takové události, jako například návštěva pre-
zidenta republiky, jsou odbyty pár řádky (jako 
kdyby prezident navštěvoval Nové Město čty-
řikrát ročně), za to dvě třetiny obsahu více čísel 
zabíraly články cestovatele, který ani nesouvi-
sí s Novým Městem. Tím nechci říct, že by jeho 
články nebyly zajímavé, jen nevím, jestli sem 
patří a jestli mají větší vážnost než třeba prezi-
dent státu.

Suma sumárum mi přijde, že každému číslu 
Novoměstska jsou věnovány přibližně hodina 
čistého času. Pokud to tak opravdu je, je výho-
dou, že bude zpravodaj mnohem levnější a jako 
člena osadního výboru mne těší, že bude roz-
počet naší místní části o to méně zatížen.

Tuším ale, že to tak není, pak mi nedá, abych 
na tento nešvar neupozornil a zeptal se, zda se 
jím bude někdo zabývat a zda je v dohlednu ně-
jaký pozitivní posun.

Abych v mém mailu jenom nekritizoval, tak 
„nové“ Novoměstsko má pro mne jedno velké 
plus: jeho čtení mi nezabere více jak dvě minu-
ty, což je v dnešní moderní „uspěchané“ době 
nezanedbatelné plus.

Robert Zelený, Rokytno
(oba příspěvky jsou redakčně kráceny)

Byl bych rád, kdyby se Novoměstsko stalo 
nejen místem, kde se lidé dovědí o tom, co se 
ve městě dělo a bude dít. Chtěl bych, aby se v 
našem zpravodaji podařilo vytvořit prostor pro 
diskuzi nad tématy, které město a jeho občany 
zajímají nebo trápí. Vytvořili jsme poradní ko-
misi Rady města, která je složená z nezávislých 
odborníků, majících dlouholeté zkušenosti s 
prací v médiích. Po konzultacích v této skupině, 
předložila redaktorka Novoměstska Radě měs-
ta návrh nové grafické podoby a pevné struk-
tury zpravodaje. Věřím, že se nám společně 
podaří naše noviny vylepšit a dosáhnout lepší 
informovanosti veřejnosti, zároveň bych byl 
rád, kdyby se Novoměstsko stalo dobře fun-
gující platformou pro vzájemnou komunikaci 
mezi městem a jeho obyvateli.

Michal Šmarda, starosta

I já cítím, co bylo špatně. A snažím se chyba-
mi poučit. V mém návrhu Radě města je ustále-
ná grafická podoba zpravodaje, na které se ještě 
bude pracovat, a více bychom jí věnovali pro-
stor v dalším čísle. Počítá se totiž se zapracová-

ním nového loga mikroregionu Novoměstska, 
ale i heraldických barev města. 

Jednotlivé rubriky jako: „z matriky“, „kul-
turní akce“, ale i prostor věnovaný školám, 
sportu, historii a publicistice, by čtenář měl 
najít na stejných stranách. I s politikou se po-
čítá. Ráda bych pravidelně oslovovala konkrét-
ní osoby, aby se vyjádřili k určité problema-
tice. Další rozměr zpravodaje je interaktivní 
propojení pomocí anket a zapojení čtenářů do 
rozhodování o životě města. Anketu najdete  
i v tomto čísle. Hlasovat můžete prostřednic-
tvím internetu na stránkách http://noviny.
nmnm.cz/ nebo osobně v Městské knihovně. 

Vyjádřit se můžete i k nově navržené kon-
cepci Novoměstska. Napište mi Vaše názory  
a připomínky. Jednou z klíčových změn je i pe-
riodicita, noviny budou od března vycházet 
jednou za měsíc. Přibude tak počet stran, na 
celkových nákladech město ale výrazně ušetří.   

Rozloženi po stranách: 
1. Hlavní téma, rozhovor (osobnost čísla), obsah
2.  Zprávy – společenské, aktuality
3. Zprávy – z radnice, zastupitelstvo, anketa (vy-

hlášení a vyhodnocení)
4. Publicistika, zajímavosti, stomatologická po-

hotovost
5. Publicistika, zajímavosti, z matriky, program 

klubu seniorů
6. Sportovní program, sport 
7. Sport, miniBazar
8. Kultura, pozvánky HM a HG, řádková inzerce
9. Kultura, kulturní kalendář
10. Z historie, osobnost čísla (dokončení)
11. Listárna, hlavní téma, ankety - o hlavním té-

matu a co příště 
12. Hlavní téma (dokončení), ankety – o hlavním 

tématu a co příště 
13. inzerce 
14. školy, zájmová sdružení 
15. Místní části – uplynulý rok, plánované akce 
16. inzerce 
17. inzerce 
18. inzerce 
19. inzerce 
20. Publicistika, zajímavosti

Chybí Vám v navržené koncepci ještě něco? 
Pomozte mi svými názory zkvalitnit zpravo-
daj Novoměstsko. Napište mi na zpravodaj@
nmnm.cz nebo volejte, piště sms na tel: 722 905 
756 (redaktorka Veronika Klapačová). 

Změny zpravodaje Novoměstska
Začátkem února přišly do redakce i na stůl vedení města dva emaily, které připomín-
kují podobu i obsah zpravodaje Novoměstsko. Jejich načasování je více jak trefné. Stej-
ným tématem už se v průběhu ledna začalo zabývat vedení města i redakce. 

Další zpravodaj:
Další číslo Novoměstska, UŽ MĚSÍČNÍKU, 

bude mít uzávěrku v pondělí 21. 2. 2011, do 
distribuce se dostane 1.3. S dalšími uzávěrka-
mi můžete počítat kolem 20. každého měsí-
ce. Vaše příspěvky a inzerci posílejte na inter-
netovou adresu zpravodaj@nmnm.cz nebo je 
můžete zanechat v kanceláři Kulturního domu, 
Městské knihovně nebo Horáckém muzeu. Pří-
padné dotazy směřujte na tel: 722 905 756 (re-
daktorka Veronika Klapačová). 
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písemná přihláška do výběrového řízení: 
musí obsahovat jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost 

uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu uchazeče nebo číslo dokladu o 
povolení k pobytu jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče

doklady, které uchazeč předloží: 
- životopis uchazeče 
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
- originál nebo ověřenou kopii lustračního osvědčení dle §4 odst. 1 a čestné prohlášení dle §4 odst. 3 zák. 

č. 451/1991 Sb., v platném znění (tzv. lustrační zákon, nevztahuje se na osoby narozené po 1.12. 1971) 

písemná přihláška do výběrového řízení: 
musí obsahovat jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost 

uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu uchazeče nebo číslo dokladu 
o povolení k pobytu jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče

doklady, které uchazeč předloží: 
- životopis uchazeče 
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
- originál nebo ověřenou kopii lustračního osvědčení dle §4 odst. 1 a čestné prohlášení dle §4 odst. 3 zák. 

č. 451/1991 Sb., v platném znění (tzv. lustrační zákon, nevztahuje se na osoby narozené po 1.12. 1971) 
- písemný návrh koncepce řízení a správy příspěvkových organizací zřízených městem v rozsahu min. 

jedné strany A4 (vč. např. návrhu organizačních změn spočívajících ve změně struktury a počtu or-
ganizací, změně využití spravovaných nemovitostí apod.)

Město Nové Město na Moravě
tajemník Městského úřadu Nové Město na Moravě 

vyhlašuje výběrové řízení  na obsazení pracovních míst

vedoucí/ho odboru stavebního a životního prostředí 
MěÚ Nové Město na Moravě

vedoucí/ho odboru školství, kultury, 
cestovního ruchu a sociálních věcí 

MěÚ Nové Město na Moravě
požadujeme zejména:   
- státní občanství ČR, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost ve smyslu §4 

zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků, v platném znění, ovládání jednacího 
jazyka, splňování předpokladů dle zák. č. 451/1991 Sb., v platném znění (tzv. lustrační zákon)  

- kvalifikační předpoklady dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě, v platném znění 

- praxe nejméně 2 roky v oboru nebo ve veřejné správě výhodou, ale ne podmínkou 
- znalost problematiky a legislativy v oblasti stavebního zákona, oblasti životního prostředí výhodou, 

ale ne podmínkou  
- znalost problematiky územně samosprávných celků výhodou, ale ne podmínkou 
- zvláštní odborná způsobilost některé ze správních činností výhodou, ale ne podmínkou 
- znalost cizího jazyka výhodou, ale ne podmínkou 
- organizační a řídící schopnosti
- komunikační, prezentační a vyjednávací schopnosti 
- samostatnost, vysoké pracovní nasazení, odpovědný přístup k plnění úkolů
- používání a znalost běžného kancelářského software (zejm. textový, tabulkový editor, Internet) 
- řidičské oprávnění skupiny B

požadujeme zejména:   
- státní občanství ČR, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost ve smyslu 

§4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků, v platném znění, ovládání jed-
nacího jazyka, splňování předpokladů dle zák. č. 451/1991 Sb., v platném znění (tzv. lustrační zákon)  

- kvalifikační předpoklady dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě, v platném znění 

- praxe nejméně 2 roky v oboru nebo ve veřejné správě výhodou, ale ne podmínkou 
- znalost problematiky a legislativy v oblasti školství, sociálních věcí, příspěvkových organizací vý-

hodou, ale ne podmínkou  
- stavebního zákona, oblasti životního prostředí výhodou, ale ne podmínkou  
- znalost problematiky územně samosprávných celků výhodou, ale ne podmínkou 
- zvláštní odborná způsobilost některé ze správních činností výhodou, ale ne podmínkou 
- znalost cizího jazyka výhodou, ale ne podmínkou 
- organizační a řídící schopnosti
- komunikační, prezentační a vyjednávací schopnosti 
- samostatnost, vysoké pracovní nasazení, odpovědný přístup k plnění úkolů
- používání a znalost běžného kancelářského software (zejm. textový, tabulkový editor, Internet) 
- řidičské oprávnění skupiny B

lhůta pro podání přihlášky: doručením písemné přihlášky s požadovanými doklady v zalepené obálce do 07.03. 2011 na adresu: 
Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, k rukám tajemníka s tím, že na obálce bude uveden text „výběrové řízení VO stavební a životní prostředí“

nabízíme: perspektivní pozici, pracovní poměr na dobu neurčitou, 11. platovou třídu, možnost dalšího vzdělávání a osobního růstu, předpokládaný termín nástupu duben 2011
Úplné informace o výběrovém řízení jsou k dispozici na úřední desce MěÚ Nové Město na Moravě (umístěna na Vratislavově náměstí před budovu MěÚ Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 a na interne-

tových stránkách Města Nového Města na Moravě www.nmnm.cz v sekci úřední deska nebo v sekci volná pracovní místa). Bližší informace rovněž na tel. č. 566 650 203, e-mailu tajemnik@nmnm.cz  
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Barbora Koudelková - beseda
KD,	sál	č.1,	Nové	Město	v	17	hod

Rodinka
komedie,	kino,	N.	Město	v	19:30	hod

bratři Nedvědi 
koncert,	KD,	Nové	Město	v	19	hod

Zdravý životní styl 
beseda,	DPS,	Nové	Město	v	17	hod

Hospicový večer
DPS,	Nové	Město	v	18	hod

Děcka jsou v pohodě 
komedie,	kino,	N.Město	v	19:30	hod

Carsassone 
stolní	hry,	DDM	Klubíčko,	N.Město	od	9h.

Paranormal Activity 2 
horor,	kino,	N.Město	v	19:30	hod

21 .- 24.  Jarní bazárek
DDM	Klubíčko,	N.	Město,	8	-	16	h.

Na vlásku 
komedie,	kino,	N.Město	v	17:00	hod

Ples Nemocnice NM a Medinu
KD,	Nové	Město	v	19:30	hod

Maškarní karneval
hasičárna	Olešná	od	14	hod

Dívka, která kopla do vosího hnízda
thriller,	kino,	Nové	Město	v	19:30	hod

kulturní kalendář
únor

15.

16.

17.

18.

23.

19.

21.

25.

Hospicový 
večer
V rámci tradičních „hospi-

cových večerů“ pozvalo Hospi-
cové hnutí - Vysočina, o.s. léka-
ře z Masarykova onkologického 
ústavu v Brně MUDr. Ondře-
je Slámu, který přednese pří-
spěvek na téma Péče o pacienta  
v terminálním stádiu. Věříme, 
že zájemci o hospicovou téma-
tiku tento program navštíví a 
využijí možnosti se také aktiv-
ně zapojit do diskuze. „Hospico-
vý večer“ se koná ve čtvrtek 17. 
února od 18 hodin v Domě  
s pečovatelskou službou na Žďár-
ské ulici č. 68 v Novém Městě na 
Moravě a bližší informace získá-
te na tel. čísle 566 615 198 nebo  
na www.hhv.cz. 

Krajské úřady kraje Vysočina finalizují v těch-
to dnech přípravy k rozhodování Rady kraje 
Vysočina nad budoucností středního školství 
v rámci kraje. 
Tak, jak jsme měli možnost se s těmito podklady se-

známit a diskutovat je, nabyli jsme přesvědčení, že při-
pravované změny nejsou cíleny správným směrem  
a jsou připraveny překotně a na základě ne zcela objek-
tivní analýzy. Avizovaný ekonomický prospěch (velmi 
nekonkrétně formulovaný), jako výsledek těchto změn, 
rozhodně podle našeho názoru nebude tak významný, 
jako „neekonomické“, ale o to zásadnější dopady na do-
stupnost a kvalitu středoškolského vzdělávání.

Na tento problém reagujeme jako občané Nového 
Města na Moravě sestavením petice k rukám hejtma-
na kraje Vysočina a krajským úřadům. Z jejího obsahu 
si dovolujeme citovat:

„…Konkrétní navrhovaná opatření, která se nás  
a našich dětí dotýkají v regionu Nového Města na Mo-
ravě, tedy sloučení Gymnázia V. Makovského a SOŠ 
Nové Město na Moravě (nebo jiné střední školy) a zru-
šení osmiletého gymnázia, chápeme v tomto kontextu 
jako neověřený experiment, který kvalitu a dostupnost 
vzdělávání nepochybně zhorší, poboří déle než sto let 
budovanou tradici a vážnost školy ve jménu nekon-
krétního ekonomického prospěchu.

Jako občané regionu Vysočina nesouhlasíme  
s koncepčním materiálem předloženým krajem Vyso-
čina, který se týká výrazných zásahů do vzdělávací-

Čas výsevů
Během února nasejte pap-
riky výsevem do misek za 
okno a udržujte teplotu do 
20 stupňů.
Pro předpěstování sadby vy-

sejte také celer a po 14 dnech do-
sejte rajčata. Dále přisejte kapus-
tu, květák, kedlubny, majoránku a 
brokolici. Do studeného pařeniště 
vysejte špenát, ředkvičky a drob-
ný salát. Ten kdo se již nemůže 
dočkat sluníčka a zeleně, může za 
okno vysít na vlhkou vatu řeřichu, 
která vzejde za tři dny a je výbor-
ným doplňkem do salátů a poma-
zánek. Nezapomeňte na letničky 
- lobelky, petunie, pelargonie, be-
gonie, nestařec, verbeny a šalvěj.

Mnoho pěstebních úspěchů přeje 
Jirčíková Milena

Děkuji za projevy soustrasti, květinové dary a účast v tak hojném počtu 
při posledním rozloučení s panem Ludvíkem Slámou dne 22.1.2011.

poděkování

Odešlas, maminko, neznámo kam, 
vzpomínka na Tebe zůstala nám. 

Vzpomínka krásná, maminko milá, 
tys vždycky jen pro nás žila. 

Dne 22. února 2010  vzpomeneme 3. výročí úmrtí 
naší drahé maminky a babičky

paní Ireny Skřipské z Nového Města na Moravě.
S láskou vzpomíná dcera a synové s rodinami.

Dne 5.  února 2011 by se dožil náš syn 
Stanislav 25 roků.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi, 
s láskou rodina Oravcová

vzpomínky

ho systému v našem regionu. Nejen, že koncepce není 
dostatečně ekonomicky vyjádřena, ale není ani ob-
jektivně podložená, neboť primárně vychází pouze  
z výsledků účelového dotazníku, který byl krajem Vy-
sočina zadán pouze základním školám bez jakékoliv 
snahy získat názory středních škol a následně ve své 
koncepci tyto údaje zohlednit. Žádáme Vás, abyste ten-
to „experiment“ pozastavili a vypracovali novou, ob-
jektivní a jasnou koncepci zohledňující všechny sou-
časné i analyticky podložené budoucí potřeby na všech 
úrovních systému vzdělávání v našem kraji.“

Podporu citované petici můžete vyjádřit i vy, ob-
čané Nového Města. Podpisové archy jsou k dispozici 
na těchto místech do 28. 2. 2011:

 � V budově Gymnázia V. Makovského (Leandra Če-
cha 152) – ve studovně (přízemí) nebo v tělocvič-
nách

 � V prodejně Drogerie TETA, Vratislavovo náměstí 
 � V prodejně mobilních telefonů Jiří Němec, Vrati-
slavovo náměstí

 � V Městské knihovně, Tyršova 1001
Plné znění výzvy je k dispozici i na internetových 

stránkách Gymnázia V. Makovského, kde si můžete 
stáhnout i formulář na podpisový arch. 

Věříme, že s vaší podporou dokážeme připravova-
né nesystémové změny zastavit a zacílit snahu uše-
třit tam, kde bude skutečně prospěšná. Za podporu 
všem předem děkujeme.

Za petiční výbor Martina Fuksová

Výzva k podpoře petice

26.
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Pronajmu byt 2+1 v klidné části 
N. Města na Moravě. Volný duben 
2011. Tel.: 606 725 505.

Mladý pár hledá podnájem 1+1 
– 3+1 v Novém Městě či okolí. Jen 
slušné nabídky na tel.: 739 941 306.

Rodina se dvěma dětmi hledá k 
pronájmu byt 3+1 v Novém Městě 
na Moravě. Prosíme, volejte na tel.: 
566 532 231, nebo zanechte zprávu 
na tel.: 777 250 265. 

Prodám byt v N. Městě, je to 
ve vilce se 3 byty. Zahrada 900 m2 
kolem domu. Možnost výstavby 
garáže na pozemku. Cena doho-
dou, nutná rozsáhlejší rekonstruk-
ce. Tel.: 776 006 859.

Prodám 2 kusy nových přikrý-
vek z pravého prachového husího 
peří v bílé sypkovině cena 1000 Kč 
za 1kus. Tel.: 737 464 006.

Prodám levně nerezový dřez 
kulatý, 2x bedna na peřiny („pe-
řináč“), 2x křeslo starší zachova-
lé, vhodné na chatu. Tel.: 603 969 
629.

Koupím jehlu do starého radio-
-gramofonu RESPROM  A - 104. 
kontakt.jh@seznam.cz, tel: 602 
888 914.

miniBazar Koupím byt aspoň 2+kk (větší 
by byl lepší) a nebráním se ani do-
mečku. SMS na 773 931 309.

Koupím garáž v Novém Městě. 
Tel.: 728 408 134.

Koupím starší elektrický spo-
rák. Tel.: 724 947 760.

Prodám dům v rekonstrukci v 
Maršovicích u Nového Města n. 
M., možnost k bydlení i podnikání. 
Tel.: 724 161 150.

Prodám 5 kusů ocelových pří-
hradových vazníků na střechu o 
půdorysu 12x16 metrů. Cena do-
hodou. Tel.: 777 610 822.

Hledáme brigádníky, brigád-
nice na rozvoz knih s vlastním au-
tem. Vhodné i pro důchodce, mož-
no dlouhodobě. Tel.: 739 067 695.

Prodám štěpkovač LH 200G, 
průměr větví 6 cm, v záruce, za po-
loviční cenu. Tel.: 724 161 150.

Hledáme pronájem bytu 2+1 
nebo 2+kk v Novém Městě. Tel.: 
608 563 993.

Koupím poštovní známky, po-
hledy, obálky, bankovky, tuzexové 
bony, losy, akcie, celé sbírky - větší 
množství - pozůstalost po sběrate-
li. Platím v hotovosti nejvyšší mož-
né ceny. Info: tiskárna@komurka.
cz, nebo tel.: 724 22 92 92.
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Když se před ZUŠ v Novém Městě objevil krásný plakát s heslem 
„Karty jsou rozdány“ a zval na ples, my, kteří jsme se rozhodli 
ho navštívit, jsme netušili, jaký krásný a nezapomenutelný zá-
žitek je nám připraven.
Hudba byla zcela v rukou učitelů a žáků školy. Doslova úžasná byla 

podívaná na 40ti členný sbor žáků se svým dirigentem panem učitelem. 
„Klobouk dolů“, nacvičit něco takového není záležitost měsíců, ale jsou 
to léta mravenčí obětavé práce, převážně ve volném čase. A hned násle-
dovalo vystoupení baletního oboru opět za zvuků rytmické hudby. Ra-
dost se dívat na ty hezké a šikovné děti. „Zlatým hřebem“ bylo vystoupe-
ní bubeníků pod vedením pana učitele Orla. Kdo zavřel na chvíli oči, měl 
pocit, že je u tropického pralesa. Kde jste se to pane učiteli naučil?

V rámci aktivního přístupu daňové správy k veřejnosti provedou pra-
covníci 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 ode-
vzdání daňových přiznání následovně:

Na Finančním úřadě:
od 14. 3. 2011 do 18. 3. 2011        
- pondělí a středa od 8,00 do 17,00 hodin
- úterý a čtvrtek  od 8,00 do 15,00 hodin
- pátek  od 8.00 do  14,00 hodin
od 21. 3. 2011 do 25. 3. 2011
- pondělí až pátek od 8,00 do  18,00 hodin
26. 3. 2011
- sobota  od 8,00 do  12,00 hodin
28. až 31. 3. 2011
- pondělí až čtvrtek od 8,00 do  18,00 hodin

Další rozšíření úředních hodin mimo Finanční úřad
  místo výběru     den    čas  
Nové Město n.M.  
prostory městského úřadu 16. 3. 2011 8 – 16 h.
prostory městského úřadu 23. 3. 2011 8 – 16 h.
Jimramov 
prostory úřadu městyse  21. 3. 1011 8 – 15 h.

Pracovníci FÚ nebudou v těchto obcích vybírat daňové povinnosti 
v hotovosti.

Případné další informace k výběru daňových přiznání mohou po-
platníci získat telefonicky na čísle 566 652 311.

Placení daní
Daňovou povinnost na dani z příjmů fyzických osob může poplatník 

uhradit následujícím způsobem:
Převodem ze svého účtu u peněžního ústavu na příslušný bankovní 

účet – číslo 721-7626751/0710, variabilní symbol – uvede své rodné číslo, 
konstantní symbol - 1148 

Poštovní složenkou, kterou obdrží na každém poštovním úřadu. Pou-
žití této složenky je v roce 2011 již zpoplatněno!

Na pokladně Finančního úřadu ve Žďáru n. S., 
a to v následujících pokladních hodinách: 
- pondělí a středa   8,00 – 17,00 hodin
- 21. 3. až 25. 3. 2011 (každý den)  8,00 – 17,00 hodin
- 26. 3. 2011 (sobota)    8,00 – 12,00 hodin 
- 28. až 31. 3. 2011 (pondělí až čtvrtek) 8,00 – 17,00 hodin 
Při výběru daňových přiznání pracovníci FÚ zabezpečí nezbytnou 

součinnost, potřebnou k řádnému splnění povinnosti poplatníků podat 
daňové přiznání. Osobní předání na FÚ a okamžitá kontrola správnos-
ti vyplnění daňového přiznání a povinných příloh šetří čas i občanům  
v rychlém, bezproblémovém daňovém řízení.  

Finanční úřad preferuje podání daňového přiznání elektronicky. 
Od roku 2002 je plně funkční aplikace „Elektronické podávání“, která 
umožňuje odeslání daňového přiznání bez nutnosti návštěvy finanční-
ho úřadu nebo pošty, avšak za podmínek zveřejněných na webové ad-
rese (http://cds.mfcr.cz). Elektronicky lze daňové přiznání podat také 
pomocí datové schránky. Rovněž daňové přiznání lze elektronicky vy-
plnit, zkontrolovat, vytisknout a podepsat a následně podat osobně na 
FÚ nebo jej doručit poštou. Bližší informace o těchto možnostech podání 
získáte na již zmíněné internetové adrese.

Karty jsou rozdány

Velké díky i za ty děti, které mají štěstí na obětavé a schopné učitele, 
kteří by si jistě zasloužili lepší finanční ocenění své práce, ale jsou povo-
lání, u kterých se předpokládá morální a vyšší princip! 

Ples graduje, a tak se blížím ke konci vyprávění. Vystupují žákyně – 
zpěvačky, jejichž rodiče sedí nedaleko našeho stolu, pozoruji je a zároveň 
poslouchám obě děvčata. Škoda, že výraz ve tváři rodičů – štěstí, radost 
i trochu pýchy nemohla vidět pani učitelka, která zpěv vyučuje. Byla by 
to pro ni velká odměna, snad větší, než přidání peněz. A poslední dík je 
hudebnímu tělesu učitelů, celému učitelskému sboru a pani Urbanové, 
která se celý večer starala o pohoštění pro všechny žáky. 

Nakonec jsme si pěkně zatancovali a já jsem si řekla, že mě bylo ctí 
pracovat mnoho let v tak úžasné škole, jako je novoměstská ZUŠ. 

Děkuji Vám, milí kolegové, že neodcházíte! Karty jsou rozdány, teď 
hádejte kdo je vítězem!!!

Mgr. Eva Brychtová

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 n.S. pro veřejnost


