
proběhlo na radnici ve Svratce otevírání
obálek na základě ukončení výběrového
řízení. Požadavky zadávacích podmínek
splnila firma THT Polička s.r.o., která se
stane dodavatelem CAS. Vysoutěžená
cena představuje částku 6.198.830,- Kč
včetně DPH. A tak se můžeme společně
s našimi hasiči těšit na CAS 20 – T 815
4x4.2…☺

Proto poděkování všem, již nejme-
novaným dárcům…☺ Všem dárcům,
kteří do dnešní uzávěrky Novinek tj., do
19. 7. 2018 přispěli svým finančním da-
rem našim dobrovolným hasičům na
pořízení nové CAS, co nejsrdečněji dě-
kuji. Jména dárců zde již neuvádím, a to
z důvodu ochrany osobních údajů fyzic-
kých osob v souladu s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady EU
2016/679…atd. � Celková částka na
čísle účtu: 2227751/0100 pod variabil-
ním symbolem 150, zatím činí
340.193,- Kč…☺☺☺

„Věř tomu, kdo Tě nezklamal 
a nezklam toho, kdo Ti věří“.
(William Shakespeare)

Krásný každý den a vždy jen skvělou
letní, prázdninovou náladu s úsměvem
na tváři, Vám přeje

František Mládek, Váš starosta

chvíli posteskli ☺☺☺.
Terénní úpravy u DPS. Zde v sou-

časné době připravujeme základnu pro
zahradní domek, který bude sloužit
hlavně obyvatelům žijících v nájemních
bytech tohoto objektu. Zemní práce
včetně vybudování základní desky a
opěrné zídky zrealizují zaměstnanci
TESS. Montáž domku proběhne v
průběhu měsíce srpna, dodavatelem i
výrobcem je zdejší firma Delta Svratka
s.r.o…☺

Nová vrata u garáží v TESS. Hned
troje nová garážová vrata jsme pořídili
ke stávajícím garážím hlavní budovy
technických služeb. Stará ocelová a
netěsnící vrata, kde hlavně v zimním ob-
dobí docházelo k velkým únikům tepla,
nahradila vrata sekční /rolovací s dálko-
vým ovládáním/, plastová a tepelně izo-
lovaná. Příští rok nás čeká ještě výměna
posledních vrat garáže, kterou v součas-
nosti pronajímáme.Tato stavební akce je
spojena s celkovým zateplením budovy,
která bude spolufinancována z dotace
POVV /Program obnovy venkova
Vysočiny/ - ve výši 127.000,- Kč.
Celková spoluúčast města bude ve výši
cca 265.000,- Kč. Zateplení budovy,
včetně kompletního zateplení stropních
částí garáží, budeme rovněž realizovat
svými zaměstnanci RR, kteří stavebně
připravili i otvory pro montáž výše
zmíněných garážových vrat. V letošním
roce zde máme naplánovanou ještě ply-
nofikaci všech objektů v areálu, včetně
osazení plynovými zdroji tepla. Ve
všech těchto prostorách dojde konečně k
významným úsporám finančních nákla-
dů vynakládaných celá desetiletí za vy-
tápění elektrickými zdroji tepla…☺
Plynofikace TESS včetně zrealizování
všech přípojek, pořízení 3 kusů HUP,
připojení a dodání plynových kotlů bu-
de představovat částku cca 500.000,-
Kč. Na tuto akci jsme vypsali výběrové
řízení. K podání cenové nabídky byly o-
sloveny místní firmy. Společně s tím by-
lo vypsáno i výběrové řízení na dodava-
tele nového plynového kotle do DPS.

Na „Utopenci“ se rodí další část
„Přírodní zahrady Svratka“. Možná
jste si všimli, na „Utopenci“ se již delší
dobu pracuje. Právě zde probíhají terén-

ní úpravy. Přesouvají se hromady hlíny
a rovná se terén. Celý pozemek zaseje-
me trávním semenem. Odstraníme ple-
chový plot našeho bývalého areálu a
propojíme tak obě lokality. Dva ka-
menné valy budou skvělým doplňkem
parčíku, který se stane další klidovou a
odpočinkovou zónou blízko středu mě-
sta. Hned za mostem přes Řivnáč vznik-
ne na zpevněné ploše dvacet parkova-
cích míst pro osobní automobily, které
budou využívány hlavně při pořádání
různých akcí – RETRODEN,
Kateřinské trhy ap… ☺

„Lesní cesta Hrnčířská“ má svého
dodavatele stavby. Výběrového řízení
se zúčastnily tři oslovené stavební firmy.
Zadávacím podmínkám, které zpraco-
vala firma ALNIO Group s.r.o. nejlépe
vyhověla firma SPH stavby s.r.o.
Bystřice nad Pernštejnem /nejnižší ce-
na/, se kterou byla následně i podepsána
Smlouva o dílo. Realizace by měla
proběhnout dle přidělené dotace na jaře
příštího roku.

Nová CAS je hlavní investicí pro
letošní rok. Jak již víte, předpokládaná
cena se pohybuje okolo šesti milionů
korun. Dva miliony pět set tisíc činí do-
tace z FZŠ-MV ČR /z Fondu zábrany
škod na rok 2018/. Kraj Vysočina jsme
požádali o částku pět set tisíc a zbytek je
podíl města. Dne 5. června 2018

Vážení a milí spoluobčané, dnes má
svátek Věroslav. Dle jmenné statistiky
se jedná o 190. nejčastější jméno.
Mužské jméno Věroslav má slovanský
původ. Překládá se ze slov víra a sláva -
člověk věřící a slavný. Ve Svratce
žádného Věroslava neznám, ale přesto
přeji nositelům tohoto jména krásný
den. Dodatečně přeji i Annám vše nejle-
pší k svátku včerejšímu a Viktorům k
zítřejšímu.

Pranostiky v červenci: „Svatá Anna
– chladna z rána“ ,„Když žáby v létě
zrána hlasitě kvákají, rychlý déšť a
přívaly znamenají“. Doufejme tedy, že
si tepla ještě užijeme i v srpnu a konečně
i dešťů, avšak bez velkých přívalů.

Asfaltovali jsme na místních ko-
munikacích. Výsledek můžete posou-
dit sami. Křižovatka u místního hřbitova
byla rozbitá, jako tankodrom. Je dost
frekventovaná a dennodenně zde proje-
de, ale se i vystřídá při parkování, mno-
ho aut právě přijíždějících na hřbitov, ale
i do nedalekých garáží a obytné zóny.
Škoda jen, že je tato místní komunikace
i velmi zatížená těžkou zemědělskou
technikou Agra Měřín. Agro nám sta-
bilně ničí některé místní komunikace,
hlavně silnici „Chlumětínskou“,  ale na
opravy nepřidá ani korunu �, tak jen
doufejme, že nám nový koberec nějaký
rok vydrží…☺ V ulici U zbrojnice,
přímo před garážemi hasičárny jsme se
také konečně dočkali nového živičného
povrchu. Každý rok, pravidelně před
Retrodnem, jsme zde doslova záplato-
vali čím dál tím větší výtluky. Mnohdy
to zde bylo i na vyvrtnutí kotníku.
Tlumiče projíždějících aut, jedoucích k
dětské lékařce, do muzea, obvodní léka-
řce i do nedaleké obytné zóny, trpěly a
plakaly každý den. To ani nemluvě o ha-
sičské technice, která často vyjíždí po té-
to komunikaci k zásahům a jiným svým
aktivitám. Při této příležitosti musel být
upraven nájezd do garáže, kde bude par-
kovat nová TATRA. Tyto opravy
proběhly hlavně rychle a kvalitně.
Pravda, takových místních komunikací,
které by si zasloužily zvýšenou pozor-
nost, máme ve Svratce ještě mnoho.
Určitě budeme v opravách pokračovat a
dočkáte se i Vy, kteří jste si právě v tuto

Městský úřad Svratka, tel.: 566 662 330, 566 662 336, e-mail: mesto@svratka.cz, starosta@svratka.cz

Váš starosta Vám 

Svratka
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KŘIŽOVATKA U HŘBITOVA JAKO NOVÁ NOVÝ ŽIVIČNÝ KOBEREC PŘED HASIČÁRNOUNOVÁ VRATA V TESS

BRÁNA DO PŘÍRODNÍ ZAHRADY SVRATKA

mutace SVRATKA:_SVRATKA.QXD 24.7.2018 10:31 Stránka 1



10 |  SVRATKA

Slavnostní vyřazení předškoláčků v obřadní síni Slavnostní vyřazení předškoláčků v obřadní síni

ZŠ a MŠ Svratka
Absolventi 2018
Dítě Miloslav VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou mechanik – seřizovač
Halamka Filip VOŠ a SOŠ zemědělskotechnická Bystřice nad Pernštejnem opravář zemědělských strojů
Havlová Adéla ŠECR Jihlava předškolní a mimoškolní pedagogika
Jadrný Petr Inegrovaná SŠ technická Vysoké Mýto mechanik opravář motorových vozidel
Jägermannová Natálie Gymnázium K.V.Raise Hlinsko
Kloudová Simona Hotelová škola SŠ řemesel Velké Meziříčí               hotelnictví  a turismus
Komínková Karolína Gymnázium K.V.Raise Hlinsko
Krumplová Markéta VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou ekonomika podnikání
Landa Petr VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou mechanik – seřizovač
Landová Leona SPŠ chemická Pardubice bezpečnostně právní činnost
Laštůvka Matěj SŠ zahradnická a technická Litomyšl opravář lesnických strojů
Němečková Lucie Gymnázium Žďár nad Sázavou
Novák Ladislav SOŠ Nové Město na Moravě instalatér
Odehnalová  Kristýna VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou ekonomika podnikání
Pavlíková Petra VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem cestovní ruch
Popela Ondřej SPŠ elektrotechnická Pardubice průmyslová automatizace
Preisler Radek SŠ stavebních řemesel Brno Bosonohy  zedník, obkladač
Procházková Dominika VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou ekonomika podnikání
Štěpničková  Lenka SŠ obchodu a služeb SČMSD Žďár nad Sázavou kadeřnice
Trifa Tomáš SOŠ Nové Město na Moravě opravář lesnických strojů
Votava Milan VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou mechanik – seřizovač

Všem přejeme hodně úspěchů na školách, které je od září čekají.
ZŠ a MŠ Svratka děkuje Vítu Ehrenbergerovi za pomoc při renovaci dřevěných prvků na zahradě MŠ.

9. ročník Besídka v MŠ

Besídka v MŠ Besídka v MŠ
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Letní výstava obrazů
Město Svratka vás zve na tradiční letní výstavu obrazů

František Nový st. a František Nový ml.

JÍZDA VYSOČINOU, obrazy a objekty

Obřadní síň města Svratky (nad knihovnou) 5.7.-15.8.2018
otevřeno denně mimo pondělí, 10-12/13-16

SBĚRATEL KOUPÍ OBRAZ 
OD OLDŘICHA HLAVSY
TENTO MALÍŘ VE 30. LETECH NAVŠTĚVOVAL
SVRATKU A MALOVAL ZDE OBRAZY. ZEJMÉNA
KŘIŽÁNKY. ZA OBRAZ ZAPLATÍM NEJVYŠŠÍ CENU.
KONTAKT 731 054 416

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SVRATKA
Oznámení pro čtenáře.
V termínech: od 30.července –3.srpna 2018

od 13. srpna – 24.srpna 2018
bude knihovna pro veřejnost uzavřena.

Přeji všem čtenářům krásné léto plné sluníčka a pohody.

knihovnice Poláková M.
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pokračování Svratky ze str. 11

Usnesení

USNESENÍ z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA
SVRATKY, konaného dne 14. 6. 2018 od 17.00 hodin v zasedací míst-
nosti MěÚ

96. Zastupitelstvo města schvaluje:
a/ Způsob hlasování zastupitelstva – vždy veřejně, se jmenovitým zápisem v

případě, že přítomní zastupitelé hlasují různě: pro – proti – zdržel se.
b/ Program zasedání zastupitelstva města. Návrhovou komisi tohoto zastu-

pitelstva: Bc. Miroslav Polák, ing. arch. Věra Junová. Ověřovatele zápisu
a usnesení z tohoto zasedání: František Peňáz, Božena Hromádková

c/ Zadání statického posouzení diagnostiky stavu mostu „Suez“ přes řeku
Svratku ing. Petru Pohankovi, projektové a inženýrské služby Brno.

d/ Účetní závěrku včetně výsledku hospodaření města za účetní období
2017, sestavenou ke dni 31. 12. 2017.

e/ Závěrečný účet města a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a
to s výhradami.

f/ Rozpočtové opatření č. 4/2018.
g/ Výsledek výběrového řízení na dodavatele cisternové automobilové

stříkačky pro JSDH Svratka.
h/ Firmu THT Polička, s. r. o., jako dodavatele cisternové automobilové

stříkačky pro JSDH Svratka.
i/ Strategický plán rozvoje sportu Města Svratky na léta 2018 – 2022.
j/ Smlouvu o dílo mezi Městem Svratka a panem Jarmilem Gregorem jako

zhotovitelem projektové dokumentace na kabelizaci vedení VO v ulicích
Na Úvoze a část ulice Na Náhoně.

Hodnocení sezóny 2017/18 - FO SK Svratka
Mládež
Po dlouhých letech se nám podařilo

přihlásit tři mládežnická družstva.
Mladší přípravku, starší přípravku a
starší žáky. Všechna družstva nastupo-
vala v soutěži okresního přeboru Žďár
nad Sázavou. Stejně tak tomu bude i v
té následující sezóně 2018/19.

Mladší přípravka pod vedením
trenérů Petra Netolického a Roberta
Adámka si v soutěži vedla velice slu-
šně. Po méně povedeném podzimu ná-
sledovala kvalitní zimní příprava a v
jarní části doslova excelovala, kdy do-
kázala porazit i ty nejtěžší soupeře.
Zimní přípravu si jak mladší, tak i sta-
rší přípravka zpestřila třídenním sous-
tředěním. Za zmínku např. stojí krásné
druhé místo na domácím halovém tur-
naji MiPo Cup. Myslím, že se u našich
nejmenších borců  máme v nové se-
zóně rozhodně na co těšit.

Starší přípravka pod vedením
trenérů Jiřího Vambery a Romana
Adámka se v podzimní části zaslou-
ženě dokázala probojovat do jarní sku-
piny o přeborníka okresu. V té se nijak
naši borci neztratili a sehráli spoustu
krásných a vyrovnaných utkání.
Nejlepším střelcem této celé soutěže se
stal Tomáš Vambera, který nastřílel 146
branek. Toho si ovšem opět všiml Žďár
nad Sázavou, do kterého Tomáš od-
chází. My mu přejeme hodně fotbalo-
vých úspěchů.

ní a jiné problémy,
myslím si, že mů-
žeme atakovat
vrchní část tabulky,
což je náš společný cíl. Podařilo se nám
udržet ligovou posilu Aleše Chmelíčka,
který přislíbil účast na více utkáních,
přivedli jsme velký talent ze
Svratouchu Martina Bureše, který při-
chází „výměnou“ za Přemka Boguaje a
poprvé v historii jsme přivedli zahrani-
ční posilu, bývalého mládežnického re-
prezentanta Ukrajiny. Myslím, že nám
velice pomůže a máte se rozhodně na
co těšit.

Závěrem celého hodnocení moc dě-
kuji městu Svratka za podporu, klukům
Mládkovým za perfektní spolupráci při
vedení klubu, Pavlu Doležalovi za
práci na hřišti, celému týmu FO SK
Svratka, vedoucímu týmu Janu Vítkovi
st., našim manželkám a přítelkyním za
toleranci a v neposlední řadě fanou-
škům, kteří byli celé jaro skvělí a mile
nás překvapili.

Petr Moučka ml.
Pjedseda ☺

važujeme za splnění toho, co jsme si
řekli. Podzimní část z naší strany neby-
la ideální a zimní příprava byla velice
špatná. Takovou slabou účast na trénin-
ku nepamatuji. Co se ovšem v zimní
přípravě povedlo, bylo soustředění a
přátelské zápasy. 

Po úvodních, povedených jarních
kolech, přišla opět špatná pasáž na pře-
lomu dubna a května, která nás ve vy-
rovnané tabulce dostala velmi dolů, až
takřka k záchranářským pozicím.
Naštěstí jsme se probudili včas a z po-
sledních šesti kol vytěžili 13 bodů se
skóre 23:9, kdy zejména poslední zápas
proti rezervě Nové Vsi skončil výsled-
kem 8:1, což Svratka dlouho nepama-
tuje. Když to porovnáme s loňskou se-
zónou, tak máme stejný počet bodů, se
stejnou bilancí a stejném umístění v ta-
bulce. Oproti loňsku jsme se výrazně
zlepšili směrem dopředu (o 18 gólů),
což v kombinaci s druhou nejlepší o-
branou v soutěži znamená od sezóny
2013/14 poprvé kladné skóre.

Do nové sezóny půjdeme plni opti-
mismu, a pokud se nám vyhnou zraně-

Starší žáci pod vedením trenérů
Marka Šilera a Miroslava Bureše měli
sezónu velice složitou. Soutěž jsme
přihlásili za přispění sousedního
Svratouchu, který nám zapůjčil čtyři
hráče. Bohužel, tři z nich v probíhající
sezóně přestali chodit a na zápasy se
scházelo málo hráčů. V zimní přestáv-
ce se dokonce přemýšlelo o odhlášení
ze soutěže. Problém se nakonec podaři-
lo vyřešit doplněním hráčů ze starší pří-
pravky, za což jim patří veliký dík.
Jmenovitě Bruno Šiler, Benjamin
Preisler a Matouš Moučka. Soutěž do-
končili a nevedli si vůbec špatně, kdy
např. hned v prvním jarním kole pora-
zili, do té doby stoprocentní a později i
celkového vítěze Dolní Rožínku 2:0. 

Sezónu mládeže jsme zakončili
30.6.2018, již 44. ročníkem Memoriálu
Emila Vambery  pro mladší a starší pří-
pravky, za účasti celkem 18 týmů, což
bylo cca 180 dětí. Turnaj se povedl jak
po stránce sportovní, tak i organizační
na jedničku.

Závěrem hodnocení mládeže moc
děkuji trenérům za jejich práci pro děti
a klub, rodičům za podporu dětí a
hlavně za veškerou pomoc při organi-
zaci zimních a letních turnajů. Bez Vás
bychom to nezvládli a moc si toho
vážím!

Muži
Před sezónou jsme měli cíl hrát klid-

ný střed tabulky a konečné 8. místo po-

O PUTOVNÍ POHÁR 44.ROČNÍKU MEV

RADOST Z POHÁRU 44. ROČNÍKU MEV BYLA OBROVSKÁ

44. ROČNÍK MEV A VÍTĚZNÝ POKŘIK DOMÁCÍCH
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Usnesení

k/ Firmu Swietelsky jako dodavatele oprav povrchu v části ulice 
U Zbrojnice a křižovatky ulic za hřbitovem směrem ke garážím.

l/ Vypracování cenových nabídek na výměnu oken v sokolovně.
m/ Prodej pozemku p. č. 298/4 v k. ú. Svratka o výměře 329 m2 za částku

33 625,00 Kč.
n/ Záměr prodeje pozemku p. č. 318/1 o výměře 125 m2 v k. ú. Svratka.
o/ Záměr pronájmu částí pozemku p. č. 30/2 v k. ú. Svratka.
p/ Záměr prodeje ideálních 2/6 pozemku p. č. 7/2 a 1173 v k. ú. Svratka.
r/ Dohodu o provedení práce pro paní Ludmilu Mayerovou, která připravu-

je do tisku měsíčník Novinky na rok 2018.
s/ Příspěvek ve výši 10 000,00 Kč na vydání publikace „Vzpomínky na

Svratku Mildy Cacha“.

97. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
a/ Zprávu o činnosti rady města.
b/ Zprávu o hospodaření města za měsíce leden – květen 2018.
c/ Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Svratky za rok 2017

a přijalo opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.
d/ Informace o probíhajících stavebních pracích.
e/ Získání dotací z Fondu Vysočiny – 114 950 Kč na zpracování projektové

dokumentace na cyklostezku ze Svratky do Herálce a 30 000 Kč na sta-
vebně-historický průzkum domu č. p. 23 /Balíčkovo/.

98. Zastupitelstvo města zamítá:
a/ Žádost o prodej pozemku p. č. 7/1 v k. ú. Svratka. Usnesení je z důvodu

platnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů v upravené verzi.

USNESENÍ z mimořádného veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA
MĚSTA SVRATKY, konaného dne 12. 7. 2018 od 17.00 hodin v zaseda-
cí místnosti MěÚ

99. Zastupitelstvo města schvaluje:
a/ Způsob hlasování zastupitelstva – vždy veřejně, se jmenovitým zápisem

v případě, že přítomní zastupitelé hlasují různě: pro – proti – zdržel se.
b/ Program zasedání zastupitelstva města.
Návrhovou komisi tohoto zastupitelstva: ing. Jan Vítek, Zdeněk Vojta
Ověřovatele zápisu a usnesení z tohoto zasedání: Michaela Šilerová,

František Novák
c/ Výsledek výběrového řízení na zakázku „Lesní cesta Hrnčířská“.
d/ Smlouvu o dílo mezi Městem Svratka a SPH stavby, s. r. o., Průmyslová

1414, 593 01  Bystřice nad Pernštejnem.
e/ Prodej ideálních 2/6 pozemků p. č. 7/2 o výměře 73 m2 a p. č. 1173 o

výměře 106 m2, obojí v k. ú. Svratka.
g/ Záměr prodeje pozemku p. č. 30/2 o výměře 1 388 m2 v k. ú. Svratka.
h/ Dofinancování zbývající částky potřebné k pořízení nové cisternové au-

tomobilové stříkačky pro JSDH Svratka ze zdrojů Města Svratky.
i/ Uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Svratka a firmou PROfi Jihlava,

spol. s r. o., Pod Příkopem 933/6, 586 01  Jihlava, předmětem plnění je
příprava PD na akci „Cyklostezka Herálec – Svratka“.

j/ Uzavření pracovněprávního vztahu mezi Městem Svratka a členkou za-
stupitelstva města Boženou Hromádkovou.

k/ Pořízení pevné uzávěry na místní komunikaci za domem č. p. 448 smě-
rem k průmyslové zóně.

l/ Pořízení 10 ks stojanů se sáčky na psí exkrementy.
m/ Finanční příspěvek ve výši Kč 5 000,- pro Domov seniorů Drachtinka

Hlinsko.
n/ Změnu využití schváleného finančního příspěvku pro Římskokatolickou

farnost ve Svratce. Namísto opravy střechy bude finanční příspěvek vyu-
žit na financování opravy varhan.

100. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
a/ Zprávu o hospodaření města za měsíce leden – červen 2018.
b/ Informace o probíhajících stavebních pracích.
c/ Petici obyvatel domů č. p. 448 – 451 ohledně průjezdu těžkých vozidel

kolem jejich domů.
e/ Žádost o zpětnou instalaci obrubníků v ulici Partyzánské.

101. Zastupitelstvo města zamítá:
a/ Žádost Centra české historie, o. p. s., o finanční spolupráci na pořádání V.

ročníku Dne české historie v Křivsoudově, okr. Benešov. Usnesení je z
důvodu platnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpraco-
váním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů v upravené verzi.

První veřejná sbírka Nemocnice
Nové Město na Moravě 
má za sebou první měsíc
Historicky první veřejná sbírka, kterou
pořádá Nemocnice Nové Město na
Moravě na vybavení nově budované-
ho dětského oddělení, má za sebou
první měsíc. Dárci poslali za čtyři týd-
ny na sbírkový účet 140 000,-Kč

„Něco lidé přispěli přímo na účet
naší sbírky. Nejvyšší částka od jedno-
ho dárce, kterou jsme přijali, byla 91
028,- Kč. Vážíme si ale všech přispě-
vatelů,“ poděkovala tisková mluvčí
nemocnice Tamara Pecková. Číslo
sbírkového účtu je 115-
7096220287/0100.

Už tři kasičky byly plné. 
Musely se rozpečetit
Možností, jak přispět do sbírky na

vybavení dětského oddělení, novomě-
stská nemocnice nabízí hned několik.
Sbírkový účet je jen jednou z nich.
Další cesta, jak snahu nemocnice
podpořit, jsou kasičky. „Osm
máme pevných. Dvě jsou v našich
nemocničních lékárnách, tři jsou
v Bystřici nad Pernštejnem, tři ve
Žďáře nad Sázavou. Nejštědřejší
jsou lidé v lékárně na žďárské po-
liklinice. Tam jsme museli kasičku
už dvakrát rozpečeťovat. Celkem
do ní drobní dárci naházeli 16
175,- Kč,“ říká mluvčí Pecková.

Kromě kasiček pevných, po-
řídila novoměstská nemocnice
také kasičku putovní. S tou na-
vštěvuje různé akce a dny otevře-
ných dveří ve firmách na Žďár-

sku. „Poprvé jsme s ní byli na
Pochodu srdcem Vysočiny, pak jsme o-
slovovali drobné dárce v Přibyslavi na
ACO Přibyslavském běhu a naposledy
to bylo na Dni otevřených dveří PKS.
I tahle kasička už byla plná. Vešlo se
do ní 18 042,- korun. Všem drobným
přispěvatelům moc děkujeme. S putov-
ní kasičkou nás budete potkávat i
dál,“ vzkazuje Tamara Pecková. 

Na vybavení dětského oddělení 
přispějí města, obce i městyse 
v regionu
Nemocnice hledá podporu také u

významných firem a zaměstnavatelů v
regionu. Sbírku plánují podpořit také
města, obce a městyse, jejichž obyva-
telé spádově patří do Nemocnice
Nové Město na Moravě. 
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