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Borovice polámal těžký sníh
Borovice na Vratislavově náměstí
– pro jedny pýcha a ojedinělý symbol města, který má být hýčkán,
pro druhé problematická stínící
zeleň, kterou je třeba vykácet. Už
několik se občané města přiklánějí k jednomu či druhému názoru,
a to často nekompromisně. Příroda pravděpodobně naznačila, že
nastala vhodná doba k rozhodnutí. Těžký sníh, který napadl v noci
na pondělí 12. listopadu, polámal
jednu z borovic opravdu hodně
několik dalších jich poškodil.
Ještě 12. listopadu se do polámaných stromů zakously pily
a zmizelo vše, co bezprostředně
hrozilo jak chodcům, tak parkujícím autům. Vzhledem k havarijní
situaci nařídil zásah odbor životního prostředí MěÚ.
A začala jednání s odborníky dendrology. Nejsou dosud uzavřena,
ale vzhledem ke stáří stromů a jejich křehkosti budou zřejmě součas-

né borovice vykáceny a nahrazeny
novými. Úvahy se prozatím ubírají směrem, že by měly být vysazeny
již vzrostlejší exempláře, a to druhu
pomaleji rostoucího. A pravidelná
údržba by v budoucnu měla stromy
udržet v přijatelné velikosti.
EJ

Hledá se logo a logotyp města
Přibližně před rokem přijaly základní školy a novoměstská ZUŠ
výzvu, aby děti navrhly nové městské logo – jednoduchý výtvarný
prvek, který by bylo možno běžně užívat na reklamních a jiných
materiálech. Městský znak je jed-

nak složitý, jednak má jeho použití poměrně přísná pravidla.
Dětské práce přinesly zajímavé nápady, ale postrádaly jednoduchost. Proto město dále hledá a vypisuje výtvarnou soutěž
na logo a logotyp města. Více
na str. 9. Logotypem je myšleno
spojení loga se slovy – tedy z názvem města.

Rada města schválila na svém
23. řádném jednání dne 19. listopadu Plán zimní údržby a zároveň vydala tři nařízení týkající se
zimní údržby. Tyto dokumenty
jsou základním nástrojem k provádění zimní údržby místních
komunikací. Celé znění všech
dokumentů bude zveřejněno
na úřední desce a na webových
stránkách města. Z ustanovení
vybíráme nejdůležitější informace – viz str. 11.

pa rekonstrukce kulturního domu
odloží. Částka 20 mil. Kč je plánována pro přemístění fotbalového
hřiště, 12 mil. Kč na výměnu oken
a topného systému I. ZŠ. Tato investice byla již třikrát odložena, neboť
se uvažovalo o státní dotaci. V roce 2008 je však třeba s úpravami započít i v případě, že město st. dotaci opět nezíská. Částka 10 mil. Kč je
plánována na zahájení činností souvisejících s komplexem regecentra.

Fotbalová hřiště
Plán výstavby regecentra počítá
s likvidací současného fotbalového hřiště. S tím velmi úzce souvisí
plán výstavby dvou nových hřišť
pod zastávkou Českých drah.
Současné hřiště by mělo být funkční až do roku 2009. Ale již na jaře
příštího roku by měly být zahájeny
zemní práce pro obě nová – jedno
tréninkové a jedno hlavní, hrací.
Město je připraveno fotbalistům
nahradit, tedy financovat, stejnou
kvalitu, o jakou přijdou. Tedy jedno travnaté hřiště. Výstavba druhého fotbalového hřiště a případ-

ZDARMA

Před zimní sezónou

Rozpočet na rok 2008
Dne 20. prosince budou zastupitelé města rozhodovat o rozpočtu města na rok 2008. Přípravy vrcholí. V současné fázi se jako
největší investice roku 2008 rýsuje
možná druhá etapa rekonstrukce
kulturního domu. Stavební úpravy v nákladu přibližně 25 mil. Kč
by měly oddělit kulturní provoz
od restauračního zařízení. Počítá se státní dotací ve výši 10 mil.
Kč. Bez státní dotace se druhá eta-

z

ná umělá tráva na tréninkovém
hřišti již bude ve finanční režii
fotbalistů.
EJ

Upozornění
Finanční odbor MěÚ Nového
Města na Moravě upozorňuje občany města Nového Města na Moravě a jeho místních částí, že ke
dni 30. 11. 2007 končí splatnost
místního poplatku za komunální
odpad na II. pol. roku 2007, a žádá občany, kteří ještě neuhradili místní poplatek, aby tak učinili
v co možná nejbližší době.

Distribuce kompostérů
Koncem roku 2007 a v prvních měsících roku 2008 budou
na základě požadavků občanů
distribuovány do jednotlivých
domácností v rodinných domech v lokalitách Betlém a Holubka černé plastové kompostéry K 390 o objemu 400 l.
Podrobné informace ke třídění
jsou uvedeny v Brožuře o nakládání s komunálním odpadem,

kterou každá domácnost dostane
do poštovní schránky.
Kdo z občanů bydlících v těchto
lokalitách má o pronájem kompostéru a následný převod do
svého vlastnictví za třetinovou
pořizovací cenu zájem, ať svůj
požadavek předá na odbor ISM,
Marcela Kratochvílová, e-mail:
marcela.kratochvilova@meu.
nmnm.cz, telefon 566 650 225.

Městský úřad informuje
fyzické a právnické osoby o tom, že v pondělí dne 31. 12. 2007
bude Městský úřad Nové Město z provozních důvodů uzavřen, Informační centrum Nové Město na Moravě bude dne 31. 12. 2007
v provozu od 9.00 do13.00 hod. Vzhledem k předcházejícím státním svátkům v době Vánoc nabídne Městský úřad Nové Město na
Moravě jako náhradní úřední den čtvrtek dne 27. 12. 2007, kdy
budou pracoviště Městského úřadu Nové Město na Moravě pro veřejnost k dispozici v úředních hodinách 8.00-11.30 hod. a 12.3017.00 hod.

Výjezdní konzultační hodiny senátora Josefa Novotného
pro občany Žďárska a Novoměstska se uskuteční
v pondělí 17. prosince 2007
Od 13:00 do 15:00 hodin bude senátor Josef Novotný
k dispozici občanům v obřadní síni Městského úřadu
v Novém Městě na Moravě a od 15:30 do 17:00 hodin budou probíhat
konzultace ve Žďáru nad Sázavou ve druhém patře budovy ČSOB.

Diamantová svatba

Narození
20. 10. Jakub Hájek
26. 10. Barbora Vítková
2. 11. Hugo Fischer

Dne 15. 11. 2007 oslavili manželé Marie a Jaromír Buchtovi 60 let
společného života. Hodně zdraví
přejí syn a dcera s rodinami.

Sňatky

Horácké muzeum

20. října
Martina Kolářová
Radim Chmelíček
27. října
Jana Chocholáčová
Miroslav Šikula
3. listopadu
Petra Kalousová
Tomáš Svoboda
Kristina Kijonková
Jaroslav Nuhál

Zveme Vás na výstavu „Betlémy
/nejen z Vysočiny/“. Ve výstavním sále Horáckého muzea je
k vidění přes 60 betlémů z mnoha materiálů (dřevo, papír, vosk,
keramika, sklo, šustí) a různé
provenience – z ČR, Itálie, Polska, Německa, Peru, Chile, Toga
atd. Výstava potrvá do 12.1.2008.
Otevřeno: úterý - sobota v době
od 9.00 do 16.00 hod.

Jubilanti
2. 12. Jan Němeček
85 let
5. 12. Marie Novotná
92 let
5. 12. Lydie Srnská
91 let
11. 12. Miroslav Čípa
91 let
12. 12. Ludmila Bednářová 75 let
17. 12. Františka Vlachová 85 let
19. 12. Fratnišek Vojan
95 let
22. 12. Josef Kříž
85 let
22. 12. Antonín Vašík
87 let
26. 12. Marie Němcová
86 let
29. 12. František Jaitner 80 let
Všem jubilantům blahopřejeme!

Úmrtí
5. 11. František Číhal
19. 11. Bohuslav Košík

(1946)
(1947)

Kino
1.so v 19,30 h.
Medvídek
ČR 2007, tragikomedie, 98 min,
od 12 let, premiéra, 75 Kč O trojici kamarádů a jejich partnerkách.
7. pá v 19,30 h.
Faunův labyrint
Mexiko/USA/Španělsko
2006,
thriller-fantasy, české titulky, 112
min, od 15 let, premiéra, 60 Kč
- Dvanáctiletá Ofélie hledá útěchu před drsnou realitou v tajemném labyrintu. Příběh se odehrává v rovině pohádkové i během
hrůz druhé světové války.
12. st v 19,30 h.
Zbouchnutá
USA 2007, romantická komedie,
české titulky, 129 min, od 15 let,
premiéra, 60 Kč - Co se stane, když
se pohledná kariéristka na oslavě
svých úspěchů opije a skončí v posteli s největším ubožákem, co se jí
kdy připletl do cesty.
14. pá v 19,30 h. 15. so v 19,30 h.
Gympl
ČR 2007, drama, 105 min, přístupný, premiéra, 75 Kč – Dva
studenti gymnázia touží uniknout konformitě světa svých životem unavených rodičů a učitelů.
2

Z významných
výročí
12. 12. 1812 se v N. Městě narodil Antonín Rohlík (učitel, skladatel kostelní hudby, zemřel 29. 5.
1890, zřejmě ve Žďáru n.S.)
16. 12. 1932 zemřel v Praze Karel Sáblík, pohřben v Jamách (senátor, osvětový a organizační pracovník v zemědělství, narodil se
24. 1. 1871 ve Slavkovicích)

Adventní dílny 2007
2007

v Horácké galerii
1. – 2. prosince
NETRADIČNÍ VĚNCE
Vadí vám opadávající jehličí?
Přijďte si vytvořit adventní věnec ze sušeného ovoce, budete
překvapeni jeho kouzlem.
15. – 16. prosince
VITRÁŽE
Krásná technika výroby skleněných vitráží není zcela jednoduchá a je určena spíše starším
dětem a dospělým. Budete mít
možnost si vyrobit malou vitráž
s vánočním motivem.
3. - 19. prosince
PATCHWORK
Líbí se vám sešívaný dekor a nevíte jak na to? Ukážeme Vám základní postupy, ušijete si základní motiv s vánočním dekorem
na polštář nebo prostírání.
SMALT
V naší nově otevřené dílně smaltování si můžete vyrobit šperky, přívěsky a další drobné vánoční dárky
klasickou technikou smaltu
páleného v peci. Dílna probíhá při
zájmu nejméně 5 osob.
Na všechny dílny je možné
se individuálně objednat
od 9 do 17 hodin.
Cena: 60 Kč/osoba, 30 Kč/člen GK
Bližší informace a přihlášky:
Výtvarná dílna,
tel.: 566 654 216, 566 654 225,
E-mail: eva.buchtova@hg.nmnm.cz

Lektoři z řad učitelů ZŠ L. Čecha
Ve dnech 30. a 31. října pořádala Asociace českých daltonských škol ve spolupráci
s Odborem školství Magistrátu města Brna vzdělávací semináře pro učitele základních
i středních škol z celé ČR. Odpolední semináře proběhly ve dvou kolech v ZŠ Husova. Naše ZŠ L. Čecha z Nového
Města na Moravě vyslala na semináře dva lektory – Mgr. Olgu
Růžičkovou, vyučující angličtinu a Mgr. Aleše Kříže, vyučujícího dějepisu. Oba lektoři
organizovali seminář na téma
Interaktivní tabule a dalton ve
vyučování dějepisu a angličtiny

a setkali se velkým zájmen posluchačů. Zájemci se dozvěděli
několik tipů a praktických rad
k využívání interaktivní tabule
ve výuce historie a anglického
jazyka, zhlédli DVD představující naši školu a na závěr následovala poutavá diskuse s těmi,
kteří chtějí hledat inspiraci pro
svou práci. Všechny přítomné
ochromila velká technická vybavenost naší školy a její hezké prostředí. Pro oba lektory se
seminář v Brně stal zajímavou
zkušeností. Vedení školy děkuje
výše uvedeným učitelům za prezentaci naší školy v rámci ČR.
ZŠ L. Čecha

SOŠ Nové Město na Moravě –
Euroworkshop
Euroworkshop - mezinárodní
projekt české, německé a lotyšské
střední odborné školy s dopravním a ekonomickým zaměřením
v rámci evropského programu Leonardo da Vinci. Setkání se tentokrát uskutečnilo v lotyšské Liepaji ve dnech 16. - 30. září 2007.
Pracovali jsme v 5 mezinárodních
týmech složených vždy ze dvou
zástupců zúčastněných zemí. Našim úkolem bylo během 14 dní
vytvořit třicetiminutovou prezentaci a následně ji i obhájit. Samozřejmě v angličtině.
Odborná témata, např. Dopravní vývojové trendy, Baltské přístavy

Vánoční dobročinný bazar
můžete navštívit v neděli
2. prosince od 14 do 18 hodin
v presbyterně Evangelického kostela
v Novém Městě na Moravě.

a Ekologické aspekty pro nás nebyla nijak jednoduchá, ale prověřila
naši trpělivost. Především jsme si
vyzkoušeli práci v mezinárodním
týmu a teď už víme, jak nelehké je
získat kvalitní odborné informace,
utřídit je, domluvit se s ostatními
nebo prosadit svůj názor.
Ohromným přínosem pro nás
bylo i kulturní hledisko této akce.
Užívali jsme si pohostinnosti pobaltské země a těšili se z nového přátelství. Odjížděli jsme plni
dojmů. Většina z nás letěla poprvé letadlem, poprvé jsme se koupali v Baltském moři, kochali se
památkami starobylé Rigy a vyzkoušeli si i lotyšskou saunu. Poznali jsme jinou zemi, jiné zvyky,
jinou historii.
Kristýna Kadlecová, studentka
Střední odborné školy
v Novém Městě na Moravě

Oslavte Silvestra 2007
v hotelu Medlov ***
„Radost až do rána“
Nabízíme nocleh se snídaní ve dvoulůžkovém pokoji s televizorem,
satelitem, telefonem.
V ceně večera je slavností tříchodové menu
+ 2. večeře formou švédských stolů + silvestrovský program:
Živá hudba na sále
Diskotéka ve vinárně
2 x doprovodný zábavný program:
Taneční vystoupení mistrovského páru
(latina, cha cha, rumba aj.), ohňostroj
Za Silvestrovskou zábavu + strava s noclehem 1500 Kč/osoba
Za Silvestrovskou zábavu + strava bez noclehu 1000 Kč /osoba
tel. 566 619 201
www.hotelmedlov.cz

Horácká galerie
Josef Kos – Na rozhraní skutečnosti a snu (do 30. prosince)
Monika Vosyková – Horror vacui (do 30. prosince)
GRAFIX 2007/Ohlasy (do 30.
prosince) Česko-rakouské bienále drobné grafiky Břeclav.
Já mám koně, vraný koně (do 30.
prosince) Fotografie členů chrudimského Fotoklubu mají jedno
společné téma - koně.

Kulturní dům
út 4. 12., 19 h. Hradišťan - koncert
klasicky hradišťanovsky i vánočně
laděný, vstupné 190 Kč, 180 Kč
st 12. 12., 18 h., evang. kostel CAMERATA BRUNAE –
Komorní soubor CAMERATA BRUNAE je složen z instrumentalistů Janáčkovy opery v Brně, St. filharmonie Brno, kteří se
dlouhodobě zabývají interpretací komorní hudby. Základem repertoáru souboru se staly triové
barokní sonáty. Ve vánočně laděném programu se můžete těšit
na skladby J. Chr. Bacha, G. Ph.
Telemana, J. J. Ryby, A. Michny
z Otradovic atd. Vstupné 70 Kč
ne 16. 12., 16 h. - Cimbálová
muzika BABÍ LOM s mužským
sborem STRÁŽOVICE a ochutnávka vín - nedělní hudební odpoledne spojené s ochutnávkou
vín místní vinotéky paní Burešové - vinařství Bzenec. Ochutnávka
vín zdarma, případná možnost
zakoupení. Vstupné 80 Kč
ne 30. 12., 17 h. GENTLEMEN
SINGERS - vokální soubor
GENTLEMEN SINGERS se sídlem v Hradci Králové byl založen
absolventy Českého chlapeckého sboru Boni pueri v roce 2003.
Svým komorním složením a různorodým repertoárem se stal unikátem na české sborové scéně
a jedním z nejznámějších a nejžádanějších mužských vokálních
souborů v České republice. Více
informací na www.gentlemensingers.cz. Vstupné 100 Kč
Kursy SPOLEČENSKÉHO TANCE PRO POKROČILÉ A DOSPĚLÉ - pokračovací kurs bude
zahájen ve čtvrtek 17. ledna 2008
v 16 hod. (kursovné 700 Kč) /
KURS TANCE PRO DOSPĚLÉ
- bude zahájen ve čtvrtek 17. ledna 2008 v 18,10 hod. (kursovné
1500 Kč/os.) Na oba druhy kursů
se můžete přihlašovat na tel.: 566
618 961 nebo na vlasta.soldanova@nmnm.cz popřípadě přímo
na zahajovací lekci. Oba kursy
povede Vlasta Buryanová z taneční školy STARLET Brno

ZUŠ
Jana Štursy
VÁNOČNÍ KONCERT
6. prosinec 17 hodin
chrám Českobratrské církve
evangelické

Orelský ples
1. 12. v KD od 19,30 – hraje skupina Romantica-Mix. Vstupné
100 Kč. Srdečně zvou pořadatelé

Rodiče budoucích prvňáčků
se mohou seznámit s inovativními prvky v naší výchovně-vzdělávací práci - interaktivní
tabule, dalton, skupinová práce,
projektování. Navštivte daltonské bloky v prvních třídách: 1. A L. Kachlíková (každý den 9.35
- 10.20), 1. B - I. Hubáčková (středa 7.35 -9.15), nebo si dohodněte svůj vhodný termín na telefonu
566 618 187.
ZŠ L. Čecha

Dům dětí a mládeže

so 1. 12., 0930 - Adventní čas
už je tu zas – ozdoby na stromeček - Oblečte si letos stromeček do ozdob ze slámy a korálků.
Naučíme vás jednoduché postupy. Nezapomeneme na výrobu
adventního věnečku či svícínku.
Vstupné 50 Kč.
ne 2. 12., 15 h. , gobelínový salonek KD, - Proměny skřítka Čulibrka, Pohádka Divadelní společnosti Karla Čapka z Hradce
Králové je částečně hraná herci,
částečně loutkami. Vypráví o tulákovi a jeho synkovi, kteří na
svých cestách potkávají hodnou
lesní vílu, ale také začarovaného
zlého skřítka Čulibrka. Vstupné
dobrovolné.
so 8. 12., 9,30 h. – Dekorace s vůní medu K předvánočnímu času
patří výroba svíček z včelího vosku či pečení a zdobení perníčků,
vstupné 40 Kč.
10. 12. končí soutěž Ukaž nám
svůj blog! Nestyď se a ukaž nám
ho a zapoj se do soutěže. Hodnotit budeme nápaditost, vtip a nadhled, pokud jde o obsah a desing.
Vítězové získají zajímavé ceny.
Pošli nám odkaz na svůj blog na
emailovou adresu info@klubicko.eu, uveď své jméno, věk a číslo mobilního telefonu, ale nejpozději do 10. 12.
so 15. 12., 9,30 h., - VII. ročník
vánočního turnaje ve stolním tenise. Unikni vánočnímu shonu
a přijď poměřit síly s vrstevníky,
vstupné 10 Kč.

Město Nové Město na Moravě
Vás srdečně zve na

Novoměstský
vánoční jarmark
aneb
„Vánoce, Vánoce přicházejí...“
Vratislavovo náměstí
pátek 14. prosince, 9 – 16 hod.
Horácké sdružení
lidových řemesel nabídne
tradiční lidové výrobky.
Zapomenutý čert bude udržovat
hřejivou sílu otevřeného ohniště
pro opékání uzenin.
Případnou žízeň bude „hasit“
Sbor dobrovolných hasičů.
Pocit chladu zmírní teplou
medovinou Český svaz včelařů.
Pro mlsné jazýčky připraví různé
dobroty Slonkovo pekařství.
Vánoční odpoledne
obohatí svým programem
Klubíčko z Domu dětí a mládeže.
Těšíme se
na společné setkání s Vámi.

Klub seniorů
2, 12. Dalskabáty – hříšná ves –
ochotnické představení ve Škrdlovicích, odjezd v 17,15 od KD
10. 12., 15 h., DPS - Mikulášské
odpoledne
17. 12., hudebna 2. ZŠ, 15 h. –
Předvánoční vystoupení žáků
a učitelů

Bruslení veřejnosti
zimní stadion Žďár n. S.
so 1. 12.
17,00 - 18,30
čt 6. 12.
17,00 - 18,30
so 8. 12.
17,30 - 19,00
čt 13. 12.
17.00 - 18,30
so 15. 12.
17,30 - 19,00
čt 20. 12.
17,00 - 18,30
so 22. 12.
17,00 - 18,30

Klub maminek
Zvoneček
3. 12. herna pro děti od 8.30 hod.,
- Pohybové hrátky s říkankami,
čertovské dovádění, s sebou: maska čertíka nebo alespoň rohy
5. 12. herna pro děti od 8.30 hod.,
Mikulášský Oriflame - Novinky
v kosmetice a nové trendy v líčení.
10. 12. herna pro děti od 8.30
hod., Praktická muzikoterapie
- Zklidnění těla a uvolnění mysli. Hrát se bude na tibetské mísy,
mohou se zapojit i děti.
12. 12. herna pro děti od 8.30
hod., Dokončení ručně vyrobené hračky. Navážeme na předvánoční dílnu.
17. 12. herna pro děti od 8.30 hod.
- Předvánoční posezení při čaji
a cukroví. Vyrobíme vánoční dekoraci na stůl. S sebou pár kousků domácího cukroví (i s recepty), velké
jablko, šikovné ruce, dobrou náladu.
Studujete v Praze?
Nechcete bydlet na kolejích?
Chcete mít klid na studium?
Nabízím k pronájmu od 1. ledna 2008 zařízený pokoj (25m2)
v mém bytě I. kategorie u metra Dejvická; nejraději studentskému páru. Kuchyň a další příslušenství k dispozici. Cena: pro
1 osobu 4500 Kč, pro 2 osoby
7000 Kč. tel. 731 489 580

!!!Bomba!!!
nejlevnější
nebankovní půjčky
Bez poplatků, rychlé vyřízení
Jste v registru??? Nevadí!
půjčka
10 000 Kč
30 000 Kč
50 000 Kč

i s úroky vrátíte
11 682 Kč
34 884 Kč
58 140 Kč

Tel: 732 453 467

Hlas volající
Novoměstské hudební slavnosti, 30. listopadu až 2. prosince
Pořádá občanské sdružení MANEOR ve spolupráci s Farním sborem
českobratrské církve evangelické v Novém Městě na Moravě
pátek 30. 11. od 18 hod.: Q VOX mužské vokální kvarteto - „Duchovní
koncert (spirituály), Petr Julíček – tenor, Tomáš Badura – tenor-baryton,
Tomáš Krejčí – baryton, umělecký vedoucí, Aleš Procházka – bas
sobota 1.12. od 18 hod.: Musica Poetica (Brno) - „Barokní ženy“ (F.
Caccini, B. Strozzi, E. J. de la Guerre aj.), Jana Janků – mezzosoprán,
Lucie Pelíšková – barokní příčná flétna, Rastislav Kozoň – barokní hoboj, zobcová flétna, Kateřina Stávková – viola da gamba, Vít Bébar –
cembalo, Igor Dostálek - recitace
neděle 2.12. od 16 hod.: Harmonia delectabilis „Ach Herr, straf
mich nicht“ (německá duchovní hudba 17. stol.), Irena Troupová – soprán, Ivo Michl – bas, Jan Siřínek – housle, Pavel Drbal – viola da gamba, Lukáš Vendl – cembalo, varhany
Další informace naleznete na http://slavnosti.maneor.org
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Názory zastupitelů
O komunikaci a vyvažování a něco málo
o městském webu a neexistujících diskusích na něm…
Nezbytnou součástí výkonu
moci je určitě schopnost naslouchat jiným názorům. Možností
jak dostat jiné názory k uším vládnoucích je více. Když se daří, vládnoucí si sami ustanoví aktivní mechanizmy, aby mohli naslouchat.
Když se nedaří, plní roli přenašeče
názorů třeba i dvorní šašek, neboť
jen ten nemá co ztratit.
K přenášení názorů je potřeba umět vyvážit zájmy dvou osob.
První osoba, tedy naslouchající, by
měla být vůbec schopna vyslechnout jiný názor. Druhá by se neměla bát svůj odlišný názor sdělit. Bohužel se ve vzájemné komunikaci

mnohdy dostáváme do problémů.
Někdy mám pocit, že chybí naslouchající, a někdy pocit, že chybí ti, co
by byli schopni sdělit odlišný názor.
A také že ti, kteří sice názor mají,
ho nemají kde sdělit.
Přitom existuje prostředek, který jsme už v Novém Městě jednou
měli. Je to diskusní fórum na městském webu. Není to způsob jednoznačně bezproblémový, zvlášť když
ho občané zasypou snůškou hrubostí a urážek namísto podnětných
připomínek. Přesto není řešením
diskusní fórum bez náhrady zrušit
(„Návštěvní kniha“ není náhradou
a ani zpravodaj Novoměstsko pro

Několik čísel z oblasti bydlení
V současné době poutá pozornost občanů města probíhající
příprava privatizace bytů. Nájemníci bytů se v souvislosti se zvyšováním nájemného a očekávanou
privatizací stále více zajímají o toky finančních prostředků do bydlení. Při jednání vedení města se
SON byl m.j. přednesen požadavek o zveřejnění finančního hospodaření města v oblasti bydlení.
Finanční toky lze průběžně sledovat každoročně při schvalování
rozpočtu města a při schvalování závěrečného účtu. Tato jednoroční sledování ale nemohou dát
komplexní přehled. Proto předělám tabulku, která zprůhlední finanční toky v bytovém hospodářství města, za poslední čtyři roky.
Bytové hospodářství je nutné
brát jako celek. Proto pokud část

nájemného pomůže financovat
výstavbu nových bytů, nově vybírané nájemné jde zpět do balíku
oprav a údržby celého bytového
fondu města, přičemž nově postavené byty prvních patnáct let mají
na údržbu a opravy minimální
nároky. Je to investice do bydlení,
která vychází vstříc nebydlícím
občanům města a průběžně se do
hospodaření s byty vrací ve formě
vybraného nájemného.

tyto účely nepovažuji za vhodný),
protože pak snadno podlehneme
iluzi, že problémy neexistují.
Místo moderní, rychlé a delší
výměny informací, identifikující
problémy, umožňující nám ukázat
naší reakci, nereagujeme a diskusní fórum na webových stránkách
města prostě zatím neobnovíme.
Problémy se však nezruší, jen se
jejich řešení přesune mimo naši
kontrolu, vzniká informační chaos
a občas komunikace vypadá, jako
když si děti hrají na tichou poštu.
Základní princip diskusního fóra
by měl být následující: O problému
vím já, teď o něm ví i město a vědí
o něm pro kontrolu řešení i ostatní. Pokud je tento základní princip
nahrazen jen formulářem, kde připomínka někam odputuje a princip sdílení informací je nahrazen:

O problému vím já, teď o něm ví
i město a dále to nikomu neřekneme…, pak je to špatné, protože co
nejvíce potřebují naši veřejnoprávní
pracovníci a úředníci při řešení problémů, je veřejná kontrola Kdo má
zájem za město naslouchat, může
pravidelně vědět, kde se co děje, co
lidi pálí, a přiměřeně reagovat.
A tak se těším, až se na našem
městském webu opět objeví odkaz
na diskusní fórum a při otevření si
přečtu: Na tomto místě jsme pro Vás
připravili možnost vyjádřit se k závažným tématům, která se nějakým
způsobem týkají Nového Města
na Moravě a místních částí. Pokud
máte pocit, že Vám v seznamu témat
nějaké důležité chybí, neváhejte poslat na adresu úřadu svůj návrh.
Ing. Pavel Král,
zastupitel za ODS

V roce 2001 bylo předáno do
užívání 68 nových bytů ve staré
hotelovce UNO, do které mimo
státní dotaci vložilo město dalších
18.400 tis. Kč ze svých prostředků a v roce 2005 dalších 24 bytů
v přístavbě hotelovky UNO, do
které město vložilo mimo státní
dotace dalších 13.200 tis. Kč a peníze z nájemného pomohly financovat tyto stavby.
V této souvislosti je nutné se
zmínit o dluhu na nájemném.

Celkový dluh na nájemném od
roku 1992, kdy město převzalo
první byty od OPBH, do 15. 11.
2007 činí 1.175 tis. Kč.
Většina nájemníků je slušná
a váží si bydlení, ale existují mezi
nimi takoví nájemníci, kteří svým
přístupem k bydlení, který mnohdy připomíná vandalství, zvyšují
náklady na provoz a údržbu bytového fondu města.
Ing. Jaromír Černý,
jednatel NSB s. r. o.

Počítačové vyšetření chodidel systémem firmy Pedikom
Mnoho lidí trápí jejich zdeformované prsty u nohou, kuří oka,
otlaky, valgózní a kladívkovité prsty, ostruhy apod. Často jsou doprovázeny bolestmi zad, bederní
a krční páteře, nohou, jejich zvýšenou únavou a ztrátou stability.
Stabilita a pružnost nohou je dána
klenutým lešením z kostí, vazů,
svalů a šlach. Jejich pohyb je zajištěn komplikovaným silovým působením. Narušením tohoto působení, tj. směru dráhy síly působící
na chodidle, vzniká většina již vyjmenovaných potíží. Toto narušení
je zapříčiněno klesáním, případně
zborcením některé z kleneb a tím
se naruší statika celého těla.
Tyto naše pružné klenby slouží
jako gumy a tlumiče na automobile
nebo na kole. Příroda to zařídila tak,
aby se jimi odváděly všechny tla4

ky, zátěže a otřesy správnými body
a směry. V případě jejich zborcení
se směr dráhy síly vychýlí z určeného směru a pružnost se vytrácí. Tlaky a otřesy jsou odváděny špatným
směrem. Vznikají deformace a počínají se ozývat nepříjemné bolesti. K těmto změnám dochází např.
při nadváze, nenadálém velikém
zatížení, stresu, nesprávné životosprávě, hormonálních změnách.
Zejména u těhotných maminek se
velice často setkáváme s plochonožím. V důsledku prudkých hormonálních změn se totiž uvolní vazy
a šlachy udržující klenby. Připočteme-li k tomu váhu plodu a změnu
těžiště bříška, klenby zátěž nevydrží
a počnou se bortit. Velice významnou roli sehrává nejenom u maminek nesprávně zvolená obuv. Změny po jejím nošení sice probíhají

pozvolna, ale zakládáme si tím na
trvalé potíže. Málo lidí ví, že mnohé problémy lze řešit a lze jim předcházet. Vhodnou metodou je včasné
vyšetření statiky chodidel a zhotovení speciální individuální ortopedické vložky. Vyšetření se provádí speciálním přístrojem firmy Pedikom
(www.pedikom.cz). Princip spočívá
v rychlém a bezbolestném oskenování rozložení zátěže na plosce chodidla. Na takto získaném barevném
digitálním obraze jsou zachyceny
všechny odchylky. Tento snímek
slouží jako základ pro vypracování korekčního plánu – individuálního pro každého jednotlivce, pro
každou nemoc a pro každou nohu.
Podle něho se pak pokládají korekční moduly na stélku budoucí vložky tak, aby se směr zátěže těla ubíral správným směrem. Takovým

uspořádáním modulů odpovídajících velikostí a tvarů vzniká síla mající schopnost korekční páky. Ta dokáže v konečném důsledku pohnout
skeletem a obnovit narušenou statiku těla. Takto zhotovené vložky jsou
individuální. Zachycují a řeší pouze vaše problémy a lze je během dne
překládat do různé obuvi.
Vyšetření a zhotovení individuálních vložek v našem regionu provádí:
MUDr. Pávek Pavel, Vratislavovo náměstí 12, 592 31 Nové Město
na Moravě, tel: 566 616 903
Mgr. Nedoma Radek, Léčebná
rehabilitace, 592 31 Nedvědice,tel: 566 565 005
Ing. Brettová Anna, Hornická
970, 592 31 Nové Město na Moravě, tel: 566 616 122, pedikom.brett
@unet.cz
(placená inzerce)

Hádejte, kde to je (5)
Určitě velká část obyvatel našeho města se zajímá o dění ve svém
městě.
Určitě ale ne všichni disponují připojením na internet, kde by
si mohli zprávy z města přečíst
(i když např. usnesení z řádných
jednání rady města se zpožděním:
9. 11. 07 ještě pod touto rubrikou
chyběly zápisy z 15. 10. a 29. 10.),
a určitě ne všichni chodí do města se silnými brýlemi nebo lépe
s lupou.
Tyto pomůcky však jsou nezbytné, aby na určité vývěsní desce
mohli občané na základě jistých,
zřejmě z moci zákona, zveřejněných zápisů zjistit, co se v jejich
městě děje. Tato deska sice oplývá volným místem, neoplývá však
tisky normálnímu oku čitelnými.
Vyvěšené stránky jsou formátu
A5 a písmo je přímo miniaturní.
Navíc jsou dotyčné stránky pravděpodobně vlhkostí pokroucené
a celkově je to obrázek nevábný.
Z tohoto stavu mohou mít radost pouze šibalové, kteří jsou prostřednictvím spisků na této desce
vyzýváni k zaplacení svých dluhů
či k vyzvednutí písemností. Kterýpak soud by jim nedal za pravdu, že o ničem nevěděli, protože se

z této desky díky špatné čitelnosti
ani nic dozvědět nemohli.
Smůla ovšem také je, že právě tudy musí projít i návštěvníci města, chtějí-li se v blízkém informačním centru něco dozvědět
o Novém Městě a novoměstském
regionu. A to je právě kámen úrazu: I zdánlivé maličkosti, které
nestojí nic než trochu dobré vůle,
dokreslují obraz města.
Tato deska mi nějak připomíná
pohádku Chytrá horákyně od Boženy Němcové. Horákyně neměla přijít ani ve dne ani v noci, ani
ustrojená ani nahá, ani pěšky ani
na voze.
Také zde je tomu tak: Tisky tam
visící jsou sice určené k přečtení,
ale k přečtení nejsou.
Je to škoda, protože pak se zprávy z městského dění přenášejí
ústním podáním a jistě víme, jak
lidská fantazie při informačním
manku nebo informačním šumu
pracuje: vznikají drby.
Škoda je též, že z Novoměstska
zmizela rubrika „Zprávy z radnice“, kde se přece pár informací
pro občany našlo.
Ale vraťme se k té konkrétní
desce: Hádejte, kdepak asi je?
A. Macháčková

ODS v Novém Městě na Moravě
má nové vedení
Na příští dvouleté volební období
si novoměstská ODS na svém sněmu
zvolila sedmičlennou místní radu.
Předsedou se stal Ing. Pavel
Král (56 let, ředitel společnosti
s r. o.). Nový předseda je členem
zastupitelstva města a členem
jeho kontrolního výboru.
1. místopředsedkyní je Ing.
Ilona Komínková (37 let, účetní - Pneuservis Komínek). Zastává funkci předsedkyně osadního
výboru v Jiříkovicích a je členkou finančního výboru zastupitelstva města. Je členkou oblastní
rady ODS pro žďárský okres.
2. místopředsedou je Mgr. Otakar Německý (63 let, důchodce).
Je členem rady města, členem redakční rady Novoměstska a školské rady ZŠ.
Členy místní rady ODS byli
zvoleni:
Luděk Sečanský (41 let, ředitel
TS služby s.r.o., Nové Město na
Moravě), člen rady města a předseda komise architektury a rozvoje města, člen povodňové komise.
Zdeněk Pelzer (46 let, školník
SOŠ v Novém Městě na Moravě).
MVDr. Dan Sokolíček (39 let,
veterinární lékař).

Josef Hájek (72 let, důchodce,
pokladník MS ODS).
Nová místní rada ODS nabízí spolupráci všem spoluobčanům, které oslovil její volební
program. Dále uvítá i podnětné
návrhy k činnosti svých zástupců v městské radě a zastupitelstvu
města. (e-mail: msodsnmnm@seznam.cz)

Svozové známky a místní poplatek
za komunální odpad
Důležité informace k systému
nakládání s komunálním a stavebním odpadem
Vývoz nádob: Nádoby na směsný - zbytkový odpad vyprodukovaný fyzickými osobami (občany), jsou ve vlastnictví vlastníka
nebo správce nemovitosti. Svoz je
prováděn v pravidelném týdenním režimu pověřenou osobou
(TS služby s.r.o., Nové Město na
Moravě). Toto ustanovení neplatí
v případě vývozu nádob na směsný odpad od staveb určených
nebo sloužících k individuální rekreaci. V tomto případě jsou nádoby vyváženy pravidelně jedenkrát za čtrnáct dnů, v případě
jednorázového vývozu je nádoba
vyvezena, pouze pokud je ke svozu přistavena. Dále je komunální
odpad vyvážen v zelených plastových pytlích, které nahrazují popelnicové nádoby v některých
nepřístupných lokalitách nebo
v případě rekreantů. Tyto nejsou
označeny známkou, ale pouze logem TS služby s.r.o.
Počty nádob na směsný – zbytkový odpad – maximální počet
nádob o objemu 110 – 120 l je
pro domácnost do pěti členů stanoven na 1 ks, pro šesti až desetičlennou domácnost na 2 ks a pro
jedenácti a vícečlennou na 3 ks.
Zajištění vývozu více nádob, než
je výše uvedený limit, je umožněn jednorázovými vývozy, které budou hrazeny mimo místní
poplatek.
Svozové známky pro období 01/2008 – 12/2010 na nádoby 110 l a 1100 l budou v poštovních schránkách umístěny
do poloviny prosince roku 2007.

Známky jsou přidělovány na základě platných seznamů stávajících počtů nádob. Ti, kteří svozovou známku neobdrží, si ji musí
vyzvednout na odboru investic a správy majetku u pí. Kratochvílové. Je třeba, aby tak učinili do konce prosince 2007. Od 1.
1. 2008 budou nádoby vyváženy
podle nových svozových známek.
Rekreanti a občané, kteří využívají ke svozu plastové pytle nebo
jednorázové známky, si je musí
vyzvednout rovněž na odboru investic a správy majetku.
Svozové známky jsou majitelům
nádob předávány bez návaznosti
na uhrazení místního polatku za
komunální odpad. Obdržení svozové známky nezbavuje občany
povinnosti k uhrazení poplatku
za komunální odpad!
Místní poplatek za komunální odpad je pro rok 2008 stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 2/2007 o místním
poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vydanou ZM dne 30.
10. 2007. Nejedná se o platbu
za popelnici, což mezi občany mylně přetrvává, ale jedná
se o místní poplatek pro trvale
bydlícího občana a tzv. rekreační objekt. V místním poplatku
je zahrnuto: vyvezení nádoby,
odvezení odpadu na skládku
a jeho uložení na zabezpečené
skládce, svoz tříděného odpadu, provoz recyklačního dvora,
mobilní svozy odpadů.
Marcela Kratochvílová,
odbor ISM
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Nejsou hloupé otázky. Jsou jen hloupé odpovědi.
V minulém čísle Novoměstska
mne zaujala výměna názorů mezi
panem Kušnírem a paní starostkou
Markovou. Pan Kušnír vyjádřil své
pochyby o vhodnosti výstavby Regecentra v lokalitě u hřbitova. Očekával jsem, že se v reakci paní starostky objeví konkrétní fakta, která
umístění objektu obhájí.
Paní starostka se k mému údivu
věnovala spíše úvahám o podstatě
demokracie a vysvětlování toho, že
zastupitelé hlasují odpovědně. Takové ujištění je pro občana bezpochyby uklidňující. Panu Kušnírovi snad
lépe pomůže překonat nepříjemné
pocity z toho, že byl paní starostkou
v podstatě označen za hlupáka.
Nepatřím k lidem, kteří cítí potřebu polemizovat o tom, jak mají
občané diskutovat se svými volenými zástupci. Proto jsem zbystřil až v polovině článku paní Markové. Paní starostka se zde dostává
k vysvětlení, proč bylo rozhodnuto
o výstavbě zábavního centra u hřbi-

tova. A vysvětluje to svým typicky
odzbrojujícím způsobem: „Negativa byla vyvážena souhrnem faktorů, které není možné popsat jednou
větou.“ O těchto faktorech ani o jejich souhrnu pak již v dalším textu
nepadne ani slovo. A to nenásleduje jedna věta, jak by mnozí očekávali, ale dalších třicet vět. K serióznímu rozboru projektu Regecentra
se paní Marková v tomto obsáhlém
textu bohužel nedostala.
Zastupitelé za ČSSD žádali vedení města o vyhodnocení ekonomické výhodnosti výstavby Regecentra v jednotlivých lokalitách.
Tento požadavek byl odmítnut
s tím, že by to byla ztráta času.
Vyjdu tedy z vlastního odhadu.
Předpokládané náklady na 1. etapu výstavby Regecentra se z původně odhadovaných cca 200 mil.
Kč zvýšily na cca 320 mil. Kč. Tato
cena v sobě zahrnuje náklady na
výstavbu bazénu, včetně regenerace a ubytovacího zařízení pro cca

50 lidí. Nezahrnuje již tedy náklady
na předpokládanou výstavbu sportovní haly (60 - 80 mil. Kč) a nutné vymístění fotbalového hřiště do
lokality pod zastávkou (30 - 40 mil.
Kč). V další etapě je pak počítáno
i s výstavbou venkovního koupaliště. Zde náklady odhaduji na dalších
minimálně 50 mil. Kč.
Celkové náklady se nám tak dostávají nad 480 mil. Kč. Přičteme-li k tomu náklady na projektové
a inženýrské činnosti, které jsou
prováděny navíc, tak před sebou
máme projekt za více než půl miliardy korun.
Pokud by výstavba bazénu, sportovní haly, venkovního koupaliště
a hotelu vycházela z racionálního
projektu v jiné lokalitě, mohli bychom ušetřit až 130 mil. Kč.
Osobně zastávám názor, že by nemělo být budováno venkovní koupaliště. Zároveň si myslím, že hotelové služby by byl schopen lépe
a efektivněji realizovat soukromý

subjekt. Na druhé straně si myslím,
že výstavba sportovní haly by neměla být odsouvána do nejisté budoucnosti. Pokud bychom šli touto omezující cestou, ušetřili bychom dalších
70 – 110 mil Kč. Respektuji však demokratické většinové rozhodnutí zastupitelů. Jestliže je většina přesvědčena, že je správné, aby město
vlastnilo a provozovalo hotel, nechť
jej staví. Nemohu ale respektovat
rozhodnutí, kterým byla odmítnuta
diskuze o ekonomické stránce věci.
Proto prosím paní starostku, aby
ve svém příštím příspěvku do Novoměstska omezila hodnocení intelektuální úrovně svých kritiků a ušetřený prostor využila k případnému
upřesnění mnou uváděných čísel.
Ocenil bych i zveřejnění stručného
seznamu oněch faktorů, které není
možné popsat jednou větou. Bylo
by dobré je znát, abychom se mohli
kvalifikovaně rozhodnout, zda nám
tyto faktory stojí za 130 milionů korun navíc.
Michal Šmarda

Zásadní diskuse o regecentru měly probíhat v minulém roce
Před jednáním redakční rady
při přípravě tohoto čísla jsem se
zamýšlel nad formou a smyslem
diskuse na téma regeneračního
centra. Chápu, že neobvykle finančně náročná investice počítající se získáním fin. prostředků
EU a následnými nemalými provozními výdaji z rozpočtu města
vzbuzuje u politických stran i veřejnosti určité obavy.
Nejsem si ale jistý, zda výměna názorů, či spíš přestřelky, které jsme v Novoměstsku uveřejnili,
jsou přínosem. Výsledkem může
být pouze rozdělení občanů na dva
tábory odpůrců a zastánců spíš na
základě emocí nikoliv argumentů.
Jistěže veřejnosti musí být poskytnuty základní informace, stejný prostor i oponentům.

V tomto směru Novoměstsko
svoje poslání plní, ale podrobnější rozvedení problematiky na odborné úrovni bude programem
setkání s občany v lednu.
Zákon o obcích dává zastupitelstvu města pravomoc rozhodovat
o majetku města a tím i vývoji města následující léta. S tím je spojená
i obrovská odpovědnost, kterou na
sebe jako zvolení zastupitelé bereme při rozhodování za ostatní spoluobčany. Je na nás všech, abychom
se zamýšleli nad tím, které politické
subjekty či jednotlivce jsme zvolili,
abychom neprožívali zklamání ze
změny postojů či plnění slibů.
Pro osvěžení paměti budu citovat usnesení a hlasování zastupitelstva města z minulého volebního období, které schválením

odstartovalo to, co určitá část politického spektra dnes kritizuje
nebo zpochybňuje.
25. řádné zasedání ZM dne 17.
10. 2006
Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje zadání projektu k územnímu řízení na stavby:
• regenerační centrum v prostoru tělovýchovného střediska
na ulici Tyršova
• areál kolektivních her v lokalitě Pod zastávkou
• Dům jistoty
na podkladě vyhotovených studií.
Pro: 17 Proti: 1 Zdrželo se: 3
Nehlasoval: 1 Omluveno: 1
Pro: ODS 6, Sokolíček Josef, Sečanský Luděk, Nosková Marie
Mgr., Německý Otakar Mgr., Teplý Jan Ing. Bc., Lučka Josef

ČSSD 2, Chalupa Josef PhDr., Tesařová Sylva PhDr.
KDU- ČSL 4, Pejchal Petr, Laštovička František Ing., Hauk Jindřich MUDr.,Černý Jaromír Ing.
NSK 3, Marková Zdeňka, Grepl
Martin, Konečný Tomáš MUDr.
KSČM 1, Hloušek Bohumil Mgr.
NK 1, Krška Josef Ing.
Proti: KSČM 1, Klapač Petr
Zdržel se: KSČM 1, Buchtová
Věra
ČSSD 1, Kliment Pavel
NK 1, Sláma Antonín
Nehlasoval: SNK 1, Konečný Petr
MUDr.
Omluven: KDU-ČSL 1, Krupicová Marcela
Mgr. Otakar Německý,
člen redakční rady,
člen rady města za ODS

Regenerační centrum ve fázi územního rozhodování
Vybraná projekční společnost
K4 a.s., Brno dokončila dokumentaci pro územní řízení pro
stavbu Regeneračního centra na
ul. Tyršova. Lokalita stavby byla
schválena zastupitelstvem města
Nového Města na Moravě již na
podzim loňského roku.
Zadání projekční kanceláři znělo na projekt sportovní haly se sociálním zázemím a hledištěm pro
cca 150 diváků, dále plaveckého
bazénu o čtyřech drahách a délce 25m, rekreačního bazénu, dětského bazénu, tobogánu včetně
sociálního zázemí. Stejné sociální zázemí bude využíváno pro
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regenerační část objektu, která
se skládá z mokrých (sauna, aromatherapie, whirpool) a suchých
(kryokabina a navazující pohybové aktivity) procedur (aktivit).
Objekt bude disponovat společnou recepcí, která mimo provoz
sportovní haly a bazénové části bude schopna obsloužit i klienty hotelu. Ten bude umístěn ve 3.
a 4. podlaží Regeneračního centra. Ve druhém podlaží bude provozována pro návštěvníky všech
provozů Regeneračního centra
restaurace a bufet.
Projektant musel při své práci
zohlednit možnosti získávání fi-

nančních prostředků z různých
dotačních titulů a členit areál na
tři samostatné části
1. sportovní halu se zázemím
2. bazény se zázemím, regenerací
a parkovištěm
3. hotel.
Současný projekt k územnímu řízení respektuje svojí náplní původní architektonickou studii Ing. arch. Vladimíra Charváta,
která byla projednána současně
s lokalizací projektu na zastupitelstvu města Nového Města na Moravě. Činnost spojená se získáním
územního rozhodnutí byla podřízena informacím o vypsání ter-

mínů prvních výzev dotačních titulů z evropských fondů. Termíny
prvních výzev jsou celý rok 2007
odsouvány a současné informace
hovoří o vypsání prvních výzev
v lednu 2008.
Dalším bodem zadání projekční
kanceláři bylo vytvoření logického vzájemně propojeného celku,
přičemž jednotlivé části areálu mohou fungovat i samostatně.
Takto navržená skladba jednotlivých provozů musí ve vzájemné
součinnosti vykazovat co nejnižší provozní náklady a co nejvyšší
možnou vytíženost areálu.
(dokončení na str. 9)

Právo na informace? To by bylo dlouhé a nezajímavé!
Odpověď starostky Markové na
příspěvek o regecentru byl typickou
odpovědí současného politika. Kromě jalového školení o demokracii
zároveň nedemokraticky neodpověděla prakticky na žádnou z demokraticky položených otázek. Škoda.
Už se asi nikdy nedozvíme ani to,
proč regecentrum musí stát za každou cenu tam, kde je navrhováno –
jinými slovy, co tak zásadního a současně tak nedemokraticky tajného
přesvědčilo starostku a 17 členů zastupitelstva k podpoře masivních demolic, že to není možné zveřejnit.
Na druhé straně ti, co se demokraticky zeptají a pod svůj názor se podepíší, jsou automaticky považováni

vrcholným představitelem města (viz
titulek článku) za nositele hlouposti a současně i obviněni z polopravd,
zavádějících informací a spekulací,
pomocí vlastního smyšleného textu:
„EU takové projekty nefinancuje“,
když v článku bylo: „EU už tak masivně projekty tohoto typu nepodporuje“, což je zásadní rozdíl, protože
nižší výše dotační podpory není to
samé jako dotace nulová.
Brzdou rozvoje města určitě není
smluvní pražský architekt, jak by si
někdo z odpovědi starostky mohl
vyložit. Co by z toho člověk z Prahy,
probůh, měl? A rozpočtové určení
daní? To skutečně nelze omezit jen
na ubytovnu a kapacitu MŠ. Je dob-

V článku o regecentru bylo hodně
různých proč, jenže, jak jsme si mohli přečíst, to už by byl text příliš dlouhý a pro mnohé nezajímavý. Opravdu
je v Novém Městě tak málo občanů,
kteří by si rádi přečetli i takovéto „nezajímavé“ texty? Bc. Jan Kušnír

Město Nové Město na Moravě vyhlašuje
Soutěž o návrh logotypu (značky)
Zdravého města Nového Města na Moravě

Podrobné podmínky budou zveřejněny na webových stránkách
města. Z nejdůležitějších ustanovení vybíráme:
Vymezení předmětu soutěže
Předmětem soutěže je vytvoření
kreativního návrhu logotypu (značky) „Zdravé město – Nové Město na
rekreační bazén s atrakcemi, dět- Moravě“, které bude mít pro město
ský bazén, venkovní tobogán a so- univerzální využití. Bližší informaciální zázemí. Celkový objemový ce o „Zdravém městě“ tvoří přílohu
propočet venkovního areálu uvá- č. 1 podmínek soutěže.
Specifikace: Předmětem soutědí částku 35 mil. Kč. Realizace tohoto projektu nebyla projedná- že jsou tyto práce: tvorba kreana v orgánech města a s realizací tivních návrhů logotypu (značky)
Zdravého města – Nového Města
není prozatím počítáno.
Výstavba areálu Regeneračního na Moravě.
centra si vyžádá přemístění fotba- Požadavky na zpracování a přilového hřiště do lokality „Pod za- jímání návrhu
Soutěžní návrh musí obsahovat:
stávkou“, kde město může zahálogotyp (značku) v barevném projit výstavbu již na jaře roku 2008.
vedení, logotyp (značku) v černoJiná lokalita vhodná k umístěbílém provedení, manuál vizuální fotbalového hřiště s možnosního stylu logotypu.
tí rozšíření o další plochy není
Hodnocení návrhů
připravena zejména s ohledem
Návrhy budou předloženy hodna pozemky ve vlastnictví měsnotící komisi, která bude složena
ta a na docházkovou vzdálenost.
ze starosty a koordinátora ZdravéProto bylo zadáno zpracování
ho města, ze zástupců z řad uměstudie umístění dvou fotbalových
lecké veřejnosti, min. 1 člena rady
hřišť, sociálního, technického města a zástupce Informačního
a dopravního zázemí. Objemový centra v Novém Městě na Morapropočet výstavby jednoho fotba- vě. Konečné rozhodnutí o výběru
lového hřiště s technickým a soci- logotypu přísluší Radě města Noálním zázemím, které město musí vého Města na Moravě. Radě je
vybudovat jako náhradu za stáva- vyhrazeno právo nevybrat žádný
jící hřiště v ul. Tyršova, je 20 mil. z předložených návrhů a vítěze tak
Kč. V současné době je zpraco- nevyhlásit.
vávána dokumentace pro územKomise posoudí, zda předložený
ní řízení a v prvním čtvrtletí roku návrh splnil podmínky soutěže,
2008 bude dokončena dokumen- a to jak po stránce výtvarné, tak
tace pro stavební povolení.
i po stránce obsahové. Zároveň
Po dokončení některých do- komise stanoví pořadí prvních
kumentací a propočtů bude ve- pěti nejlepších návrhů a předlořejnost seznámena s celým pro- ží tento výsledek hodnocení Radě
jektem na veřejném setkání města Nového Města na Moravě
počátkem ledna příštího roku.
ke konečnému rozhodnutí.
Stanislav Bartoš, Finanční hodnocení soutěže
odbor regionálního rozvoje,
Vítěz soutěže dle rozhodnuúzemního plánu a stavebního řádu tí Rady města Nového Města na
Starostka zve k diskusi
Vážení občané, přijměte, prosím, mé pozvání na diskusi
o projektu regeneračního centra.
Představen bude projekt samotný, jeho silné i slabé stránky,
veškeré doprovodné investice a přinášející efekty.
Setkání s prezentací se bude konat
ve čtvrtek 10. ledna 2008 v 16.00 hodin v Kulturním domě.

Regenerační centrum ve fázi...
(dokončení ze str. 8)
Součástí smlouvy s projekční
kanceláří K4 a.s., Brno bylo také
stanovení výše nákladů na realizaci celého areálu stavby Regeneračního centra, které je pro město
přijatelné vynaložit. Výše těchto prostředků byla dohodnuta na
260 mil. Kč bez DPH.
Dokumentace pro územní řízení respektovala obsahové zadání, avšak cena stavby se objemovým propočtem zvýšila na cca 325
mil. Kč bez DPH. Z tohoto důvodu bude projektová dokumentace pro stavební povolení upravena
tak, aby došlo k celkovému snížení nákladů. Bude snížena kapacita
podzemního parkování, zmenšena
velikost vstupních prostor a regenerační části. Tato úspora doposud
nebyla projekční kanceláří vyčíslena, lze ji však předpokládat ve výši
20-25 mil. Kč. Další zmenšování
objektu již není efektivní, protože
by vyžadovalo zrušení některých
aktivit a tím také menší využitelnost objektu. To by mělo za následek menší příjmy. Nutné bude
tedy posouzení kvalitativní úrovně
jednotlivých stavebních konstrukcí. K tomuto kroku však dojde až
při zpracování studie proveditelnosti zadané k vypracování odbornému zpracovateli, poté může
dojít k dalšímu snižování investiční náročnosti.
V průběhu zpracování dokumentace pro územní řízení vyvstala potřeba posoudit objekt
také z pohledu budoucího možného rozšíření o venkovní bazény, abychom do projektovaného objektu nezabudovali bariéry,
které by budoucí výstavbu limitovaly. Proto byla zadána studie
venkovního areálu, aby vzájemné
návaznosti bylo možno posoudit.
Studie řeší venkovní 25m bazén,

ré si článek přečíst celý a vzít v úvahu všechny souvislosti o nichž hovoří. Nevzít jej pouze osobně a třeba se
i podívat na to, proč bylo tak zuřivě
nedemokraticky bráněno zveřejnění článku, když cenzura byla oficiálně v ČR zrušena před 18 lety.

Moravě bude vyhlašovatelem
oceněn finanční odměnou ve výši
20 tis. Kč.
Lhůta a místo pro podávání
návrhů
Návrhy je možné doručit doporučeně poštou nebo osobně předat do podatelny Městského úřadu
Nového Města na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové
Město na Moravě. Návrhy budou
vyhlašovateli předloženy v uzavřených obálkách označených „NEOTVÍRAT – soutěž o návrh logotypu Zdravé město Nové Město na
Moravě“ a opatřených na uzavření razítkem nebo podpisem. Návrhy je možné doručovat po celou
dobu běhu lhůty pro podání návrhů, která začíná dnem doručení
soutěžních podmínek a končí dne
31. ledna 2008 ve 12:00hod.
Návrhy se podávají ve fyzické podobě a na elektronickém médiu.
Kontaktní osoba: Ing. Světlana Janoušková, telefon: +420
566 650 266, 724 947 761, e-mail:
svetlana.janouskova@meu.nmnm.cz
Soutěž je zcela otevřená, počet
ani struktura účastníků není nijak omezená.

Znovuotevření
secondhandu
Vratislavovo nám. 122
Nové Město na Mor.

PEDIKÚRA
Nízké ceny!
Petrová Jitka
Radnická 879
Nové Město na Moravě
tel. 605 403 393

nabízí levné zhotovení

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE
velikost 9x (až 15,6 cm)
s cenou již od 1,99 Kč
Barevné i černobílé foto
FOTODÁRKY, -KALENDÁŘE
FOTOPUZZLE, FOTOHRNKY
Objednávejte z klidu domova
přes internet www.fotolab.cz
U nás do 3 dnů k vyzvednutí
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Z novoměstských kronik
Uplynulo přesně 100 let od doby, kdy v r. 1907:
• Obecní zastupitelstvo schválilo přejmenování názvů náměstí a některých ulic. Velké náměstí bylo přejmenováno na Náměstí
Vratislava z Pernštejna, Husí rynk
na Komenského náměstí, Dolní náměstí na Palackého náměstí
a ulice Dřevník na Školní ulici.
• Konaly se volby do říšské rady
ve Vídni. Ve venkovském volebním okrese zahrnujícím i obce
z Novoměstska zvítězil za Agrární stranu v druhém kole rolník ze
Slavkovic Karel Sáblík před křesťansko-sociálním
kandidátem
z Náměště nad Oslavou a stal se
zemským a říšským poslancem.
(Sáblíkova dcera, provdaná Boháčová, manželka lyžařského činovníka a prvního ředitele závodu Sport, nedávno ve věku 94 let
zemřela.)

• Do základu vyhořela chátrající
budova bývalého Hánova mlýna
na Žďárské ulici (č. 81 na křižovatce v zatáčce). Obyvatelé prvního patra budovy se museli zachraňovat skokem z okna, tak rychle
se požár šířil. Dům byl znovu postaven, ale mlýn už nebyl obnoven. V r. 1918 zde začal provozovat pilu Filip Jaroš. Pamětníkům
je dům dodnes znám jako Jarošova pila.
• Postavena nová márnice krytá
plechem na evangelickém hřbitově. První márnice z r. 1866 byla
v horní části hřbitova vybudovaná provizorně pro pruské vojáky, kteří podlehli choleře. Stará
dřevěná byla postavena v pravém
dolní rohu v r. 1882.
• Vyšel první turistický průvodce po Novoměstsku s názvem

Průvodce po Žďárských horách,
jako bezplatná příloha časopisu
Ozvěna z Novoměstska.
• Došlo k úpravě v železniční
stanici - vybudování rampy pro
nakládku dřeva a vedle položena
nová kolej. Do té doby byly koleje
pouze dvě.
• Na novoměstskou reálku nastoupily první dvě dívky. Studovaly soukromě (tzv. privatistky),
protože tehdy ženy nemohly navštěvovat střední školy jako řádné žákyně.
• Mezi 19 abiturienty reálky
byl i malíř Josef Jambor z Pohledce, který jako mladičký
umělec poprvé vystoupil na veřejnost výstavou v r. 1920.
• Nové Město se dočkalo veřejného elektrického osvětlení. Jan Kadlec nechal nainstalovat 3 lampy napájené elektřinou
z jeho parní pily. Osvícena byla
dnešní Křičkova ulice, od ná-

draží až ke kříži na křižovatce.
Elektřina zavedena do Kadlecova domu, hostince U Kozů,
domu MUDr J. Svítila a evangelické fary.
• Pro nerentabilnost byl ukončen
provoz panského pivovaru. Panský pivovar stával na Vratislavově náměstí (stará pošta). Výroba
piva v Novém Městě se tak stala
definitivně minulostí.
zpracoval Otakar Německý

Oprava
V Novoměstsku č. 19 vyšel obsáhlý text o Cyrilu Musilovi –
jako připomínka stého výročí
jeho narození. Autor, redaktorka ani ostatní z čtenářů, kteří měli
možnost text číst před jeho vydáním, si nevšimli překlepu na velmi nevhodném místě - v letopočtu narození.
Uvádíme na pravou míru – Cyril Musil se narodil 26. listopadu 1907.

Jízdní řády
V tomto čísle zveřejňujeme výběr jízdních řádů autobusových
linek společnosti ZDAR Žďár nad
Sázavou. Upozorňujeme, že během roku může dojít k různým
úpravám a změnám.
Jízdní řády Českých drah pro
trasu č. 251 Žďár n.S. – Tišnov
a zpět máme přislíbeny pro Novoměstsko č. 21 (s datem vydání
14. prosince).

Firma NAPRO

provoz
Nové Město na Moravě
přijme dispečerku
se znalostí práce na PC,
fakturace a admin. práce.
Nástup možný ihned.
tel. 737 285 185

NAVŠTIVTE NEJVĚTŠÍ
VÁNOČNÍ KOUTEK
• Vše na Mikuláše, anděla i čerta
• 100 druhů masek, paruk a vousů
MIKULÁŠSKÉ CUKROVINKY
ZARUČENĚ NEJVĚTŠÍ VÝBĚR
v Novém Městě a okolí
• čokoládovinky s cenou od 1 Kč
• sáček na zdobení perníčků-12,50 Kč
STUPŇOVÉ ADVENTNÍ SVÍČKY
(poslední neděli jsou stejně velké)

• 5000 položek vánočního zboží
LETOS MNOHO NOVINEK
• 200 druhů kalendářů a diářů 2008
VELKÝ VÝBĚR HRAČEK
JEN ZA SKVĚLÉ CENY
U nás dárky pro všechny.
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Způsob odstraňování závad ve schůdnosti
Zimní údržba chodníků se provádí:
a) Mechanickým nebo ručním odstraněním sněhu, náledí, zmrazků
a břečky buď odhrnutím, odmetením nebo odškrábáním. Následně
se provádí posyp inertními materiály. Každý vlastník nemovitosti,
provádějící údržbu chodníků, si zajistí potřebné množství posypového materiálu na vlastní náklady. Při trvalém sněžení se posyp do napadeného sněhu neprovádí.
b) Sníh je třeba odstranit, pokud možno, až na holý povrch chodníku
tak, aby byla průchodnost minimálně 120 cm
c) Sníh a led se nesmí odhrnovat do průjezdního profilu vozovky
a na vozovky samotné, ale ponechává se na okraji chodníku nebo
v pásech přilehlé zeleně na hromadách. Kde není možné uvedeným způsobem úklid provést, je třeba sníh a led odvézt na jiné
vhodné místo.
d) K posypu chodníků se používá písek nebo obdobný inertní materiál (např. ekogrit, kamenná drť frakce 4-8 mm, atd.). Je zakázáno používat popel, škváru, strusku, domovní odpad a jiné hmoty, které by
znečišťovaly místní komunikace.
e) Kde je na chodnících, schodištích a lávkách pro pěší instalováno zábradlí, provádět údržbu nejprve na straně zábradlí.

Lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti
Závady ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic, které vznikly sněžením nebo náledím, se odstraňují či zmírňují bez zbytečných odkladů a průtahů, přiměřeně vzniklé situaci. Lhůty
pro odstraňování závad ve schůdnosti jsou obsaženy v operačním plánu zimní údržby. Stejně tak tento dokument obsahuje rozdělení MK do
jednotlivých skupin pořadí důležitosti.

Neudržované úseky místních komunikací,
na nichž nebude zajišťována sjízdnost
Pro malý dopravní význam nebo složitou udržovatelnost nebudou
v zimním období udržovány:
Nové Město:
- MK na Bělisku – pravá strana podél toku Bobrůvky – od novostavby
RD čp. 1389 po čp. 534
- MK na Bělisku – pravá strana proti toku Bobrůvky – od budovy MRS
směrem ke koupališti
- nezpevněná MK na ul. U Jatek – od čp.76 směrem k viaduktu
- nezpevněná MK v lokalitě Svárov – od čp. 311 směrem do zahrádkářské kolonie
- MK na ul.Brněnská – od silnice I/19 u čp. 250 nahoru k zahrádkám
vlevo i vpravo, od silnice I/19 kolem čp. 145 až na konec úseku
- nezpevněná MK z ul. Luční (od čp. 871) směrem do zahrádkářské kolonie Bezděkov
místní části:
- MČ Hlinné – nezpevněná MK od čp. 47 směrem k čp. 5 (na obchvatu obce)
- MČ Petrovice – MK k čp. 17 (u mlýna) a nezpevněná MK mezi čp. 45
a čp. 32
- MČ Pohledec – nezpevněná MK od čp. 64 směrem k čp. 155, nezpevněná MK mezi čp. 33 a čp. 37, spojovací MK za kulturním domem
- MČ Slavkovice – nezpevněná MK od požární zbrojnice směrem ven
z obce, nezpevněná MK vedoucí nad čp. 10 směrem ven z obce
- MČ Rokytno – nezpevněná MK od hotelu, kolem hřiště k chatové
osadě, nezpevněná MK od Vlachovické silnice u čp. 69, kolem zahrad na konec obce
- MČ Jiříkovice – nezpevněná MK od čp. 48, kolem čp. 15 směrem ven
z obce

Stomatologická pohotovostní služba
Ošetření je poskytováno v době od 8 do 12 hod.
1. 12. MUDr. Anna Štěrbová, poliklinika ZR, MUDr. Zrieka, V. Bíteš, 2.
12. MUDr. T. Konečný, NM, MUDr. Kreisler, ZR, 8. 12. MUDr. Matonoha, Jimramov, MUDr. Semerádová, Palachova, ZR, 9. 12. MUDr. Janoušek, Měřín, MUDr. Filla, V. Meziříčí, 15. 12. MUDr. Gregor, ŽĎAS, ZR,
MUDr. Koutská, Sněžné, 16. 12. MUDr. Kopecký, ŽĎAS, ZR, MUDr. Macek, V. Meziříčí. Sledujte stránky www.i-zdarsko.cz (lékařská pohotovost, lékárenská služba...).

- MČ Olešná – nezpevněná MK za prodejnou Jednoty, od čp. 3 směrem ven z obce, nezpevněná MK kolem potoka, u čp. 69
- MČ Maršovice – nezpevněná MK nad rybníkem, od čp. 52 po čp. 20,
nezpevněná MK nad rybníkem, od čp. 40 po čp. 14, nezpevněná MK
za čp. 48 směrem k hospodářské budově
- MČ Studnice – nezpevněná MK od turist. chaty po levé straně ven do
polí, nezpevněná MK za penzionem MUSIL směr Maršovice, odstavná plocha vpravo u turistické chaty

Neudržované úseky místních komunikací
a průjezdních úseků silnic,
na nichž nebude zajišťována schůdnost
Pro malý dopravní význam nebo obtížnou udržovatelnost nebudou
v zimním období udržovány dále uvedené úseky pěších komunikací
a také úseky některých MK (chodníků), kde vlastníkem sousední nemovitosti je město Nové Město na Moravě:
• schody na Komenského náměstí naproti vchodu do obchodního
domu
• pěší komunikace od katolického hřbitova podél Cihelského rybníka
na ul. Malou
• pěší komunikace kolem Cihelského a Klečkovského rybníka
• pěší komunikace z ulice Polní na ulici Zahradní
• pěší komunikace po hrázi Kazmírova rybníka na ulici Německého
• pěší komunikace (spojovací chodník) z ulice Radnická na ulici Dukelská
• pěší komunikace z ulice Německého na ulici Němcova
• pěší komunikace z ulice Tyršova na ulici Křenkova
• pěší komunikace z ulice Německého (u trafostanice) směrem k č.
p.328 a na ul. Nečasova
• pěší komunikace z ulice Luční na ulici Hájkova
• chodníky na ulici Hornická
• chodníky na ulici Křenkova (u čp. 900-902; 732) a Tyršova (u čp. 726728; 731)
• chodníky na ulici Mírová a Drobného (podél vozovky od ulice Smetanova po ulici Malá),
• chodník na ulici Pavlovova (u čp. 1514)
Dále nebudou udržovány úseky MK (chodníků) na území těchto
místních částí, pro jejich malý dopravní význam nebo složitou udržovatelnost. Téměř vždy se jedná o chodníky podél průjezdních úseků silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje:
- MČ Hlinné– přiléhající k silnici II/354 (levá + pravá strana) a silnici
III/35421 (pravá strana)
- MČ Petrovice – přiléhající k silnici II/354 (pravá strana od N. Města)
– od čp. 3 po čp. 48
- MČ Pohledec – přiléhající k silnici II/360 - pravá strana od N. Města-od čp. 81 k prodejně; levá strana od N. Města –od čp. 69 po čp. 9
a od kapličky ke škole; pěší komunikace od čp. 33 po čp. 37
- MČ Slavkovice – přiléhající k silnici III/35417 (pravá strana od N.
Města) – u školy; (levá strana od N. Města) – podél rybníka
- MČ Rokytno – přiléhající k silnici II/354 (levá + pravá strana)
- MČ Maršovice – přiléhající k místní komunikaci na ul.Maršovská –
od čp. 78 po čp. 55
Chodníky v zastavěné části města, které nejsou zařazeny do plánu zimní údržby, udržují majitelé nemovitostí hraničících s těmito chodníky.
Plán zimní údržby a nařízení týkající se zimní údržby pro projednání v radě města zpracoval Luboš Smetana, odbor ISM

Veřejné projednávání komunitního plánu
Zdravého města – Nového Města na Moravě
se uskuteční v úterý dne 4. prosince 2007 v 16:00hod.
v jídelně Domu s pečovatelskou službou, Žďárská 68,
Nové Město na Moravě
Přerušení dodávky elektrické energie
Firma E.ON Česká republika oznamuje plánované přerušení dodávky el. energie.
• st 5. 12. 7,30 – 10,30 h. ul. Jamborova, horní část ul. Německého
od čp. 838 a 811 a horní část ul. Blažíčkovy od č. 800 a 830
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INZERCE
• Hledám podnájem nebo pronájem bytu 2+1, tel. 732 167 729
• Vyměním měst. byt 2+kk (neprivatizovaný) za jakýkoliv jiný, který
půjde do privatizace. tel. 732 666 496
• Koupím družst. byt nebo v osob.
vlast. 2+kk nebo 2+1 nebo 2+0 nebo

1+1 v NM nebo vyměním za družst.
zděný ve Svratce, tel. 566 662 256
• Prodám starší sedací soupravu,
vhodnou na chalupu, levně, cena
dohodou, tel. 737 577 042
• Prodám Škoda 120, r.1988, garážovaná, najeto 128 000 km,
nová baterie, náhradní disky, za
5000 Kč tel.: 724910732.

Mgr. Pavel Dvořák
advokát
se sídlem advokátní kanceláře
ve Žďáře nad Sázavou,Nádražní 21

oznamuje změnu úředních hodin
pobočky advokátní kanceláře v Novém Městě na Moravě,
Palackého nám. 32/I.patro
(v domě Móda u Pasáčka)

Úřední hodiny St 08,30-16,30 a dále po dohodě
Kontakt 566 620 288, 603 519 096,
email: dvorak.advokat@unet.cz
www.dvorak-advokat.cz

Žena na MD hledá přivýdělek –
např. hlídání pejska, vyzvednutí dětí ze školy, z kroužků a pod.,
administrat. práce z vlastní domácnosti... tel. 605 93 98 96

nabízí opět pro VELKÝ ZÁJEM

TEPELNÝ LÉČIVÝ
RAŠELINOVÝ POLŠTÁŘEK
- náplň 100 % přírodní bahno
- odolnost až do 150 kg
- udrží teplo několik hodin
- ohřívání v mikrovlnce – 2 minuty
VÝBORNÝ DÁREK – jen 198 Kč
PODPŮRNÁ LÉČBA PŘI:
-bolestech zad, křečích
-poruchách prokrvení, ischiasu
-namožení svalů, revma
-při nachlazení, na ledviny
-do postele, do kočárku apod.

Oznámení o změně adresy
dětské ordinace
MUDr. Simona Hradecká
oznamuje, že od 1. ledna 2008
bude péče o registrované
dětské pacienty poskytována
na adrese:
Dukelská 568,
Nové Město na Moravě,
tel. 566 615 941

Provádím tyto stavební práce:
- veškeré rekonstrukce
bytů a budov
- zednické
- obkladačské
- pokrývačské
- klempířské
- sádrokartonářské
- pokládky podlah
- zateplování budov
tel. 605 438 269, 776 169 997

PŘEDVÁNOČNÍ AKCE
pro velký zájem opět nabízíme
slevu 15% při nákupu baterií
do mobilních telefonů.

Akce trvá do 16. prosince 2007
Jiří Němec, Mobilní telefony
Vratislavovo náměstí 9, Nové Město na Moravě
tel. 566 615 066, 737 40 40 50, e-mail: novemesto@jcscomp.cz

HUSQVARNA - JONSERED
firma IVO SOMMER
Váš prodejce lesní, zahradní a komunální techniky,
zahajuje prodej SNĚHOVÝCH FRÉZ
na sezónu 2007-2008.
Benzinové sněhové frézy od 13 990 Kč. vč. DPH
Možnost nákupu na splátky.
SNĚHOVÉ FRÉZY
značek - Husqvarna-Jonsered-Partner-MTD
Křenkova 384, Nové Město na Moravě, 592 31
Tel.: 566 616 997/731 150 673
e-mail: sommerteam@volny.cz
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PRODEJNA U VEINLICHŮ
Žďárská 41
Nové Město na Moravě
Rozšířený výběr
BYTOVÝ TEXTIL (záclony, závěsy, doplňky)
SPODNÍ PRÁDLO (pánské, dámské, pyžama, pro kojící)
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