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Novoměstsko

Volit není povinnost, ale právo
Ty tam jsou doby, kdy monarcha 

rozhodoval o životech svých pod-
daných. A přestože často slýchá-
me, že absolutistický, ale moud-
rý a osvícený monarcha byl pro 
lid štěstím, historie  postupně bu-
dovala demokracii. A tam, kde do-
dnes přetrvává království, má vět-
šinou zcela jinou historickou roli 
než dříve. Demokracie se postup-
ně vyvíjela, vznikaly republiky 
a správa věcí veřejných se dostáva-
la do rukou volených orgánů. Pryč 
jsou doby, kdy se o právo volit bo-
jovalo, i doby, kdy patřilo pou-
ze mužům. Dnes jaksi samozřej-
mě dáváme správu věcí veřejných 
do rukou těm, kteří získají mandát 
ve volbách, a na  rozdíl od našich 
prapředků se nám k volbám jít ne-
chce.

Přestože je demokracie drahá 
a má svá velká úskalí, zatím nebyl 
nalezen lepší systém jak se starat 
o věci společné, které jsou veřejný-
mi statky. Mnohdy jsme rozladěni, 
naštváni. Obraz dnešní vrcholné 
politické scény v České republice 

je tristní. Přesto bychom neměli na 
své právo volit rezignovat. V těch-
to dnech bychom se měli soustře-
dit zejména na kraj Vysočina. Měli 
bychom vnímat, že krajské zastu-
pitelstvo rozhoduje o investicích 
týkajících se i Nového Města na 
Moravě. O budoucnosti Gymná-
zia Vincence Makovského a Střed-
ní odborné školy na Bělisku. Měli 
bychom vědět, že každoročně je 
z krajského rozpočtu vedle provo-
zu středních škol také hrazen pro-
voz Horácké galerie ve výši 8 mili-
onů korun a na další opravu čeká 
v příštím roce  zchátralá část jejích 
objektů. Podporu  ve výši 17 mili-
onů korun získal biatlonový areál 
a nemocnice  zahájila rekonstruk-
ci pavilonu interny za cca 400 mi-
lionů korun. 

To, že je politika vnímána a me-
diálně prezentována pouze z cho-
deb a jednacích prostor Poslanec-
ké sněmovny Parlamentu ČR, je 
faktem a je to škoda. Kdyby oko 
kamery zavítalo do jednacího sálu 
krajského zastupitelstva na Vysoči-

ně, vidělo by zcela jiný obraz. Vel-
mi kultivované jednání a korektní 
vztahy. To, že  kraj Vysočina pat-
ří mezi nejrychleji se rozvíjející 
kraje, není samozřejmostí. Stejně 
tak není samozřejmostí přebyt-
kový rozpočet, který je každoroč-
ně sestavován s vizí, že investice 
financované z prostředků Evrop-
ské unie potřebují  vlastní spolu-
financování. Samozřejmostí není 
ani podpora neziskového sektoru 
z prostředků Fondu Vysočiny, pri-
orita investic do krajských nemoc-
nic a silnic a řada dalších dobrých 
rozhodnutí.  Za vším stojí osm let 
práce našich dvou hejtmanů, kraj-
ských radních a všech zastupitelů 
i krajského úřadu. Hybnou a vý-
znamnou silou rozvoje kraje je vy-
naložené úsilí každého občana.  
Mysleme proto zejména na Vy-
sočinu a přejme si, abychom měli 
šťastnou ruku a námi nově zvole-
né zastupitelstvo kraje i nadále vy-
tvářelo dobré podmínky pro náš 
život.  
Zdeňka Marková, starostka města

Poděkování
Rada města vyslovila na své 41. 

schůzi dne 29. září poděková-
ní všem, co se  zasloužili o úspěš-
nou kandidaturu Nového Města na 
Moravě na pořádání Mistrovství 
světa v biatlonu v roce 2013. 

Rada města rovněž konstatuje, že 
město nesmí stát stranou a musí 
úzce spolupracovat s přípravným 
výborem šampionátu.

Město Nové Město na Moravě, 
MO Českého svazu bojovníků
za svobodu, Horácké muzeum 

a Horácká galerie
v Novém Městě na Moravě

Vás zvou na

VZPOMÍNKOVOU
AKCI

konanou u příležitosti
90. výročí vzniku ČSR

a
znovuodhalení
pamětní desky

legionáři
Antonínu Beranovskému

Nové Město na Moravě
Žďárská ulice

28. 10. 2008 v 15 hodin
1. zahájení 

(starostka města Z. Marková)
2. kulturní program
3. slavnostní projev 

(pplk.v.v. P. Koutenský)
4. uctění památky legionáře 

A. Beranovského
5. státní hymna

koncert
Moravského klavírního tria

Horácká galerie 16 hodin

Výstava k 90. výročí vzniku ČSR
Horácké muzeum  9 - 16 hodin
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Narození

Sňatky

Klub seniorů

Kino

Horácká galerie

Horácké muzeum

Jaroslav Svoboda - Sklo (do 2. 11.) 
Listování grafickou sbírkou (L-N) 
(do 26. 10.)
Milan Janáček - Obrazy, grafika, 
ilustrace (do 1. 2.)

28. října 2008 budou v rámci Dne 
krajů otevřeny stálé expozice: 
■ Proměny krajiny a tvaru (plasti-

ka, obrazy)
■ Sklo, sklo, sklo – expozice hutně 

tvarovaného škrdlovického skla
Výstavy:  
■ Jaroslav Svoboda – Sklo / Glas / 

Verre / Glass
■ Milan Janáček -  Obrazy, grafika, 

ilustrace
■ Akce: v 16 hodin v zámeckém 

podkroví se uskuteční Slavnost-
ní koncert Moravského klavírní-
ho tria k 90. výročí vzniku ČSR 
(součást  městských oslav). 

Na výstavy i koncert
je vstup zdarma  

Horácká galerie  zve na
III. ročník

DÝŇOVÁNÍ
27. 10. – 2. 11. 2008 

9 – 17 hodin
Máte doma dýně nebo cukety 

a nevíte co si s nimi počít?
Přineste si je k nám na týden
dýňového tvoření, kde jistě

najdete inspiraci, jak si vytvořit 
zajímavou podzimní dekoraci

pro ozvláštnění vašeho domova.
Nezapomeňte si s sebou přinést 

ostrý nožík. 
Dílna je vhodná i pro větší děti.

Bližší informace a přihlášky:
Bc. Eva Kulková, DiS.

Výtvarná dílna HG
Tel.: 566 654 216

E-mail: eva.buchtova@hg.nmnm.cz

90. výročí vzniku ČSR
Výstava, věnována významnému výročí našeho státu,

je rozdělena do několika okruhů: 
1. světová válka;  Protirakouské hnutí a vznik ČSR; Legie; Vznik ČSR 

a Nové Město na Moravě; Památky na 1. světovou válku a vznik ČSR v na-
šem městě.

Téma výstavy dokumentují  převážně archiválie z vlastních sbírek Ho-
ráckého muzea, z nichž některé  budou vystaveny poprvé (např. listina 
vložená do základního kamene pomníku T.G. Masaryka při jeho znovuin-
stalaci v roce 1947).

Vzpomínky na 1. světovou válku
Současná muzejní výstava oživuje útržky rodinných vzpomínek na 1. svě-
tovou válku. Odešel do ní dědeček se všemi třemi bratry, otce už neměli. Na 
bojišti zůstal nejmladší Pepík a dědeček se vrátil s prostřelenou chromou ru-
kou. Byl veliký dobrák, nedokázal zabíjet a střílel do vzduchu. Obětí války 
se stala i jeho nejstarší sestra, která ztratila snoubence. Protože žila s námi, 
vzpomínám si z dětství na zvláštní obálky s německým razítkem Polní poš-
ta. Po rozložení papíru se na jeho vnitřní straně objevil text. Poslední neda-
tovaný vzkaz zněl: V pekle. Jsem dosud živ a zdráv. Tvůj Pepa. Prateta se ni-
kdy nedozvěděla, kdy a kde padl.
Zapomínáme, že republika zrozená za těchto okolností nás k něčemu zava-
zuje.                    ZCH

Poděkování
Děkujeme všem příbuzným, přá-

telům, SDH, MS Maršovice, kteří 
se dne 25. 9. přišli rozloučit s pa-
nem Zdeňkem Jamborem z Po-
hledce na jeho poslední cestě. 
Zvláštní dík patří panu faráři Šor-
movi, nosičům a panu Švandovi 
z Pohledce. Také děkujeme za pro-
jevy soustrasti a květinové dary.

manželka a dcery s rodinami

27. září
Zdeňka Gregorová

Milan Tomášek
4. října

Ludmila Šustrová
Martin Hladík

19. 9. Barbora Fialová
26. 9. Vendula Koutníková

po 20. 10. po, DPS, 16 hod. -  Hu-
dební odpoledne - zahraje nám trio 
ing. Bajer, ing.Urban, Mgr. Havlík  
po 27. 10., DPS, 16 hod. -   Před-
náška majitele hadí farmy ing. 
Staňka – Produkty z hadího jedu 
a jejich využití
po 3. 11., DPS, 15 hod. - Bese-
da s vedoucím obvod. odd. P ČR 
JUDr. Liborem Černým a velite-
lem MP Petrem Gregorem
po 10. 11., DPS, 15 hod. - Stůl 
plný dobrot

18. so ve 20 h. 
Sirotčinec
Mexiko/Španělsko 2007, horor, 
české titulky, nevhodný do 12 let, 
premiéra,  65 Kč - Dům obklope-
ný záhadou, cosi tajemného čeká 
na  příležitost způsobit hrůzostraš-
nou tragédii.
22. st v 18 h.  
VALL – I
USA 2008, animovaný rodinný, 
česká verze, 92 min, přístupný, 
premiéra, 65 Kč - VALL - I je po-
slední robot z programu na úklid 
a vyčištění Země, aby byla opět 
obyvatelná.
25. so v 18 a ve 20 h.
Letopisy Narnie: Princ Kaspian
USA/Velká Británie 2008, fanta-
sy-dobrodružný, česká verze, 147-
min, přístupný, 70 Kč - Je spous-
ta dveří, ale pouze jedny vedou do 
Narnie. 
29. st ve 20 h.  
Máj
ČR 2008, poetický, 80 min, ne-
vhodný do 12 let, premiéra, 65 
Kč - Tragický příběh lásky na 
motivy stejnojmenné básně K. 
H. Máchy.

Opětovné pozvání na setkání rodáků
Již tradiční setkání novoměst-

ských „padesátníků“ se uskuteč-
ní 1. listopadu 2008 ve 14.00 hod. 
v Kulturním domě v Novém Měs-
tě na Moravě. Přijďte zavzpomínat 
na hezké chvíle, které jste společně 
trávili za školními lavicemi v No-

vém Městě na Moravě, zváni jsou 
i ti, kteří se do Nového Města na 
Moravě  přistěhovali. Těšíme se na 
Vás všechny, kteří přijíždíte zdaleka 
nebo jste místní a v letošním roce 
slavíte krásné životní jubileum.

Přihlášení je možné do 25. října 
na tel. č. 566 650 230 nebo písemně 
na adresu: alena.cahova@seznam.
cz, nebo jana.bartosova@meu.
nmnm.cz. 

Informace jsou též zveřejněny na 
www.nmnm.cz

       Marcela Krupicová,
předsedkyně společenské komise
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Jak se domluvit s nemluvnětem
Moc nástrojů, kterými by malé 

dítě projevilo své emoce, k dispo-
zici nemá. Snad jen úsměv - v pří-
padě, že je spokojené - nebo pláč. 
To když se mu něco nelíbí nebo 
pokud jej něco bolí.

Už začátkem 80. let byly publiko-
vány první studie dvou psycholo-
žek, Lindy Acredolo a Susan Good-
wyn, které tvrdí, že i s nemluvňaty 
je možné se jednoduše a rychle do-
mluvit. Jak? Pomocí velmi snad-
ných posunků a znaků, které se dítě 
formou hry snadno naučí a rodič 
s ním pak může „mluvit“ bez ja-
kýchkoliv překážek.

Sama myšlenka dorozumět se 
s dítětem pomocí znaků je stejně 
prostá jako geniální. Vždyť už prv-
ní primitivní národy byly schopny 
komunikovat mezi sebou posunky 
a gesty. Tedy nic nového pod slun-
cem. Jde jen o to dostat tuto mož-
nost do povědomí lidí, v tomto pří-
padě především čerstvých rodičů. 

Maminka je většinou ta, která má 
k dítěti nejblíže. Jako první doká-
že rozpoznat jeho pocity a nála-
dy. Ale ani ona často nedovede po-
chopit, co její potomek právě chce. 
Tyto nepříjemné situace by měly 
odstranit semináře pro rodiče pro-
gramu Baby Signs®. Na Žďársku 
něco takového vůbec poprvé před-
stavuje MUDr. Šárka Sekorová, 
instruktorka znakové řeči pro ba-
tolata.

Jak jste se k této práci dostala?
„V podstatě díky tomu, že máme 

doma miminko a také díky man-

želovi, který mi dal poukázku na 
kurz znakové řeči pro batolata 
Baby Signs. To mne zaujalo nato-
lik, že jsem si nakonec udělala i in-
struktorský kurz.“ 

Od kolika měsíců se mohou ba-
tolata učit znakové řeči?

„Záleží to spíše na rodičích. Ba-
tolata nemají žádné zvláštní obdo-
bí, kdy by pro ně bylo nejlepší za-
čít. Trpělivější rodiče mohou začít 
už od narození, ale optimální je to 
asi okolo osmého měsíce. Ale je to 
možné i později, děti se pak učí 
mnohem rychleji.“ 

Často určitě slyšíte otázku „proč 
vlastně učit dítě znakovou řeč?“

„Někomu se to zdá jako něco ne-
přirozeného, ale v podstatě se kaž-
dé dítě snaží dorozumět se svým 
okolím. Když chce vzít do náručí, 
tak zvedá ručičky, pokud něco ne-
chce, tak vrtí hlavou atd. A znako-
vá řeč je jen rozšíření těchto při-
rozených znaků. Opravdu to nic 
nepřirozeného není, navíc děti 
se to rády učí, je to pro ně zábav-
né a velice to využívají. Dítě, kte-
ré znakuje, se snadněji dorozumí 
se svými nejbližšími, je spokoje-
nější, méně často má důvod k plá-
či a vztekání a to přináší celkovou 
pohodu, která se pak odrazí ve 
vztahu dítěte a rodičů.“

Nemá znaková komunikace vliv 
na vývoj řeči?

„Kdy se dítě naučí mluvit, je vel-
mi individuální. Ale znaková řeč 
to určitě negativně neovlivní. Na-
opak. Dlouhodobými výzkumy 

bylo prokázáno, že znaková komu-
nikace vývoj řeči urychluje. Dě-
ti jsou více motivovány. Je možné 
to přirovnat k rozvoji lezení a chů-
ze. Skutečnost, že se dítě naučí lézt, 
neznamená, že se nepostaví na 
nohy a nepokusí se o první krůč-
ky. Naopak zjistí, že je možné do-
sáhnout ještě dalších cílů. A stejné 
je to i s řečí.“ 

Jakým způsobem učíte děti a ro-
diče znakovat?

„Nejdříve pozvu rodiče i s dětmi 
na základní seminář, kde se naučí 
jak na to, jak postupovat, jaké zna-
ky si vybrat. A pro ty, co se chtě-
jí dále znakování učit při hře a pís-
ničkách, tu jsou ještě šestitýdenní 
kurzy, které jsou vhodné pro děti 
od šesti měsíců do tří let. Děti veli-
ce zajímá, když děláte cokoliv s ru-
kama. Koukají, co se to děje, a je to 
pro ně většinou velká legrace. Veš-
keré učení je vedeno formou hry.“ 

Kde všude mají maminky příle-
žitost se s touto formou komuni-
kace s batolaty seznámit?

„Mám kurzy v Brně, kterými 
prošly už desítky spokojených ma-
minek, a ráda bych je rozšířila i na 
Vysočinu. Navázala jsem kontakt 
s rodinným centrem Srdíčko ve 
Žďáře nad Sázavou, kde by kurzy 
měly začít od 24. října, a také s ma-
teřským centrem Zvoneček v No-
vém Městě na Moravě. Tam zatím 
ještě dohodnutý termín nemám.“

Helena Křížová
redakčně kráceno, celý rozhovor 

na www.zdarskevrchy.cz 

Arboretum K překvapivě vysoké částce 3,5 
mil. Kč se dostává zamýšlený pro-

jekt veřejného WC ve dvoře poli-
kliniky a včelařského arboreta pod 
poliklinikou. 

Dle slov starostky města bude třeba 
rozdělit záměr na dvě části. V první 
fázi je vhodné se zaměřit na veřejné 
WC. Město jej chce vybavit i sprcha-
mi a vést jako cyklostanici. Na pro-
jekt tohoto typu je možno žádat o do-
taci. Tento záměr by se měl dostat již 
do rozpočtu roku 2009. Zbudová-
ní příjemné odpočinkové zóny nad 
Bezděčkou je teoreticky možno od-
sunout. Jestli by se však měla před-
vést již hostům z evropských Nových 
Měst, tedy  na jaře roku 2010, měly by 
být základní zahradnické práce hoto-
vy rovněž v roce 2009.    EJ

Na snímku - současný pohled do 
budoucího arboreta. 

Koncepce údržby komunikací
Rada města byla na své 41. schů-

zi dne 29. září seznámena s mate-
riálem hodnotícím stav komuni-
kací ve městě i místních částech.  
Komunikace jsou řazeny od no-
vých a bezproblémových až po 
havarijní stavy. Tento materiál 
bude pomocným vodítkem při 

stanovování pořadí oprav komu-
nikací. 

Protože si vedení města přeje po-
stupovat při opravě komunikací 
komplexně, tedy opravit zároveň 
silnici i přilehlé chodníky, bude 
končené pořadí určováno nejen 
podle stavu komunikací a chodní-

ků, ale i podle jejich významu a za-
tíženosti dopravou.

Na zásadnější úpravu místních 
komunikací musí pamatovat nej-
bližší rozpočty města už z důvodu 
blížících se velkých událostí v ži-
votě města - Setkání Nových Měst 
Evropy v roce 2010 a Mistrovství 
světa v biatlonu v roce 2013.

 EJ

ŠENKOVNÍ
SLAVNOSTI

17. října Vratislavovo náměstí
novoměstský pohodový jarmark 

Návštěvníci se pravděpodobně 
dočkají točeného piva,

medového piva, zabíjačky
a snad i posvícenských koláčů. 

Dočkají se i hudby a zábavy.
Více na plakátech. 

Akce se uskuteční za finanční
podpory z Fondu Vysočiny.

Kulturní dům

Klub maminek
Zvoneček

po 20. 10. v 19 hod. Katapult Po-
slední turné... Na rozloučenou 

herna pro děti vždy od 8:30 hod. 
20. 10.  - Veselé cvičení s říkan-
kami - „Taneční hrátky se zvířát-
ky“ pro všechna dítka, která se 
chtějí hýbat. Vede Jindřiška Ne-
časová
22. 10. - Múzička - s tématem 
„Řemesla“. Náplní setkání bu-
dou hudební hry, improvizace 
na jednoduché hudební i „ne-
hudební“ nástroje, společné zpí-
vání, techniky muzikoterapie. 
S sebou: pokud máte, jakékoliv 
hudební nástroje. Vede Jana Ka-
brdová

Vstupné na všechny akce
je 30 Kč na rodinu.

PESTRÝ DEN,
jehož motto zní

JSME RŮZNÍ A TO JE DOBŘE.
sobota 18. října

od 10 do 14 hodin
budova ZŠ Leandra Čecha

10.00 - 10.30 Módní přehlíd-
ka s hudbou (ukázky tradičních 
romských oděvů)
10.30 – 11.30 „Děti větru“ (po-
vídání o romské rodině, zvycích 
a tradiciích, videoprojekce) 
11.45 – 14.00 Výtvarně-řemesl-
ná dílna, Hudebně-taneční dílna, 
Hravá dílna 

Vstup zdarma, pro účast v dílnách 
doporučujeme vzít s sebou přezůvky. 

Vinárnička 
dříve narozených

17. 10., 19 h., Restaurant Ve 
Dvoře, ul. Malá, k poslechu 
a tanci hraje „Malá kapela“ Hon-
zy Sedlaříka. 

Čertoviny
14.  až 17. 11.

chata Studnice
hraje Petr Weiser
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Kalendář 2009: Nové Město na Moravě,  historie a současnost
Po kalendářích vydaných pro 

roky 2006 a 2008 s pohledem do 
minulosti N. Města je pro rok 2009 
vydán další stolní kalendář s histo-
rickými fotografiemi N. Města. 

Tentokrát je však dán prostor 
jednomu místu jak z pohledu his-
torie, tak pohledu současnému. 
A je možno srovnávat a hodnotit... 
Je zřejmé, že ve valné většině jsou 
proměny města pěkné a působivé. 
Někdy však došlo i k necitlivým 
zásahům do městské architektury. 

Majitelem publikovaných fo-
tografií je Mgr. František Zobač. 
Sám na úvodní stránce kalendáře 
sděluje: Cílem sběratele není hro-
madit nové a nové věci do sbír-

ky, ale jeho cílem je také se s těmi-
to materiály podělit s těmi, kteří 
mají opravdový zájem o historii 
svého města.

Kalendář vydala agentura harst 
agency, je v prodeji v prodejnách 
Papírnictví Srbová, Kniha Trojan, 
v IC, muzeu a knihovně.

Při přípravě a výrobě kalendáře 
došlo k několika chybám. Autoři 
žádají veřejnost, aby si laskavě opra-
vila a doplnila: 17. týden: Pálkův 
dům (ne dvůr), 33. týden: Žďárská 
ulice (ne Katolický dům), 36. týden: 
kol. roku 1970 (ne 1940), 1. týden 
2010:  90. léta (ne 40. léta).    EJ

Krátce
� K termínu 17. října předložilo N. 
Město projekty spojené se žádostí 
o dotace z evropských fondů na re-
konstrukci kulturního domu a na 
zbudování fotbalového hřiště pod za-
stávkou.
� O dotaci na projekt regecentra 
bude N. Město žádat znovu. Dle pří-
slibu hejtmana kraje Vysočina bude 
vypsán dotační program na velké 
projekty.       EJ

Ze zásahů novoměstského Sboru dobrovolných hasičů
23. 9. Únik plynu v drogerii na Ko-
menského náměstí v N. Městě na 
Mor. Hasiči provedli měření kon-
centrace plynu v budově, ohraniči-
li a zabezpečili budovu. Na místo 
byl povolán zaměstnanec plynáren-
ské pohotovosti k prohlídce a opra-
vě plynového zařízení.
24. 9. Požár osobního automobi-
lu u obce Věcov. Požár byl uha-
šen pomocí jednoho vysokotlaké-
ho a jednoho C proudu. Škoda na 
vozidle je asi 800 tis. Kč.
25. 9. Požár lesní hrabanky u ob-

ce Radňovice. Požár byl zlikvido-
ván jedním C proudem a ručním 
nářadím.
28. 9. Odstranění hnízda sršní 
ze stromu u vchodu na katolický 
hřbitov v Novém  Městě.
3. 10. Otevření bytu na ulici 
Drobného v N. Městě vylome-

ním vložky. zámku. V bytě se na-
cházela zraněná starší osoba. Ha-
siči poskytli zraněné ženě první 
předlékařskou pomoc a po pří-
jezdu RZS byla zraněná žena pře-
vezena k dalšímu ošetření do ne-
mocnice.
4. 10. Odstranění vosího hnízda 

z blízkosti dětského hřiště u Kleč-
kovského rybníka. Vosy pobodaly 
malého chlapce, ten byl pracovníky 
RZS převezen k ošetření do nemoc-
nice. Při zásahu byli dva hasiči po-
bodáni velmi agresivními vosami.

dle informací na
www.sdh.nmnm.cz

Zakládání nepovolených skládek
Opakovaně upozorňujeme ob-

čany, že každý je povinen naklá-
dat s odpady a zbavovat se jich 
pouze způsobem stanoveným 
zákonem. Tzn., že odpady, kte-
ré vyprodukují při své činnos-
ti, ať již odpady z domácností 
nebo ze zahrádek,  mohou od-
kládat pouze na místech k tomu 
určených  (kontejnery na třídě-
ný odpad, nádoby na zbytkový 
odpad - popelnice a kontejnery, 
na recyklačním dvoře, při mo-
bilních svozech a železné sobo-
tě). 

Není dovoleno odkládat odpa-
dy na veřejná prostranství!!! Mís-
ta nepovolených skládek jsou 
označena výstražnými tabulkami 
upozorňujícími na zákaz sklád-
ky. Tuto skutečnost lze postih-
nout jak podle zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech, tak i podle záko-
na č.128/2000 Sb., o obcích a ne-
bo zákona č.200/1990 Sb., o pře-
stupcích. Za nepovolené zakládání 
skládek je možné uložit sankci až 
do výše 50 000 Kč. Nepovolené 
skládky odpadu ze zeleně se obje-
vily na ulici Německého, pod uli-

cemi Šimkova a Štursova, pod uli-
cí Zahradní. Veřejné prostranství 
neslouží pro ukládání odpadu od 
občanů. Odpad ze zeleně je možné 
kompostovat na vlastním pozem-
ku (město poskytuje do pronájmu 
kompostéry ), nebo odložit na re-
cyklačním dvoře. 

Dalším nešvarem je vyhazová-
ní odpadu z oken bytových domů 
(např. červený věžový dům na ulici 
Tyršova). Za znečišťování veřejné-
ho prostranství lze uložit sankci do 
výše 1 000 Kč + náhradu nákladů 
na úklid.

Je občanskou povinností každé-
ho z nás upozornit na skutky, kte-
ré obtěžují  ostatní. Pokud někdo 
zjistí, že jeho soused likviduje od-
pady odvezením na veřejné pro-
stranství, nebo vyhazuje odpadky 
z oken, prosíme, aby tuto skuteč-
nost neprodleně nahlásil ať již  na 
městskou policii nebo na odbor in-
vestic a správy majetku města. Za 
spolupráci při řešení těchto výše 
uvedených skutečností Vám pře-
dem děkujeme.

Marcela Kratochvílová
Odbor ISM

Spolupráce s obcemi ve správním území Nového Města na Moravě
Na pracovní poradě se dne  6. 

října sešli v N. Městě starostové 
obcí a městysů ze správního území 
města Nového Města na Moravě.

Aktuální informace jim podali 
úředníci MěÚ N. Město.

Starostové byli nejprve vyzváni, 
aby předali občanům v obcích in-
formace o povinné výměně někte-
rých starších občanských průkazů.

Důležité pro rozvoj obcí je shro-
mažďování a zpracovávání územ-

ně analytických podkladů - tedy 
informací, které, současně s vý-
znamnými záměry, jsou v daném 
území podkladem pro vyhodnoce-
ní  trvale udržitelného rozvoje, pro 
pořizování územních plánů obcí 
apod. Starostové získali informa-
ce o přípravách a stavu zpracová-
ní územně analytických podkladů 
i doporučení jak vyplňovat s tím 
související dotazník.

V roce 2004 uzavřely  obce no-
voměstského správního obvo-
du  s městem N. Městem veřej-
nosprávní smlouvy o možnosti 
projednávání přestupků svých ob-
čanů v novoměstské přestupkové 
komisi. V letošním roce končí plat-
nost smluv. Město nabízí možnost 
uzavírat nové smlouvy za stejných 
podmínek. O pokračování spolu-
práce mají obce vesměs zájem.

V předvolebním období se na 
programu setkání starostů obcí 
Novoměstska objevily i aktuální 
otázky spojené s volbami  - např. 
problematika financování voleb, 
vzdání se kandidatury atd.

Starostové se rovněž dozvěděli, 
že mohou ve vyhrazených dnech 
a hodinách konzultovat v budově 
MěÚ N. Město s pracovnicí minis-
terstva vnitra ČR. 

V souvislosti s přesunem obcí mezi 
plátce DPH (v roce 2009) bude pře-
vážně v krajských městech pořádá-
no mnoho seminářů, kde se zástup-
ci obcí dozví podrobnosti o změnách 
v účtování,  o nové administrativě 
atd. Město N. Město nabízí starostům 
okolních obcí uspořádání semináře 
s odbornými lektory v N. Městě.

dle informací tajemníka
MěÚ E. Jašková 

Masarykova ulice: dříve mlékárna, nyní discont Plus.
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Mistři sportu  na novoměstském gymnáziu
Gymnázium Vincence Makov-

ského se sportovními třídami  
v Novém Městě na Moravě vy-
chovalo od vzniku sportovních 
tříd celou řadu výborných spor-
tovců, reprezentujících nejenom 
školu, město či kraj po celé Čes-
ké republice, ale také samotnou 
Českou republiku po celém světě. 
Naši studenti jsou úspěšní v mno-
ha sportovních odvětvích. 

V minulém školním roce 2007/
2008 ukončila úspěšnou maturit-
ní zkouškou svoje studium Hana 
Hančíková, která po dobu čtyřle-
tého studia na gymnáziu dokáza-
la získat juniorský titul mistry-
ně světa v lyžařském orientačním 
běhu, stříbrnou medaili ve sprin-
tu MTBO (mountain bike oriente-
ering) na MS a hned druhý den na 
stejném místě zlato, tedy další titul 
mistryně světa.

Dalším úspěšným sportovcem, 
tentokrát v oblasti biatlonu,  je Mi-
chal Žák, který si díky letošní tvrdé 
letní přípravě vyběhal vedoucí po-
zici v dorostenecké tabulce letního 
biatlonu a stal se tak celkovým ví-
tězem v Českém poháru v letním 
biatlonu v letní sezóně 2008. Stej-
né umístění, ale v kategorii doros-
tenek, získala Hana Ambrožová. 
Na 2. místě v této soutěži  se umís-
tila Michaela Buchtová.

V reprezentačním družstvu ju-
niorů je zařazen lyžař Dušan Au-
gustiňák, mistr České republiky 
v běhu na lyžích  na 10 km volně 
(v běhu na lyžích na 8 km klasicky 
obsadil na MČR 3. místo).

Opomenout nesmíme odvětví at-
letiky, kde letos již potřetí obhájil 
titul mistra České republiky na 
trati 800 m  Jan Ostrejš, student 
3. ročníku. 

Na našem gymnáziu studuje svě-
tová rekordmanka v oblasti rych-
lobruslení Martina Sáblíková i je-
jí mladší bratr Milan Sáblík, který 
je ve svých sedmnácti letech čes-
kým reprezentantem rychlobrus-
lení a překonává o mnoho star-
ší závodníky. Nyní se připravuje 
na ZOH 2010 ve Vancouveru. Ve 
stejné disciplíně vyniká i junior-
ka Andrea Jirků, mistryně světa 
2007. Ta je zařazena i do české re-
prezentace silniční cyklistiky.  

Velké naděje vkládáme i do mlad-
ších studentů, jako je Karolína Os-
trejšová, která na letošních hrách 
III. olympiády dětí a mládeže 
ČR vybojovala ve štafetě bronzo-
vou medaili. V běhu na tři kilo-
metry volnou technikou zvítězi-
la. Po olympiádě se stala mistryní 
ČR. Dále z mladších studentů Ja-
kub Švanda, který se účastnil závo-

du Hledáme novou Kateřinu Ne-
umannovou a získal 1. místo ve 
skiduatlonu. První místo obsa-
dil též v Českém poháru 2008 a na 
trati 3000 m se stal mistrem ČR.

Tyto výsledky dokazují, že lze sklou-
bit studium na škole poskytující kva-
litní vzdělání s náročnou časovou pří-
pravou sportu na vrcholové úrovni. 
Na novoměstském gymnáziu dostá-
vají studenti-sportovci možnost na-
plno trénovat a prostřednictvím indi-
viduálního studijního plánu zvládat 
požadavky studia. Ve spojení s jejich 
osobním talentem a pílí se potom oni 
i gymnázium mohou pochlubit výše 
zmiňovanými úspěchy. 

Všem zmiňovaným blahopřeje-
me a nejen jim,  ale i těm, kteří na 
svůj úspěch zatím tvrdě trénují, dr-
žíme palce a přejeme hodně sil na 
cestě k metám sportovním i studij-
ním.                                     gynome

Pořadatelé vrcholných lyžařských a biatlonových závodů dolaďují přípravu
Třebaže jsou termíny letošních 

novoměstských zastávek Tour de 
Ski ještě hodně vzdálené, pořada-
telé již mají v zásadě jasno a nad 
prakticky zcela zaplněným Kalen-
dářem soutěží pro zimu 2009 už 
jen dolaďují přípravy.

Dva vrcholy sezony
Ze sedmi závodů Tour de Ski se 

tři pojedou v České republice.  29. 
prosince bude závodníky vítat Pra-
ha, 31. prosince a 1. ledna  se bude 
závodit v N. Městě. Na Silvestra 
v klasice, na Nový rok ve sprintu. 
V historii Zlaté lyže se tyto závody 
zapíší jako její 71. ročník.

Druhým vrcholem sezony budou 
závody Evropského poháru v biat-
lonu. Pojedou se ve dnech 16. - 18. 
ledna. A Nové Město se chce před-
stavit v tom nejlepším světle, jako 
pořadatel světového šampionátu 
v roce 2013 bude sledováno více 
než bedlivě.

Kalendář závodů doplňují České 
poháry v běhu na lyžích i v biatlo-
nu, v areálu budou tradičně závo-
dit i  akademici i docela malé děti.

Tour de Ski
Tour de Ski láká televizní divá-

ky, ale méně už diváky „na živo“.  
Termín celé tour není ideální, 
o dvou novoměstských závodech 
konaných přesně na přelomu 
roků se pak pořadatelé vyjádřili  
jako o ne šťastném termínu. Není 
vyloučeno, že příští ročníky tour 
budou posunuty. A rovněž není 
vyloučeno, že se další ročníky už 
v N. Městě nepojedu, přestože 
existuje předběžný příslib, že do 
roku 2013 N. Město z kalendáře 
prestižních závodů nezmizí, a to 
jak důvodu skvělé divácké kulisy, 
tak  pro dosud výborně hodnoce-

sočina  i Nové Město na Moravě.  
Petr Honzl doplnil, že si velice váží 
finančních příspěvků, kterými kraj 
i město vrcholné lyžařské závo-
dy podporují, ale dle zahraničních 
zvyklostí by  z nejbližšího i širšího 
regionu očekával příspěvek ve výši 
až 75 % celkových nákladů. Letoš-
ní náklady se v odhadech pohybují 
kolem 15 milionů korun. Pořada-
telé věří, že nutné finance seženou, 
i když současná ekonomická situa-
ce vyspělého světa není dobrá. Še-
tří se a jako první se škrtají marke-
tingové peníze.

Nejen sport
Spojit sport s podívanou a zába-

vou je dlouhodobý světový trend 
a daří se ho naplňovat. Zejména 
televizní divák je náročný a tele-

nou pořadatelskou práci.  Nicmé-
ně o Tour de Ski je zájem, hlásí se 
desítky dalších možných pořa-
datelů. A N. Město není v otázce 
sněhu nejstabilnější. Novoměst-
ští pořadatelé přesto slibují, že se 
pokusí každoročně nějaký závod 
světového lyžování nebo biatlo-
nu získat.

MS v biatlonu 2013
Za svůj dosud největší manažer-

ský úspěch považuje přidělení šam-
pionátu Novému Městu marketin-
gový manažer Jiří Hamza. Období, 
které do pořádání MS zbývá, je 
třeba dobře využít a zaměřit se na 
dnes nejpalčivější problémy pořa-
datelů - chybějící parkoviště i ma-
lou ubytovací kapacitu. Bude třeba, 
aby akci přijaly za svou kraj Vy-

vizní vysílací časy se mu snaží vy-
hovět.  Letošní závody Tour de Ski 
se v N. Městě pojedou odpoled-
ne, částečně za umělého osvětlení.  
Tradiční večerní setkání příznivců 
lyžování s vítěznými lyžaři na Vra-
tislavově náměstí také odpadá,  vše 
včetně kulturních vystoupení a zá-
věrečného ohňostroje se odehraje 
v lyžařském areálu. „Jsme připra-
vení zorganizovat svozy ze Žďáru, 
Svratky, ale i Bystřice nebo i z Jih-
lavy,“ slíbil Petr Honzl.

Sníh
A ke sněhu Petr Honzl dodal: 

„Zásoby technického sněhu za-
čneme připravovat hned, jakmi-
le to klimatické podmínky jen tro-
chu dovolí.“

E. Jašková
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KULIČKIÁDA
V den státního svátku se slavilo 

různě. Soutěžilo se, vyznamenáva-
lo, sportovalo, pilo a hodovalo. My 
jsme na tento den, aniž bychom to 
záměrně plánovali, nachystali tra-
diční hru, hru v kuličky.

Uspořádali jsme 2. ročník této 
akce, který opět proběhl na hřiš-
ti v Jiříkovicích. Určena byla pro 

všechny věkové kategorie od těch 
nejmenších až po seniory. Zapsa-
la se spousta soutěžících a sou-
těžní klání bylo opravdu napína-
vé. Ne všem se dařilo nasměrovat 
kuličky správně do důlku a dob-
ře docvrnkat. Někteří se zlobi-
li na svou nešikovnost,  jiní jása-
li, jak jim to skvěle jde, ale dobrá 
nálada nechyběla nikomu. Vždyť 
kdo neměl úspěch v kuličkách, 
mohl se předvést v doplňkových 
soutěžích. Připraven byl sprint 
s korbičkou, běh trojnož, chůze 
na chůdách, zatloukání hřebíků 
a rukolam. Všichni se zápalem 
soutěžili, sluníčko příjemně hřá-
lo a odpoledne uteklo jako voda. 
Odměnou za všechnu námahu 
byla spousta krásných cen a ope-
čený páreček, který přišel všem 
k chuti.

za Občanské sdružení
JIŘÍKOVICE

Ing. Ilona Komínková

Stomatologická pohotovostní služba
Ošetření je poskytováno v době 9 – 12 hod.
18. 10. MUDr. Dvořák, V. Losenice, 19. 10. MUDr. Vránová, Bystřice 
n.P., 25. 10. MUDr. Šmídek,  NM, 26. 10. MUDr. Kozák, Bystřice n.P., 
28. 10. MUDr. Janoušková, V. Meziříčí, 1. 11. MUDr. Chytrá, NM, 2. 11. 
MUDr. Chytrý, Svratka. Aktuální změny je možno najít na internetových 
stránkách novoměstské nemocnice (www.nnm.cz)

Bruslení veřejnosti 
zimní stadion Žďár n. S.

říjen - každý čtvrtek a sobotu
vždy v době

17 - 18,30 hod.

Vydání příštího čísla
Novoměstka 

je plánováno za tři týdny,
k datu 7. listopadu.

Venkovní hrací plochy v Novém Městě na Moravě
Dobré prostředí pro děti obnáší 

i právo dětí na život a vývoj v bez-
pečných podmínkách. Právo dětí 
na hru je jmenováno v článku 31 
Úmluvy o právech dítěte, kterou 
vydalo OSN a podepsalo ji více 
jak 190 zemí světa. Pro zařízení 
dětských hřišť platí normy  EN 
1176 a EN 1177. Normy obsahu-
jí všeobecné bezpečnostní poža-
davky, speciální požadavky na 
herní zařízení, pokyny pro zři-
zování, kontrolu, údržbu a pro-
voz, povrchy hřišť tlumící náraz.
Provozovatel musí mimo jiné pro 
hřiště zavést vhodný systém říze-
ní bezpečnosti. Jestliže provozo-
vatel nezajistí dozor na dětském 
hřišti, musí být na vstupech na 
hřiště umístěny informační tabu-
le s provozním řádem, který musí 
určovat např.: odpovědnou osobu 
za hrající si děti; vstup dětí mlad-
ších 10 ti let pouze v doprovodu 
rodičů; zákaz pohybu psů na dět-
ském hřišti. Z těchto výše uvede-
ných důvodů byl v N. Městě na 
Mor. zpracován „Provozní řád 
veřejného dětského hřiště a spor-
toviště“, který schválila rada měs-
ta na svém  řádném jednání dne 
11. 6. 2007. Nové zákonné před-
pisy stanovují výrazně zpřís-
něné hygienické požadavky na 
venkovní hrací plochy. Zejmé-
na na kvalitu písku používaného 
ke hrám dětí v pískovištích. Do-
držováním předpisů by vznikaly 
městu vysoké náklady na jejich 
provoz. Z těchto důvodů došlo 
v předchozích letech ke zruše-
ní některých veřejných pískovišť 
(průběh roku 2004). U některých 

pískovišť byly odstraněny pou-
ze betonové obruby a  pískoviš-
tě byla  zavezena zeminou a oseta 
travním semenem tak, aby se tato 
plocha zapojila do veřejné zeleně. 
Některá pískoviště na sídlišti pod 
nemocnicí byla přebudována na 
stabilní záhony trvalek. Plocha 
pískoviště, která byla  ohrazena 
betonovými tvárnicemi s dřevě-
nými sedáky, byla zavezena hlí-
nou, osázena kvetoucími dřevina-
mi a zakůrována. V jednotlivých 
lokalitách města zůstala zacho-
vána tzv. centrální pískoviště, je-
jichž provozní zabezpečení bylo 
dále řešeno. Centrální pískoviš-
tě byla ponechávána v místech, 
kde byly umístěny i herní prvky. 
Důvodem bylo vytvoření ucelené 
plochy pro děti ke hraní a spor-
tovnímu vyžití. Před začátkem 
prázdnin je v pískovištích pra-
videlně doplňován nový písek.
Centrálních hřišť,  jejichž součás-
tí jsou pískoviště a která byla od 
roku 2005 postupně oplocována, 
máme celkem devět. V roce 2005 
bylo oploceno hřiště na ulici Mí-
rová proti ENPECE. V roce 2006 

byla oplocena hřiště vedle kři-
žovatky Malá a  Drobného a na 
ulici Německého za NSS. V roce 
2007 byla  oplocena dětská hřiš-
tě na ulicích Hornická a Hájkova, 
Křenkova u zeleného věžového 
domu, Tyršova pod přístavbou 
I. ZŠ, Budovatelů nad supermar-
ketem BILLA a na ulici Mend-
lova vedle č.p. 1538. V letošním 

roce bylo oploceno poslední dět-
ské hřiště na ulici Karníkova pro-
ti SBD Vrchovina. Dalším kro-
kem k zajištění bezpečnosti bylo, 
jak je již uvedeno výše, nainsta-
lování provozních řádů při vstu-
pu na hřiště.

Marcela Kratochvílová,
 odbor ISM

(dokončení v příštím čísle)

Školní liga
1. ZŠ v Novém Městě na Mora-

vě přichází v tomto školním roce 
za svými žáky s novou nabídkou 
dlouhodobého projektu, který si 
dává za cíl podpořit pohybovou 
aktivitu dětí - startuje „1. ročník 
školní ligy“.

Rozhodně nejde o to, aby děti 
podávaly výkony, jaké podáva-
li sportovci na OH v Pekingu, ale 
aby protáhly svá těla, rozhýbaly 

svaly, o kterých dosud možná ani 
nevědí, že je vůbec mají, a aby se 
hlavně pobavily.

Je celkem nachystáno deset dis-
ciplin - každý měsíc jedna. Na zá-
věr dojde v červnu k vyhodnoce-
ní výsledků. Kalendář jednotlivých 
akcí s časovým harmonogramem 
a průběžným pořadím jednotli-
vých soutěžících je k nahlédnutí 
na stránkách školy.

První disciplínou naší „Školní 
ligy“ byl běh kolem „Cihelňáku“, 
který se uskutečnil 23. září. S napě-
tím jsme očekávali, kolik soutěží-
cích se za příjemného podzimního 
počasí dostaví. Účast 52 závodníků 
nás velmi mile překvapila. Velká 
byla i divácká kulisa, která běžce 
vyburcovala k maximálním výko-
nům.

Zvlášť závodili chlapci a dívky 
I. a II. stupně. Nižší ročníky byly 
zvýhodněny procentuálním ode-
čtem od nejlepších časů podle jed-
notlivých ročníků.

Všem účastníkům nejenom bla-
hopřejeme k pěkným výkonům, 
ale držíme jim palce i do dalšího 
soutěžení.

Mgr. Jana Klementová
a Mgr. Ivona Kovačičová,

učitelky Tv 1. ZŠ

TJ Pohledec - Lyžařský oddíl 
pořádá

PŘESPOLNÍ BĚH LYŽAŘŮ
1. listopadu 2008 

hřiště TJ - Pohledec 
Prezentace - 1. 11. 2008 v budově TJ  

Pohledec od 8:00 hod. do 9:15 hod. 
Kategorie - od nejmladších žáků 

a žákyň (rok narození 2001 a mladší, 
trať  300 m) až po ženy a muže (rok 
narození 1990 a starší, trať 6 km)

Přihlášky - písemně do 31. 10.  
adresu: Humlíček Stanislav,  Po-
hledec 104, 592 31 Nové Město na 
Moravě, e-mail: stanislav..humli-
cek@seznam.cz; dusek@okfas.cz

Informace: na tel. 566 618 803, 
mobil: 725 776 200
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INZERCE
• Koupím garáž v NM v blízkosti 
Radnické ulice. Tel. 724 531 572
• Pronajmu dlouhodobě DB 0+1 
v panel. u nemocnice. Adr.: Dr. Josef 
Zielina, Božkova 405, Karviná Ráj, 734 
01, tel. 732 837 611 od 19 do 20 hod

Nezávislá pojišťovací agentura
Doneste si s sebou doklad o platbě pov. ručení 

zaplaceném Vaší pojišťovně, auto Vám pojistíme stejně,
ne-li levněji, a navíc bude v ceně i živelní pojištění

+ poplatky za pobyt v nemocnici. A aby to nebylo všechno: 
připočteme Vám stejný bonus jako u člena Vaší domácnosti!

Naše sazby od:
obsah: do 1000 cm3.......1072 Kč, do 1350 cm3.......1248 Kč

do 1850cm3.....1764 Kč, do 2500 cm3......2938 Kč
nad 2500 cm3.......4098 Kč

Naše služby jsou pro Vás samozřejmě zdarma.
Obchodní místo Nové Město na Moravě Zahradní 1400 

(„Brožkův kopec“) tel. 566 617323,776 847754 Provazníková,
777 554443 Provazník, www.jpb.cz , jpb@jpb.cz 

Jsme Vám k dispozici v čase dle Vašich potřeb i po tel. nahlášení
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ PÁROU
UŠITÍ PROŠÍVANÝCH 

DEK A POLŠTÁŘŮ
VELKÝ VÝBĚR

SYPKOVIN

LŮŽKOVINY
PRO ALERGIKY
příjem a výdej zakázek

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
OBUV SLÁMOVI

Komenského nám. 135
(u obch. Albert)

721 277 347
po – pá 8,30 – 17 h

www.luzkoviny-burdova.blog.cz

Firma
Chovatelské potřeby
Vlastimil Svoboda

Palackého náměstí 33
(u Pasáčka)

Nové Město na Moravě,
tel.: 566 618 126

  Mikeš 5 kg - stelivo pro kočky
 stálá cena 40 Kč

  mražené vařené krmné maso
  22 – 38 Kč/kg

  CIUFFY 10 kg 
 granule pro psy 170 Kč

klece – ptačí, pro hlodavce
akvaristika, teraristika

I při  rekonstrukci Palackého
náměstí máme stále otevřeno!

Ortopedické 
MATRACE
POLŠTÁŘE

po – pá 9 – 11,30 hod.
Masarykova 1493 

(hotelový dům DUO)
Nové Město na Moravě

Nejlevnější hotovostní úvěry
pro všechny, i ženy na MD

bez poplatků,
možné konsolidace

tel. 777 229 889 

Firma JICOM, spol. s r.o. 
přijme elektromontéry

a elektrikáře
pro montážní práce v ČR,

případně i v SR
a pro místní montáže

v oblasti Brněnska.

Životopisy zasílejte na adresu: 
jicom@jicom.cz

popřípadě volejte tel.: 549 438 211
www.jicom.cz

Kino - oprava
V Novoměstsku č. 17 ze 3. 10. 2008  chybí v článku Jednání o kinu  na 
str. 5 v prvním odstavci věta: 
Faktografii historie Orla, popis východisek a záměrů Orla N. Město na 
Mor. a naši širší argumentaci ve věci jednání s městem o směně majetků 
najdete na internetových stránkách http://orel.nmnm.cz/.
Redakce Novoměstska se omlouvá za neúmyslné vypuštění důležité věty.

Upozornění  - oprava
Text „Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR 
a do Zastupitelstva kraje Vysočina“ zveřejněný v periodiku „Novoměst-
sko“ dne 3. 10. 2008 obsahoval mj. informaci o způsobu označování kan-
didátů pro volby do Zastupitelstva kraje Vysočina, kterým chce volič dát 
tzv. preferenční hlas. Bylo uvedeno, že volič takovéhoto kandidáta ozna-
čí křížkem v rámečku před jeho jménem na kandidátní listině.
Správný postup v tomto případě však je, že volič má v případě, že chce 
na hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost, za-
kroužkovat pořadové číslo tohoto kandidáta.
Omlouváme za chybnou informaci. Úplné znění Oznámení o době 
a místě konání voleb do Senátu parlamentu ČR a do Zastupitelstva kraje 
Vysočina naleznete v listinné podobě na úřední desce Městského úřadu 
Nové Město na Moravě a v elektronické podobě na www.nmnm.cz pod 
odkazem „Městský úřad“.                                   kancelář tajemníka MěÚ
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VZORKOVÁ PRODEJNA
KRUCEMBURK
tel. 569 698 705
Otevřeno: PO - ST 9.00 - 16.00
 ČT - PÁ 9.00 - 18.00
 SO 8.00 - 11.00

95 % zboží k okamžitému odběru!!!

www.montero.cz

NOVĚ – matracové studio!!!

široký sortiment
nábytku – masiv
dýha, lamino

dětské a obývací 
pokoje, ložnice,
domácí pracovny

kompletní 
servis služeb – 
doprava a montáž

55 let tradice výroby nábytku

Dotace-podpory-akce 
TEPELNÁ ČERPADLA
SOLÁRNÍ SYSTÉMY

 1. Finanční podpora ze Státního fondu ŽP ČR:
 - kotle na biomasu 50% z nákladů, max. 50 tis. Kč,
 - solární systémy 50% z nákladů, max. 60 tis. Kč, 
 - tepelná čerpadla 30% z nákladů, max. 60 tis. Kč.
 2. Dotace na tepelné čerpadlo pro rod. domy 
     od německého výrobce zn. Stiebel Eltron:
  - 32.700,-  nebo 21.800,- Kč dle použitého typu TČ.
 3. AKCE „10 let společnosti IVT“, švédská TČ   
     nejprodávanější v ČR, BONUSY:
 - materiál na podlahové topení Giacomini v ceně až 70 tis. Kč,
 - dodávka zemního kolektoru v ceně 38 až 54 tis. Kč, 
 - finanční sleva 33 tis. Kč.

Konzultace-návrhy-projekty-realizace.
SOLAR TOP – úspory energie, Nové Město na Moravě 

Soškova 1550, 566 616 659, 777 616 659
solar@solartop.cz, www.solartop.cz

Soukromá firma s provozovnou v Novém Městě na Moravě
zaměstná 2 - 3 řidiče s možností vlastní realizace a iniciativy ohodnocenou

NADPRŮMĚRNÝM VÝDĚLKEM = PODÍLOVÁ MZDA,
pro regionálního zástupce při obchodní činnosti 

SVOZ A ROZVOZ JEDLÝCH OLEJŮ.
Požadujeme řidičský průkaz „B“, dobrou fyzickou kondici,

znalost základních účetních úkonů, dobré vystupování,
chuť si vydělat, dodávkové auto do pronájmu nebo i vlastní ŽL.

Informace na tel. 737 285 185
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Doc. Ing. Josef Zieleniec, CSc., europoslanec 
- Pana senátora Josefa Novotného dobře znám 
z doby svého působení v Senátu. Vždy tam byl 
jedním z nejaktivnějších. Otevřený a přímoča-
rý, na rozdíl od mnoha jiných politiků. Snažil 
se jít proti klíčovým nešvarům ve společnosti. 
Jeho boj s hazardem či zneužíváním veřejných 
fondů proti němu popudil mnohé mocné sku-
piny, které se přiživují na naší společnosti. Se-

nátor Novotný také vždy aktivně prosazoval zájem svého regionu a volební-
ho obvodu. Rád bych voličům na Žďársku doporučil, aby Josefa Novotného 
znovu zvolili svým senátorem.

Ing. Marie Hronová, předsedkyně Strany zelených na 
Vysočině - Aktivity senátora pana Josefa Novotného sle-
duji delší čas, minimálně od doby, kdy jako starosta Bys-
třice razantně vystoupil proti hernám ve městě.  Vždyc-
ky na mě působil jako čestný, přímý a rozhodný člověk. 
Proto si ho vážím a proto bych také chtěla, aby byl zno-
vu zvolen senátorem. Právě lidi ražení pana Josefa No-
votného v politice velmi potřebujeme. 

Marcela Dědová, na mateřské dovolené, Bystřice nad Pernštejnem- 
Pana senátora Josefa Novotného jsem lépe 
poznala, když jsme se na něj s manželem 
obrátili jako ručitelé dlužníka, který svůj 
dluh nesplácel. Se čtyřmi dětmi jsme při-
cházeli o střechu nad hlavou. Nejenže to 
nehodil za hlavu, ale osobně se k nám do-
stavil, ochotně za nás řešil situaci i v Pra-
ze, čehož si nesmírně vážím, protože běhat 

po úřadech s dětmi je nemožné. Pan senátor nehází lidi s obyčejnými pro-
blémy za hlavu. 

Olga Švarcová, učitelka v. v., Bystřice nad Pernštej-
nem - Pana senátora Josefa Novotného si velmi vážím, 
je kdykoliv snadno k dosažení a pomáhá lidem. 
     

MUDr. Pavel Horák, CSc., MBA, ředitel VZP - Sená-
tora Josefa Novotného si velmi vážím a oceňuji jeho pří-
stup v prosazení koncepčního řešení v hrazení operací vo-
zíčkářů. Nešel cestou negativní publicity nebo protekcí, ale 
dokázal prosadit řešení, které pomohlo nejen paciento-
vi z jeho regionu, ale i dalším, kteří tyto operace naléha-
vě potřebují. 
     
Ing. Marie Černá, zástupkyně hejtmana kraje Vysočina - Senátor Josef No-

votný pracuje od počátku v dopravní komisi našeho kra-
je, kde, vzhledem ke znalosti prostředí, obhajuje zejména 
opravy a rekonstrukce silnic na okrese Žďár nad Sázavou 
a napojení odlehlejších částí. Cením si jeho koncepční prá-
ce, je to člověk, který upřednostňuje dlouhodobé cíle, ak-
tivně spolupracuje na tématech, které zajímají obce a jejich 
obyvatele. Jako senátor a bývalý starosta obcím významně 
pomohl při prosazení rozpočtového určení daní.

MUDr. Karel Nešpor, primář léčebny Bohnice - Ha-
zardní hry působí velké zdravotní i sociální problémy 
a zvyšují majetkovou kriminalitu. Rozšířenost hazar-
du je v České republice nejvyšší na světě. Z tohoto důvo-
du velmi vítám iniciativy, jejichž cílem je snížit rozšíře-
nost hazardních her a tuto oblast účinněji regulovat. Je 
to v zájmu naprosté většiny občanů. 

FINANČNÍ PORADENSTVÍ
specializace na hotovostní úvěry – bez jištění, do 120 tisíc,

bez poplatků, 90% klientů od nás odchází s penězi.

tel: 721 584 731

Soukromá firma s provozovnou v Novém Městě na Moravě přijme
PROVOZNÍ DISPEČERKU s nástupem možným ihned

Požadavky: vzdělání SEŠ, znalost základních účetních úkonů
a administrativy, schopnost plánování a organizačního řízení, znalost NJ. 

Nástupní plat 14.000 CZK,
po zapracování a zvládnutí problematiky nárůst.

Informace na tel. 737 285 185

INZERCE
• Prodám jablka, různé druhy, 
cena 7 - 10 Kč/kg, tel. (večer 18 - 
21 hod.) 737 580 534

• Prodám péřovou duchnu, cena 
dohodou, tel. 561 021 951
• Prodám DB 3+1 ve zděném domě 
s výtahem v NM (komora, lodžie, 
nová kuchyň) tel. 605 562 302

• Koupím pohlednice do roku 
1970, tel. 776 620 405 (po 14. hod.)
• Hledáme hodné pěstitele dýní 
nebo cuket, kteří by byli ochot-

ni je věnovat k nekomerčním 
účelům Výtvarné dílně HG. Tel: 
566 654 216, 603 210 321. E-mail: 
eva.buchtova@hg.nmnm.cz
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Nové auto pro Zdislavu - Dne 22. září došlo v Centru Zdislava k částečné 
obměně vozového parku, kdy byl sedmnáct let starý bus určený k přepravě 
zdravotně postižených klientů vyměněn za nový Ford Transit,  který byl po-
řízen za pomoci financí od MěÚ Nové Město na Moravě a sponzorů.

Novoměstské koupaliště.

V sobotu 20. září se v Novém Městě konaly okresní skautletické závody. Kde žijí nejlepší skautleti široko daleko? 
V Bystřici  nad Pernštejnem?  Třebíči?  Polné? Žďáru n.S.? Nebo v  Novém Městě na Moravě? 

Na konci celodenní akce nebyl jeden, ale hned 12 vítězů. Závodilo se ve sprintu, vytrvalosti, skoku dalekém, hodu 
krikeťákem nebo granátem, vrhem koulí a skokem do výšky. Prostě ideální způsob jak trochu rozhýbat těla po spous-
tě těch týdnů nicnedělání a poflakování.

Pořadatelé děkují Tělovýchovné jednotě za špičkové připravení a půjčení stadionu a 2. ZŠ za půjčení tělocvičny.
více na www.okenko.jinak.cz

Podzim u kašny se sv. Annou na 
Vratislavově náměstí.

Po babičce klokočí... Písničku zná 
každý, ale klokoč zpeřený už tak zná-
mý není. Takhle dozrávají plody.


