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Novoměstsko

N. Město šesté v soutěži Město pro byznys
V celostátní soutěži o nejlepší podmínky k podnikání nazvané Měs-

to pro byznys a vypsané v letošním roce týdeníkem Ekonom se mezi 205 
českými a moravskými městy umístilo Nové Město na Moravě na šestém 
místě. 

Na prvních místech se v pořadí od prvního do pátého místa umístila 
města Humpolec, Žďár nad Sázavou, Klatovy, Velké Meziříčí, Cheb.

Podrobné výsledky, tabulky a hodnocení průzkumu Město pro byznys při-
nesl týdeník Ekonom č. 44/2008.

Město si připomnělo 90. výročí vzniku Československa
Po mnoha staletích se 28. říj-

na roku 1918 proměnilo Králov-
ství České s připojením Slovenska 
i Podkarpatské Rusi na Republiku 
Československou. Bylo to ohrom-
né vítězství českého lidu. Naplnil 
se staletí trvající sen našeho ná-
roda o samostatném státě. Tento 
úspěch byl výsledkem obrovského 
úsilí o národní emancipaci, které-
ho se zejména v 19. století zúčast-
nily téměř všechny složky tehdejší 
české společnosti. V tomto proce-
su sehrál významnou roli Tomáš 
Garrigue Masaryk se svými spo-
lupracovníky. Nesmírně důležité 
bylo hrdinství tisíců českých legi-
onářů, díky jejichž obětem získal 
náš národ a naše země mezinárod-
ní uznání a prestiž. 

Pojďme si společně zavzpomí-
nat i na to, co se dělo bezprostřed-
ně po 28. říjnu před devadesáti lety 
v Novém Městě na Moravě, ve kte-
rém tehdy žilo asi dva a půl tisíce 
obyvatel.

29. října 1918 byl po vzoru praž-
ského Národního výboru česko-
slovenského ustaven okresní ná-
rodní výbor. Ten byl složen ze 17 
zástupců jednotlivých politických 
stran působících v novoměstském 
politickém okrese a do jeho čela 
byl zvolen dr. Inocenc Arnošt Blá-
ha. Tehdejší profesor reálky a poz-
dější významný sociolog, který 
působil dlouhá léta na univerzitě 
v Brně jako profesor a ředitel so-
ciologického semináře. 1. listopa-
du 1918 byl na slavnostní schůzi 

městského zastupitelstva jedno-
myslně přijat návrh na přejme-
nování ulice Nové domy na Ma-
sarykovu ulici, 5. listopadu 1918 
z nádraží odjel první vlak s vojá-
ky Horácké legie. Ta byla sestave-
na z dobrovolníků města a okolí, 
kteří se přihlásili k vojenské služ-
bě na obranu tehdy převážně ně-
mecké Jihlavy.  

Z projevu Zdeňky Markové, sta-
rostky města, předneseného při pří-
ležitosti odhalení pamětní desky le-
gionáři Antonínu Beranovskému 
(foto dole). Dokončení na str. 4.

Volby 2008
Ve dnech 17. a 18. října proběhly 

volby do zastupitelstev krajů a prv-
ní kolo voleb do Senátu Parlamen-
tu ČR.

Z výsledků krajských voleb: 
Volební účast 44,88 %. V kraji 
Vysočina zvítězila ČSSD se zis-
kem 39,87 %. Další strany, kte-
ré budou mít v novém krajském 
zastupitelstvu své zástupce: ODS 
21,01 %, KSČM 15,57 %, KDU-
-ČSL 10,81 %.

Hlasování v Novém Městě na Mo-
ravě: Volební účast 46,82 %.  ČSSD 
43,63 %, ODS 21,09 %, KDU-ČSL 
12,47 %, KSČM 11,62 %, SNK ED 
3,56 %.

Mezi 45 krajskými zastupite-
li zasedne i JUDr. Marie Rusová 
z Nového Města na Moravě. 

Z výsledků prvního kola senát-
ních voleb: Volební účast 46,48 %, 
Ing. Josef Novotný 23,12 %, Ing. 
Dagmar Zvěřinová 33,98 %.

Hlasování v Novém Městě na Mo-
ravě: Volební účast 46,67 %, Ing. Jo-
sef Novotný 36,28 %, Ing. Dagmar 
Zvěřinová 31,57 %.

Ve dnech 24. a 25. října  proběh-
lo druhé kolo voleb do Senátu Par-
lamentu ČR.

Senátorkou byla zvolena Ing. 
Dagmar Zvěřinová, získala 59,31 
% hlasů. Ing. Novotný získal 40,68 
% hlasů. Volební účast: 33,65 %.

Výsledek z Nového Města na Mo-
ravě: Volební účast 34,87 %. Ing. 
Dagmar Zvěřinová 53,03 %, Ing. 
Josef Novotný 46, 96 %.
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Narození

Úmrtí

Jubilanti

Poděkování

Kulturní dům
Vůně medu

9. ročník tradiční výstavy

9. - 17. listopadu
salonek kulturního domu

vždy 8 - 18 hod.
Prodejní výstava 

 k ochutnání i zakoupení:
jednodruhový med i speciální 

ochucené pastované medy,
medovina medové pivo,

medové pečivo,
figurky ze včelího vosku...

K vidění bude velký prosklený 
úl osazený včelami.

Zahájení 8. listopadu  v 15 hod.

LÁŠKA s promítáním fotografií. 
Vstupné 70 Kč
29. 11.  Závěrečný věneček taneč-
ního kursu
PŘIPRAVUJEME:
MARIE ROTTROVÁ & NEŘEŽ   
4. 12.2008  Začátek: 19:30 
Kulturní dům - velký sál - Z dů-
vodu úrazu Marie Rottrové se pů-
vodně plánovaný koncert (29. 
09.2008) přesouvá na čt 4. 12.2008 
- 19:30 hod. Vstupenky je možno 
dále zakoupit v Informačním cen-
tru, tel.: 566 650 254. Vstupné 220 
a  210 Kč.
KURS REIKI   06. 12. 2008
JAKUB SMOLÍK  17. 12. 2008
INFLAGRANTI   28. 12. 2008

18. 11., 19:30  - MOTÝLI - diva-
delní představení. VALÉRIE ZA-
WADSKÁ, VOJTA KOTEK, KLÁ-
RA JANDOVÁ A RICHARD 
TRSŤAN v love story Leonarda 
Gersheo plné humoru a nečeka-
ných poznání, kde jest hlavní otáz-
kou zda milovat, nebo být volný 
jako motýl. Režie: Alexej Pyško. 
Vstupné 170 a  160 Kč, předprodej 
v IC,  tel.: 566 650 254       
24. 11., 16:00 - ENKAUSTIKA 
(II. část kursu) Soňa a Mirek Na-
vrátilovi, více viz ilustrace dole
24. 11., 17:00 - Horská rapsodie 
aneb skalami, ledem, divočinou 
od Alp na Kavkaz: cestopisná be-
seda cestovatele ONDŘEJE VA-

Ing.Vladimír Jelínek
narozen 9. 9. 1946           zemřel 27. 10. 2008

Novoměstský rodák, ing. Vladimír Jelínek zasvětil svůj život 
kromě své rodiny a profese také sportu a všechny tři sféry se 
v jeho životě často prolínaly.

V mládí byl velice dobrým závodníkem a novoměstským repre-
zentantem v severské  kombinaci a aktivně sportoval až do počát-
ku svého onemocnění. Dlouhá léta působil jako funkcionář Spor-
tovního klubu a v posledních dvou letech byl jeho předsedou.

Jako místopředseda organizačního výboru a vedoucí ekono-
mické komise, později i společenské komise, patřil mezi skalní 
organizátory závodů novodobého Světového poháru v Novém 
Městě na Moravě, nese nemalou zásluhu na získání závodů FIS 
Tour de Ski a především byl jednou z vůdčích osobností úspěš-
né kandidatury na MS v biatlonu v roce 2013.

Byl to právě jeho klidný, racionální a často i diplomatický pří-
stup, který Sportovnímu klubu pomohl vyřešit nemálo sporů 
v mnohdy napjaté atmosféře. Byl pyšný na to, že pochází z No-
vého Města na Moravě a novoměstské lyžování vždy zarputile 
propagoval i bránil, za což mu právem náleží veliký dík.

Novoměstské lyžování opustil člověk, který se doslova řídil 
heslem Otakara Německého – dělal to pořádně a dělal to rád.

Čest jeho památce
Sportovní klub Nové Město na Moravě

Sňatky

Vzpomínka

 15. 10. Leoš Sušil (1956)
 17. 10. Lubomír Libra (1926)
 17. 10. Marie Smejkalová (1916)
 19. 10. Anna Turzová (1927)
 19. 10. Milan Miluška (1947)
 24. 10. Jitka Holková (1971)
 27. 10. Ing. Vladimír Jelínek (1946)

 1. 11. František Bursa 80 let
 3. 11. Františka Kučerová 85 let
 5. 11. Cecilie Sokolíčková 88 let
 8. 11. Marie Sládková 89 let
 16. 11. Silvestr Dostál 91 let
 21. 11. Libuše Pochopová 86 let
 29. 11. Antonín Janda 75 let

4. října
Ludmila Šustrová

Martin Hladík
11. října

Renata Hrbková
Jaroslav Havlík
Jitka Bartošová
Jaroslav Láčík

18. října
Lada Pokorná
Petr Hubáček

 6. 10. Alžběta Brodinová

Děkuji všem přátelům a známým, 
hlavně pak spolupracovníkům z fir-
my Sporten a novoměstským ly-
žařům, kteří přijeli ve velkém po-
čtu na poslední rozloučení s mým 
manželem Milanem Miluškou.            

Hana Milušková

Děkujeme všem lékařům a se-
strám gynekologicko-porodnického 
a novorozeneckého oddělení novo-
městské nemocnice za skvělou péči, 
která nám byla poskytnuta. Zejména 
všichni na porodním sále nám byli 
svým profesionálním a zároveň vel-
mi lidským přístupem velkou opo-
rou.         Brodinovi

Dne 6. listopadu 2008 uplyne deset let od 
chvíle, co nás navždy opustil náš milovaný 
manžel a tatínek pan Jaroslav Míček z Nového 
Města na Moravě. Vzpomínají a nikdy nezapo-
menou manželka a děti.

Dne 8. listopadu 2008 uplyne 15 smutných 
let, kdy náhle odešel náš bezvadný táta a man-
žel RNDr. Jiří Bláha. Dne 19. prosince 2008 
uplynule 1 smutný rok,  kdy odešla jeho ma-
minka a naše milovaná babička a prababička 
paní Zdeňka Bláhová. Kdo jste je znali, vzpo-
meňte si s námi.

za celou rodinu Mgr. Andrea Sedlaříková
Dne 19. listopadu 2007 zemřel pan Bohuslav 

Košík. Stále vzpomíná rodina Sokolíčkova a dce-
ry Božena, Jana, Iveta Košíkovy a Evička Soko-
líčková.

Čertoviny
14.  až 17. 11. chata Studnice

hraje Petr Weiser

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
20. 11.,  9.30 - 15.30 h. - Prodej

vyřazených knih (převážně beletrie 
pro dospělé) v ceně 3 - 10 Kč.

Kulturní dům -  přízemí
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Klub maminek
Zvoneček Zástupci novoměstské ČSSD si připomněli 120. výročí

od narození významného novoměstského rodáka,
publicisty, sociálnědemokratického poslance
a ministra sociální péče Ing. Jaromíra Nečase

Jaromír Nečas se narodil 17. lis-
topadu 1888 v Novém Městě na 
Moravě. Mládí strávil v rodném 
městě. Vystudoval stavební inže-
nýrství a odešel pracovat na Pod-
karpatskou Rus. Po roce 1918 se 
zapojil do veřejného života a stal 
se tajemníkem guvernéra Podkar-
patské Rusi.

Jaromír Nečas byl poslancem 
Národního shromáždění za Čes-
koslovenskou sociální demokra-
cii. Pracoval v kanceláři prezidenta 
Masaryka a v letech 1935 až 1938 
byl ministrem sociálních věcí. Po 
Mnichově aktivně vystupoval proti 
fašismu a byl členem odbojového 
Politického ústředí za ČSSD.  

V roce 1940 byl donucen k emi-
graci a následně se zapojil do prá-
ce Československé exilové vlády 
v Londýně. Žena a dcera Jaromí-
ra Nečase zahynuly v nacistickém 
koncentračním táboře. Sám Nečas 
pak zemřel těsně před koncem vál-
ky na Waleském venkově v Mer-
thyr Maeru.

Jaromír Nečas patřil k význam-
ným představitelům Českosloven-
ské republiky a sociálně demokra-
tického hnutí. On i jeho rodina 
zaplatili za své názory cenu nej-
vyšší. Jeho život zůstává inspirací 
a vzorem pro dnešní i budoucí ge-
nerace Novoměšťáků.

Jaroslav Lempera

Horácká galerie

Horácké muzeum

Milan Janáček – Obrazy, grafi-
ka, ilustrace (do 1. 2.) Milan Janá-
ček je renesanční člověk, všestran-
ný výtvarník nadaný jak malířsky, 
tak graficky. Hrál profesionálně di-
vadlo, domovskou scénou mu bylo 
Divadlo F.X. Šaldy v Liberci. Vysta-
vené Janáčkovy obrazy krajin s ar-
chitektonickými prvky, ilustrace 
dětských knih a kalendářů i preciz-
ní grafické listy okouzlují vníma-
vého diváka a potvrzují autorovu 
spontánnost a intuici.

• „90. výročí vzniku ČSR” výstava prodloužena do 29. listopadu
Výstava, věnována významnému výročí našeho státu, je rozdělena do ně-
kolika 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 Horác-
kého muzea, z nichž některé  budou vystaveny poprvé (např. listina vlože-
ná do základního kamene pomníku T.G. Masaryka při jeho znovuinsta-
laci v roce 1947).
• „Krajina za školou” (Naše město v minulosti a současnosti)
otevřeno do 29. listopadu (vestibul muzea)
Prezentace společného projektu Horáckého muzea a místních základ-
ních škol. 

Městská knihovna
Nabízíme čtenářům Městské knihovny, další novou službu, která ušet-

ří čas i peníze. Jedná se o novou bezplatnou službu - zasílání PŘEDUPO-
MÍNEK e-mailem.

To znamená, že 4 dny před uplynutím výpůjční lhůty budou informová-
ni o jejím blížícím se konci. Když si po tomto upozornění knihy prodlouží 
přes e-mail, nebo knihy vrátí, ušetří za poplatek z prodlení. 

Další služby, které poskytujeme přes Internet, je náš on-line katalog, kde 
se mohou podívat z pohodlí domova na knihy, které máme v knihovně 
k dispozici. Knihy, které jsou půjčené, si lze rezervovat z našeho on-li-
ne katalogu.Tyto služby a mnohé další jsou poskytovány všem čtenářům, 
kteří mají u nás nahlášenou e-mailovou adresu.

Měk M. Šímová   

Klub seniorů

Z významných
výročí

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
pá 21. 11. zájezd do Janáčkova 
divadla v Brně na operetu „Ci-
kánský baron“. Cena: člen KS 200 
Kč, host 270 Kč, odjezd od KD 
v 17 hodin. 
Na prosinec připravujeme zájezd 
do Mahenova divadla v Brně na 
Českou mši vánoční J. J. Ryby.

4. 11. 1888  se ve Sněžném naro-
dil František Smetánka (profesor 
fyziologie na universitě v Záhřebu,  
120. výročí narození, zemřel 1967)
17. 11. 1963  zemřel v Praze Me-
thod Kaláb (knižní grafik, 40. vý-
ročí úmrtí, narozen 10. 7. 1885 ve 
Veselíčku)
22. 11.1923 se v Bobrové narodil 
Antonín Smažil (akademický ma-
líř, 85. výročí narození, žije v Bra-
tislavě)

ZUŠ Jana Štursy
Vás srdečně zve na:

Koncert sólistů
čtvrtek 13. 11. v 17:00 hod.

aula gymnázia
Vánoční koncert

středa 3. 12. v 17:00 hod.
chrám Českobratrské

církve evangelické

herna pro děti vždy od 8:30 hod
10. 11.  - Dopoledne s mlékem - 
mléčný mejdan. Hledáte pro rodi-
nu ty nejlepší a nejzdravější potra-
viny? Přijďte si poslechnout majitele 
rodinné farmy zabývajícího se cho-
vem krav i zpracováním mléka na 
kvalitní jogurty s živou kulturou, 
a na tvaroh a sýry. Součástí bude 
i ochutnávka a možnost nákupu 
mléčných výrobků. Vede František 
Němec - rodinná farma Netín
12. 11. - Kurz masáží pro děti II. 
Vede Jana Hlávková
19. 11. - Kurz masáží pro děti III. 
Vede Jana Hlávková
24. 11. - Pohybové hrátky s říkan-
kami. Pro všechna dítka, která se 
chtějí hýbat. Vede Jiřina Nečasová

Pozor novinka!
Nabídka originálního fotografování 
dětí. Nutno nahlásit předem v MC 
Zvoneček.  Ukázka fotografií v MC 
k nahlédnutí. Fotograf pan Truksa.

„Šumná Vysočina”
vysílá ČT 2 v pondělí 10. 11.  ve 21.25 hod.,
repríza v pátek 14. 11. v 03.20 hod. na ČT 2

Svérázný průvodce a básní-
cí architekt David Vávra navštíví 
v tomto díle Šiklův mlýn, Vírskou 
přehradu, Dalečín, Bystřici nad 
Pernštejnem, Nové Město na Mo-
ravě, Fryšavu a Žďár nad Sázavou. 
Převtělen do postavy Limonádo-
vého Joea projíždí krajem koňmo 
a s ním po boku přichází zákon, 
zákon čistých linií a harmonických 
proporcí kvalitní architektury.

Setká se s nehynoucími veli-
kány Vincencem Makovským, 

Janem Štursou i samotným Ja-
nem Blažejem Santinim. Ale 
především nás seznámí s kvalit-
ní architekturou Zdeňka Kříže, 
Jindřicha Freiwalda, F. A. Libry, 
Ludvíka Hilgerta, Hanse Glase-
ra, Lva Krči, Bohuslava Fuchse, 
Hany Maršíkové, Jitky Resso-
vé, Heleny Víškové, Lucie De-
logenové, Aloise Wachsmanna, 
Josefa Macha, Michala Říčné-
ho, Vladimíra Čuhela a Eduar-
da Žáčka.
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Město si připomnělo...
(dokončení ze str. 1)
Hektická doba vzniku Českoslo-

venska však s sebou nesla i každo-
denní všední život. Podíváme-li se 
na první republiku realisticky, musí-
me přiznat, že nebyla idylickou do-
bou blahobytu a občanské svornosti, 
v níž by se šťastně a bezproblémově 
žilo všem. Kdyby žili, mohli by své 
vyprávět i významné novoměstské 
osobnosti tehdejší doby.

Leander Čech, první  ředitel reál-
ky, jeden z nejvýznamnějších mo-

ravských literárních kritiků a ini-
ciátor vzniku Bruslařského klubu 
(založen 1895) nebo MUDr. Josef 
Svítil známý pod pseudonymem 
Jan Karník. Dlouholetý praktický 
lékař, básník, prozaik, překladatel 
a od roku 1920 také první měst-
ský kronikář. MUDr. Šimon Škr-
la, dlouholetý praktický lékař, li-
dumil, který v roce 1919 vystřídal 
v pozici starosty města Josefa Je-
línka mladšího, ale i Jan Kadlec, 
majitel parní pily a tírny lnu, nebo 

Adolf Slonek, stolař a první vý-
robce lyží v Novém Městě. Umě-
lecko-průmyslové dílny a prá-
ce s kovy byly pýchou pana J. B. 
Částka. Politický rozměr by zhod-
notil Karel Sáblík ze Slavkovic, 
od roku 1913 poslanec za Agrár-
ní stranu v Moravském zemském 
sněmu a po vzniku ČSR poslanec 
Parlamentu. Oblast kultury citli-
vě vnímal Karel Konvalinka, uči-
tel, hudební skladatel a dirigent. 
Své prožil i Josef Tulis profesí uči-
tel, který byl velitelem 1. čety Ho-
rácké legie. Byl veřejně činný. Za-

ložil Okrašlovací spolek (v roce 
1928 – Alej osvobození ke Třem 
křížům) a jeho zásluhou byly zho-
toveny obě desky legionářům Sei-
dlovi a Beranovskému. Díla svě-
tově známého sochaře Jana Štursy 
máme denně na očích stejně jako 
sgrafita malíře a grafika Karla 
Němce. V tomto výčtu novoměst-
ských osobností nemohu zapome-
nout ani na Karla Hlaváče, dlou-
holetého předsedu Sportovního 
klubu.

z projevu Zdeňky Markové,
starostky města

28. říjen 2008 v N. Městě na Mor.
Slavnostní vzpomínkové akci spojené se znovuodhalením pamětní 

desky legionáři Antonínu Beranovskému předcházelo v úterý 28. října 
položení věnců a kytic u památníku vzniku Československa na Masa-
rykově ulici, u Štursova Památníku obětem světové války na Vratisla-
vově náměstí, u pamětní desky legionáře Františka Seidla na Nečasově 
ulici, u busty T. G. Masaryka na Vratislavově náměstí a na obou novo-
městských hřbitovech.

Po projevech starostky města Zdeňky Markové a pplk. v.v. Pavla Kou-
tenského a po  kulturním programu s účastí Mgr. Jany Černé a Ing. 
Vladimíra Kyase  byla deska za účasti členů Českého svazu bojovníků 
za svobodu, příslušníků České armády a členů Junáka znovuodhalena. 
Kulturní program pokračoval v Horácké galerii koncertem Moravské-
ho klavírního tria. Horácké muzeum nabízelo po celý den volný vstup 
na výstavu věnovanou 90. výročí vzniku ČSR.

Antonín Beranovský pocházel 
ze staré novoměstské rodiny. Na-
rodil se 8. října 1895. Studoval na 
místní reálce, kde byl jeho spolu-
žákem František Seidl, ruský legio-
nář, který padl 3. června 1918 v si-
biřském městě Kurganu.

Beranovský ukončil studium ma-
turitou v roce 1913 a veškeré jeho 
další životní plány zhatilo vypuk-
nuti světové války. Již v prvním 
roce válečného konfliktu byl vy-
cvičen a rakousko-uherským vo-
jenským velením odeslán do boje 
na východní frontu proti Rusům. 
Zde se po krátkém čase dostal do 
zajetí. Po dvou letech života zajat-
ce dobrovolně se přihlásil do čes-
koslovenského vojska. Byl zařa-
zen k 2. střeleckému pluku Jiřího 
z Poděbrad, v jehož sestavě bojo-
val v bitvě u Zborova. Za projeve-
né hrdinství v boji byl vyzname-
nán nejvyšším ruským vojenským 
řádem Svatého Jiří a vzápětí ode-
slán do důstojnické školy. Po vy-
řazení v hodnosti praporčíka byl 
zařazen zpět k pluku. Zde se zú-
častnil jako velitel čety bojů na Si-
biřské magistrále.

Za úspěšné vedení bojů své jed-
notky byl Antonín  Beranovský po-
stupně povyšován až do hodnos-
ti nadporučíka. Dle dochovaných 
služebních záznamů byl hodnocen 
jako iniciativní, ale i rozvážný veli-
tel, oblíbený u podřízených. 

Posledním bojem nadporučí-
ka Beranovského bylo střetnu-
tí 2. střeleckého pluku ruských le-
gii s oddíly tzv. krásných (rudých), 

které musely na začátku srpna 
1918 opustit Jekatěrinburk, důleži-
tý železniční uzel na Sibiřské ma-
gistrále a v té době hlavní město 
Sibiře. Všechny síly „Rudých“ se 
soustředily na znovuzískání toho 
strategického města.

Veškeré jednotky československé-
ho vojska přítomné v dané oblasti 
byly nuceny přijmout boj s přesilou 
a udržet průchodnost magistrá-
ly pro přepravu svých zbývajících  
jednotek do Vladivostoku. Z toho-
to dálně-východního přístavu byla 
plánována lodní přeprava do vlasti. 
Antonín Beranovský v tomto boji 
velel své kmenové jednotce 2. četě 
1. praporu Kurganského praporu 
střeleckého pluku č. 2.

Poslední boj bratra nadporučí-
ka popisují ve vzpomínkách des. 
Okřina a des. Bečka, velitelé druž-
stev zmíněné čety.

Střetnutí začalo již 10. srpna 1918 
obranným bojem proti desetinásob-
né přesile bolševiků. Celé odpoledne 
nepřítel útočil v půlhodinových in-
tervalech. Úkol čety byl za každou 
cenu vydržet a neustoupit. Oddíl po-
stupně ztratil všechny důstojníky až 
na bratra Beranovského. Poslední 
útoky byly odraženy střetem na bo-
dák, kdy bratr nadporučík vždy šel 
příkladem svým vojákům, vždy dva 
kroky vpředu vedl svojí jednotku. 

Oba desátníci se v pamětech sho-
dují, že Antonín Beranovský pů-
sobil vždy klidným dojmem, ne-
ztrácel hlavu ve složitých situacích 
boje a svým klidem působil pozi-
tivně na své vojáky.

V podobných obranných bojích 
prošel i 11. srpen. Další den bylo 
zřejmé, že síly Rudých ochabují. 
Antonín Beranovský byl společně se 
svými vojáky vyslán rozkazem veli-
tele pluku, aby provedl průzkum bo-
jem. Při provádění tohoto bojového 
manévru vystoupil na holý vršek se 
dvěma stromy. Z tohoto místa pát-
ral po postavení nepřítele. Jediným 
výstřelem byl udatný důstojník za-
sažen a usmrcen. V následujících 
dnech byl třiadvacetiletý nadporu-
čík Antonín Beranovský za účasti 
vojáků 2. střeleckého pluku pocho-
ván v Jekatěrinburku s veškerými 
vojenskými poctami.

Takto skončil život mladé-
ho člověka, výtečného důstojní-
ka a vpravdě bratra svých pod-
řízených. In memoriam byl 

vyznamenán Československým 
válečným křížem a medailí Za 
chrabrost. Mladý nadšenec, plný 
ideálů svobody českého a sloven-
ského národa z třistaleté habsbur-
ské poroby přinesl pro vlast oběť 
nejvyšší – svůj vlastní život. Čest 
jeho památce.

• • •
Na stejném místě - na domě čp. 

84 na Žďárské ulici -  byla před 
více jak 70 lety odhalena pamět-
ní deska novoměstskému rodáku, 
nadporučíku ruských legii Antoní-
nu Beranovskému, společně s pa-
mětní deskou jeho spolužáka a bo-
jového druha v legiích Františka 
Seidla na ulici Nečasově. Tento akt 
se odehrál 17. července 1938, ně-
kolik málo týdnů před potupným 
Mnichovem. V té době ještě větši-
na občanů Československé repub-
liky se domnívala, že právě naše 
vlast zastaví rozpínavost němec-
kého fašismu. Bylo tenkrát hoj-
ně vzpomínáno na bojová vítěz-
ství našich legionářů na frontách I. 
světové války a vysoce hodnocena 
úloha armády v demokratickém 
státě československém.

Obě desky vytvořil akad. sochař 
František Žemlička, rodák z Be-
nátek u Jimramova, který absolvo-
val pražskou Akademii výtvarných 
umění u prof. Jana Štursy.

Pamětní desky bohužel na svém 
místě dlouho nevydržely. Po oku-
paci bylo Němci nařízeno jejich se-
jmutí. Deska Františka Seidla byla 
ukryta v Horáckém muzeu a po 
mnohých peripetiích znovu vráce-
na na rodný dům legionáře v ro-
ce 1991. Deska věnovaná památce 
Antonína Beranovského se nenašla. 
Nelze s určitostí říci, zda byla zni-
čena. Dle pamětníků byla sejmuta 
a uschována v zámečnické dílně ro-
diny Beranovských. V posledních 
dnech války bylo Nové Město bom-
bardováno a dílna byla zničena. 
S ní zřejmě  padla vniveč i pamětní 
deska. Až v letech 2005-2007 z ini-
ciativy nových majitelů domu a za-
stupitelstva města byla dle dobové 
fotografie znovu vyrobena a insta-
lována na dům v Žďárské ulici. 

z projevu
pplk.v.v. Pavla Koutenského
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Tak máme po krajských volbách
Přiznávám, že to pro mě bylo 

překvapení. Takový výprask jsem 
opravdu nečekal. Voličů přišlo ke 
krajským volbám mnohem více, 
než se čekalo, a pěkně nám to spo-
čítali. Na Vysočině byla účast vů-
bec nejvyšší (44,88 %).

Přestože vše nasvědčuje tomu, 
že voliči v krajských volbách 
ani tak moc nehodnotili kvalitu 
práce krajských rad a hejtma-
nů, nemá cenu se tím moc utě-
šovat. Prohráli jsme a hotovo. 

Je třeba hledat chyby a poučit 
se z nich. 

Všechno napovídá tomu, že po-
kud nezačne naše současná vláda 
lépe věci vysvětlovat, zdůvodňovat 
a možná i některé zvolené postu-
py realizace reforem měnit nebo 
upravovat, nemá ODS šanci obstát 
ani za dva roky ve volbách do Po-
slanecké sněmovny. 

Vůbec nemám nyní v úmyslu se 
distancovat od cílů, kterých je po-
třeba dosáhnout (snížení zadluže-

ní, reforma důchodového systému, 
snížení nadužívání zdravotní péče 
a vydávaných léků atd.). O čem 
jsem ale po těchto volbách přesvěd-
čen, je, že cesty, po kterých zejména 
k některým reformním cílům krá-
číme, nejsou dostatečně vysvětleny 
a obrazně řečeno označeny. 

Všichni víme, že když je svah 
příliš strmý, málokdy je možné jít 
přímo k vrcholu. Je třeba traver-
zovat, mít možnost si odpočinout 
a mít motivaci - vědět, jaká odmě-
na nás na vrcholu čeká. Hlasitý po-
kyn: „Hybaj na vrchol!“ u větši-

ny lidí nefunguje. Právě naopak, 
výsledkem takovéhoto hlasitého 
křiku bývá reakce přesně opačná. 
Výsledky krajských voleb nám to 
ukázaly nade vší pochybnost.

I z tohoto důvodu chci oprav-
du moc poděkovat těm, kteří nám 
v krajských volbách dali hlas, 
zvláště potom mě potěšily hlasy 
preferenční, dostal jsem je od kaž-
dého sedmého našeho voliče. Vel-
mi si toho vážím.
Miloš Vystrčil, hejtman Vysočiny 

v letech 2004 - 2008
 www.vystrcil.cz

Kino nepromítá
Při přípravě stránky s kultur-

ními programy pro toto čís-
lo Novoměstska redakce zjisti-
la, že novoměstské kino nebude 
v listopadu promítat. Na otázky: 
Opravdu přestává kino promí-
tat? Nebo se jedná o dočasné 
přerušení? Na jak dlouho? od-
pověděli:

Zdeňka Marková, starostka 
Nového Města na Moravě: K pro-
blematice kina město přijalo jas-

né rozhodnutí. Je připraveno od-
koupit veškerý darovaný majetek, 
zainvestovat jej a dále provozovat 
celý objekt nejen jako kino. K to-
muto rozhodnutí se představitelé 
Orla nevyjádřili. Místo odpovědi 
město obdrželo dne 15. 10. 2008 
žádost o provozní příspěvek 150 
tisíc korun s informací, že Jed-
nota Orel ukončuje ke konci říj-
na provoz kina. V první polovině 
roku činil příspěvek města 100 ti-

síc korun. Rozhodnutí o dalším 
financování ztrátového provozu 
podléhá zastupitelstvu města, kte-
ré bude o příspěvku jednat 11. 11. 
2008.

Břetislav Wurzel, starosta jed-
noty Orel: Důvodem přeruše-
ní provozu kina byla neúnosná 
finanční situace. Na provoz je kaž-
doročně městem poskytován pří-
spěvek, avšak nevyhovujícím způ-
sobem z hlediska času poskytování 
příspěvku i jeho výše. Orel i s pří-
spěvkem města každoročně tratí 

na provozování kina desítky tisíc 
korun. Tento stav jsme se opako-
vaně snažili řešit se Zastupitel-
stvem města i s odpovědnými pra-
covníky MěÚ, doposud však bez 
uspokojivého výsledku. Nemáme 
další volné vlastní prostředky, kte-
ré bychom mohli vložit do provo-
zu kina. Termín přerušení promí-
tání jsme oznámili městu písemně 
i s návrhem možných řešení. Jak 
dlouhé bude přerušení promítání, 
závisí především na dalších kro-
cích zástupců města.

SOŠ  -   stavíme si sami aulu
Z prostor bývalých odborných 

dílen stavíme  novou aulu s veške-
rým multimediálním vybavením – 
video, audio technikou, datapro-
jektorem… Měla by sloužit jako 
přednáškový sál pro 200 sedících 
návštěvníků.

Aula už i v současné době plní  
funkci výukovou, protože naši stu-
denti zde využívají praktických 
dovedností  a pod vedením zku-
šeného učitele odborného výcviku 
pana Trojana navázali na odborné 
práce firmy Envigest a  provádě-
jí veškeré betonářské a natěračské 

práce, rozvod elektřiny a spolupra-
covali i při výměně oken a dveří. 
Chlapci z oboru instalatér  pomá-
hali  s topením a truhláři nyní při-
pravují dřevěné obložení stěn a vy-
rábějí bar.

Tato činnost je pro studenty 
ohromou motivací, protože vidí, že 
vše, co se ve škole naučí, lze oka-
mžitě převést do skutečného prak-
tického života. 

V roce 2009 už se budou v krás-
ném prostředí  nové auly setkávat 
při různých slavnostních příleži-
tostech.   SOŠ

Nečasova - hotovo
Velká investiční akce - rekon-

strukce Nečasovy ulice - je těsně 
před dokončením. Možná nepat-
řila k  největším a nejdražším sta-
vebním akcím posledních let, ale 
poměrně výrazně na čas ovlivnila 
život v centru města a byla veřej-
ností hodně sledovaná.

V tuto dobu je již plně funkční 
nový chodník, který občané z ji-
hovýchodní části města jistě ocení, 
a je dokončena hlavní část stavby 
- část státní silnice spojující ulici 
Žďárskou s kruhovým objezdem. 
Investor chválí stavební firmu JCZ 
s.r.o., která si velmi dobře poradila 

s náročným skalnatým podložím 
pod silnicí, ale především zvládla 
akci rychle a bez průtahů. Obdob-
ná rychlost nebývá u podobných 
staveních akcích běžná.

Do poloviny listopadu bude ho-
tova i úprava komunikace spojují-
cí Palackého náměstí s náměstím 
Vratislavovým. Znovu připomíná-
me, že po zprovoznění tohoto úse-
ku pro dopravu bude třeba pamato-
vat na změnu dopravního značení. 
Hlavní silnicí se stane státní sil-
nice (Žďárská - kruhový objezd) 
a místní komunikace (Palackého 
nám. - Vratislavovo nám.) bude 
ulicí vedlejší. 

O úpravy této místní komunika-
ce byla hlavní stavba rozšířena až 
v průběhu rekonstrukce Nečasovy 
ulice. Cílem úprav i změny doprav-
ního značení je zklidnění provozu 
v centru města a zvýšení bezpeč-
nosti chodců. Bezpečnost chodců 
posílí i nově budovaný přechod se 
zvýšeným přejezdem před polikli-

nikou. Úpravy se dotknou i scho-
diště před domem čp.  98 naproti 
poliklinice. Bude rozšířeno o bez-
bariérovou rampu. 

Po zprůjezdnění  této části ná-
městí se bude ihned pokračovat 
v podobných stavebních úpravách 
před budovou I. základní školy. 
I zde se chodci a automobilisté do-
čkají přechodu se zvýšeným pře-
jezdem. Tento druhý přejezd by 
měl být dokončen koncem listo-
padu. Je pochopitelné, že po dobu 
stavby se dopravní omezení dočas-
ně přesune do těchto míst.

Po celou dobu stavby se proje-
vovala dobrá spolupráce mezi in-
vestory - městem N. Městem, 
Svazkem vodovodů a kanalizací 
a Télefonicou O2 a občany přileh-
lých domů. Na stavbu se podařilo 
získat dotaci ve výši přibližně je-
den milion korun od Státního fon-
du dopravní infrastruktury

dle informací Miloše Hemzy,
odbor ISM
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Udržitelný rozvoj na Novoměstsku v praxi
Udržitelný rozvoj obcí je běh na 

dlouhou trať a je třeba o něm pře-
mýšlet jinak, než je běžná praxe. 
Obce se většinou soustředí na mo-
mentálně dostupné zdroje a sna-
ží se maximálně využívat finanční 
prostředky, které se jim v tu chví-
li nabízejí. Rozvojové aktivity obcí 
se pak ubírají směrem, který pro-
střednictvím dotací určuje někdo 
jiný. Sdružení Krajina z Počítek 
se dlouhodobě snaží tento způsob 
náhledu změnit ve prospěch dlou-
hodobějšího plánování. 

Je dobré mít určitou vizi, ke které 
se předem dohodnutým způsobem 

směřuje. Problém spočívá v tom, 
že zejména malé obce jsou zahl-
ceny běžnou administrativou, kte-
rá je rok od roku komplikovanější. 
V té situaci se hledání vizí a dlou-
hodobých strategií může jevit jako 
zbytečný a situaci komplikují-
cí krok. O to víc je potřeba ocenit 
obce, které věnují čas a úsilí hledá-
ní optimálního postupu a dlouho-
dobé strategie. 

Aktivity Sdružení Krajina smě-
řují k tomu, aby poněkud teore-
tické plánování mělo i praktické 
dopady. Vybíráme rozvojová opat-
ření, která se v jednotlivých ob-

cích objevují nejčastěji, a hledáme 
pro obce vhodná řešení. Například 
v Křídlech se tak podařilo v mi-
nulém a letošním roce realizovat 
projekty na úpravu veřejných pro-
stranství, nebo projekt na roz-
voj volnočasových aktivit pro děti 
a mládež. 

Sdružení Krajina poskytuje ob-
cím, občanským sdružením i jed-
notlivcům poradenský servis, 
který usnadní orientaci v dané 
problematice i přípravu vhodných 
projektů.

Ing. Tomáš Blažek,
Sdružení Krajina 

Krátce
 N. Město uzavírá smlouvu se 
státní tiskárnou cenin na zapůjčení 
zařízení ke snímání otisků prstů. 
Od 1. dubna 2009 budou v N. Měs-
tě vydávány pasy s otiskem prstu.
 K návrhům změn v Územním 
plánu přibyla žádost  o změnu v lo-
kalitě Pohledec. Soukromí investo-
ři by zde rádi připravili parcely pro 
výstavbu zahradních domků.
 Rada města schválila podmínky  
výběrového řízení na poskytnutí 
finančního příspěvku na opravu 
domů v městské památkové zóně. 
Podrobné znění na str. 7.
 Zastupitelstvu města bude dne 
11. 11. předložena žádost zahrád-
kářů z kolonie Pecen o odkoupení 
zahrádek do osobního vlastnictví.

Zastupitelstvo města
zasedá v úterý 11. 11. 2008

Hovory s občany 
od 15,30 h.

Historický kalendář
Po vydání prvního dílu historic-

kého kalendáře N. Města, který 
obsáhl roky 1850 - 1918, je k vy-
dání připraven druhý díl. Zahr-
ne roky 1918 - 1945. A v následu-
jících letech by co dva roky mělo 
vyjít ještě šest dalších dílů, které by 
historii Nového Města na Moravě 
dovedly až k roku 1989. Město na 
publikaci žádá o krajskou dotaci ve 
výši 37,5 tis. Kč.

V souvislosti s rekonstrukcí Nečasovy ulice došlo k prvním úpravám  vzhle-
du Palackého náměstí. Zaujme nové dláždění z kostek i zábrany kolem kaš-
ny s Písní hor. Vedle kašny se opravdu parkovat nemá...

Další kroky, a to v úpravě zeleně, budou v budoucnu zřejmě následovat. 
Vedení města se bude inspirovat návrhy zájemců o pronájem zahradnic-
tví. Předběžně se zvažuje korekce některých vzrostlých stromů - smrku, túje, 
smutečních bříz nebo jeřábů rostoucích ve svahu za sochou Františka Palac-
kého. Shoda my mohla panovat nad jalovcovým houštím vedle památníku. 
Přece jen už poněkud přerostlo.

O dalším promítání rozhodnou zastupitelé
K žádosti TJ Orel o finanční pří-

spěvek na provoz kina na rok 2008 
dává rada města  zastupitelům do-
poručení, aby zvážili solidní na-
bídku města na odkup nemovi-
tosti za odhadní cenu a nabídku 
využívání části prostor v kině až 
do doby vybudování vlastního 
areálu. 

Dva nezávislí právníci prozkou-
mali darovací smlouvu z roku 

1994 a konstatovali, že město ne-
může úspěšně žádat o bezplatné 
vrácení daru.

Pronájem zahradnictví
Do výběrového řízení na proná-

jem novoměstského zahradnictví 
se přihlásili tři zájemci. 

Hlavním ukazatelem pro výběr 
budoucího nájemce se při výbě-
ru stala výše nabídnuté  finanční 
částky za pronájem. Zahradnic-
tví budou od 1. ledna 2009 provo-
zovat manželé Jirčíkovi z Počítek.  

Smlouva s nimi bude uzavřena na 
dva roky.

Jako součást přihlášky do výběrové-
ho řízení si rada města vymínila před-
ložení zahradnické studie pro úpravu 
Palackého náměstí. Město tak získa-
lo dva grafické návrhy a jeden slovní. 
V nejbližší budoucnosti však žádná 
ze studií nebude realizována. 

Ocenění
Dne 16. října 2008 se konal 

v Praze VII. sjezd Svazu dů-
chodců ČR. Delegátem na tom-
to sjezdu byla předsedkyně Klu-
bu seniorů Nového Města na 
Moravě Alena Albrechtová. Za 
dlouholetou záslužnou a obě-
tavou dobrovolnou činnost pro 
seniory obdržela Čestné uzná-

ní. Za všechny členy organizace 
Klubu seniorů  k udělení čest-
ného uznání nejvyšším orgá-
nem SDČR upřímně blahopřeje 
výbor klubu. Naší předsedkyni 
přejeme hodně zdraví a elánu do 
další činnosti pro naše seniory.

Helena Žáková,
místopředseda Klubu seniorů
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Podmínky výběrového řízení
na poskytnutí finančních příspěvků města

na opravu  fasád a střech památkových objektů a objektů
v městské památkové zóně v Novém Městě na Moravě

pro rok 2009 
I.

Rada města Nového Města na Mor. v souladu s vyhláškou města č. 2/98, 
o poskytnutí příspěvků města na opravy fasád a střech domů v měst-
ské památkové zóně (dále jen MPZ) a dále na opravy ostatních pamá-
tek Nového Města na Moravě a jeho místních částí vyhlašuje výběrové 
řízení na poskytnutí finančních příspěvků na obnovu a opravu fasád 
a střech všech nemovitých kulturních památek, dále památek a ob-
jektů, které se nacházejí v městské památkové zóně (dále jen MPZ) 
či ji dotvářejí a nejsou prohlášené za kulturní památku ve smyslu zá-
kona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění a dále na 
hodnotné výtvarné prvky dotvářející historický ráz města Nového Měs-
ta na Moravě  na rok 2009.

II. Podmínky:
A.

Výše příspěvku bude poskytnuta v souladu s vyhláškou města č. 2/98 
následovně:
a) do 100 Kč na m2 plochy uliční fasády, do plochy fasády se započítáva-

jí i výplně otvorů
b) do 750 Kč na běžný metr uliční čáry střechy, kterou objekt zabírá 

z pohledově nejexponovanější strany domu
c) na restaurování sgrafit, fresek či jiných hodnotných výtvarných prvků 

památek do 500 Kč na m2 plochy výtvarného díla
B.

a) žádost o příspěvek se předkládá na předepsaném tiskopise 
b) žadatelé si tiskopisy žádostí mohou vyzvednout po vyhlášení na po-

datelně Městského úřadu, Vratislavovo nám. 103 v Novém Městě na 
Mor., či stáhnout z webových stránek města (www.nmnm.cz)

C.
Žádost musí obsahovat :
a) název památky vč. čísla popisného, parcelního čísla a rejstříkového 

čísla památky (pokud je přidělené)
b) jméno a příjmení vlastníka památky, jeho rodné číslo případně IČO 

u právnické osoby 
c) úplnou adresu vlastníka památky včetně kontaktu a čísla účtu
d) údaje o akci obnovy památky – v souladu s vyhláškou města č. 2/98
e) datum zahájení a ukončení prací
f) celkové náklady na obnovu

D.
Žádost o příspěvek musí být doložena:
a) dokladem o vlastnictví
b) stanoviskem příslušného státního orgánu památkové péče ve smyslu 

zák. č. 20/1987 Sb., v platném znění
c) stanoviskem příslušného stavebního úřadu (stavební povolení, sta-

vební ohlášení,…) ve smyslu platného stavebního zákona
d) smlouvou o dílo se zhotovitelem

E.
Žádosti o příspěvky vyhodnocuje komise pro regeneraci MPZ a pamá-
tek města a závěry předkládá Radě města k projednání a Zastupitelstvu 
města ke schválení. Výsledek výběrového řízení nepodléhá právu od-
volání.

F.
Příspěvek je vždy vyplácen po provedení a převzetí prací, případně po 
kolaudaci stavby

III. Termín a lhůty:
a) výběrové řízení počíná běžet datem vyhlášení Radou města tj. dne 

27. 10. 2008
b) termín odevzdání vyplněných žádostí včetně příloh na podatelnu 

MěÚ  v Novém Městě na Mor. je nejpozději do 31. 12. 2008 
c) o výsledku výběrového řízení budou všichni žadatelé vyrozuměni ne-

prodleně a to písemně, nejpozději do 1. 5. 2009
IV. Závěr:

a) podmínky výběrového řízení budou vyvěšeny na úřední desce města, 
webových stránkách města a budou zveřejněny ve zpravodaji  Novo-
městsko

b) na poskytnutí finančního příspěvku není právní nárok.
 Zdeňka Marková, starostka městaNepodepsané zprávy na stranách 6 a 7 pocházejí z tiskových konferencí vedení města.

Kompostéry

Třídění odpadu

Občanům města jsou již druhým ro-
kem nabízeny zahradní kompostéry. 
Jedná se o kompostéry o objemu 390 
litrů, v prodejní síti nabízené za při-
bližně 1200-1400 Kč.  Občané si mo-
hou kompostér za částku 295 Kč na 
jeden rok pronajmout, v dalším  ro-
ce se po podpisu darovací smlou-
vy kompostér stane jejich majetkem. 
Kompostéry jsou pořizovány ve 
spolupráci s krajem Vysočina, kte-
rý na jejich zakoupení přispí-
vá v rámci grantového programu.
Vedení města doporučuje zahrádká-
řům, kteří mají v katastru N. Měs-
ta nebo některé z jeho místních 
částí zahradu,  aby si nabízený kom-
postér  pořídili. Město si od kom-
postérů slibuje menší objem ko-
munálního odpadu vyváženého za 
nemalou úhradu na centrální sklád-
ku. Kompostéry na zahradách  by 

rovněž měly zabránit vzniku černých 
skládek - v poslední době se pose-
čená  tráva a jiný zelený odpad ob-
jevuje na veřejných prostranstvích. 
Na místech  sice málo viditelných, 
ale přece jen neurčených pro sklád-
kování odpadu ze  zahrad. V po-
slední době se takové nežádoucí 
skládky objevily na Betlémě a na 
křižovatce ulice Makovského s uli-
cí Štursovou, na ulici Radnická 
i v okolí zahrádkářských kolonií. 
Městská  policie se na výskyt nepo-
volených skládek zaměří. Viníkům 
hrozí pokuta do výše 50 tis. Kč.
Pro letošní rok jsou již komposté-
ry pronajmuty jednotlivým zájem-
cům. Zájemci o další kompostéry 
budou uspokojeni v roce 2009. Od 
roku 2011 nebude domácí odpad 
vyvážen, pokud bude v popelnicích  
nalezen bioodpad. 

 Nové Město na Moravě se v třídění 
odpadu dlouhodobě řadí mezi před-
ní místa v  regionu. Občané se nau-
čili využívat jak sběrný a  recyklač-
ní dvůr, tak „kontejnerová hnízda“. 
Počet kontejnerových hnízd se stá-
le rozrůstá. Dle  slov starostky měs-

ta Zdeňky Markové je potěšitelné, že 
občané odpad třídí, nicméně pro ne-
estetické kontejnery je třeba zejmé-
na v centru města hledat jiné místo 
než  Vratislavovo náměstí a přileh-
lou památkovou zónu, případně je 
vhodným  způsobem „maskovat“.

Dopravní komise
Ke komisím rady města v blízké 

době přibude Dopravní komise. Je-
jím hlavním úkolem bude sledovat 
dopravní situaci ve městě a v zájmu 
co největší bezpečnosti občanů na-
vrhovat úpravy a změny. Je pravdě-
podobné, že v zájmu zjednodušení 

dopravy komise navrhne odstra-
nění některých dopravních značek 
a zrušení některých hlavních silnic. 
Komise bude také doporučovat,  do 
kterých míst je vhodné umístit pře-
chody pro chodce a do kterých zpo-
malovací pruhy.

Dlažba nebo kamínky?
Překvapivě vysokou cenu projek-

tu budoucího arboreta z velké čás-
ti ovlivnily plánované chodníky 
se zámkovou dlažbou. Je pravdě-
podobné, že projekt bude v tomto 
ohledu přehodnocen a chodník ar-

boretového parčíku bude jen zpev-
něný, nikoliv vydlážděný. Podobné 
úvahy se vedou ohledně vydláždě-
ní parku na Vratislavově náměstí. 
Své stoupence má jak dlažba, tak 
přírodněji působící chodník.

Nové parkoviště?
Město získalo do vlastnictví důle-

žitý pozemek pod budovou Všeo-
becné zdravotní pojišťovny. Původ-
ní majitel zde zamýšlel zbudovat 
pekárnu. Možností, jak pozemek 
využít, je více, některé dřívější stu-
die zde doporučují malé náměstíč-
ko s drobným prodejem, dle slov 
starostky města Zdeňky Markové je 
však pravděpodobné, že zde bude 
parkoviště. Přinejmenším v nejbliž-

ším období. Ve vzdálené budouc-
nosti by mělo i N. Město řešit ros-
toucí počty automobilů v souladu 
se světovým trendem - parkovací-
mi podlažními domy, doplnil mís-
tostarosta Stanislav Marek.

Rozestavěný objekt odstraní město 
na vlastní náklady. Pozemek má roz-
lohu 760 m2. Při započítání demolice 
do nákladů se bude cena za 1 m2 po-
hybovat kolem jednoho tisíce korun.

Kamerový systém - instalace v listopadu
Již dříve zmiňovaný kamerový 

systém bude na pěti místech v cent-
ru města instalován v průběhu mě-
síce listopadu. Systém umožní jak 
aktuální sledování, tak pozdější na-
hlédnutí do archivu záznamů. Z vý-
běrového řízení na dodavatele vze-
šla cena 470 tis. Kč. Vedení města 

předpokládá, že v příštím roce se 
počet sledovaných míst a  kamer 
zvýší. Rovněž je připraveno jednat 
se zájemci, fyzickými i právnickými 
osobami, které by se chtěly na vlast-
ní náklady do systému zapojit. A to 
za podmínek obdobných dnešnímu 
napojení na pult centrální ochrany. 
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Sportovní střelba
Střelci SSK Nové Město na Mo-

ravě se zúčastnili nejen běžných 
střeleckých soutěží (v Bystřici, V. 
Meziříčí, Chotěboři, Praze, H. Ce-
rekvi atd.), ale také Českého pohá-
ru talentované mládeže (ČPTM). 
Tři střelci se svými výsledky z těch-
to soutěží kvalifikovali na Mistrov-
ství České republiky(MČR) v ku-
lových zbraních.

V ČPTM se zúčastnili tří ze čtyř 
kol, každé kolo se skládalo ze střel-
by z SM60 ran vleže, SM3x20ran 
a VzPu 40 ran. Dva ze tří střelců 
se probojovali až do finále, které 
se konalo 6 . a 7. září v Brně. Lukáš 
Řádek střílel ve finále ve VzPu 40 
ran a umístil se na 11. místě ze 20 
finalistů. V neděli střílel SM 3x20 
ran a obsadil 8. místo. Škoda, že se 
pro nemoc nemohl zúčastnit Jan 
Šrámek. 

Za týden po finále ČTPM se 13. 
a 14. září konalo v Plzni MČR 
z kulových zbraní. Zúčastnili se ho 
opět naši tři střelci. V sobotu v SM 
60 ran v leže dosáhli výborných 
výsledků a umístili se: Lukáš Řá-
dek a Jan Šrámek na 11. a 12. mís-
tě s nástřelem 579 bodů, když mezi 
nimi rozhodovala nastřílená po-
slední položka. Vojta Žák byl s 563 
body na 43. místě. Družstvo SSK 
Nové Město na Moravě vytvořené 
těmito střelci dosáhlo 1721 bodů 
a obsadilo druhé místo. Podlehlo 
pouze krajskému družstvu Hrad-
ce Králové -  tím víc vyniká jejich 
úspěch.

V neděli se střílel závod 3x20 ran. 
Podle toho, jaké mají treninkové 
možnosti oproti některým jiným 
střelcům, nastříleli dobré výsled-
ky. Lukáš Řádek byl na 11. mís-

tě, když si vylepšil osobní rekord 
o jeden bod a dosáhl 538 bodů. 
Také Vojta Žák si zlepšil osobák 
o 15 bodů a umístil se na 15. mís-
tě s 532 body. Janu Šrámkovi se to-

lik nedařilo a skončil na 23. mís-
tě s 514 body. Za družstvo dosáhli 
1584 bodů a obsadili 5. místo z de-
víti družstev.

MK             

Krajské kolo v přespolním běhu
Ve čtvrtek 16. října se u hote-

lu Ski uskutečnilo krajské kolo 
v přespolním běhu, do kterého 
jsme úspěšně postoupili z okres-
ního kola. Závodila tři družstva 
běžců z naší školy a v krajské 
konkurenci se vůbec neztratila. 
U mladších žáků se sice projevi-
la ještě určitá nezkušenost z ná-

ročných závodů, ale starší žáci 
a žákyně podali výborné výkony 
a mile překvapili. 

Dívky v družstvech skončily na 
pěkném třetím místě. Největší ra-
dost nám však udělali starší žáci, 
kteří vyhráli a postoupili do re-
publikového finále, které se konalo  
31. října až  1. listopadu v Bystři-

ci pod Hostýnem. V jednotlivcích 
se opět nejlépe umístil Jan Janů 
z 9. A, který svoji kategorii vyhrál, 
a Alžběta Greplová z 8. B, jež do-
běhla na druhém místě. Na stupně 
vítězů vystoupila družstva v tom-
to složení: 

3. místo – starší žákyně - Alžběta 
Greplová, Klára Macháčková, Lída 
Rolinková Veronika Slámová, Lu-
cie Ptáčková a Klára Petrová.

1. místo – starší žáci - Jan Janů, 
Jiří Šacl, Lukáš Müller, Vojtěch Tu-
lis, Jakub Janíček a Matěj Nečas.

Úspěšným závodníkům bla-
hopřejeme a děkujeme jim za 
výbornou reprezentaci školy 
a postupujícím žákům přejeme 
hodně sportovního štěstí v re-
publikovém kole.

Ivona Kovačičová, 
učitelka 1. ZŠ

Venkovní hrací plochy v Novém Městě na Moravě
(dokončení z minulého čísla)
Město Nové Město na Moravě 

v současné době provozuje na území 
města a jednotlivých místních čás-
tí celkem 31 dětských hřišť a sporto-
višť. Od roku 1997 postupně jednot-
livá hřiště a sportoviště opravujeme 
a vybavujeme novými herními prv-
ky  a sportovními zařízeními, které 
slouží jak pro děti, mládež tak i do-
spělé. Veškeré práce jsou provádě-
ny z důvodu zkvalitnění pobytu na 
těchto zařízeních, zajištění bezpeč-
nosti jejich provozu. Jak bylo uvede-
no, naším hlavním zájmem je herní  
a sportovní vyžití zájmových sku-
pin a vyplnění volného času. Dět-
ská hřiště jsou správcem majetku 
pravidelně kontrolována, průběžně 
jsou odstraňovány zjištěné závady 
tak, aby provoz hřiště byl bezpeč-
ný, jsou vedeny karty herních prvků.
V ustanovení  § 13 odst.2) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejné-
ho zdraví je uvedeno, že provozova-
tel venkovní hrací plochy určené pro 
hry dětí je povinen zajistit, aby písek 
užívaný ke hrám dětí v pískovištích 
nebyl mikrobiálně, chemicky a para-
zitárně znečištěn nad hygienické li-
mity upravené prováděcím právním 
předpisem. Podmínky provozu ta-
kové hrací plochy s pískovištěm, re-
žim údržby a způsob zajištění stano-
vených hygienických limitů upraví 

provozovatel v provozním řádu. Dne 
24. 5. 2007 byla Krajskou hygienic-
kou stanicí kraje Vysočina prove-
dena kontrola bezpečnosti provozu 
hřišť. Při kontrole venkovních hra-
cích ploch KHS kraje Vysočina ne-
byly shledány žádné podstatné ne-
dostatky, pouze byla doporučena 
drobná změna Provozních řádů. Bylo 
nutné do nich zapracovat režim údrž-
by a způsob zajištění hygienických li-
mitů pískovišť. Následné rozbory 
vzorků písku odebrané Zdravotním 
ústavem se sídlem v Jihlavě v roce 
2007 prokázaly, že použitý písek spl-
ňuje hygienické předpisy. Dne 26. 6. 
2008 byla provedena druhá kontrola 
KHS s kladným závěrem.  Dne 4. 7. 
2008 byly objednány odběry a hygi-
enické rozbory písku na venkovních 
hracích plochách. Rozbory písku do-
padly dobře, nebylo zjištěno znečiš-
tění v rozporu s hygienickými limity. 
Herní prvky jsou pravidelně tmele-
ny a natírány z důvodu pravidelné 
údržby, prodloužení jejich životnos-
ti a zkvalitnění vzhledu hřišť. Opravy 
herních prvků z hlediska bezpečnos-
ti provozu jsou prováděny v návaz-
nosti na jejich aktuální stav. Součástí 
centrálních dětských hřišť jsou her-
ní prvky, pískoviště, stabilní parko-
vé lavičky a odpadkové koše. I volně 
umístěné herní prvky tvoří v daném 
prostoru celek a jsou doplněny stabil-

ními parkovými lavičkami. Jednotlivé 
herní prvky jsou postupně doplňová-
ny, kovové herní prvky jsou postup-
ně nahrazovány novými prvky, které 
splňují bezpečností předpisy. V ně-
kolika lokalitách města i na místních 
částech  (ulice Německého, pod Kleč-
kovským rybníkem, na ulici Mírová, 
na ulici Karníkova, na ulici Budova-
telů, na Rokytně a ve Slavkovicích) 
na dětská hřiště navazují i víceúčelo-
vá sportoviště. Např. na ulici Němec-
kého za NSS je umístěno nejen cent-
rální dětské hřiště, ale navazují na něj 
jak fotbalové hřiště, volejbalové a no-
hejbalové hřiště, tak i prostor na bas-
ketbal a je zde rovněž umístěn stůl pro 
venkovní stolní tenis. Toto sportoviš-
tě bylo v průběhu roku 2007 a 2008 
nově upraveno. Byly zde nainstalová-
ny nové fotbalové branky včetně sítí, 
směrem ke komunikaci a sousední-
mu volejbalovému a nohejbalovému 
hřišti jsou nainstalovány záchytné 
sítě. Obě sportoviště mají nově upra-
vený povrch. Tento víceúčelový areál 
je využívaný nejen dětmi a mládeží, 
ale i dospělými a školami.

Na území města máme umístě-
no 22  dětských hřišť a sportovišť, 
z nichž je devět oploceno a ostat-
ní mají volně umístěny herní prv-
ky, jejich součástí je i 6 košů na bas-
ketbal; 14 ks venkovních stolů na 
stolní tenis. Na území místních čás-

tí máme umístěno: 9  dětských hřišť 
a sportovišť, z nichž jsou čtyři oplo-
cena (Hlinné, Petrovice, Rokytno, 
Slavkovice) ostatní mají herní prv-
ky umístěny volně, jejich součástí 
jsou i  3 koše na basketbal; 9 ks ven-
kovních stolů na stolní tenis. Odbor 
investic a správy majetku, jakožto 
správce dětských hřišť a sportovišť 
města, vyvíjí trvalou dlouhodobou 
činnost zaměřenou na volný čas 
dětí a mládeže. Město projevuje vel-
ký zájem na poskytnutí zázemí pro 
aktivní strávení volného času, pro-
tože si uvědomuje možné nástra-
hy v podobě návykových látek, pá-
chání trestné činnosti apod., snaží 
se vytvořit podmínky, které budou 
podporovat aktivní zapojení dětí, 
mládeže a dospělých do sportov-
ních činností, které podporují zdra-
ví styl života v nejširším  možném 
smyslu a chrání jejich bezpečnost. 
Naším cílem je vytvořit prostředí 
pro  aktivity, do kterých by se zapo-
jily i  rizikové kategorie dětí, mlá-
deže a dospělých z Nového Města 
na Moravě a širokého okolí, zlep-
šit a rozšířit podmínky pro zdravé 
využití volného času dětí a mláde-
že a umožnit zlepšení fyzické kon-
dice místních obyvatel a široké ve-
řejnosti.

Marcela Kratochvílová,
odbor ISM

Na M ČR na stupních vítězů dorostenci. Na druhém místě střelci SSK N. 
Město Vojtěch Žák, Lukáš Řádek, Jan Šrámek
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Stomatologická
pohotovostní služba

Ošetření je poskytováno
v době 9 – 12 hod.

8. 11. MUDr. Koutková, polikli-
nika ZR, 9. 11. MUDr. Dvořáko-
vá, NM, 15. 11. MUDr. Čumplo-
vá, Zahradní 580, Bystřice n.P., 
16. 11. MUDr. Štěrbová, polikli-
nika ZR, 17. 11. MUDr. Zrieka, V. 
Bíteš, 22. 11. MUDr. T. Konečný, 
NM, 23. 11. MUDr. Havlíčková, 
nám. Republiky 63, ZR. Aktuální 
změny je možno najít na interne-
tových stránkách novoměstské ne-
mocnice (www.nnm.cz)

Bruslení - listopad 
zimní stadion Žďár n. S.

so 8. 11. 18.30 - 20.00
čt 13. 11. 15.15 - 16.45
so 15. 11. 17.00 - 18.30
po 17. 11. 10.00 - 11.30

další čt a so vždy 17.00 - 18.30

Zhodnocení Turnaje st. a ml. přípravek v Poličce
Turnaj v Poličce byl poslední pří-

pravou mužstev st. a ml. přípravek 
před mistrovskou sezonou. Hrá-
lo se na velmi dobře upravovaném 
travnatém hřišti a za krásného slu-
nečného počasí. Hned v prvním 
utkání naše st. přípravka narazila 
na mužstvo Litomyšle, účastníka 
krajského přeboru Pardubického 
kraje, který se v uplynulé sezóně 
umístil na 3. příčce v této soutěži. 
Utkání jsme nezačali dobře, hned 
v úvodu nás Litomyšl dostala pod 
tlak, nám sházel pohyb, vázla ro-
zehrávka a mužstvo působilo dost 
zakřiknutě. Soupeř hrál rychlý, 
technický fotbal a po 1. poločase 
zaslouženě vedl 1:0. V 2. poločase 
se zlepšila hra záložní řady, hráči 
zlepšili pohyb po hřišti a při záva-
ru po rohovém kopu se nám po-
dařilo vyrovnat. O několik minut 

později se nám podařilo po krás-
né kombinační akci na jeden dotek 
a přesnému zakončení otočit vý-
sledek v náš prospěch. 

V druhém zápase jsme nastou-
pili proti mužstvu Bystřice nad 
Pernštejnem, našemu odvěkému 
rivalovi a účastníku krajského pře-
boru Vysočina. Zápas byl jedno-
značnou záležitostí, zvítězili jsme 
3:0, a to jsme mnoho šancí zahodi-
li a spálili, což nás stálo lepší umís-
tění v konečném účtování turnaje. 
Ale brzdil bych přehnaný optimis-
mus před mistrovskými utkáními 
s Bystřicí, neboť jí scházeli 4 hrá-
či základní sestavy.

Hned po tomto utkání jsme na-
stoupili proti domácí Poličce a by-
lo znát, že našim hráčům v teplém, 
slunečném počasí docházejí síly. 
Zvolili jsme defenzivní rozestou-

pení 3 – 3 – 1, a i když nás sou-
peř přehrával, dokázali jsem v prv-
ním poločase udržet čisté konto. 
Poděkovat musím především ka-
pitánovi, brankáři panu Šmído-
vi, který předvedl spoustu zákroků 
a bravurně kryl i penaltu. V dru-
hém dějství jsme v úvodu inkaso-
vali, ale po rychlé akci z levé strany 
a pohotové teči na zadní tyči jsme 
vyrovnali. Ke konci zápasu jsme si 
vybrali pořádný kopec smůly. Leh-
kou, skákavou střelu si náš nejlep-
ší brankář turnaje smolně srazil za 
svá záda do sítě.

V kategorii mladších přípravek 
se naši kluci lepšili zápas od zápa-
su a nakonec deklasovali Poličku 
7:0. Celkově skončili na 3. místě 
se 4 body. Starší přípravka skon-
čila též na 3. místě, ale se stejným 
počtem bodů jako vítěz i dru-
hý v pořadí. O umístění rozho-
doval větší počet vstřelených bra-
nek. Nejlepšími střelci mladších 
přípravek byli shodně vyhlášeni 
2 naši hráči, Filip Chalupa a Vojta 
Veselý se 4 brankami. V kategorii 
starších přípravek byl nejlepším 
brankařem zvolen náš kapitán 
Petr Šmída. 

Závěrem bych chtěl poděko-
vat rodičům, že pomohli s dopra-
vou dětí a celý turnaj nás bezvadně 
povzbuzovali. Turnaj byl zdařilou 
konfrontací mládežnického fotba-
lu Pardubického kraje a kraje Vy-
sočina.   Petr Roháček

Jürg Capol a Michal Lamplot  v novoměstském gymnáziu
Vedení školy novoměstského 

gymnázia iniciovalo setkání s nej-
vyšším představitelem FIS v ly-
žování  panem Jürgem Capolem. 
Společně s tímto vrcholným před-
stavitelem hostilo i nejmladšího 
sportovního ředitele lyžování v ČR 
pana Michala Lamplota (abituri-
enta našeho gymnázia).

Oba tito hosté byli pozváni, aby 
představili systém pořádání svě-
tových mistrovství v lyžování 
a  zároveň společně se studenty 
sportovních tříd a studenty vyš-
ších ročníků prodiskutovali žha-
vá témata pořádání mistrovství 
světa v biatlonu v Novém Městě 
na Moravě v roce 2013 a pořádá-
ní světového mistrovství v lyžo-
vání v Jablonci a tolik diskutova-
ném Vesci.

Pan Capol a pan Lamplot při-
šli  do gymnázia společně se svý-
mi rodinami, které je doprovází 
po celou dobu  konání světových 
klání, a tudíž  nemohly chybět 
ani při této akci. Atmosféra dis-
kuze byla velmi srdečná a stu-
denti  ztratili počáteční ostych 
před významnými hosty a  dota-

zy byly i z jiného soudku než do-
sud o lyžování.

Během necelých dvou hodin dis-
kuze a prezentace byla probrána 
celá situace kolem pořádání svě-
tového poháru, mistrovství svě-
ta  a Tour de Ski. Studenti rovněž 
zhlédli obrazový materiál, který byl 
vítaným  zpestřením této diskuze.

Děkuji jménem studentů spor-
tovních tříd  a klasického gymná-
zia za velice milou společnost tak 
významných lidí  FIS a velice si vá-

žím, že oba pánové vyslyšeli  naši 
žádost  o přímý kontakt a my jsme 
se mohli dovědět mnoho zajíma-
vého a aktuálního z prostředí lyžo-
vání u nás a ve světě.

Ještě jednou děkuji panu Jürgu 
Capolovi a panu Michalu Lamplo-
tovi a přeji hodně zdaru a výbor-
né sněhové podmínky při pořádá-
ní světových mistrovství v lyžování 
u nás i ve světě.

PaedDr. Milan Pavlík,
ředitel gymnázia

Biatlon
Biatlonová vítězství

Novoměstští biatlonisté opa-
novali celkové hodnocení Čes-
kého poháru v letním biatlonu.
V kategorii dorostenek starších se 
celkovou vítězkou ČP stala Hanka 
Ambrožová před týmovou kolegy-
ní Gábinou Buchtovou. V kategorii 
dorostenců mladších celkové pořa-
dí ČP vyhrál Michal Žák, na třinác-
tém místě skončil Matěj Trávníček.
„S celkovým umístěním v osmidíl-
ném seriálu v letním biatlonu jsem 
s Hankou, Gábinou a Michalem 
spokojený, umístění nejmladšího 
Matěje je příslibem“, dodává tre-
nér Jirka Žák k výsledkům studen-
tů novoměstského gymnázia.

Mistrovství ČR v biatlonu
na kolečkových lyžích

Poslední srpnový víkend proběhlo 
v Letohradu biatlonové mistrovství 
na kolečkových lyžích, kde v katego-
rii dorostenek starších Hanka Amb-
rožová skončila na 4. a 2. místě, v ka-
tegorii dorostenců starších Michal 
Žák dojel na 10. a 8. místě, a v katego-
rii dorostenců mladších Matěj Tráv-
níček obsadil 10. a 9. místo.

Mistrovství ČR
v letním biatlonu

V polovině září se v Jablonci nad 
Nisou uskutečnilo Mistrovství 
Česka v letním biatlonu. V sobo-
tu v kategorii dorostenek starších 
Gábina Buchtová získala  stříbr-
nou medaili. V kategorii dorosten-
ců mladších v sobotním závodě 
s hromadným startem Michal Žák 
doběhl čtvrtý a Matěj Trávníček 
dvanáctý. V nedělním rychlostním 
závodě Gábina doběhla na čtvrtém 
místě, Michal skončil devátý a Ma-
těj obsadil osmnácté místo. 

SG NMnM
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ČERPACÍ STANICE MARŠOVICE
prodej nafty, benzínu, speciálu
Otevřeno: PO – PÁ    6.00 – 18.00 hod.
                    SO – NE    8.00 – 15.00 hod.
- záruka kvality
- možno tankovat na faktury
- pro stálé zákazníky SLEVA 0,50Kč/1litr

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

Kvalifikovaná účetní 
nabízí

vedení daňové evidence 
a účetnictví

tel. 737 42 11 88

Nabízím: Profesionální, snadné 
a rychlé řešení

vašich okamžitých potřeb.
Nebankovní úvěry bez poplatků. 

Tel. 606 42 41 40

Kosmetický salon
Marta Králová

(dům s pečovatelskou službou)
nabízí:

◆ celkové kos. ošetření pleti
 + akupresurní masáž rukou 
◆ laserové ošetření
◆ masáž horkými lávovými
 kameny s detoxikační bahenní 
 maskou
◆ novinka akupresurní masáž zad 
 uvolnění od bolesti
◆ chemický peeling: 
 - vyhlazení vrásek
 - odstranění hyperpigmentace 
 - akne

možnost zakoupení dárkových
poukázek, 10 % sleva

Žďárská 86 (DPS)
tel. 607 278 022

INZERCE
• Prodám levně: Mrazák zn. Sam-
sung (2 zásuvky větší, 1 menší). 
Plynový sporák s elektrickou hor-
kovzdušnou troubou zn. Mora 
2602, zachovalý stav, cena doho-
dou, i jednotlivě, tel. 724 905 485 
(od 17 hod.)
• Pronajmu garáž u Humpolecké-
ho mlýna tel. 739 356 356

• Pronajmu byt 2+1 v NM na 3 - 
5 let, nekuřákům. Písemné nabíd-
ky do redakce Novoměstska.
• Prodám uzamykatelné příčníky 
na hagusy zn. HAKR - univezrální, 
téměř nepoužívané,  Cena  900 Kč, 
tel. 776 005 775
• Prodám menší byt v OV 2+1 
ve čtyřbytovce v NM. K bytu pat-
ří půdní pokoj, sklep, zahrada. Tel. 
731 489 334

• Prodám garáž na ulici Dukel-
ská v NM nejvyšší nabídce. Tel.731 
489 453.
• Hledám pronájem garáže, ales-
poň na zimu, později odkup mož-
ný. Spěchá. Tel. 607 722 983.
• Dlouhodobě pronajmu DB v no-
vostavbě paneláku blízko nemoc-
nice. Adr.: Dr. Josef Zielina, Bož-

PODLAHOVÉ STUDIOPODLAHOVÉ STUDIO
Pro interiérPro interiér

Vratislavovo náměstí 117 (nad sklenářstvím), Nové Město na Moravě 592 31
Tel.: +420 777 184 352 ◆ pavel.kasal@podlahykasal.cz ◆ www.podlahykasal.cz

Velké množství vzorků plovoucích podlah, PVC,
dřevěných a korkových podlah.

Nová kolekce plovoucích podlah Kaindl - za výhodné ceny.
Kompletní servis.

Interiérové doplňky - dveře bytové a vchodové,
stínící technika, okna plastová - dřevěná.

▶
▶
▶

kova 405, 73401 Karviná Ráj, mob. 
732 873 611 (19 - 20 h.)
• Prodám 4 kusy zimních pneu zn. 
Barum Polaris (70%) na plech. dis-
cích 165x70x14 na ŠKODA Fabia, 
cena 5.500 Kč, tel. 776 005 775
• Tento typ nepodnikatelské inzer-
ce zveřejňujeme zdarma. Nejvhod-
nější způsob podání e-mailem.

Hledáme pracovníky pro novou restauraci
na Vratislavově nám. v Novém Městě na Moravě.

Jedná se: kuchař/ka i zaučené, pomocné síly nebo brigádníky
na mytí nádobí a pomocné práce do kuchyně.
Podrobnější informace při osobním jednání

po domluvě na tel. 777 605 203
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ÚVĚRY
HYPOTÉKY

KONSOLIDACE
kontakt

774 833 683
604 352 000

SMART
nebankovní půjčka

od 5.000 Kč do 50.000 Kč
rychlé vyřízení

vysoká průchodnost
volejte: 777 310 620

INZERCE
• Prodám 4 kusy zimních pneu 
zn. Barum (70%) na plech. discích 
165x70x13 na PEUGEOT 309, 
cena 3.900 Kč, tel. 776 005 775
• Prodám družstevní cihlový byt 
2+kk v Novém Městě na Moravě,  
tel. 605126216.

Dámská a pánská
kosmetika
modeláž nehtů

P-shine
manikúra

možnost zakoupení
dárkových poukázek
Jamborová Kamila

775 150 939
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Městský jarmark s názvem Šenkovní slavnosti nabízel v pátek 17. října 
především spoustu jídla a pití. Žádané byly dobroty ze zabíjačky i medovi-
na, nechyběl tradiční turecký med... I mezi ostatními stánky se dal najít pěk-
ný barevný dárek, třeba magnet se zvířátkem.

Dušičkový čas na novoměstském 
katolickém hřbitově (vlevo) a ma-
ličká ozdobná jablíčka na Malé uli-
ci (nahoře).

Práce na zvýšeném přejezdu - přechodu před poliklinikou


