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Novoměstsko

Změny ve správě v městských lesů
V dubnu letošního roku zastu-

pitelé schválili rekonstrukci měst-
ských organizací. Společnost Lesy 
a zeleň s.r.o. zanikne s koncem le-
tošního roku. Dosud byla vyře-
šena část týkající se zahradnictví 
(výběrovým řízením na pronájem) 
a část strojového parku (odkoupen 
TS-službami plus přechodem dvou 
pracovníků k této organizaci). 

Pro správu lesů a městské zele-
ně se počítá s novým pracovní-

loučeno, že  z nich úspěšně vyjdou 
i drobní živnostníci. 

Vedle péče o městské lesy bude 
mít městský hajný ve své kompe-
tenci i údržbu (sečení) městské ze-
leně, dohled nad městskými ryb-
níky (odbahňování) a parkovou 
úpravu městské zeleně. 

Od takto koncipované péče 
o městské lesy si město slibu-
je velkou průhlednost a průkaz-
nost.

kem, městským „hajným“. Tento 
pracovník bude veden na odboru  
ISM MěÚ.

Město vypíše tři výběrová říze-
ní na lesní pěstební činnost, těžeb-
ní činnost a prodej dřeva. Městský 
hajný bude s vybranými firmami 
úzce spolupracovat, bude jim prů-
běžně zadávat konkrétní objed-
návky. 

Výběrová řízení budou vypsána 
na dvouletou spolupráci. Není vy-

Lampioňák pro dušičky
Opět po krásném letním obdo-

bí nastává čas zimy, chladu a tmy. 
V tento čas vzpomínáme na naše 
zemřelé, mnozí z nás se vypraví na 
hřbitov, aby zavzpomínali a zapáli-
li svíčky na hrobě. 

Tuto tradici lidé dodržují již 
dlouhá staletí. U nás se den, věno-
vaný památce zesnulých, ujal pod 
názvem Dušičky. Chápeme jej jako 
tichou vzpomínku na ty, jež jsme 
milovali a kteří již nejsou s námi. 
Je to chvíle, kdy se můžeme v na-
šem věčném shonu trochu zastavit 
a věnovat se tichému rozjímání.

 I my jsme chtěli tiše zavzpomí-
nat a přinést do tohoto pochmur-
ného času trošku světla. Uspořáda-
li jsme tedy lampioňák, při kterém 
jsme svítili nejen dušičkám, ale 
i zvířátkům a broučkům, kteří si 
hledají domečky na zimu. Sobot-
ní večer byl přímo kouzelný. Ob-
loha byla poseta hvězdami, měsíc 
krásně svítil a atmosféra přímo vy-
bízela ke snění. Děti zapálily svíč-
ky u pomníků, pohupovaly vesele 
lampiony a těšily se na sladkou od-
měnu, která je na závěr čekala.

za Občanské sdružení Jiříkovice
Ing. Ilona Komínková

Město pro byznys, dobré místo pro život
Z předposledního místa v kra-

ji Vysočina jsme poskočili na 6. 
místo v republice v mediálně sle-
dované soutěži Město pro byznys. 
Oprávněně se ptáte, jak je to  mož-
né. Odpověď je velmi prostá. Dneš-
ní doba internetu se vyznačuje 
rychlou, ale neosobní komunika-
cí, statistikami, často zkreslenými 
nebo neprůhlednými průzkumy, 
nezměrným množstvím nejrůz-
nějších méně či více významných 
a zajímavých soutěží. Denně jsou 
e-mailové adresy úřadu zahlce-
ny žádostmi o vyplnění dotazníků 
k zapojení se do soutěží, jako pod-
klad pro práce studentů, průzku-
my firem a podobně. Často jsou 
otázky kladeny velmi neodborně, 
mnohdy není možné odpovědět 
ano nebo ne, jak je žádáno. Rozsah 
údajů zpravidla přesahuje agendu 

jediného úředníka, a proto se na vy-
plnění musí podílet více lidí a kvali-
fikované odpovědi si žádají spoustu 
času. Rozlišit v celé spleti co je a co 
není přínosem, není vždy jednodu-
ché. Dotazník k Městům pro byz-
nys nebyl vyplněn a z úřadu neo-
dešel. Proto jsme v části hodnocení 
práce úřadu byli automaticky zařa-
zeni na poslední místo. Tím byl cel-
kový výsledek zkreslen. Svoji chybu 
jsme napravili, úspěch se dostavil. 
A je třeba říci, že se za ním skrývá 
každodenní práce úřadu a na místě 
je mé poděkování všem, kteří se na 
ní podílejí. Za pozornost jistě stojí, 
že Vysočina má v první šestce hned 
čtyři města. A já věřím, že přesto-
že se nám mnohé nelíbí, jsme měs-
tem v kraji, který je i dobrým mís-
tem pro život.

Zdeňka Marková, starostka

Den válečných veteránů byl ustanoven k datu 11. listopadu, neboť v tento 
den v roce 1918  byl v Compiègne u Paříže, v salónním železničním vagonu 
francouzských drah,  písemně stvrzen konec 1. světové války. Česká veřejnost 
si tento den připomínala a na mnoha místech země byly u nejrůznějších pa-
mátníků symbolizujících nějak lidské utrpení  položeny kytice.

V Novém Městě na Moravě uctili památku válečných veteránů položením  
kytice květin k pomníku Raněného od Jana Štursy kpt. Jan Liška z Krajské 
vojenské správy a pplk. v.v. Pavel Koutenský.
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Narození

Úmrtí
 31. 10. Ivana Čechalová (1967)
 2. 11. Antonín Chroust (1930)
 4. 11. Marie Mužátková (1922)
 11. 11. Antonín Fiala (1947)

 21. 10. Josef Žák
 23. 10. Filip Nešpor
 23. 10. Petra Polanská 
 24. 10. Lenka Havelková
 24. 10. Petr Havelka
 4. 11. Pavel Havlíček
13. 11. Kateřina Budíková

Horácká galerie

Klub seniorů
po 24. 11., DPS, 15 h. -   Černá ho-
dinka s paní Blankou Krupicovou
po 1. 12., DPS, 15 h. - Videozá-
znam z činnosti Klubu za roky 
2006 až  2008.
st 10. 12., hudebna 2. ZŠ, 15 h. 
- Vánoční besídka pro seniory - 
„Co to cinká, co to zvoní? Kouzlo 
Vánoc jako loni.“ Pořádají učitelé 
a žáci 2. ZŠ. 
ne 14. 12. - Zájezd do Mahelova 
divadla v Brně (J. J. Ryba  Česká 
mše vánoční) odjezd od KD v 15 h. 

• Blanka Šperková – Radost z drátu (šperky, plastiky, kresby)
Spektrum výtvarných zájmů Blanky Šperkové je velmi široké. Kromě fil-
mové tvorby se zabývá ilustrací dětských knížek a grafikou, ale stěžejní 
tvůrčí doménou se jí stala drátěná plastika a šperk. Po experimentování 
s drátem pronikla do tajemství techniky starých slovenských dráteníků 
a objevila další možnosti tohoto výtvarně neobvyklého materiálu. 
Osvojila si nové principy budování trojrozměrného tvaru ručním vázá-
ním a pletením drátu, jehož specifických vlastností dokonale využívá. 
Jemná síťovina jejích plastik připomíná vzdušnou a transparentní textilii. 
Poetiku z drátů pletených plošných i prostorových plastik dotváří hra od-
ražených světel a stínů, zdůrazňující jemné linie tvarů nebo naopak dodá 
kompozici na dramatičnosti. (otevřeno 20. listopadu - 1. března )
• Milan Janáček – Obrazy, grafika, ilustrace (do  1. 2.) 

Novoměstské hudební slavnosti 2008 
Občanské sdružení Maneor a Farní sbor ČCE Nové Město na Moravě 
zvou na koncerty  9. ročníku Novoměstských hudebních slavností.

28. - 29. 11. 2008, začátek koncertů 18.00 evangelický kostel
Nové Město na Moravě

Pátek 28. 11. 2008  - 18.00 hodin
Opera Diversa 

Opera Diversa je seskupení mladých profesionálních a polopro-
fesionálních hudebníků a zpěváků, kteří si kladou za cíl interpre-
tovat operu a hudbu diversně, tedy odlišně. Soubor uvádí do ži-
vota klasickou komorní hudbu i zpěvohru v podobě původních 
(mini)oper autorské dvojice Ondřej Kyas (hudba) a Pavel Drá-
bek (libreto). Jedná se o kratší miniopery, na produkcích často 
doprovázené vystoupením komorního orchestru v kombinova-
ném programu klasické a původní tvorby. Miniopery vznikly jako 
specifický, svébytný žánr kratších operních zpěvoher, obvykle hu-
morně laděných. 

Sobota 29. 11. 2008 – 18.00 hodin
Q VOX a ZUZANA LAPČÍKOVÁ – Stříbrné vánoce
- moravské i české vánoční zpěvy v podání vokálního kvarteta 

Koncerty mužského vokálního kvarteta Q VOX jsou pro diváky vždy 
jedinečným zážitkem. Kvarteto vzniklo v roce 1997 a jeho členové, ab-
solventi JAMU v Brně a AMU v Praze, pravidelně plní koncertní sály 
nejen doma, ale také v Německu, Francii, Polsku a dalších zemích. Re-
pertoár souboru Q VOX není určen jen posluchačům klasické hudby, 
ale přivádí na koncerty i milovníky černošských spirituálů, jazzu 30. 
a 40. let nebo hitů pop-music. 
Zuzana Lapčíková vyhrála řadu národních soutěží a zúčastni-
la se mnoha mezinárodních festivalů. Hrála a nahrávala s mno-
ha moravskými cimbálovými muzikami, Brněnským rozhlasovým 
orchestrem lidových nástrojů, různými komorními seskupeními 
i orchestrálními tělesy a natočila několik televizních pořadů a CD 
nahrávek. Věnovala se intenzívně lidovému tanci, choreografii a je-
ho uvedením na divadelní jeviště. Pro svoji otevřenost vůči hudeb-
ním podnětům Zuzana Lapčíková překročila hranice folklórního 
žánru a vstoupila na pole hudby artificiální (barokní, soudobá - od 
komorních formací až po orchestrální tělesa) a mezižánrových pro-
pojení (jazz, soudobá hudba). 

Plesová sezona v Kulturním domě
So 22. 11. Poslední leč; Pá 28. 11. Ples Orel; So 29. 11. Závěrečný věneček 

tan. kursu; Pá 5. 12. Stužkovací ples gymnázia; Pá 16. 1. Ples SOŠ Bělisko - 
učňovské obory, Pá 23. 1. Ples Policie ČR; Pá 6. 2. Ples nemocnice; Pá 13. 
2. Ples ZUŠ; So 21. 2.2009 Závěr tanečních pro pokročilé...; Pá 27. 2. Ples 
gymnázia; Pá 6. 3. Ples SOŠ Bělisko

Informace jsou orientační, negarantujeme je, doporučujeme se informovat 
u jednotlivých pořadatelů.

Město Nové Město na Moravě 
a církev Českobratrská evangelická a církev Římskokatolická

zvou děti i dospělé ke společnému

ROZSVÍCENÍ ADVENTU
Setkání se uskuteční v předvečer první neděle adventní, 

v sobotu 29. listopadu v 16.30 hodin
na Vratislavově náměstí.

Program:
• vánoční hudba

Pěvecký sbor gymnázia Vincence Makovského
• adventní slovo

(faráři církve Českobratrské evangelické
a Římskokatolické)

• slavnostní rozsvícení vánočního stromu

• společný zpěv vánočních písní

Společné zpívání může oživit zvuk rolniček a zvonků,
které si přinesete !  

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Novém Městě na Moravě 
zve všechny zájemce na 

VÁNOČNÍ  DOBROČINNÝ BAZAR,
a to o první adventní neděli 30. listopadu

od 14 do 17 hodin
Čekají vás: vánoční ozdoby a dekorace • originální kalendáře • 

vánoční dárkový papír • keramika • svíce ze včelího vosku • výrobky ze 
dřeva • vitrážové výrobky • krasohledy • textilní výrobky • perníčky • 

vánoční punč pro velké i malé. 
Rukodělné výrobky vznikly díky tvořivosti jednotlivců z řad členů 

a přátel místního evangelického sboru, nabídku obohatí také výrobky 
lidí s postižením - klientů novoměstského Centra Zdislava

a soběslavského střediska Diakonie ČCE „Rolnička“ i výrobky z Afriky, 
Asie a Jižní Ameriky, jejichž prodej prostředkuje společnost Jeden svět. 

Výtěžek bazaru bude věnován projektu Adopce na dálku, konkrétně 
podpoře vzdělání desetileté indické dívky Ashwiji.

PŘIJĎTE PRO RADOST A PODPOŘTE DOBROU VĚC!

ANDĚLSKÝ JARMARK
V KLUBÍČKU

V sobotu 6. prosince pořádáme pro širokou veřejnost 1. ANDĚLSKÝ 
JARMARK v historii DDM Klubíčka. Na akci Vás budou zvát již od 

pátku dudáci z Domažlic spolu s andělským doprovodem. 
Nabízíme Vám ojedinělou možnost sledovat při práci malířku vánočních 
baněk, přičemž si můžete tuto naprosto netradiční techniku sami vyzkou-
šet. Navíc si můžete vybrat a nakoupit z široké nabídky již připravených 
skleněných ozdob. Atraktivní novoročenku si odnesete po chvilce prá-
ce v naší grafické dílně, kde si ji sami vyrobíte a vytisknete, pokud budete 
chtít. Děti se zabaví v dílnách při výrobě svíček a andělíčků. Všichni spo-
lečně mohou obdivovat šikovné ruce žen při paličkování a pletení vánoč-
ních ozdob. Další dárečky Vám nabídneme v obchůdku U anděla.
Pokud Vám na našem jarmarku vyhládne, připravíme Vám občerstvení 

v naší cukrárně U nebeské brány a U pekelného ohně.
Pro zpříjemnění nálady Vám v průběhu celé akce budou hrát dudáci 

a děti z Klubíčka. 
Jarmark zahájíme v 9.00 hod a ukončíme ho v 17.00 hod.
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Klub maminek
Zvoneček

Horácké muzeum

Městská knihovna

ZUŠ Jana Štursy

KinoKulturní dům

Pozvánka na setkání s mistrem Janem Jakubem
Pěvecký sbor Gymnázia Vincen-

ce Makovského v Novém Městě na 
Moravě plánuje uspořádat 17. pro-
since 2008 v kostele Českobratrské 
církve evangelické v 18 hodin tra-
diční vánoční koncert. 

Na jeho programu bude mimo 
jiné po několika letech opět i oblí-
bená Česká mše vánoční „Hej Mi-
stře“ od Jana Jakuba Ryby. 

Obracíme se na všechny přízniv-
ce krásné hudby a tohoto v pravdě 
českého vánočního díla s nabídkou 
ke společnému provedení. Se stu-
denty našeho gymnázia by si mohl 
zazpívat každý, kdo má tuto hud-
bu rád, kdo by si našel čas a kdo 
skladbu zná, nebo by se ji chtěl 
s námi naučit. Rádi přivítáme mezi 
sebou zpěvačky a zpěváky do sop-
ránu, altu, tenoru i basu. Pěvecké 
party budou k dispozici  na našich 

jeme jednu až dvě mimořádné 
zkoušky, pravděpodobně  mezi 10. 
a 14. prosincem.       

Prosíme všechny, kdo se cítí 
být osloveni touto nabídkou, aby 
nás kontaktovali na emailu: fdvo-
rakpiano@seznam.cz, na tel. 
566 620 341, pouze mezi 18. – 19. 
hod, nebo na 605 159 210  mimo 
pondělí a pátku mezi 9. – 19. hod. 
Uveďte, prosím hlasové zařazení, 
jméno a kontakt. 

Těšíme se na společný zpěv s vá-
mi, stejně jako i na setkání s poslu-
chači, které zveme na naše vystou-
pení.

  Jménem Pěveckého sboru Gym-
názia Vincence Makovského v No-
vém Městě na Moravě

František Dvořák
učitel hudební výchovy

a sbormistr

zkouškách vždy v pondělí ve 14.30 
– 15.30 a v pátek ve 13.30 – 14.30 
v aule gymnázia a dále i v pracov-
ní dobu v kanceláři školy.  

Skladba bude provedena s kvalit-
ním varhanním doprovodem pana 
Petra Sobotky.  

Věříme, že v Novém Městě žijí, 
nebo sem dojíždí zpěváci, kteří 
se s Rybovou vánoční mší setka-
li jako studenti gymnázia, ve sbo-
ru Smetana,  chrámových sborech  
a schólách. Pozvání platí samozřej-
mě i pro všechny ostatní, kteří se 
odhodlají ke spolupráci s námi.

Provádění a poslouchání „Ry-
bovky“ ve vánočním čase bývalo 
a na mnoha místech i dnes je krás-
ným a aktivním přístupem všech 
účastníků k prožití  pro mnohé 
nejkrásnějších svátků v roce.  

Podle zájmu a možností plánu-

Horácké muzeum Vás zve na výstavu „Panenky v krojích“, kde bude 
k vidění zhruba šest desítek panenek z dílny tří autorek – Dagmar Jurčí-
kové, Marie Žilové a Evy Jurmanové.

Dagmar Jurčíková z Prahy tvoří  panenky sama – obléká je však do hoto-
vého ošacení; další dvě autorky, které jsou z Nového Veselí, naopak na ku-
pované panenky vlastnoručně šijí repliky lidových krojů. Uvidíte tak zde  
panenky nejen v  krojích z Horácka - mj. z okolí Žďáru nad Sázavou, Jih-
lavy, Telče, Dačic, Třebíče, Litomyšle, ale také z jižních a západních Čech 
– např. z okolí Českého Krumlova, z Chodska, z  Plzně atd. 

Vernisáž výstavy, na které vystoupí žáci literárně dramatického oboru 
ZUŠ Jana Štrusy,  se koná v neděli  7. 12. 2008 ve 14.00 hodin. 

Výstava bude přístupná  do konce ledna 2009; otevírací doba: úterý-so-
bota: 9.00-16.00 hod. 
• „90. výročí vzniku ČSR” výstava prodloužena do 29. listopadu
• „Krajina za školou” (Naše město v minulosti a současnosti)
otevřeno do 29. listopadu (vestibul muzea) Prezentace společného projek-
tu Horáckého muzea a místních základních škol. (čtěte i na str. ?)

Na výstavě bude k vidění i panenka se jménem Maruška. Oblečena bude 
do kroje, jaký se nosí v jižních Čechách v okolí Zelče.

Dne 27. prosince uplyne 50 let od úmrtí novoměstského rodáka MUDr. 
Josefa Svítila-Karníka lékaře, básníka, esejisty a překladatele. Tuto vý-
znamnou osobnost připomene výstavka připravená ve spolupráci pracov-
nic Městské knihovny a Horáckého muzea. Výstavku umístěnou v kul-
turním domě v 1. poschodí (přístupová chodba ke knihovně) si můžete 
prohlédnout od 2. 12. 2008 do 16. 1. 2008. 

22. so ve 20 h.
Tobruk
ČR 2008, válečný historický, 102 
min, nevhodný do 12 let, premi-
éra, 70 Kč - Druhá světová válka, 
podzim 1941. Do Němci a Italy 
obleženého Tobruku v severoaf-
rické Libyi jsou odveleni vojáci 11. 
východního čs. praporu.
26. st ve 20 h.
Děti noci
ČR 2008, drama, 80 min, nevhod-
ný do 15 let,  premiéra, 65 Kč - 
Hledání životní motivace a energie 
v nočním Karlíně. Prodavačka z  
nonstop obchůdku nechává kolem 
sebe poletovat střípky zmarněných 
osudů stálých i náhodných zákaz-
níků i dávných kamarádů.
29. so ve 20 h.
Tropická bouře
USA 2008, komedie, české titul-
ky, 103 min, nevhodný do 15 let, 
premiéra, 65 Kč - Šílená komedie 
o tom, jak se zvrhlo natáčení vá-
lečného dramatu. Přehlídka nad-
sázky, láskyplných citací slavných 
filmů i notně ironických pohledů 
na svět filmového průmyslu. 
3. st v 18 h.
Shrek Třetí
USA 2007, animovaná komedie, 
český dabing, 93 min, přístupný,  
30 Kč - Animovaný zelený zlobr 
z bažiny znovu útočí na divácké 
bránice. Shrekovi se nechce vlád-
nout, a tak za sebe shání náhrad-
níka.
6. so ve 20 h.
Mamma Mia
VB/USA 2008, romantická ko-
medie-muzikál, české titulky, 108 
min, přístupný, 65 Kč -  Idylický 
řecký ostrov, holka na vdávání, po-
trhlá matka, tři potenciální otcové 
a nesmrtelná ABBA. 

24. 11., 16:00 - ENKAUSTIKA 
(II. část kursu) Soňa a Mirek Na-
vrátilovi;  technika malování hor-
kým voskem, další techniky, výro-
ba vánočních přání. Na závěr dikša. 
(Dikša je jedinečná metoda sebe-
poznání vedoucí k pochopení a od-
blokování vnitřního světa iluzí, 
zasvěcení umožňující získání vnitř-
ního klidu a míru. Cena 450 Kč
24. 11., 17:00 - Horská rapsodie 
aneb skalami, ledem, divočinou 
od Alp na Kavkaz: cestopisná be-
seda cestovatele ONDŘEJE VA-
LÁŠKA s promítáním fotografií. 
Vstupné 70 Kč
29. 11.  Závěrečný věneček taneč-
ního kursu
4. 12., 19:30 -   MARIE ROTTRO-
VÁ & NEŘEŽ   
Vstupenky na náhradní termín 
koncertu (na přístavky, v ceně 200 
Kč) je možno  zakoupit v Infor-
mačním centru, tel.: 566 650 254. 
06. 12. KURS REIKI  
17. 12., 19:00 h. JAKUB SMOLÍK  
- koncert
  28. 12., 18 h. evang. kostel. IN-
FLAGRANTI - koncert houslové-
ho tria

Vás srdečně zve na:
Vánoční koncert

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

církve evangelické

herna pro děti vždy od 8:30 hod.
24. 11. - Pohybové hrátky s říkan-
kami, Pro všechna dítka, která se 
chtějí hýbat. Vede Jiřina Nečasová
1. 12. - Pohybové hrátky s říkan-
kami - Zimní hrátky  pro všechna 
dítka, která se chtějí hýbat,  vede 
Jindřiška Nečasová
3. 12. - Kulinářská dílna. Pojďte se 
nechat inspirovat zdravými recepty 
na vánoční cukroví. Na své si při-
jdou milovníci slaného i sladkého 
pečiva. Vede Kamila Jamborová
8. 12. - Zimní líčení. Povídání 
o trendech zimního líčení pod-
le typu žen s názornými ukázka-
mi. V nabídce je i individuální po-
radenství pro každou ženu. Vše 
bude podřízeno zájmu maminek. 
Vede kosmetička Jarmila Krmášo-
vá (mimo jiné líčila Miss ČR)
15. 12. - Tvořivá dílna - z pedigu
Cena všech programů je 30 Kč pro ce-
lou rodinu, pokud není uvedeno jinak.

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



4

Prodej městských bytů a pozemku
formou výběrového řízení „na určení pořadí“

Zastupitelstvo města schválilo na svém XVIII. řádném zasedání dne 11. 
listopadu  prodej několika nemovitostí v k. ú. Nové Město na Moravě for-
mou veřejného výběrového řízení „na určení pořadí“. 

Jedná se o stavební pozemek, parcela č. 3037/123, výměra 1133 m2 v lo-
kalitě Brožkův kopec, kdy minimální vyvolávací cena bude stanovena na 
849.750 Kč (750 Kč/m2).

Dále budou nabízeny tři bytové jednotky:
1. 902/6 na ul. Křenkova (46,49 m2) s minimální vyvolávací cenou 213 064 Kč.
2. 974/2 na ul. Hornická (87,02 m2) s minimální vyvolávací cenou 437 334 Kč.
3. 1003/8 na ul. Tyršova (49,01 m2) s minimální vyvolávací cenou 228 779 Kč.

Minimální vyvolávací cena je stanovena dle Zásad prodeje bytové-
ho fondu.

Bližší informace o nabízených nemovitostech, místě a čase výběrového 
řízení přinese příští číslo Novoměstska, dále budou zveřejněny na úřední 
desce a na internetu. Informace lze získat i na tel. číslech 566 650 223 (Ing. 
Vinklerová, pozemek), 566 650 227 (Ing. Vallová, byty).

Zájemci o koupi bytů nebo parcely, kteří se zúčastní výběrového řízení, 
podávají v průběhu výběrového řízení své nabídky. Výběrové řízení kon-
čí podáním nejvyšší nabídky. O průběhu výběrového řízení bude sepsán 
protokol s uvedením pořadí zájemců dle výše jejich nabídek, který bude 
následně předložen zastupitelstvu města N. Města ke schválení.

Informace na str. 4 - z tiskové konference vedení města a z jednání zastu-
pitelstva města.

Krátce
� Zastupitelstvo město schválilo prodej pozemků - 15 zahrad v zahrád-
kářské kolonii Pecen (nad Kozovou borovinkou).  
� Třebaže úklid kruhového objezdu patří do kompetence Správy a údrž-
by silnic, bude o jeho úklid  dbát město N. Město. Podobně se město stará 
o úklid  jiné „cizí“ komunikace na Masarykově ulici.

Do Sportenu po chodníku
V roce 2009 by měl být zhotoven 

bezbariérový chodník vedoucí od 
Sportenu a.s. až  k zadnímu areálu 
firmy Stavebniny-Jun na Soškově 

ulici. Město na tuto investici zatím 
získalo dotaci 250 tis. Kč, o další 
dotace bude na jaře žádat u Státní-
ho fondu dopravní infrastruktury.

Plán zimní údržby
Rada města schválila plán zimní 

údržby. V seznamu přibylo něko-
lik ulic, ale jedná se o  ulice, na kte-
ré město nezapomínalo ani v mi-

nulých zimách. Nově zakoupená 
mechanizace bude využívána ze-
jména pro údržbu nových chodní-
ků na ulicích Školní a Nečasova.

Junáci budou mít větší klubovnu
Organizace Junák informovala na 

jaře letošního roku o úmyslu pro-
dat svoji pohledeckou klubovnu. Za 
získané finance hodlala organizace 
rekonstruovat svoji klubovnu na 
Malé ulici. Prodej nedoporučil po-
hledecký osadní výbor. Město pro-

to Junákům navrhlo, aby zažádali 
o finanční příspěvek. Příspěvek ve 
výší 200 tis. Kč byl zastupitelstvem 
města schválen. Náklady na rekon-
strukci klubovny  ve výši asi 0,5 mil. 
Kč pravděpodobně Junák dokryje 
příspěvky z jiných fondů.

Další návrhy
na změnu ÚP

Zastupitelstvo města schválilo 
zařazení dalších návrhů na změnu 
Územního plánu Nového Města 
na Moravě. Celkem je tedy k plá-
novanému  jarnímu projednává-
ní změn územního plánu přijato 
již sedm návrhů. Jedním z posled-
ních je  i návrh vést pozemky po-
dél silnice k Maršovicím  (část 
dnešního zahradnictví, pozemky 
Uhelných skladů, pozemky Les-
ní společnosti a dále ležící louky) 
jako plochy pro bydlení.

Přežije památná lípa na katolickém hřbitově?
Zastupitel Ing. Černý informoval 

na zasedání zastupitelstva města 
o houbovém onemocnění, kterým 
je postižena památná lípa. Lípa je 
údajně stará asi 360 let, zasazena 
měla být na paměť uzavření vest-
fálského míru v roce 1648. V le-
tošním srpnu, bezprostředně před 
poutí na Kostelíčku, byly zásadním 

způsobem ořezány její větve hrozí-
cí odlomením.

Dle slov Ing. Černého je vnitř-
ní dřevo napadeno agresivní hou-
bou. (A dle jedné z připojených 
fotografií se na lípě daří i klasic-
kým houbám.) Při konzultacích s  
pracovníky CHKO Žďárské vrchy 
o šancích letitého stromu na přeži-

tí se dozvěděl, že je jistá pravděpo-
dobnost, že se strom na jaře ještě 
zazelená. Pokud ne, je CHKO při-
pravena lípu „odpamátnit“. 

Ing. Černý dále doporučil, aby 
se město k památnému stromu 
chovalo s úctou a se zájmem při-
nejmenším stejným, jaký byl věno-
ván borovicím na Vratislavově ná-
městí. Snad ještě není zcela pozdě 
na vhodný a rychlý léčebný zásah. 

Zastupitelé se po informaci roz-
hodli požádat o pomoc dendro-
loga z řad místních rodáků, pří-
padně Agenturu ochrany přírody 
v Havlíčkově Brodě. 

Dalších 52 bytů 
do soukromých rukou
Zastupitelstvo města dne 11. lis-

topadu schválilo prodej dalších 52 
bytových jednotek stávajícím ná-
jemníkům. Ze  460 bytových jed-
notek nabízených k privatizaci tak 
zůstává v majetku města přibližně 
40 bytů. Město vychází vstříc ža-
datelům o úvěr v bankovních do-
mech a uzavírá příslušné zástavní 
smlouvy. 

Kino - stále jen mnoho otázek
Jednání o novoměstském kině 

bylo znovu otevřeno na XVIII. za-
sedání zastupitelstva města dne 
11. listopadu. Důvodem byla žá-
dost TJ Orel o finanční příspě-
vek ve výši 150 tis. Kč na dokrytí 
provozu v letošním roce. Přibliž-
ně ve stejnou dobu přišla se zmí-
něnou žádostí i informace, že TJ 
Orel nepřijímá nabídku města na 
odkup budovy i pozemků za od-
hadní cenu.

Zastupitelé města hlasováním 
rozhodli, že požadovaný finanční 
příspěvek nebude přidělen.

V rozpravě, která hlasování 
předcházela, bylo vysloveno mno-
ho názorů a nastoleno mnoho nej-
různějších pohledů na dnes již 
poměrně košatou a stále se proplé-
tající záležitost. 

Vedle základních otázek, zda 
bude novoměstské kino dále pro-
mítat a zda bude nalezen kom-

promis pro uvažovanou obchodní 
transakci, kterou si obě strany pře-
jí, zaznělo i mnoho jiného:

JUDr. Rusová by si přála pro-
zkoumat smlouvu z roku 1994 
z hlediska záměrů tehdejších za-
stupitelů města a znát, zda tedy 
město plnilo funkci řádného hos-
podáře. 

MUDr. Kadlec se Orlům diví, že 
na nabídku města nereagují, a do-
poručil by jim dnes, v souvislosti 

s někdejším velkorysým navráce-
ním kina, rovněž větší velkorysost.

RNDr. Wurzel informoval, že 
města měřitelná velikostí s N. 
Městem i menší vynakládají roč-
ně na provoz kina obdobné i vět-
ší částky. Vesměs jsou provozova-
teli sama města. 

Starostka města Marková se po 
zevrubnější prohlídce pláště bu-
dovy kina obává, že do jara odpad-
nou další kusy omítky a stav bu-
dovy může být kritický. Chápe, že 
provoz kina je nad síly Orla, a je 
nadále připravena jednat a záleži-
tost řešit.
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Soumrak nad kinem
Jako filmového fanouška mě 

sdělení o (dočasném?) ukonče-
ní promítání v kině nepříjem-
ně zaskočilo. Díky zajímavě vy-
tvořené programové nabídce jsem 
téměř každý měsíc mohla zhléd-
nout kvalitní film a za novinka-
mi jsem nemusela jezdit do Žďá-
ru (jako je tomu např. v případě 
bazénu). Oceňovala jsem i fungo-
vání Filmového klubu s lektorskou 
službou, který sice (jako většina 
nadstandardních záležitostí) nevy-
kazoval masovou návštěvnost, zato 
ale nabízel mimořádný divácký 
prožitek (za ním k nám vážili ces-
tu i zájemci ze Žďáru). Velký dík 
za to patří rodině pana Karla Lif-
ky (a dalším pracovníkům kina), 
v jejíchž možnostech sice nebylo 
zlepšit kvalitu promítání a prostře-
dí kina, ale díky neúnavnému fan-
dovství a obětavému přístupu za-
jišťovala novoměstské veřejnosti 
pravidelný přísun kultury.

Jako pedagog novoměstského 
gymnázia bych spolupráci s kinem 
rovněž postrádala. Film totiž po-
važuji za důležité doplnění vzdělá-
vání. Studenti gymnázia nechodi-
li na školní představení za pouhou 
zábavou, ale především za prožit-
kem, který jim umožnil pochopit 
fungování určité doby, společnosti  
i jedince v ní účinněji než jakáko-

liv učebnice. Jistě lze k těmto úče-
lům využít i DVD přehrávač, ale 
k zážitku z filmu patří i velké plát-
no a kvalitní záznam (o problé-
mech s distribucí a řešením otázky 
autorských práv ani nemluvě). 

Jako občan Nového Města s oba-
vami  přihlížím vývoji(?) sporu  
o budovu kina. Kino je jednou z in-
stitucí, které Novému Městu dodá-
vají městský punc. Přála bych si, 
aby se zrealizovala myšlenka o vy-
tvoření multikulturního prosto-
ru, který v Novém Městě opravdu 
chybí.  Kinosál k tomu má se svým 
stupňovitě řešeným hledištěm a at-
mosférou pro konání akcí komor-
nějšího charakteru dobré předpo-
klady. Přála bych si, aby výsledkem 
v tuto chvíli patově se jevící situa-
ce bylo řešení, které vytvoří zázemí 
alternativě k televizní a počítačové 
zábavě a nabídne  tak novoměstské 
veřejnosti možnosti dalšího kul-
turního vyžití. 

Jako řadový občan mám však 
dojem, že současnost pozname-
naná problémy v komunikaci 
a vírou v neviditelnou ruku trhu, 
který vše vyřeší, takovým řeše-
ním asi nepřeje. 

Mgr. Eva Řádková
Poznámka redakce:  Od 15. listo-

padu zkušebně obnovil provoz jiný, 
soukromý provozovatel kina.

Názory zastupitelů
V měsíci září bylo na stránkách Novoměstska uzavřeno první kolo „Ná-

zorů zastupitelů“. Všichni ze současných zastupitelů města byli průběžně 
osloveni, všichni měli příležitost sdělit svým voličům a ostatním občanům 
města svůj názor na aktuální dění v Novém Městě na Moravě.

Tyto příspěvky měly u čtenářů velký ohlas a redakční rada se rozhodla, 
že  zastupitelé města budou i nadále vyzýváni k písemnému sdělení svých 
názorů, představ, připomínek atd. Stejně jako v prvním kole budou oslo-
vování v abecedním pořadí a stejně jako v prvním kole se může stát, že 
si někteří mezi sebou své „pořadí“ vymění, nebo že příležitost nevyužijí 
a nedodají žádný příspěvek. 

V této sérii se začnou objevovat i názory předsedů osadních výborů. Je-
jich pořadí bude voleno rovněž podle abecedy, a to podle názvu místní 
části, tedy od Hlinného až po Studnice.

V poločase...
Minulé Novoměstsko přines-

lo výsledky krajských voleb, tak 
jak volili občané Nového Města. 
Určitým způsobem vyjádřili svo-
je  zhodnocení dvouletého obdo-
bí po komunálních volbách v roce 
2006. Občané, nespokojení s vy-
řizováním problémů, s přístupem 
či spíše nepřístupem k jejich zá-
ležitostem, neochotou a neumě-
ním jednat na určité úrovni, smě-
rováním rozvoje města ne v zájmu 
jeho občanů, se rozhodli nepod-
pořit svými hlasy trend naší rad-
nice. Jsme v poločase. Myslíte, že 
se ještě podaří rozjet se tím správ-
ným směrem v zájmu našeho měs-
ta? Zákon o obcích ukládá radni-

cím pracovat tak, aby v souladu 
s místními předpoklady a místní-
mi zvyklostmi uspokojovaly po-
třeby svých občanů, ale zdá se, že 
v Novém Městě tomu tak není. 
Na jednom zasedání zastupitelstva 
města jsem řekla, že se může stát, 
že budeme mít zdravé město plné 
nespokojených občanů. To bylo 
v počátku volebního období. Mu-
sím říct, že jsme se od té doby po-
sunuli, ale hlavně díky bytové poli-
tice radnice a přístupu k občanům 
k tomu špatnému konci. Je pocho-
pitelné, že prodávat občanům byty, 
jejichž údržbou a správou se dlou-
hodobě nikdo nezabýval, za ce-
nu obvyklou ve středu velkého 

města, kterým nejsme, není solid-
ním přístupem. Snaha části zastu-
pitelů, kteří se snažili určitá pro-
centa z utržených peněz vrátit zpět 
do údržby bytů, neprošla.

Nechci tady vyjmenovávat pro-
blémy, které dlouhodobě i „akč-
ně“ hýbou městem a které se rad-
nici nepodařilo vyřešit. Určitě 
je dobře znáte a téměř každé čás-
ti města znepříjemňují život. Ráda 
bych se ale vrátila k jednomu ná-
vrhu, který je sice starý, ale od té 
doby jsme se jistě naučili nová ře-
šení stavebních problémů. A tím 
návrhem je stavba novoměstské-
ho bazénu v oblasti Novoměst-
ské teplárenské. Lokalita je kou-
sek od centra, je zde návaznost na 
zdroj tepla, územní plán je v té-
to lokalitě příznivý, stavební řeše-
ní při dnešních možnostech určitě 
schůdné...  Proč tedy znovu žádat 
o peníze na složitou stavbu, která 

město uvede do finančních a mož-
ná i jiných provozních těžkostí? 
I jiná města neuspěla se svými žá-
dostmi o dotace z EU, ale dokáza-
la rychle a pružně přehodnotit své 
požadavky. Proč nevyužít z pro-
jektu dobrou část na rekonstrukci 
a výstavbu nové tělocvičné haly?             
Od určité doby jsem přestala číst 
úvodní list Novoměstska a mám za 
to, že to nedělá víc občanů našeho 
města. Tyto nicneříkající  nabáda-
jící úvodníky mi nepřinášejí žád-
ná vysvětlení ani nové informace. 
Mnohem raději bych si přečetla, 
jak jsme dořešili  „šrotiště“, fotba-
lové hřiště, hřiště pro skate a další 
speciály, kino, koupaliště, cestu na 
„Betlém“, chodník ke SKI, smut-
né a šedé náměstí a mnoho dalších 
„bolestí“, které nám život v Novém 
Městě neulehčují... 

Věra Buchtová, členka
zastupitelstva města za KSČM

Hovory s občany
• Hovory s občany při XVIII. zasedání zastupitelstva města 11. listo-
padu:  V zimním období se při spalování pevného paliva valí do „ci-
zích“ oken  nepříjemný kouř. V konkrétním případě vadí občanovi kouř 
z komínů z Monseovy ulice. Má město možnost zakázat neekologické vy-
tápění domů? Odpověď starostky města a pracovníka odboru životní-
ho prostředí: Město nemůže zakázat zvolený způsob vytápění. Záležitost 
je možno konzultovat s Českou inspekcí životního prostředí, odborem 
ochrany ovzduší v Havlíčkově Brodě.
• Kamerový systém v N. Městě bude instalován tak, aby nenarušil sou-
kromí občanů. Kamera nebude v žádném případě namířena do oken, ne-
nasnímá tedy nic jiného, než vidí běžný chodec.
• Občané z Betléma se dožadují silničního napojení této čtvrti se sil-
nicí č. 19. Jedním z důvodů požadavku je  často kritická situace na kři-
žovatce u prodejny Jednoty. Starostka města připomenula někdejší petici 
jiných občanů Betléma, kteří proti tehdy uvažované komunikaci protesto-
vali. Zastupitel Grepl pak upozornil na závažnější problém, a to případ-
ný výjezd v blízkosti dnešní benzínky. V malé vzdálenosti od benzínky by 
se objevila další křižovatka. Takto zkomplikovaný provoz na silnici č. 19 
by s největší pravděpodobností Dopravní inspektorát nepovolil. Za nepří-
jemné situace na křižovatce u Jednoty (foto) mohou nesprávně a sobecky 
parkující řidiči. 

• Jaká je celková výše finančních příspěvků, které získala TJ Orel na 
provoz kina od N. Města od roku 1994? Odpověď: Momentálně jsou 
k dispozici údaje od roku 2000. Za tu dobu činil příspěvek 1,254 mil. Kč.
• Proč se město nezajímá o nákup nemovitostí? Proč konkrétně o mož-
ném odkoupení hotelové ubytovny DUO nerozhodovalo zastupitelstvo 
města? Starostka města odpověděla, že o možném odkoupení se hovořilo 
v radě města. Požadovanou částku 30 mil. Kč plus nutné výdaje na opra-
vu budovy považovala rada města za vysoké. Nikdo z dalších členů zastu-
pitelstva města odkoupení nenavrhoval.

zaznamenala E. Jašková
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Setkání seniorů se zástupci policie
V pondělí 3. 1istopadu besedova-

li  senioři z Klubu seniorů s npor. 
JUDr. Liborem Černým, vedoucím 
obvodního oddělení POLICIE ČR  
a s velitelem MĚSTSKÉ POLICIE 
Petrem Gregorem.

V úvodu jsme se seznámili s nápl-
ní činnosti jednotlivých složek poli-
cie. Dozvěděli jsme se několik obec-
ně platných rad, např. jak se máme 
zachovat v případě, že potřebujeme 
pomoci, koho máme o po moc žá-
dat, že největší chybou je o pomoc 
nepožádat, další chybou je žít v do-
mnění, že pomoc můžeme zavolat 
jen v případě, kdy jsme se stali obě-
tí útoku. Není hanbou požádat jiné-
ho člověka o pomoc, hanbou je člo-
věku v nouzi pomoc neposkytnout. 
Je chybou nevědět, že oznámit může 
být mnohdy totéž, co pomoci. Chy-
bou je přeceňovat své síly a riskovat 

zdraví a život při nepromyšleném 
zásahu proti pachateli. Je chybou žít 
v domnění, že pevné dveře a mo-
derní zámek jsou maximem toho, 
co můžeme pro své bezpečí udělat. 
Chybou je otevřít dveře bytu a nevě-
dět komu. Je chybou myslet si, že to 
co říkáme, nikdo neslyší, to co dělá-
me, nikdo nevidí a že chyb, kterých 
se dopustíme, nikdo nevyužije. Po-
moc bychom neměli volat v přípa-
dě, pokud máme pocit, že ji nepo-
třebujeme. Dozvěděli jsme se také, 
jak máme postupovat při nahlášení 
události policii a jaké konkrétní úda-
je budeme v tomto případě potřebo-
vat a jak důležité je zapamatovat si 
co nejvíce údajů o pachateli, pokud 
jsme se stali svědky jeho protipráv-
ního jednání. Měli bychom znát dů-
ležité telefonní kontakty. Byly nám 
promítnuty DVD, kde jsme se se-

známili s případy okrádání občanů 
různými individui v obchodech, su-
permarketech, v hromadné dopravě 
a kdekoliv na veřejném prostranství, 
a byli jsme poučeni, jak se máme 
před okrádáním chránit, protože 
především starší lidé se často stávají 
terčem zájmů kapsářů, zlodějů, pod-
vodníků i násilníků. Všem seniorům 
předal JUDr. Libor Černý propagač-
ní materiály Policie ČR – DOPORU-
ČENÍ SENIORŮM, jak se chránit 
před okradením, jak předcházet ri-
ziku přepadení, jak se vyhnout pod-
vodu, jak zabezpečit majetek a jak se 
chovat v silničním provozu. Všichni 
obdrželi také kartičky s důležitými 
telefonními kontakty, které bychom 
měli mít neustále někde u sebe nebo 
na místech poblíž telefonu, abychom 
mohli, v případě potřeby, přivolat 
pomoc. V průběhu SETKÁNÍ PO-

LICIE SE SENIORY A SENIORŮ 
S POLICIÍ probíhala bohatá a věc-
ná diskuze – senioři se dotazovali, 
vznášeli připomínky a podnětné ná-
vrhy, naši hosté od policie na dotazy 
seniorů odpovídali. 

Všechny přítomné seniory, a ne-
bylo nás málo,  toto naše vzájem-
né setkání obohatilo o konkrét-
ní důležité informace pro aktivní 
ochranu před případným možným 
ohrožením.

Našim hostům, npor. JUDr. L. 
Černému, vedoucímu obvodní-
ho oddělení Policie ČR a P. Gre-
gorovi, veliteli Městské policie 
v Novém Městě na Moravě za toto 
setkání upřímně děkujeme. Přeje-
me jim při výkonu jejich náročné 
a záslužné činnosti pro občany na-
šeho města hodně úspěchů.   

za seniory: Alena Albrechtová

Kulturní činnost hudebního a pěveckého souboru školy
Na naší škole již řadu let působí 

hudební a pěvecký soubor pod ve-
dením  p. učitelky Ludmily Ondráš-
kové a p.ředitele Bohumila Havlíka. 
Zapojeny jsou žákyně 6. až 9. tříd. 
Sbor v loňském školním roce vy-
stupoval v řadě akcí určených pro 
žáky, učitele a občany našeho města. 
První den školního roku jsme hud-

bou a zpěvem přivítali děti do ško-
ly. Poté následovala Vánoční besídka 
pro rodiče a žáky, učitele současné 
a důchodce, onkologický klub, se-
niory v penzionu a pro klub senio-
rů v Novém Městě na Moravě. Také 
vítání prvňáčků k zápisu do prvních 
tříd v únoru proběhlo za doprovodu 
hudby a písniček.Velmi kladně byl 

hodnocen pořad ke Dni učitelů na-
zvaný „S písničkami z muzikálů mě 
baví svět“. Naše děti také reprezento-
valy školu při vystoupení na Gymná-
ziu Vincence Makovského v Novém 
Městě na Moravě při setkání absol-
ventů školy.  Soubor zazpíval i  žákům 
9. tříd na konci školního roku při lou-
čení se školou. V letošním školním 

roce se soustředíme na přípravu slav-
nostní Akademie k 40. výročí otevře-
ní naší školy, která bude na jaře roku 
2009.  Ještě předtím však připravuje-
me k Vánocům  pořad nazvaný „Co 
to cinká, co to zvoní? Kouzlo Vánoc 
jako loni.“ Tento program je určený 
opět pro učitele naší školy a seniory 
v penzionu.                 II. ZŠ

Mladí fotografové a historici na 1. ZŠ
Již na začátku roku 2008 vznikl 

projekt „Nové Město ve fotografii 
včera a dnes“. Cílem tohoto projek-
tu bylo přiblížit dnešní generaci his-
torii Nového Města z pohledu foto-
grafie. Paní PhDr Sylva Tesařová, 
vedoucí Horáckého muzea, oslovila 
svým nápadem učitele dějepisu na 
novoměstských školách (děkujeme 
za nápad a velkou pomoc). 

Paní vedoucí pro nás připravi-
la řadu velmi zajímavých historic-
kých fotografii. Úkolem žáků bylo 

vyfotografovat stejné místo a srov-
nat tak historický vývoj se součas-
ností. Dalším úkolem bylo zpraco-
vat krátkou historii onoho místa. 
Na 1. ZŠ v Novém Městě se do 
projektu zapojilo 20 žáků devátých 
tříd pod vedením Mgr. Jaroslavy 
Hnízdilové. Projekt však dokon-
čilo jen 17 žáků. Na první pohled 
jednoduchý úkol, ale ne každý měl 
trpělivost vyhledat příslušné pra-
meny a zpracovat je. Všem, kte-
ří to dokázali, patří poděkování. 

Za co? No přece za to, že obohati-
li sami sebe a že potěší svou prací 
všechny návštěvníky malé výstavy 
v Horáckém muzeu. Možná bude-
te žasnout jako oni nad tím, že na 
Bělisku stál chudobinec, že na mís-
tě školy stály dva měšťanské domy, 
možná vás zaujme historie hotelu 
U Kozů, Částkových domů či Jiří-
kovic. Více neprozradím. Přijďte se 
podívat a posuďte sami.

Mgr. Jaroslava Hnízdilová,
učitelka 1. ZŠ

Za humny byl drak!
Děti z mateřské školy Drobného 

pouštěly na konci září draky. Bylo 
jich mnoho, a tak není divu, že při-
lákaly draka opravdového! Toho, co 
má tři hlavy a hrozně rád jí princez-
ny. Tenhle drak Čumbrak se usíd-
lil u Třech křížů a zrovna tudy se 
vydal Honza osvobodit princez-
nu Adélku, která je v zajetí čarodě-
je Habakuka. Některé děti se tedy 
rozhodly pomoct Honzovi a dra-
ka spolu s ním přemoci. Bylo hez-
ké počasí, a tak ani nevadilo, že se 
Honza někde zdržel. Když už děti 
čekání přestalo bavit, vydali jsme 
se k Bille, jestli náhodou nepřišel 
ode Žďáru a nečeká na nás tam. Ale 
u Billy, taky nebyl, tak jsme se vyda-
li na draka bez Honzy, s přesvědče-
ním, že nás cestou dožene. 

Šli jsme, šli, až jsme přišli ke dračí 
spižírně. Rozhodli jsme se, že dra-
kovi spižírnu vybereme a utrápíme 
ho hlady. Jenže drak měl mezi pří-
tomnými dospělými pomocníka, 
a tak to nebylo jednoduché. Děti 
běhaly, jen se jim nožičky kmita-
ly a nakonec byla spižírna opravdu 
prázdná. Řeknu vám teda, že tam 
měl drak pěkné věci – pár prince-
zen, sýr, uzené myši, zmrzlinu, mr-
kev a nevím, odkud se mu tam za-
toulaly pastelky.

Cesta pokračovala. Děti si vese-
le povídaly a ani jsme se nenadá-
li, už jsme stáli před drakovou zá-
sobárnou na pití. A nápad tu byl 
hned! Pomůže Honzovi, když dra-
ka umoříme i žízní! (Podotýkám, 
že Honza nás stále nedohnal.) Ale 

ouha! Drak měl zase mezi dospělý-
mi pomocníka! Ale i s ním jsme si 
hravě poradili. Dětí bylo dost a po-
mocník jen jeden. Za chvíli byl 
drak i bez pití. 

Trochu se strachem jsme se vy-
dali k lesu. Co když drak je ješ-
tě tam? Honza nikde, co teď? 
Naštěstí se našli čtyři stateční ro-
diče, kteří se dobrovolně vyda-
li prozkoumat místo, kde se drak 
schovával. Děti nanosily spous-
tu velkých klacků, takže si ti čty-
ři vybrali i něco do ruky, aby se 
mohli drakovi ubránit. A proto-
že taková bitva s drakem je jen 
pro dospělé, zůstaly děti se zbyt-
kem rodičů na místě a napjatě če-
kaly, co se bude dít. Najednou se 
ozval hrozný řev! Drak tam ješ-
tě byl! Z místa, kde rodiče bojo-
vali s drakem, se ozýval hrozný 

virvál, výkřiky – Jedeš, ty potvo-
ro! Au! On mě kousl! Necháš mě 
být! A do toho to hrozné drakovo 
řvaní!!! Najednou bylo ale ticho! 
Co se stalo? Že by hroznou smrtí 
skončili všichni? Ale kdepak! Le-
sem zaznělo mocné HURÁ a už se 
vraceli naši čtyři rodiče. Na svých 
klackách nesli dračí jazyky. Jaké 
ale bylo překvapení, když se zjis-
tilo, že jazyky jsou 4 a drak měl 
tedy 4 hlavy!!!! 

Pak jsme si opekli buřty i ty dračí 
jazyky, za odměnu děti dostaly zla-
tý penízek do hracího plánku a ro-
zešli jsme se domů. 

Co říct závěrem? Jen to, že Hon-
za je pěkný lenoch! Draka se zba-
vil, aniž hnul prstem! Doufám, že 
nám příště vysvětlí, kde se toulal.

Kateřina Horváthová
Sdružení rodičů Čtyřlístek
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Úspěšný podzim fotbalových přípravek SFK Vrchovina
Sezónu jsme zahájili 6. 9. 2008 

na stadionu v Novém Městě na 
Moravě, kde byl našim prvním 
soupeřem jeden z favoritů Kraj-
ského přeboru, tým Havlíčko-
va Brodu. Zápas nám nevyšel, 
již v poločase jsme prohrávali 
0:3 a celkový výsledek 0:4 hovo-
řil jasně pro Havlíčkův Brod. Ná-
sledný druhý zápas tohoto 1. kola 
s Přibyslaví vyzněl jasně v náš 
prospěch a vysokým vítězstvím 
6:1 jsme nastartovali úspěšnou 
šňůru vítězných utkání v Kraj-
ském přeboru Vysočiny, ve kte-
rém jsme už nepoznali do konce 
podzimní části hořkost poráž-
ky. Body jsme ztratili pouze ve 
vyrovnaných zápasech s Lukav-
cem a s Vysočinou Jihlava, které 
skončily remízou.

V týmu panovala výborná at-
mosféra, kluci se těšili na kaž-
dý zápas, měli ohromnou chuť 
do hry a v každém utkání se rva-
li o výsledek. Vše bylo podloženo 
kvalitním tréninkovým procesem 

a důsledností v tréninkových jed-
notkách.

Co se týče hráčů, musím vy-
zdvihnout kapitána týmu, bran-
kaře Petra Šmídu, z něhož vyrůs-
tá znamenitý gólman. Z obránců 
bych rád pochválil Petra Dudu, 
který sice věkově spadá do ml. 
přípravky, ale důsledností, důra-
zem v osobních soubojích a her-
ním myšlením nám trenérům 
dělá velkou radost. Dalším vý-
borným obráncem je Tomáš Plo-
cek, který se zlepšoval zápas od 
zápasu. Záložní řada je hnacím 
motorem týmu starší přípravky. 
Během podzimu se do výborné 
formy dostal Ondřej Dacer,  ve-
lice inteligentní a kreativní hráč 
se smyslem pro kombinační hru. 
Znamenité výkony na levém kra-
ji záložní řady podával Jakub Ho-
rálek, hráč s vynikající kondicí. 
Další výborný fotbalista a tvůrce 
hry Petr Roháček nám bohužel 
pět soutěžních kol chyběl kvůli 
zranění. Před sezónou jsme měli 

obavy, kdo nahradí střelce  Kyse-
lého, Cacka a Blažíčka, kteří ode-
šli do mladších žáků, ale dvojice 
Lukáš Rubín a Tomáš Šolc je do-
konale nahradili. Každý z nich 
vstřelil 12 branek a zařadili se na 
špici tabulky střelců v Krajském 
přeboru.

Pochválit musím i ostatní hráče 
za svědomitý přístup - Kamila Hla-
váče, Vojtu Komínka, Jakuba Žáka, 
Karla Hoftu, Honzu Hubáčka, Da-
vida Suchého a Jirku Krejčího.

Naším nejzdařilejším zápa-
sem podzimu bylo utkání hrané 
4. 10. 2008 v Novém Městě s tý-
mem Havlíčkova Brodu. Po vý-
borném výkonu týmu jsme zvítě-
zili 4:0, a tím jsme H.Brodu vrátili 
ve stejném skóre porážku z úvod-
ního kola.

Po podzimní části Krajského pře-
boru Vysočiny se naše starší pří-
pravka umístila na 1. místě s po-
čtem 35 bodů. Naše skóre je 48:15, 
máme 11 vítězství, 2 remízy a 1 
porážku.

Na úspěch st. přípravky navázala 
i mladší přípravka vedená p. tre-
néry L. Střešňákem a L. Chalupou, 
která skončila na 3. místě Krajské-
ho přeboru ml. přípravek. Získali 
29 bodů, při skóre 50:17 za 9 vítěz-
ství, 2 remízy a 3 porážky.

Nyní nás čeká zimní přípravné 
období, ve kterém se musíme svě-
domitě připravit, abychom uhájili 
vydobyté pozice a navázali tak na 
úspěšnou podzimní část sezóny.

Závěrem bych chtěl poděkovat 
svému kolegovi p. R. Horákovské-
mu a trenérům ml. přípravky za 
svědomitou a trpělivou práci s nej-
mladším potěrem fotbalu v No-
vém Městě na Moravě, rodičům za 
vstřícné chování a klukům za skvě-
lý přístup k tréninku a k fotbalu sa-
motnému.

Zvláštní poděkování patří rodi-
čům O. Dacera a J. Horálka za po-
moc při tréninkových jednotkách 
a při utkáních, kdy nás neúnavně 
povzbuzují.

trenér st. přípravky P. Roháček

Jsme třetí v republice
Po úspěšném okresním a kraj-

ském kole se vydali žáci 1. ZŠ v pá-
tek 31. října 2008 na republikové 
finále v přespolním běhu do Bys-
třice pod Hostýnem. 

Dík za pohodlnou cestu patří 
Sportovnímu klubu lyžování v No-
vém Městě na Moravě, který nám 
půjčil auto i s řidičem. Odpoled-
ne měli chlapci možnost seznámit 
se se záludnostmi trati. Závod byl 
zahájen v sobotu 1. listopadu 2008 
ve velmi pěkném prostředí biatlo-
nového areálu na Bedlině. Chlap-
ce čekala trať dlouhá 3 kilometry, 
která se běžela na okruhu 1 km. 
Na start nastoupilo 12 družstev 
z celé republiky. Družstva měla 5-
6 členů, přičemž výsledek byl vy-

počítán jako součet čtyř nejlepších 
umístění každého družstva. Druž-
stva startovala v zástupech za se-
bou.

Na poměrně úzké trati bylo důle-
žité dobře odstartovat a získat vý-
hodnou pozici. To se nejlépe po-
dařilo Honzovi Janů, který po 
skvělém výkonu doběhl na třetím 
místě. Výborně si vedla i dvojice 
Lukáš Müller a Jiří Šacl, kteří do-
běhli na 19. a 20. místě. Čtvrtým 
počítaným závodníkem byl Voj-
těch Tulis, ale neztratili se ani Ja-
kub Janíček a Matěj Nečas, kteří 
doběhli několik míst za ním.

Vyhlašování výsledků z repro-
duktoru nám vyloudilo úsměv na 
tváři. Umístili jsme se na třetím 

místě v celé České republice. Jako 
jediná škola jsme na stupně vítězů 
vystoupili dokonce dvakrát. Jed-
nou v závodě družstvech a jednou 
Honza Janů v jednotlivcích.

V přespolním běhu to je dosud 
nejlepší výsledek v historii naší 
školy. Před čtyřmi lety na tom sa-
mém místě závodila i děvčata, ta 
skončila o stupínek níž - na místě 
čtvrtém. 

Chlapcům blahopřejeme a děku-
jeme jim nejen za vzornou repre-
zentaci naší školy, ale i kraje Vyso-
čina.         Mgr. Ivona Kovačičová,

učitelka 1. ZŠ
v Novém Městě na Moravě

Barevnou fotografii úspěšných běž-
ců přinášíme na poslední straně.

Z činnosti SDH
N. Město na Mor.
25. 10. Dopravní nehoda osobního 
automobilu Peugeot 406 u obce Ro-
kytno. Tři osoby byly zraněny. Ha-
siči provedli první předlékařskou 
pomoc po příjezdu záchranky pře-
dali zraněné k ošetření pracovní-
kům RLP. Hasiči provedli protipo-
žární opatření, odpojili akumulátor 
a řídili provoz na komunikaci.
28. 10. Dopravní nehoda osobního 
automobilu Peugeot a Škoda Feli-
cia u obce Radňovice. Dvě oso-
by byly zraněny. Hasiči z Nového 
Města u nehody nezasahovali
29. 10. Odstranění olejové skvr-
ny na parkovišti před Městským 
úřadem na Vratislavově náměstí 
v Novém Městě na Moravě. Olejo-
vou skvrnu jsme zasypali sorben-
tem, po nasátí jej zametli a odstra-
nili z komunikace.
5. 11. Dopravní nehoda osobního 
automobilu Škoda Octavia v No-
vém Městě na Moravě. Dvě osoby 
byly zraněny a ošetřeny pracovní-
ky RLP. Hasiči provedli protipo-
žární opatření, odpojili akumulá-
tor a uklidili komunikaci.

Třídím, třídíš, třídíme
Na základě žádosti sdružení Tere-

za, které u nás reprezentuje meziná-
rodní program Ekoškola, jsme byli 
vyzváni, zda bychom nepomohli při 
testování pracovních listů z oblas-
ti vody, energie a odpadů. Po zváže-
ní všech možností jsme se pustili do 
testování pracovních listů zaměře-
ných na odpady. Prvořadým úkolem 
naší školy v oblasti ekologie je naučit 
žáky třídit běžný odpad. Nejde ale 
jenom o to, vyhodit jej do správného 
kontejneru, ale také vědět, v jakém 
stavu tento odpad vyhodit. V naší 
škole žáci 2. A proto provedli pokus 
s obaly na mléko a džusy. 14 dní sbí-
rali tyto krabice a v den D je umístili 
do 1. patra. Zde z těchto kartonů po-
stavili tři věže. Žáci z ostatních roční-
ků potom měli možnost odhadnout 

výšku těchto věží. Nejčastěji se obje-
vovalo číslo 3 metry. Ve skutečnos-
ti ale věže měřily 2 metry a 23 cen-
timetrů. Po přeměření výšky žáci co 
nejvíce tyto krabice sešlapali a opět 
jsme je narovnali na sebe. Děti už 
samy bez vyzvání odhadovaly výš-
ku těchto sešlapaných krabic. Jaké 
bylo jejich překvapení, když zjistily, 
že tyto dva metry a dvacet centime-
trů se sešlapáním zmenšily na pou-
hých 58 centimetrů. Tento pokus 
dětem prakticky ukázal, že je tře-
ba i v kontejnerech šetřit místem, 
a tak zabránit zbytečnému vyváže-
ní poloprázdných nádob a zbyteč-
né spotřebě pohonných hmot. Sami 
žáci potom již odvodili, že tento 
způsob je třeba důsledně dodržo-
vat i při likvidaci plastových obalů. 

Tímto ovšem naše pokusy nekon-
čí. V nejbližší době nás čeká úkol, 
který nese název „PITVA“. Zde žáci 
provedou rozbor krabic na nápo-
je. Budou zkoumat jednotlivé vrst-
vy a jejich množství v daném obalu. 
Další ročník potom provede úkol 
pod názvem „HISTORIE IGELI-
TOVÉ TAŠKY“ a zde budou žáci 
sledovat cestu igelitové tašky od vý-
roby až po její použití např. na ná-
kup v supermarketu.

Tato praktická cvičení považuje-
me za velice důležitý doplněk vý-
uky, neboť je známé, že člověk si 
zapamatuje nejvíce to, co sám vy-
zkouší na vlastní kůži.

koordinátor EKOŠKOLY,
 Mgr. L. Kachlíková, 

ZŠ Leandra Čecha 

Malé luštění
(tajenka - lokalita na Novoměstsku)

1. obuv, 2. uzenina, 3. Angličan, 
4. listnaté stromy, 5. bourá, 6. je-
dovatá rostlina, 7. lidové přitaká-
ní, 8. pláč.

B B B B B B B B
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Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 103, 592 31

tajemník Městského úřadu Nové Město na Moravě v y h l a š u j e
v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb.,

o úřednících územně samosprávných celků, v platném znění
 v ý b ě r o v é   ř í z e n í   na obsazení pracovního místa

referent/ka odboru investic a správy majetku města
(úsek správy majetku města - problematika hospodaření

v městských lesích a správy veřejné zeleně)
požadujeme:   
- státní občanství ČR, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úko-

nům, bezúhonnost ve smyslu §4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územ-
ně samosprávných celků, v platném znění, ovládání jednacího jazyka

- podmínkou ukončené vysokoškolské vzdělání (magisterský nebo ba-
kalářský studijní program), zaměření do oblasti péče o zeleň nebo do 
oblasti lesního hospodářství výhodou)

- řidičské oprávnění skupiny B 
- používání a dobrá znalost běžného kancelářského software (zejm. tex-

tový, tabulkový editor, Internet) 
- pečlivost, samostatnost, spolehlivost, vysoké pracovní nasazení, od-

povědný přístup k plnění úkolů
Uchazeči předloží písemnou přihlášku obsahující příslušné údaje a dále 
následující doklady: 
- životopis uchazeče 
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
lhůta pro podání přihlášky a doložení dokladů: 
- doručením písemné přihlášky s požadovanými doklady do 28.11.2008 

na adresu: Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 
103, 592 31 Nové Město na Moravě, k rukám tajemníka  

nabízíme:
- perspektivní pozici, pracovní poměr na dobu neurčitou, 9. platovou 

třídu, možnost dalšího vzdělávání a osobního růstu, předpokládaný 
termín nástupu 12/2008

Úplné informace o výběrovém řízení jsou k dispozici na úřední desce 
MěÚ Nové Město na Moravě (umístěna na Vratislavově náměstí před bu-
dovu MěÚ Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 a na interne-
tových stránkách města Nového Města na Moravě www.nmnm.cz v sekci 
úřední deska). Bližší informace rovněž na tel. č. 566 650 203, 566 650 220. 

Oznámení
Pozvánka novoměstského gymnázia

na Den otevřených dveří (12. prosince 2008)
 a studentský časopis Vincent speciál

vyjdou v příštím čísle jako příloha Novoměstska.

Diakonie Broumov ve spolupráci s městem N. Městem na Mor.
VYHLAŠUJE

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
- letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
- lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
- peří, péřových přikrývek a polštářů
- vlněných dek a přikrývek (obyčejné, vatované, larisy)
- plyšových hraček 
- nepoškozené obuvi (dámské, pánské, dětské)
- kabelek, tašek, batohů a peněženek

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
- lyžařské potřeby
- oděvy z umělých vláken (silon, nylon, dederon)
- ledničky, televize a  počítače (nebezpečný odpad)
- nábytek, jízdní kola, lyže a dětské kočárky

Sbírka se uskuteční v Novém Městě na Moravě 
 27. - 28. listopadu 2008  od 10,00 – 18,00 hod.

místo: Novoměstská teplárenská a.s. – kotelna na ulici Hornické                 
(odbočka z Masarykovy ulice naproti kinu)

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem.

Děkujeme za Vaši pomoc
Bližší informace podá  MěÚ Nové Město na Moravě na tel.č. 566 650 240 

nebo dispečink Diakonie Broumov na tel.č. 224 316 800, 224 317 203(fax).

NAVŠTIVTE  NEJVĚTŠÍ
VÁNOČNÍ  KOUTEK

• Vše na Mikuláše, anděla i čerta
• 100 druhů masek, paruk a vousů
• NOVINKA andělská svatozář 15 Kč

MIKULÁŠSKÉ CUKROVINKY
ZARUČENĚ NEJVĚTŠÍ VÝBĚR 
• čokoládovinky s cenou od 1 Kč
• sáček na zdobení perníčků-12,50 Kč
STUPŇOVÉ ADVENTNÍ SVÍČKY
(poslední neděli jsou stejně velké)
• 5000 položek vánočního zboží

LETOS MNOHO NOVINEK
200 druhů kalendářů a diářů 2009

VELKÝ VÝBĚR HRAČEK
JEN ZA SKVĚLÉ CENY

Dárek zdarma za nákup nad 200 Kč

tel./fax: 566 615 270

Firma
Chovatelské potřeby
Vlastimil Svoboda

Palackého náměstí 33
(u Pasáčka)

Nové Město na Moravě,
tel.: 566 618 126

• slunečnice černá 20 Kč/1 kg
• směs do krmítek 25 Kč/1 kg
• lojové koule  100 g - 10 Kč,
 500 g - 30 Kč
• mražené krmné maso vařené 

22 - 38 Kč/ 1 kg
• Mikeš 5 kg, stelivo pro kočky, 

stálá cena 40 Kč

Dámská a pánská
kosmetika
modeláž nehtů

P-shine
manikúra

možnost zakoupení
dárkových poukázek
Jamborová Kamila

775 150 939

Přijmeme na vedlejší
pracovní poměr pracovníka

se znalostí vodoinstalatérství.
Tel.: 541 558 482

Dispozice s majetkem města
Rada města Nového Města na 

Moravě schválila na svém 44. za-
sedání dne 10. 11. 2008 pod-
mínky odprodeje domu č.p. 186  
(ulice Malá) ve stávajícím sta-
vu (právním i faktickém) se st. 
p.č. 320 (354 m2) a p.č. 321 (364 
m2) v k.ú. Nové Město na Moravě.
Zájemci o předmětné nemovi-
tosti mohou své žádosti podávat 
v termínu do 3. 12. 2008 v uza-
vřené obálce označené „neote-

vírat - č.p. 186“ na  podatelnu 
Městského úřadu v Novém Měs-
tě na Moravě, Vratislavovo nám. 
103. Podmínkou uchazečů je 
uvést ve své žádosti návrh kup-
ní ceny a záměr využití území, 
vč. časového horizontu realiza-
ce záměru. Minimální stanovená 
kupní cena za odprodej předmět-
ných nemovitostí je 300.000 Kč.
Bližší informace obdržíte na tel. 
číslech 566 650 223 a 566 650 220.

Stomatologická pohotovostní služba
Ošetření je poskytováno v době 9 – 12 hod.

22. 11. MUDr. T. Konečný, NM, 23. 11. MUDr. Havlíčková, nám. Repub-
liky 63, ZR, 29. 11.  MUDr. Janoušek, Měřín, 30. 11. MUDr. Stalmacho-
vá, Vír, 6. 12. MUDr. Matonoha, Jimramov, 7. 12. MUDr. Macek, Poříčí 
11, V. Meziříčí.  Aktuální změny je možno najít na internetových strán-
kách novoměstské nemocnice (www.nnm.cz)

INZERCE
• Prodám zahradu s chatkou 
u NM, na Bezděkově. Volejte po 
19 hodině na 723809000.
• Hledám doučování o víkendu 
pro chytré dítě za účelem doplně-
ní látky při studiu střední odborné 
školy. Čj., literatura, výhledově dě-
jepis.  Inf. na t.č. 566615292
• Prodám cihlový byt 2+1 v osob. 
vlast. v NM, cena dohodou, tel. 
790 369 650
• Byt 2 + 1 s komorou v osob. vlast. 
v ZR o velikosti 56,4m2   (včetně 
sklepní kóje) + 2,8 m2 balkon v 2 
patře cihlového domu s výtahem. 
Dostupnost na vlak, bus a MHD. 
V okolí mnoho zeleně, ale také  veš-
kerá občanská vybavenost.  Mož-
nost prodeje nebo pronájmu. Zn.: 
nejvyšší nabídce. tel. 777 658 191 ve 
večerních hodinách.
• Prodám jablka, cena od 5 do 10 
Kč/kg, tel. 737 580 534

• Prodám knihu Bígl - autor Eliza-
beth Lanyonová, zcela novou, 200 
Kč, tel:724910732
• Hledám dlouhodobý podnájem 
pro 1 osobu v Novém Městě. Na-
bídky prosím na tel:720620046
• Prodám Škodu 105 L, r. v. 1985, 
STK 8/2010, cena dohodou, tel.: 
774403571
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PØEDVÁNOÈNÍ AKCE
pro velký zájem opět nabízíme

slevu 15% při nákupu baterií
do mobilních telefonů.

Akce trvá do 14. prosince 2008
Jiří Němec, Mobilní telefony
Vratislavovo náměstí 9, Nové Město na Moravě
tel. 566 615 066, 737 40 40 50, e-mail: novemesto@jcscomp.cz

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 Vážení obchodní partneři,
dne 1. dubna 2008 vstoupil v platnost zákon č. 247/2000 Sb. o zís-
kávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových 
vozidel a zákonů následujících, který byl novelizován zákonem č. 
374/2007 Sb. 
Rád bych Vás upozornil na nejdůležitější změny, které z novely vy-
plynuly:
1. Výuku a výcvik může provádět pouze akreditované školící stře-

disko.
2. Profesní osvědčení potřebuje řidič k řízení nákladního automobilu  

nad 3500 kg nebo k řízení vozidla pro přepravu osob s více než  9 
místy k sezení  včetně místa řidiče.

3. Má-li řidič profesní průkaz vydaný po 1. 4. 2008, účastní se pravidel-
ného školení 1 x ročně v rozsahu 7 hodin, po dobu pěti let  (35 ho-
din). První školení musí absolvovat nejpozději do 1 roku od vydání 
profesního průkazu.

4. Jmenný seznam účastníků kurzu musí akreditované školící středis-
ko zaslat nejpozději 5  pracovních dní před zahájením kurzu na od-
bor dopravy obce s rozšířenou působností.

5. Počet účastníků kurzu je omezen na max. 30 uchazečů.
6. Řidiči, kteří nemají platný profesní průkaz ( tj. vydaný po 1. 4. 2008), 

se musí zúčastnit vstupního školení v rozsahu 140 hodin, respektive 
280 hodin. Školení je zakončeno zkouškou.   

 Zkoušku provádí zkušební komisař obce s rozšířenou působností 
podle sídla akreditovaného školícího střediska. Ke zkoušce se řidič 
přihlašuje sám.

7. Školení řidičů tzv. referentů tento zákon neupravuje, a proto se i na-
dále řídí Zákoníkem práce. 
Ostatní řidiči se řídí ustanoveními zákona č. 111/1994 Sb. Zákon  
o silniční dopravě a zákonů následujících.    

Od 16. 10. 2008 vlastním i já akreditaci k provozování školícího 
střediska.
Školící centra máme ve Žďáře nad Sázavou, Horní 30 (hotel FIT) 
a v Novém Městě na Moravě, v budově Zemědělského družstva, ul. Pe-
trovická, kde se bude provádět vstupní i pravidelné školení. 
Bližší informace Vám rádi zodpovíme na naší internetové adrese: auto-
skola@jihlavsko.cz, nebo na tel. č. 566 622 811.
Těším se na naši další spolupráci.
František Černý – autoškola
Tel. 602 755 196

Autoškola - zahájení kurzu
25. 11. v 15 hod., kancelář Hejkal tour, Vratislavovo nám. 116

Vánoční sleva!

INZERCE
• Dlouhodobě pronajmu garson-
ku 0+1 v novostavbě u nemocni-
ce. Adr. Dr. Josef Zielina, Božko-
va 405, 73401 Karviná Ráj, mob. 
732 873 611 (19 - 20 h.)
• Pronajmu garáž u Humpolecké-
ho mlýna tel.739 356 357

• Prodám nový plynový kotel typ 
DAKON DOR20G. Nepoužitý. 
Cena dohodou. tel: 777034081

tel./fax: 566 615 270

nabízí opět pro VELKÝ ZÁJEM
TEPELNÝ LÉČIVÝ

RAŠELINOVÝ POLŠTÁŘEK

◆ náplň 100 % přírodní bahno
◆ odolnost až do 150 kg

◆ udrží teplo několik hodin
◆ ohřívání v mikrovlnce – 2 minuty

VÝBORNÝ DÁREK –  dva druhy

PODPŮRNÁ LÉČBA PŘI:
◆ bolestech zad, křečích, ischiasu

prochladnutí, poruchách prokrvení
◆ namožení svalů, revma

◆ do postele, do kočárku apod.
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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

INZERCE
• PRODÁM Kočárek - golfky. Po-
lohování zad i nožiček. Nánožník, 
aretovací kolečka, košík, madlo, 5 
bodové upínací pásy. Přidám i taš-
ku. Je po jednom dítěti, drobné zá-

vady. Plně funkční, nevyšisovaný 
od sluníčka. Kočárek má modrou 
barvu. Zn. BABY DREAMS.Cena : 
1 200,- Kč. Bližší info : email - jin-
dra.nec@seznam.cz nebo tel. 728 
230 400 (na email mohu zaslat i fo-
to kočárku)

• Věnuji 3 měsíčního kocour-
ka, mourovatý s bílou náprsenkou 
a tlapkami. Vhodný i do domácího 
prostředí. Tel. č. 728 331 210.
• Prodám průtokový ohřívač vody 

5 l, 1000 Kč, Total Gym 1200 Kč, 
novou péřovou deku, modrá syp-
kovina, 1100 Kč. Tel. 739 728 124
• Koupím garáž v NMNM tel: 728 
408 134
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OZNÁMENÍ

ZP MV ČR, pobočka Brno, oznamuje, že od 25.11.2008 každé úterý sudého týdne 
v době od 8:00 do 10:00 hodin bude k dispozici pro veřejnost mobilní pracoviště 
na Poliklinice (prostory Občanské poradny) v Novém Městě na Moravě.

Na místě bude možné vyřídit agendu spojenou s:
- čerpáním balíčků rozšířené zdravotní péče
- přihlášením do pojišťovny
- změnami osobních údajů
- vstupem do Klubu pojištěnců
- pojištěním v rámci EU

Těšíme se na Vaši návštěvu !!

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

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. 777 665 203

Silvestr 2008 
Restaurace Na zastávce
◆ předprodej místenek
 v restauraci
◆ živá hudba
◆ cena místenky 250 Kč 

(v ceně večeře, slané pečivo,
novoroční přípitek)

tel. 731 188 071
603 979 464
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Nahoře: Starý pařez, nebo hlava 
slona? Nejmenší skautky - Beruš-
ky se vydaly na kratší výpravu do 
chaloupky v podhradí Štarkova. Re-
portáž a fotografie z jejich setkání 
s krysou Ratkou si můžeme přečíst 
na www.okenko.org 

Vpravo nahoře: Podzimní mlhy si novoměstští skauti užili v přírodě. 
Vydali se do Dobré vody u  Třebíče a jeden ze tří výpravových dnů věno-
vali cestě údolím řeky Oslavy. Odpočívali na jednom z padlých smrko-
vých velikánů.                   (skauti - eM)

V podvečer svátku svatého Martina zazářily desítky lampiónů v se-
tmělých ulicích Nového Města na Moravě. A stejně jako bájné bludičky 
lákají unavené pocestné do močálů, tak i mihotavá světýlka vedla děti 
i dospělé k předem určenému cíli. 

„Svatomartinský lampiónový průvod pořádáme podruhé a je určen dětem 
tanečního oboru Základní umělecké školy Jana Štursy,“ říká organizátorka 
Dita Hrubcová, absolventka pražské Taneční konzervatoře Jaroslava Ježka.

 Proč zrovna den svatého Martina?
„Protože svatý Martin není jen Martin na bílém koni, který nám má do-

nést sníh, ale z křesťanského hlediska je to světec, který by měl v našich 
srdcích zažehnout světlo. Přichází zima a všichni se začínají stahovat do 
svých domovů. Rodina se mnohem častěji schází u domácího krbu a je-
jich vnitřní světýlka jsou pro nás vlastně ty lampióny.

Není to škoda, že se o této akci tak málo ví?
„Já to nějak moc neprezentuji, protože je to akce pro děti z tanečního obo-

ru. Je věnována pouze mladším dětem, nemyslím si, že by se ty starší hrnu-
ly na lampiónový průvod. A taky v sále ZUŠky je omezený počet míst v hle-
dišti.“                      Helena Zelená Křížová, více na www.zdarskevrchy.cz

Úspěšní přespolní běžci. K textu „Jsme třetí v republice“  uvnitř listu.

Stejně jako minulé ročníky, tak i letošní, již jedenáctý Zdišibál potěšil dne 
5. listopadu děti a mládež z Centra Zdislava a jejich hosty. 


