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Novoměstsko

Kořením vzácným zavoněl chlév,
třpytí se poklady z báje

a v cherubů jásot a v serafů zpěv
pláč dětský zní z teploučké stáje.

                                       Petr Křička

Přejeme šťastné a veselé Vánoce 
a  rok 2010 naplněný láskou, zdravím i úspěchy. 
Pokoj nám všem.            Zdeňka Marková, starostka       

Stanislav Marek, místostarosta       

Rok 2009 se zapíše do dějin lid-
stva jako rok světové hospodářské 
krize, která se nevyhnula ani Čes-
ké republice. Ta se navíc po celý 
rok potýká s politickou nestabili-
tou, jejíž dopady dnes ještě neu-
míme zcela vyhodnotit.  Pád vlá-
dy v době českého předsednictví 
EU,  příprava a nakonec zrušení 
předčasných voleb,  schválení stát-
ního rozpočtu, který nás opět více 
zadlužuje. To jsou vážná témata, 
v nichž se pozitiva na prahu roku 
2010 hledají jen obtížně.  

Přesto a nebo právě proto by-
chom si měli připomenout, že v 
roce dvacátého výročí Sametové 
revoluce jsme o hodně svobodněj-
ší. Zmizela šeď z ulic, nemusíme 
stát fronty na mandarinky, roz-
víjí se podnikání, cestujeme na-
příč světem a můžeme beztrestně 
říci svůj názor nahlas. Máme vol-
ný přístup ke vzdělání a poznání, 
svobodu vyznání. To je velké bo-
hatství nás všech, které není samo-
zřejmostí.

Život se skládá jako barevná mo-
zaika z drobných střípků a každý z 
nás si v tom svém najde něco pří-
jemného, pěkného. Radujme se z 
drobností, rozdávejme lásku, od-
pouštějme, buďme tolerantní a 
velkorysí. Užijme si klidu, pohody 
i vůní svátečního času. 

Zdeňka Marková

Adventní jarmark? Je to pro dobrou věc
Tato slova se ozývala v různých 

obměnách na jarmarku pořáda-
ném 29. listopadu v presbyter-
ně novoměstského evangelického 
kostela místním sborem Českobra-
trské církve evangelické. Adventní 
jarmark má už v Novém Městě tra-
dici – letos se konal  popáté a na-
vštívilo ho více než 200 zájemců z 
města a okolí. 

Děti z nedělní školy, jejich rodi-
če i další členové sboru zde nabí-
zejí své výrobky, aby výtěžek pro-
deje využili k podpoře projektu 
„adopce na dálku“ pro dívenku 
Ashwiju z Indie. Z přebytku vý-
těžku jsou financovány aktivity 
pro děti. 

Jarmark je příležitostí podpo-
řit i některé neziskové organizace: 
Již potřetí zde mělo svůj prodejní 
stánek novoměstské Centrum Zdi-
slava. Krásnou keramiku, vánoč-
ní papíry, originální kalendáře, zá-
pisníky, krasohledy a další výrobky 
nabízelo i středisko Diakonie ČCE 

„Rolnička“ ze Soběslavi.  U stánku 
o.p.s. Jeden svět bylo zase možno 
koupit orientální kožené, dřevěné 
i textilní výrobky, šperky i kvalit-
ní kávu, čaj a čokoládu z produk-
ce „Fair trade“. 

Atmosféru nedělního odpoledne 
zpříjemnila také horká medovina 
a skvělý punč s ovocem, který  ve 
variantě „pro děti“ i „pro dospělé“ 
připravila mládež.

Návštěvníci přicházeli, prohlíželi 
a obdivovali, nakupovali a odchá-
zeli spokojeni. Nejenže si odnášeli 
netradiční dárky, ale u srdce je hřá-
lo vědomí, že přispěli na ušlechti-
lý účel. A že to letos stálo zato, 
posuďte sami: celková tržba z pro-
deje při bazaru činila 40.736 ko-
run, Rolničce do Soběslavi jsme 
předali 10.415 korun, o.p.s. Jeden 
svět 20.412 korun a Centru Zdisla-
va  1.555 korun, na projekt Adop-
ce na dálku a sborové aktivity pro 
děti se shromáždilo díky jarmarku 
8.354 korun.

Společně se opravdu podařila 
dobrá věc. Ať se zakoupené dáreč-
ky obdarovaným líbí stejně, jako se 
libily těm, kdo je vybírali.

Jana Černá, foto Tomáš Feltl
    



Horácká galerie

Klub seniorů

Sňatek

Narození

  7. 12. Tomáš Kučera  (1940)
12. 12. Jaromír Doležal  (1943)
13. 12. Jaroslav Jambor (1938)
13. 12. Miloslav Zeleňák (1959)

Blahopřání
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• Kamil Lhoták – Chlapecké sny  (leden)
• Ivan Štěpán  - Oheň, sklo, kov, spolutvůrce.  (do 7. února)
• Věra Frömlová – Z malířské tvorby (do 28. března)
• Růžena Magniová – Barevné povídání (do  31. ledna)
• Náš školní rok -  (do 31. ledna)

Kino
23. st v 17,30 h.
Ať žijí rytíři
ČR 2009, dobrodružná komedie, 
přístupný, premiéra, 65 Kč – Rytíř 
nařčený z čarodějnictví  a loupeži-
vých výprav hájí svoji čest.
27. ne ve 20 h.
Hanebný pancharti
USA /Německo 2009, akční-váleč-
ný, české titulky, 149 min, nevhod-
ný do 15 let, 65 Kč - Druhá světová 
válka podle Quentina Tarantina.
30. st ve 20 h.
Twilight Saga: Nový měsíc 
USA 2009, thriller, české titulky, 
130 min, nevhodný do 12 let, pre-
miéra, 65 Kč - Pokračování roman-
tického hororu Stmíváni. 
6. st ve 20 h
Halloween 2
USA 2009, horor, české titulky, 101 
min, do 15 let nevhodný, premiéra, 
70 Kč - Pokračování hororu. Myers 
se nezastaví, dokud se  nepodaří 
dokončit záležitosti z minulosti.
9. so ve 20 h
Antikrist                    Filmový klub
Dánsko/Německo/Francie/Švéd-
sko 2009, mysteriózní horor, české 
titulky, 104 min, do 15 let nevhod-
ný, premiéra, 70 Kč – Mladý pár se 
uchýlí do chaty v lesích a truchlí ze 
ztráty dítěte.  Brzy jsou však oba 
vyrušeni  událostmi, které jim ne-
dopřejí pokoje. 
13. st ve 20 h
Love and Dance
Polsko 2009, romantický, české ti-
tulky, 123 min, do 12 let nevhod-
ný, premiéra, 65 Kč - Mezi rytmem 
a tancem se rodí láska. První krůč-
ky po parketu strhnou lavinu udá-
lostí. 
16. so ve 20 h
Zemský ráj to napohled
ČR 2009, komedie, 119 min, pří-
stupný, premiéra, 65 Kč - Dospívá-
ní bývá složité, zvlášť když se píše 
rok 1968, venku se prohánějí cizí 
tanky a doma se střídají tatínkové. 
Šlo udržet si radost ze života, city 
pro lásku a chuť na smích?

Horácké muzeum

po 4. 1., 15 h., DPS -  Zábavné 
odpoledne při hře „Odpovíš nám 
na otázku?“  
po 11. 1., 15 h., DPS - Černá ho-
dinka - vyprávění našich členů. 
po  18. 1., 15 h., DPS  Cestujeme 
Jižní Amerikou po stopách Inků.  
Promítá a vypráví  Mgr. Jiří Kad-
lec.

Dne 1. ledna 2010 se krásného 
věku 90 let dožívá paní Vlasta Hal-
vová. Mnoho radosti, aktivního po-
hybu, zdraví a pohody do dalších 
let přejí děti a vnoučata s rodinami.

V tentýž den oslaví 5. narozeni-
ny její pravnuk Vítek, jemuž pře-
jí usměvavou náladu a zdravíčko      
rodiče a bráška.

24. 11. Melisa Miková 

28. listopadu
Alena Střešňáková   Jan Šálek

Úmrtí

Štěpánská zábava
26. 12. od 20 hod. KD Pohledec

točené pivo
hraje Šatlava (Přibyslav)

pořádá TJ Pohledec

Jak jsem přijala pozvání na „bárbekjů“
Kdo toho zasmušilého sobotního 

dopoledne 21. 11. 2009 v 15 hodin 
zamířil do podkroví Horácké gale-
rie v Novém Městě na Moravě, ne-
litoval. Zasmušilost ho tady brzy 
přešla.

Čekal tu na nás diváky novoměst-
ský soubor Chandraradar s před-
stavením „Pozvánka na bárbek-
jů“. Hravá revue podle knihy Petra 
Nikla Jělěňovití dokázala potěšit 
publikum bez rozdílu věku. Oceni-
li jsme sehranost hereckého týmu, 
jejich schopnost pohybového pro-
jevu i krásnou mluvenou a zpíva-
nou češtinu, založenou na hře s ja-
zykem. Za inscenací bylo ovšem 
vidět také práci režisérky předsta-
vení a vedoucí souboru paní Ivo-
ny Čermákové, která dokázala ve 
„svých“ hercích vzbudit nadšení 
pro kolektivní práci na textu.

„Nehledejte v tom smysl, jen se 
bavte a kochejte jelení tvorbou,“ 
říká jeden z účinkujících „jelenů“.

Příjemným překvapením dru-
hé části programu bylo vystoupe-
ní samotného autora Petra Nikla 
(svérázného spisovatele, výtvar-
níka a divadelníka, nositele řady 
ocenění) s pořadem písní a básni-
ček z knihy Niklův Blázníček. Ne-
lze než chválit – široké nadání vý-
tvarné, hudební a herecké, smysl 

pro improvizaci, schopnost navá-
zat kontakt s různorodým publi-
kem a především originální smysl 
pro humor a… Kdo viděl, doká-
že doplnit sám, a kdo neviděl, tak 
snad příště přijme pozvánku Ivony 
Čermákové a souboru Chandrara-
dar nejen na bárbekjů!

za všechny návštěvníky jelenů 
Jarmila Horáčková

Novoměstské sociální služby
Dům s pečovatelskou službou, Žďárská 68, Nové Město na Moravě

Vás zvou na výstavu
keramiky a paličkované krajky žen kurzu DPS
a výšivky obyvatelky DPS Mileny Ovčáčíkové

Kouzlo Vánoc
 25. 12.                                       14.00 - 17.00
 26. 12.  – 3. 1.       10.00 - 12.00   14.00 - 17.00

v prostorách jídelny DPS

Výstava Kouzelný svět hraček 
bude v Horáckém muzeu k vidění 
do 27. 2. 2010. Hračky pocházejí-
cí ze soukromých sbírek, ze sbírek 
Horáckého muzea, Regionální-
ho muzea ve Žďáru nad Sázavou 
a Městského muzea v Bystřici nad 
Pernštejnem  zaujmou jistě nejen 
dětské návštěvníky, ale i ti dávno 
dospělí si určitě rádi zavzpomína-
jí na své dětství.



Základní organizace Českého svazu včelařů děkuje všem svým  přá-

telům a příznivcům za dosavadní podporu a přízeň a přeje jim i všem 

občanům a návštěvníkům N. Města pevné zdraví, pohodové prožití 

svátků vánočních a hodně úspěchů v celém  příštím roce 2010.

Dům dětí a mládeže Klubíčko
so 9. 1.  9.30 h – Filcování Pojďte si vyzkoušet tradiční techniku - plstění 

z ovčího rouna. Obarvená vlna se bude plstit filcovací jehlou do různých 

kombinací a tvarů. Děti si budou odnášet  vlněné  zvířátko či šperk. Tech-

nika je vhodná pro děti od 8 let. Vstupné 30 Kč, s sebou přezůvky.

so 16. 1. 9.30 h - Filmové dopoledne  Pokud tě již omrzely klasické filmy 

z televize, tak přijď do našeho klubu, kde se dozvíš nejen novinky z filmo-

vého světa, ale vždy si nějakou novinku pustíme a budeme mít také mož-

nost nad daným filmem diskutovat. Vstupné 30 Kč

Mateřské centrum Zvoneček
při DDM Klubíčko

herna pro děti vždy od 8:30 hodin

4. 1. Keramická dílna Tvořivé dopoledne pro nejmenší s maminkami. 

Tentokrát si vytvoříme provázkovou technikou originální svícínek do in-

teriéru bytu. Vede Alena Sobotková

11. 1. Veselé cvičení s říkankami od 9.00 hod. Pojďte si pohrát a zacvičit 

se svými dětmi. Vede Alena Sobotková

18. 1. Kurz masáží pro děti  Naučíme se pomocí aromaterapie a láskypl-

ných doteků zlepšit stav alergiků,  astmatiků, upevnit citové vazby v rodi-

ně a také zklidnit svoje děti. Kurz se skládá ze tří lekcí (18. 1., 25.1.  a 1. 

2.), vede Jana Hlávková. Kurzovné za tři lekce  - 300 Kč. S sebou pohodl-

né oblečení, podložku pro dítě a ručník. Je nutné se předem přihlásit: 777 

822 612 nebo sobotkova@klubicko.eu

Náš školní rok
Dne 10. listopadu 2009 se v Ho-

rácké galerii konala malá vernisáž 
k zahájení výstavy ke 40. výročí 
založení školy (dnes ZŠ ul. Malá) 
s podtitulem Náš školní rok.

Úvodní slovo měla Bc. Simo-
na Divilová Zobačová a  přiblíži-
la zevrubně schéma výstavy. Poté 
se slova ujal stávající ředitel ško-
ly Mgr. Bohuslav Žilka, který ve 
zkratce přiblížil historii a peripe-
tie školy během let její existence.

Vzápětí proběhl kulturní pro-
gram malého pěveckého seskupe-
ní, složeného ze žáků školy, které 
doprovodili na hudební nástroje 
zaměstanci školy Kateřina Žáko-

vá a Roman Horváth.
Písničky zazpívané tímto usku-

pením dokázaly roztleskat a po-
těšit zcela zaplněné podkroví Ho-
rácké galerie.

Jako obecenstvo se zúčastnili 
mimo jiné bývalí i součastní za-
městnanci školy a rodiče i dal-
ší příbuzní dětí navštěvujících 
tuto školu. Po ukončení progra-
mu jsme se přesunuli do zámec-
kého sklípku, kde je výstava insta-
lována. 

Chtěl bych rovněž poděkovat ve-
dení Horácké galerie, že tuto výsta-
vu ve svých prostorách umožnilo. 

Karel Chromý

Vánoce Sněženska 2009
Neděle 27. 12., 16:00 - katolický 
kostel ve Sněžném - Český var-
hanní festival - Vánoční koncert. 
Vstupné  dobrovolné, výtěžek 
bude věnován dětem z Centra 
Zdislava

Vyhodnocení soutěže o nejkrásnější vánoční stromeček
Od 30. listopadu zdobilo prostran-

ství před 1. ZŠ na Vratislavově ná-
městí jedenáct nazdobených smrč-
ků, které jste mohli nejen obdivovat 
a hodnotit, ale pomocí hlasování 
ocenit kreativitu jednotlivých tříd a 
rozhodnout tak o vítězích.

Soutěž vyvrcholila sečtením 
všech hlasů – tedy jak z kuponů, 
tak z webové stránky školy. Výsle-
dek je následující: 1. místo strome-
ček č. 1 s počtem hlasů 159 – třída 
4. B, 2. místo stromeček č. 4 s po-
čtem hlasů 154 – třída 3. B, 3. mís-
to stromeček č. 5 s počtem hlasů 
99 – třída 2. B. Vítěze čeká sladká 

odměna, na které se stejnou mě-
rou podílela Cukrárna u Janov-
ských a sdružení rodičů při 1. zá-
kladní škole.

Každý stromeček byl jiný, origi-
nální, každý měl své kouzlo a skrý-
val v sobě kus poctivé práce, kte-
rou do ní všichni vložili. Pokud vás 
výzdoba zaujala, alespoň na chvi-
lečku jste se u ní zastavili a kocha-
li se krásou, nápady i originalitou, 
pak splnila svůj účel. Věříme, že se 
stromečky na tom samém místě 
objeví za rok znovu. 

 Mgr. Pavlína Poláčková
  učitelka 1. ZŠ

Pečovatelka Vlasta Sattlerová z NSS oceněna čestným uznáním
Pro mnohé seniory a lidi se zdra-

votním postižením jsou pečovatelé 
a pečovatelky jediným kontaktem se 
světem. Prožívají s ostatními bolesti 
a těžkosti života. Rozdávají lásku, ra-
dost a podávají ruku tomu, kdo ji po-
třebuje. Vědomě si vybrali práci či spí-
še poslání, při kterém dávají kus sebe, 
a největší odměnou je jim úsměv 
osamělých, postižených a umírají-
cích lidí. Jejich nejdůležitějším kaž-
dodenním vkladem je empatie, umě-
ní naslouchat, laskavost, obětavost 
a trpělivost. Kromě jiného pomáha-
jí klientům s nákupy, úklidem, osob-
ní hygienou a další nezbytnou péčí 
o domácnost, ale také zprostředková-
vají kontakt se světem a věnují veške-
ré úsilí ke zkvalitnění života svých kli-
entů. Díky této nenahraditelné práci 
vznikla myšlenka ocenit výjimečné 

pracovníky v tomto oboru, a to pro-
střednictvím celostátního ocenění 
„Pečovatel/ka roku“.

Hlavním cílem tohoto ocenění 
je pozvednout význam této profe-
se a upozornit veřejnost a média na 
toto povolání. Akci pořádala Diako-
nie ČCE – Středisko křesťanské po-
moci v Praze společně s Českou aso-
ciací pečovatelské služby a proběhla 
2. prosince 2009 v Praze.

z rukou paní Livie Klausové, man-
želky prezidenta České republiky. 
Prostřednictvím tohoto článku by-
chom rádi poděkovali naší pracov-
nici Vlastě Sattlerové za reprezenta-
ci naší pečovatelské služby a zároveň 
ocenili profesionální a lidský přístup 
všech našich pečovatelek i ostatních 
zaměstnanců NSS.

zaměstnanci NSS
Barevná fotografie na poslední straně.

Jako v minulých letech i letos vy-
brala odborná komise deset pečova-
telů či pečovatelek,  kteří obdrželi ti-
tul Pečovatel/ka roku 2009. Dalších 
23 pečovatelek a pečovatelů pak zís-
kalo čestná uznání za svoji pečova-
telskou práci. Mezi nimi byla i pečo-
vatelka Novoměstských sociálních 
služeb, Žďárská 68, Nové Město na 
Moravě, Vlasta Sattlerová. Oceně-
ní přebíraly všechny zúčastněné 
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Hřbitov jako místo 
úcty a pokory

Na zasedání Zastupitelstva města 
Nového Města na Moravě dne 17. 
března 2009 bylo schváleno zadání 
změny č. IV územního plánu Nové-
ho Města na Moravě, vlastní návrh 
byl schválen na zasedání Zastupi-
telstva města dne 15. prosince 2009. 
Jednou z dílčích změn bylo zařaze-
ní lokality mezi stávajícím evange-
lickým hřbitovem a oblastí Tří kří-
žů do plochy občanského vybavení 
za účelem výstavby hřbitova a smu-
teční síně. Touto plochou se vyme-
zuje rezerva pro možnost pohřbí-
vání v případě, že bude vyčerpána 
kapacita pro pohřbívání na stáva-
jících hřbitovech. Stávající hřbitovy 
zůstanou pro nás místy úcty a po-
kory, stejně tak jako další místa 
spojená s historií Nového Města na 
Moravě, v neposlední řadě i příro-
da v blízkém a širším okolí města.

Josef Cacek

Mezi občany N. Města se v po-
sledních dnech rozšířila nepravdi-
vá informace, že by měl být zrušen 
katolický hřbitov. Snad prý v sou-
vislosti s uvažovanou výstavbou 
Regecentra. Dotaz na tuto možnost 
zazněl i v Hovorech s občany při 
zasedání zastupitelstva města dne 
15. prosince. Starostka města kate-
goricky popřela úvahy o vymístě-
ní  katolického hřbitova.              EJ

Sníh je tady. Hurá na sjezdovku
Počasí se konečně umoudřilo a 

začalo se chovat tak, jak by se ve 
správné zimě chovat mělo. Rtuť 
teploměru klesla pod nulu a to byl 
ten pravý impuls k zahájení umělé-
ho zasněžování sjezdovek. Na Ha-
rusově kopci v Novém Městě na 
Moravě jedou sněhová děla napl-
no a sjezdovka postupně přechází 
ze zelené barvy na bílou. 

Další novinkou, která mnohé, 
hlavně zimomřivé lyžaře potě-
ší, je nová úprava sedaček lanov-
ky. Sedačky jsou čerstvě opatřeny 
vrstvou odpuzující vodu s lepšími 
izolačními vlastnostmi. Tím je za-
jištěn větší komfort při jízdě naho-
ru. „Reagujeme na mnohé stížnos-
ti lyžařů, kterým byla na lanovce 
dříve velká zima kvůli špatné po-
vrchové úpravě sedaček,“ informo-
val Karel Klapač.

Poslední změnou je jakási nad-
standardní služba pro ty, kteří si 
zakoupí větší počet jízd. „Pro tyto 
návštěvníky sjezdovky zajistíme 
slevovou kartu do wellness centra 
v nedalekém hotelu SKI. Čím více 
jízd, tím větší sleva lyžaře čeká,“ 
říká správce sjezdovky. Spolu s po-
těšením ze sportu mohou tedy ly-
žováníchtiví návštěvníci obdržet 
minimálně třicetiprocentní slevu 
do bazénu nebo na jinou atrakci 
wellness centra.

Helena Zelená Křížová,
 www.zdarskevrchy.cz

Oproti loňsku čekají návštěvní-
ky SKI SNOW PARKu Harusův 
kopec tři novinky. První z nich je 
nově zřízená lyžařská škola, kte-
rá bude od letoška patřit k nabíd-
ce sjezdovky. Navíc prvních sto 
zájemců o deset hodin individuál-
ní výuky lyžování a snowboardin-
gu získá bonus v podobě výrazné 
slevy.

JUDr. Věra Palečková povede Nemocnici Nové Město na Moravě

Rada kraje Vysočina rozhodla 8. 
prosince  o obsazení dvou volných 
míst ředitelů krajských zdravotnic-
kých zařízení - Nemocnice Třebíč 
a Nemocnice Nové Město na Mo-
ravě. Nemocnici Třebíč bude nej-
později od 1. března 2010 řídit Ing. 
Leoš Dostál, ředitelkou Nemocni-
ce Nové Město na Moravě byla Ra-
dou kraje Vysočina od 9. prosince 
2009 jmenována JUDr. Věra Paleč-
ková.

Věra Palečková (47) byla více než 
deset let zástupcem ředitele Ne-

mocnice Nové Město na Moravě, 
poslední měsíc organizaci navenek 
zastupovala. Svou profesní karié-
ru spojila se zajišťováním právních 
služeb – v minulosti pro průmyslo-
vou společnost, později pro zdra-
votnická zařízení. „Pro Novoměst-
skou nemocnici pracuji již 17 let, z 
toho 11 let ve funkci zástupce ředi-
tele. Velice dobře jsem seznámena 
s vnitřním prostředím této společ-
nosti, znám její slabé i silné strán-
ky,“ uvedla Věra Palečková.

„V případě Nemocnice Nové 

Město na Moravě očekáváme od 
nové ředitelky stabilizaci chodu 
zdravotnického zařízení, zastave-
ní odchodů odborníků a hrozeb 
uzavírání specializovaných praco-
višť, a to vše s dodržením součas-
né uspokojivé ekonomické situace. 
Velkým úkolem je dokončení stav-
by interního pavilonu bez časové-
ho skluzu a bez dalších neavizova-
ných projektových změn,“ uvedl 
hejtman kraje Vysočina Jiří Bě-
hounek.               (z tiskové zprávy 

KÚ kraje Vysočina)

Cena tepla 
z Novoměstské teplárenské a.s. se nemění

Výsledkem jednání vedení města 
s vedením Novoměstské tepláren-
ské a.s. je, že po celý rok 2010 bude 
účtována  stejná základní cena za 
gigajoul tepla (434 Kč bez DPH) 
jako v roce letošním. Cenu mírně 
upraví nárůst DPH z 9 % na 10 %.

V porovnání s městy, kde se cena 
šplhá až částce 700 Kč/GJ, je no-
voměstský cenový vývoj pro od-
běratele příznivý. Nezanedbatelný 

vliv na výši ceny má kogenerace. 
Přijatelná cena tepla nejenže ne-
vede k odpojování odběratelů, ale 
například při revitalizaci Křenko-
vy ulice se k odběru tepla z Novo-
městské teplárenské přihlásili dal-
ší zájemci.

N. Město vlastní ve společnos-
ti téměř zanedbatelný majetkový 

podíl, pouhé jedno procento.   
   EJ

Rozpočet Nového Města na Moravě  na rok 2010 schválen
dotace nebude přidělena. Na jaře se 
rovněž  dokončí výstavba veřejných 
WC ve dvoře polikliniky.

Rozpočet znovu počítá s tzv. klíčo-
váním, kdy všechny místní části N. 
Města mají své vlastní malé rozpoč-
ty a samy se rozhodují, jak značnou 
část svých financí využijí.

Podrobnější informace o rozpočtu 
přineseme v příštím čísle.    EJ

tě a nová technická infrastruktura v 
okolí bývalých nemocničních bytů 
na Žďárské ulici, včetně parkoviš-
tě a veřejného osvětlení. Dále je na 
rok 2010, v souvislostí s akcí Čistota 
řeky Dyje,  plánována nová kanaliza-
ce v Pohledci, Maršovicích a částečně 
v N. Městě. Dočkáme se i cyklostez-
ky mezi Ski hotelem a firmou Me-
din a.s., a to i v případě, že očekávaná 

zisku z minulých let, například z pro-
deje bytů. Město v roce 2010 nepočí-
tá s úvěrem. Rozpočet byl připravo-
ván opatrně a s důrazem „na jistotu“. 
Odhad daňových příjmů se pohybu-
je při nízké hranici.

K nejvýznamnějším investicím 
roku 2010 by měly patřit práce sou-
visející s výstavbou Regecentra, s bu-
dováním nového fotbalového hřiš-

Zastupitelé města schválili dne 15. 
prosince na svém XXV. řádném za-
sedání připravený návrh rozpočtu 
města na příští rok.

Město ve výdajích vynaloží v roce 
2010 celkem 345 mil. Kč, z toho na 
investiční akce 114 mil Kč. Rozpo-
čet počítá s příjmy ve výši 237 mil. 
Kč. Schodek ve výši 108 mil. Kč bude 
plně kryt z vlastních zdrojů, z úspor a 

Před podáním žádosti o dotaci na Regecentrum
minimálně tříhvězdičkové kvali-
ty, jaký v regionu dosud chybí, se 
pohybují okolo 317 mil. Kč. Pří-
spěvek z evropských fondů by tedy 
měl být asi 125 mil. Kč.  Na přibliž-
ně 80 mil. Kč si bude muset měs-
to vzít úvěr.

Zastupitelé zmiňovali v diskuzi 
jak zřejmě neopakovatelnou pří-
ležitost získat na stavbu příspěvek, 
tak například i obavy z minimálně 
tříletého pozastavení všech větších 
investic ve městě.                      EJ

Zastupitelé si na svém listopa-
dovém zasedání vyžádali podrob-
né informace o dosavadním vývo-
ji přípravy projektu Regecentra a  
žádosti N. Města o evropské dota-
ce na jeho výstavbu. Většinu infor-
mací poskytl 15. prosince jeden ze 
spoluautorů projektu žádosti, Ing. 
Michal Burian Ph.D. a obecné in-
formace o dotacích poskytl Martin 
Černý, RNDr., Ing., MBA – zástup-
ce ředitele KÚ kraje Vysočina – ře-
ditel Sekce pro rozvoj regionu.

Projekt je připraven, do soutěže 
bude předložen počátkem ledna 
2010. A to do oblasti rozvoje ces-
tovního ruchu, kde je šance získat 
až 40 % uznatelných nákladů. Cel-
kové odhady na výstavbu plavec-
ké a wellnes části areálu a hotelu 
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Nové služby Hospicového hnutí – Vysočina, o.s.
Hospicové hnutí – Vysočina, o.s. 

(HHV) prochází v současnosti vý-
znamnými změnami, především v 
reakci na tlak státních a krajských 
úřadů na vyšší efektivitu v posky-
tování sociálních služeb. Tou nej-
větší změnou, jak pro nás samotné, 
tak pro veřejnost je v titulku zmí-
něné rozšíření našich služeb. Mo-
mentálně již byla podána žádost 
na registraci tzv. odlehčovacích 
služeb, určených pro podobnou 
cílovou skupinu, které poskytuje-
me domácí hospicovou péči. Tedy 
pro chronicky nebo nevyléčitel-
ně nemocné, ale též pro osoby s ji-
ným zdravotním postižením a pro 
seniory se sníženou soběstačností 
z důvodu vysokého věku. Z tohoto 
vymezení naší cílové skupiny vy-
plývá, že se chceme i nadále co nej-
více uplatňovat v typu služeb, které 
už léta zajišťujeme a v nichž může-
me nejlépe zúročit zkušenosti na-
byté několikaletou praxí.

A co je smyslem odlehčovacích 
služeb? V zákoně č. 108/2006 o  
sociálních službách byste nalezli 

tuto definici: „Odlehčovací služby 
jsou terénní, ambulantní nebo po-
bytové služby poskytované osobám, 
které mají sníženou soběstačnost z 
důvodu věku, chronického onemoc-
nění nebo zdravotního postižení, o 
které je jinak pečováno v jejich při-
rozeném sociálním prostředí. Cílem 
služby je umožnit pečující fyzické 
osobě nezbytný odpočinek.“

Jinými slovy – smyslem odleh-
čovacích služeb je ulevit a odleh-
čit těm, kteří se doma starají o 
nemocného nebo starého člově-
ka, který se už sám o sebe nedo-
vede postarat a je na péči svých 
blízkých odkázán. Naši pracovní-
ci přicházejí a na dohodnutý čas 
zastupují pečující členy rodiny, 
kteří si takto mohou na čas od-
dechnout, nabírat nové síly, pří-
padně vyřídit neodkladné zále-
žitosti.

Další chystané nebo již realizo-
vané změny vyplývají ze zhoršené 
ekonomické situace a nejistých vy-
hlídek na financování sociální ob-
lasti ze strany státních a územních 

orgánů v budoucnu. Tento vývoj 
nutí prakticky všechny poskyto-
vatele sociálních služeb adekvát-
ním způsobem na něj reagovat a 
hledat řešení. HHV proto rozhod-
lo o zpoplatnění svých doposud 
bezplatných služeb, a to již od 1. 
1. 2010 a v přímém kontextu s již 
popsaným rozšířením nabízených 
odlehčovacích služeb.

S platností od 1. 12. 2009 byly 
zavedeny poplatky za půjčová-
ní zdravotních a kompenzačních 
pomůcek. Všechny ceny, které po-
važujeme za rozumné a nebudou 
mít významnější dopad do rodin-
ných rozpočtů, zveřejníme do kon-
ce roku na našich webových strán-
kách.

Věříme tomu, že zpoplatnění na-
šich služeb přijme veřejnost s po-
chopením a naše nové služby při-
vítá. Smyslem těchto našich kroků 
není vydělávat na nemocných a 
starých lidech, ale zajistit pokrytí 
vlastních nákladů, abychom vůbec 
mohli i nadále své služby posky-
tovat. Navíc k faktickému nárůs-

tu nákladů našich uživatelů by ne-
mělo dojít, neboť na pokrytí těchto 
poplatků lze čerpat sociální pří-
spěvek. Rádi poradíme, co je nut-
né k tomu udělat.

Vážení čtenáři, na závěr z jiného 
soudku. V uplynulých měsících a 
týdnech jsme se obraceli na někte-
ré z Vás s žádostí o finanční pod-
poru našeho Hospicového hnu-
tí. Jsem rád, že mohu konstatovat, 
že jsme se často setkávali s pocho-
pením a vlastně jen díky tomu se 
nám v této chvíli téměř podařilo 
pokrýt rozpočtované náklady za-
jišťující naše přežití bez omezení 
našich služeb. Všem dárcům tímto 
upřímně děkujeme a rád bych se k 
tomuto tématu vrátil v Novoměst-
sku začátkem příštího roku, kdy již 
bude možné uvést konečnou část-
ku, kterou se podařilo tímto způ-
sobem získat, a zveřejnit seznam 
všech pro nás tak důležitých dár-
ců a sponzorů.

Ing. Petr Havlíček. 
ředitel 

Hospicového hnutí - Vysočina

Nový sad krajových a starých odrůd u Horního dvora 
vin ve Žďárských vrších vysadila po-
dél cest, na mezích, v obnovených či 
nově založených sadech stovky jab-
loní, třešní a hrušní. V letošním roce 
bylo na území CHKO vysázeno na 
pěti místech 130 jabloní, 35 hrušní, 
16 třešní a višní a 14 slivoní, z toho 
v nově zřízeném sadu pod Horním 
dvorem u Nového Města na Moravě 
25 jabloní v 8 druzích (Boscoopské 
červené, Citrónové zimní, Jadernič-
ka moravská, James Grieve, Malino-
vé hornokrajské, Řehtáč soudkovitý, 
Strýmka a Studniční).

Ondřej Bystřický, správa CHKO, 
foto Martina Drápalíka 

na poslední straně

Tradice pěstování ovocných stro-
mů a jejich samotné odrůdy jsou 
kulturním dědictvím uchovávaným 
a rozvíjeným po mnohá staletí. Pí-
semné zmínky o existenci sadů na 
našem území pochází již ze 12. stole-
tí, ovocné stromy však naši předko-
vé využívali o tisíce let dříve. Ovoc-
né stromy se od nepaměti podílí na 
spoluvytváření rázu kulturní krajiny, 
často jsou propojujícím prvkem vol-
né krajiny a obydlených částí. Tuto 
funkci plní zvláště jakožto součást 
selských sadů u domů, ale i ovocná 
stromořadí, aleje i soliterní stromy v 
polích či loukách. Extenzivní sady, 
přestože nedosahují takové produk-

ce jako sady moderní – intenzivní, 
vykazují svůj velký význam nejen z 
hlediska estetického, ale jsou velmi 
často díky svému polokulturnímu 
prostředí domovem mnoha druhů 
chráněných živočichů a rostlin.

V čem se liší krajové a staré od-
růdy? Odrůda je krajová v oblasti, 
kde vznikla a kde se také rozšířila. 
Příkladem je odrůda jabloně Jader-
nička moravská, která je považová-
na za valašskou či moravskou krajo-
vou odrůdu. Stará odrůda je taková, 
která vznikla zhruba před 100 lety a 
více a je pěstována po generace, ať už 
v místě svého vzniku, nebo i jinde. 
Některé odrůdy se osvědčily a často 

dostaly i krajová jména, např. Bos-
coopské nazývané Kožušky, přesto 
zde nejsou krajovými, protože pů-
vodně pocházejí odjinud, v tomto 
případě z Holandska. Krajové a staré 
odrůdy představují pestrost a různo-
rodost, která tak často mizí z našeho 
stále více uniformního světa. Mno-
hé z nich jsou přizpůsobeny míst-
ním podmínkám a odolávají lépe 
škůdcům, chorobám a mrazu. Jejich 
ovoce vyniká spektrem svých chutí, 
vlastností či využití, jsou tedy míst-
ní jedinečností.

Správa CHKO Žďárské vrchy od 
roku 1999 v rámci projektu záchra-
ny původních odrůd ovocných dře-

Tři kříže nad městem se snad znovu 
stanou viditelnou dominantou

klad po vzoru Zelené hory u Žďáru 
nad Sázavou vyňaty z lesního půdní-
ho fondu.
Tři kříže by se tak mohly brzy stát 
nejen krásně viditelnou,  ale také více 
navštěvovanou městskou památkou. 
První malou pobídkou k příjemným 
vycházkám je dřevěné odpočívadlo 
– lavičky kryté stříškou umístěné 
pod vrcholem kopce u parkoviště. A 
Ing. Bohumil Dostál, městský hajný,  
plánuje dál: „Chtěl bych vedle odpo-
čívadla umístit ještě stojan s nástěn-
kou a na ní zveřejnit alespoň část z 
velmi zajímavé  brožurky „Kaplisko“, 
pojednávající o historii tohoto mís-
ta, kterou v roce 2000 napsal a pro-
střednictvím Horáckého muzea vy-
dal  Ing. Jaromír Černý.“                 EJ

Pamětníci vzpomínají a staré foto-
grafie dokládají, že kopec nazývaný 
v mapách Kalvárie a v běžném ho-
voru Tři kříže nebýval vždy zalesně-
ný a tři kamenné kříže bývaly z dál-
ky vidět. Přání vykácet stínící stromy 
a dát dominantě nad městem zno-
vu vyniknout se v posledních letech 
často objevovala. Nezapadala, ale na-
rážela na to, že část pozemků pod vr-
cholem kopce je v soukromých ru-
kách. A majitelé těchto pozemků si 
přáli těžit dřevo.
V současné době myšlenka odhalit 
vrchol kopce znovu ožívá. Přísluš-
ní pracovníci městského úřadu jed-
nají s majiteli pozemků o odkoupení 
nebo výměně za jiné pozemky. Tak-
to nabyté pozemky by byly napří-
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Pes sice nevyléčí, ale dokáže 
hodně pomoci při uzdravování

Slovo canisterapie se objevuje 
v současné době stále častěji a ve 
volném překladu znamená tera-
pii s pomocí psa. Jedná se způsob 
terapie, který využívá pozitivní-
ho působení psa na zdraví člově-
ka, přičemž klade důraz především 
na řešení problémů psychologic-
kých, citových a sociálně-integrač-
ních a působení na fyzické zdraví 
člověka je u ní druhotné. Uplatňu-
je se při navazování kontaktu s pa-
cienty, kteří obtížně komunikují, 
při práci s mentálně postiženými, 
v logopedické a rehabilitační pra-
xi, při výskytu apatie a jako součást 
komplexní terapie v geriatrii.

Vzhledem k pozitivním účin-
kům této metody jsme se rozhod-
li, že ji vyzkoušíme i v Novoměst-
ských sociálních službách, s cílem 
netradičně vyplnit volný čas na-
šich uživatelů, odpoutat pozor-
nost od denních starostí, zlepšit 
jejich náladu a psychickou poho-
du. Lze říci, že tento úkol se nám 
podařilo splnit. Návštěva Martiny 
Kohoutové a Evy Mifkové a jejich 
pejsků z  centra Kamarád z Bíl-
ku u Chotěboře se v našem zaří-
zení setkala s velkým ohlasem a s 
žádostmi o další návštěvu psích 
mazlíčků.

zaměstnanci  NSS

Předvánoční zastavení
Opět po roce přišel předvánoční 

čas. Je to období radostného oče-
kávání a těšení.  Každou advent-
ní neděli se zapalují svíce – míru, 
víry, lásky a naděje. V této době se 
chystáme na příchod Vánoc. Zdo-
bíme své domovy,  pečeme cukro-
ví,  sháníme dárky a zamýšlíme se 
nad smyslem Vánoc. I my jsme se 
na chvíli zastavili a zamysleli. Se-
tkali jsme se u kapličky, abychom 

rozsvítili vánoční strom a zazpí-
vali si pár krásných českých ko-
led. Strávili jsme krásný podvečer, 
kdy jsme se mohli tiše zasnít a za-
poslouchat se. Vždyť právě v čase 
předvánočním a vánočním je doba 
na společná setkávání a my jsme 
moc rádi, že jsme se sešli a že jsme 
si společně zazpívali a potěšili se.   

za Občanské sdružení Jiříkovice
Ing. Ilona Komínková

Historie se opět přepisuje - jsme zpět
Po minulé blamáži ve čtvrtfiná-

le Amatérské florbalové ligy, kdy 
jsme vypadli se Zbýšovem 3:4, 
jsme si potřebovali napravit re-
putaci a získat dostatek bodů na 
boj o čelo tabulky. Příležitost jsme 
dostali na dalším turnaji, který 
se konal v neděli 22. listopadu v 
Brně.

Základní skupinou jsme proje-
li jako nůž máslem, jedině dru-
hé utkání s VP týmem bylo vyrov-
nané, ale v závěru jsme rozhodli v 
přesilovce a vyhráli 2:0. Další dvě 
utkání skončila 5:1 a 4:0. První 
místo ve skupině nám do čtvrtfi-
nále přisoudilo Fbc Medvědy...

Zpočátku vyrovnané utkání se 
dostávalo stále více pod naši kon-
trolu a vyhráli jsme jej zaslouže-
ně 3:1. V semifinále nás čekal sou-
peř ze základní skupiny, ABTA 
Elements. Shodně jako ve skupině 

jsme brzy obdrželi gól, ale násled-
ně jsme soupeře již k ničemu ne-
pustili a vyhráli jsme 6:1.

Jedinou překážkou v získání po-
háru bylo tedy finále. To jsme ode-
hráli s VP týmem, jenž byl v tabul-
ce na druhém místě, o 2 body před 
námi. Tento turnaj se nám povedl 
i v posledním utkání a zodpověd-
nou hrou a nasazením jsme sou-
peře nepustili do téměř žádné vy-
ložené šance krom jedné, kterou 
proměnil. To ovšem nic nezměni-
lo na vítězství 4:1, zisku 14 bodů a 
získání poháru pro vítěze.

Tímto skvělým výsledkem jsme 
se vrátili do boje o vítězství v lize. 
Před Vánoci nás čeká další turnaj, 
který ukončí první polovinu sezó-
ny a kde se pokusíme opět získat 
co nejvíce bodů.

Tomáš Mrázek, Orel jednota 
Nové Město na Moravě

Městský úřad informuje fyzické a právnické osoby, že ve čtvrtek dne  
31. 12. 2009 bude Městský úřad Nové Město z provozních důvodů uza-
vřen (nařízená „celozávodní“ dovolená), Informační centrum Nové 
Město na Moravě bude dne 31. 12. 2009 v provozu od  9.00 do 13.00 
hod. Děkujeme za pochopení.  Mgr. Petr Hanych, tajemník MěÚ

Krátce
 Dne 8. prosince úspěšně proběhla závěrečná kontrolní prohlídka 

a byla zkolaudována parkovací místa na ul. Mírová - 65 parkovacích 
stání, veřejné osvětlení, nové chodníky a kontejnerová stání.

 Občané se zajímají o možnosti příjmu televizního signálu po nástu-
pu digitálního vysílání. V Hovorech s občany bylo zodpovězeno, že 
instalaci individuálních satelitních antén město na svých domech 
nepovolí.

 Havárie v bytových domech v době vánočních svátků je třeba ozná-
mit bytovému techniku města (Marcela Kratochvílová, tel. č. 724 775 
895). Pokud bude po příjezdu zjištěno, že se nejedná o havarijní stav, 
který by musel být řešen neodkladně, bude oprava včetně nákladů na 
pohotovost hrazena nájemníkem.



Svoz komunálního odpadu 
o vánočních svátcích 

Město Nové Město na Moravě oznamuje změny ve svozu komunálního 
odpadu prováděného společností TS služby s.r.o. Nové Město na Moravě 
v době vánočních svátků:
• pondělí  21. 12. 2009 – náhradní svoz bude v sobotu 19. 12. 2009
pondělní svoz: Rokytno, Studnice, Maršovice, ulice Maršovská, Bezručo-
va, Čapkova, Mrštíkova, Karníkova, Vančurova, Luční + cizí obce a firmy
• úterý 22. 12. 2009 – náhradní svoz  bude v  neděli 20. 12. 2009
úterní svoz:  ulice  Petrovická, Německého, Němcova, Jamborova, Pod-
louckého, Blažíčkova, Dukelská, U Jatek, Veslařská, Bělisko, Na Výsluní, 
Lesní, Polní, Zahradní, Sportovní, Leandra Čecha, Makovského, Šimko-
va, Štursova, Tyršova - od ul. Žďárská po křižovatku, Radnická, Hornic-
ká, Budovatelů, Vlachovická, Pohledec,  Jiříkovice, Slavkovice, Petrovice 
+ firmy
• středa 23. 12. 2009 -  náhradní svoz bude v pondělí 21. 12. 2009
středeční svoz:  ulice Školní, Žďárská – bytovky + ostatní, Palackého, Ne-
časova, Purkyňova, Mendlova, Pavlovova, Drobného, Mírová - sídliště + 
rodinné domy, Horní, Výhledy, Smetanova, Tyršova, Křenkova, Monseo-
va + cizí obce a firmy
• čtvrtek 24. 12. 2009 – náhradní svoz bude v úterý 22. 12. 2009
čtvrteční svoz: ulice Masarykova, Komenského náměstí, Vratislavovo ná-
městí, směr Nová Ves, Jánská, Brněnská, Soškova, Křičkova, Nádražní, 
Malá, Hájkova, Nezvalova, Hlinné + cizí obce a firmy
• pátek 25. 12. 2008 – náhradní svoz bude ve středu 23. 12. 2009
páteční svoz: cizí obce a firmy
• pátek 1. 1. 2010 – náhradní svoz bude v sobotu 2. 1. 2010
páteční svoz: cizí obce a firmy

Podle obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 čl. 8 odstavec 4, písmeno c) 
je vlastník svozové nádoby  povinen  zajistit přistavení sběrných nádob 
ve večerních hodinách předchozího dne nebo v ranních hodinách svozo-
vého dne (nejpozději do 5,00 hod.) a úklid nejpozději ve večerních hodi-
nách svozového dne. 

Pokud nebude sběrná nádoba ke svozu přistavena v daném termínu, 
bude vyvezena při dalším řádném svozu.

POZOR! Pokud není změna termínu svozu zbytkového komunálního 
odpadu oznámena hlášením místního rozhlasu, v Novoměstsku nebo na 
internetových stránkách města, probíhá svoz podle normálního režimu 
svozu.                                                     Marcela Kratochvílová, odbor ISM

Stomatologická pohotovostní služba
Ošetření je poskytováno v době 9 – 12 hod.   
24. 12. MUDr. Foltan U Zbrojnice 404 Svratka, 25. 12. MUDr. Semerádo-
vá,  Palachova 35, Žďár n.S., 26. 12. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár 
n. S. 27. 12. MUDr. Šmídek, Palackého nám. 32, NM, 1. 1. MUDr. Kaš-
parová, Nová Říše 624/2 , 2. 1. MUDr. Michalová, Komenského 6, ZR, 3. 
1. MUDr. Michal, Komenského 6 ZR, 9. 1. MUDr. Blaháková, Vratislavo-
vo nám 12, NM, 10. 1. MUDr. Vránová, Zahradní 580. Bystřice n.P., 16. 1. 
MUDr. Bajerová, Vratislavovo nám. 12, NM, 17. 1. MUDr. Ouředníčková, 
Masarykovo nám. 6, V. Bíteš. Aktuální změny na www.nnm.cz.

Novoměstské bloudění – výsledky
V sobotu 28. listopadu se usku-

tečnil  závod pro veřejnost v ori-
entačním běhu. Zváni byli všich-
ni od nejmenších po nejstarší. Na 
tratě, které vedly jak Korunou, tak  
novoměstskými ulicemi, se vyda-
lo kolem třiceti závodníků. Někte-
ří se, po úspěšném absolvování té 
nejjednodušší tratě, vydali na trať 
náročnější. Doufáme, že si všichni 
odnesli krásné zážitky. 

Na stupních vítězů na trati, kte-
rou absolvovali jako první, se 

umístili tito závodníci:
T1: 1. Horákovský René, 2. Raus 

Štěpán, 3. Honková Kristýna
T2: 1. Mareček Šimon, 2. Kinco-

vá Verunka, 3. Slonková Marta
T3: 1. Rajnošek Matěj, 2. Vesel-

ský Martin, 3. Kamenický Jero-
ným

Další výsledky i s dosaženými 
časy najdete na našich stránkách. 

Všem děkujeme za účast a těší-
me se na vás při další akci. 

SK Orientační sporty

Biatlonová příprava
Novoměstský biatlonový do-

rost, jmenovitě Michal Žák, Ma-
těj Trávníček, Vojtěch Zahrad-
ník, Lukáš Dostál, Jakub Marshall 
trénuje  při současném nedostat-
ku sněhu v Česku v rakouském 
Obertilliachu, v nadmořské výš-
ce 1450 metrů. ,,První soustře-
dění ve dnech 21. listopadu  až 
1.  prosince proběhlo za sluneč-

ného počasí při teplotách oko-
lo nuly, kdy se lyžovalo převážně 
na umělém sněhu. Druhé soustře-
dění bylo naplánováno  od 6.do 
14.prosince. A 19. až 20. prosince 
se má uskutečnit první kolo Čes-
kého poháru v biatlonu, kdy po-
řadatelem je Harrachov.“, dodává 
trenér Jirka Žák.

SGNM

Hlíva ústřičná - Pleurotus ostreatus
Se začínajícím podzimem - koncem září se objevují první plodnice, kte-

ré rostou až do zámrazu. Klobouk je šedofialový, lupeny bílé, třeň bělavý 
krátký. Roste na dřevě listnatých stromů javorů, jasanů, osik a dalších. Ve-
lice často na pařezech. Dá se poměrně snadno pěstovat na slámě nebo na 
upravených dřevěných špalcích. Její rychlost růstu je závislá na vlhkosti 
a teplotě. Na připojené fotografii ukazuje přiložená krabička zápalek veli-
kost plodnice, která vyrostla za jedenáct dnů.

V literatuře se velice často dočteme o léčivých účincích této houby. 
V čínské medicíně je ordinována jako prostředek na dlouhověkost. Z té-
to oblasti pochází nejvíce poznatků o užitkovosti hub. V současnosti se 
této houby na světě pěstuje okolo milionu tun ročně a většina je vypěsto-
vána v Číně.

Fotografováno 7. 11. 2004 u Řečice.
Tímto příspěvkem končí letošní série článků o houbách, které se vysky-

tují v našem okolí. Byly vybírány takové druhy, které mohou být pro zá-
jemce zajímavé a užitečné. Je to jenom nepatrné množství, když podle li-
teratury se na zeměkouli vykytuje kolem šesti tisíc druhů hub.

Závěrem přeji i pro další rok všem, kdo se věnují houbám, hodně zají-
mavých nálezů, aby přispívali k dalšímu, lepšímu poznávání.

Oldřich Pojezný
Barevná fotografie na poslední straně.

Bruslení
zimní stadion

Žďár nad Sázavou
23. 12. 13,15-14,45
24. 12.   9,45-11,15
25. 12. 10,15-11,45 
  a v 16,30-18,00
26. 12. 11,30-13,00   
 a v 18,30-20,00
27. 12. 11,30-13,00
28. 12.   9,30-11,00
29. 12.   9,30-11,00
30. 12.   9,30-11,00
31. 12. 12,00-13,30

Pro ty, kteří chtějí začít v novém 
roce plnit vánoční předsevzetí 
ohledně cvičení  - mohou začít 
od 5. ledna 2010. 
Každé úterý a čtvrtek v 18:00 
hod v tělocvičně gymnázia si 
s Vámi ráda zacvičí aerobik 
a step aerobik  Vlasta Fialová.

Do nového roku přeji hodně štěs-
tí a zdraví Všem příznivkyním.

Aquaaerobik,  
plavání rodičů 

s dětmi do 4 let 
a plavání kojenců, 

začínají od 19. 1. 2010 
ve wellness centru hotelu SKI. 

Informace tel.: 605 918 261, 
736 171 539.

Jóga pro začátečníky

Cvičení je vhodné pro ženy i 
muže každého věku. Cvičební 
hodina se skládá z relaxace, fy-

zického cvičení a dechového cvi-
čení. Procvičíte si tělo, uvolníte 

mysl a doplníte energii.
Každé pondělí 17,30 – 19,00 ve 
fitcentru na Vratislavově nám., 
od  1. února do 7. června, vede 

Jitka Kellerová, kursovné 800 Kč, 
studenti, MD, nezaměstnaní a 

důchodci 600 Kč.
Zájemci vyplní do 22. ledna 

2010 přihlášku v IC  nebo se ob-
jednají mailem na adrese: 

jkellerova@gmail.com

Informace lze získat a kursov-
né zaplatit 28. ledna od 16,30 

do 17,30 a 29. ledna od 15 do 16 
hodin v 1. poschodí Zdravěnky.

SYSTÉM

Jóga
v denním životě

HARMONIE TĚLA,

MYSLI A DUŠE

INZERCE
• Prodám v Radňovicich byt v OV 72m2. 1,5 mil. Kč  tel. 733 397 981
• Obraz  – krajina, kostelní interiér od O. Blažíčka, krajinu po roce 1945 od   
J. Jambora  koupí sběratel.  Platba hotově, čestné jednání. Tel: 777 75 75 00
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Kosmetické, nehtové 
a solární  studio

Veronika Ptáčková

od 1. 1. 2010
na nové adrese:

Palackého nám. 15
(ve dvoře restaurace U pasáčka)

tel. 774 620 816

ZEDNICTVÍ
Josef Ondřejka

Maršovice 82

Provedu veškeré zednické 

práce, obklady, dlažby aj.

Mob. 777 675 223

Cena za inzerci
v roce 2010

se mírně zvýší
V souvislosti se zvýšením DPH z 

19 % na 20 % se mírně zvýší  cena 
za inzerci v Novoměstsku.

Ceník zveřejněný na stránkách: 
http://noviny.nmnm.cz/inzerce.pdf
bude obměněn. 

Podmínky pro poskytnutí sle-
vy 10 % zůstávají stejné (tři a více 
opakování stejné inzerce).

Zájemcům zasíláme ceník ve for-
mátu pdf na e-mailové adresy.

2009 DPH 19 % 2010 DPH 20 %

celá strana
 9000 Kč 9076 Kč

polovina strany
 4600 Kč 4639 Kč

čtvrtina strany
  2400 Kč 2420 Kč

osmina strany
 1300 Kč 1311 Kč

šestnáctina strany
 700 Kč 706 Kč

dvaatřicetina strany
 380 Kč 383 Kč

doplňkové plochy
 500 Kč 504 Kč
 250 Kč 252 Kč

SILVESTROVSKÉ RACHEJTLE
 zábavná pyrotechnika

 rakety, vulkány, světlice, ohňostroje
 silvestrovská výzdoba, čepičky aj.
 špagety-sprej, konfety, serpentýny   

Kalendáře a diáře 2010
Otevřeno 24. 12. a 31. 12. 8-15 hod.

INZERCE
• Přenechám hrobové místo na ka-
tol. hřbitově v NM, rám a pomník, 
tel. 602 940 375
• Rozv. SŠ 56/160 sport. zam. hledá 
hodného přítele na trávení společ-

ných chvil. ZR a okolí. Tel. 777 096 
476.
• Prodám levně sjezdové carvingo-
vé lyže (170 cm). tel. 728 230 567
• Prodám auto Fiat Brava 1.2 80Kw/

16V, rok výroby 2000, najeto 110 tis. 
km. Tažné zařízení, garážované. Níz-
ké povinné ručení. Cena dohodou. 
Foto zašlu na e-mail. Tel.: 603 344 
020, email: michal.obr@seznam.cz 

Sdružení 
Nové Město na Moravě o.s.

EZOP – Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež

Občanská poradna
Raná péče

Sociálně aktivizační služby
 pro rodiny s dětmi

Osobní asistence

Děkujeme Vám za spolupráci 
a podporu. Přejeme příjemné 

prožití vánočních svátků
 a mnoho úspěchů v roce 2010.

tel./fax: 566 615 270
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Setkání
Nových Měst
2010

Nové Mesto nad Váhom

Slovensko, Trenčínský kraj

Počet obyvatel: 21.000

www.nove-mesto.sk
Město leží na úpatí Malých Karpat na 

pravém břehu Váhu. Díky své poloze na 

křižovatce starých obchodních cest se 

brzy z malé slovanské osady stala osada 

tržní. Po této stezce chodili patrně do Ni-

try také sv. Cyril a Metoděj. První písem-

ná zmínka o městě pochází z roku 1253, 

kdy uherský král Béla IV. udělil svobo-

dy měšťanům za jejich věrnost při vpádu 

Tatarů. V 15. století město napadli husité, 

v 16. století Turci a v období stavovských 

povstání  císařská vojska. Poté byly okolo 

města postaveny hradby. 

Mezi nejkrásnější sakrální památky 

města patří opevněný kostel Narození 

Panny Marie, jehož věž  je odkloněna o 

107 cm od své osy a patří tak k nejšik-

mějším stavbám na Slovensku.

Nahoře: Unikátním houbařským úlovkem, hlívou ústřičnou obřích roz-
měrů,  uzavíráme letošní malé výpravy za zajímavými houbami na Novo-
městsku. K textu  na str. 7.

Hodně zdraví, 
štěstí a úspěchů 
v roce 2010 přejí 
občanům Nového 
Města na Mora-
vě a dalším čtená-
řům Novoměst-
ska

redakční rada 
a redakce 

Novoměstska.

Vydání příštího čísla 
Novoměstska je plá-
nováno na polovinu 
ledna 2010.

Nahoře: Vlasta Sattlerová, pracovnice Novoměstských sociálních služeb (uprostřed, po pravici Livie Klauso-
vé), byla oceněna jako jedna z nejlepších českých pečovatelek o seniory.  K textu  Vlasta Sattlerová… na str. 3.

Nahoře: Informační centrum nabízí zajímavý 
vánoční dárek, který potěší každého Novoměšťá-
ka - trička a hrnky se siluetou Nového Města na 
Moravě.Trička  z kvalitního materiálu a v několi-
ka barevných variantách jsou ušita v ČR. Dětská 
se dle velikosti prodávají za 130 a 150 Kč, dám-
ská a pánská za 280 Kč. Vpravo: Skauti novo-
městského střediska Bílý štít zasadili prvních 25 
jabloní v nově vzniklém chráněném sadu u Hor-
ního dvora. Foto: Martin Drápalík K textu Nový 
sad… na str. 5.


