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Novoměstsko

71. ročník

E.ON Zlaté lyže
a 2. ročník

Tour de Ski
31. prosince a 1. ledna

Nemožné na počkání, 
zázraky do tří dnů

Tak by se dalo charakterizovat úsi-
lí pořadatelů Tour de Ski v Novém 
Městě na Moravě. Když se v průběhu 
Štědrého dne spustil déšť, zdálo se, že 
je po naději. Štěstí však stálo při nás 
a mráz, který přišel s dvoudenním 
zpožděním, umožnil novoměstským 
bafuňářům zahrát koncert s virtuo-
zitou jim vlastní. Smekám klobouk 
a vyslovuji uznání všem, kteří umož-
nili tisícům diváků v areálu Ski a mi-
lionům sportovních příznivců u nás 
i v zahraničí v přímém televizním 
přenosu sledovat nevšední zážitek. 
Prostřednictvím nejvýznamnější 
akce běžeckého lyžování na přelo-
mu roku 2008 a 2009 se Nové Město 
na Moravě velmi dobře prezentova-
lo v kraji Vysočina, v České republi-
ce i za jejími hranicemi. 

Děkuji. Byli jste skvělí.
Zdeňka Marková, 

starostka města
Pořadatelé zariskovali, mrazy při-

šly, závody se vyvedly. Pravda, pro 
současné  nejlepší české lyžaře Luká-
če Bauera a Kamilu Rajdlovou (na 
snímku vpravo) možná o něco méně, 
než si původně představovali.

O závodech E.ON Zlatá lyže Tour 
de Ski více uvnitř listu. EJ

Osvětlení u Kazmíráku
Po zdržení způsobeném kom-

plikacemi v přípravě akce bylo 
uvedeno do provozu osvětle-
ní u Kazmírova rybníka. Čet-
nost a výška světelných bodů je 
navržena tak, aby v kombinaci 
s vlastními svítidly byly splněny 
normové požadavky na inten-
zitu osvětlení. Jako osvětlova-
cí prvky jsou prozatím osazena 
standardní svítidla používaná 
v síti veřejného osvětlení S Ci-

ty 86 005. Jejich osazení je však 
uvažováno jako dočasné, v rám-
ci architektonického ucelová-
ní městského mobiliáře a ve-
řejného osvětlení v historickém 
jádru města a jeho nejbližším 
okolí by měla být následně na-
hrazena architektonicky hod-
notnějšími osvětlovacími body, 
esteticky navazujícími na osvět-
lovací prvky, které budou vybrá-
ny pro použití v centru města. 

Svítidla City pak budou použi-
ta na obměnu standardních stá-
vajících svítidel ve staré síti. Vě-
říme, že nové osvětlení přispěje 
ke komfortu a bezpečnosti v té-
to části města. Samozřejmos-
tí je dokončení úpravy překopů 
a dotčených povrchů, které bude 
provedeno jakmile to umožní 
klimatické podmínky.  

Lubomír Kubík
odbor ISM
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Narození

Jubilanti

Horácké muzeum

Úmrtí
 24. 12. Miloš Růžička (1947)
 1. 1. Jaroslav Mošner (1932)
 1. 1. Jaroslav Randis  (1971)
      (v poslední době žil v Brně) 
 4. 1. Helena Sysová (1938)

Klub seniorů

Horácká galerie

Kulturní dům

Kino

Klub maminek
Zvoneček

ZUŠ Jana Štursy

Z významných
výročí 19. 1. Keramická dílna pro ma-

minky i děti: Pojďte s námi pro-
budit svoji kreativitu a vyrobte si 
originální dílko do bytu. Zpraco-
vat hlínu není těžké a tvořit budou 
i dětičky! Vede: Alena Sobotková
21. 1. Drátování: Vyrobíme si sví-
cen pro zimní večery. Ozdobíme si 
ho korálky a také barvami na sklo. 
S sebou menší skleničku (např. od 
dětské výživy zbavenou etiket) 
26. 1.  Pohybové hrátky s říkanka-
mi  -  Cvičení se sněhuláky: Umíte 
postavit doma sněhuláka, lyžovat 
nebo bruslit? Zdá se Vám to divné? 
My Vás to naučíme! Vede: Jindřiš-
ka Nečasová
28. 1. Múzička: Přijďte si s ná-
mi zazpívat, zaskotačit a zahrát 
na jednoduché hudební nástroje. 
Vede Jana Kabrdová

Herna pro děti vždy od 8.30 h., 
vstupné na všechny akce - 30 Kč za 
rodinu.

Horácké muzeum Vás zve na výstavu „Panenky v krojích“, kde je k vidění 
zhruba šest desítek panenek z dílny tří autorek – Dagmar Jurčíkové, Ma-
rie 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. 
Výstava bude přístupná  do konce ledna 2009;  otevírací doba: úterý-
-sobota: 9.00-16.00 hod. 
O tvorbě autorek panenek v krojích Marie Žilové a Evy Jurmanové  byla 
štábem ČT natočena reportáž, která byla uvedena v rámci cestopisného 
cyklu Toulavá kamera.
◆ David Mahel „Komiks – malby“ Výstava mladého autora, absolventa 
oboru designu na SŠUŘ v Brně. Vernisáž se uskuteční v úterý 3. 2.  v 18.00 
hodin. Výstava, která je uspořádána ve spolupráci s Lysinou leninou, po-
trvá do soboty 28. 2. 

 8. 12. Nikolas Starý
 16. 12. Kevin Vollebregt
 16. 12. Šárka Stará
 16. 12. Antonín Petr
 19. 12. Alexandr Horváth
 20. 12. Amálie Váchová
 21. 12. Natálie Holečková
 27. 12. Tereza Ester Kamenická

 26. 1. Ing. František Martinec 75 let
 29. 1. Marie Jarinová 75 let
 31. 1. František Bartoň 75 let

18. 1., 16 h. - Hornobojani
Nedělní odpoledne s krojovanou 
dechovou hudbou z Horních Boja-
novic; vstupné 80 Kč

po 19. 1., DPS, 15 h.  Country 
tance – nácvik na merendu vede 
M. Benediktová. 
čt 29. 1. Zájezd do Janáčkova di-
vadla v Brně na balet „Labutí je-
zero“, odjezd od KD v 17 h., cena: 
člen 200 Kč, host 270 Kč. Přihláš-
ky na akcích Klubu u H. Poukaro-
vé, tel. 566 652 810    

Hudební matiné
neděle 18. 1. v 10:00 hod.

sál ZUŠ  Monseova ul.
Představí se bývalí žáci školy,
kteří v současné době studují

na konzervatoři

19. 1. 1989  zemřel v Mělníku Vác-
lav Kejř (evangelický bohoslovec, 
synodní senior, 20. výročí úmrtí, 
narodil se 15. 10. 1904 v Bechlíně)
23. 1. 1969  zemřel v Praze Jaro-
slav Křička (hudební skladatel, 40. 
výročí úmrtí, narodil se 27. 8. 1882 
v Kelči)
24. 1. 2004  zemřel v Brně Josef Vy-
kutil (geodet, 5. výročí úmrtí, na-
rodil se 1. 9. 1912 v Olešné u No-
vého Města na Moravě) 
25. 1. 1989 zemřel v Novém Městě 
na Moravě Jiří Beranovský (stře-
doškolský učitel, lyžařský závod-
ník, trenér,  20. výročí úmrtí, na-
rodil se 25. 4. 1907 v Novém Městě 
na Moravě)
30. 1. 1919 zemřel v Brně Jan 
Evangelista Nečas (právník a spi-
sovatel, 90. výročí úmrtí, narodil 
se 25. 12. 1849 ve Studnicích)

17. so ve 20 h.
Vy nám taky, šéfe!
ČR 2008, komedie, 92 min, pří-
stupný, premiéra,  65 Kč - I „slab-
ší“ mohou zvítězit, pokud opravdu 
chtějí a snaží se. 
21. st ve 20 h. 
Stmívání
USA 2008, horor, české titulky, 122 
min, do 12 let nevhodný, premié-
ra, 65 Kč - Nefalšovaná teenager-
ská romance s prvky hororu.
24. so ve 20 h.
Mezi zdmi Filmový klub
Francie 2008, drama, české titulky, 
128 min, do 12 let nevhodný, pre-
miéra, 65 Kč - Vítězný snímek le-
tošního ročníku festivalu v Cannes 
vzbudil nadšené reakce  u festiva-
lové poroty i u diváků a  kritiky. 
Ukazuje širokou škálu emocí a je 
postupně nebo i zároveň vážný, 
citlivý, důrazný, pobuřující, vtip-
ný a palčivý.
28. st v 17,30 h.
Kung Fu Panda
USA 2008, animovaná komedie, 
česká verze, 92 min, přístupný, 
60 Kč - Panda Po se musí naučit 
kung-fu, aby zachránila Údolí Kli-
du před zlým sněžným leopardem. 
28. st ve 20 h.
Rallye smrti
USA 2008, akční, české titul-
ky, 105 min, do 15 let nevhodný, 
premiéra, 65 Kč -  Aktéry závodu 
jsou „obyvatelé“ jedné z nejtěž-
ších amerických věznic. Pravidla 
jsou jednoduchá - rychle, zběsile 
a co nejbezohledněji dojet do cíle 
jako první. 
31. so ve 20 h.
Hlídač č. 47
ČR 2008, drama - thriller, 108 
min, do 15 let nevhodný, 75 Kč - 
Příběh  o bolestném údělu člově-
ka, který, ovlivněn a poznamenán 
hrůznými válečnými zážitky, dou-
fá, že najde díky lásce, přátelství, 
práci a rodinnému štěstí ztrace-
nou rovnováhu.

Sdružení Nové Město na Moravě o. s.
pořádá prezentační výstavu

POZNEJTE NÁS!       22. 1. – 22. 2. 2009
v Horácké galerii   v Novém Městě na Moravě
Slavnostní zahájení ve čtvrtek 22. 1. 2009 v 17:00 h.
Program: • Otevření výstavy krátkým slovem
 • Kouzelník Kuba
 • Krátké animované filmy z naší dětské dílny

Vánoční ohlédnutí
Od dětí ze Základní školy 

z Malé ulice
Dne 17. prosince se konalo „Vá-

noční koledování“ v evangelickém 
kostele v Novém Městě na Moravě. 
Hlavními koledníky předvánoční-
ho zpívání byly děti ze ZŠ Malá 154. 
Svoji energii a živost vložily do vá-
nočních koled, které si všichni zajis-
té notujeme u vánočního stromeč-
ku. Proto o atmosféru vánočních 
chvil nebyla nouze. Již u vstupu si 
mohl posluchač osladit hudební 
chvilku kousky lahodného cukro-
ví, jež připravovaly opět naše děti. 
Výstavkou i dalších výrobků dětí – 
vánočních i nevánočních, si mohl 
každý příchozí přičichnout k blíží-
cím se vánočním svátkům. 

 Za doprovodu různých hudeb-
ních nástrojů, se kterými vystupo-
valy i děti samy, byli diváci a po-
sluchači vtaženi do nastávajícího 
veselí. Hlavními hosty byly pře-
devším MŠ a Centrum Zdislava 
z Nového Města. Někteří z odváž-
livců zde po vyzvání přispěli i svojí 
koledou či říkankou. Písní „Naro-
dil se Kristus Pán“ jsme se všichni 
rozloučili a rozešli do svých domo-
vů. Myslíme, že to bylo krásné uví-
tání Vánoc, co myslíte Vy?

kolektiv zaměstnanců
barevné foto z vystoupení na str. 3

Z Jiříkovic
V předvečer adventu jsme se se-

tkali u kapličky, abychom rozsvíti-
li vánoční strom a poslechli si pár 
krásných českých koled v podání 
našich jiříkovských děvčat. Poča-
sí nám sice moc nepřálo, o to pří-
jemněji však bylo všem u srdíčka. 
Strávili jsme krásnou „chvilku“, 
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 v tak hoj-
ném počtu a že jsme si společně 
zazpívali a potěšili se. Zvláštní dík 
patří především našim děvčatům. 
Pilně trénovaly a i přes trému nám 
moc pěkně zazpívaly. Poděková-
ní patří: Ilonce Komínkové, Ivance 
a Markétce Staré, Martině a Katce 
Vališové a Lucce Němcové.

za Občanské sdružení Jiříkovice
Ing. Ilona Komínková

Blanka Šperková – Radost z drátu 
(šperky, plastiky, kresby, do 1. 3.) - 
viz foto dole
Milan Janáček – Obrazy, grafika, 
ilustrace (do  1. 2.) 
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Sportuje se jak v tělocvičnách, například  při florbale  - foto vpravo k tex-
tu na str. 9,  či při aerobiku - foto vpravo dole k textu na str. 8, tak v přírodě. 
V tuhých lednových  mrazech ožil například Cihelský rybník - foto dole.

Adventních a vánočních akcí nabízel prosinec opravdu hodně. 
A byla by škoda si ještě nepřipomenout třeba Mikulášské čertohrátky v Ho-
rácké galerii (foto vpravo),  nebo dětské předvánoční tvoření v den Vánoční-
ho jarmarku v Horáckém muzeu (foto dole). Foto k Vánočnímu koledování 
dětí ze ZŠ Malá ul., viz text na str. 2,  je druhé odshora vpravo.
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Novoměšťáků je 
plná Evropa

Německo
1 Neustadt in Sachsen
2 Neustadt an der Spree
3 Neustadt an der Orla
4 Neustadt im Vogtland
5 Neustadt (Dosse)
6 Neustadt-Glewe
7 Neustadt in Holstein
8 Neustadt am Rübenberge
9 Neustadt (Hessen)
10 Neustadt über Leinefelde
11 Bergneustadt
12 Neustadt (Wied)
13 Neustadt Westerwald
14 Breuberg-Neustadt 
15 Neustadt an der Weinstraße 
16 Waiblingen-Neustadt 
17 Neuenstadt am Kocher 
18 Titisee-Neustadt 
19 Neustadt an der Aisch 
20 Neustadt an der Waldnaab 
21 Neustadt an der Donau 
22 Neustadt am Kulm 
23 Neustadt bei Coburg 
24 Bad Neustadt an der Saale 
25 Neustadt am Main 
26 Neustadt am Rennsteig 
27 Neustadt im Südharz 
Rakousko
28 Wiener Neustadt 
29 Neustadtl an der Donau 
Česko
30 Nové Město pod Smrkem 
31 Nové Město nad Metuji 
32 Nové Město na Moravě 
Maďarsko
33 Dunaújváros 
Slovensko
34 Nové Mesto nad Váhom 
Polsko
35 Nowe Miasto nad Pilica 
36 Nowe Miasto Lubawskie 

Slovo hejtmana
V listopadu loňského roku 

byla nově zvoleným zastupi-
telstvem kraje Vysočina schvá-
lena nová Rada kraje a já jsem 
měl tu čest být postaven do je-
jího čela. Velmi si vážím důvěry 
občanů, jak ji projevili ve vol-
bách, a vzápětí i našich zastupi-
telů, kteří mě pověřili vedením 
kraje v nastávajícím čtyřletém 
období. 

Konec roku bývá jakousi reka-
pitulací uběhlého času, začátek 
toho nového zase probíhá ve zna-
mení zamyšlení nad tím, co nás 
čeká. Já se dnes musím dívat pře-
devším dopředu. Rada kraje Vy-
sočina je složena výhradně ze za-
stupitelů zvolených za Českou 
stranu sociálně demokratickou. 
Tato skutečnost nám na jedné 
straně dává prostor pro usku-
tečňování myšlenek a projektů, 
jež považujeme za správné a pro 

naše občany užitečné. Na straně 
druhé cítíme s mými kolegy i tí-
hu zodpovědnosti za další roz-
voj kraje. 

Myslím, že se náš kraj vyvíjí 
celkem správným směrem a bý-
valé radě i panu hejtmanovi Mi-
loši Vystrčilovi jsem za to vyslo-
vil svůj dík. Doufám, že se bývalí 
čelní představitelé kraje i v roli 
opozičních zastupitelů nebudou 
utápět v malicherných půtkách 
a námitkách proti všemu, co bu-
deme dělat i jinak. Chci věřit, že 
budou stejně konstruktivní opo-
zicí, jak jsme se snažili být v mi-
nulém období my. Kraj Vysočina 

byl v práci svého vrcholného or-
gánu  - zastupitelstva – místem, 
kde docházelo v podstatných vě-
cech ke konsensu i za cenu jis-
tých kompromisů. Tomu při-
spívali i zastupitelé za sociální 
demokracii, přestože ne všech-
na rozhodnutí tehdejšího vedení 
byla námi přijímána bez výhrad. 
Nyní jsme v jiných rolích. Dou-
fám, že je všichni v zájmu obča-
nů našeho kraje nakonec důstoj-
ně zvládneme.

Nebudu teď široce slibovat a vy-
počítávat, co a jak budeme dě-
lat. Už samotný název strany, za 
kterou jsem byl zvolen, napoví-
dá naše priority. Sociální cítění 
a vzájemná solidarita silných se 

slabými jsou pro nás na prvním 
místě. 

Nedělám si iluze, že nás v tom 
nadcházejícím roce čeká pro-
cházka růžovým sadem. Přichá-
zející celosvětová krize se nás 
všech nějak dotkne. Jsem ale 
přesvědčen, že nám stále zůsta-
ne dost prostoru a možností pro 
dobrý život, k jehož kvalitě mů-
žeme všichni svým dílem při-
spět. Za nové vedení kraje vám 
mohu slíbit, že se budeme po-
ctivě snažit udělat pro to vše, co 
bude v našich silách a možnos-
tech. Do nového roku 2009 přeji 
pevné zdraví a vše dobré.

MUDr. Jiří Běhounek,
hejtman kraje Vysočina

V roce 2010 přivítáme Novoměšťáky z celé Evropy
V Novém Městě na Moravě se 

v roce 2010 uskuteční 32. setkání 
Nových Měst Evropy. Naše měs-
to se tak na tři dny stane místem 
setkání obyvatel českých, sloven-
ských, polských, maďarských, ně-
meckých i rakouských Nových 
Měst. Lidé, kteří sem přijedou, bu-
dou chtít nejen poznat naše město 
a setkat se s námi, jeho obyvate-

li, ale během bohatého kulturního 
programu nám i oni představí své 
město a jeho tradice. 

Každé Nové Město je jiné, jedno 
je vinařským centrem, druhé stře-
diskem průmyslu, další je zase ob-
líbenou turistickou oblastí, a přece 
všechna patří do velké rodiny ev-
ropských Nových Měst. Na strán-
kách Novoměstska budete mít 

možnost se postupně se všemi se-
známit. Jako první se Vám předsta-
ví polské město Nowe Miasto Lu-
bawskie, které se v roce 2007 stalo 
již 36. členem tohoto největšího 
evropského sdružení měst a obcí. 
Informace o sdružení Nová Města 
Evropy najdete i v češtině na www.
neustadt-in-europa.de. 

Mgr. Jaroslava Šmídková
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Hovory s občany 
� Bylo doporučeno přemístění autobusového nádraží k vlakovému ná-
draží (s volnou plochou u ČD pro autobusy počítá i Strategický rozvoj. 
dokument - viz foto), zajištění alespoň částečné místní autobusové přepra-
vy doplněním zastávek na znamení. Dále zazněl  návrh na jednání s Čes-
kými radiokomunikacemi o umístění rozhledny na vysílači na Harusově 
kopci, žádost o svedení vody na silnici ul. Žďárská tak, aby na občany ne-
stříkala voda z projíždějících aut. 

� Z Vratislavova náměstí by měly zmizet ošklivé kontejnery na tříděný 
odpad, přeje si jeden z občanů města. A dodal, že jím oslovení zastupite-
lé města s tímto názorem souhlasí. Souhlasí i starostka města. Dodala, že 
zřejmě nadešel čas k ráznému řešení. Zejména proto, že kontejnery jsou 
zneužívány podnikateli z centra města, kteří by měli svůj odpad likvido-
vat na vlastní náklady. 
� Proč je škvára a jiný posypový materiál na chodnících i v době, kdy 
nepadá sníh a kdy meteorologové dlouhodobě sněžení nepředpovídají? 
Některý posyp je z tak hrubého štěrku, že je pro chůzi i nebezpečný. Sta-
rostka města připomněla dřívější usnesení zastupitelstva města používat 
na chodnících  inertní materiál a nesolit. A připustila, že za déle trvajícího 
teplejšího počasí by bylo vhodné chodníky zametat. Pochopitelně za cenu 
zvýšených nákladů.  
� Odčerpají bazény v nemocnici a v hotelu Ski návštěvníky uvažova-
nému regecentru? Nemělo by se to stát, nemocniční bazén bude provozo-
ván v rehabilitačním režimu a hotelový bazén bude sloužit především ho-
telovým hostům. 
� Plánuje město výstavbu Domu na půli cesty (ubytování pro dospě-
lé chovance dětských domovů)? Neplánuje. Částečně by měl situaci ře-
šit Dům jistoty (s širším spektrem obyvatel). A vzhledem k relativně níz-
kému počtu mladých, kteří opouštějí dětské domovy, by se  měl o zřízení 
Domu na půli cesty nebo podobného zařízení zajímat kraj.

Podněty zastupitelů
na XIX. řádném zasedání zastupitelstva města dne 16. prosince: 

■ Ing. Jaromír Černý navrhl udělit čestné občanství města panu Jiřímu 
Brady. Starostka města přislíbila připravit návrh na udělení čestného ob-
čanství a slavnostní scénář pro ceremoniál předávání na první zasedání 
zastupitelstva města v roce 2009
■ Josef Brůna upozornil na problematiku podnájmu městských bytů bez 
souhlasu vlastníka – města. Dále upozornil na nutnost zapojení města do 
přípravy MS v biatlonu v roce 2013 a vytváření finančních rezerv na spo-
lufinancování projektů spojených s pořádáním šampionátu. 
■ Mgr. Jiří Maděra upozornil na nebezpečný pohyb chodců v křižovat-
kách ulic Školní, Tyršova, Sportovní. Žádal o nutné dobudování chodní-
ků na ulici Sportovní z hlediska bezpečnosti chodců – dětí a vyřešení par-
kování aut na ulici Tyršova před KD.
■ Michal Šmarda diskutoval nad problematikou projektu regenerační-
ho centra v Novém Městě na Moravě – objasnění důvodů neúspěchu v I. 
kole výzvy (citace stanovisek Úřadu regionální rady NUTS II. Jihovýchod 
a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Brno).
■ Věra Buchtová se dotázala na osobu garanta rozpočtu v místní části 
Olešná. Starostka města sdělila, že z důvodu neexistence osadního výbo-
ru v této místní části budou garantem rozpočtu této místní části jednotli-
ví správci kapitol.
■ Ladislav Sochor upozornil na nepořádek v okolí areálu SOŠ a SOU Bě-
lisko, požádal o změnu času relací místného rozhlasu v návaznosti na ko-
nání smutečních obřadů a dotázal se na nabídka realitní kanceláře na od-
kup hotelové ubytovny DUO. Tajemník MěÚ sdělil, že jsou k odprodeji 
na hotelové ubytovně DUO nabízeny pouze jednotlivé byty nebo nebyto-
vé prostory.
■ Martin Grepl poděkoval za dodělání osvětlení hráze Kazmírova rybní-
ka a požádal o dořešení povrchu chodníku vedoucího po hrázi Kazmírova 
rybníka (viz foto). Dále připomněl umístění dodatkové tabulky na parko-
viště za MěÚ, kterou zmiňoval na posledním zasedání ZM (večer a o ví-
kendech bude parkoviště sloužit i veřejnosti).

Poplatek za nakládání s komunálním odpadem
Zastupitelé města schválili pro 

rok 2009 zvýšení základního po-
platku za nakládání s komunálním 
odpadem o 20 Kč, tedy na částku 
480 Kč. 

Slevy a úlevy zůstávají nadále 

v platnosti,  a to ve stejném pomě-
ru jako v letošním roce (např. pro 
důchodce vy výši  50 % ze základ-
ního poplatku).

Hlavním důvodem pro zvýšení 
poplatku jsou: zvýšení ceny úlož-

ného a špatný odbyt vytříděných 
odpadů. Např. vytříděný papír 
již není vykupován, ale odběra-
tel vytříděného papíru sám žádá 
za převzetí poplatek  - ve výši 1 
Kč/kg.

Při projednávání rozpočtu města
na rok 2009 na XIX. řádném za-
sedání zastupitelstva města dne 
16. prosince 2008 byl předložen 
ale neschválen návrh zastupi-
tele Michala Šmardy, aby v pří-
padě, že  město nezíská finanč-
ní dotace na některé plánované  
investice (regenerační centrum, 
fotbalový stadion, Dům jistoty 
ul. Malá, 2. etapa rekonstrukce 
kulturního domu), byly pláno-
vané finanční prostředky z po-

loviny ponechány v investiční 
rezervě a v budoucnu použity na 
podporu rozvoje kvality bydlení,  
ze čtvrtiny využity  na podporu 
nové bytové výstavby a ze čtvrti-
ny  využity na příspěvky na pro-
jekty regenerace bytového fondu 
na území Nového Města na Mo-
ravě.

Mnozí zastupitelé se rovněž 
poměrně negativně vyjadřova-
li k neobvyklému a administra-

tivně velmi náročnému účtová-
ní v rozpočtu na rok 2009, které 
bude  letos poprvé použito na 
žádost obyvatel místních čás-
tí. Obyvatelé místních částí si 
od něj slibují, že  bude vůči nim 
spravedlivější než dřívější „spo-
lečné“ hospodaření.

Konkrétní údaje o rozpočtu 
na rok 2009 přineseme v příš-
tím čísle zpravodaje Novoměst-
sko. 

Novoměstská nemocnice
zatím poplatky vybírá
Dne 8. ledna odpověděl ředitel 

Nemocnice Nové Město na Mora-
vě MUDr. Zdeněk Kadlec na dotaz 
ohledně vybírání poplatků od pa-
cientů za vyšetření a pobyt v ne-
mocnici: Naše nemocnice poplatky 
vybírá. Zřizovatel - kraj Vysočina - 
dosud nevydal rozhodnutí, kterým 
by se dosavadní stav měnil.

Úředním dnem
je i čtvrtek

Od 1. ledna 2009 zavedl Měst-
ský úřad Nové Město na Moravě 
další úřední den.
Úředními dny a hodinami tedy jsou:
pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
čtvrtek 8:00 - 14:00
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Názory z místních částí N. Města
Činnost osadního výboru 

v Hlinném
Současní členové osadního výbo-

ru v Hlinném byli navrženi na zá-
kladě místní ankety v měsíci čer-
venci v roce 2006 a osadní výbor 
byl jmenován na prosincovém za-
sedání Zastupitelstva města v ro-
ce 2006. V osadním výboru v sou-
časné době pracují: Hana Janů 
– předseda osadního výboru, Ra-
dek Janů, Stanislav Marek, Franti-
šek Mička, Jan Pazourek, František 
Vrbas. Osadní výbor se schází pra-
videlně jedenkrát měsíčně. Závěry,  
požadavky a podněty z tohoto se-
tkání jsou přenášeny na pravidel-
né porady předsedů osadních vý-
borů na Městském úřadě., kde se 
řeší aktuální problémy a požadav-
ky všech místních částí. Osadní vý-
bor se schází v budově bývalé  školy, 
která je v současné době budovou 
osadního výboru. Sídlí zde i míst-
ní knihovna.  Tyto prostory jsou je-
dinými, které mohou sloužit v obci 
jako zázemí pro mládež, setkávání 
občanů, volby apod. Na budově je 
přístupný veřejný internet.

Rok 2007
Práce v obci Hlinné probíhaly dle 

schváleného rozpočtu. Začátkem 
roku proběhlo čištění okolí obecní-
ho rybníka, kácení vzrostlých stro-
mů u rybníka,  u dětského hřiště 
a autobusové zastávky. Občané – 
členové místního SDH zde odpra-
covali  100 brigádnických hodin. 
V jarních měsících proběhlo pra-
videlné čištění chodníků po zimě 
a jejich oprava, údržba veřejné ze-
leně,   běžná údržba na sportovišti 
za vesnicí. Tyto práce, včetně čištění 
chodníků po zimním období  v roz-
sahu  120 hodin, byly všechny vy-
konány občany Hlinného. V tomto 
roce se podařilo zrealizovat pro-
dloužení vodovodního řadu v délce 
100 m a následovala rekonstrukce 
místní komunikace v tomto úseku. 
V roce 2007 jsme započali s výmě-
nou oken v budově osadního vý-
boru. V první etapě byla vyměně-
na okna v bytě v podkroví budovy. 
Plánované terénní úpravy hřiště 
musely být přesunuty z důvodu ne-
příznivého počasí do roku 2008. 

Rok 2008
V měsíci dubnu jsme využili pří-

znivého počasí a dokončovali prá-
ce na dětském hřišti, včetně výsad-
by nových stromků. Jako budoucí 
živý plot okolo hřiště bylo vysá-
zeno 85 tújí. Následovaly další te-
rénní úpravy u obecního rybníka, 
včetně dalšího kácení poškozených 
stromů. V květnu jsme pokračova-
li s výměnou oken v budově osad-
ního výboru. Současně se měni-
la okna i v budově SDH. Tuto akci 

zajišťovala odborná firma.  Po vý-
měně oken jsme společně vyčistili, 
vymalovali a uklidili celou budovu 
osadního výboru. Na  těchto ak-
cích bylo odpracováno 39 brigád-
nických hodin. V měsíci květnu 
jsme také čistili a opravovali po-
žární nádrž u sportoviště. V měsí-
ci červnu se nám podařilo zajistit 
opravy místních komunikací - na 
cestě u obecního rybníka a zejmé-
na  v severní okrajové části obce. 
Při červnových deštích došlo k za-
tékání v jedné místnosti budovy 
osadního výboru. Po opravě části 
okapu římsy byl problém odstra-
něn. Jednalo se o východní stranu 
budovy, kde je  římsa  vysoko a pro 
opravy těžko přístupná.

V centru obce je  kaple Andělů 
strážných. Je to místo, kde se při 
každoročních poutích schází obča-
né a návštěvníci z okolí. U kaple je 
vodní nádrž. Po řadu let probíha-
ly opravy zdí nádrže a čištění vody. 
Bohužel není možné udržet přija-
telnou čistotu vody a místo působí 
velmi nevábně. Proto osadní výbor 
vypsal místní anketu a dal prostor 
občanům, aby navrhli, co s nádrží 
a s veřejným prostranstvím u kap-
le. Většina občanů byla pro zrušení 
vodní nádrže a vybudování parko-
vé úpravy. Lidé, kteří žijí v blízkém 
okolí,  však chtějí nádrž ponechat 
a udržovat.  Koncem roku 2008 se 
nám podařilo založit webové strán-
ky obce Hlinné. V těchto dnech by 
již měly být přístupny z městských 
webových stránek. V roce 2008 

odpracovali občané Hlinného pro 
obec   350  brigádnických hodin. 
Naplnili jsme  všechny plánované 
akce, které jsem si předsevzali pro 
rok 2008. Všem občanům, kteří  se 
jakýmkoliv způsobem, dle svých 
pracovních i časových  možnos-
tí, podíleli na práci pro naši obec,  
patří velký dík.

Plány Hlinného do budoucnos-
ti: Odbahnění obecního rybníka, 
ČOV pro Hlinné, vyřešení vodní 
nádrže u kaple, rekonstrukce budo-
vy osadního výboru – nutná opra-
va střechy, elektrické instalace a vo-
dovodních rozvodů, odpadů včetně 
opravy hospodářských budov, re-
konstrukce sportovního areálu.

Rok 2009
 Na rok 2009 byl schválen rozpo-

čet, jehož součástí jsou rozpočty   
místních částí, členěné na jednotli-
vé místní části  jak v příjmové, tak 
výdajové oblasti. Objem rozpočtu 
pro Hlinné je na rok 2009 určen na 
úhradu nákladů za veřejné osvětle-
ní, opravu a údržbu místních ko-
munikací, zimní údržbu, výměnu 
vchodových dveří v budově osad-
ního výboru, údržbu veřejné ze-
leně, péče o hřiště na návsi. Dále 
na projektovou dokumentaci ČOV 
a na odbahnění obecního rybníka.  

Rozpočet byl schválen ZM na 
prosincovém zasedání.  Věříme, že 
takto nastavený rozpočet by mohl 
přinést pro místní části  i lepší mo-
tivaci a zájem občanů  na věcech  
veřejných v jejich obci.

Ing. Hana Janů

N. Město je členem 
MAS Zubří země o.p.s
Historie místní akční skupi-

ny Zubří země, obecně prospěš-
né společnosti, sahá do roku 2006. 
Byla založena Mikroregionem Bys-
třicko a městem Bystřice n.P. V ro-
ce 2007 se připojil i Mikroregion 
Novoměstsko jako celek. Dalšími 
členy  MAS Zubří země jsou obce 
Věžná a Nedvědice. 

MAS Zubří země hodlá čerpat 
dotace z jednoho z evropských 
programu, a to z programu Lea-
der, který slouží k podpoře ven-
kova. V letech 2009 až 2013 by 
bylo možno získat každoročně až 
15 mil. Kč především na investi-
ce související s komunikacemi, ve-
řejnými prostranstvími a  vzhle-
dem obcí.

Zastupitele se seznámili se Stra-
tegickým plánem MAS Zubří země 
a potvrdili příslušnost města k úze-
mí MAS.

Moravské klavírní trio
vystoupilo v N. Městě při příle-
žitosti oslav 90. výročí vzniku re-
publiky 28. října v Horácké galerii. 
Koncert se líbil a je pravděpodob-
né, že trojice hudebníků zde bude 
koncertovat častěji. Starostka měs-
ta předběžně jedná s agenturou 
Globart o sérii pěti koncertů za 
rok, které by byly občanům nabíd-
nuty formou předplatného.

Kino zakoupeno 
A to za 7 milionů korun. Dlou-

há a neúspěšná jednání o prodeji 
a koupi novoměstského kina jsou 
u konce. Město Nové Město zvý-
šilo nabídku za budovu a přileh-
lé pozemky z částky 4,5 mil. Kč na 
7 mil. Kč. Vhodné pozemky si již 
bude hledat tělovýchovná jedno-
ta Orel sama a sama bude jednat 
s majiteli o prodeji.

Zápis žáků 
do prvních tříd

Ředitelství I. a II. základní 
školy v Novém Městě na Mo-
ravě upozorňují rodiče dětí, 
že podle vyhlášky MŠMT bude 
zápis dětí pro školní rok 2009/
2010 uskutečněn dne 27. 1. 
2009 od 1500 do 1700 hodin. 
Zápis pro I. ZŠ proběhne v pří-
stavbě školy – ul. Tyršova 321 
a zápis pro II. ZŠ v budově ško-
ly – ul. L. Čecha 860. Zápisní 
lístek se bude vyplňovat až při 
zápisu na zvolené škole. Rodi-
če u zápisu předloží rodný list 
žáka a průkaz totožnosti zá-
konného zástupce. Pokud ro-
diče uvažují o odkladu školní 
docházky dítěte, předloží u zá-
pisu písemnou žádost.
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Rozpočet města Nového Města na Moravě na rok 2009
Zastupitelstvo města schválilo 16. prosince na svém XIX. řádném zasedání rozpočet města Nového Města na Moravě na rok 2009.
Schválený rozpočet je schodkový: schválené příjmy 258 255,7 tis. Kč, schválené výdaje 352 946,7 tis. Kč, financování: 94 826 tis. Kč

(bude v plné výši kryto z přebytků hospodaření města v předchozích letech).
Základní informace přináší připojená tabulka, další informace o rozpočtu města na rok 2009 přineseme v příštím čísle.



8

Aerobic team NMnM v první polovině sezóny
Dne 12. října začaly po republi-

ce aerobikové závody typu Mas-
ter class tedy závody jednotliv-
ců. První závody tohoto typu se 
konaly v Jihlavě, další například 
v Chotěboři, Moravských Bu-
dějovicích, Hlinsku, v Bystřici 
nad Pernštejnem, Žďáru nad Sá-
zavou atd. Ze všech těchto výše 
zmíněných i nezmíněných závo-
dů si odvezly členky novoměst-
ského aerobic teamu medaile či 
diplomy za první místa.

Vyzdvihnout a velmi pochvá-
lit bychom konkrétně chtěli Te-
rezu Mikešovou, která získala 
v jednom ze závodů místo prv-

ní a několikrát postoupila do fi-
nále, kde skončila vždy v prv-
ní desítce, Lucii Kosourovou 
a Kristýnu Jíchovou, kterým je 
teprve 8 a 6 let, závodí prvním 
rokem a již teď je jejich jméno 
na startovní listině známé díky 
úspěchům, které na každých zá-
vodech slaví, Terezu Pojeznou. 
která v obtížném závodě v Mo-
ravských Budějovicích získa-
la titul Miss sport, nejmladší 
účastnici závodů pětiletou Ka-
rolínu Špinarovou za postup do 
finále ve velké konkurenci bez-
mála 80 slečen, Lucii Průdko-
vou a Hanku Kuželovou za vzor-

nou účast na všech soutěžích 
a umístění vždy v první desítce 
a v neposlední řadě za vzornou 
účast a velkou ctižádost také 
Terezu Sedlaříkovou, Moniku 
Chalupovou, Anetu Holemářo-
vou, Alenu Hlaváčovou, Roma-
nu Královou, Zuzanu Vrbeckou 
a Kristýnu Kutějovou.

Mimo tyto závody jednotlivců 
jsme se v první polovině sezóny 
zúčastnily jednoho závodů fit-
nessových skladeb mini teamů 
v Hradci Králové, kde v celore-
publikové konkurenci získalo 
trio ve složení Kateřina Zdraži-
lová, Petra Fuksová a Tereza Mi-

kešová 3. místo. Vystoupení této 
trojice jste mohli vidět na někte-
rém z plesů v Novém Města na 
Moravě. Podobných závodů fit-
nessových skladeb a pódiových 
skladeb bude v nastávajícím 
půlroce víc a my doufáme v dal-
ší pěkná umístění. 

Velký dík za přípravu všech dí-
vek patří trenérkám závodní-
ho Aerobic teamu NMnM Dag-
mar Kadlecové, Anetě Benešové 
a Petře Fuksové a také  DDM 
Klubíčko, Gymnáziu a 2. základ-
ní škole za pronájem tělocvičen. 

Aerobic team 
barevné doprovodné foto na str. 3

Hodnocení činnosti dorostu ve sportovní střelbě SSK  Nové Město na Moravě za rok 2008
V našem střeleckém klubu pra-

cujeme s devíti organizovaný-
mi střelci do 18 let. Snažíme se 
dosáhnout co nejlepších výsled-
ků. Zúčastnili jsme se krajského 
střeleckého soustředění a střelec-
kých soutěží ve střelbě ze vzdu-
chové pušce (VzPu) a sportovní 
malorážce (SM).

V zimní sezoně od října 2007 
do dubna 2008 závodili ve 24 
soutěžích, to je 55 startů, kde 
získali 3 první, 14 druhých a 25 
třetích výkonnostních tříd. Z to-
ho byly tři starty na MČR  VzPu, 
kde dosáhli ve VzPu 30 ran 34 

místo a VzPu 40 ran 28. a 48. 
místo. Mimo to byl Lukáš Řádek 
členem družstva kraje Vysočina, 
které obsadilo  druhé místo.

V letní sezoně se střelci zú-
častnili 33 soutěží, to je 70 star-
tů, a dosáhli 17 prvních, 31 dru-
hých a 17 třetích výkonnostních 
tříd. Na přeborech okresu, kra-
je, MR, ČPTM a krajské střelecké 
ligy získali tato umístění: 

OP Žďár nad Sáz.: SM 60  I. a II. 
místo, SM 3x20  II.a III. místo

Krajský přebor Vysočiny:  SM 
60  IV. a V. místo,  SM 3x20  4. 
místo

MČR: SM 60  jednotlivci - 11.,  
12.,  a 43. místo, SM 60 družstva   
-  2. místo, SM 3x20 jednotlivci  - 
5.,  11., 15.,  a 23. místo, SM 3x20 
družstva - 5. místo

Na MČR bylo družstvo sesta-
veno pouze z členů SSK Nové 
Město na Mor. Ve SM 60 vleže 
bylo naše družstvo předstiženo 
pouze krajským družstvem Hra-
dec Králové, které bylo sestave-
no z nejlepších střelců Hradec-
kého kraje.

ČPTM: SM 60  celkově ze tří 
kol  získali 11., 25., a 30 mís-
to, SM 3x20 - 17. a 2 x 26. místo, 

VzPu 40  - 16., 20. a 23. místo
Do finále ČPTM postoupili Ve 

SM 60 Jan Šrámek a SM 3x20 
a VzPu 40  Lukáš Řádek, kte-
rý se umístil v SM 3x20 na 8. 
místě a v VzPu 40 na místě 11. 
Šrámek se  pro nemoc ve finá-
le omluvil.

Krajská stř. liga: SM 60  3. 
místo Vojta Žák, 8. místo Jan 
Šrámek a 11. místo Lukáš Řá-
dek,  SM 3x20  3. místo Vojta 
Žák, 5. místo Lukáš Řádek.

V roce 2008 náš SSK 0030 uspo-
řádal 4 střelecké soutěže.          

KM

Cyklistický závod Vysočina  
se v roce 2009 Novému Městu 
zřejmě vyhne. Pořadatel závodu 
požádal o finanční spoluúčast ve 
výši 60 tis. Kč, a to už z rozpočtu 
na rok 2008. Zastupitelé na XIX, 
řádném zasedání dne 16. prosin-
ce doporučovali, aby byla  žádost 
projednána až v rámci rozpočtu 
na rok 2009, případně aby pořa-

datel závodu požádal o příspěvek 
formou grantu. 

Starostka města konstatovala, že po-
řadatel závodu plánuje trasu s před-
stihem a případné příspěvky měst  
hrají v plánování trasy značnou roli. 
Je tedy pravděpodobné, že v letošním 
roce aktéry závodu Vysočina Nové 
Město na Moravě neuvidí. 

Zásady pro vydávání zpravodaje 
Rada města přijala na své 47. 

schůzi dne 22. prosince Zásady 
pro vydávání zpravodaje Novo-
městsko. Zásady obsahují z vět-
ší části administrativní pokyny, 
částečně upravují způsob zveřej-
ňování negativně laděných tex-
tů. Kritizované osoby, organizace, 
firmy... mají právo na zveřejnění 
svého stanoviska ve stejném vydá-
ní zpravodaje, v jakém vyjde kri-
tický  text.

Rada města rovněž schválila ce-
ník inzerce v Novoměstsku.

Zdarma je zveřejňována řádko-
vá soukromá (nepodnikatelská) 
inzerce. Plošná inzerce (v rámeč-
ku) je účtována: novoměstským 
podnikatelům 1 cm2/15 Kč, ostat-
ním 1 cm2/20 Kč. Sleva 10 % při 
třech a více opakováních stejné 
inzerce.

Informace o kulturních pořa-
dech a společném  sportovním 
cvičení nejsou považovány za in-
zerci - jsou zveřejňovány zdarma. 
Redakce nepřijímá inzerci s prvky 
extrémizmu a erotiky. 

Další barva
V tomto čísle zpravodaje přináší-

me dvě barevné strany navíc. Věří-
me, že potěšíme jak čtenáře, tak or-
ganizátory dokumentovaných akcí.

Zároveň však upozorňujeme, že 

toto další barevné oživení zpra-
vodaje nebude pravidelné, pro le-
tošní ročník je prozatím  v plánu  
jen asi pět   podobných barevných 
přídavků.                           redakce

Termíny 
řádných zasedání 
zastupitelů města
v 1. pololetí letošního roku:

XX. zasedání 17. března
XXI. zasedání 20. dubna

XXII. zasedání 23. června

Maršovické hřiště
v majetku města

Do městského majetku se N. 
Městu podařilo získat od Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech 
majetkových bezúplatným převo-
dem pozemek u Maršovic - vyu-
žívaný občany Maršovic dlouho-
době ke sportovním, kulturním 
a podobným volnočasovým akti-
vitám.

Výběrové řízení na stanovení pořadí

Dne 10. prosince se v obřadní síni 
MěÚ v N. Městě konalo výběrové 
řízení  na určení pořadí při prodeji 
tří městských bytů a jedné stavební 
parcely. Zájem o tuto formu dražby 
byl mezi veřejností veliký a napří-
klad ceny bytů se dražebním přiha-
zováním vyšplhaly až na trojnáso-
bek ceny, za kterou byly obdobné 
byty prodávány stávajícím nájem-

níkům při privatizaci. Zastupitel-
stvo města hlasováním schválilo 
výsledné pořadí účastníků.

Foto: Výběrovému řízení na urče-
ní pořadí předcházela nutná admi-
nistrativa.
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Stomatologická pohotovostní služba
Ošetření je poskytováno v době 9 – 12 hod.
17. 1. MUDr. Kreislerová, Bezručova 106 ZR, 18. 1. MUDr. Kreisler, Bez-
ručova 106 ZR, 24. 1. MUDr. Borek, Zahradní 850 Bystřice, 25. 1. MUDr. 
Blaháková, NM. Aktuální změny je možno najít na internetových strán-
kách novoměstské nemocnice (www.nnm.cz)

Oznámení
Město Nové Město na Moravě oznamuje občanům města a jeho 

místních částí, že od 2. února do 30. června 2009 je vybírán místní 
poplatek za komunální odpad na rok 2009 od občanů majících na úze-
mí obce trvalý pobyt.   

Poplatek je stanoven obecně závaznou vyhláškou města č.1/2008 
„o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“ ve výši 
480 Kč na osobu a rok.  Poplatek je splatný jednorázově!

Místní poplatek je možno uhradit v hotovosti na pokladně MěÚ, Vra-
tislavovo nám. 103:

Po, St      8.00 – 11.30      12.30 – 17.00  hod.

Správa bytových domů v majetku města 
Nové Město na Moravě

Od 1. 11. 2008 má město Nové Město na Moravě ve svém majetku byto-
vé domy na ulici Žďárská a Purkyňova (bývalé nemocniční domy, dříve 
v majetku kraje Vysočina). 
Od  1. 1. 2009 spravuje bytové domy místo Novoměstské správy budov 
s.r.o. Nové Město na Moravě.
Drobnější zjištěné závady  a havárie vzniklé během pracovních dnů 
nahlašujte:
MěÚ Nové Město na Moravě, odbor investic a správy majetku – Marcela 
Kratochvílová, 566 650 225,  Ing. Petra Vallová 566 650 227. 
Havarijní závady  mimo pracovní dny nahlašujte: 
elektroinstalace:  fa Sedlický – 603 814 866
výtahy: fa VERTIK – 603 541 569
ostatní: fa Humlíček – 602 103 602                       Marcela Kratochvílová

odbor ISM, technik bytového a nebytového fondu města

Atleti z TJ hodnotili uplynulou sezonu
Před koncem roku se tradičně 

konala výroční členská schůze at-
letického oddílu při TJ.

Letošní bilancování bylo opravdu 
radostné. Jak po stránce sportovní, 
tak i po všech ostatních.

V květnu se podařilo splnit dlou-
hodobý sen a 24. května  byla slav-
nostně otevřena nová atletická 
dráha s povrchem Polytan. Tím 
se značně vylepšil vzhled stadio-
nu a výrazně se změnily podmín-
ky pro trénování a pro školní těles-
nou výchovu. K úplné spokojenosti 
chybí pouze vybudování zastřešení 
části tribuny. Doufáme, že zastupi-
telé města podpoří tuto akci a z at-
letického stadionu se stane krásný 
stánek královny sportu.

Co se týká sportovních výsledků, 
tak sezona roku 2008 byla opravdu 
výjimečná. 

Členové atletického oddílu získa-
li na mistrovstvích ČR 11 medailí 
a další dobrá umístění.

Mistrovské tituly získaly Hele-
na Tlustá 2x – 1500m v hale i na 

dráze, Radka Janoušková v bě-
hu na 800 m na dráze a Lucie Sá-
rová v přespolním běhu. Další 
cenné kovy přidali Jitka Kubelo-
vá ve vrhu koulí, Petr Vitner na 
mílařských tratích a Lukáš Kou-
rek v běhu na 5 km. Všichni výše 
jmenovaní se navíc nominovali 
do reprezentačních výběrů. Čle-
nové atletického oddílu ovlád-
li navíc anketu krajského svazu 
o nejlepšího atleta za rok 2008. 
Ze čtyř kategorií jsme nejlepší 
ve třech!  Helena Tlustá v žactvu, 
Petr Vitner mezi juniory a Lukáš 
Kourek mezi dospělými. Co do 
výkonnosti jsme opět nejúspěš-
nější v kraji Vysočina!

Atletický oddíl také pořádá ně-
kolik akcí pro širokou veřejnost. 
Jsou to přespolní běhy na jaře 
a na podzim, výběh na Kaplisko, 
náborové závody, akce ke dni dětí. 
Spolupracujeme také s pořadate-
li Žďárské ligy mistrů – na našem 
stadionu se pravidelně soutěží at-
letickém trojboji a ve vrhačském 

víceboji. Také na úseku práce 
s mládeží se daří získávat mla-
dé talenty. Samozřejmě stále pla-
tí, že další zájemci o atletiku mají 
u nás otevřené dveře. A ti talento-
vaní mají velkou šanci navázat na 
úspěchy současných hvězd naše-
ho oddílu.                      ph 

Nové kurzy PILATES
začínají v pátek

13. 2. 2009!!!
Místo: SPORTEN

-sportovně relaxační centrum
Začátečníci: 16.30-17.30 h.
Pokročilé:  17.30-18.30 h.

(více jak 35
odcvičených hodin)

Mírně pok.:  18.30-19.30 h.
(18 odcvičených hodin)
Rozsah kurzu: 15 hodin

(od 13. 2. 09 do 5. 6. 09,
vždy v pátek)

POZOR!!! 1. 5. a 8. 5.
se necvičí - st. svátek.

Závazné přihlášky posílejte 
na idaskovic@centrum.cz

Na přihlášce uveďte:
jméno, tel. č.,

a způsob platby
(hotově nebo převodem

na účet, fakturační adresu)
Podrobné informace
obdržíte e-mailem.

Na Vaši účast se těší 
Mgr. Ida Kršková, 

INSTITUT PILATES

Z florbalových soutěží
Ve starých kolejích
náš vláček jezdí...

V neděli 7. prosince se v Brně 
uskutečnil IV. turnaj Amatérské 
florbalové ligy. Tak jak myslíte, 
že jsme hráli tentokrát? Tipuje-
te správně, zase jsme nedokázali 
získat více než 3 body. V základ-
ní skupině jsme začali proti Ca-
vaspiders Vavřinec. Náš výkon 
připomínal poslední trénink 
před turnajem. Každý po hřiš-
ti běhal na půl plynu, míček od-
skakoval od hokejek a přihrávky 
zachytával soupeř. Ani v brá-
ně nebyla jistota v podobě hos-
tujícího gólmana ze Žďáru, tak-
že jsme se nemohli divit prohře 
3:6, kdy ke snížení došlo až v zá-
věru utkání.

Druhé utkání bylo o poznání lep-
ší, ale stále docházelo k chybám, 
které soupeř nemilosrdně trestal. 

A i přesto, že by remíza byla spra-
vedlivější, tak jsme si odnesli dal-
ší prohru 2:3 s A.C.A.B Brno. Po-
slední utkání nám alespoň trochu 
zvedlo náladu, protože jsme pora-
zili Orel Ivančice těsně 2:1.

Pořadí v tabulce, můžeme říci za-
sloužené, nám postavilo do cesty 
Sokol Syrovice. Jako vždy byla vi-
dět ve čtvrtfinále snaha, ale nebyla 
dostatečná a nakonec nás soupeř 
několik minut před koncem poslal 
domů, stav 1:3 nás totiž donutil vy-
táhnout obranu, ale stále přítomné 
chyby a neschopnost přesně za-
končit nás dovedly k výsledku 1:6, 
sprše a cestě domů...

Pokud teď čekáte, že zase budu 
blahořečit nad naší snahou a tím, 
že jsme měli smůlu, tak jste na 
omylu. Pokud budeme předvádět 
takovou hru, co jsme předvádě-
li na tomto turnaji, tak do 3.A ligy 
nepatříme. Doufám, že se to zlep-

ší, ale chce to ode všech lepší pří-
stup jak na tréninku, tak na hřišti. 
Snad se zvedneme. Rozdíly v ta-
bulce jsou stále malé.

Z domácího turnaje
pouze jeden bod 

Domácí turnaj Orelské florba-
lové ligy uspořádala novoměst-
ská jednota 21. prosince v Bystři-
ci nad Pernštejnem. Na mladých 
klucích bylo vidět zlepšení, co se 
taktiky týče. V prvním poloča-
se dokázali držet krok se všemi 
soupeři. Bohužel se nevyvarova-
li chyb, což vedlo ke dvěma pro-
hrám 1:5 s Troubelicemi a 2:8 se 
Zábřehem. Nejvyrovnanější utká-
ní odehráli s Orly ze Žďáru. Celý 
zápas ovšem dotahovali soupeřův 
náskok. A přestože na minulém 
turnaji soupeře vyprovodili deba-
klem, tak tentokrát mohli být rádi 
za remízu 3:3. 

Celkové vítězství si odvezl Zá-
břeh, který vyhrál všechny své zá-

pasy. Troubelice druhé a Žďár kvůli 
skóre třetí. Naši poslední. V celko-
vé tabulce mají naši 4 body a drží 
náskok tří bodů před Žďárem. Na 
soupeře před sebou mají již znač-
nou ztrátu. Konec soutěže se blíží 
a karty jsou rozdané vcelku jasně. 
Doufejme, že Žďár nepřekvapí...

Projekt byl podpořen grantem 
města Nového Města na Mora-
vě. Podrobné informace naleznete 
na internetových stránkách www.
florbalovaliga.cz.

Tomáš Mrázek, Orel jednota 
Nové Město na Moravě

barevné doprovodné  foto na str. 3
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E.ON Zlatá lyže, Tour de Ski - z výsledků:
Muži - 15 km klasickou technikou: 1. Teichmann (Něm.) 39:03,7, 2. 
Johnsrud Sundby (Nor.) -5,0, 3. Čebotko (Kaz.) -10,5, 4. Mae (Est.) -
11,3, 5. Bauer (ČR) -13,4,...39. Magál  1:31,8, 47. Šperl -2:09,3, 48. Razým 
(všichni ČR) -2:12,9.
Ženy - 10 km klasickou technikou: 1. Kuitunen 24:45,4 min., 2. Saarinen 
(obě  Fin.) -37,6, 3. Björgen (Nor.) -49,9, 4. Kowalczyk (Pol.) -55,1, 5. Majdič 
(Slovin.) -59,5, , ...33. Rajdlová -2:32,8, 44. Skalníková (obě ČR) -3:46,1.
Muži (1,2 km): 1. Northug 2:08,2, 2. Hetland (oba Nor.) -0,2, 3. Zorzi (It.) 
-0,5, 4. Dahl (Nor.) -1,0, 5. Cologna (Švýc.) -1,7, 6. Čebotko (Kaz.) -2,5, 
...21. Razým, 49. Bauer, 50. Šperl, 58. Magál (všichni ČR).
Ženy (1,2 km): 1. Follis (It.) 2:22,6, 2. Majdič (Slovin.) -0,5, 3. Saarinen (Fin.) 
-0,8, 4. Genuin (It.) -1,1, 5. Procházková (SR) -5,3,  ...24. Rajdlová (ČR).



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.czwww.MONTERO.cz

široký sortiment
nábytku – masiv
dýha, lamino

dětské a obývací
pokoje, ložnice, 
matrace

kancelářský
a hotelový nábytek,
nábytek pro penziony

55 let tradice výroby nábytku

intermont@intermont-nabytek.cz
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PODLAHOVÉ STUDIOPODLAHOVÉ STUDIO
Pro interiérPro interiér

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

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

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

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

▶
▶
▶

STAREDO s.r.o.
Masarykova 1493, Nové Město na Moravě 592 31

progresivní stavební firma
přijme do svých řad

pracovníky zednických profesí
Nástup možný dle dohody.

Kontakt: tel. 724 143 323
                     602 759 575

TV RADIO SERVIS PRODEJ
Soškova 212, Nové Město na Moravě, za hotelem „Musil“

tel.: 606 585 283
provádí opravy:
televizorů, rádií, videa
montáž antén a satelitů:

1 až 500 účastníků 15 českých 
a slovenských programů
BEZ DALŠÍCH POPLATKŮ

prodej elektroniky

VELKÝ VÝBĚR ZBOŽÍ
NA PLES A KARNEVAL
• Výběr z více než 500 druhů

• Masky, paruky, čepice, klobouky
• Škrabošky, nosy, brýle, líčidla aj.

Výprodej kalendářů a diářů 2009.

tel./fax: 566 615 270 ČIŠTĚNÍ  KOBERCŮ
Vlastimil Bezchleba

 čistím:
 ■ koberce
 ■ sedací soupravy
 ■ válendy
 ■ interiéry
  osobních automobilů

mobil 605 240 248

• všechny typy úvěrů,
• možnost přeúvěrování
• nebankovní hypotéka

registry nevadí
• vymáhání pohledávek

L. Havelková
tel. 776 884 510 po 15. hod.

INZERCE
• Prodám levně velmi pěkné oble-
čení po dvojčatech ve velikostech 
(50) 56, 62, 68, 74, 80. Nabízím stá-
lý odběr. Tel .608 539 572.
• Prodám družst. byt 2+ kk v centru 
NM, možnost odkoupení do osob. 
vlast. tel. 733 121 714, 733 531 565
• Pronajmu dlouhodobě men-
ší byt 2+1 v klidné lokalitě v No-
vém Městě na Moravě. Možno 
i se zahrádkou. Od února 2009. 
Tel.732257311.
• Koupím 1+1 nebo 2+0 nebo 
2+kk nebo 2+1 v NM, tel. 
732 740 729
• Prodám 3+1 v OV v cihlovém 
domě v N.M.s modernizovanou 
kuchyní, koupelnou a WC.  Tel. 
602 706 523 a 723 901 974.
• Dlouhodobě pronajmu garsonku 
0+1, kompletně zařízenou a vyba-
venou, v NM u nemocnice. mob.: 
732 873 611 - volejte po 19. hod.
• Hledáme pronájem bytu 2+1 
v NM, kontakty: 774 659 040, 
607 673 726

• Hledám garáž k dlouhodobému 
pronajmutí. Tel. 605 976 806
• Sběratel z NM koupí obraz od 
malířů p. Jambor J., p. Blažíček O. 
p. Lacina B. i jiné význačné malí-
ře Vysočiny. Čestné jednání, plat-
ba v hotovosti. Tel: 777 75 75 00.
• Koupím zlaté mince, medaile, zbra-
ně 2. světová válka, střelné i sečné, vy-
znamenání atd.. Tel: 777 259 058
• Pronajmu od 1. 3. 2009 zrekon-
struovaný byt 4 + 1 ve Žďáře n.S., 
Nádražní ulice v osobním vlast-
nictví, cihlový, nezařízený. Cena 
dle dohody. Tel. 737 476 807.

• Pozemek na stavbu rodinného 
domu  v NM nebo  okolí koupí za 
rozumnou cenu mladá rodina. Tel: 
776 252 401
• Pronajmu garáž v NM, tel.739 
356 357
• Prodám posilovací malé skláda-
cí zařízení pro ženy. Cena 700 Kč. 
Tel. 728 836 827
• Koupím zimní brusle pro dívku, 
velikost asi 33-36, tel. 723 231 169, 
566 615 316
• Prodám velmi levně zachova-
lé sjezdové lyže Atomic a Blizard. 
tel.: 728 230 567
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Nowe Miasto Lubawskie

Polsko, Varmijsko-mazurské vojvodství
Počet obyvatel: 11.000

www.nowemiasto.com.pl

Město leží na řece Drweca v jižní části Var-
mijsko-mazurského vojvodství a je hlavním 
městem Novoměstského okresu. V okolí měs-
ta se nachází tři krajinné parky, a to Brodni-
caerský, Welskerský a Ilawská jezerní pánev. 
Meandry řeky Drewenz spolu s jezerní pán-
ví a rozsáhlými lesními komplexy přispívají 
k vysoké ekologické hodnotě tohoto regionu. 

Město bylo založeno v roce 1325 Otto von 
Luttenbergem, komturem Řádu německých 
rytířů. Ze středověkého opevnění města se 
dodnes dochovaly dvě brány. V jedné z nich 
se nachází muzeum Novoměstského okre-
su. V historickém středu města leží staro-
bylé tržiště se středověkým farním kostelem 
sv. Tomáše s řadou umělecky hodnotných 
předmětů. Na okraji města stojí zřícenina re-
formačního kláštera, jenž býval významným 
poutním místem. 

V minulém čísle Novoměstska jsme přinesli první 
informace o Strategickém rozvojovém dokumentu, 
zpracovaném Ing. Arch. Kynčlem, který navrhuje, 
jak by mělo Nové Město na Moravě vypadat za dva-
cet i více let. Strategický rozvojový dokument bude 
postupně projednáván a schvalován. Jedním z míst, 
kterým se Strategický rozvojový dokument zabývá, 
je i Vratislavovo náměstí. V jedné z verzí je doporu-
čeno odstraněním stromů otevřít pohled na kostel 
sv. Kunhuty a upravit část náměstí, kde v současné 
době stojí Štursův „Pohřeb v Karpatech“.

Na pořádný sníh se tuto zimu čekalo dlouho. Není proto  divu, že v neděli 28. prosince, když sjezdovka 
na Harusáku zahájila provoz, sice jen na sněhu technickém, tam bylo lyžařů jako máku.
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