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Novoměstsko

Ohlédnutí za rokem 2008 a pohled do roku 2009
Očima starostky musím kon-

statovat, že to nebyl jednoduchý 
a lehký rok. O to víc si cením vše-
ho, čeho jsme dosáhli. V průbě-
hu roku 2008 zasedala rada města 
stejně jako v roce 2007 dvaadva-
cetkrát, zastupitelstvo města  jed-
nalo celkem desetkrát, což je o tři 
zasedání více oproti roku 2007. 
Úkolů bylo rozdáno víc než dost. 
Podklady pro všechna rozhodnu-
tí připravují a  následně realizují 
odborní referenti a vedoucí odbo-
rů městského úřadu, významnou 
úlohu mají názory osadních vý-
borů i komisí města, řada podkla-
dů je doplněna stanovisky expertů 
a zpracovanými analýzami.  Spo-
lupracujeme s řadou projektantů, 
odborníků a firem. Vybrat opti-
mální řešení není zpravidla jedno-
duché. Dívá-li se na jeden problém 
deset párů očí, vidí deset řešení. 
Každé rozhodnutí tak přináší sou-
hlas i nesouhlas, pro někoho je 
dobré, pro jiného špatné. 

Mezi nejkontroverznější a nej-
těžší rozhodnutí jednoznač-

ně patřil prodej bytového fon-
du, restrukturalizace obchodních 
společností, výměna borovic na 
náměstí, roky diskutované osa-
zení parkovacích automatů a ná-
kup kina. Přes veškeré problémy 
a s vědomím, že dosud není vše 
dotaženo do úplného konce, jsem 
ráda, že jsme našli odvahu a tato 
rozhodnutí učinili. 

Mezi méně konfrontační či zcela 
pozitivní patří rozhodnutí, která 
vedla k přípravě a realizaci letoš-
ních i budoucích investic. Z těch 
největších stojí za pozornost re-
konstrukce Nečasovy ulice, kte-
rá byla přes nečekaně těžký terén 
zvládnuta velmi dobře.  V prázd-
ninami omezeném čase úspěšně 
proběhla výměna oken a topného 
systému 1. ZŠ, bezpečnost občanů 
chrání osvětlené přechody, zvý-
šený práh na vjezdu do náměs-
tí a kamerový systém. Připraveny 
jsou další investice, které budou 
realizovány v letošním roce. Tou 
první bude revitalizace zeleného 
věžáku a s ní související rekon-

strukce  ulic Monseova a Křenko-
va, řešení je připraveno i pro uli-
ci Mírovou. 

Na dotační tituly čeká druhá eta-
pa rekonstrukce kulturního domu, 
odkanalizování Pohledce a Mar-
šovic, regenerační centrum, více-
účelové hřiště a fotbalový stadion, 
cyklostezka od Medinu ke ski are-
álu,  konečně máme před schvá-
lením strategický rozvojový plán 
města, zahájeny byly práce na re-
konstrukci bývalé budovy JKP, kte-
rá bude nakonec sloužit ZUŠ, kou-
pě kina je pouze první krok k jeho 
rekonstrukci na víceúčelový sál, 
připravujeme úpravu parku na ná-
městí a celkové dlouhodobé řeše-
ní dopravy v Novém Městě… S vý-
jimkou strategického rozvojového 
dokumentu je realizace všech jme-
novaných akcí tohoto odstavce 
podmíněna získáním zdrojů mimo 
rozpočet města. Žádosti o dotace 
jsou průběžně zpracovávány nebo 
již byly podány. 

(dokončení textu starostky města 
Zdeňky Markové na str. 4)

V těchto dnech se dostává na pul-
ty prodejen druhý díl Historického 
kalendáře Nového Města na Mo-
ravě. Zahrnuje období let 1918 - 
1945. O publikaci samotné i při-
pravované autogramiádě k ní (5. 
února) více na str. 6.

Tradiční Tříkrálová sbírka probíhala 
i letos. O jejím průběhu, celkem vyko-
ledované částce i účelu, na který bude 
z velké části použita, čtěte na str. 3.

Jako poděkování všem dárcům 
i koledníkům uspořádala Oblastní 
Charita Žďár nad Sázavou v neděli 
11. ledna koncert v novoměstském 
kostele sv. Kunhuty. Schola sv. Kun-
huty rozezněla kostel plný vděčných 
posluchačů. Potěšila i „Malá scho-
la“, dnes dorost a v budoucnu jistě 
rovněž členové tohoto novoměstské-
ho pěveckého sboru.

Na Novoměstsku byla vybrána 
částka 132.104 Kč.

Zajímavá čísla
■ Zápisy v matričních knihách 
MěÚ N. Město na Moravě v roce 
2008 a v roce 2007:
narození: 865 (rok 2007: 817)
úmrtí: 391 (rok 2007: 354)
manželství: 68
z toho občanský sňatek 39, církev-
ní sňatek 29 (rok 2007: 79, občan-
ský 51, církevní 28)
■ Počet osob s evidovaným trva-
lým pobytem „na ohlašovně“, tj. 
čp. 103, Nové  Město na Moravě:
 k 1. 1. 2009 - 94 osob (k 1. 1. 2008: 
80 osob)
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Narození

Jubilanti

Úmrtí
 5. 1. František Kučera (1965)
 10. 1. Antonín Vaculík (1947)
 15. 1. Marie Ondráčková (1929)
 10. 1. Mgr. Eva Macháčková 37 let
 12. 1. František Macháček 75 let
(v  posledních letech žili v Pečkách)

Kino

Z významných výročí

 17. 1. Irma Krupová 75 let
 6. 2. Marie Kučerová 87 let
 6. 2. Marie Sáblíková 86 let
 13. 2. Miluška Bukáčková 87 let
 15. 2. Vincenc Žák 98 let
 15. 2. Samuel Lešundák 80 let
 16. 2. Bohumil Kyšperský 85 let
 16. 2. Františka Vencelidesová  80 let
 18. 2. Ludvík Kulík 75 let
 19. 2. Emilie Šišková 89 let
 23. 2. František Procházka 80 let
 23. 2. Jaroslav Sláma 75 let
 24. 2. Štěpán Bittner 88 let
 24. 2. Věra Hamerníková 80 let
 24. 2. Jaroslav Ulbrich 80 let
 24. 2. Alena Albrechtová 75 let
Všem jubilantům blahopřejeme!

 6. 1. Jakub Šedý
 8. 1. Filip Komínek
 9. 1. Justýna Drápová
 15. 1. Kateřina Čejková

31. so ve 20 h.
Hlídač č. 47
ČR 2008, drama - thriller, 108 min, 
do 15 let nevhodný, 75 Kč - Příběh  
o bolestném údělu člověka, který, 
ovlivněn a poznamenán hrůznými 
válečnými zážitky, doufá, že najde 
díky lásce, přátelství, práci a rodin-
nému štěstí ztracenou rovnováhu.
4. st ve 20 h.
Den, kdy se zastavila země
USA 2008, sci-fi thriller, české ti-
tulky, 102 min, nevhodný do 12 
let, premiéra, 65 Kč - Pomůže mi-
mozemšťan zamezit lidstvu v orga-
nizované sebedestrukci?
7. so ve 20 h. 
Nestyda
ČR 2008, komedie, 88 min, ne-
vhodný do 12 let, 70 Kč - Měl být 
podle všech předpokladů šťastný, 
ale mění svůj život v divokou jízdu 
ztřeštěných situací.
11. st v 18 h.
Kdopak by se vlka bál
ČR 2008, rodinný film, 90 min, 
přístupný, premiéra, 65 Kč - Film 
o lásce, který můžete vidět  i s dět-
mi! Rodinný film, dětský horor, 
dospělá romance i pohádka...
14. so ve 20 h.
Rembrandtova noční hlídka
Filmový klub - VB/Nizozemí/Pol-
sko/Kanada/Francie 2007, životo-
pisný-historický, české titulky, 139 
min, nevhodný do 15 let, premiéra, 
65 Kč - Okolnosti práce na Noční 
hlídce radikálně poznamenaly ma-
líře  na celý zbytek života.

1. 2. 1889 se v Přerově narodil Hynek Hájek (četník, velitel místní stanice, od-
bojář, 120. výročí narození, padl 13. 4. 1945 u Nového Města na Moravě)
4. 2. 1804 se v N. Městě  narodil František Šír (akademický malíř a lito-
graf, 205. výročí narození, zemřel 3. 6. 1864 v Praze) 
4. 2. 1889 se ve Strakách u Nymburku narodila Eliška Bláhová  (manžel-
ka dr. A. I. Bláhy, průkopnice rytmiky,  120. výročí narození,  zemřela 1. 7. 
1966 v Ledči nad Sázavou)
5. 2. 1894 se v N. Městě narodil Josef Tulis (velitel Obrany národa pro po-
litický okres novoměstský, pedagog, 115. výročí narození, zemřel 23. 12. 
1975 v Novém Městě na Moravě) 
11. 2. 1874 se v Moravských Budějovicích narodil Josef František Svobo-
da (historik, národopisec, budovatel Horáckého muzea,  135. výročí naro-
zení, zemřel 28. 3. 1946 v Praze)
12. 2. nebo 13. 2. 1884 se v N. Městě na Moravě narodil  Karel Kalláb  
(spisovatel, kustod Horáckého muzea, 125. výročí narození, zemřel 6. 6. 
1963 v Brně)
17. 2. 1969 zemřel v Olomouci Julius Pelikán  (akademický sochař, 40. 
výročí úmrtí, narodil se 23. 2. 1887 v Novém Veselí)

Pátek třináctého nešťastný je den
pro toho, kdo na plese

nebude přítomen.
Kdo nevyrazí v ten den ven,
bude hluboce zarmoucen.

Bohatý program
je pro Vás připraven,

tombola plná hodnotných cen,
orchestr příjemně naladěn.

Stačí přijít jen
v ten třináctý únorový den.

�
Tímto Vás srdečně zveme

na první ples ZUŠ J Štursy,
který se koná

 v PÁTEK TŘINÁCTÉHO
 února 2009 v 19:30 hod.

v Kulturním domě
v Novém Městě na Moravě.
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Klub seniorů

Horácká galerie

Klub maminek
Zvoneček

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
Sdružení Nové Město na Moravě o.s. se zabývá sociálním poradenstvím, 
osobní asistencí, ranou péčí, provozuje nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež EZOP, nabízí sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 
Více na výstavě.

Z DPS: Obyvatelé domu s pečovatelskou službou se příjemně bavili. Již 
tradičně  jim přišel k novoročnímu posezení zahrát MVDr. Jan Sedlařík se 
svojí skupinou, a to bez nároku na jakýkoliv honorář. Zazněly krásné pís-
ničky a každý měl možnost slyšet tu svoji nejkrásnější, protože tito známí 
hudebníci hráli  a zpívali i na přání. Děkujeme.

Při této příležitosti chci poděkovat také všem ostatním  lidem, kteří nám  
byli v roce 2008 příznivě nakloněni. Mezi naše příznivce patří například  
Mgr. Eva Brychtová, která nám opět, jako každý rok,  přinesla nádherný 
adventní věnec.

Slova díků patří i řediteli II. základní školy Mgr. Bohumilu Havlí-
kovi, jeho kolektivu a dětem za předání vánoční nálady prostřednic-
tvím  pestrého vánočního programu, který našim obyvatelům před-
vedly.                                  

                         Marie Scheibová,  Novoměstské  sociální služby

Z Centra Zdislava: V předvánočním čase prožili Zdislaváci boha-
tý program. Začalo to společným zdobením stromečku. Ani tentokrát 
na nás nezapomněl Mikuláš. Následovala mše svatá s otcem P. Hab-
rovcem. Naše Centrum navštívili přátelé a sponzoři, s kterými jsme 
prožili hezké chvíle. Přijali jsme pozvání na vánoční besídku do ZUŠ 
– Monseova a ZŠ Malá. Novoměstští skauti si s námi přišli zazpívat ko-
ledy a zavítali k nám i zástupci Modrých dnů. Před koncem roku uspo-
řádal horolezec Radek Jaroš v KD poutavé vyprávění ze svých expe-
dic doplněné promítáním. Celý výtěžek z této akce (11 790 Kč) nám 
věnoval, za což mu srdečně děkujeme. Naše velké poděkování patří 
také koledníkům z Petrovic, kteří nám vykoledovali 6 150 Kč. Na zá-
věr chceme poděkovat všem, kteří jakkoliv pomohli a pomáhají naše-
mu Centru.            Zdislaváci

Poděkování

9. 2.  Karneválek - Tradiční ba-
revné cvičení v maskách pro 
nejmenší. Nebude chybět občer-
stvení a vyhodnocení nejlepších 
masek.
11. 2. Počítačový kurzík - Oprá-
šíme znalosti z Microsoft Word, 
Microsoft Excel. Vše bude podří-
zeno zájmu maminek, vede Jiřina 
Hudečková
16. 2. Výtvarná dílnička - Tvoří-
me z barevných těstovin a hmo-
ty Fimo náramky a knoflíky, vede 
Alena Sobotková
18. 2. Masopustní vaření - Pojďte 
se naučit a ochutnat rychlé a jed-
noduché kobližky. Úspěch je vždy 
zaručen., vede Jana Zástěrová

Na březen připravujeme oblíbený 
jarní bazárek.

Herna pro děti vždy od 8.30 hod, 
vstupné na všechny akce 30 Kč (ne-
ní-li uvedeno jinak).

Blanka Šperková – Radost z drátu 
(šperky, plastiky, kresby, do 1. 3.)
Milan Janáček – Obrazy, grafika, 
ilustrace (do  1. 2.) 

2. 2. po, DPS, 15 h. - Stolní spole-
čenské hry, nácvik country tanců
9. 2. po, DPS, 15 h. - Cvičení na 
židlích s hudbou, pějme píseň do-
kola, nácvik country tanců
17. 2. út, jídelna 2. ZŠ, 17h. - MA-
SOPUSTNÍ  MERENDA s hud-
bou a tancem, vstupné 150 Kč, 
přihlášky do 2. 2. u H. Poukarové 
v Klubu seniorů. 

Tři králové vykoledovali necelé dva miliony
Tříkrálová sbírka roku 2009 

skončila. Všech 346 kasiček 
bylo postupně rozpečetěno 
na  příslušných městských úřa-
dech a obcích za přítomnosti 
jejich zástupců a peníze ode-
vzdány na  účet. 

Celkový výtěžek koledníků 
Tříkrálové sbírky roku 2009 
na území, kde působí Oblastní 
charita Žďár nad Sázavou,  činí 
1 939 564 Kč.  Výtěžek je překva-
pivě o zhruba 200 000 Kč vyšší 
než v roce minulém, i přestože 
Českou republiku zahltily no-
voroční zprávy o počínající ce-
lostátní ekonomické krizi. „Je 
vidět, že lidé na Vysočině mají 
dobré srdce a vůli podpořit dob-

rou věc nejenom svými finance-
mi, ale i skutkem. Je to pro mě 
znamením velké důvěry veřejnos-
ti v Charitu a služby, které po-
skytujeme. Děkuji všem, kteří se 
podíleli na tomto dobrém díle.“ 
řekla  Ing. Jana Zelená, ředitel-
ka Oblastní charity Žďár nad 
Sázavou.

Z dané částky poputuje 65 %  
zpět do zařízení Oblastní chari-
ty Žďár nad Sázavou, a lidem, kte-
ří se z jakéhokoliv důvodu ocit-
li v sociální nouzi. Zbylá částka 
je určena na podporu charitních 
projektů v zahraničí, diecézních 
projektů a na režii sbírky.

„Pro tento rok bychom rádi vět-
šinu získaných prostředků použi-
li na rekonstrukci stacionáře Nesa 
ve Velkém Meziříčí, kde zároveň 
plánujeme rozšířit službu o osobní 
asistenci, která v místním regionu 
stále chybí. Provedením rekon-
strukce umožníme navýšení den-
ní kapacity  uživatelů o zájemce, 
kteří u nás mají žádost o posky-
tovaní služby. Určitá část výtěž-
ku podpoří i ostatní projekty Ob-
lastní charity Žďár nad Sázavou.“ 
dodala Jana Zelená.

Současnou koordinátorkou 
sbírky je Michaela Mahlová. 
Přidává několik svých vzpomí-
nek na to, co se při koledování 
může přihodit:

Účastníte se koledování? 
Samozřejmě, že se účastním. 

Baví mě si pořádně od srdce s ko-
ledníky zazpívat: „My tři králové 
jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšu-
jem vám…“.  Jako Baltazar jsem 
koledovala i před tím, než jsem 
začala v Charitě pracovat. V té 
době jsem mohla v poklidu obe-
jít svou lokalitu a předávat ra-
dost do domu. Od doby, kdy jsem 
se stala koordinátorkou sbírky, se 

má úloha změnila, proto chodím 
se skupinkou jako druhý vedou-
cí a plním skautské heslo „Vždy 
připraven“, tzn. vyjíždím řešit pří-
padné problémy, které vznikají 
během sbírky.

Máte nějaké zážitky?
Drobných zážitků je spous-

ta, jen stěží se stručně líčí. Ale 
zkusme to. Představte si třeba: 
paní házející drobné z balkónu, 
protože nemohla sejít ze scho-
dů; ženu stojící ve velkém mrazu 
u dveří s nespláchnutým šampó-
nem, která vás chce za každou 
cenu vidět a slyšet koledovat; 
zpívání při kytaře a harmoni-
ce v -10ti stupních a zahřívání 
se slivovičkou z nejlepší domácí 
palírny; mnoho úsměvů na rtech 
a pár slz na tvářích při zpívání 
koledy; roztávání rampoucho-
vitých nohou u dobré bábovky 
s čajem po dvouhodinovém ko-
ledování v mrazu; běžícího ště-
kajícího psa od boudy, který se 
zastaví těsně před vaším strnu-
lým tělem, protože již nemá del-
ší řetěz. 

Ale lepší než popisovat je si vše 
osobně zažít a vyzkoušet. Nad to 
není! 

Proto bych ráda poděkovala li-
dem, kteří přiložili ruku k dí-
lu a pomohli v letošním roce 
i v letech minulých při realizaci 
Tříkrálové sbírky. Mám na mys-
li především naše asistenty, ko-
ledníky, zaměstnance Charity, 
Scholu od sv. Kunhuty z Nové-
ho Města na Moravě, ale i úřed-
níky a automechaniky. Všem 
Vám  patří velké díky! Bez Vás 
bychom tuto sbírku nemohli po-
řádat!

(převzato z tiskových materiálů 
vydaných Oblastní Charitou Žďár 
nad Sázavou)
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Investiční akce roku 2009
V připojené tabulce přinášíme seznam investičních akcí, které byly za-

stupitelstvem města schváleny v rámci rozpočtu města Nového Města na 
Moravě na rok 2009. 

Opravy 
■ V minulém Novoměstsku v textu Poplatek za nakládání s komunálním 
odpadem byla nevhodně formulována informace o slevách a úlevách. 
Není pravda, že by se sleva ve výši 50 % ze základního poplatku týkala 
všech důchodců. 
Slevu ve výši 50 % mohou využít osoby, které v letošním roce dovrší 70 
let věku.
■ Rada města změnila na své 48. řádné schůzi termín XXI. řádného za-
sedání zastupitelstva města. Platné termíny pro první pololetí letošního 
roku jsou:  XX. zasedání 17. března, XXI. zasedání 28. dubna, XXII. za-
sedání 23. června.

Průvodce inteligentního řidiče
Parkoviště je místo, kde parkují 

auta. Neparkují ovšem namátkou, 
nýbrž tam, kde je ke stání opticky 
vymezený prostor. Například před 
novoměstským supermarketem 
BILLA je to mezi dvěma nepře-
rušovanými tlustými čárami čer-
veného odstínu. Kde čáry nejsou, 
tam se parkovat nesmí. Je to proto, 

že tudy vyjíždějí ostatní řidiči nebo 
že tudy matky tlačí svoje kočárky. 
Vypadá to jednoduše, ale mnohým 
to evidentně činí obtíže a princip 
organizovaného parkování nejsou 
schopni pochopit.

Dopřejme svému srdečnímu obě-
hu těch 15 metrů chůze a ušetřeme 
slušné lidi nepříjemností.     zs

Dopravní komise
Z rozhodnutí rady města byla 

ustavena dopravní komise. Předse-
dou komise je místostarosta města 
Stanislav Marek, tajemníkem pra-
covník MěÚ Luboš Smetana. Dal-
šími členy jsou (řazeno abecedně): 
JUDr. Libor Černý, Petr Gregor, 
Martin Grepl, Bc. Jan Kušnír, Ing. 
František Laštovička, Bc. Petr Pa-
zour.

Komise bude reagovat na aktuál-
ní situaci týkající se zejména silnič-
ní problematiky a parkování. Není 
vyloučeno, že komise přehodnotí 
množství dopravních značek v N. 
Městě. 

K prvním úkolům komise bude 
v nejbližší době patřit projedná-
ní žádosti části  občanů z  Betléma, 
kteří si přejí propojit tuto městskou 
část se silnicí II/19. Žádost má svoje 
opodstatnění, proti žádosti ovšem 
stojí nesouhlas jiných občanů Bet-
léma, kterým by spojovací komuni-

kace zhoršila kvalitu bydlení. Dále 
je třeba zvážit případné nutné po-
sunutí dopravních značek „začá-
tek“ a „konec“ obce až daleko za 
město. Nutným předpokladem by 
rovněž byl souhlas majitelů ben-
zínové čerpací stanice, které by se 
zřejmě  nová spojovací komunika-
ce bezprostředně dotýkala.

Další téma k úvahám dopravní 
komise je, zda je vhodné označit 
zvýšený přechod pro chodce před 
poliklinikou dopravní značkou 
„hrbol“.  Ze zákona to nutné není. 
Pravdivé je však k tvrzení, že neo-
značený hrbol některým řidičům 
již značně zkomplikoval přejezd, 
a to i při nižší rychlosti. A prav-
divé tvrzení je rovněž to, že v N. 
Městě je značek nadbytek, každá 
další jen snižuje řidičovu soustře-
děnost. A při dodržení nařízené  
rychlosti 30 km/hod. by hrbol vel-
ké problémy působit neměl.    EJ

Barva bílé kávy vystřídá dosavadní zelenou
Pokud povětrnostní podmínky 

dovolí, začne již v březnu pláno-
vaná rekonstrukce zeleného věžo-
vého domu. Stejně jako u červe-
ného a modrého věžáku i u tohoto 
se jeho obyvatelé dočkají nových 
oken, nových balkonů a nové fa-
sády. A protože se v barevné vzor-
kovnici nepodařilo najít tlume-
né zelené odstíny, rozhodla rada 
města o jiné barevnosti. Zamítnu-
ty byly tóny žlutavé, neboť v někte-
rých panoramatických pohledech 
by věžový dům splýval se soused-
ním žlutavým evangelickým kos-
telem. Nová fasáda tedy bude 
v odstínech od smetanové až po 
hnědavou. Pro balkonová skla byl 
vybrán bronzový odstín.

Diskuze o vhodné či nevhodné 
změně zelené barvy, která již byla 

po léta zavedena přímo v lidovém 
názvu nemovitosti, byla rozsáh-
lá, pro změnu se dle slov starostky 
města Zdeňky Markové radní na-
konec přiklonili z obav, že výrazná 
a ostrá zeleň na jedné z dominant-
ních budov města by spolu s již re-
alizovanými fasádami dvou věžáků 
v červené, ale zejména modré bar-
vě se žlutými balkony mohla pů-
sobit příliš barevně až nedůstojně. 
Rovněž výrazná barva kulturního 
domu a jeho dominance v tomto 
území si žádá ve své blízkosti větší 
citlivost při výběru barev. 

Revitalizace tohoto věžové-
ho domu by měla být dokončena 
v prvním pololetí letošního roku. 
Ihned po ní by měla být zaháje-
na rekonstrukce ulic Křenkovy 
a Monseovy.     EJ

Ohlédnutí za rokem 2008 a pohled...
(dokončení ze str. 1)
A co se skutečně nepodařilo po-

sunout dál? Upravit okolí rybníka 
Koupaliště a najít řešení pro auto-
busovou zastávku u nemocnice. 
To z těch nejviditelnějších a nej-
palčivějších problémů. Těch drob-
nějších věcí je samozřejmě mno-
hem více. 

Kdybych měla pouhým výčtem 
vyjmenovat, co všechno se vešlo do 

roku 2008 a co všechno nás čeká 
v roce 2009, nestačil by mi prostor 
celého Novoměstska. Proto mi do-
volte, abych v odeznívání  sváteční 
atmosféry poděkovala všem, kteří 
k rozvoji města přispěli z kterého-
koliv místa a pozice. Děkuji i těm, 
kteří vyjadřují tolik potřebou pod-
poru a mají pochopení pro skuteč-
nost, že vše nejde hned.
Zdeňka Marková, starostka města



5

KAMEROVÝ BOD Č. 1
Vratislavovo náměstí č.p. 103

Městký úřad směr Hor. galerie

KAMEROVÝ BOD Č. 2
Vratislavovo náměstí č.p. 12

poliklinika směr 1. základní škola

KAMEROVÝ BOD Č. 3
Vratislavovo náměstí č.p. 1

Hor. galerie směr Městský úřad

KAMEROVÝ BOD Č. 4
Komenského náměstí

galerie směr Masarykova ulice

KAMEROVÝ BOD Č. 5
Žďárská č.p. 610

výjezd z města Žďár, Tři studně

KAMEROVÝ BOD Č. 6
Vratislavovo náměstí č.p. 12

hlavní vstup do budovy polikliniky

KAMEROVÝ BOD Č. 7
Vratislavovo náměstí č.p. 12

zadní vstup do budovy polikliniky

Městský kamerový dohlížecí systém
Dne 16. ledna byl v Novém Městě na Moravě uveden do pro-

vozu městský kamerový dohlížecí systém (dále jen MKDS). 
V činnosti je celkem 5 kamer, kterými jsou monitorována 
různá veřejná prostranství, a dvě kamery, kterými bude stře-
žen vstup do budovy polikliniky. Umístění a šířka záběru jed-
notlivých kamer je zřejmá z připojených snímků. 

V současné době je v činnosti první z dohlížecích stanovišť 
MKDS, a to na služebně Městské policie. Druhé dohlížecí 
stanoviště na obvodním oddělení Policie ČR bude připojeno 
v prvním pololetí roku 2009. Všechny monitorované lokali-
ty byly řádně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochra-
ně osobních údajů označeny informačními cedulemi (viz je-
den z připojených snímků). 

Jedná se o první etapu budování MKDS. Našim záměrem je 
osadit kamerami i další problematické lokality. Další kame-
ry budou osazovány přednostně do míst, kde opakovaně do-
chází k porušování veřejného pořádku, či páchání majetkové 

trestné činnosti.  
Petr Gregor, velitel MP

Jak doplnila starostka města Zdeň-
ka Marková, jsou opatření proti zne-
užití velmi přísná, bezdůvodný vstup 
do archivu snímků je vyloučen a do-
konce byla vhodným způsoben upra-
vena i místnost s kamerou - sledo-
vací stanoviště, a to pro případ, aby 
záznam nemohly sledovat nepovola-
né osoby.

Změny severní části Vratislavova náměstí
Architektonická studie rozvoje města doporučuje, aby Vra-

tislavovo náměstí  v příštích desetiletích  změnilo tvář. Rada 
města vyslovila souhlas k vypracování podrobného návrhu  
pro změnu v severní části náměstí, tedy zjednodušeně pro 
park a okolí kostela sv. Kunhuty.

Odborníci doporučují odstranění stromů z bezprostřední-
ho okolí kostela, ostatně  žádost na vykácení dvou lip u scho-
diště ke kostelu již  dříve podal děkan Daněk. Památkáři však 
prozatím  kácení nepovolili.

Starostka města Zdeňka Marková  si je vědoma dvou zá-
sadních názorů, obou velmi dobře odůvodnitelných, ale 
protichůdných: Pohled na kostel s ojedinělou výtvarnou vý-
zdobou je třeba odkrýt. Škoda každého vzrostlého stromu. 
Předpokládá, že diskuze na toto téma se rozvine.

S úpravami parku by bylo vhodné započít již letos na 
jaře, neboť v roce 2010 v červnu  budeme hostit návštěv-
níky z Nových Měst Evropy a do té doby by bylo vhodné  
již vtisknout parku novou podobu. Znamenalo by to pře-
devším odstranění nízké zeleně a úpravu travnatých ploch, 
v dlouhodobém výhledu pak postupně výměnu kaštanů 
napadených klíněnkou za jiné listnaté stromy. Součástí ná-
vrhu je i úprava a přetrasování komunikace před Horác-
kou galerií a budovou staré pošty tak, aby v místech před 
průchodem na Komenského náměstí tvořila pravý úhel. 
Na širokém chodníku před základní školou by pak mělo 
větší množství výtvarných děl připomínat sochařskou tra-
dici města. 

Na téma úprav Vratislavova náměstí je plánován seminář 
pro zastupitele města, následně by měla pokračovat veřejná 
diskuze s občany města.                  EJ



6

Úspěchy SK Nové Město
o vynikajícím uspořádání závo-

dů (poděkování patří všem pořada-
telům SK a dalším spolupracovní-
kům)  FIS Tour de Ski – E.ON Zlatá 
lyže a Evropského poháru v biatlo-
nu dosáhli výborných úspěchů také 
závodníci Sportovního klubu.

V řadě startů na republikových 
a mezinárodních závodech zazna-
menali lyžaři SK velmi dobrých 
výsledků, což se promítlo v nomi-
nacích na významné lyžařské svě-
tové soutěže, jako jsou:   

Světová zimní univerziáda, Mis-
trovství světa juniorů a do 23 let a  
Evropský olympijský festival mlá-
deže pořádaný Evropským olym-
pijským výborem.

Celkem bylo na uvedené soutěže  
nominováno 9 závodníků a 3 tre-
néři SK.
• Světová zimní univerziáda  (18. -
28. 2. 2009 Yabuli – Čína)
Chrástková, Hančíková, Krška, 
Kutal J., Vambera, Kutal P.
• MS juniorů a MS do 23 let (28. 
1.-6. 2. 2009 Pras de Lys – Francie) 
Hančíková, Krška, servisman - 
Slezák
• Evropský olympijský festival 
mládeže (14. - 21. 2. 2009 Sczyrk-
-Wisla – Polsko)
Kadlec, trenér - Kovačič, servis-
man - Hromádka, Slezák

Sportovní klub Nové Město na 
Moravě                       sk

Z florbalového turnaje
Dne 11. ledna  jsme se vydali na 

pátý turnaj AFL. V základní skupině 
nám los nejprve přisoudil tým Orel 
Moravský Krumlov, se kterým jsme 
odehráli vyrovnané utkání. Nakonec 
skončilo vítězstvím 3:1. Obdobný 
průběh měl i druhý zápas s Orlem 
Ivančice, ale tentokrát se skóre oto-
čilo a prohráli jsme 1:3. Třetí utká-
ní ve skupině se neodehrálo, jeli-
kož tým FFC Rookies odstoupil.   To 
nám přineslo kontumační vítězství 
5:0 a postup z druhé příčky.

Ve čtvrtfinále jsme narazili na 
Cavespiders Vavřinec. Kvalitní 
hrou jsme si připsali vítězství 5:2 
a mohli jsme slavit postup do se-
mifinále.

Zde nás čekal Hattrick Brno. Na 
protihráčích byla vidět únava a po 
fyzické stránce jsme na tom byli 
mnohem lépe. Ujali jsme se brzo 
vedení, ale namísto navýšení přišlo 
vyrovnání. Nakonec vyhrál soupeř  
2:3 a my se mohli připravit na od-
vetu s Moravským Krumlovem. 
Podlehli jsme 1:2.

Turnaj ovšem neskončil v neděli. 
Během týdne rozhodlo vedení AFL, 
že všechna utkání Hattricku budou 
kontumována z důvodu porušení 
oficiálních pravidel. Tedy jsme se ze 
čtvrté pozice posunuli na pozici tře-
tí a získali 8 bodů. V celkové tabulce 
zůstáváme vzadu, ale ztráta na soupe-
ře je mnohem nižší.   Tomáš Mrázek

Názory zastupitelů
Novoměstsko

Máme ještě začátek roku a to je 
čas na různá předsevzetí, přání… 
Protože nechci psát o tom, co by se 
mělo, kdo by co měl, chtěl bych za-
čít jinak.

Každý z nás někdy někam cesto-
val a vracel se zpět do našeho měs-
ta. Ať už  blízko nebo daleko, viděl 
a sledoval dění kolem sebe. Přitom 
si mnohé uchoval v paměti, ulo-
žil svoje vzpomínky.  Obohatil se 
něčím zajímavým, zapamatoval si  
věci příjemné i ty,  které  rozladily. 

Příkladem je nám příroda, kte-
rá je ve svém vývoji velmi  málo 
ovlivnitelná. V přírodě lze mno-

hé vylepšit, změnit, ale také zne-
hodnotit. Člověk může zasáh-
nout, ale příroda to zařídí po 
svém. Kde se stal zásah člově-
ka do přírody nepřiměřený, vždy 
si příroda poradí. Ne vždy jsme 
my lidé spokojeni, že nám příro-
da zase narušila naše představy.  
Pokud už přírodě dochází dech, 
tak je pomoc na místě, staré je 
dobré ošetřit a co nejdéle udržet 
při životě. Stane-li se ze žití ži-
voření, je nutný radikální zásah. 
Mým názorem je, že nejhorším 
příkladem je vypouštění a vysa-
zování nepůvodních živočišných 

a rostlinných druhů do naší pří-
rody, když pro vytvoření rovno-
váhy chybí jejich protějšky. Říká 
se, že si dospělí půjčují Zemi od 
svých dětí a ty zase od svých atd. 
Proto bychom ji měli vracet v ta-
kovém stavu, v jakém jsme si ji 
vypůjčili. 

Když se podívám zpět do minu-
losti našeho města (nejsem starý, 
ale už něco pamatuji), tak vidím, 
že mnoho věcí zmizelo a místo 
nich vznikly nové, co dříve bylo 
pěkné, je mnohdy pohlednější. 

Když sleduji sdělovací prostřed-
ky, říkám si, kde se ta negati-
va v nich prezentovaná -  bez ná-

vrhu na zlepšení - berou.  Každý 
má právo na svůj názor, jak nega-
tivní, tak i pozitivní, měl bych mít 
po ruce řešení jak tu či onu věc ře-
šit a neomezovat se pouze na kri-
tiku. Protože ten, kdo nic nedělá, 
ten nic nezkazí, ale  také ničeho 
nedosáhne. To platí v naší společ-
nosti, rodině a samozřejmě i v na-
šem městě. 

Tak vidím naše město a vždy, 
když se mi naskytne  pohled na to 
naše údolí ať, už se vracím z které-
koliv světové strany, tak je mi ně-
jak „fajn“. 

Martin Grepl, 
zastupitel za SNK ED

Autogramiáda knihy
Historický kalendář 

Nového Města na Moravě 
na léta 1918 – 1945

Veřejností velmi žádaný dru-
hý díl novodobých dějin Nové-
ho Města na Moravě „Historický 
kalendář Nového Města na Mo-
ravě na léta 1918 – 1945“ vyda-
ný městem Nové Město na Mora-
vě je na trhu. 

Velkou zásluhu na tom mají ze-
jména jeho autoři, Vít Křesadlo 
a Miroslav Kružík a zástupce tiš-
novské tiskárny Sursum Miroslav 
Klepáček, který spolu se svými 
spolupracovníky publikaci nejen 
vytiskl, ale i graficky upravil. 

Finančně se na její tvorbě kromě 
vydavatele, tj. města Nové Město 
na Moravě podílel i kraj Vysočina. 

Všichni zájemci si knihu mohou 
zakoupit v Informačním centru 
města, Horáckém muzeu a v knih-
kupectvích v Novém Městě na 
Moravě a v blízkém okolí.

Autoři knihu představí na au-
togramiádě, která se uskuteč-
ní v Horáckém muzeu v Novém 
Městě na Moravě dne 5.2.2009 
v 15,00 hodin.             ŠKCR

Azyl pro rodinu z Barmy?
Rada města vyslovila souhlas 

k žádosti  ministerstva vnitra 
o umístění azylantů z Barmy v N. 
Městě. Je proto pravděpodobné, že 
od září letošního roku bude v N. 
Městě žít barmská rodina.

V Barmě vládne vojenská junta. 
Část uprchlíků se dostala do Čes-
ké republiky. Lidé, kteří hleda-
jí v České republice politický azyl, 
se nejprve v azylových táborech 
učí českému jazyku a zvykají si na 
nové životní podmínky. Později se 
v rámci programů zaměřených na 
pomoc ohroženým a pronásledo-
vaným lidem usazují v českých ob-
cích.

Konkrétní barmská skupina jsou 
křesťané protestantského vyznání. 
Vesměs venkované. Ministerstvo 
vnitra proto pro ně hledá menší 
města a obce, kvůli jejich možné-

mu vzájemnému navštěvování ne-
příliš vzdálená. 

N. Město je připraveno nabídnout 
barmským azylantům byt 2+kk a po-
moci jim při hledání zaměstnání.  EJ

Barma  - Mynamar: Mynamar je původní název země užívaný původ-
ními obyvateli  předtím, než ji Britové přejmenovali na Barmu. 

V roce 1962 po vojenském převratu byl vyhlášen program barmské 
cesty k socialismu. V letech 1987–1988 se konaly mohutné demonstrace 
požadující změnu režimu. Vojenská junta tyto demonstrace tvrdě potla-
čila. Volby v roce 1990 vyhrála Národní liga za demokracii,  ale vojenská 
junta jí odmítla předat moc, zvolené poslance uvěznila a vedoucí osob-
nost NLD Aun Schan Su Ťij, budoucí nositelku Nobelovy ceny míru, za-
vřela do domácího vězení. 

Proti ústřední vládě vedou nebarmská etnika boj, který v některých 
případech směřuje až k vyhlášení nezávislosti v řadě oblastí. V boji pro-
ti těmto etnikům si vládní vojska počínají velmi tvrdě. Vojenská junta je 
obviňována z genocidy, vypalování vesnic, vraždění žen i dětí, mučení, 
znásilňování a deportace oponentů na nucené práce.            (z internetu)

Aktivní Zdravé město
Na základě členství města v Národ-

ní síti Zdravých měst požádalo Nové 
Město na Moravě v roce 2008 kraj 
Vysočina o příspěvek na aktivity spo-
jené s principy Zdravých měst a na 
podporu naplňování a propagace 
principů místní Agendy 21 a Zdraví 
21. Ve spolupráci se základními ško-
lami, Mateřskou školou ul. Drobné-
ho, Tělovýchovnou jednotou, sdruže-
ním Lysina lenina a Spolkem rodičů 
při 2. ZŠ probíhala po celý loňský rok 

celá řada akcí, aktivit a  přednášek, 
které byly směřovány k důležitým té-
matům dnešní doby - životní prostře-
dí, prevence kriminality, zdraví obča-
nů a především zdraví dětí. 

Těchto akcí (Pestrý den –Jsme růz-
ní a to je dobře, Dílničky pro všechny 
lidičky, závod Novoměstský kilome-
tr, Čarodějnická olympiáda, Per-
mem, Ekologická výchova ve škole 
– Den Země, Ekologická stezka, Za-
hrada ráj a učebna dětí – školní za-

hrada jako učebna v přírodě, Týden 
zdraví aj.) se zúčastnilo velké množ-
ství dětí i dospělých. Od kraje Vyso-
čina obdrželo město na tyto akce fi-
nanční příspěvek ve výši  180 tis. Kč 
(60 % z celkové částky). Zbývajících 
40 % hradily uvedené organizace 
nebo N. Město. Všem organizacím 
i účastníkům akcí tímto děkujeme 
za spolupráci a doufáme, že v roce 
2009 bude zájem  ze strany pořada-
telů i ze strany účastníků přinejmen-
ším stejný jako v roce 2008.

Ing. Andrea Kramárová
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Peníze až do domu
nebankovní půjčka

od 5.000 Kč
rychlé vyřízení

volejte 777 310 620

Restaurace
Na zastávce

pořádá dne 21. února
Masopustní maškarní bál
předprodej vstupenek v restauraci,

cena 200 Kč 
začátek ve 20 h., 

večeře, živá hudba
masky vítány

INZERCE
• Vyměním městský byt 2+kk  
v Praze 8 (před privatizací), mož-
nost odkupu za 1+1 + doplatek 
v Bystřici n.P. nebo NM, spěchá, 
tel. 605 149 788
• Prodám byt 2+1 v osob. vlast., 
cena dohodou, volat po 15. h., tel. 
732 48 84 94
• Prodám dětskou autosedač-
ku Chicco se sklopným madlem 
pro nošení, 0 - 13 kg, sundava-
cí pratelný potah, barva modrá, 
málo používaná, cena 800 Kč, tel. 
732 388 610
• Prodám zahrádku s chatkou, na 
Svárově, tel. 605 04 22 14
• Prodám pěkný slunný cihlový 
byt 2+1 v OV v NMNM. Byt je po 
kompletní rekonstrukci. Tel.: 608 
821 198

• Vyměním měst. byt 2+1 v Bys-
třici n.P. za NM. Družstevní dopla-
tím, tel. 605 04 22 14
• Koupím 1+1 nebo 2+0 nebo 2 + 
kk nebo 2+1 v NM, tel. 732 740 729
• Prodám zahradu se zděnou pod-
sklepenou chatkou, elektřina, užit-
ková voda, lokalita Bezděkov, tel. 
605 184 576
• Prodám dveře vchodové plasto-
vé bílé a hnědé vč. rámu. Částečně 
prosklené, zdobené. Dále plastová 
okna bílá, dvoukřídlá 150x120 cm 
(š. x v.) a různá jednokřídlá. Vše 
nové, z neuskutečněné stavby. Lev-
ně. Dopravu zajistím zdarma. Tel: 
777106709
• Mladá žena hledá pronájem bytu 
1+0, 1+1 (nebo podnájem v RD) 
v NM. Prosím nabídněte. Tel. 605 
350 266
• Dlouhodobě pronajmu gar-
sonku 0+1, kompletně zařízenou 
a vybavenou, v NM u nemocnice. 
mob.: 732 873 611 - volejte po 19. 
hod.

24 HODINOVKA NA BĚŽKÁCH
Ve dnech 21. - 22. 2. 2009 pořádá MONTANA TK BRNO

29. ročník  MR horolezců na tratích areálu SKI
v Novém Městě na Moravě

přihlášky, informace:
www.volny.cz/montanatk, www.horosvaz.cz

E-mail: montanatk@volny.cz  tel. 545 212 387

Lyžařský oddíl Pohledec zve do bílé stopy
Tří závodů v průběhu dvou dnů se 
mohou zúčastnit zájemci o závody 
na běžkách:
• Lyžařský pohár Vysočiny, 4. 
ročník se koná v sobotu 31. led-
na ve sportovním areálu u hote-
lu SKI. Soutěží všechny katego-
rie včetně kategorie Family (dítě 
ročník 1998 nebo mladší s rodi-
čem nebo prarodičem). Přihláš-
ky: 602 181 217, d.vaskova@-
seznam.cz,  informace: 566 618 
803

• Českomoravský pohár, veřejný 
závod pro všechny kategorie
6. závod 31. ledna ve sportovním 
areálu u hotelu SKI
7. závod 1. února tamtéž
Přihlášky pouze písemné (strojo-
pis, mail) s nezkráceným jménem, 
ročníkem narození a případně vý-
konnostní třídou na adresu: Ing. 
Jiří Dušek, Pohledec 139, 592 31 
N. Město na Mor, dusek@okfas.cz, 
Stanislav.Humlicek@sezam.cz, in-
formace: 566 616 067, 723 800 943

Výzva: Prosíme paní Sáblíkovou, která prostřednictvím Horáckého mu-
zea věnovala autorkám krojovaných panenek hlavičku staré panenky, 
aby se přihlásila v Horáckém muzeu. Děkujeme.

Stomatologická pohotovostní služba
Ošetření je poskytováno v době 9 – 12 hod.
31. 1. MUDr. Fialová, nám. Republiky 65, ZR, 1. 2. MUDr. Ouředníčko-
vá, V. Bíteš, 7. 2. MUDr. Kellerová, Žďárská 73, NM, 8. 2. MUDr. Brázdi-
lová, O. Bitýška. Aktuální změny je možno najít na internetových strán-
kách novoměstské nemocnice (www.nnm.cz)

Studio Ida Vás zve na ukázkovou hodinu zdarma:
BOSU-cardio + pilates

(nejnovější balanční pomůcka)
V úterý  3. 2. v 17.00 h., 

Sportovně relaxační centrum SPORTEN.
Další hodiny budou probíhat vždy v úterý 17.00 -  17.55 a 18.00 - 18.55.

Rezervujte si včas svoji hodinu na tel.č.723 112 488. Těším se na Vás
Mgr. Ida Kršková, Institut pilates, lektorka pilates, bosu,body styling, 
spinning, power yoga, pilates individuál, cardio 
idaskovic@centrum.cz
BOSU Balance trainer je specificky navržen, aby pomohl všem uživa-
telům dosáhnout rovnováhu mezi svalovými systémy posturálních a fá-
zických řetězců rychleji, bezpečněji a kompletněji než jakákoliv jiná 
tréninková pomůcka.
BOSU Balance trainer je oblíbená cvičební pomůcka mezi lidmi jaké-
hokoliv věku od začátečníků až po aktivní sportovce.

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
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Bergneustadt

Německo, Severní Porýní-Vestfálsko
Počet obyvatel: 21.000 
www.bergneustadt.de

Sídlo bylo založeno jako městský hrad 
Nyestat v roce 1301 hrabětem Eberhardem II. 
Bergneustadt byl ve středověku významným 
městem jednak díky tomu, že zde sídlil fojt-
ský soud a féma (královský soud s rychlým 
tajným řízením), jednak díky čilému hospo-
dářskému ruchu, který zde vládl. 

I v soudobém Bergneustadtu, zasazeném 
do členité rekreační oblasti s pahorky, se 
městské jádro představuje ve středověkém 
hávu křivolakých dlážděných uliček. Histo-
rii města připomíná jak vlastivědné muzeum, 
tak tisíc let starý kostel v místní části Wiede-
nest. 

Okolní lesnaté kopce, mezi nimiž se třpy-
tí hladina přehrady Aggertalsperre, je možné 
obdivovat z rozhledny „Na hroudě“ .  

Lyžařský areál u hotelu Ski je každou zimu místem všemožných závodních klání, od mezinárodních 
až po „párkové“. Letošní sezona měla dva vrcholy. Tím větším byla Tour de Ski na přelomu roků a dru-
hým, rovněž velmi důležitým z hlediska přípravy mistrovství světa, byl Evropský pohár IBU v biatlo-
nu ve dnech 16. a 17. ledna. 

Přestože se ve stejném termínu konaly závody Světového poháru v biatlonu v Německu, vidělo Nové 
Město kvalitní závody. Nejlépe  na ně bude vzpomínat Nor Hans Martin Gjedrem, vítěz závodu na 10 
km sprint i závodu stíhacího. 

Na snímku nahoře  šestice  nejlepších biatlonistů prvního závodu. Na snímcích dole atmosféra závo-
dů, aneb jak areál vypadá, když se počasí vyvede...  


