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Novoměstsko

Stříbro z Mistrovství světa: Rakous-
ké město Abtenau hostilo 10. a 11. led-
na na 200 závodníků Mistrovství svě-
ta veteránů v lyžařském orientačním 
běhu. V kategorii veteránů 40 – 45 let, 
kde startovalo 16 závodníků, se před-
stavil i Petr Mareček, člen SK Orien-
tační sporty Nové Město na Moravě. 
V součtu dvou závodů obsadil konečné 
2. místo za vítězem Antti Virtanenem 
z Finska.             SK Orientační sporty

Příspěvky a granty
Rada města schválila na své 49.  

řádné schůzi dne 26. ledna Pravidla 
pro poskytování a čerpání příspěvků 
na činnost na rok 2009 a Grantovou 
politiku Nového Města na Moravě na 
rok 2009. Cílem příspěvků a grantů 
je podpora činnosti neziskových or-
ganizací, které vyvíjejí aktivity v ob-
lastech kultury, sportu a tělovýcho-
vy a v využití volného času, zejména 
dětí a mládeže. O granty a příspěvky 
mohou žádat i organizace, které sice 
nemají sídlo v N. Městě, ale posky-
tují služby občanům Nového Města 
na Moravě.

Pro oba programy schválila rada 
města celkovou částku 1 mil. Kč, 
a to 700 tis. Kč pro granty a 300 tis. 
Kč pro příspěvky.

Oproti roku 2008 byla schválena 
změna - o příspěvky nemohou žá-
dat organizace zřizované městskou 
a krajskou samosprávou.

Granty byly vypsány a schváleny 
v oblastech: oblast kultury „No-
voměstská kultura 2009“, sport 
a tělovýchova „Sportujeme pro 
radost“, oblast volného času dětí 
a mládeže „Bavíme se celý rok“.

Žádosti o příspěvky a granty bu-
dou přijímány do 27. února do 14 
hodin, a to na předepsaných for-
mulářích a s povinnými příloha-
mi.    (dle materiálů pro radu města)

Dle slov prezidenta Českého svazu biatlonu Václava Fiřtíka je pravděpo-
dobné, že srdíčkové logo šampionátu se ještě nepatrně změní. Ale pouze gra-
ficky, srdce jako takové zůstane zachováno.

A jak se v souvislosti s přípravou MS změní areál u hotelu Ski? Viz str. 6.
Nejčerstvější informace i přípravách novoměstského  MS v biatlonu v roce 

2013 je možno hledat na www.biatlon-nove-mesto.cz

Pracovní seminář
zastupitelů města o části

Strategického rozvojového
dokumentu města: 

O návrzích úprav severní části 
Vratislavova náměstí

úterý 24. února, 16 hodin, 
zasedací místnost MěÚ

Zvána je i veřejnost.

Srdce jako symbol MS v biatlonu v roce 2013
Srdce jako symbol Mistrovství 

světa v biatlonu vypovídá o mno-
hém. Současně koresponduje s am-
bicí N. Města být zdravým pulsují-
cím srdcem Vysočiny.

Světový šampionát je pro nás vel-
kou výzvou. Po dobu 14 dnů bude 
celý sportovní svět soustředěn na 
Nové Město na Moravě. Po několi-
ka letech se  MS v biatlonu vrátí do 
Evropy. Proto se očekává, že dvě 
až tři desítky tisíc nadšených fa-
noušků z Německa, Rakouska, se-
verských zemí i Ruska přijedou do 
České republiky, do Nového Města 
na Moravě. Naším společným cí-
lem je nabídnout perfektně připra-
vený stadion, vlídnou tvář města, 
kvalitní služby a nevšední zážitky.  

A pokud se nám podaří  navždy 
získat místo v jejich srdcích, rádi 
se k nám budou opakovaně vracet. 

Členové rady města společ-
ně s prezidentem Českého svazu 
biatlonu Václavem Fiřtíkem, mar-
ketingovým ředitelem Jiřím Ham-
zou a ředitelem Sportovního klu-
bu Petrem Honzlem diskutovali 
základní priority. Jednou z nich 
je, aby veškeré investice byly reali-
zovány efektivně, aby se vzájemně 
doplňovaly a aby byly plánovány 
s výhledem pro jejich dlouhodo-
bé využití v oblasti sportu, obča-
ny města a pro rozvoj cestovního 
ruchu. Svůj slib, že se MS v roce 
2013 stane  prioritou kraje Vyso-
čina, dali hejtman MUDr. Jiří Bě-
hounek i další čelní představite-
lé kraje.

Klíčová je včasná příprava veške-
ré nezbytné infrastruktury. Někte-
ré projekční práce již byly započaty, 
současně je tvořen výčet všech dal-
ších investic. Z těch nejzásadněj-
ších jde zejména o rozšíření areálu 
u Ski hotelu včetně rozšíření a vy-
budování nových běžeckých tratí, 
rozšíření parkovacích ploch a pří-
stupových komunikací, ale také 
o rekonstrukci kulturního domu, 
revitalizaci náměstí,  přemístění 
autobusového nádraží a z širokých 
diskuzí vyplývá, že i výstavba Re-
gecentra je vhodnou doprovodnou 
investicí. Alfou a omegou úspěchu 
je dostatek finančních prostřed-
ků. Svůj  přiměřený podíl ponesou 
město, kraj a stát, předpokládá se, 
že pomohou i fondy EU. 

Zdeňka Marková



2

Narození

Úmrtí
 23. 1. Miroslav Štrof (1940)
 27. 1. MVDr. Jan Slezák (1928)
 28. 1. Marta Slámová (1935)
 31. 1. Anežka Dobešová (1948)

Kino

Z významných výročí

Klub seniorů

Horácká galerie

Klub maminek
Zvoneček

Kulturní dům

Horácké muzeum

Městská knihovna

27. 2. 1854 se v Cetorazi narodil Leander Čech (1. ředitel reálky v No-
vém Městě na Moravě, literární kritik a teoretik, 155. výročí narození, ze-
mřel 27. 7. 1911 v Novém Městě na Moravě)
29. 2. 1944 zemřel v Novém Městě na Moravě MUDr. Šimon Škrla (lé-
kař, starosta,  65. výročí úmrtí, narodil se 13. 10. 1868 v Morkůvkách 
u Klobouk)
1. 3. 1844 se v Novém Městě na Moravě narodil Josef Sadílek (stavitel, 
starosta, 165. výročí narození, zemřel 2. 3. 1935)

Na přelomu roku 2008/2009 proběhla v 1. patře KD výstava dokumentů, 
která připomněla novoměstského rodáka - lékaře a spisovatele MUDr. Jose-
fa Svítila - Jana Karníka.

Výstavu, jež se setkala s velkým ohlasem, připravilo Horácké muzeum ve 
spolupráci s Městskou knihovnou.

18. 2., 19 h. - SCREAMERS ÚTO-
ČÍ - travesti show:  známá pětice 
„hochů“ (Saša, Paula, Nadja, Lili 
a Valerie) přijede s novým progra-
mem, který bude uvádět moderá-
tor Láďa. Vstupné 160 Kč, 150 Kč. 
Předprodej v Informačním centru, 
tel.: 566 650 254.
2. 3., 19 h. - Nedvědi - koncert
Vzácné setkání Honzy a Františka 
Nedvědů, postav, které není třeba 
více představovat. Vstupné 190 Kč. 
Předprodej Informační centrum, 
tel.: 566 650 254
7. 3., 18 h. - Závěrečný věne-
ček tanečních kursů  (pro pokro-
čilé a dospělé) Hraje Tata Band 
Josefa Kučery. Vstupné 80 Kč
12. 3., 18 h. - Jeruzalém v pohybu
aneb videoprocházka po svatém 
městě s Tomášem Černohousem. 
Vstupné 70 Kč.
17. 3., 19 h. - PRÁZDNINY SNŮ 
- divadelní komedie divadelní spo-
lečnosti HÁTA Olgy Želenské.
V různých alternacích hrají:
Jana Šulcová/Milena Dvorská,
Ivana Andrlová/Olga Želenská,
Lucie Zedníčková/Jana Zenáhlíková,
Kristýna Jetenská/Hana Kusnjerová,
Vladislav Beneš/Marcel Vašinka,
Vladimír Čech/Zbyšek Pantů-
ček/Petr Pospíchal, Ernesto Če-
kan/Michal Jagelka, Aleš Cibulka. 
Vstupné 150 Kč, 140 Kč. Předpro-
dej: Informační centrum, tel.: 566 
650 254
Připravujeme:  6. 4. v 19:00  kon-
cert Věry Špinarové

◆ Vladimír Lemberk – Madagaskar – tiše plačící ráj
Vladimír Lemberk cestuje, jak sám s nadsázkou říká, od batolecího věku 
– stále dál, stále dobrodružněji, stále za poznáváním krajin, živáčků, ky-
tek a lidí. Zapisuje si, fotí. Své poznatky předává dál formou přednášek, 
článků a knih. Výstava Madagaskar – tiše plačící ráj se zamýšlí nad osu-
dem čtvrtého největšího ostrova na Zemi a nad naším „západním“ vzta-
hem k přírodě. Téměř vše, čím Madagaskar oplývá, je naprosto unikátní 
a jinde nevídané. Aleje nejtlustších stromů – baobabů, neproniknutelné 
porosty trnitého buše, deštné pralesy i sterilní pouště, lemuři, chameleó-
ni, bodlíni, leguáni a gekoni na vás čekají na 150 velkoformátových barev-
ných fotografiích. (12. února – 29. března)
◆ Ladislav Daněk – Kresby
Kresby přerovského rodáka Ladislava Daňka vznikají přísně racionální-
mi, zároveň ale citlivými, emotivně vyznívajícími postupy na ploše papí-
ru, kterou výtvarník pojímá jako výsek nekonečného vesmírného prosto-
ru. V něm pak geometricky přesně spojované energetické body vytvářejí 
vnitřně dynamické, energií nabité a přitom křehké, kresebné struktury 
upoutávající svou transcendentální dimenzí. (12. února – 29. března)

16. 2. Výtvarná dílnička - Tvoří-
me z barevných těstovin a hmo-
ty Fimo náramky a knoflíky, vede 
Alena Sobotková
18. 2. Masopustní vaření - Pojď-
te se naučit a ochutnat rychlé 
a jednoduché kobližky. Úspěch 
je vždy zaručen., vede Jana Zá-
stěrová

Na termín 17. - 19. března  při-
pravujeme oblíbený jarní bazárek. 
Podrobnosti v příštím čísle.

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

17. 2. út, jídelna 2. ZŠ, 17 h. - MA-
SOPUSTNÍ  MERENDA s hud-
bou a tancem
23. 2. po, DPS, 15 h. Albánie – 
země orlů a bunkrů, přednáška 
a video z cesty Ing.T. Bartíka 
po 2. 3., DPS - Výroční členská 
schůze Klubu seniorů a bese-
da se starostkou města Zdeňkou 
Markovou

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.
17. út v 18 h, 18. st v 18 h.
Madagaskar 2
USA 2008, animovaná komedie, 
česká verze, 90 min, přístup-
ný, premiéra, 65 Kč - Hvězdy 
newyorské zoo stále spolu a stá-
le ztraceny! 
21. so ve 20 h.
Veřejný nepřítel č. 1
Francie/Itálie/Kanada 2008, akční 
krimi, české titulky, 110 min, ne-
vhodný do 12 let, premiéra,  65 
Kč - Největší francouzský gangs-
ter všech dob  a jeho neuvěřitelně 
drzé avantýry.
25. st ve 20 h. 
Sněženky a machři po 25 letech
ČR 2008, komedie, 104 min, pří-
stupný, premiéra, 75 Kč   - Sněžen-
ky a machři se po letech opět schá-
zejí na horské chatě...
28. so ve 20 h.
Austrálie
USA 2008, romantické drama, české 
titulky, 165 min, přístupný, premié-
ra, 70 Kč - Příběh o nenávisti a lás-
ce, o přátelství a intrikách, o pozná-
ní sebe sama natočený v nádherných 
australských scenériích…

 20. 1. Tobiáš Bartalos
 20. 1. Nikola Stejskalová
 21. 1. Matěj Vaculík
 23. 1. Lucie Holcnerová
 26. 1. Ema Kadlecová

Asijské umění, chodba KD, 1. pat-
ro, do 20. února

David Mahel „Komiks – malby“
Výstava mladého autora, ab-

solventa oboru designu na SŠUŘ 
v Brně, který žije a tvoří v Rade-
šínské Svratce.

Připraveno ve spolupráci s Lysi-
nou leninou, otevřeno do soboty 
28. 2. Foto z vernisáže na posled-
ní straně. 

Anonymní alkoholici
Máte problém s alkoholem a ne-

máte se komu svěřit?
Po zkušenostech z jihlavské sku-

piny AA jsem se rozhodl založit po-
dobnou skupinu ve svém bydlišti.

Více informací:
Petr Koukola, tel. 732 357 431,

petrkoukola@gmail.com

AA je společenství mužů a žen, 
kteří se navzájem dělí o své zku-
šenosti, síly a naděje, aby mohli 
řešit svůj společný problém a po-
máhat ostatním uzdravovat se z al-
koholismu. Jedinou podmínkou 
pro členství je přání přestat pít. 
Nejsou tu žádné povinné poplat-
ky; jsme soběstační díky vlastním 
dobrovolným příspěvkům. AA ne-
ní spojeno s žádnou sektou, církví, 
politickou organizací či jakoukoliv 
jinou institucí; nepřeje si zaplést se 
do jakékoli rozepře, ani nepodpo-
ruje, ale ani neodporuje žádným 
programům. Naším prvořadým cí-
lem je zůstat střízliví a pomáhat ke 
střízlivosti jiným alkoholikům. (ze 
stránek www.sweb.cz/aacesko)

Vinárnička
Dříve narozených

21. 2., 19,30 hod.
Restaurant Ve Dvoře
(u Bukáčků, Malá ul.)

k tanci a poslechu hraje
„Malá kapela“ Honzy Sedlaříka

rezervace:
566 615 055

Český zahrádkářský svaz
ZO ČSZ Nové Město na Moravě

členská schůze
26. 2., 15,30 hod.

kulturní dům
Nové Město na Moravě
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65. výročí úmrtí MUDr. Šimona Škrly, dlouholetého občana  našeho města
Narodil se 13. října 1868 v Mor-

kůvkách u Klobouk, ve farnosti  
Brumovické, jako jedno z devíti 
dětí čtvrtláníka Josefa a Veroniky 
Škrlových. Pouze dvě děti - Josef 
a Šimon - se však dožily školní-
ho věku. Starší bratr Josef  zůstal 
v Morkůvkách na hospodářství. 
Mladší Šimon studoval gymnázi-
um v Litomyšli, medicínu na Fa-
kultě lékařské c.k. Karlo-Ferdi-
nandovy univerzity české v Praze 
v letech 1892 - 1895, promován 

byl v březnu 1896.  Potom se ne-
celý rok  věnoval získávání praxe 
v Praze a  15. března 1897 zahájil  
lékařskou činnost v Novém Měs-
tě na Moravě. Pro volbu právě to-
hoto místa měla asi význam jeho 
známost a přátelství s dr. Jose-
fem  Svítilem (Karníkem), s nímž 
v Praze společně studoval. MUDr. 
Škrla provozoval praxi v domě 
č. 243 na tehdejším Husím ryn-
ku (později Komenského náměs-
tí); tento dům patřil rolníku Karlu 
Kunstmüllerovi.  

V té době nebylo lékařské ošetře-
ní dostatečně honorováno. Když se 
stavěla železnice ze Žďáru do Tiš-
nova, dostával dr. Škrla za veške-
rá lékařská ošetření zaměstnanců, 
dozor a zdravotní péči od želez-
ničářské pokladny 27 korun mě-
síčně, a to za všechny její členy! 
Jedinou výhodou bylo, že lékař 
obdržel volnou jízdenku, na níž 
mohl jet i do ciziny. Toho dr. Škr-
la využil ke zdokonalení a v le-
tech 1903 - 1905 si doplnil lékař-
skou praxi krátkodobými pobyty 
v Berlíně, Paříži a Londýně. Získa-
né vědomosti pak využíval ve pro-
spěch pacientů Horácka. Za 1. svě-
tové války byl povolán nejprve do 
Znojma, kde pracoval pod vede-
ním dr. Michla, významného chi-
rurga a ostatně rodáka z Vysočiny. 
Později byl ve vojenské nemocnici 
v Krakově, kde si za vzornou lékař-
skou práci vysloužil několik vojen-
ských vyznamenání. Po válce však 
odmítl místo primáře v Krakově, 
které mu bylo nabízeno, a vrátil se 
do Nového Města. 

Zde byl 15. června 1919 zvolen 
do obecního zastupitelstva a 23. 
června 1919 pak byl  zvolen sta-
rostou. V této funkci zůstal až do 
8. července 1928, kdy se funk-
ce vzdal. Za Škrlova starostová-
ní se uskutečnilo několik význam-
ných projektů -  bylo vybudováno 
elektrické osvětlení města, zave-
den telefon, provedena oprava ja-
tek, vybudována lyžařská chata 
na  Harusáku, uspořádána Horác-
ká krajinská výstava  i mezinárod-
ní lyžařské závody.  Škrlova veřejná 
angažovanost ale neskončila s jeho 
odchodem z funkce starosty. Poz-
ději byl předsedou Okrašlovacího 
spolku, z jehož iniciativy byly pro-
vedeny parkové úpravy, vybudo-

ván Pomník padlým vojínům atd. 
Působil i ve   vzdělávacím spolku 
Horák, který sdružoval místní in-
teligenci a jehož členové šířili po-
krok po celém Horácku.

Dne 4. února 1904 se oženil  
s vnučkou  Karla Kunstmüllera, 
Jindřiškou Horákovou, narozenou 
15. října 1877, dcerou Marie (dříve 
Kunstmüllerové) a nadučitele Jana 
Horáka z Rožnova pod Radhoš-
těm. Dům č. 243 byl v této době 
pouze přízemní s malým dvor-
kem a dřevěnou stodolou vzadu. 
MUDr. Škrla nechal stodolu zbo-
řit, část domu od čísla 244 (Jelínků, 
později Mokrých) upravit a dům 
o jedno patro zvýšit. Stavba byla 
dokončena v roce 1907. Ve dvoře 
zůstaly stáje, seník, menší stodola 
a velká zahrada s besídkou, včelí-
nem, studnou a potůčkem. Sklepy 
byly klenuté, se studnou. Z man-
želství se narodila 30. května 1909 
dcera Marie, která se provdala do 
Uherského Hradiště a trvale se 
k matce do Nového Města vrátila 
i s dětmi v polovině roku 1944, po 
smrti otce.

MUDr. Škrla pracoval neúnav-
ně a pomáhal lidem. Pracoval jako 
oční lékař, zubař, porodník, ob-
vodní lékař, ale prováděl i jed-
nodušší chirurgické zákroky (šití 
ran, operace slepého střeva). Jed-
nou z největších překážek, které 
musel překonávat, byly nepřízni-
vé povětrnostní podmínky, hlav-
ně na podzim a v zimě. Za pacien-
tem se dostával bryčkou, v zimě na 
saních  a při velkých závějích a vá-
nicích i pěšky. A to mnohdy trva-
la cesta s doprovodem a případ-
ným blouděním ve vánici i osm 
hodin. I po takové namáhavé noci 
byl ráno připraven a ordinoval pro 
potřebné. Čas si udělal i na to, co 

měl rád - četbu, hudbu, sám hrál 
na housle a dobře zpíval, manžel-
ka jej doprovázela na klavír. Byl 
nadšený zahrádkář, sadař a vče-
lař.  Jeho rodina se   nadále přáte-

lila s rodinou Svítilovou a rodinou 
nadlesního Kincla, která bydle-
la v bezprostřední blízkosti. S ro-
dinou Škrlových v domě společně 
žila paní Augusta Kejdová, která 
přišla do domácnosti ve svých 15 
letech jako pomocnice k dítěti a  
později vydatně pomáhala v ordi-
naci. Společně s rodinou žila až do 
své smrti v roce 1972. 

Za druhé světové války,  v únoru 
1942, dojížděl doktor Škrla do Mu-
silova penzionu na Studnicích, kde 
léčil zraněného „ilegalistu“ Cyrila 
Musila  a pomáhal všem potřebným. 
Ještě v 75 letech vykonával praxi, stá-
le byl plný duševní a fyzické svěžesti 
a věřil, že jako pravý „horák“ se do-
žije ještě řady let, aby mohl i nadále 
konat službu bližním. 

Ale dne 25. února 1944 byl na udá-
ní předvolán do Jihlavy k výslechu a  
další noc  zemřel na mozkovou mrt-
vici ve věku nedožitých 76 let. 

Marie Homolková,
vnučka MUDr. Škrly

Fotografie z rodinného archivu 
Marie Homolkové.  Na snímku dole 
pohřeb MUDr. Škrly, v pozadí dům 
čp. 243 na Komenského náměstí, 
zmiňovaný v textu, zbouraný na 
konci 70. let minulého století
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Připomínky ČSSD k rozpočtu Nového Města

• Žít na vesnici přece není trest
Opozice z ČSSD zhodnotila roz-
počet města na 2009. Rád bych na 
pár věcí napsal svůj vlastní názor.
To, že opozice neschválí rozpočet 
města, se vědělo již v létě. Byla by 
to špatná opozice, kdyby schválila, 
co jí koalice předloží. Je sice smut-
né, že jako důvod uvedla starostku 
města, asi se jim to hodilo. Je pro 
město dobře, že nemáme opozici, 
která by se o dění ve městě nezají-
mala. A jaký by to byl pohled na vy-
sílání ze zasedání zastupitelstva, kde 
opozice čte noviny a nebo dokonce 
usíná. Za to, že je opozice aktivní, 
ji chválím, patří to k demokracii.
Proč mají mít místní části sa-
mostatné rozpočty, uvidí každý, 
kdo se projede po místních čás-

tech Nového Města. Rozbité sil-
nice, mnohdy blátivé cesty před 
domy, chodník uvidíme jen zříd-
ka a o obecních budovách se také 
nedají psát pochvalné věci. Kana-
lizace v dezolátních stavech připo-
mínající malou časovanou bombu.
To vše je výsledek zastupitelů měs-
ta za více jak dvacet let. Právě ČSSD 
jako jediná přišla s volebním pro-
gramem, který sliboval rozvoj a po-
třebné peníze na místní části. Mlu-
vila o 6 milionech pro místní části. 
Jakým způsobem se budou dělit, 
to byl velký otazník. Rozpočet na 
rok 2009 přinesl spravedlivé děle-
ní a umožnil tak získání finančních 
prostředků do místních částí, které  
je tolik potřebují.Věřím, e každý za-

stupitel si je vědom, že Nové Měs-
to začíná na Studnicích a končí za 
Hlinným. Je pravda, že  samostat-
né rozpočty obcí nepočítají s žád-
nou velkou akcí, která se uskuteční 
v Novém Městě. Pokud by počítaly, 
tak se vrátíme zase na začátek a ob-
ce okolo města budou nadále chát-
rat. Tomuto stavu se chce předejít 
a pomalým tokem finančních pro-
středků tyto obce patřící k Novému 
Městu opravit. I obyvatelé Slavkovic, 
Petrovic či Rokytna mají nárok na 
slušné okolí kolem svého domova.
Zda je model rozpočtu na rok 2009 
úplně ideální, nedokáže říci nikdo 
z nás. Je třeba s ním pracovat tak, 
aby byl ku prospěchu obyvatel No-
vého Města i jeho místních částí.

Vlastimil Lukeš, předseda
osadního výboru Petrovice

• Populismus nebo neprofesionalita?
Tvorba rozpočtu města je vážný 

a dlouhodobý proces, který má svá 
jasná pravidla definovaná záko-
nem a odsouhlasená radou měs-
ta. Jedním z nich je umožnit všem 
členům zastupitelstva města osob-
ní účast v průběhu celého proce-
su. Členové zastupitelstva, kte-
ří mají skutečný zájem o filozofii 
jeho tvorby, seznámení se s větším 
detailem nebo o prosazení svých 
konkrétních představ, této nabíd-
ky využívají a při projednávání díl-
čích kapitol jsou přítomni diskusím 
o každé drobné položce rozpoč-

tu. V okamžiku, kdy je rozpočet 
sestaven, je svolán seminář členů 
zastupitelstva za účasti jednotli-
vých správců kapitol, kteří v disku-
si odpovídají dotazy a obhajují své 
návrhy. Letos byly z této dvouho-
dinové diskuse přijaty a do finální-
ho rozpočtu zapracovány i některé 
připomínky ČSSD. Proces samot-
ného schválení je již potvrzením 
dlouho hledaného konsenzu s vě-
domím, že ne všechny požadavky 
mohou být uspokojeny.

Chtít v okamžiku samotného 
schvalování zásadní změnu, byť je 

uváděna dlouhým monologem, je 
buď laciný populismus a politická 
exhibice, nebo naprostá neprofesi-
onalita. Vazby v rozpočtu jsou tak 
křehké, že přijetí takového návrhu 
je jeho faktickým ohrožením. 

Současné vedení města má jasnou 
vizi o rozvoji města a s vědomím 
plné odpovědnosti ji naplňuje. Zma-
tečné utrácení  veřejných prostřed-
ků, které je nám v článku pana Šmar-
dy podsouváno,  musím odmítnout. 
Nejsme banda uličníků. Mnozí z nás 
za sebou mají prokazatelné mana-
žerské zkušenosti a výsledky jejich 
práce je možné doložit.
Zdeňka Marková, starostka města

Na text zastupitelů ČSSD reagují na této a následující straně: Zdeňka Marková, starostka města, Stanislav Marek, 
místostarosta města, a Vlastimil Lukeš, předseda osadního výboru Petrovice.

Zastupitelstvo nového Města na 
Moravě schválilo pro rok 2009 roz-
počet s deficitem ve výši 95 milionů 
korun. Schodek hodlá vedení města 
uhradit z peněz našetřených v minu-
lých obdobích, mimo jiné však také 
z výnosu prodeje bytových domů. 
Rozpočtový výhled počítá se schod-
kem hospodaření jako s víceméně 
trvalou charakteristikou novoměst-
ského hospodaření. Hospodaření 
s deficitem samo o sobě nutně nemu-
sí být špatné. Pokud utrácíme více, 
než jsme schopni v daném období 
získat, musíme pro to mít dobrý dů-
vod. Nejlepším důvodem je pak to, že 
investujeme do projektů, které nám 
v budoucnu přinesou další příjmy.

Zastupitelé za ČSSD předložený 
návrh rozpočtu nepodpořili. Vzhle-
dem k tomu, že paní starostka Mar-
ková vytvořila v zastupitelstvu at-
mosféru, ve které nebylo možné 
vysvětlit naše připomínky k návr-
hu rozpočtu, činíme tak nyní, pro-
střednictvím Novoměstska.
Autonomní rozpočty

Schválený rozpočet se od před-
chozích liší především „samostat-
ným hospodařením“ místních částí. 
Rada města se rozhodla zavést roz-
počtový model, který fakticky od-
děluje rozpočty místních částí od 
rozpočtu Nového Města. Výsledku 
je dosaženo tím, že se vypočítají da-
ňové příjmy jednotlivých místních 
částí a proti nim se postaví poměr-
ná část některých společných výda-
jů. Kladný rozdíl ve prospěch místní 
části je pak „dán k dispozici“ osad-
nímu výboru příslušné místní části, 
který rozhodne o jeho využití.

Uvedené řešení je na první pohled 
spravedlivé, přináší však také mno-
há úskalí. Jedním z nich je například 
skutečnost, že se výrazně zhoršuje 
možnost plánovat potřebné společné 
infrastrukturní investice. Budou na-
příklad Petrovice souhlasit s tím, aby 
se z jejich rozpočtu plně hradila vý-
stavba chodníku nebo cyklostezky do 
jejich obce?  Vždyť větší část takové 
stavby by ležela mimo jejich území. 
Proč by však měli lidé z města sou-
hlasit s tím, že část stavby, která leží 
na jejich území, mají platit ze svého, 
když do Petrovic nepotřebují chodit? 
Již v letošním roce se na dlouhá léta 
vyčerpá rozpočet Pohledce. V rámci 
projektu Dyje II bude totiž realizová-
na užitečná výstavba kanalizace, kte-
rá je pro budoucnost velmi potřeb-
ná.  Uhradíme-li však tuto investici 
z „místního rozpočtu“, pak Pohled-
ci vznikne „dluh“, který bude městu 
„splácet“ mnoho let. V Pohledci tak 
nebude možné realizovat žádné jiné 
investice ani opravy, byť by byly ro-
zumné a potřebné.

Podle přijatého modelu se dnes 
místní části nebudou podílet na fi-

nancování klíčových investic Nové-
ho Města, ať již se jedná o plánova-
nou výstavbu regecentra, investice 
v souvislosti s Mistrovstvím světa 
v biatlonu a podobně. Z těchto inves-
tic se tak stávají ryze „městské pro-
jekty“, které principielně nejsou ur-
čeny k uspokojování potřeb obyvatel 
místních částí. Takový stav nám při-
padá absurdní, zvláště s ohledem na 
to, že pokud by o některých z těchto 
projektů rozhodovali pouze zastupi-
telé z města, pak by nebyly v této po-
době realizovány. 

Podporovali jsme navýšení roz-
počtů pro místní části a zvýšení 
podílu osadních výborů na rozho-
dování. Uvedené řešení však pod-
le nás není rozumné. Přesto jsme 
nakonec neodporovali. Všechny 
osadní výbory s návrhem souhla-
sily, a proto jsme nechtěli jít proti 
jejich vůli. Do budoucna bychom 
však rádi přispěli k nalezení raci-
onálnějšího řešení, které umožní 
rozvoj místních částí a zároveň ne-
bude likvidovat výhody společné-
ho hospodaření.
Regecentrum – II. pokus

Řada investičních záměrů měs-
ta má v zastupitelstvu širokou pod-

poru. Přesto však existují rozpory, 
a to zejména v případě největšího 
projektu, tedy výstavby regenerač-
ního centra. Loňská žádost o finan-
cování z evropských peněz (ROP) 
byla zamítnuta, protože novoměst-
ský projekt nebyl v souladu s přísluš-
nou legislativou. Na tuto skutečnost 
bylo v dostatečném předstihu vede-
ní města upozorněno i Úřadem pro 
hospodářskou soutěž. Vyzvali jsme 
proto vedení města k diskuzi o ro-
zumných úpravách projektu. Bohu-
žel jsme nebyli vyslyšení a město tak 
dnes podává novou žádost v téměř 
nezměněné podobě. Je pravdou, že 
se dnes jedná o jiný program a pro-
to již nemusí být loňské chyby pře-
kážkou. Na druhé straně platí i to, že 
dnes již můžeme získat pouze pod-
poru v maximální výši 40% z uzna-
telných nákladů projektu. 

Postup, který paní Marko-
vá a ODS zvolily, vedl k tomu, že 
jsme promarnili příležitost získat 
až 70% potřebných peněz. Naše 
návrhy na změny v projektu opět 
nebyly vyslyšeny. Nezbývá než vě-
řit, že má Rada města promyšlený 
plán, jak dále postupovat, a přát si 
úspěch. Zjištění, že žádný plán ne-

existuje a že naši kolegové pouze 
pokračují ve zmatečném utrácení 
veřejných peněz, by bylo velkým 
zklamáním.
Investice s rozumem

Zastupitelé ČSSD navrhli při pro-
jednávání rozpočtu vytvořit fond, ve 
kterém by byly shromažďovány pro-
středky na financování infrastruk-
turních investic potřebných v sou-
vislosti s pořádáním Mistrovstvím 
světa v biatlonu v roce 2013. Pokusili 
jsme se tak vyvolat diskuzi o způso-
bu, jakým se město na těchto inves-
ticích bude podílet. Finanční spolu-
účast města je totiž nejen potřebná, 
ale může být zároveň zárukou toho, 
že město bude schopno ovlivnit 
směřování investic tak, aby sloužily 
občanům města i v budoucnu. Ten-
to náš návrh byl bohužel bez disku-
ze smeten ze stolu. Rozpočet na rok 
2009 ani platný rozpočtový výhled 
do roku 2012 tak s Mistrovstvím 
světa v biatlonu vůbec nepočítá. 

Chtěli jsme také, aby se v rozpoč-
tu města počítalo s podporou in-
vestic do rozvoje infrastruktury 
spojené s bydlením. Ani tento ná-
vrh si nezískal pozornost pravico-
vé části zastupitelstva a byl silou, 
opět bez diskuze, zamítnut.

zastupitelé za ČSSD
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eGovernment - elektronizace veřejné správy
Jedním ze strategických cílů vlá-

dy ČR je realizace myšlenek elektro-
nizace veřejné správy - takzva ný 
eGovernment, s jehož implemen-
tací by měla přijít zásadní změna 
ve vztahu občan a byrokracie. Vý-
sledkem by mělo být, že občan ne-
bude obcházet úřady, ale budou 
obíhat dokumenty. Také by mělo 
dojít ke zrovnoprávnění elektro-
nických dokumentů s pa pírovými. 
Předpokladem je vytvo ření husté 
sítě kontaktních míst, pomoci kte-
rých bude moci každý komuniko-
vat se vše mi úřady a institucemi. 
Jed ním z prvních kroků ze stra-
ny MVČR (ministerstvo vnitra) je 
i zřízení Českého Podacího Ově-
řovacího Infor mačního Národní-
ho Terminálu = CzechPoint (www.
czechpo int.cz). 

CzechPoint slouží jako asis tované 
místo výkonu veřejné správy umož-
ňující občanům a úředníkům snad-
nější vyříze ní jednotlivých agend. 
CzechPoint se v současné době ce-
lorepublikově nachází na více než 
2 500 obecních a krajských úřa-
dech, vybra ných pracovištích Čes-
ké pošty, kancelářích Hospodářské 
ko mory a také v kancelářích notá-
řů. Záměrem Ministerstva vnitra je 
zřízení CzechPointu v kaž dé obci. 
Přestože jde o poměr ně pokro-

čilý a na obsluhu ne zcela triviální 
systém, je je ho fungování na každé 
obci smysluplné pro zjednoduše-
ní výkonu přenesené působnos ti jak 
z pohledu občanů, tak z pohledu 
obecních úřadů. Pro zavedení elek-
tronizace veřejné správy byl v srp-
nu roku 2008 schválen zákon  300/
2008 Sb. o elektronických úkonech 
a konverzi dokumenty, který dne 1. 
7. 2009 nabude účinnosti. Tento zá-
kon upravuje jednak oblast dato-
vých schránek (= elektronické úlo-
žiště pro bezpečnou elektronickou 
komunikaci občanů a právnických 
osob s veřejnou správou) a jednak 
oblast konverze dokumentů (převod 
dokumentů z listinné do elektronic-
ké podoby a naopak, přičemž pů-
vodní i autorizovaných dokument 
mají stejnou právní váhu a pova-
hu originálu). Datové schránky mají 
přinést pro občany a firmy zjedno-
dušení komunikace s úřady v elek-
tronické podobě, přičemž bude za-
jištěna vyšší míra spolehlivosti, než 
při běžné e-mailové komunikaci. 
Jedná se o systém, který umožní do-
ručování zpráv mezi orgány veřejné 
moci (státní orgány, orgány územ-
ních samosprávných celků, státních 
fondů, zdravotní pojišťovny, samo-
správné komory zřízené zákonem, 
notáři, soudní exekutoři) a obča-

ny nebo právnickými osobami. Zá-
kon také přináší nový termín - in-
stitut vyzvednuté zásilky - podle něj 
platí, že zpráva vložená do konkrétní 
datové schránky je po uplynutí lhů-
ty považována za doručenou i v si-
tuaci, kdy nedojde k jejímu vyzved-
nutí. To by mělo zefektivnit mnohá 
úřední řízení, která byla zdržována 
vyzvednutím doporučených dopisů. 
Poplatky za tuto službu budou niž-
ší než u stávajících poštovních po-
platků a sníží se tak i náklady na 
poštovné. Od 1. 7. 2009 bude po-
vinností  všech organizací veřej-
né správy, dále v zákoně uvedených 
právnických subjektů, firem a pod-
nikatelů výhradně komunikovat pro-
střednictvím datové schránky, zpří-
stupnit svoji datovou schránku do 
15 dnů po doručení přístupových 
údajů, doručovat prostřed nictvím 
veřejné schránky dokumenty těm 
fyzickým osobám, podnikajícím 
fyzic kým osobám a právnickým 
osobám, které mají zpřístup něny 
své datové schránky, zajistit distri-
buci dokumentů došlých do datové 
schránky svým pracovníkům/slož-
kám typicky prostřednictvím spi-
sové služby, umožnit pracovníkům/ 
slož kám prostřednictvím spisové 
služby odesílání dokumentů do da-
tových schránek adre sátů, evidovat, 
vyřizovat, odesílat, ale především 
uchovat velké množství dokumentů 

v elek tronické (digitální) podobě až 
do doby uplynutí skartač ní lhůty, 
pro vlastní výkon zabezpe čit au-
torizovanou konverzi dokumen-
tů včetně příslušné evidence. Pro 
konverzi dokumentů bude nut-
né vybavit obecní úřady skenery, 
nebo multifunkčním zařízením, 
které umožní převod dokumentů 
do požadovaného souboru. Pro 
zavedení elektronizace veřejné 
správy - na zajištění technického 
zázemí tj. zřízení či upgrade stá-
vajících kontaktních míst, zave-
dení či aktualizaci stávajících spi-
sových služeb, vytvoření zázemí 
tzv. egoncenter na krajích a ob-
cích s rozšířenou působnosti lze 
v rámci evropských fondů - inte-
grovaného operačního programu 
IOP získat dotace. Město Nové 
Město na Moravě oslovilo v sou-
časné době obce ve svém správ-
ním území a požádalo je o jejich 
vyjádření, zda mají zájem zřídit 
ve své obci kontaktní místo a zda 
chtějí pomoci při zpracování žá-
dostí o dotaci a následné zavede-
ní elektronizace na jejich úřadě.  
Ze zatím doručených odpovědí je 
patrné,  že  převážná většina  obcí 
správního území má zájem o vy-
tvoření kontaktního místa a vyu-
žije nabídky města o zpracovaní 
žádosti o dotaci.

 Radka Šoustarová

• Rozpočet, rozpočtový výhled a zadluženost města
Příjmová část rozpočtu letošního 

roku byla sestavována s ohledem na 
světovou ekonomickou krizi s velkou 
opatrností v daňových příjmech a po-
čítá s přebytkem hospodaření, který 
ve výši cca 130 mil. Kč vznikl v roce 
2008 díky mimořádným kapitálovým 
příjmům. Rozpočtový výhled je tvo-
řen z investičních záměrů podporu-
jících rozvoj města. Prioritou jsou ty, 
které bychom bez  spolufinancová-
ní z fondů EU nikdy nezrealizovali. 

Podmínky pro získání prostředků EU 
jsou přísné a vyžadují například pro-
jektovou dokumentaci k územnímu 
řízení téměř v rozsahu prováděcí do-
kumentace. Záruka, že projekt bude 
podpořen, však předem žádná není. 
Regenerační centrum má nyní ve své 
rozhodovací pravomoci výhradně 
nová politická reprezentace krajů Vy-
sočiny a Jihomoravského.  

A jak vypadá zadluženost města, 
která s rozpočtovým výhledem sou-

visí? V současné době město nečer-
pá úvěr, naopak má na svých účtech 
dlouhodobě vytvořenou investiční 
rezervu ve výši 17 mil. Kč. A všichni 
víme, že v době recese a velké inflace 
nám hodnota úspor jenom klesá. Ro-
zumný obecní hospodář tedy kombi-
nuje vlastní zdroje, dotace a bezpečný 
úvěr. Z čeho můžeme vyjít v Novém 
Městě? Při zajištění všech provozních 
výdajů města i jeho organizací včetně 
provádění nezbytné údržby má měs-

to dlouhodobě ročně k dispozici 25 
mil. Kč na investiční záměry a pří-
padné splácení úvěrů.  Velmi zjed-
nodušeně (omlouvám se bankéřům 
a ekonomům) tedy počítejme. Úvěr 
ve výši 90 mil. Kč zaplatíme při roč-
ních splátkách 15 mil. Kč za cca deset 
let,  a přesto  nám zbývá ročně dalších 
10 mil. Kč, což je za 10 let 100 mil. Kč 
na investice nebo na pokrytí vyšších 
provozních nákladů v případě, že da-
ňové příjmy města zůstanou na loň-
ské úrovni a neporostou.  
Zdeňka Marková, starostka města

• K novému modelu městského rozpočtu
Přiznám se, že nejsem zastán-

cem řešení problémů dopisová-
ním si přes sdělovací prostředky. 
V tomto případě mi však nezbývá 
než reagovat na část příspěvku za-
stupitelů za ČSSD ohledně rozpoč-
tu města Nového Města na Mo-
ravě na rok 2009 touto formou.
Faktem je, že zvolený model roz-
počtu na letošní rok je modelem 
novým a záměrně nechci říkat, že 
spravedlivým, protože najít doko-
nalou spravedlnost v této oblasti ne-
lze. Vezměte si např. přerozdělování 
státního rozpočtu, kdy na obyva-
tele Prahy se poskytuje 6x více fi-
nančních prostředků než na oby-
vatele vesničky „Horní - Dolní“. 
Takových případů se dá najít celá řada. 
Přípravu rozpočtu a jeho členění na 
místní části (MČ) nelze popsat dvě-

ma větami. Jednalo se o detailní pře-
rozdělování finančních prostředků 
sledovaných dle platné rozpočtové 
skladby - dle jednotlivých organiza-
cí, odvětví, paragrafů a položek. Jeho 
čerpání se řídí základními rozpočto-
vými pravidly a projednává se s jed-
notlivými správci kapitol. Ti dohlížejí 
na rozpočtovou kázeň v rámci svých 
kompetencí. Převody finančních pro-
středků mezi jednotlivými odvětvími 
musí schvalovat RM, popřípadě ZM.
Je pravdou, že do klíčových investic 
města nejsou zahrnuty přerozděle-
né finanční zdroje z MČ. Zároveň je 
pravdou, že stejně je to nastaveno i v 
opačném případě. Kdyby tomu tak 
nebylo, nebyl by důvod tento mo-
del rozpočtu vůbec sestavovat. Jed-
ním ze zdrojů financování klíčových 
investic města jsou výnosy z prodeje 

bytových domů. Tyto výnosy neby-
ly pochopitelně zahrnuty do příjmo-
vé oblasti pro místní části. Nesdílím 
obavy zastupitelů za ČSSD z toho, že 
v případě velkých investičních akcí 
na MČ (odkanalizování Pohledce 
a Maršovic) zde vzniknou problé-
my s požadavky na další investice. 
Věřím, že zde občané budou použí-
vat  „zdravý selský rozum“ a uvědo-
mí si, že kdyby žili v samostatných 
obcích, tak by jejich obce rovněž ne-
mohly čerpat další úvěry, neboť je-
jich splácení by se pro ně stalo ne-
únosné. ČSSD ve svém volebním 
programu mimo jiné slibuje, citu-
ji „přeložení projektů spravedlivého 
rozdělování prostředků,, aby míst-
ní části nebyly šizeny a opomíjeny“. 
Nedokáži posoudit, zda jejich „pro-
jekt“ je spravedlivější, protože jsem 
neměl možnost se s ním sezná-
mit... Nebráním se tomu, pokud by 

ČSSD takovýto racionálnější „pro-
jekt“ předložila, abychom se nad 
ním sešli a hledali společné řešení. 
Dovolím si ještě jednu citaci z vo-
lebního programu ČSSD „míst-
ní části nesmí být v pozici toho, kdo 
poníženě prosí o každou korunu“. 
Jsem přesvědčen, že letošní model 
rozpočtu by mohl splňovat volební 
předsevzetí ČSSD, byť ho jejich za-
stupitelé nepodpořili. Osadní výbory 
mají totiž přesně stanoveny finanční 
prostředky, mohou si určovat priori-
ty svých záměrů, což s sebou může 
přinést jejich efektivnější využití. Až 
průběh roku 2009 odpoví na otázku, 
zda zvolený model splňuje předsta-
vy, a to nejen občanů místních částí. 
Touto cestou chci poděkovat všem, 
kteří rozpočet připravovali, i všem 
zastupitelům, kteří jej svým hlasová-
ním podpořili.
Stanislav Marek, místostarosta města
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Z připojeného návrhu uspořá-
dání areálu u hotelu Ski  pro Mis-
trovství světa v biatlonu roce 2013 
je patrné, že přibude velké množ-
ství tribun. Tato změna však nebu-
de trvalá, nové tribuny budou roze-
bíratelné a zapůjčené. 

Životní podmínky 2009
- výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad (ČSÚ) or-
ganizuje v roce 2009 v souladu se 
zákonem č. 89/1995 Sb., o státní 
statistické službě, ve znění poz-
dějších předpisů, výběrové řízení 
o životních podmínkách domác-
ností v České republice - SILC 
2009 (Životní podmínky 2009). 
Šetření navazuje na předcho-
zí ročníky. Jeho smyslem je zís-
kat reprezentativní údaje o eko-
nomickém a sociálním postavení 
českých domácností a jejich ži-
votních podmínkách, potřebné 
pro usměrňování sociální politi-
ky státu, její hodnocení, pro vý-
zkumné účely i mezinárodní srov-
nání v rámci EU.

Šetření se uskuteční v cca 12 
tis. počítačově náhodně vybra-
ných  domácností. Probíhat bude 
v době od 21. února do 10. květ-
na 2009.

Tazatelé se budou prokazovat 
pověřením k výkonu funkce vy-
daným ČSÚ nebo služebním prů-
kazem zaměstnance ČSÚ. 

Anonymita zjištěných údajů je 
zaručena, získaná data budou dů-
sledně chráněna.

Případné dotazy zodpoví pra-
covnice odboru terénních zjišťo-
vání ČSÚ, pověřená řízením še-
tření v kraji Vysočina -  Jana 
Daněčková, tel. 568 840 025.

dle informací ČSÚ

Upozornění pro samostatně hospodařící rolníky
na ukončení platnosti

„Osvědčení o zápisu do evidence samostatně 
hospodařících rolníků“  SHR.

Městský úřad Nové Město na Mo-
ravě, obecní živnostenský úřad, upo-
zorňuje, že dnem 30. 04. 2009 kon-
čí platnost „Osvědčení o zápisu do 
evidence samostatně hospodařících 
rolníků“ podle Čl. II Přechodných 
ustanovení zák. č. 85/2004 Sb., kte-
rým se mění zákon č. 252/1997 Sb., 
o zemědělství, ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony.

Pokud samostatně hospodařící 
rolník nehodlá nadále provozovat 
zemědělskou výrobu podle toho-
to zákona (nebo ji již neprovozu-
je, ale dosud nebyl vyřazen z evi-
dence SHR), může požádat obecní 
živnostenský úřad o vydání potvr-
zení o vyřazení z evidence osob 
vedené podle zákona č. 105/1990 
Sb., o soukromém podnikání ob-

čanů, ve znění zákona č. 219/1991 
Sb. a zákona č. 455/1991 Sb.

Pokud osoba provozující země-
dělskou výrobu na základě „osvěd-
čení SHR“ ve své činnosti hodlá 
dále pokračovat i po tomto datu, je 
nutné se zaevidovat jako zeměděl-
ský podnikatel u Městského úřa-
du Nové Město na Moravě, obec-
ního živnostenského úřadu, podle 
zákona č. 252/1997 Sb., o zeměděl-
ství, ve znění pozdějších předpisů. 
Správní poplatek za zápis země-
dělského podnikatele do evidence 
činí 1.000 Kč.

Bližší informace na telefonu 
566 650 231-3.

Mgr. Jaroslava Homolková,
vedoucí oddělení právního

a  obecního živnostenského úřadu

Další tři kamery 
do kamerového systému
N. Město na Mor. žádá o krajskou 

dotaci na pořízení dalších tří ka-
mer. Plánuje se jejich instalace na 
křižovatce ulic Malé a Tyršovy, na 
domě čp. 301 ke sledování prosto-
ru parkoviště a části ulic Drobného 
a  Tyršovy, a na budově I. ZŠ ke sle-
dování části Školní ulice a části Vra-
tislavova náměstí.      EJ

Dotace na rekonstrukci kulturního domu
Více než 18 milionů korun z evropských fondů získalo počátkem úno-

ra Nové  Město na Moravě na projekt druhé etapy rekonstrukce kul-
turního  domu.  Rekonstrukce se dotkne především šaten, sociálního 
zařízení a restaurace v  přízemí. Stávající vinárna bude přestavěna na 
přednáškové prostory. Rovněž  dojde k menší přístavbě budovy směrem 
do dvora. Informace o omezení provozu KD a další podrobnosti přine-
seme v dalších číslech Novoměstska.                                      EJ

Stěhování dětských organizací
Rada města schválila záměr a prá-

ci na projekční přípravě přestavby 
budovy bývalého Jednotného klu-
bu pracujících (Masarykova ulice, 
za kinem) na sály a učebny Základ-
ní umělecké školy Jana Štursy.

Při úpravách budovy JKP bude ze-
jména obnoven někdejší velký sál. 
Rekonstrukce objektu si vyžádá cca 
22 mil. Kč. V konečné fázi se sem - 
pravděpodobně v roce 2010 -  pře-

stěhují  všechny aktivity z dosavadní 
budovy ZUŠ na Monseově ulici.

Učebny ZUŠ na Vratislavově ná-
městí  - mimo tanečního sálu - zů-
stanou zachovány. Do uvolněné 
budovy ZUŠ na Monseově uli-
ci se přestěhuje Dům dětí a mlá-
deže (Klubíčko). Rodinný dům na 
Drobného ulici, kde dnes DDM 
(Klubíčko) sídlí, bude s největší 
pravděpodobností prodán.         EJ

Komise pro prevenci kriminality
Rada města ustavila další z komi-

sí. Tato nejnovější by měla mapo-
vat faktické problémy a negativní 
jevy, které později často přerůstají 
v kriminální činy.

Předsedkyní komise bude sta-
rostka města Zdeňka Marková, 
dále v abecedním pořadí JUDr. Li-

bor Černý (Policie ČR),. Petr Gre-
gor, Petr Jinek (oba Městská poli-
cie), Mgr. Lenka Klapačová, Mgr. 
Petr Švanda (oba odbor SVZ 
MěÚ).  Komise pro prevenci kri-
minality bude úzce spolupracovat 
s již existující komisí pro sociálně 
právní  ochranu dětí.                   EJ

Radnice – rychle a správně
Poslední lednový čtvrtek jsem 

se setkal opakovaně s varováním 
před padajícími částmi větví  v ale-
ji mezi gymnáziem a atletickým 
stadionem. Telefonicky jsem požá-
dal pana místostarostu Marka o ře-
šení vážné situace. Již v pátek se na 
místě posuzovala vzniklá situace 
a začalo její řešení. První únorový 
týden pak byl ve znamení prvních 
zásahů, tedy prořezávání špatných 
větví, ale také pokácení vážně po-
škozeného stromu.  Je faktem, že 
tragické události minulých dní ve 
Zlíně přispěly k našim krokům, 
ale co je cennější než život člově-
ka? Věřím, že začneme posuzovat 
všechny stromy v našem městě jak 

po stránce zeleně, historie a vzhle-
du města, tak pohledem na život 
člověka a význam pro budoucí ge-
nerace. Pane místostarosto, děkuji. 

Stejnou podporu vyslovuji také 
všem racionálním krokům naše-
ho města při projektech na do-
budování efektivní infrastruktu-
ry. Na příkladu rekonstrukce KD 
je vidět, že v Novém Městě dob-
ré projekty dělat umíme. Men-
ší a postupné kroky povedou ke 
správnému cíli.           Jiří Maděra
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VZORKOVÁ PRODEJNA
KRUCEMBURK
tel. 569 698 705
Otevřeno: PO - ST 9.00 - 16.00
 ČT - PÁ 9.00 - 18.00
 SO 8.00 - 11.00

95 % zboží k okamžitému odběru!!!

www.MONTERO.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

Firma
Chovatelské potřeby
Vlastimil Svoboda

Palackého náměstí 33
(u Pasáčka)

Nové Město na Moravě,
tel.: 566 618 126

• mražené krmné maso vařené 
26 - 42 Kč/ kg

• Mikeš - stelivo pro kočky
 5 kg 40 Kč (stálá cena)
• Puffins Adult Maxi
 krmivo pro psy
 15 kg 1150 Kč

akvaristika, teraristika

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

14. 2. MUDr. Kulková, Strážek, 15. 2. MUDr. Vorlíčková, Švermova 4 
ZR, 21. 2. MUDr. Šmídek, NM, 22. 2.  MUDr. Stalmachová, Vír, 28. 2. 
MUDr. Petrášová, poliklinika ZR, 1. 3. MUDr. P. Konečný, NM. Aktuál-
ní změny je možno najít na internetových stránkách novoměstské nemoc-
nice (www.nnm.cz)

INZERCE
• Nabízím pronájem bytu 2 + kk 
NM, ul. Budovatelů, tel. 732 921 140
• Prodám brutar na ohřev vody, 
pletivo pozinkované výška cca 2 
m asi 10 m , větší množství napí-
nacího drátu. Volejte na tel. číslo:  
736 144 122

• Prodám mrazák Samsung Calex, 
3 zásuvky, levně, tel. 736 745 363
• Hledám garáž k dlouhodobému 
pronajmutí. tel. 605 292 512

SKI-O 
Vysočina 2009

O víkendu 24. a 25. ledna pro-
běhly v okolí Studnic závody 
v lyžařském orientačním běhu 
SKI-O Vysočina. Ve dvou zá-
vodech jednotlivců se v sobo-
tu představilo téměř 300 závod-
níků. V nedělním závodě štafet 
startovalo 200 závodníků z ce-
lé ČR a také malá skupinka zá-
vodníků z Maďarska a Rumun-
ska. Dva závody byly současně 
i Mistrovstvím České republi-
ky. V sobotním Mistrovství ČR 
ve sprintu mezi muži zvítězil Jan 
Lauerman z OK Jihlava a v že-
nách Hana Hančíková z SK Zlín 
(absolventka novoměstského 
gymnázia). Z členů pořádající-
ho SK Orientační sporty Nové 
Město na Moravě se nejvíce da-
řilo Matěji Kamenickému, který 
v juniorech obsadil 2. místo. Ví-
tězství z nedělního Mistrovství 
ČR štafet si odvezli muži OK 
Jihlavy a ženy Kotlářky Praha.

Kateřina Marečková

Sdružení
Nové Město na Moravě o.s.

vyhlašuje výběrové řízení na po-
zici „Vedoucí pracovník služby 
Raná péče“
Požadujeme:
- VŠ nebo VOŠ pedagogická, obor 

speciální pedagogika
- Dobré komunikační schopnosti
- Spolehlivost, zodpovědnost 
- Časovou flexibilitu
- Organizační schopnosti
Nabízíme:
- možnost dalšího profesního růstu
- pružnou pracovní dobu
- práci v příjemném kolektivu
- nástup březen, duben 2009
V případě zájmu zašlete do 25. 2. 
2009 motivační dopis a struktu-
rovaný životopis na adresu:
Sdružení Nové Město na Moravě 
o.s., Drobného 301
Kontaktní osoba: Bc. Jaroslav 
Hájek – tel. 733 664 321

Zimní liga starších
a mladších přípravek

Starší přípravky
V sobotu 10. ledna byla zaháje-

na zimní liga přípravek. Ptáte se, 
co to je? Jedná se o čtyři turna-
je pro děti ročníku 1998 a 1999, 
které pořádá SFK Vrchovina ve 
velké tělocvičně gymnázia v No-
vém Městě na Moravě. Hraje se 
systémem každý s každým. Na 
konci turnaje je vyhodnoceno 
pořadí a mužstvům jsou přidě-
leny body za umístění. První 6 
b, druhý 5 b, třetí 4 b, čtvrtý 3 b, 
pátý 2 b, šestý 1 bod. Po odehrá-
ní všech turnajů bude vyhlášení 
vítězů a předání věcných cen.

Letošní zimní ligy se účastní 
mužstva: SFK Vrchovina „A“ – 
jedná se převážně o chlapce roč-
níku narození 1998, SFK Vrcho-
vina „B“ – do tohoto mužstva 
jsme zařadili chlapce ročníku 
narození 1999, Baník D. Rožín-
ka, TJ Nová Ves, Spartak V. Bí-
teš, SK Bystřice n. P.

Za zmínku stojí výkon naše-
ho „A“ mužstva, které prošlo ce-
lým turnajem bez ztráty bodu 
a dokonce bez obdržené branky 
s krásným skóre 19:0. V turna-
ji se jim dařilo a zaslouží si po-
chvalu. Ale i naše „B“ mužstvo 
odehrálo velmi dobré a vyrov-
nané zápasy. Věříme, že chlap-
ci budou poctivě a pravidelně 
trénovat a v budoucnu dosáh-
nou srovnatelné výkonnosti jako 
naše „A“.

Turnaj skončil v tomto pořadí: 
1. SFK Vrchovina „A“, 15 bodů, 
19:0 (skóre), 2. Baník D. Rožín-
ka, 8 bodů, 3:6, 3. SK Bystřice n. 
P.7 bodů 7:8, 4. TJ Nová Ves 5 
bodů 5:9, 5. SFK Vrchovina „B“, 
4 body 4:8, 6. Spartak V. Bíteš 2 
body 5:12.

Mladší přípravky
V sobotu 17. ledna se rozběhla 

zimní liga i pro mužstva mlad-
ších přípravek. Tohoto turnaje 
se zúčastnila mužstva: SFK Vr-
chovina „A“, SFK Vrchovina „B“, 
SK Bystřice n. P., Spartak V. Bí-
teš. 

Tento turnaj se na základě do-
hody všech zúčastněných ode-
hrál systémem každý s každým 
ve třech kolech po sobě jdoucích. 
Celkem tedy chlapci sehráli 36 
zápasů. Byla to pro ně poměrně 
velká porce, což se nejvíce pro-
jevilo u našeho „B“ týmu. Ten-
to tým se po prvních dvou ko-
lech držel na prvním místě, ale 
ve třetím kole přišla řada proher 
a umístil se v konečném pořadí 
na místě třetím .

Výsledky a umístění: 1. SK 
Bystřice n. P. 11 bodů 9:5 (skó-
re), 2. Spartak V. Bíteš 9 bodů 
11:10, 3. SFK Vrchovina „B“ 8 
bodů 10:15, 4. SFK Vrchovina 
„A“ 8 bodů 8:9

za kolektiv trenérů
René Horákovský

Barevné foto na poslední straně.

Domov pro seniory Mitrov
příspěvková organizace
Mitrov 1, 592 53 Strážek

 Tel.:  566 591 813  ( 811 )
 e-mail: reditel@domovmitrov

 internet: www.domovmitrov.cz

Zahradnictví
Nové Město
v únoru nabízí

◆ smuteční vazbu
objednávky na tel.:

608 477 428
únorová pracovní doba

po - pá 8 - 15 h 
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ŽALUZIE
vertikální, horizontální

těsnění oken a dveří
sítě proti hmyzu

Milan Polanský
Maršovice 73

607 510 991, 774 510 991
polansky64@seznam.cz

Hledáme 
brigádníky, brigádnice 

na rozvoz knih
s vlastním autem,

možno i dlouhodobě,
vhodné i pro důchodce.

tel. 739 06 76 95

INZERCE
• Opel Vectra 2.0 DTi 16V (naf-
ta), r. v. 2001, stříbrná met., 4 air-
bagy, ABS, digi klimatizace, ml-
hovky, rádio Sony CD + USB, 
multifunkční volant, palubní PC, 
16“ alu kola + 95% letní pneu 
(205/55), zatmavená okna s ates-
tem, laděný výfuk, el. okna a zr-
cátka, loketní opěrky, centrál-
ní zamykání na DO, po výměně 
kotoučů, destiček, tlumičů a dal-
ších dílů v Opelu (faktury). Nut-
no vidět. Cena dohodou. tel. 
737 560 011 
• Přenechám do užívání menší
zahrádku v lokalitě Svárov-lom. 
Zdarma nebo za minimální
poplatek. tel: 739 356 357.

• Hledám pronájem garáže v NM. 
tel. 737 560 011
• Prodám štěňata jorkšírských 
teriérů. Mají kupírovaný ocá-
sek. Jsou bez PP, po menších ro-
dičích. Návštěva vítaná. Foto 
možné poslat e mailem. Mob. 
607 901 907
• Prodám osobní automobil 
Volkswagen Polo 1.1, rok výroby 
1996, dovoz Itálie, 5 dveří, elek-
tr. přední okna, imobilizér, cent-
rál, repro Panasonic 2x 120 W a 
2x 280 W., tel. 731 174 743

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

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

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

 na obsazení pracovního místa
referent/ka odboru školství, kultury a cestovního ruchu

MěÚ Nové Město na Moravě 
(zejm. se zaměřením na úsek státní správy a samosprávy ve školství)

požadujeme:   
• státní občanství ČR, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním 

úkonům, bezúhonnost ve smyslu §4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřední-
cích územně samosprávných celků, v platném znění, ovládání jedna-
cího jazyka

• vzdělání, praxe:
• ukončené vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání (za-

měření do oblasti školství, ekonomiky nebo personalistiky výhodou) 
a 2 roky praxe nebo 

• ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou (zaměření do oblas-
ti školství, ekonomiky nebo personalistiky výhodou) a 5 let praxe 

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

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

povědný přístup k plnění úkolů
• Uchazeči předloží písemnou přihlášku obsahující příslušné údaje a dá-

le následující doklady: 
• životopis uchazeče 
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
• lhůta pro podání přihlášky a doložení dokladů: 
• doručením písemné přihlášky s požadovanými doklady do 26. 2. 

2009 na adresu: Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo 
nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, k rukám tajemníka  

nabízíme: perspektivní pracovní pozici, pracovní poměr na dobu neu-
rčitou, 9. platovou třídu, možnost dalšího vzdělávání a osobního růstu, 
předpokládaný termín nástupu 3/2009

Úplné informace o výběrovém řízení jsou k dispozici na úřední des-
ce MěÚ Nové Město na Moravě (umístěna na Vratislavově náměs-
tí před budovu MěÚ Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 
a na internetových stránkách města Nového Města na Moravě www.
nmnm.cz v sekci úřední deska). Bližší informace rovněž na tel. č. 
566 650 203, 566 650 250. 

Ušní, nosní a krční ambulance
MUDr. Martin Holek

Oznamuje zahájení provozu na poliklinice 
Vratislavovo nám.12, Nové Město na Moravě

     Ordinujeme pondělí, úterý a pátek.
tel.: 605 160 871

Žena na MD (zdravotní sestra) 
hledá brigádu nebo práci

na část. úvazek, jen solidní
nabídky, tel. 737 356 318

• Prodám ložnici, skříně a le-
tiště, možno i jednotlivě - levně. 
Dále prodám kufříkový psací stroj. 
mob.: 608 426 325
• Prodám širokou žehličku na 
vlasy značky „Remington“, kom-
binace keramika s teflonem, 
málo používaná. Cena nyní 500 
Kč (původní 1133 Kč), kontakt: 
721 345 611
• Nabídněte přivýdělek - práci z do-
mu nebo brigádu. tel. 776 799 951

PIZZA FILISTO
Vratislavovo nám. 13, Nové Město na Moravě

(pod poliklinikou)
Našim hostům nabízíme:
▶ výbornou domácí kuchyni,
▶ cenově výhodná menu o dvou chodech,
▶ široký sortiment hotových jídel, smažených pokrmů,
 salátů a těstovin,
▶ pravou italskou pizzu z těsta vlastní výroby (24 druhů),
▶ každý den výbornou dršťkovou polévku, obložené chlebíčky, 
 sekanou,
▶ domácí houskový knedlík 600 g za 20 Kč,
▶ široký výběr horkých i chlazených nápojů.
Na objednávku pro Vás připravíme obložené mísy, kuřecí či sýrové ro-
lády, větší množství obložených chlebíčků.
Akce: Při předložení této reklamy 15 % sleva na pizzu dle vlastního 
výběru. Akce platí od 1. 2. 2009 do 31. 4. 2009. Předložit můžete maxi-
málně dvě reklamy najednou.
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ČIŠTĚNÍ  KOBERCŮ
Vlastimil Bezchleba

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

mobil 605 240 248

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

Peníze až do domu
nebankovní půjčka

od 5.000 Kč
rychlé vyřízení

volejte 777 310 620

Autoškola
Josef Kadlec

zahajuje
9. února - pondělí
20. února - pátek

v 15 hod. v KD 
kurz k získání

řidičského oprávnění
tel. 604 384 736

Hlídaní dětí
v okrese Žďár n. S.

tel. 721 854 509

Klempířství, pokrývačství
Jiří Havlík

zahajuje činnost 
od počátku března 
Podlouckého 1021

tel. 777 272 498

PRODEJNA 
TEXTIL - OBUV
na autobusovém nádraží
v Novém Městě na Mor.

oznamuje:
■ do 20. února prodej

za výrazné slevy
■ od 2. března nově otevřeno
s postupnou obměnou zboží 

i objednávkovou službou!
Těším se na Vaši návštěvu!

INZERCE
• Pronajmu přízemní byt 1+1, za-
řízený, v klidné lokalitě NM v blíz-
kosti náměstí. tel. 566 617 110, 
605 935 521
• Koupím  obraz od p. Jambor J., 
p. Blažíček O. p. Lacina B. i jiné vý-
značné malíře Vysočiny.  Čestné 
jednání Tel: 777 75 75 00.

• Sběratel koupí  zlaté mince, 
zbraně 2 světová Tel: 777 259 058
• Prodám 4nitný obnitkovací stroj 
(overlock) značky „Pfaff “, málo po-
užívaný, původní cena 15 tis. Kč, 
nyní 7 tis. Kč. kontakt: 721 345 611

NABÍDKA chovné DRŮBEŽE 2009
z veterinárně kontrolovaných odchovů, které zaručují kvalitu 

a vysokou užitkovost

Přijímáme objednávky na: 

Kuřice černé, červené, stáří 14-18 týd. cena: 130-150 Kč
Kačeny pekingské (české bílé brojlerové) 1-3 týd. 60-80 Kč
Kačeny barbarie (husokačeny) 1-3 týd. 90-110 Kč
Husy (české bílé brojlerové) 1-3 týd. 130-150 Kč
Krůty (kanadské širokoprsé brojlerové) 6-8 týd. 210-270 Kč

◀ 1. prodej se uskuteční 18. 3. 2009 ▶

Kuřice černé, červené stáří: 14-18 týd. cena: 130-150 Kč

Další termíny prodeje: 15. 4., 13. 5., 10. 6., 29. 7., 16. 9., 7. 10. 2009

Další informace a objednávky: Gallus Extra s.r.o.,
Laštovičková Marie, Petrovice 44, 592 31 Nové Město na Moravě

nebo na tel. 566 615 769, mob. 736 408 840

Potahování knoflíků 
v 7 velikostech

Zakázkové krejčovství
Markéta Mahlová

autosalon HYUNDAI 1. posch. 
Masarykova 1494, N. Město

po, pá 8,00 - 14,30
st 8,00 - 16,00
út, čt - zavřeno

mob. 731 512 337
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Neustadtl an der Donau

Rakousko, Dolní Rakousy
Počet obyvatel: 2.150

www.neustadtl.at

Farnost byla založena pasovským bisku-
pem už v roce 1147. Z událostí, které se toho-
to místa dotkly, stojí za zmínku morové rány 
v letech 1452 a 1679, nedaleké obléhání Tur-
ky roku 1683 a od roku 1800 střídavě úspěšné 
dobývání hnědého uhlí a žuly.

V roce 1970 byly farní osady, tvořené pře-
vážně samostatně stojícími zemědělskými 
usedlostmi, spojeny do jediné obce - Neu-
stadtl an der Donau. 

Přímo z městečka se otevírá neobvyklý pa-
noramatický výhled. Spatřit můžeme jak je-
zero Wallsee a řeku Enns, tak celé podhů-
ří Alp a hory Solnohradska. Celý region leží 
v oblasti Mostviertel, která je známa zpraco-
váním různých druhů moštů, a to především 
z hrušek.  

Novoměstské fotbalové naděje - mladší žáci. K textu na str. 7.

Nahoře: Autoři druhé-
ho dílu Historického kalen-
dáře Nového Města na Mo-
ravě Mgr. Miroslav Kružík 
a Mgr. Vít Křesadlo při au-
togramiádě publikace dne 
5. února (foto Petra Tomáš-
ková). 

Vlevo: Z vernisáže vý-
stavy Davida Mahla v Ho-
ráckém muzeu (foto Miloš 
Neuman).

Dole: Obecní knihovna Ji-
říkovice, nové vybavení poří-
zené díky dotaci z Fondu Vy-
sočina (foto Zbyněk Čech).


