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Novoměstsko

Zájem
o rekreační objekty
Zájem o výstavbu rekreač-

ních objektů v oblasti „Vlacho-
vická cihelna“ vedl radu města 
k požadavku, aby odbor regionál-
ního rozvoje, územního plánování  
a stavebního řádu připravil zástav-
bovou studii této lokality. Případní 
žadatelé si  již budou vybírat parce-
lu z této studie.                              EJ

Opravy historických
budov v MPZ

Rada města doporučuje zastupi-
telům města schválit v aktualizaci 
městského rozpočtu finanční spo-
luúčast města  týkající se oprav ob-
jektů nacházejících se v městské 
památkové zóně. 

Program ochrany památek  umož-
ňuje spolufinancování obnovy pa-
mátky:  vlastník památky vždy 50 
% nákladů, příslušná obec 20 %,  
kraj Vysočina 30 % (bez příspěv-
ku obce není možné žádat o kraj-
ský příspěvek). 

Rada města Nového Města na Mo-
ravě pro letošní rok vybrala dvě ne-
movitosti, a to dům čp. 101 na Vra-
tislavově náměstí (oprava roubené 
stodoly viditelné  ze Žďárské uli-
ce, doporučen příspěvek města 110 
tis. Kč, příspěvek kraje 165 tis. Kč - 
horní fotografie) a dům čp. 133 na 
Komenského náměstí (oprava fasá-
dy, doporučen příspěvek města 167 
tis. Kč, příspěvek kraje 250 tis. Kč - 
spodní fotografie).                         EJ

Novoměstský klub seniorů byl 
založen před více než 20 lety. Čle-
nové klubu se scházejí pravidel-
ně v pondělí. Zázemí jim poskytu-
jí Novoměstské sociální služby na 
DPS. Možná se nám většině zdá, 
že senioři by měli mít hodně vol-
ného času. Když se však podrobně-
ji  podíváte na jejich činnosti, zjis-

títe, že to není tak docela pravda. 
Organizují různá setkání nebo be-
sedy, navštěvují divadelní předsta-
vení, mají založeny vlastní webo-
vé stránky a baví je mnoho dalších 
aktivit, které je udržují v dobré 
psychické i fyzické kondici. Kaž-
dé setkání s nimi patří mezi pří-
jemně strávený čas. Důkazem toho 

je i tradiční masopustní merenda. 
Ta letošní se konala 17. února v jí-
delně 2. ZŠ. Jak je vidět z připoje-
ného snímku, tak životního opti-
mismu a elánu mají na rozdávání. 
Přesvědčuji se, že i zde platí rčení, 
že každý je starý tak, jak se cítí. Je 
to jenom na  každém z nás...

Stanislav Marek

Poděkování
Odbor investic a správy majetku 

města, jako správce místních ko-
munikací, tímto děkuje  jednotce 
SDH Nové Město za včasný a rych-
le provedený zásah na ulici Mírová. 
V sobotu 7. února v odpoledních 
hodinách zde došlo k ucpání ulič-
ních vpustí a při náhlém tání sněhu 
se na celé šíři komunikace vytvoři-
lo jezero vody. Hrozilo, že voda pře-
teče  přes sousední chodník a zato-
pí sklepy  blízkého bytového domu. 
Hasiči  odčerpali vodu a následně i  
vyčistili dvě zanesené vpusti. Voda 
pak mohla odtékat bez problémů a  
nedošlo k hrozícím škodám na ma-
jetku.                        Luboš Smetana
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Narození

Jubilanti

Úmrtí
 9. 2. Marie Krejčová (1930)
 13. 2. František Bursa (1928)
 18. 2. Oldřich Sklenář (1927)

Kino

Klub seniorů

Horácká galerie

 12. 1. David Chroustovský
 29. 1. Vanesa Dvořáková
 8. 2. Jakub Semerád
 19. 2. Šimon Čech

Vladimír Lemberk – Madagaskar 
– tiše plačící ráj (do 29. března)
Ladislav Daněk – Kresby (do 29. 
března)

po 2. 3., 15 h., DPS - Výroční člen-
ská schůze Klubu seniorů a beseda 
se  starostkou  a místostarostou N. 
Města
po 9. 3. - 15 h., DPS -  Cvičení na 
židlích s hudbou
po 16. 3., 15 h., DPS - Novinky 
v sociálním zabezpečení - beseda 
s Mgr P. Švandou, vedoucím od-
boru SZV

 Mateřské centrum Zvoneček ve dnech 17. až 19. března pořádá 
JARNÍ BAZÁREK 

1. každá maminka má u nás možnost nabídnout maximálně 50 položek
2. věci a oblečení určené k prodeji musí být označeno cedulkou      (roz-

měr minimálně 5x5 cm), na které bude zřetelně napsáno jméno pro-
dávajícího a číslo, pod kterým bude věc vedena

3. na každou část oblečení musí být cedulka přišita sešívačkou či nití tak,  
aby nedošlo ke ztrátě cedulky při prohlížení zboží

4. na sportovní věci musí být cedulka přilepena izolepou,
5. prosíme maminky, aby si připravily čitelný soupis zboží na list papí-

ru formátu A4, aby bylo možno v něm škrtat a sečítat. Více informací 
můžete zjistit buď přímo u nás v MC Zvoneček, který je v DDM Klu-
bíčko, či nás můžete kontaktovat na telefonu 777 822 612 nebo na e-
-mailu: sobotkova@klubicko.eu

Organizace bazárku:
úterý 17. 3. - výběr označeného zboží od 8:00 do 17:00 hodin
středa 18. 3. - prodej zboží od 9:00 do 14:00 hodin
čtvrtek 19. 3. - výdej neprodaného zboží od 14:00 do 16:00 hodin

 4. 3. Josef Skuhrovec 80 let
 6. 3. Josefa Kozáková 80 let
 7. 3. Josef Kopáček 80 let
 8. 3. František Ondráček 88 let
 8. 3. František Zelený 80 let
 12. 3. František Moravec 89 let 
 12. 3. Miroslav Bena 87 let
 16. 3. Josef Fiala 86 let
 20. 3. Jan Kondýsek 94 let
 21. 3. Marie Kondýsková 85 let
 27. 3. Václav Soška 94 let 
 27. 3. Marie Jaitnerová 75 let
 29. 3. Ludmila Ondráčková 90 let
 31. 3. Vladislav Palát 80 let
Všem jubilantům blahopřejeme!

28. so ve 20 h.
Austrálie
USA 2008, romantické drama, čes-
ké titulky, 165 min, přístupný, pre-
miéra, 70 Kč - Příběh o poznání 
sebe sama natočený v nádherných 
australských scenériích…
4. st ve 20 h.  
Hlídač č. 47
ČR 2008, drama - thriller, 108 min, 
do 15 let nevhodný, 70 Kč - Příběh  
o bolestném údělu člověka, který, 
ovlivněn válečnými zážitky, doufá, 
že ještě  najde ztracenou rovnováhu. 
7. so ve 20 h. 
Podivuhodný příběh
Benjamina Buttona
USA 2008, mysteriózní - fantasy – 
romantický, české titulky, 166 min, 
do 12 let nevhodný, premiéra, 70 
Kč - Hlavní hrdina místo stárnu-
tí začíná mládnout -  vedle své po-
zvolna stárnoucí lásky. 13 nomina-
cí na Oscara.
11. st v 18 h.
Peklo s princeznou
ČR 2008, pohádka, 105 min, pří-
stupný, premiéra, 65 Kč - Princez-
na se nechce vdávat, ale zrušení 
svatby by znamenalo válku...
14. so ve 20 h.
Umírající zvíře  Filmový klub
USA 2008, romantické drama, čes-
ké titulky, 112 min, do 15 let ne-
vhodný, 65 Kč - Stárnoucí kritik 
a profesor umění bilancuje mi-
nulost. Půvabná studentka v něm 
probudí vášeň.

Místní organizace 
Svazu tělesně postižených

zve na členskou schůzi
12. března, 14 hod., přísálí MKD
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POZNEJTE NÁS!
Sdružení Nové Město na Mora-

vě o. s. zahájilo vernisáží dne 22. 
ledna výstavu k 10. výročí založení 
Sdružení. Do novoměstské galerie 
s námi přišli oslavovat senátorka 
Ing. Dagmar Zvěřinová, starost-
ka Nového Města na Moravě paní 
Zdeňka Marková a pan Mgr. Jaro-
mír Brychta, starosta města Žďár 
nad Sázavou. Na vernisáži byli 
dále přítomni někteří členové no-
voměstského zastupitelstva, naši 
přátelé a bývalí i současní spolu-
pracovníci. 

Na vernisáži panovala velmi pří-
jemná atmosféra, kterou podtrhla 
slova paní Marie Scheibové, jedné 

ze zakladatelek Sdružení. Ta ho-
vořila již o pěti fungujících služ-
bách - Občanské poradně, Osob-
ní asistenci, Rané péči, EZOPu 
- Nízkoprahovém zařízení pro 
děti a mládež,  Sociálně aktivizač-
ních službách pro rodiny s dětmi 
a o práci, která za těmito služba-
mi stojí. 

Své umění na vernisáži předve-
dl i kouzelník Kuba Opat se svo-
jí asistentkou Evou Jelínkovou, 
naše oko potěšily krátké animo-
vané filmy vyrobené dětmi na vol-
nočasové dílně v  EZOPu. Po tom-
to programu následovala samotná 
prohlídka výstavy spojená s ma-
lým občerstvením. Jana Pacalová

(fotografie na poslední straně)

Jiří Brady obdržel nejvyšší ontarijské civilní vyznamenání
Od přátel novoměstského rodáka Jiřího Brady přišla informace o vý-

znamném ocenění, kterého se Jiřímu Brady dostalo v Kanadě.
Pro lepší čitelnost přepisujeme podstatnou část textu zveřejněného 

v krajanském listu Nový Domov. A zároveň blahopřejeme.                red.
Pan Jiří Brady převzal ve čtvrtek 

22. ledna z rukou Davida C. On-
leyho - zástupce guvernéra provin-
cie Ontario a kancléře Řádu nej-
vyšší  provinční vyznamenání.

Order of Ontario - nejvyšší on-
tarijské civilní vyznamenání, bylo 
panu Bradymu uděleno v souvis-
losti s jeho celoživotním úsilím 
týkajícím se obrany lidských práv 
a svobod.

Ontarijská vláda propůjčuje toto 
významné ocenění těm osobnos-
tem, které svojí činností význam-

ně prospívají společnosti doma 
i ve světě. Za jejich vynikající kva-
lity a skutky v jakékoliv sféře lid-
ského konání.

V minulosti získaly toto ocenění 
osobnosti na poli vzdělávání, umění, 
vědy, lékařství, multikulturalismu, 
obchodu, sportu a mnoha dalších.

Každý rok je Order od Ontario udě-
lován 25 osobnostem, jimž je doži-
votně propůjčen a kteří jsou zároveň 
oprávněni užívat titulu „O.Ont.“.

Mateřské centrum 
Zvoneček

2. 3.  - Cvičení s říkankami pro 
děti, vede Jindřiška Nečasová
4. 3. - Práce s hmotou cernit - 
NOVINKA, vede Jana Zástěrová
9. 3. - Knižní novinky pro Vaše 
děti - O knihách, které jsou vhod-
né pro děti předškolního věku 
a vyšly teprve nedávno i o  osvěd-
čených titulech přijde povídat 
pracovnice městské knihovny
11. 3. - Jarní tanečky pro děti - 
Pohybová dílna pro malé děti ten-
tokrát s jarním námětem, vede Le-
ona Marcinko

Herna pro děti vždy od 8,30 
hod., vstupné 30 Kč (není-li uve-
deno jinak).

Sedmdesátiny Josefa Sokolíčka – co bylo a co bude dál
12. března by můj otec, bývalý 

starosta Nového Města na Moravě 
a předseda novoměstské ODS, Jo-
sef Sokolíček, oslavil svoje sedm-
desáté narozeniny. Je tomu už více 
než dva roky, co nešťastně a pro 
všechny blízké a přátele nečekaně 
zemřel na následky těžkého srdeč-
ního infarktu. Toto krátké ohléd-
nutí u příležitosti jeho blížícího se 
nedožitého životního jubilea však 
nemá mít osobní charakter; vzpo-
mínám zde zároveň jménem jeho 
kolegů a spolupracovníků z ODS.

Vztah Josefa Sokolíčka k rodné-
mu městu byl navýsost emocio-
nálního rázu. Otec podrobně znal 
historii města a odkaz jeho vý-
značných osobností českého kul-
turního života, kterých, jak často 
veřejně připomínal, nebylo málo. 
Jsem přesvědčená, že v jeho osobě 
žila pravá vysočinská láska k mís-
tu a krajině, ve které v poválečné 
době vyrůstal.

Měl přesnou představu o tom, 
jakým směrem by se Novoměst-
sko mělo ubírat, na čem by mělo 
stavět, čeho si nejvíce cenit, co 

propagovat a co za každou cenu 
chránit. Jeho vize vycházela z re-
spektu k přirozenému rázu pro-
středí, z úcty k dějinám a z upřím-
né snahy přispět ke zlepšení života 
ve městě. Nebylo-li mu do roku 
1989 pro vyhraněné politické ná-
zory umožněno do řízení města 
zasahovat, o to vehementněji se po 
převratu pustil do práce na lokální 
politické scéně.

Během svého působení po dobu 
bezmála 17 let v čele ODS a poz-

ději ve funkci starosty se mu po-
dařilo velkou část svých projektů 
prosadit, i když někdy jen s vel-
kým úsilím. Je na místě připome-
nout, že otcova práce neskončila se 
závěrem jeho posledního volební-
ho období a že mnohé z akcí, kte-
ré byly realizovány v posledních 
dvou letech, byly vyjednány ještě 
za jeho přítomnosti na úřadu.

Mnohokrát po otcově smrti jsem 
se v duchu ptala, a jistě jsem ne-
byla sama, co by na tu či onu udá-

lost ve městě řekl, jak by se k pro-
blému postavil a jaká by navrhnul 
řešení. V tom je právě smrt blíz-
kého člověka tak šokující; ztráta 
partnera v dialogu je nenahradi-
telná a nevratná, a nám nezbývá 
než připustit, že otázka zůstane 
bez odpovědi. Můžeme se řídit to-
liko tím, že nic nebylo Josefu So-
kolíčkovi vzdálenější než lehko-
myslné a krátkozraké nakládání 
s obecním majetkem jemu svěře-
ným. Chtěl jít směrem k všestran-
nému rozvoji města, ale nikoliv za 
cenu veřejného zadlužení či vsa-
zení na jedinou a tedy i nejistou 
kartu. Když bojoval za svou věc, 
nedělal to proto, aby si vylepšil 
politickou image, ale proto, že ve 
městě žil a věděl, jak těžko se ko-
lektivně nesou následky špatného 
individuálního rozhodnutí.

Věříme, že vše prospěšné, co So-
kol pro Nové Město na Moravě vy-
konal, nebude zapomenuto, a že 
odkaz jeho patriotismu, hlubo-
kého smyslu pro estetické cítění 
a zodpovědnosti bude zachován.

za místní sdružení ODS
Mgr. Zdenka Sokolíčková   
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Slavíme 40. výročí
Uběhlo již 40 let od otevření Zá-

kladní školy na ulici L. Čecha 860 
v Novém Městě na Moravě, která 
vešla do povědomí občanů naše-
ho města jako „nová škola“.

 Stavba byla započata na pod-
zim 1966 a 28. 6. 1969 byla slav-
nostně otevřena. Od 1. 9. 1969 za-
čalo pravidelné vyučování. Škola 
byla vybavena 23 učebnami, díl-
nou, cvičnou kuchyní, odborný-
mi pracovnami chemie, fyziky a  
biologie, kreslírnou a hudebnou. 
Stavba tělocvičny byla ukončena 
o rok později. Školu navštěvova-
li žáci z Nového Města Na Mora-
vě a jeho okolí.

Prvním ředitelem se stal pan 
František Bradáč. Působila zde 
celá řada pedagogů a všichni 
měli maximální snahu předávat 
žákům potřebné znalosti a do-
vednosti, vychovat z dětí slušné 
a vzdělané lidi.

Škola se vedle základního vzdě-
lávání zaměřovala na sportov-
ní činnost, a tak ve školním roce 
1973/1974 byla otevřena první 
sportovní třída. Tyto třídy byly 
zaměřeny na lyžování, které mělo 
v historii našeho města bohatou 
tradici. Vzhledem ke stanovis-
ku MŠMT k dalšímu zřizování 
sportovních tříd, organizačním 
problémům a celkovému pře-
hodnocení přípravy sportovně 
talentovaných žáků byly ve škol-
ním roce 1990/1991 sportovní  
třídy zrušeny. K jejich obnovení 
došlo ve školním roce 1996/1997 
na základě projektu vypracova-
ného vedením školy a Sportov-
ním klubem lyžování v Novém 
Městě na Moravě. Tento projekt 
byl schválen MŠMT. Cílem toho-
to projektu bylo umožnit spor-
tovně nadaným žákům rozvíjet 
jejich schopnosti a dovednosti.

V 6. a 7. ročníku se sportov-
ní třídy zaměřují především na 
všestrannou přípravu a v 8. a 9. 
ročníku dochází ke specializaci 
podle zájmu na jednotlivé spor-

ty – atletika, lyžování, kopaná. 
Žáci sportovních tříd mají vyš-
ší počet hodin tělesné výcho-
vy v rámci školní výuky a mimo 
školu trénují pod odborným ve-
dením učitelů a trenérů v rámci 
tréninkových jednotek. Z těchto 
sportovních tříd vzešla celá řada 
žáků, kteří vzorně reprezentova-
li nejen svou školu, město a  kraj, 
ale i celou republiku.

Nejen sportovní činnost však 
charakterizuje naši školu. Snaha 
vedení školy a vyučujících uči-
telů je, aby žáci byli připrave-
ní pro život v současné náročné 
době. Metody výuky nemohou 
ustrnout jen na frontální výu-
ce, ale je nutno zapojovat žáky 
aktivně do vzdělávacího proce-
su. Hledali jsme nové možnosti 
a metody, navštěvovali jsme i ji-
né školy, které tuto snahu pro-
gresivně učit také realizovaly. Po 

celé řadě konzultací jsme přijali 
za svou metodu daltonského vy-
učování. Jedná se o aktivní za-
pojování žáků do vyučování na 
základě principu odpovědnosti, 
samostatnosti a vzájemné spolu-
práce. Žák řeší sám zadané úko-
ly a projekty, učí se samostatně 
myslet a pracovat i v týmu, efek-
tivně si organizovat čas. Učitel se 
stává pomocníkem a průvodcem 
ve vzdělávacím procesu. Klasic-

ká výuka není novými prvky na-
hrazována, ale doplňována. Od 
roku 2005 jsme postupně využí-
vali daltonské metody práce, zís-
kávali potřebné zkušenosti, spo-
lupracovali nejen s brněnskými 
školami, ale i s dalšími v celé re-
publice, které využívaly tuto me-
todu již řadu roků před námi. 
Stali jsme se členy Asociace  čes-
kých daltonských škol a v rámci 

této asociace se pravidelně účast-
níme školení a konferencí, kde 
získáváme další poznatky a zku-
šenosti.   V tomto školním roce 
byla pětiletá práce učitelů 1. stup-
ně oceněna Asociací českých dal-
tonských škol certifikátem Česká 
daltonská škola –    1. stupeň. Po-
stupně rozšiřujeme  výuku dal-
tonskou metodou na 2. stupeň. 
Je samozřejmé, že vždy bude zá-
ležet na učiteli, jak bude začleňo-
vat daltonskou metodu do výuky. 
O tom, že důležitost osobnosti 
učitele při výuce se nemění, není 
třeba diskutovat. Ten samozřej-
mě  bude hrát i v budoucnu ne-
zastupitelnou roli. 

K prioritám naší školy patří 
také výuka cizích jazyků. Nabízí-
me žákům možnost zařazení do 
skupin s rozšířenou výukou jazy-
ků – němčiny, angličtiny, ruštiny 
a francouzštiny. Zde se žáci nau-
čí aktivně se dorozumívat zvole-
ným jazykem, seznámí se s kultu-
rou, historií i současným životem 
země, kde se daný jazyk používá. 

Vychováváme žáky ke kladné-
mu vztahu k přírodě a k ekolo-

gickému myšlení a chování. Za-
pojili jsme se do mezinárodního 
programu EKOŠKOLA a projek-
tu RECYKLOHRANÍ podporova-
ného MŠMT. Jedná se o praktické 
činnosti v rámci separace nebez-
pečných odpadů a šetření energií.  

Také práce školní družiny vy-
kazuje pestrou a rozmanitou čin-
nost. Navazuje na daltonskou vý-
uku a dále ji rozvíjí. Při činnosti 
dětí dbají vychovatelky na jejich 
přání a potřeby a jsou také re-
spektovány i požadavky rodičů.

V celé své historii podávala ško-
la pomocnou ruku dětem s vývo-
jovými poruchami učení a žá-
kům zdravotně postiženým. Na 
základě doporučení Pedagogic-
ko-psychologické poradny a Spe-
ciálně pedagogického centra ve 
Žďáře nad Sázavou jsme těmto 
žákům v rámci daných možnos-
tí  vždy  pomáhali a stále pomá-
háme. Není to práce jednoduchá, 
je spojena se speciální individu-
ální výukou, integrací žáků a ně-
kdy je nutné využívat i asistenta 
pedagoga. 

40 let není v historii nijak zá-
vratně dlouhé  období, ale pro 
školu, která plnila a stále plní svo-
ji nezbytnou úlohu při výchově 
dětí, je to dlouhé období naplněné 
poctivou prací pedagogů, období, 
ve kterém se připravovala budou-
cí generace na vstup do života. 

Co si přát do budoucna? Chtěl 
bych, aby naše škola byla ta, kde 
si všichni pedagogové odpověd-
ně mohou říci, že využili svého 
vzdělání a pedagogického umu 
bezezbytku. Přál bych jim zvída-
vé a snaživé žáky, vstřícné a spo-
lupracující rodiče.  Přál bych si 
také, aby se i absolventi naší ško-
ly k nám rádi vraceli a společ-
ně s námi zavzpomínali na doby 
bezstarostného života naplněné-
ho školními zážitky, kamarády 
a prvními láskami. 

Mgr. Bohumil Havlík
Fotografie nahoře a uprostřed  

z doby výstavby školy (rok 1967, 
z archivu Vojtěcha Košíka), foto-
grafie dole z doby bezprostředně 
před úpravami a zateplením (bře-
zen 2004). 
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Názory zastupitelů
Město si zasloužilo výmaz přívlastku „Kocourkov“
Nebylo jednoduché, ale zejmé-

na příjemné slýchat od kolegů, ale 
i občanů sousedních obcí, měst 
a zástupců organizací dovětky 
s podtextem „Copak u Vás v Ko-
courkově?“

O to příjemnější je slyšet v dneš-
ní době hůř se vyslovující, ale stále 
častější pochvaly a uznání. 

Právnickou terminologií řeče-
no o „výmaz“ se zasloužila ne-
jen radnice, ale Vy všichni ob-
čané našeho města, kteří hledáte 
pozitivum ve vzájemné komuni-
kaci. 

Náprava jakékoli ztráty dob-
ré pověsti je vždy složitá, chce 
svůj čas a důkazy. Věřme tomu, 

že názorovou a politickou nejed-
notnost lze řešit normálně, ohle-
duplně a hlavně lidsky. Nesouhla-
síte s tím, co pro Vás Vaše radnice 
udělala a do budoucna chystá?  Na 
to je jediná odpověď. Je to Vaše 
radnice. Základem komunikace, 
nejen s radnicí, je přemýšlet nad 
názorem druhého. V komunikaci 
není protinázor pouhou kritikou. 
Nezbytnou součástí komunikace 
je i uznání nebo pochvala. Jedině 

takovou komunikací lez dospět 
k cíli, v němž bude většina spoko-
jena. Snažme se o to všichni a pří-
vlastek „Kocourkov“ se k nám ne-
vrátí. 

Patříme mezi města, která se mají 
čím pyšnit.

Přejme si proto do druhé půle 
volebního období, abychom tomu 
dostáli. 

JUDr. Jana Havlíková,
členka rady města za ODS

Veselá sedma – hudba města Nového Města na Moravě
Krásný, honosný název, které-

ho si dnes váží muzikanti kapely, 
příznivci této kapely, a měli by si 
ho vážit hlavně představitelé měs-
ta a občané. V zahraničí to tak 
je. U nás není mnoho měst, která 
mají svoji kapelu.

Veselá sedma byla založena  v ro-
ce 1985. V roce 2005 oslavila 20. 
výročí založení a byla představite-
li města oceněna.

Hudba nepotřebuje pochvaly 
a hlazení, potřebuje dostatek vy-
stoupení, obětavé vedení a muzi-
kanty. Bohužel také peníze. Ty se 
při vystoupeních dechových hu-
deb vydělat nedají. Honoráře, kte-
ré dnes kapela dostává, pokrývají 
dopravu, ozvučení a honorář pro 
členy kapely. Ten činí v průměru 
30-50 Kč na hodinu.           

Když jsme byli schváleni  radou 
města jako městská kapela, obdr-
želi jsme také příspěvek. Byl vy-
naložen na oblečení kapely se 
znakem N. Města a nutné opravy 
nástrojů. V roce 2007 kapela pří-
spěvek nedostala. V roce 2008 byla 
žádost zamítnuta.

Ale to není to nejpodstatnější, co 
nás mrzí. Mrzí nás, že za celý rok 
2008 nás nikdo ani z vedení města, 
ani městských organizací, ani MKD 
nepožádal o vystoupení. Proč by 
u slavnostních akcí pořádaných ve 
městě nemohla hrát městská kape-
la? Jedině díky paní starostce jsme 
v minulém roce jako kapela repre-
zentovali město na setkání Nových 
Měst Evropy v Rakouském Neu-
stadtl am Donau.  A reprezentova-
li jsme dobře. Také letos budeme 
zastupovat Nové Město na setkání 
Nových Měst v Německu, v Neu-
stadt am Spree. V únoru požádáme 
znovu o příspěvek a počkáme, zda 
naše suplika zabere. Jediné vystou-
pení v loňském roce na půdě měs-
ta bylo díky ČSSD na prvomájové 
veselici spojené se Svátkem ma-
tek. Mimo jiné jsme k tomuto datu 
hráli ještě ve Velké Bíteši, v Bystři-
ci, Velkém Meziříčí a Jihlavě.

Ze zajímavějších vystoupení Ve-
selé sedmy v loňském roce to byl 
ples agrární komory na Žofíně, 
festival Vejvodova Zbraslav, Festi-
valy dechových hudeb v Bystřici, 

ve Žďáře n.S. a ve Vlašimi. Mimo 
to zajímavé a úspěšné letní kon-
certy ve městech V. Bíteš, V. Me-
ziříčí a Jihlava. Začali jsme také 
dělat koncerty  pro seniory, které 
pořádají starostové pro své obča-
ny v různých obcích širšího regi-
onu. Senioři si mohou vybrat pís-
ničky a zazpívat s kapelou. To jsou 
pro kapelu nejhezčí akce. Hrát pro 
ty, kteří si váží pěkné písničky, zpí-
vají a baví se, zapomínají na běž-
né starosti, je prostě zážitek. A že 
si senioři i radostí popláčou? Ne-
divte se, moc radostí nemají. I Vi-
nárničky pro dříve narozené, kte-
ré děláme v restauraci „ Ve dvoře“ 
u Bukáčků, dělají muzikanti z Ve-
selé sedmy. 

Vrátím se o pár let zpět, když 
jsem se v roce 1972 do města při-
stěhoval.. Ve městě bylo tolik ka-
pel a orchestrů, že jsem každou 
sobotu chodil někam zpívat. Ka-
pelu měl s.p. Sport, JZD Slavkovi-
ce, JZD Pohledec, osvětová beseda 
Fryšava. Ve městě byl velký diva-
delní kroužek, pěvecký sbor Svato-
pluk, country kapela Králíci, Ho-
rácký soubor Šípek, velký dětský 
pěvecký sbor MŠ na ul. Drobné-
ho a možná jsem na některé za-

pomněl. Byla to kultura organizo-
vaná a podporovaná. Vystoupení 
těchto souborů místních ochotní-
ků byla hojně navštěvovaná. Zdá 
se mi, že dnes domácí kulturu ni-
kdo neorganizuje, ani nepodporu-
je. Myslím, že je dnes v N. Městě 
málo lidí ochotných na poli kultu-
ry bezplatně pracovat a zájem ob-
čanů o podporu domácí kultury 
značně poklesl. Byl bych rád, kdy-
bych se mýlil. Podívejme se do Kří-
del na jejich ochotnický divadel-
ní spolek a divadelní festivaly, do 
Nové Vsi, kde mají velmi dobrý ta-
neční soubor moravské a české be-
sedy, na Fryšavu a jiné obce, které 
žijí z vlastní kultury.   

Ze své kritiky musím vynechat 
místní části města a to Pohledec, 
Maršovice a Petrovice, kde zá-
stupci místních samospráv za-
jišťují různé kulturní a sportov-
ní akce, hlavně pro děti a mládež. 
Aktivně se těchto akcích podí-
lí hasiči.  

Pro další období připravuje ka-
pela ve spolupráci s Dr. Gustavem 
Oplustilem, Josefem Zímou, Anto-
nínem Votavou a Jihlavským diva-
dlem, divadelně-hudební program 
„ Babiččina krabička“. Již projevi-

lo zájem 10 měst a obcí, dokonce 
i Praha. Mým přáním je, aby prv-
ní představení bylo v kulturním 
domě našeho města. Hudbu rov-
něž čeká 4. ročník festivalu decho-
vých hudeb  2009 ve Žďáře nad 
Sázavou, několik koncertů u pří-
ležitosti Svátku matek a pouťových 
vystoupení  a 3. -5.  července 2009, 
pod záštitou starostky paní Zdeny 
Markové účast na 31. setkání No-
vých Měst Evropy v Německu. Ani 
městská kapela to nemá jednodu-
ché. V zahraničí je hýčkána, svému 
městu se málem vnucuje.

Rád budu s každým polemizovat, 
ale hlavně, lidi, ozvěte se, kdo máte 
zájem a chuť udělat něco pro kul-
turu našeho města. Že by všichni 
milovníci kultury vymřeli?  A co 
mladí?  K pobavení nestačí jen po-
čítač, televize, superstár a disko. 

Tak ať se nám společně s vedením 
města ta místní kultura pozvedne, 
ať se dokážeme pobavit, a nemusí-
me jen čekat, co nám sem dovezou 
a za co platíme velké peníze.

Honza Sedlařík
kapelník Veselé sedmy

V roce 2005 vystoupila Veselá sed-
ma v N. Městě při příležitosti 55. 
výročí ZUŠ Jana Štursy.
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Počet obyvatel k 1. 1. 2009
(do 31. 12. 2008 včetně, informační systém MV)

obec muži ženy celkem
Hlinné 98    82       180
Jiříkovice   132  103       235  
Maršovice   133  118       251  
Olešná   125  122       247  
Petrovice  109  104       213 
Pohledec   245  244       489  
Rokytno   104  105       209
Slavkovice   214  219       433   
Studnice     13    15         28
Nové Město na Moravě   4 159  4 131     8 290
celkem         5 332  5 243  10 575  

k 1. 1. 2008 5 294       5 238     10 532
k 1. 1. 2007 5 287 5 227 10 514

Táboření s Gohiralem - Podolí 2009
Přátelé, táborníci, letošní táboření s Gohiralem se uskutečním v termínu 

od neděle 26. 7. do soboty 8. 8. 2009.
Podmínkou pro účast je ukončená druhá až devátá třída ZŠ a pak řád-

ně vyplněná přihláška, kterou si vyzvednete v cukrárně „U Janovských“ 
v Novém Městě na Moravě nebo v kadeřnictví „Ha“ na Smetanově ulici 
ve Žďáru nad Sázavou. Nově také můžete přihlášku vyplnit a odeslat elek-
tronicky na našich stránkách www.gohiral.cz. Kromě klasických progra-
mů oddílových vedoucích vám znovu nabízíme cvičení aerobiku s Míšou, 
skalní lezení s Kocourem a v neposlední řadě i setkání se zajímavými lid-
mi (přijede i Schafi).        

Budeme se těšit na vaši účast.              Zdraví Podoláci.
P.S.: Sledujte stránky Novoměstska, kde se opět objeví soutěž o tábor 
zdarma.

Kompostárna
Rada města vzala na vědomí 

zpracovanou projektovou doku-
mentaci  týkající se uvažované vý-
stavby kompostárny (u Pohledce). 
Další kroky v přípravě výstav-
by kompostárny budou činěny 
v návaznosti na schválení změn 
v Územním plánu města. 

Není vyloučeno, že dříve, než 
se ke změnám v ÚP a následně 
k výstavbě kompostárny  přikro-
čí, změní se situace a o novoměst-
ský bioodpad projeví zájem jedno 

nebo dvě okolní zemědělská druž-
stva, která uvažují o výstavbě bi-
ospaloven. A to zemědělská druž-
stva v N. Městě a v Radešínské 
Svratce. Likvidace bioodpadu v bi-
ospalovnách je jednou ze zákonem 
povolených možností.

O výstavbě kompostárny se na-
víc uvažuje pouze v případě zis-
ku dotace, a to asi 11 mil. Kč (80 % 
celkových nákladů). Bez dotace by 
byl provoz kompostárny pro měs-
to nerentabilní.     EJ

Bruslení veřejnosti
zimní stadion

Žďár nad Sázavou
 5. 3. čtvrtek 17-18,30 hod.
 7. 3. sobota 17-18,30 hod.
 12. 3. čtvrtek 17-18,30 hod.
 14. 3. sobota 17-18,30 hod.
 19. 3. čtvrtek 17-18,30 hod.
 21. 3. sobota 18-19,30 hod.
 26. 3. čtvrtek 17-18,30 hod.
 29. 3. neděle 17-18,30 hod.

Poděkování
Chci poděkovat všem „zušá-

kům“  od těch nejmenších až po 
ty „nejstarší“, kteří se podíleli na 
přípravě a průběhu 1. plesu ZUŠ 
Nového Města. Šlo o jedinečnou 
kulturní akci svého druhu vů-
bec. Držím palec  k přípravě 2. 
ročníku, na který už se těšíme. 

za všechny příznivce
nekomerční kultury

JUDr. Jana Havlíková

Druhé kolo zimní ligy  - starší přípravky
V sobotu 31. ledna proběhlo v tělo-

cvičně gymnázia v N. Městě na Mor. 
druhé kolo ZL starších přípravek. 
Z tohoto turnaje jsme tentokrát mu-
seli odhlásit naše „B“. Měli jsme bo-
hužel velkou marodku, a tak jsme dali 
dohromady pouze jedno mužstvo.

Po dohodě s ostatními účastní-
ky jsme tentokrát prodloužili dél-
ku zápasů na 15 min, abychom na-
hradili  výpadek našeho „B“.

Výsledky našeho mužstva: 
• SFK Vrchovina – SK Bystřice 
n.Pern. 4 : 1, střelci: Šolc 2, Dacer, 
Roháček
• SFK Vrchovina – Nová Ves 3 : 1, 
střelci: Šolc, Dacer, Roháček

• SFK Vrchovina – Spartak Vel-
ká Bíteš 3 : 0, střelci: Roháček 2, 
Dacer
• SFK Vrchovina – Dolní Rožínka 
9 : 1, střelci: Roháček 3, Dacer 3, 
Šolc 2, vlastní
Konečné pořadí:
1. SFK Vrchovina 19 : 3 12 bodů
2 .SK Bystřice n.P. 6 : 5 9 bodů
3. TJ Nová Ves 11 : 6 6 bodů

4. Spartak V. Bíteš 4 : 9 3 body
5. Baník D. Rožínka     4 : 21 0 bodů

Naše mužstvo opět potvrdilo 
dobrou výkonnost a bez problé-
mů zvítězilo.V ZL má již na kon-
tě druhé vítězství v turnaji. Další 
kolo turnaje se uskuteční 28. úno-
ra, opět v tělocvičně gymnázia.

za kolektiv trenérů
René Horákovský   

Biatlonista Michal Žák mezinárodně
Evropský pohár
Ve dnech 16. 1.- 17. 1. v Novém 

Městě na Moravě proběhl Ev-
ropský pohár v biatlonu dospě-
lých. Možnost startu si v repub-
likových nominačních závodech 
zajistil i novoměstský závodník 
Michal Žák (prvním rokem star-
ší dorostenec). V pátečním závo-
dě ve sprintu na 10 km se střel-
bou jedna položka vleže a  jedna 
položka vstoje mezi 120 závod-

níky Michal Žák obsadil ve svém 
prvním startu mezi dospělými 
64. místo, když předvedl velmi 
dobrý běžecký výkon a na střel-
nici chyboval jednou vleže a dva-
krát vstoje.
Olympijská naděje 
Ve dnech 30. 1. - 1. 2. se v pol-

ské Wisle-Kubolance uskutečnily 
mezinárodní biatlonové závody 
,,Olympijských nadějí“, roční-
ky narození 1990-1993. Skvělé-

ho úspěchu dosáhl novoměstský 
biatlonista Michal Žák (student 
novoměstského sportovního 
gymnázia), který sobotní sprint 
i nedělní závod s hromadným 
startem vyhrál. K tomuto výsled-
ku jeho trenér Jirka Žák dodává: 
,,Je to další krůček na cestě  k re-
prezentaci Česka na biatlonovém 
Mistrovství světa v roce 2013 
a na olympijských hrách v ruské 
Soči 2014.“     SG NMnM

Historický úspěch mladých atletů TJ!
V Praze se ve dnech 14. 2.-15. 2. 

konalo halové atletické mistrov-
ství ČR dorostenecké a juniorské 
kategorie. Neskutečný výsledek se 
podařil zástupcům tělovýchovné 
jednoty. Vybojovali celkem 5 me-
dailí, z toho dvakrát zlato!  O to 
se zasloužil junior Petr Vitner, 
který v sobotu vyhrál běh na 3 
km ve výborném čase 8:44,75 a v 

neděli po velkém finiši i závod na 
1500 m - 4:02,25. Stříbrnou me-
daili si přivezla Radka Janoušová 
- v sobotu s přehledem postou-
pila do finále na 800 m i 400 m. 
V neděli pak byla druhá na své 
silnější trati - 800 m za 2:21,57. 
Na 400 m obsadila 4. místo. Dru-
hé stříbro pro Nové Město vybo-
jovala dorostenka Helena Tlustá, 

která na trati 1500 m zaběhla čas 
4:55,11. Sbírku medailí zkomple-
tovala Helena Tlustá v běhu na 
3 km a čas 10:50,59 - třetí mís-
to a bronzová medaile. Tento 
úspěch zařadil atletický oddíl TJ 
mezi nejúspěšnější oddíly z celé 
republiky. Zdá se, že zrekonstru-
ovaný stadion začíná přinášet své 
ovoce.            Hubáček

Dvě borovičky
budou vyměněny

Kontrola loni vsazených boro-
vic na Vratislavově náměstí od-
borníky z dodavatelské firmy 
Starkl počátkem letošního roku 
potvrdila, že dvě z borovic od-
umírají. Protože i na toto „živé“ 
zboží se vztahuje záruční lhůta, 
obdrželo město poukaz na odběr 
dvou nových borovic černých. 
Termín převozu nových borovic 
ani jejich vsazení na místa (v řa-
dě před prodejnami Elektro, Kle-
noty...) dosud není znám, bude 
podřízen jarnímu počasí.    EJ

Noví členové 
v městských komisích 

a školských radách
◆ Novou členkou v komisi měst-

ské památkové zóny a památek 
města byla radou města jmeno-
vána Ing. Arch. Silvie Jagošová, 
pracovnice Národního památ-
kového ústavu v Telči.

◆ Novou členkou kulturní komise 
byla jmenována Eva Mošnerová, 
ředitelka ZUŠ.

◆ Novou členkou redakční rady 
Novoměstska byla jmenována 
Mgr. Jana Černá.

Město, jako zřizovatel základ-
ních škol, má povinnost jme-
novat po dvou členech do škol-
ských rad. Na tříleté funkční 
období byli do těchto funkcí 
jmenováni:
◆ 1. ZŠ: Mgr. Bohumil Hloušek, 

Mgr. Otakar Německý
◆ 2. ZŠ: Mgr. Jiří Maděra, Stani-

slav Marek.      EJ
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Rozšíření úředních hodin
Finančním úřadem ve Žďáru nad Sáz.

pro veřejnost
Finanční úřad ve Žďáru nad Sá-

zavou a Městský úřad Nové Měs-
to na Moravě se dohodly na vzá-
jemné spolupráci při organizování 
výběru vyplněných daňových při-
znání od občanů k dani z příjmů 
fyzických osob. Na základě této 
dohody zveřejňujeme následující 
informace: 

V rámci aktivního přístupu daňové 
správy k veřejnosti provedou pracov-
níci Finančního úřadu ve Žďáru nad 
Sázavou výběr daňových přiznání 
k dani z příjmů od poplatníků nejen 
na úřadě, ale  i ve vybraných obcích. 

Z tohoto důvodu finanční úřad roz-
šiřuje úřední hodiny a místa odevzdá-
ní daňových přiznání následovně:

Na Finančním úřadě:
klasické úřední dny zůstávají - pondělí a středa 8,00 - 17,00 hodin
 od 17. 3. 2009 do 20. 3. 2009  - úterý a čtvrtek 8,00 - 15,00 hodin
   - pátek 8.00 - 14,00 hodin
 od 23. 3. 2009 do 27. 3. 2009  - pondělí až pátek 8,00 - 18,00 hodin
 28. 3. 2009  - sobota 8,00 - 12,00 hodin
 30. a 31. 3. 2009  - pondělí a úterý 8,00 - 18,00 hodin
Další rozšíření úředních hodin mimo Finanční úřad
místo výběru  den čas  
Nové Město n. Mor.
prostory městského úřadu 11. 3. 2009 8,00 – 16,00 hodin
prostory městského úřadu 18. 3. 2009 8,00 – 16,00 hodin
Svratka
prostory městského úřadu 16. 3. 2009 8,00 – 15,00 hodin
Jimramov
prostory úřadu městyse 23. 3. 2009 8,00 – 15,00 hodin
Pracovníci FÚ nebudou v těchto obcích vybírat daňové povinnosti 
v hotovosti. Případné další informace k výběru daňových přiznání mo-
hou poplatníci získat telefonicky na čísle 566 652 311.
Placení daní

Daňovou povinnost  na dani z pří-
jmů fyzických osob může poplatník 
uhradit následujícím způsobem:
• Převodem ze svého účtu u pe-
něžního ústavu na příslušný ban-
kovní účet – číslo  721-7626751/
0710, variabilní symbol – uvede 
své rodné číslo, konstantní sym-

pondělí a středa 8,00 – 17,00 hodin
23. 3. až 27. 3. 2009 (každý den) 8,00 – 17,00 hodin
 28. 3. 2009 (sobota) 8,00 – 12,00 hodin 
30. a 31. 3. 2009 (pondělí a úterý) 8,00 – 17,00 hodin 

Při výběru daňových přiznání 
pracovníci FÚ zabezpečí nezbyt-
nou součinnost, potřebnou k řád-
nému splnění povinnosti poplatní-
ků podat daňové přiznání. Osobní 
předání na FÚ a okamžitá kontrola 
správnosti vyplnění daňového při-
znání a povinných příloh šetří čas 
i občanům v rychlém, bezproblé-
movém daňovém řízení.  

Finanční úřad preferuje podá-
ní daňového přiznání elektronicky. 
Od roku 2002 je plně funkční apli-
kace „Elektronické podávání“, kte-

rá umožňuje odeslání daňového 
přiznání bez nutnosti návštěvy fi-
nančního úřadu nebo pošty, avšak 
za podmínky přístupu na interne-
tové stránky české daňové správy 
(http://cds.mfcr.cz) a elektronického 
podpisu. Daňové přiznání lze rov-
něž elektronicky vyplnit, zkontrolo-
vat a vytisknout, které je pak možné 
podat osobně na FÚ nebo jej  doru-
čit poštou. Bližší informace získáte 
na již zmíněné internetové adrese. 

dle informací Finančního úřadu 
ve Žďáru nad Sázavou        

Vý ro ční   zpráva
Městského úřadu Nové Město na Moravě za rok 2008

o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 
znění /dále jen zákon o svobodném přístupu k informací/, je povinným sub-
jektům dle tohoto zákona stanovena zákonná povinnost zveřejnit vždy do 1. 
března výročí zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti 
poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Městský úřad Nové Město na Moravě tímto zveřejňuje, v souladu s ust. § 
18 zákona o svobodném přístupu k informacím, tuto

v ý r o č n í   z p r á v u
o své činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona

o svobodném přístupu k informacím za rok 2008:
• v roce 2008 bylo na MěÚ Nové Město na Moravě podáno celkem 7 žá-
dostí o poskytnutí informace, z toho 6 písemných a 1 ústní (za fyzické 
osoby byly podány 2 žádosti, za právnické osoby 5 žádostí)
• za zpracování vyžádaných informací nebyly uplatněny náhrady nákladů
• v souvislosti s poskytováním informací dle citovaného zákona neby-
la žádná žádost odmítnuta, nebylo podáno žádné odvolání, nebyl vydán 
žádný rozsudek soudu, nebylo vedené žádné řízení o sankcích za nedodr-
žování citovaného zákona
• žádosti o informace se týkaly:
1. sdělení finančních prostředků na údržbu a provoz rybníka koupaliště 

v roce 2007
2. reakce na článek v Novoměstsku – nedodržování odpovídání na polo-

žené otázky vedení města a zastupitelům
3. kácení dřevin v k.ú. Slavkovice
4. používání a nákupu elektronických právních informačních systémů
5. investičního plánu města na rok 2009
6. seznamu dokumentů vydaných stavebním úřadem a zveřejněných na 

úřední desce v období od 1.11.2008 do 30.11.2008
7. dodávky tepla do bytových domů odkoupených od kraje Vysočina, nákla-

dů na rekonstrukce topného kanálu, smluvního zajištění dodávek tepla
• na vyřizování podaných žádostí o informace se podílely oddělení: kan-
celář vedoucího úřadu, odbor investic a správy majetku města
• poskytování informací v telefonním nebo osobním styku je zaměstnanci 
zařazenými do MěÚ v Novém Městě na Moravě považováno za samozřej-
most jako součást jejich pracovního výkonu (podávání těchto informací 
není samostatně sledováno)
• ke zvýšení informovanosti veřejnosti výrazně přispívá např. dálkový přístup 
k informacím (internetové stránky měst, metropolitní síť Hejkalnet), distribu-
ce Novoměstska (vč. distribuce na obce ve správním území ORP Nové Město 
na Moravě), pravidelné konání tiskových konferencí vedení města s novináři, 
informační panel na KD v Novém Městě na Moravě a v I. patře MěÚ) 

Mgr. Petr Hanych, tajemník MěÚ Nové Město na Moravě

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2009/2010
Zápis se koná 7. 4. - 8.  4. 2009 na ředitelství MŠ Nové Město na Moravě 

Drobného 299, v době od 10.00 do 16.00 hodin.
Zde zákonný zástupce dítěte odevzdá řádně vyplněnou žádost o přijetí 

do MŠ. Zákonný zástupce dítěte si k zápisu přinese:
- vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ potvrzenou pediatrem,
- rodný list dítěte,
- cizinci - doklad s povolením k trvalému pobytu na území ČR (podle  zá-
kona č. 326/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Tiskopis žádosti o přijetí do MŠ a kritéria pro přijímání dětí je možno zhléd-
nout a vytisknout na webových stránkách materskaskola.nmnm.cz nebo vy-
zvednout přímo na jednotlivých místech vzdělávání.

1. Předložení dané vyplněné žá-
dosti o přijetí dítěte do mateřské 
školy v předem určeném termínu.
2. Děti  s trvalým pobytem v No-
vém Městě na Moravě. 
3. Kapacita mateřské školy  podle 
stanovených  míst, kde se poskytuje 
vzdělávání (odloučená pracoviště).
4. Děti, u nichž je předpoklad, že 
zahájí povinou školní docházku  
v následujícím školním roce. 

bol - 1148 
• Daňovou složenkou, kterou 
obdrží na každém poštovním 
úřadu. Použití této složenky není 
poštovním úřadem zpoplatně-
no!
• Na pokladně finančního úřadu 
ve Žďáru n.S., a to v následujících 
pokladních hodinách: 

5. Děti od 4 let a starší s pravidel-
nou  celodenní docházkou  do ma-
teřské školy
6. Děti starší 3 let s pravidelnou  
celodenní docházku do mateřské 
školy. 
7. Sourozenci již zapsaných dětí 
splňující kritéria v bodě 1- 6. 
8. Děti s celodenní docházkou, 
které nemají trvalý pobyt v Novém 
Městě na Moravě.

9. Děti na celodenní docházku,  
které dovrší do konce kalendářní-
ho roku 2009  tři roky. 
10. Děti s docházkou na 4 hodiny 
denně.
11. Děti s docházkou na 5 dnů 
v měsíci  a děti mladší 3 let.
Doplňující kritéria:
Děti se zdravotním postižením
Těžká životní situace v rodině

V případě rovnosti rozhoduje věk 
dítěte. Přijato bude dítě staršího 
věku.
Den otevřených dveří (vždy  9.30 
- 11.00 h.): 16. 3. Drobného 299, 
17. 3.  Tyršova 323, 18. 3.  Žďár-
ská, 19. 3.  Pohledec, 20. 3.  Slav-
kovice. 

Ivana Buchtová,                                                                                   
ředitelka mateřské školy

Kritéria pro přijetí dětí do  MŠ
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Provedeme Vám:
Zmodernizování bytu i domu

veškeré venkovní
i vnitřní stavební práce

klempířské a pokrývačské práce
zateplování budov, fasády atd.

tel. 605 438 269

Nebankovní půjčky,
americké hypotéky

U nás si určitě vyberete.
Registr není překážkou

tel.:  604 642 559

INZERCE
• Hledám garáž k dlouhodobému 
pronajmutí. tel. 605 292 512
• Prodám cihlový družst. byt 
2+kk v NM s možností os. vlast. 
po rekonstrukci, v centru NM, ul. 
Budovatelů, cena dohodou, tel. 
733 121 714, 733 531 565
• 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
• Vyměním byt 2+1 (57 m2) ne-
privatizovaný za 1+1 neprivatizo-
vaný v NM, menší doplatek, spě-
chá, tel. 603 243 471
• Prodám 3 dílnou matraci na vá-
lendu, 80 x 200 cm, velmi zachova-
lá, tel. 604 411 485
• Prodám magnetický rotoped 
Active 3242, osmistupňový, manu-
ální ovládání nebo možnost navo-
lit až 10 tréninkových profilů. Mi-
nim. používán, nepoškozen. Dig. 
displej, měří čas, rychlost, vzdále-
nost, puls, spotř. kalorií. Poloho-
vání řídítek a sedla. pův. cena 8000 
Kč, nyní 3000 Kč, tel. 604 411 485
• Prodám čalouněnou sedací sou-
pravu - levý roh. Používaná - nut-
no vidět. Tel. 605 763 358 

• Hledám podnájem 1+1 v NM, 
spěchá, tel. 777 951 444
• Prodám starší dětskou autose-
dačku Chicco do 13 kg, modrý, 
pratelný potah za 300 Kč a kočárek 
trojkombinace modro-oranžový + 
pláštěnka za 1000 Kč. Vše v dob-
rém stavu. Tel: 608 265 160.
• Vážný zájemce koupí garáž 
v Novém Městě na Moravě. Na-
bídky na tel.732 257 311
• Pronajmu dlouhodobě cihlo-
vý byt 2+1 v klidné části v Novém 
Městě na Moravě. Tel:790 369 650 
– volat po 15 hodině.
• Prodám cihlový byt 2+1 v NM, 
tel. 603 792 232
• Koupím pozemek, pole nebo 
louku, v okolí Studnic u Nového 
Města. Telefon: 602 730 793

AMIDO-letecké snímky s.r.o.
hledá pro svůj tým ambiciózního kolegu/kolegyni 

na pozici OBCHODNÍK 

Nabízíme: - HPP, fixní plat + provize 
 - služební vůz, či možnost použití vozu vlastního
  (úhrada cestovních nákladů)
 - eventuálně možnost pracovat na ŽL
  (30.000-50.000)
 - kvalitní zaškolení, příležitost uplatnit obchodní
  nadání a iniciativu
 - neformální prostředí, pružnou pracovní dobu,
  nástup ihned 

Požadujeme: - spolehlivost, praxe v oboru výhodou 
 - komunikační a prezentační schopnosti
 - vysoké pracovní nasazení,samostatnost 

Kontakt: - Jitka Větrovcová tel. 724 773 973
 - jitka@amido-leteckesnimky.cz

Diakonie Broumov ve spolupráci s městem Novým Městem na Moravě
VYHLAŠUJE

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
- letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
- lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
- peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek 
- vlněných dek a přikrývek (obyčejné, vatované, larisy)

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
- obnošené boty
- počítače, ledničky, televize a jiné elektrospotřebiče,
 (nebezpečný odpad)
- nábytek, jízdní kola, lyže a dětské kočárky

Sbírka se uskuteční v Novém Městě na Moravě
ve dnech: 12. – 13. března 2009

v čase: 10,00 – 18,00 hod
místo: Novoměstská teplárenská a.s. – kotelna na ulici Hornická                 

(odbočka z Masarykovy ulice naproti kinu)
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepo-

škodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.

Bližší informace podá MěÚ Nové Město na Moravě na tel. č. 566 650 240 
nebo dispečink Diakonie Broumov na tel. č. 224 316 800, 224 317 203 (fax).

Novoměstské sociální služby Nové Město na Moravě,
vypisují výběrové řízení na pozici 

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE – PRACOVNÍK. 
(Zástup za mateřskou dovolenou.)

Požadované vzdělání – vyšší odborné nebo vysokoškolské v oboru soci-
ální práce nebo sociálně právním – v souladu se Zákonem o sociálních 
službách č. 108/2006 Sb.
Požadujeme:
• Výpis z rejstříku trestu,
• zodpovědnost,
• svědomitost,
• empatii,
• spolehlivost, 
• komunikativnost,
• aktivní uživatelské dovednosti na PC – Word, Excel. 
Nabízíme:
• práci v příjemném prostředí, 
• možnost dalšího odborného růstu,
• finanční ohodnocení dle platných platových předpisů.

Žádost s přiloženým životopisem a doklady o vzdělání zasílejte do 
19. 3. 2009 na adresu: Novoměstské sociální služby, Žďárská 68, Nové 
Město na Moravě 592 31  
Podrobnější informace lze získat na tel. čísle: 566 652 802,  604 830 135

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

7. 3. MUDr. Musilová, Sokolovská 13, V. Meziříčí, 8. 3. MUDr. Bar-
toš, Dolní 22, N. Veselí, 14. 3. MUDr. Šejnohová, poliklinika ZR, 15. 3. 
MUDr. Jurková, Poříčí 11, V. Meziříčí.Aktuální změny je možno najít na 
internetových stránkách novoměstské nemocnice (www.nnm.cz)

Občanská poradna informuje
V roce 2008 se zvýšil počet dotazů směřovaných na Občanskou po-

radnu, jejímž zřizovatelem je Sdružení Nové Město na Moravě o.s., a to 
z 1063 dotazů v roce 2007 na 1806 dotazů v roce 2008.

Pokud i Vy máte problém nebo dotaz v některé z oblastí:
• pracovněprávní problematika (zánik pracovního poměru, odstupné, 

nevyplácení mzdy aj.), 
• dluhová problematika (OP Vám může pomoci se snížením splátek, 

s komunikací s věřiteli, s řešením exekucí aj.), 
• rodina a mezilidské vztahy (problematika rozvodů, vypořádání SJM), 
• ochrana spotřebitele, 
• bydlení,
• pojištění (důchodové, nemocenské pojištění aj.), 
• dávky SSP, 
můžete se na Občanskou poradnu obrátit, a to osobně, telefonicky, dopi-
sem nebo e-mailem. Poradenství je bezplatné, diskrétní, nezávislé a ne-
stranné.
Občanská poradna  Nové Město na Moravě                  
Vratislavovo nám. 12 (poliklinika) tel.: 566 616 121                  
po 12.30 – 17.00
st 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
pá 8.00 – 12.00
Kontaktní místo Bystřice nad Pernštejnem
Zahradní 580 (poliklinika) tel.: 566 688 227 
út 8.30 –  12.00 12.30 – 17.00 
čt 8.30 – 12.00 12.30 – 16.00

!!!  Obrazy  !!!
p. Jambor J., p. Blažíček O.

koupí sběratel z N. M. n. M.
platba hotově, čestné jednání.

Tel: 777 75 75 00
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Hledáme 
brigádníky, brigádnice 

na rozvoz knih
s vlastním autem,

možno i dlouhodobě,
vhodné i pro důchodce.

tel. 739 06 76 95

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.

INZERCE
• PRODÁM 4 kusy zimních pneu 
zn. Barum (jeté) na plech. discích 
165x70x13 na PEUGEOT 309, 
cena 3.900 Kč, tel. 776 005 775

• Nabízím do bezplatného užívá-
ní menší zahrádku v lokalitě Svá-
rov (u lomu). tel:739 356 357
• PRODÁM renovovaný (ručně 
fládrovaný) starý kredence a malé 
noční stolky, tel. 737 710 314

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

• Koupím byt 2+1 (3+1) v NM, 
tel. 731 312 802
• PRODÁM 4 kusy zimních 
pneu zn. Barum Polaris (jeté) 
na plech. discích 165x70x14 na 
ŠKODA Fabia, cena 4.000 Kč, tel. 
776 005 775

• PRODÁM uzamykatelné příční-
ky na hagusy zn. HAKR - univer-
zální, téměř nepoužívané, provo-
zované na ŠKODA Fabia, cena 900 
Kč, tel. 776 005 775
• Pronajmu na 1 - 2 roky menší 
domek u NM. tel. 732 653 793

Hospicové hnutí – Vysočina, o.s.
se sídlem v Novém Městě na Moravě

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice 
ředitel(ka) sdružení

Očekáváme:
• manažerské schopnosti
• koncepčnost, tvořivost, komunikativnost
• VŠ, VOŠ či SŠ vzdělání, relevantní zaměření výhodou  
• zájem o práci v neziskovém sektoru a ochota dále se vzdělávat
• výhodou je orientace v související legislativě a odpovídající předchozí  

zkušenosti (řízení organizace, praxe v NNO, znalost hospicové či pali-
ativní problematiky)

Nabízíme:
• smysluplnou, pestrou a tvořivou práci 
• zázemí rozvíjející se neziskové organizace, tým motivovaných spolu-

pracovníků 
• možnost osobního a profesního rozvoje 
• pružnou pracovní dobu
• odpovídající platové ohodnocení
Předpokládaný nástup: 1. 5. 2009, individuální dohoda je možná
Přihlášku s motivačním dopisem, strukturovaným životopisem a kon-
taktními údaji (včetně telefonu a e-mailové adresy) je třeba doručit do-
poručeně do 31. 3. 2009  v zalepené obálce, viditelně označené heslem 
„výběrové řízení“,  na adresu: Hospicové hnutí – Vysočina, o.s., Žďárská 
610, 592 31 Nové Město na Moravě. 
Bližší informace o sdružení jsou zájemcům k dispozici na adrese http://
hhv.nmnm.cz

Hlídaní dětí
v okrese Žďár n. S.

tel. 721 854 509

Peníze až do domu
nebankovní půjčka

od 5.000 Kč
rychlé vyřízení

volejte 777 310 620

Klempířství, pokrývačství
Jiří Havlík

zahajuje činnost 
od počátku března 
Podlouckého 1021

tel. 777 272 498

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

progresivní stavební firma
přijme do svých řad

pracovníky zednických profesí
Nástup možný dle dohody.

Kontakt: tel. 724 143 323
                      602 759 575
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Setkání
Nových Měst
2010
Neustadt an der Donau

Německo, Bavorsko
Počet obyvatel: 13.000

www.neustadt-donau.de
Město Neustadt an der Donau se může 

pochlubit nejstaršími městskými právy v Ba-
vorsku. Ve městě často pobývalo mnoho slav-
ných osobností, mezi nimi i J.W. Goethe. 
Z místních částí je nejznámější Bad Gögging, 
ve kterém již Římané před více než 2.000 
lety postavili státní lázně. Lázeňské městeč-
ko je dnes velmi oblíbené hlavně kvůli spo-
jení třech přírodních léčivých zdrojů: prame-
nů, bahna a síry. 

V okolí města se nachází přírodní rezerva-
ce dunajských niv a rozlehlé chmelnice v ob-
lasti Holledau.

Nahoře: Senio-
ři z Nového Města 
na Moravě nejezdí 
na exkurzi jen do 
Štrasburku nebo 
do Parlamentu ČR. 
V pátek 13. úno-
ra byli na exkurzi v 
moderní pálenici 
manželů Marko-
vých ve Hlinném.

Helena Žáková
Dole: Z vernisáže 

výstavy Poznejte nás! 
(k textu na str. 3)

Letošní zima: 23. ledna ve Slavkovicích - stráň nad poutním kostelem Božího milosrdenství a sv. Faus-
tyny s budoucí křížovou cestou (nahoře vlevo), stráň pod Třemi kříži v téměř jarní den 7. února (nahoře 
vpravo), a lavička v parku dne 11. února - předzvěst dalšího velkého bílého nadělení (nahoře vpravo).


