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Novoměstsko

U Mercedesky se v sobotu 10. října sešly stovky skautů. Jak mladých, tak  i 
ve věku mírně či více pokročilém.  Všichni se přišli potěšit ze znovu nabyté 
chaty a prohlédnout si ji poprvé či po létech. Nechyběly průvodní projevy  - 
o úsilí vynaloženém v minulosti na získání chaty zpět do skautského majet-
ku, o plánech a jejím budoucím využití. Nechyběly písničky a nechyběly ani 
tradiční smažené „podoláky“.

Naši noví spoluobčané z Barmy
Od 6. listopadu  se našimi spolu-

občany stanou tři barmští uprch-
líci. Mladí manželé s přibližně 
ročním dítětem, příslušníci et-
nické skupiny Čjinů. Barmská 
vojenská diktatura dlouhodo-
bě toto etnikum potlačuje, proto 
mnozí volí útěk ze země. Převáž-
ná většina z nich nachází útočiš-
tě v okolních státech, jako jsou 
Indie a Malajsie, tisíce uprchlíků 
však míří do USA a do Evropy. 

V České republice žije od loň-
ského roku devět uprchlických 
barmských rodin. První vlna, pět 
rodin, se již sžívá s českým pro-

středím ve svých nových domo-
vech,  čtyři rodiny opustí uprch-
lický tábor v těchto dnech.

Čjinové jsou převážně baptis-
tického vyznání. V českých pod-
mínkách, mimo jiné z důvodu 
menšího rozšíření baptistické-
ho náboženského vyznání, se jich 
zpravidla nejvíce ujímají evan-
gelické komunity. Také v Novém 
Městě na Moravě se již manže-
lé Šormovi aktivně připravují na 
první setkání a připravují pomoc 
jak bezprostřední, tak dlouhodo-
bou.

(pokračování na str. 4)

Ty úplně první sněhově vločky 
nadcházející zimy začaly poletovat 
v úterý 13. října. Ihned tály, byly 
jen malým varováním a upozorně-
ním pro dny příští. A ve středu 14. 
října už se město  probudilo do bílé-
ho. Meteorologická centrála získala 
z N. Města údaj – 22 cm sněhu.

První sníh
přišel dříve než obvykle a bylo ho 

hojně. Přesto to bylo množství, kte-
ré by nás v Novém Městě na Mo-
ravě nemělo zaskočit. Na takové 
návaly jsme na rozdíl od jiných lo-
kalit zvyklí. Navíc  jsme měli štěstí, 
že nás nezasáhla kalamita padají-
cích stromů a přetrhané elektric-
ké vedení neohrozilo chod domác-
ností a firem.

Co nás však zasáhlo a poprvé v 
praxi jsme si ověřili, byl dopad 
„chodníkového“ zákona. Ten fak-
ticky kalamitu způsobil i u nás. Ne-
byli jsme schopni nahradit desítky, 
možná i stovky rukou, které téměř 
v jednom okamžiku odhrnou sníh 
na chodnících přilehlých k nemo-
vitostem. Vyhrnout sníh na dvace-
ti kilometrech trvá i s technikou 
mnohem déle než vyhrnout dvacet 
metrů. Doposud jsme se dělili půl 
na půl. Město deset kilometrů, ob-
čané také deset. Některé chodníky 
se neudržovaly. Byla to praxe vžitá 
z dob Marie Terezie.

Povinnost zajistit schůdnost 

chodníků vlastními silami zname-

ná nakoupit techniku ve výši 3 mil. 

Kč a následné zvýšení provozních  

nákladů o 1,5 mil. Kč. Tedy cel-

kem na provozní náklady na zimní 

údržbu včetně komunikací potře-

bujeme 5,5 mil. Kč ročně a 3 mil. 

Kč za dokoupení techniky. Součas-

ně předpokládáme zapojení ob-

čanů ve veřejné službě, tedy těch, 

kteří jsou dlouhodobě bez práce a 

pobírají sociální dávky. 

Jaké jsou tedy dopady nového zá-

kona? Drastické navýšení nákladů 

a nespokojenost občanů. K tomu je 

nutno dodat, že rozpočtové urče-

ní daní, tedy příjmy obcí od státu, 

nezohledňují skutečnost, že měs-

ta a obce ve vyšších polohách musí 

tyto náklady každoročně vynalo-

žit. A tak ti, kteří bydlí v teplejších 

pásmech, mají na zimní údržbě 

stovky tisíc, my miliony. „Chodní-

kový“ zákon tyto disproporce ješ-

tě zvětšil. 

Můj dík patří všem občanům, 

kteří bez ohledu na zákonem sta-

novenou povinnost přiložili ruku 

k dílu a bez reptání pomohli odhr-

novat. Současně moc prosím, aby 

vydrželi i v průběhu zimy a aby se 

k nám všem přidali i ostatní. 
Zdeňka Marková, starostka města
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Úmrtí

Narození

Děkuji všem neznámým obča-
nům a magistrám z lékárny U Sal-
vátora a panu Neugebauerovi za 
pomoc, kterou mi poskytli dne 
9. října kolem poledne. Nečeka-
ně jsem zkolabovala, ale pomocné 
ruce byly nablízku.

Olga Benová

Poděkování

  9. 10. Lydie Svojanovská (1940)
14. 10. Jaroslav Kalina (1959)
14. 10.  Františka Vencelidesová (1929)

Mateřské centrum Zvoneček

Klub seniorů

Z významných 

výročí
1. 11. 1944 padl v Pasekách u Pro-
seče Eduard Soška (partyzán, 65. 
výročí úmrtí, narodil se 2. 6. 1913 
na Tálském mlýně u Řečice)
4. 11. 1884 se v Novém Městě na 
Moravě narodil František Drob-
ný (středoškolský profesor, praco-
val pro katolické hnutí, 125. výročí 
narození, zemřel 6. 2. 1942 v Mau-
thausenu v Rakousku)

Rytířské bramborové slavnosti v Klubíčku

  9. 10. Marek Rapcsák
14. 10. Michaela Pejchalová 

Sňatky
3. října

Pavla Synková   Michal Wšianský
10. října 

Lucie Smetanová   Jiří Ondráček
17. října

Klára Bělohlávková Karel Dražka

Jubilanti
  3. 11. Františka Kučerová 86 let
  5. 11. Cecilie Sokolíčková 89 let
  6. 11.  Anežka Šilhánková  75 let
15. 11.  Zdeňka Stejskalová    80 let
16. 11 Silvestr Dostál 92 let
21. 11. Blažena Zítková         75 let 
21. 11. Libuše Pochopová     87 let
29. 11.  Růžena Doležalová    85 let

po 2. 11., DPS, 15 h. -  Stůl plný 
dobrot
po 9. 11. -  Exkurze do služeb-
ny Policie ČR na Žďárské ul. Sraz 
před budovou  PČR v 15 h.
po 16. 11., DPS, 15 h. -  S Věrou 
Staňkovou na skok do Las Vegas  a 
New Yorku.

ZUŠ 
Jana Štursy 
zve své příznivce na:

Koncert sólistů
čt 12. 11.  v 17:00 hod. 

 aula gymnázia V. Makovského
vystoupí žáci hudebního oboru 

31. 10., 9,30 h. -  CD netradičně 
Máte doma již vyřazená CD? Pojď-
te si je netradičně vyzdobit. Vyrobí-
me si originální zvířátko či podlož-
ku pod hrneček. S sebou: vyřazená 
CD, přezůvky. Vstupné: 30 Kč
31. 10., 9,00 – Mozaika v Olešné 
Táborová základna Olešná - Mo-
zaikování po každé jinak. Pojď-
te si pohrát s barevnými střípky, 
přírodními materiály či ubrous-
ky. Vytvoříme si originální obráz-
ky do pokojíku. S sebou: přezůvky 
Vstupné: 30 Kč
7. 11., 9,30 - Mozaikování po kaž-
dé jinak. Pojďte si pohrát s barev-
nými střípky, přírodními materiály 
či ubrousky. Vytvoříme si originál-
ní obrázky do pokojíku. S sebou: 
přezůvky. Vstupné: 30 Kč. 
14. 11., 9,30 - Svíčky, svíčky sví-
čičky. Už je tu čas dlouhých večerů 
a krátkých dnů. Mihotavé světýlko 
svíček nám rozjasní každý pokojík. 
Udělejte si radost a pojďte si spo-
lečně vytvořit svíčky z barevných 
plátů či odléváním do forem. S se-
bou: přezůvky. Vstupné: 50 Kč. 

Dům dětí a mládeže

Klubíčko

V sobotu 10. října si mohli občané 
Nového Města na Moravě připadat, 
jako kdyby se čas posunul o několik 
století zpět. Již od časných ranních 
hodin mohli v ulicích potkávat dru-
žinu rytířů, kteří zvali na odpoled-
ní akci na zahradu novoměstského 
Domu dětí a mládeže Klubíčko.

Přes nepřízeň počasí se sešlo dost 
dětí s rodiči, které neodolaly nabíd-
ce rytířských soutěží, pohádce O 
princezně Liběně, středověké hud-
bě v podání skupiny Gumelín a vy-

stoupení skupiny historického šer-
mu  TAS.

Kromě toho byla vyhlášena sou-
těž o nejzajímavější tvar přinese-
né brambory a o nejtěžší bramboru, 
jejichž hmotnost atakovala hrani-
ci jednoho kilogramu. K atmosfé-
ře celé akce přispěly kreativní dílny, 
kde si děti mohly vyrobit nejrůznější 
roztodivnosti. Na závěr akce si malí 
„rytíři“ vyzkoušeli středověké tance 
při dobové hudbě. Zaujaly je natolik, 
že není nemožné, že své taneční zku-

šenosti nyní předávají třeba i na akci 
nepřítomným sourozencům, tetám 
či babičkám a dědečkům. 

Hladové žaludky a mlsné jazýčky 
též netrpěly. V nabídce občerstvení 
nechyběly bramborové speciality a 
kuřecí steaky.

Rádi bychom poděkovali všem, 
kteří i přes nepřízeň počasí na bram-
borové slavnosti přišli. Pokud se 
nám podařilo zpříjemnit uplakané 
sobotní odpoledne, tak je potěšení 
na naší straně.                    ddm

Soutěž pro veřejnost: „O nejkrásnějšího anděla“

DDM Klubíčko vyhlašuje výtvarnou soutěž pro veřejnost:  
„O nejkrásnějšího anděla“.

Své práce (plošné nebo prostorové) můžete odevzdávat v DDM Klubíčku do 
pátku 20. 11. 2009. Vaše výrobky zde budou vystaveny od 28. 11. do 11. 1. 2010
Od 12. 1. si je můžete vyzvedávat.
28. 11. 2009 proběhne v prostorách Klubíčka „Andělský jarmark“, na kte-
rém budou vyhodnoceny v odpoledních hodinách tři nejlepší práce.

Sbor Českobratrské církve evangelické v Novém Městě na Moravě
upřímně zve na

Sborový den k 20. výročí 17. listopadu 1989
v evangelickém kostele v Novém Městě v neděli 15. 11. 2009

Program:
9.00 – bohoslužby (káže Jan Keller)

14.00 – „Listopad 1989 – náš pohled tehdy a dnes“ (Beseda s aktéry      
a pamětníky událostí v Novém Městě a projekce)

Herna pro děti vždy od 8:30 hodin.
po 2. 11. -  Cvičíme s malými indiány- Novinka! Cvičení rozvíjející po-
hybové dovednosti, rytmické cítění za pomoci říkanek, příběhů a zpě-
vu. Část cvičení je věnována intuitivní masáži, kterou provádějí mamin-
ky svým dětem. Nutné se předem přihlásit na tel: 777 822 612 Vede PhDr. 
Ivana Hrochová, vstupné 80 Kč
po 9. 11. - Kulinářská dílna od 9.00 hod. Pojďte vyzkoušet nové recep-
ty zdravého cukroví a také nebudou chybět zajímavé, rychlé pomazánky. 
Vede Kamila Jamborová, vstupné 30 Kč
po 16. 11.  - Svíčkařská dílnička Vyrobíme si ručně točené svíčky z včelí-
ho vosku (barevného) a také vyzkoušíme odlévání do forem. Vede Alena 
Sobotková, vstupné 30 Kč

Mateřské centrum Zvoneček působí v DDM Klubíčko, Výhledy 526
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30. pá ve 20 h.
Muži v říji
ČR 2009, komedie, 119 min, pří-
stupný, 65 Kč - V malé vesnici kon-
čí silnice. Obyvatelé touží stát se 
obcí „průjezdní“ a připravují mis-
trovství světa ve vábení jelenů. 
4. st ve 20 h.
Návrh
USA 2009, romantická komedie, 
české titulky, 108 min, přístupný, 
premiéra, 75 Kč – Obávané šéfo-
vé hrozí deportace, tak rychle hle-
dá ženicha. 
7. so ve 14,30 h.
Michalovi mazlíčci
Dětské představení Michala Ne-
svadby. Více na jiném místě této 
strany.
7. so ve 20 h. 
Jánošík. Pravdivá historie
ČR/Slovensko/Polsko/Maďarsko 
2009, 140 min, do 15 let nevhodný, 
premiéra, 70 Kč -  Příběh nejslav-
nějšího zbojníka, který bohatým 
bral a chudým dával ve výpravném 
velkofilmu.
11. st v 17,30 h. 
Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů
USA 2009, animovaná komedie, 
česká verze, 94 min, přístupný, 65 
Kč - Nová „doba ledová” zavede 
hlavní hrdiny i diváky do ohrom-
ného podzemního světa dinosau-
rů. 
14. so ve 20 h.
Rozervaná objetí    Filmový klub
Španělsko 2009, thriller - drama, 
české titulky, 112 min, do 15 let 
nevhodný, premiéra, 70 Kč -  Dva 
muži a jedna žena a dvě totožnos-
ti jednoho muže… Příběh nešťast-
né lásky, žárlivosti a zrady.

Michalovi mazlíčci
novinkové divadelní představení Michala Nesvadby 
sobota 7. listopadu ve 14:30 hodin v kině v N. Městě

předprodej vstupenek: Cukrárna U Janovských, Hračky, U Janovských 
hodina zábavy, soutěží a hlavně milého osobitého humoru pro nejmenší 
děti s jejich oblíbeným Michalem z Kouzelné školky.

Michal v Mazlíčcích představuje svoje miláčky ze zvířecí říše. Děti se prostřed-
nictvím  představení na chvilku zastaví i na klidném místě v pralese v Africe, ale 
pak už rychle zpátky do Michalova pokojíčku, kde čekají další jeho oblíbení ply-
šáci ... a spousta jeho vzpomínek, do kterých se vrátí spolu s dětmi v sále... 

Kino

Horácká galerie
 Josef Kremláček – Podezřelá 

skutečnost (do 8. listopadu) 
 vernisáž výstav Věry Frömlové 

(malba a Růženy Magniové (vos-
kovaná batika) ve čtvrtek 5. listo-
padu

Horácké muzeum
rádo převezme materiály (foto-
grafie, letáky…) týkající se prů-
běhu události po 17. listopadu 
1989 v Novém Městě na Moravě 
a nejbližším okolí. Uvítá i upo-
zornění na zajímavé materiály a 
případně si pořídí kopie.

VŮNĚ MEDU - PODESÁTÉ
10. ročník tradiční včelařské výstavy

ve dnech 7. - 14. 11. , v budově Horáckého muzea,

 vždy od 8:00 do 17:00
Slavnostní zahájení výstavy proběhne v pátek 6. 11. v 15 hodin.

Vedle zajímavé expozice ze současnosti včelaření, zde bude i několik 
historických exponátů. Pro nevčelaře a školní mládež jsou připraveni 
zkušení včelaři zodpovědět dotazy i přednést kratší přednášku. Bude 
možno ochutnat i zakoupit několik druhů medů, medoviny, medo-
vé pivo, perníčky, cukroví, výrobky z vosku,  včelí kosmetiku a léčiva, 
shlédnout filmy nebo DVD se včelařskou tématikou. Lákadlem pro oči 
zvláště dětí bude prosklený úl se včeličkami a vyřezávaný betlém s po-
stavou včelaře. Doprovodnou akcí bude výběr z „medového menu“ v 
Restauraci U Pasáčka.

Výstava je podporována krajem Vysočina.

Horácké muzeum
 Slavné vily kraje Vysočina  - Umělecká agentura Foibos připravi-

la v rámci edice Slavné vily již jedenáctou knihu a jedenáctou putovní 
výstavu, tentokrát věnovanou vilám a rodinným domům kraje Vyso-
čina. Líčí jejich vznik a následné osudy i jejich současný stav v rozpě-
tí dlouhého období od 19. století až po současnost. Každé ze staveb je 
věnována samostatná kapitola, doprovázená archivními fotografiemi, 
plánky i snímky jejich současného stavu. (do 7. listopadu)

Úspěch našeho infocentra
V průběhu letošního září a říj-

na probíhala v celé ČR soutěž na-
zvaná „Informační centrum 2009“. 
Hlasující měli prostřednictvím in-
ternetu možnost odpovědět na dvě 
otázky: 1. Ve kterém IC vám po-
skytli nejprofesionálnější služby? 
2. Které IC na vás působilo nejlé-
pe (vzhledem, atmosférou…)? Za 
náš kraj se soutěže zúčastnilo 33 

infocenter. Vítězem v obou katego-
riích se stalo TIC Pelhřimov. No-
voměstské IC se umístilo v hod-
nocení první otázky na 3. místě, v 
hodnocení druhé otázky na 2. mís-
tě. Soutěž vyhlásila společnost Vl-
tava-Labe-Press ve spolupráci s 
Asociací turistických informač-
ních center ČR.

ic

Vřelý dík za dobrou spolupráci ČSŽ v Pohledci 
Český svaz žen v Pohledci připra-

vil pro seniory k jejich Mezinárod-
nímu dni příjemné posezení. 3. říj-
na odpoledne jsme byli pozváni do 
nové, útulné klubovny TJ na hřišti 
v Pohledci. Předsedkyně, paní Jit-
ka Bradáčová, k milému přivítá-
ní seniorů připojila přání pevného 
zdraví, spokojenosti, životní poho-
dy a hezké zábavy. Pěkný program 
si s dětmi z MŠ připravila paní uči-
telka Dája Krejčí. Nacvičila s nimi 
podzimní pásmo říkadel a písni-
ček i s hudebním doprovodem. 
Obecenstvo nešetřilo potleskem za 
nadšený zpěv a recitaci dětí, kte-
ré pak ženy odměnily malým dár-
kem. Líbilo se nám i vystoupení 
děvčat z taneční skupiny ROSA-
ROTKY. Pak už přišel na řadu ob-
líbený harmonikář, pan Jindřich 
Dolníček. Společně s ním zpívali 

všichni přítomní a bylo veselo po 
celý zbytek odpoledne. Přání, v po-
době písničky, patřilo i dvěma se-
niorkám, které v minulých dnech 
oslavily své významné životní ju-
bileum.

Posezení pro seniory se náramně 
vydařilo a ani se nám nechtělo roz-
cházet domů.

Děkujeme srdečně obětavému 
výboru ČSŽ za bohulibý nápad 
uspořádat toto posezení se starší 

generací spoluobčanů. Velký dík 
patří i za chutné občerstvení, hlav-
ně za tvarohové koláčky, které se 
skutečně podařily.

Naším upřímným přáním je se-
tkávat se s mladou generací častě-
ji a přejeme ženám z ČSŽ, aby se 
jim jejich záslužná činnost dařila  
jako dosud.

za vděčné seniory z Pohledce – 
Draha Pustinová

Barevné foto na poslední straně.

Festival Modré dny podpoří MIG 21 a houslistka Gabriela Demeterová
Festival Modré dny se letos na 

Vysočině představí již po sedmé. 
Začíná 12. listopadu ve Žďáru nad 
Sázavou a potrvá až do 11. prosin-
ce. Tentokrát bude nití, která pro-
pojuje koncerty, divadelní před-
stavení, besedy a další aktivity, 
rasismus, xenofobie a zvyšující se 
počet extremistických skupin. 

Festival začíná ve čtvrtek 12. 
listopadu koncertem světozná-
mé houslistky a violistky Gabrie-
ly Demeterové. Dalším lákadlem 

je Megakoncert proti rasismu, kde 
v pondělí 16. listopadu ve Žďáře 
nad Sázavou vystoupí nejznáměj-
ší česká kapela MIG 21, dále Mi-
chal Hrůza, Petr Bende, Guločar a 
Xindl X. 

Aktuální informace a program je 
možné najít na www.modredny.cz. 
Předprodej lístků na oba koncerty 
je již v plném proudu v prodejnách 
Sony Centrum společnosti Ynos na 
Vratislavově náměstí 100 v Novém 
Městě na Moravě, tel.  566 618 755. 
Generálním partnerem festivalu je 
společnost Jihomoravská plyná-
renská, a.s., člen skupiny RWE.

Soutěž: 
Vyhrajte čtyři lístky na koncert Gabriely Demeterové. Stačí odpo-

vědět na otázku: Kolikátý ročník Festivalu Modré dny se letos koná? 
Odpovědi zasílejte na: soutez@nmnm.cz.

Pokud chcete vyhrát i lístky na Megakoncert proti rasismu, odpo-
vězte na tuto otázku: Jaké bylo hlavní téma šestého ročníku festiva-
lu? Čeká na vás deset lístků. Odpovědi opět posílejte na výše uvede-
nou adresu. 

Modré dny, Žďár nad Sázavou
výběr z programu:
• 12. 11. houslový koncert Gab-

riely Demeterové, Městské di-
vadlo ZR od 19.30 hod., před-
prodejní cena 300 Kč

• 16. 11. Megakoncert PROTI 

RASISMU - MIG 21, MICHAL 
HRŮZA, PETR BENDE, GU-
LOČAR, XINDL X , Dům kul-
tury ZR od 18.30 hod., před-
prodejní cena - říjen 200 Kč, 
listopad 250 Kč
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Naši noví spoluobčané
z Barmy

(dokončení ze strany 1)
Město Nové Město na Moravě  

poskytne Čjinům městský byt  o 
ploše 56m2 – dva pokoje s kuchyň-
ským koutem. Budou za něj platit 
běžný nájem. Od města dostanou i 
televizní přijímač – jistě jim napo-
může při výuce češtiny. Český ja-
zyk zatím příliš nezvládají, třebaže 
se  s ním  a obecně se způsobem ži-
vota v České republice už po šest 
měsíců seznamovali v azylovém 
a integračním středisku ve Stráži 
pod Ralskem. 

Otec rodiny získá pro první mě-
síce zaměstnání v rámci „veřejně 
prospěšných prací“, do budouc-
na si zřejmě bude přát pracovat ve 
svém oboru jako elektrikář. 

Nezisková organizace SOZE 
(Sdružení občanů zabývajících 
se emigranty) pak přispívá část-
kou 45 tis. Kč na základní vybave-
ní bytu, jako jsou lednička, pračka, 
postele, stůl…  A k základnímu vy-
bavení  u všech těchto rodin patří  
hrnec na vaření rýže. I ten už v při-
praveném bytě čeká.

K důvodům, proč N. Město na-
bídlo možnost ubytovat jednu z 
uprchlických rodin, se vyjádřila 
starostka města Zdeňka Marková: 
„V minulosti opouštělo naši zemi 
mnoho lidí. V nových domovech 
také potřebovali nějakou oporu a 
pomoc, aby se mohli zapojit to ta-
mějšího života. Nyní žijeme ve svo-
bodné zemi a je tu doba, kdy mů-
žeme  pomoc,  poskytovanou dříve 
českým občanům, vracet.“          EJ

Školní zahrady dostávají novou tvář
Školní zahrady novoměstských 

mateřských škol dostávají novou 
tvář. Děti se tak mohou radovat 
z moderních  hracích prvků (do-
mečky, skluzavky, houpadla, šesti-
boké stěny, prolézačky a další).

Během posledních dvou let se 
tyto školní zahrady změnily. Při 
výběrů zahradních prvků škola 
pamatovala jak na děti méně po-
hybově nadané, tak i na děti zdat-
nější. Na školních zahradách je v 
současné době možné pořádat dny 
plné her a poznávání. 

Ve velké míře se také využívají k 
odpoledním aktivitám pro děti a 
jejich rodiče (stavby na sněhu, pá-
lení čarodějnic, bramboriáda, lou-
čení se školním rokem apod.).

V rámci projektu Zdravé měs-
to se nám podařilo zbudovat na 
školní zahradě víceúčelový altá-
nek, včetně stolků a laviček , který 
bude sloužit  k výuce na zdravém 
vzduchu. Na obdobný se mohou 
již brzy těšit  děti mateřské školy 
v Pohledci. Velké poděkování pa-
tří SOŠ a SOU  na Bělisku, v rám-
ci školní výuky nám tyto altánky 
zhotovily za příznivou cenu.

Z projektu Zdravé město jsme 
dále využili finanční prostředky 
na ozdravení  zeleně na pracoviš-

ti  Drobného. K obdobným úpra-
vám došlo rovněž v Pohledci a ve 
Slavkovicích. 

V minulých dnech si jednotlivá 
místa vzdělávání prohlédly i paní 
starostka Zdeňka Marková a ve-
doucí odboru školství PhDr. Žofie 
Řádková, které nešetřily chválou. 

Velmi nás potěšila slova revizní-
ho  technika, který na našem zaří-

zení provádí kontrolu zahradních 
prvků a tělovýchovného nářadí: „ 
Tak krásně vybavené školní zahra-
dy jsem široko daleko neviděl“.     

Velké poděkování patří zřizova-
teli, kterým je město Nové Měs-
to na Moravě, které nám velmi vy-
chází vstříc a na „našich“ dětech  
nešetří .                 Ivana Buchtová,

mateřská škola

Jak probíhá rekonstrukce kulturního domu a čím se zabývají 
pracovníci kulturního domu a Městské knihovny?

Vážení spoluobčané, jak mnozí z 
Vás ví či právě zjistili, je kulturní dům 
od 30. června  uzavřen pro veřejnost. 
Znamená to, že se u nás nekonají kul-
turní ani prodejní akce a také nefun-
guje Městská knihovna. Je to kompli-
kace jak pro Vás, tak  pro nás. 

Dovolte, abych Vám ve stručnos-
ti přiblížila, jak práce stavařů, ale 
i naše pokračuje. Od začátku čer-
vence  museli pracovníci KD a MK  
připravit (tedy kompletně vyklidit) 
prostory, které měly být rekonstru-
ovány. Souběžně se začala vyklízet 
i restaurace a kuchyň. Každý si asi 
dovede představit, kolik nepotřeb-
ných věcí se v budově nashromáždí 
za 30 let trvání. A najednou dojde k 
tomu, že se vše musí vyklidit a  že je 
třeba rozhodnout, co se ještě bude 
používat a co je vhodné  zlikvido-
vat. Za vydatné pomoci 3 brigádní-
ků - studentů se vše stihlo v limitu 
a 15. srpna  2009 mohla nastoupit 
stavební  firma. Začala bourat, vr-

tat, hloubit apod. a my vyklízeli 
kancelář účetní, což se krylo s po-
loletní uzávěrkou apod. Poskláda-
li jsme nezbytné „papíry“, knihov-
na přestěhovala počítače a všichni 
jsme se  umístili  do náhradních 
prostor v hereckých šatnách. Pra-
covnice knihovny zaevidovaly dar 
knihovny Medinu (cca 450 knih) a 
ostatní ještě rozrovnávali materiál, 
který v KD zůstal. Pracovníci si  po 
vyklizení prostor museli průběžně 
vybírat dovolenou, a tak práce pro 
zbylé bylo pořád dost. 

Abychom  od kultury nezůsta-
li daleko, podíleli jsme se na orga-
nizaci Kráteckého jarmarku, Slav-
nosti Nova Civitas, zajistili jsme 
hudební produkci při Pouťovém 
jarmarku, spolupodíleli jsme se na 
koncertu Pacora tria v Horácké ga-
lerii, při Slavnostech medu na Vra-
tislavově náměstí i při Bramborové 
slavnosti na Krátké. Dále jsme or-
ganizačně přispěli při slavnostním 
promítání filmu o Haničce Brady v 
kině  i se účastnili  odhalení desky 
malíře Josefa Jambora v Pohledci. 
Naší snahou je uspořádat koncert 
v evangelickém kostele k výročí 17. 
listopadu a také vánoční koncert se 
sourozenci Ulrychovými. 

I ve stísněných podmínkách v zad-
ním traktu hereckých šaten jsme 
uspořádali pro novoměstské i okolní 
zájemce 8 kursů angličtiny různých 
stupňů obtížnosti a také zde probíhá 
kurs autoškoly. Nebudu se rozepiso-
vat o práci stavbařů, ale vše probíhá 
dle harmonogramu prací, i když jistě 
i je trochu zaskočily sněhové přívaly.

No a co bude dál?
Pracovnice knihovny dál „poje-

dou“ podle plánu, a budou prová-
dět revize knihoven v okolních ob-
cích, dál se nakupují a zpracovávají 
nově nakoupené knihy, které budou 
pro čtenáře po otevření MK připra-
veny. Díky dotaci Ministerstva kul-
tury byl zakoupen program, který 
umožní vybudovat elektronické ka-
talogy ve všech sedmi knihovnách 
– pobočkách. Jedná se o cca 15.000 
knih. Je to práce velmi zdlouhavá a 
uzavření knihovny přispívá k její-
mu urychlení.  Údržbář a uklizečky 
budou i nadále udržovat prostory 
ve kterých se pracuje, ale i průběžně 
umývat prostory které jsou uzavře-
ny a stavba v nich neprobíhá, jed-
na pracovnice jde koncem října na 
plánovanou operaci. Zbývající 2,5 
zaměstnanci budou provádět revi-
zi sbírkových fondů. Horácké mu-

zeum má ve svých sbírkách 48.000 
sbírkových předmětů a 10.000 
knih. To vše se musí prohlédnout a 
zkontrolovat v evidenci. Je to práce 
nimravá a zdlouhavá, zvláště v zim-
ním období nepříjemná, ale udělat 
se musí. A tak se budeme snažit se 
jí zhostit se ctí. Současně je nutné 
konstatovat, že uzavření kulturního 
domu přispěje k tomu, že se revize 
může udělat najednou, bez pomoci 
brigádníků a ne po etapách. 

Mimo těchto činností bychom 
chtěli dokončit předělání expozice 
lyžování, zmodernizovat novou ex-
pozici lyžování a uspořádat expozi-
ci o historii Nového Města na Mora-
vě, která v našem muzeu chybí, což 
bude doména hlavně výtvarníka.

Věřím, že přehled prací, které 
jsem výše popsala, stačí k vysvětle-
ní, že i když je kulturní dům uzavřen 
a Městská knihovna není v provozu, 
tak  pracovníci nejsou doma a neod-
počívají, jak by se mohlo někomu 
zdát, když vznikla překážka v prá-
ci na straně zaměstnavatele, ale sna-
ží se vykonávat práce, které jsou nut-
né provést v rámci NKZ a často na 
ně nezbývá dostatek času. 

Vlasta Soldánová,
ředitel NKZ a kolektiv
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Stomatologická pohotovostní služba
Ošetření je poskytováno v době 9 – 12 hod.   
31. 10. MUDr. Vránová, Zahradní 580, Bystřice n.P., 1. 11.  MUDr. Jelí-
ková, Tyršova 223 V. Bíteš. 7. 11. MUDr. Janoušková, Závíškova 1, V. Me-
ziříčí, 8. 11. MUDr. Koutská, Sněžné 134, 14. 11. MUDr. Foltanová, U 
Zbrojnice 404, Svratka, 15. 11. MUDr. Blaháková, poliklinika NM.
Aktuální změny je možno najít na internetových stránkách novoměstské 
nemocnice (www.nnm.cz).

Upozornění
Finanční odbor MěÚ Nového 

Města na Moravě upozorňuje ob-
čany města Nového Města na Mo-
ravě a jeho místních částí, že dne 
30. 6. 2009 skončila splatnost míst-
ního poplatku za komunální od-
pad na rok 2009, a žádá občany, 
kteří ještě neuhradili místní popla-
tek, aby tak učinili v co možná nej-
bližší době. 

Provozní informace 
Městského úřadu 

Městský úřad Nové Město na 
Moravě informuje fyzické a práv-
nické osoby o tom, že v pátek dne 
30. 10. 2009 bude z provozních dů-
vodů částečně omezen provoz na 
MěÚ Nové Město na Moravě. Toto 
omezení bude spočívat v nižším 
počtu pracovníků na některých 
agendách a pracovištích MěÚ. 

dle informací tajemníka MěÚ

Třetí pokus jistí kameninový talíř 
Na místo, kde dvě borovičky uhy-

nuly, byla dne 20. října vsazena dal-
ší. Důvodů, proč se na tomto místě 
mladým stromkům zatím nedařilo, 
může být více. Možná je to náhoda, 
možná vadí trvalý proud vzduchu 
profukující pasáží pod budovou 

E.ON, možná je problém v podloží, 
kde negativní vliv objevil proutkař. 

A protože prý škodlivé  vlivy geo-
patologických zón ruší kameninové 
talíře, byl jeden takový vložen pod 
kořeny nově sázeného stromku. Na 
jaře uvidíme.                                    EJ

XXIV. řádné zasedání 
Zastupitelstva města 

3. listopadu, zasedací síň MěÚ 

program na www.nmnm.cz

Hovory s občany od 15,30 h.

Informace o zimní údržbě vozovek a chodníků v Novém Městě na Moravě
Rada města schválila dne 19. říj-

na plán zimní údržby městských 
komunikací – vozovek i chodní-
ků (dále MK). Součástí plánované 
údržby jsou i úseky chodníků, kte-
ré dosud udržovali občané a firmy 
u svých přilehlých nemovitostí.
Z Plánu zimní údržby 2009 - 
2010 vybíráme nejdůležitější in-
formace:
• Zdrsňování náledí nebo provo-

zem zhutněných sněhových vrs-
tev se provádí posypem inertní-
mi materiály. Pro posyp vozovek 
je používána kamenná drťka, v 
případě náledí písek; pro strojní 
posyp chodníků se používá eko-
grit, v případě ručního posypu 
rovněž ekogrit, výjimečně  pí-
sek.

• Posyp: Z důvodů ekologických 
i ekonomických platí, že při tr-
valém sněžení se začíná s od-
straňováním sněhu, když vrstva 
spadeného sněhu je vyšší než  3 
cm, přičemž při trvalém sněže-
ní se zásadně do vrstvy spade-
ného sněhu neprovádí posyp. 
Po skončení odstraňování sně-
hu se neprodleně začne s posy-
pem MK. Pokyn k výjezdu plu-
hů a posypových mechanismů 
dávají vedoucí provozů TS slu-
žeb či ostatních dodavatelů, na 
základě předchozího vyhod-
nocení stavu na MK. V přípa-
dě nutnosti budou vozovky či 
chodníky zdrsňovány posypem 
i vícekrát denně.

• Vývoz sněhu: Pokud dojde k 
situaci vyžadující vývoz sně-
hu z ulic nebo jiných zasaže-
ných míst, jsou určeny k od-
kládání odvezeného sněhu 
tyto hlavní lokality: plocha 
bývalé sběrny surovin na ul. 
Malá, plocha u Bezděčky na 
ul. Brněnská, plocha u silni-
ce na ul. Žďárská-Pavlovova 
a plocha na ulici Kárníkova 
nad tenisovým kurtem. V pří-
padě potřeby budou operativ-
ně hledány další volné plochy 
na území města. 

• Před zahájením zimní údrž-
by budou mezi TS službami a 
správci MK a zeleně města do-
hodnuta vhodná místa k vyhr-
nování sněhu z chodníků a vo-
zovek na celém území města, v 
zájmu ochrany zeleně a mobi-

liáře před škodami při výkonu 
zimní údržby.  

Pořadí důležitosti a časové lhůty: 
MK v prvním pořadí důležitos-

ti (vozovky a chodníky) prohrnout 
a posypat nejdéle do 4 hodin po 
skončení sněžení nebo vzniku ná-
ledí 

MK ve druhém pořadí důleži-
tosti (vozovky prohrnout a posy-
pat po ošetření komunikací v I. 
pořadí, nejdéle však do 12 hodin 
po skončení sněžení nebo vzniku 
náledí

MK ve třetím pořadí důležitos-
ti (některé MK, cesty, parkoviště, 
přístupové cesty ke skupinovým 
garážím) prohrnout a posypat po 
ošetření komunikací v I.a II. po-
řadí, nejdéle však do 24 hodin po  
skončení sněžení nebo vzniku ná-
ledí.
• Parkoviště na území města bu-

dou udržována ve třetím pořa-
dí důležitosti nebo příležitost-
ně dle možností a to blokovým 
čištěním. V prvním pořadí při 
nočním prohrnování budou 
udržována pouze parkoviště 
na ul. Masarykova a Vratisla-
vově náměstí; parkoviště na ul. 
Žďárská (pod nemocnicí) ve II. 
pořadí. Ostatní parkoviště bu-
dou udržována příležitostně po 
skončení údržby komunikací I. , 
II. a některých úseků III. pořadí 
důležitosti. 

• Příjezdové zásobovací komuni-
kace k obchodním domům bu-
dou udržovány na základě ob-
jednávky mezi TS službami 
s.r.o. a  jejich majiteli, jako MK 
v prvním pořadí důležitosti.

Údržba vozovek, pořadí důleži-
tosti:

I. pořadí - hlavní průtah centrem 
města: ulice Nádražní, Smeta-
nova, Tyršova , Školní, Vratisla-
vovo náměstí - včetně parkova-
cích   ploch po obou stranách 
náměstí a parkoviště před poš-
tou na ul. Masarykova. Při 
údržbě ul. Školní bude záro-
veň vyhrnut sníh z prostor před 
a za budovou hasičské zbrojni-
ce, včetně příjezdové komuni-
kace. Následně zde bude prove-
den i posyp. 

Ostatní důležité místní komuni-
kace jsou zahrnuty do II. pořadí,  
ve III. pořadí pak jsou příjezdy ke 

garážím, parkovací plochy, komu-
nikace v okrajových částech měs-
ta, atd.

(O údržbu silnic v ulicích Brněn-
ská, Křičkova, Maršovská, Ma-
sarykova,  Nečasova, Nezvalova, 
Soškova, Vlachovická a  Žďárská 
se stará Krajská správa a údržba 
silnic.)

• Rada města rovněž vydala Na-
řízení č.2/2009, které stano-
ví  úseky pěších komunikací, 
které pro malý dopravní vý-
znam nebo obtížnou udržova-
telnost nebudou v zimním ob-
dobí  udržovány. V seznamu 
níže jsou tučným písmem zvý-
razněny komunikace a  chodní-
ky přidané do seznamu v letoš-
ním roce.

• schody na ul. Brněnská – u OK 
Marketu

• pěší komunikace od katolického 
hřbitova podél Cihelského ryb-
níka na ul. Malou

• pěší komunikace z ulice Polní 
na ulici Zahradní

• pěší komunikace z ulice Tyršova 
na ulici Křenkova

• pěší komunikace z ulice Němec-
kého (u trafostanice) směrem k 
č.p. 328 a na ul. Nečasova

• pěší komunikace z ulice Luční 
na ulici Hájkova

• chodník na ul. Malá – levá stra-
na od křižovatky s ul. Výhledy 
směrem k zahradnictví

• chodník na ul. Masarykova – 
před hotel. ubytovnou, od Au-
tosalonu Huyndai k poště

• chodník na ul. Karníkova – 
pravá strana od ul. Mrštíkova 

po chodník na ul. Wolkerova 
– levá strana od ul. Karníko-
vy po č.p. 1235 u nové zástav-
by

• chodníky na ul. Čapkova – obě 
strany - před řadovými domy 
č.p. 910 – 921 a 922 – 933

• chodníky na ul. Mrštíkova – 
obě strany – před řadovými 
domy č.p. 949 – 967 a 1040 – 
1044

• chodníky na ul. Zahradní – v 
nové zástavbě

• chodníky na ul. Polní  - v nové 
zástavbě

• chodník na ul. Mendlova – 
za bytovými domy č.p. 1533-
1543; 1514; 1516

Dále nebudou udržovány úseky 
MK (chodníků) na území  míst-
ních částí.
• Podrobnou mapu s udržova-

nými a neudržovanými chod-
níky je možno najít na in-
ternetu na novoměstských 
stránkách. 

Závěrem se obracíme s výzvou 
na majitele nepojízdných nebo 
silničnímu provozu nezpůsobi-
lých vozidel, která jsou odstave-
na na parkovištích  a jiných ko-
munikacích na území města, aby 
tato vozidla před zimním obdo-
bím odstranili a umožnili tak 
snazší údržbu komunikací. Před 
zimou bude provedena prověr-
ka zmíněných vozidel  a v přípa-
dě jejich   setrvání na místě ris-
kuje vlastník odtažení vozidla na  
vlastní náklady. 

dle informací Luboše Smetany
 a materiálů pro radu města



Šupinovka kostrbatá
Pholiota squarrosa

Roste na dřevě listnatých stromů 
od září do listopadu. Při výskytu 
na jabloních je zcela likviduje. 

Klobouk má jednobarevný žlu-
tohnědý, hustě pokrytý střechovitě 
uspořádanými šupinkami. Třeň je 
stejné barvy jako klobouk, pokrytý 
rovněž šupinkami. 

Houba je jedlá po dokonalém 
uvaření, doporučuje se sbírat pou-
ze mladé plodnice. Patří mezi nej-
krásnější podzimní houby.

Fotografováno 11. října 2009 u 
hotelu Ski.            Oldřich Pojezný

Kraj Vysočina 
ocenil 

významné osobnosti
Dvě ženy a pět mužů převzali 8. 

října z rukou hejtmana kraje Jiřího 
Běhounka nejvyšší ocenění kraje - 
medaile kraje Vysočina. Letošními 
laureáty se stali: Jarmila Kratochví-
lová, Radek Jaroš, Josip Kleczek, 
František Pleva, Martina Sáblíko-
vá, Marek Hovorka a Michal Šiška. 
Výbor pro udělování medailí le-
tos rozhodoval o udělení ocenění z 
celkem 16 navržených jmen. 

O udělení nejvyššího ocenění 
kraje Vysočina rozhodlo krajské 
zastupitelstvo na návrh výboru a 
doporučení krajské rady. 

Kolekci krajských medailí z je-
řábu ptačího, skla a mrákotínské 
žuly zasazené do originální kazety, 
doplňuje i první pamětní bronzo-
vá medaile, jež je určena význam-
ným a váženým návštěvníkům 
kraje. Nejvyšší ocenění kraje Vy-
sočina byla poprvé udělena v loň-
ském roce devíti osobnostem naše-
ho regionu. 
Letošní ocenění:

Dřevěná medaile
Michal Šiška, handicapovaný 
sportovec – plavání, cyklistika a 
triatlon….
Marek Hovorka, ředitel Meziná-
rodního festivalu dokumentárních 
filmů Jihlava… 

Skleněná medaile
Josip Kleczek, vědecký pracovník 
v oboru astronomie…
Radek Jaroš, horolezec…
František Pleva, pracovník infor-
mačního centra, spisovatel, foto-
graf…
Martina Sáblíková, student-
ka, sportovkyně, držitelka mnoha 
rychlobruslařských titulů… 

Kamenná medaile
Jarmila Kratochvílová, sportov-
kyně, držitelka světového rekor-
du v běhu na 800 m z Mnichova 
1983…
 dle tiskové zprávy kraje Vysočina

Novoměstskému fotbalu se blýská na lepší časy
Historie novoměstského fotbalu je 

dlouhá. 110. výročí se bude připo-
mínat v příštím roce. A vypadá to, 
že možná bude co slavit. Perspek-
tivní tým mužů se po lednovém pří-
chodu trenéra Richarda Zemana vý-
konnostně zvedl a čtyři kola před 
koncem podzimní části nečekaně vé-
vodí tabulce krajského přeboru. Po-
kud by SFK Vrchovina trůnil na nej-
vyšším stupínku i na konci sezony, 
slavil by se v polovině června v novo-
městské aréně historický postup do 
Moravskoslezské divize – čtvrté nej-
vyšší soutěže v Česku.   

Nové Město na Moravě, známé 
především jako centrum běhu na ly-
žích, prožívá fotbalové obrození. Na 
domácí zápasy chodí na přebor ne-
vídaných 400 diváků a v nedávném 
derby v Bystřici nad Pernštejnem vy-
tvořilo Vrchovině domácí prostředí 
300 fandů! „Lidi tady navíc v hledišti 
skandovaně fandí a s tím jsem se ješ-
tě jako trenér nesetkal,“ oceňuje sou-
časnou atmosféru Richard Zeman. 
Šestatřicetiletý kouč, který do zimní-
ho letoviska čtyřikrát týdně dojíždí z 
Havlíčkova Brodu.  

Trenére, jak jste se do Nového 
Města dostal?

Loni v prosinci jsem ukončil an-
gažmá v divizním Ždírci nad Doub-
ravou. Byl jsem tam už dlouho, s pře-
stávkou pět let. Kromě toho jsem 

trénoval v Humpolci a samozřej-
mě doma v Brodě. Co vím, tak jsem 
v Novém Městě první trenér „odji-
nud“. Dostal jsem nabídku na po-
čátku letošního roku a zaujala mě. 
Přestože musím dojíždět pětačty-

Nahoře – trenér Richard Zeman 
na snímku Libora Blažka. Dole – 
u míče Michal Buchta, vpravo od 
něj další talentovaný mladík Lukáš 
Wolker. V pozadí pak zaplněná tri-
buna novoměstského stadionu. Foto 
David Mahel. (dokončení na další straně)
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g e n e r á l n í  p a r t n e r  f e s t i v a l u

f e s t i v a l  p o d p o r u j í

MIG 21
Petr Bende, Michal Hrůza, Guločar, Xindl X

Megakoncert PROTI RASISMU
Dům Kultury Žďár n. S., pondělí 16. 11. 2009 v 18.30 hod.

předprodej: 
 Sony Centrum Ynos, Vratislavovo nám. 100, tel.: 566 618 755
 cena v předprodeji 250 Kč

www.modredny.cz

řicet kilometrů a šel jsem o soutěž 
dolů. Viděl jsem tady slušný hráčský 
potenciál. Tým je mladý a hlavně až 
na výjimky tvořen z vlastních odcho-
vanců. To je obrovské plus. A záro-
veň důkaz toho, že se v Novém Městě 
na Moravě dobře pracuje s mládeží.

A zřejmě svého rozhodnutí neli-
tujete…

Pracuje se mi zde velice dobře, a 
to nejen s kluky, kteří mají k fotbalu 
v amatérských podmínkách velmi 
dobrý přístup a pravidelně třikrát 
týdně trénují. Vedení klubu dělá v 
Novém Městě pro fotbal dlouho-
době velké penzum  poctivé práce. 
Není to o jednom obětavci jako jin-
de, ale o týmové práci v čele s in-
ženýrem Michalem a manažerem 
Romanem Wolkerem. Mohu srov-
návat a vím, že při minimální pod-
poře města dokážou od sponzorů 
zajistit dostatek peněz, které uváž-
livě investují. Před pěti šesti lety se 
tady zaměřili na výchovu mláde-
že, áčko se sice plácalo dole v tabul-
ce, ale dneska je nahoře a s vlastní-
mi hráči. Že na Vrchovině funguje i 
zpětná vazba, dokumentuje rok sta-
rý návrat Lukáše Michala, šestadva-
cetiletého odchovance, který prošel 
první ligou. V létě se domů z Brna 
vrátil osmnáctiletý Michal Buch-
ta (syn vicemistra světa v běhu na 
lyžích) a v průběhu podzimu nás z 
Jihlavy posílil Václav Pohanka. To 
je dvacetiletý kluk z Nové Vsi, kte-
rý ale ve Městě v dorostu působil. A 
já jsem mužstvo vyšperkoval o dvě 
důležité osobnosti. Vojta Zedníček 
ze Žďáru je nejlepším střelcem sou-

těže a brodský brankář Jindra Ada-
mec zatím inkasoval nejmíň gólů. 

Poslední dva zápasy s Polnou a 
Bystřicí n. P. jste vyhráli s velkou 
slávou. Jak si těch vítězství ceníte?

Byla to neskutečná utkání, o kte-
rých se mluví víc než obvykle. V 
obou jsme prohrávali, doma s Pol-
nou dokonce o dvě branky ještě dva-
cet minut před koncem. A otočili 
jsme to na 4:2, v Bystřici na 4:1. Po-
mohli nám diváci a mužstvo ukáza-
lo svůj charakter. Za úvodních šest 
kol jsme inkasovali jeden gól, ale pak 
nám vždycky spadla do brány hned 
první trefa a my jsme z těch pěti 
utkání čtyři otočili. To se cení.

Předpokládám, že chcete na špici 
tabulky zůstat…

Já jsem ambiciózní trenér a chci 
vyhrát každý zápas. Bylo by to krás-
né, kdybychom zůstali v tabulce prv-
ní. Ale nepředbíhejme. Mám dob-
rý pocit z toho, že jsou mými pocity 
načichlí i kluci. Chtějí vyhrávat, hrát  
útočný fotbal pro lidi a dávat góly.

Pohled do výsledkových tabulek 
je nyní příjemný. Myslíte, že může 
mít dopad i mezi nefotbalovou ve-
řejnost? 

Jsem člověk zvenku a vidím, že je to 
v Novém Městě na Moravě podobné 
jako v Havlíčkově Brodě, kde jsem 
vedle trénování dělal ještě manažera 

a kde je jednoznačným fenoménem 
hokej.  Přesto se tam podařilo fotbal 
povznést. Vědělo se o něm,  mluvilo 
a zastupitelé na to logicky reagovali. 
Radnice začala FC Slovan podporo-
vat milionem korun ročně, zrekon-
struovaly se zchátralé kabiny a dnes-
ka už je v Brodě umělý trávník. V 
Novém Městě je prvořadé lyžování, 
ale je znát, že fotbal začíná být spor-
tovní veřejností pozitivně vnímán. 
Mohou za to výsledky „áčka“, ale to 
hlavní se děje každý pracovní den na 
hřišti. Když přijedu občas do Nového 
Města na trénink, protože osmdesát 
procent přípravy absolvují dospělí v 
Radešínské Svratce, tak po trávníku 
běhá padesát malých špuntů. 

Jak moc chybí novoměstským fot-
balistům umělá tráva?

Strašně moc. Co se týká úrov-
ně soutěží a počtu mládežnických 
týmů, je Nové Město tak páté na Vy-
sočině. Umělých trávníků je v kraji 
zatím devět a klimatické podmínky 
jsou na Vrchovině nejméně přízni-
vé. To jsou fakta. Ale nejhorší je, že 
v Novém Městě chybí jakékoliv dru-
hé tréninkové hřiště. A kabiny jsou 
úplně stejně jako v Brodě před pěti 
lety. Čtyřicet let staré. Přitom novo-
městský stadion je hodně fotbalový 
a atmosféra na tribuně podobná jin-
de není.              ptala se Eva Jašková

 Věřím,  že v příštím roce začne budování  celého nového fot-
balového areálu. V tuto chvíli se v rozpočtu na příští rok objevuje 
částka 40 mil. Kč. Měla by pokrýt náklady spojené s novým hřiš-
těm, budovou a přípravou druhého fotbalového hřiště.

Lokalita pod zastávkou Českých drah, kterou jsme pro fotbalo-
vé hřiště plánovali původně, se ukázala z hlediska geologického 
jako naprosto nevhodná. Je tam příliš mnoho bažin.

Uvažujeme o jiných pozemcích, a to v blízkosti  původního vý-
běru, sdělila k problematice starostka města Zdeňka Marková.

INZERCE
• Prodám dveře vchodové plasto-
vé vč. zárubně, 2 ks bílé a hnědé, 
částečně prosklené, PC 7 a 15 tis. 
Kč, nyní 4800 Kč a 8800 Kč. Dále 
různá plastová okna a zahradní 
bránu a branku vč. sloupků a ple-
tiva - levně. Vše nové z neusku-
tečněné stavby. Přivezu zdarma. 
Tel: 777 106 709
• Prodám 2 zimní pneu GoodYe-
ar Ultragrip 4, jeté, vzorek 4 mm, 
175/65R14T (např. Opel Astra), 
200 Kč. Tel. 601 543 714 (nejlépe 
SMS).
• Prodám obraz Jelínka Cíny s 
názvem Vysočina. Krásný kus, ra-
zítko  NG. mob. 739 356 357
• Prodám vchodové dveře 90, 
pravé,  prosklené, 2x postel s úlož-
ným prostorem, bez matrací, lev-
ně, ceny dohodou. tel. 566 618 
358, 608 311 977
• Prodám dvoulůžkový gauč s 
úložným prostorem. tel. 605 382 
093
• Prodám 6 m tmavé pevné riflo-
viny, levně, tel. 605 382 093
• Levně prodám staré pálené taš-
ky „Kohn“. 604 179 315

Provádíme rekonstrukce
bytových jader

a koupelen na klíč

• Montáž kotlů na UT
• Rozvody vody a UT
• Zednické práce
• Montáž sádrokartonu, 
 vč. protipožárního
• Zhotovení projektů TZB,
  vč. návrhů koupelen
• Realizace půdních vestaveb

Dinst
František Mucha

Nečasova 22 
Nové Město na Moravě

tel.: 566 616 742

(dokončení z předchozí strany)

Oznámení o přerušení dodávky el. energie
Firma E.ON informuje o přerušení dodávek el. energie: 

11. listopadu, 7,30 – 14,00, Maršovice (areál bývalého Agrozetu, Zahrad-
níkův kout, koupaliště)

POWER
JÓGA

cvičení je každý čtvrtek 
od 18 do 19 hod.
v tělocvičně I. ZŠ



INZERCE

TRUHLÁŘSTVÍ
Luboš Kotovic

Německého 810, N. Město

Zakázková výroba nábytku  
kuchyňské linky, vestavěné 
skříně, kanc. nábytek, aj.

Mob.: 724 369 451
www.kotovic.cz

Přijímáme objednávky
na 

domácí
vánoční cukroví
1 kg po 350 Kč

tel. 724 035 747

• Prodám novou cirkulárku s od-
klopným stolem, kolíbkou, po-
suvným pravítkem a štípačkou na 
dřevo. Motor 4,5 kW. Cena doho-
dou. tel. 604 266 084, 737 612 697
• Kdo daruje nebo levně prodá 

funkční šlapací šicí stroj.  Volejte 
nebo zanechte SMS: 777 250 265
• Prodám družst. byt 2+1 v klidné 
části NM po celkové rekonstrukci 
(plastová okna, nová koupelna, plo-
voucí podlahy), tel. 608 43 53 04 

H-OPTOZ, s.r.o.
Oční optika, Nádražní 69,

Žďár nad Sázavou,
tel. 566 620 652

Oční optika Dům zdraví,
Poříčí 11, Velké Meziříčí,

tel. 566 520 436

Užitečný vánoční dárek
vyberete u nás:

• velký výběr brýlových obrub
• akční ceny brýlových čoček

• lupy, dalekohledy
• dárkové poulázky

Ve Žďáru n. S. dále nabízíme: 
Měření zraku, sobotní prodej

Autoopravna 
Procházka

N. Město na Mor., Soškova 595
 příprava na STK
 nástřik spodků a dutin karo-
serie

 výměny rozvodových řemenů
 výměny olejů

 - při zakoupení oleje u nás vý-
měna zdarma

 karosářské práce
 diagnostika ŘJ vozů
 výměna autoskel, servis kli-
matizací

 prodej ND + orig. díly na 
vozy ŠKODA, AUDI, SEAT

tel. 732 554 608, 607 759 344

Hledáme 

brigádníky, brigádnice 

na rozvoz knih 

s vlastním autem,

vhodné i pro důchodce.

tel. 739 067 695

PRONAJMU BYTOVÉ
I NEBYTOVÉ PROSTORY

v centru N. Města na Mor.
Využití jako

kancelářské prostory
nebo k bydlení.

Tel.: 602 368 085

Čištění peří párou 
Lůžkoviny Burdová

zakázkové šití 
prošívaných přikrývek 

a ušití soupravy deka polštář
-odečteme za každé vyčištěné 
párou a zpracované kg peří

40 Kč/kg jako šrotovné
 (cca mínus 200 Kč soupravu)

akce končí 30. 11. 2009
tel. 721 277 347

N. Město: Obuv Sláma, 
Komenského nám. 
po-pá 9-17, so 8-11
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Neustadt  an der Aisch

Německo, Bavorsko

Počet obyvatel: 12.500

www.neustadt-aisch.de

První písemná zmínka o obci, ležící 

uprostřed Frank, pochází z roku 1285. 

Město se postupně stalo hospodářským, 

politickým a kulturním centrem oblasti 

středního toku řeky Aisch. 

Historický vývoj téměř 600 let určoval 

rod Hohenzollernů. Charakteristickou 

atmosféru starého města dotvářejí na 

mnoha místech zachované hradby s šes-

ti středověkými vížkami a věžemi, bez-

počet hrázděných domů, barokní radni-

ce a Norimberská brána.

Tradiční pochutinou, kterou místní re-

staurace nabízejí, je aischgründský kapr 

lysec, buď pečený do zlatova, nebo při-

pravený na modro.

Nahoře: Mezinárodní den seniorů oslavili pohledečtí senioři dne 3. října společně s pohledeckým Českým 
svazem žen. Více na str. 3. Druhá řada: Na Rytířských bramborových slavnostech hrála 10. října  velkou 

roli fantazie. Jak v po-
hádkovém představe-
ní „skutečných“ rytířů, 
tak  v dětském vymýšle-
ní zajímavých postavi-
ček z brambor. Více na 
str. 2. Třetí řada vle-
vo: Šupinovka kostr-
batá -  důkaz, že patří 
opravdu k nejkrásněj-
ším podzimním hou-
bám. K textu na str. 
6. vpravo a dole: Dne 
10. října bylo plno jak 
uvnitř chaty Mercedes, 
tak  před podiem u ní.


