
číslo 20 • ročník XIX • 13. listopadu 2009 zpravodaj Nového Města na Moravě
zdarma

Novoměstsko

Při příležitosti státního svátku 28. října položili místostarosta města 
Stanislav Marek a vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu 
PhDr. Žofie Řádková kytice a věnce u pomníčku vzniku republiky na 
Masarykově ulici, u busty T. G. Masaryka a u Pomníku padlým ve svě-
tové válce.

Dne 24. října se v Maršovicích ko-
nal tradiční výlov. Tamější rybníky ob-
hospodařuje maršovický sbor dobro-
volných hasičů. Místní i návštěvníci 
atraktivnímu dění přihlíželi, chytře ra-
dili, nadšeně fotili a také s radostí na-
kupovali. Více informací a množství 
dalších zajímavých fotografií na www.
zdarskevrchy.cz v textu Hurá na ryby.

Cena za svoz
komunálního odpadu
Zastupitelé města odsouhlasili 

dne 3. 11. na svém XXIV. řádném 
zasedání  stejnou  výši místního 
poplatku na rok 2010, jako byla v 
letošním roce, to je základní cena 
480 Kč na občana.

N. Město je jediné z okolních 
měst, které letos výši poplatku ne-
zvyšuje. Důvodem je dobře nasta-
vený způsob nakládání s odpady. 
(více na str. 5)

Město nezvýší daň z nemovitosti
Dne. 1. 1. 2010 vstoupí v platnost zákon 362/2009 Sb., kterým se zdvoj-

násobuje  dosavadní daň z nemovitostí. Zákon rovněž umožňuje, aby 
města stanovila koeficient pro další navýšení této daně, která je jedním z 
příjmů měst, a to ve stoprocentní výši. Rada města navrhla a zastupitelé 
schválili ponechat daň pouze v zákonné výši a dále ji nezvyšovat.  Daň se 
totiž týká zejména těch, kteří si nemovitost pořídili z již zdaněných pro-
středků. Další zdanění těchto občanů není zcela spravedlivé a rovnocenné 
pro všechny občany města.     EJ

Fond rozvoje bydlení 
nabídne i opravu výtahů

N. Město dlouhodobě poskytu-
je z FRB občanům města půjčky v 
celkové výši 3,5 – 4 mil. Kč ročně 
na opravy bytového fondu.

Vedle standardních oprav 
(např. obnova fasád, výměna 
oken a vchodových dveří, ob-
nova střechy, zateplení…)  je do 
nabídky na rok 2010  nově zařa-
zena možnost opravy  a rekon-
strukce výtahů v bytových do-
mech.  Půjčka na opravu  výtahu 

v bytovém domě je stanovena na 
200 tis. Kč.

Účelově půjčené prostředky z 
fondu rozvoje bydlení jsou úro-
čeny  sazbou 3 %. Podrobnos-
ti pro čerpání půjček stanovují 
Pravidla pro použití účelových 
prostředků Fondu na rozvoj 
bydlení na území města Nové-
ho Města na Moravě, informace 
podá vedoucí finančního odbo-
ru MěÚ.     EJ
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Úmrtí

Narození

23. 10. Ing. Josef Poul (1941)
25. 10. Anežka Polanská  (1921)
25. 10. Anna Vrátná (1938)
28. 10. Marie Šimková (1922)
  2. 11. Jiřina Tlustošová (1936)

Klub seniorů

Z významných 

výročí
21. 11. 1909 se v Brně narodil 
Bohdan Chudoba (historik, ar-
chivář, publicista, překladatel, 100. 
výročí narození, zemřel 2. 1. 1982 
v Madridu)
22. 11. 1874 se v Bystřici nad Pern-
štejnem narodil Václav Jícha (aka-
demický malíř, 135. výročí naroze-
ní, zemřel 30. 6. 1950 ve Fryšavě)

BLÍŽÍ SE PONIKLOVANÉ DIVADELNÍ ODPOLEDNE

17. 10. Tereza Jenerálová
21. 10. Vladimír Sianta
27. 10. Adéla Okurková

Sňatek
31. října  

Eva Pařilová   Jiří Veinlich

po 16. 11. DPS, 15 h. – S Věrou 
Staňkovou na skok do Las Vegas a 
New Yorku
po 23. 11., DPS, 16 h. -  Hudeb-
ní odpoledne s ing. Bajerem a jeho 
přáteli.    
po 30. 11., DPS, 16 h. -  Anglie - 
video a beseda s ing. Bartíkem

Občanské sdružení Lysina leni-
na vytrvale pracuje na rozšíření 
a zkvalitnění kulturní nabídky v 
našem městě. Tentokrát ve spolu-
práci s Horáckou galerií organizu-
je jedinečné divadelní odpoledne, 
na němž se divákům spolu s míst-
ním divadelním spolkem Chan-
draradar představí i známý český 
výtvarník, spisovatel, hudebník, 
divadelník a performer Petr Nikl.

V sobotu 21. listopadu 2009 od 
15:00 se v podkroví Horácké ga-
lerie v Novém Městě na Moravě 

bude konat společné vystoupe-
ní amatérů a profesionála, které 
spojuje hravost, vynalézavost a 
nadšení pro všechno nové. 

Jako první vystoupí soubor 
Chandraradar, který se nechal 
inspirovat předposlední knihou 
Petra Nikla s názvem Jělěňovi-
tí a vytvořil svéráznou revue na-
zvanou Pozvánka na bárbek-
jů. Představení je postaveno na 
hře se slovem, které Petr Nikl ve 
své básnické tvorbě bohatě vyu-
žívá. Chandraradar chce niklov-
ské literární variace posunout 
dál směrem k divadelnímu ztvár-
nění, jehož smyslem je uvolnění 
prostoru pro představivost.

Petr Nikl vystoupí s pásmem 
písní a básniček Blázníček, které 
navazuje na nejnovější umělcovu 
publikaci Niklův blázníček. Petr 
Nikl za svou tvorbu v posled-
ních letech obdržel četná oce-

nění, například Cenu Jindřicha 
Chalupeckého, Zlatou stuhu či 
cenu Magnesia Litera. Ale přede-
vším si rád hraje a těší ho, když si 
hrají druzí. Možná od něj máte v 
knihovně jednu z krásných knih 
nejen pro děti: Pohádka o rybitin-
ce, O rybabě a mořské duši, Zá-
hádky, Lingvistické pohádky nebo 
inspirační zdroj Chandraradaru - 
Jělěňovití. 

Věříme, že se v podkroví Horác-
ké galerie sejde co nejvíce hrav-
ců a hračičků. Kultura na Novo-
městsku potřebuje nové podněty 
a Lysina lenina chce touto akcí 
pro místní komunitu zprostřed-
kovat co možná nejhodnotnější 
divadelní zážitek. Vstupné je 70 
Kč, zváni jsou všichni do jedno-
ho. Přijďte odhalit odpověď na 
otázku, kteří jeleni píší nejlíp….

Více informací na www.lysina-
lenina.cz a www.petrnikl.cz. 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické 
Vás upřímně zve na

Adventní jarmark,
do presbyterny novoměstského evangelického kostela 

o první neděli adventní 29.listopadu od 14 do 18 hodin.

Jarmark je příležitostí koupit něco pro radost sobě i svým blízkým a 
podpořit tím dobrou věc. Rukodělné výrobky vznikly díky tvořivos-
ti členů a přátel novoměstského evangelického sboru, nabídku oboha-
tí i další prodejci – novoměstské centrum Zdislava a soběslavské stře-
disko Diakonie ČCE „Rolnička“ (výrobky jsou dílem lidí s mentálním 
a kombinovaným postižením) i společnost Jeden svět, která v rámci 
projektu „Fair trade“ prostředkuje v naší zemi prodej výrobků ze zemí 
„třetího světa“.
Výtěžek jarmarku bude také letos věnován projektu Adopce na dálku.

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, příběh nešťast-
né lásky, žárlivosti a zrady.
18. st ve 20 h.
Lištičky
ČR/SR/Irsko 2009, drama, 86 min, 
do 15 let nevhodný, premiéra, 65 Kč 
– Slovenská au pair se snaží vytvořit 
si svůj nový domov v Irsku,  chce si 
najít chlapa za každou cenu.
21. so ve 20 h.
District 9
USA 2009, sci-fi akční thriller, čes-
ké titulky, 112 min,  do 15 let ne-
vhodný, premiéra, 65 Kč – Dvacet 
let po prvním kontaktu mimozem-
ské civilizace s lidstvem…
25. st v 17,30 h.  
Zataženo, občas trakaře
USA 2009, animovaný rodinný, 
česká verze, 90 min, přístupný, 
premiéra, 75 Kč - Nejnovější vyná-
lez snaživého vynálezce -  stroj na 
proměnu vody v jídlo.
28. so ve 20 h.
Protektor
ČR 2009, drama, 100 min, do 12 
let nevhodný, premiéra, 75 Kč - 
Co všechno jste ochotni zradit pro 
lásku? Příběh osudového vztahu 
dvou lidí, kteří na pozadí válečné-
ho dramatu prožívají vlastní dra-
ma soukromé. 

Kino

Vzpomínka

Dne 19. listopadu 2007 zemřel 
pan Bohuslav Košík. Stále vzpomí-
ná rodina Sokolíčkova a dcery Bo-
žena, Jana, Iveta Košíkovy a Evička 
Sokolíčková.

Pozvánka na vzácný tandem novoměstských divadelních amatérů a uznávaného českého umělce
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Horácká galerie

Horácké muzeum

Pořádá občanské sdružení MANEOR 
ve spolupráci se sborem ČCE v Novém Městě na Moravě

28. 11. v 18 hod. evangelický kostel
vstupné 70 Kč, senioři, ZPS a studenti 50 Kč

Za vážnou hudbou do podkroví Horácké galerie

 čtvrtek 19. 11.  v 18.30 hod. Klavírní recitál prof. Jaroslava Kvapila (Bo-
huslav Martinů,  Vítězslav Novák), vstupné 60 Kč, děti do 15 let  zdarma 
 čtvrtek 3. 12.  v 18.30 hod. Vánoční koncert Jakuba Pustiny s překva-

pením, jednotné vstupné 150 Kč

 Josef Kremláček – Podezřelá skutečnost  (prodlouženo do 22. 11.) 
 Růžena Magniová – Barevné povídání V „alchymistické dílně“ Růže-

ny Magniové se měnily kusy textilu v obdivuhodné obrazy. K malování na 
textil používala starou asijskou techniku voskové batiky. Pokrývala plát-
no střídavě vrstvami vosku – rezerváží a barvami. Vrstvy vosku pak naru-
šila rytím, odleptáváním, lámáním a při následném barvení tak vznikaly 
specifické efekty voskové batiky -  žilkování a mramorování. Dílo dotvoři-
la rozpálená žehlička, jejímž teplem vrstva vosku odtála a zůstal jedinečný 
obraz, lehký a jemný jako akvarel. (do  31. ledna 2010)
 Náš školní rok - Výstava prací žáků Základní školy se speciálním za-

měřením v Novém Městě na Moravě připravená ke 40. výročí založení 
školy. (do 31. ledna 2010)

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)

• Výstava ke 130. výročí otevření Základní školy na Vratislavově ná-
městí. (otevřeno 12. 11. – 12. 12. ) 
• Obraz - odraz duše Putovní výstava centra služeb pro podporu du-
ševního zdraví „Klub v 9“ (zařízení Oblastní charity Žďár n.S.). Posláním 
centra je pomoc při osamostatnění a seberealizaci uživatele. Podporuje 
nácvik a rozvoj schopností a dovedností vedoucích k začlenění duševně 
nemocných do přirozeného prostředí. Výstava je součástí dlouhodobého 
projektu „Umění -odraz duše“, který je podporován Ministerstvem kultu-
ry ČR. K vidění i k zakoupení budou také výrobky z pedigu, šperky ze skla 
a fimo hmoty.  (otevřeno 19. 11.  – 2. 1.)

Festival Modré dny přináší výstavy i koncerty

Dovedu to pochopit? – HROZBY NEONACISMU je název fotografické 
výstavy, která bude společně s další výstavou týkající se příběhů cizinců 
v České republice, zahájena v rámci Festivalu Modré dny ve čtvrtek 12. 11. 
v pět hodin ve výstavní síni Stará radnice ve Žďáru. Výstavy potrvají do 
26. 11. a jsou volně přístupné. 
Další část festivalu je zaměřena na etno & worldmusic. Do Žďáru tak při-
jede v pátek 27. 11. kytarista, textař a skladatel Michal Pavlíček společně 
s Monikou Načevou. 
Program sedmého ročníku Festivalu Modré dny nabízí také filmové pro-
jekce, koncerty, besedy s odborníky a další aktivity, jejichž spojovací nití je 
téma rasismu a xenofobie. Program najdete na www.modredny.cz. 

herna pro děti vždy od 8,30 hod.
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
po 23. 11. - Podzimní aromaterapie  - Přijďte strávit voňavé dopoled-
ne, poslechnout si, jak se  vypořádat s nemocemi pomocí přírodních pro-
středků. Jak si prostřednictvím aromaterapie zpříjemnit domácí prostředí, 
jak odolávat negativním náladám. Vede aromaterapeutka Jana Hlávková, 
vstupné 30 Kč
po 30. 11. - Co letos dětem od Ježíška - Nemáte dárek pro své nejbližší? 
Přijďte se nechat inspirovat a poslechnout si, co by dnes děti rády viděly 
pod stromečkem. Také se dozvíte, co je na trhu nového  pro zdobení před-
vánočního bytu. Vedou zaměstnanci Papírnictví pod nemocnicí - Dostá-
lová, vstupné 30 Kč

Mateřské centrum Zvoneček
 při DDM Klubíčko

Dům dětí a mládeže Klubíčko
14. 11., 9,30 - Svíčky, svíčky svíčičky. Už je tu čas dlouhých večerů a krát-
kých dnů. Mihotavé světýlko svíček nám rozjasní každý pokojík. Udělejte 
si radost a pojďte si společně vytvořit svíčky z barevných plátů či odlévá-
ním do forem. S sebou: přezůvky. Vstupné: 50 Kč. 
21. 11., 9,30 – Výroba adventních kalendářů. Vánoce se blíží a ještě urči-
tě nemáte vyrobený adventní kalendář pro své mladší sourozence. Přijďte 
mezi nás, společně se o to pokusíme. Budeme vyrábět dva typy kalendářů. 
Určitě se vám výrobek povede k milému překvapení vašich nejbližších. S 
sebou: přezůvky. Vstupné: 30 Kč.

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 Klubíč-
ku 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 
kterém budou vyhodnoceny v odpoledních hodinách tři nejlepší práce.
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Česká hlava 2009
Jedním z laureátů ceny Česká 
hlava 2009  je i novoměstský ro-
dák Jiří Homola. 
Slavnostní předávání cen se 
uskuteční  16. listopadu, záznam 
galavečera  bude možno sledovat 
v televizi 21. listopadu  od 21.15 
hod. na programu ČT1.
Více o současné práci Jiřího Ho-
moly přineseme v příštím čísle.

Projekt na podporu vědecké a 
technické inteligence Česká hla-
va byl vyhlášen v březnu 2002. 
Tvoří jej soubor vzájemně pro-
vázaných aktivit, jejichž cílem je 
popularizovat vědu a zvýšit spole-
čenskou prestiž tuzemských tech-
nických a vědeckých pracovníků 
coby hlavních tvůrců ekonomic-
ké prosperity země. Každoročním 
vyvrcholením projektu je udělová-
ní národních cen Česká hlava pro 
nejlepší osobnosti z oblasti vědy 
a techniky. Neskromným cílem je 
dosáhnout společenského povědo-
mí na úrovni jakési národní No-
belovy ceny.

Potřeba vzniku podobného pro-
jektu vychází ze skutečnosti, že 
zájem o práci ve výzkumu, a to 
jak základním, tak aplikovaném, 
v České republice neustále klesá. 
Jedním z důvodů je i malý spo-
lečenský kredit, který tyto profe-
se mají. Zároveň vědecká a tech-
nická vzdělanost české populace 
roste neuspokojivým tempem, což 
se stává brzdou rychlejšího eko-
nomického a sociálního rozvo-
je země. Smyslem projektu Česká 
hlava je proto vytvářet povědo-
mí, že naše země může prospero-
vat jenom tehdy, dokáže-li vycho-
vávat nové Heyrovské a Wichterle 
a bude je umět i materiálně a spo-
lečensky ocenit. (dle www.ceska-
hlava.cz)

II. ANDĚLSKÝ JARMARK DDM Klubíčka 
Nejen pro děti v Novém Městě na Moravě od 9.00 do 17.00 hod.

V sobotu 28. listopadu 2009 po-
řádá novoměstský DDM Klubíč-
ko pro širokou veřejnost již II. An-
dělský jarmark, který se bude konat 
v jeho budově na Výhledech a je-
jím okolí od 9 do 17 hodin. Od rána 

Vás bude na akci zvát Mladá dudác-
ká muzika ze Strakonic s andělským 
doprovodem.

Připraveny jsou zajímavé kreativní 
dílničky, které spolehlivě pomohou 
navodit tu pravou atmosféru přichá-
zejících vánočních svátků. 

V loňském roce měla velkou 
úspěšnost dílna s netradiční techni-
kou malování baněk, a proto bude 
otevřena i letos. Každý si může tuto 
dovednost přijít vyzkoušet. 

Novoročenku si odnesete po chvil-
ce práce v naší grafické dílně, ve kte-
ré se můžete zároveň i trošku bát při 
výrobě čertovské metly. 

Zavzpomínat na staré časy našich 
babiček si budeme moci při výrobě 
hvězdiček ze skleněných perel z Po-
niklé v Krkonoších. 

Nejen ti nejmenší se dobře zaba-
ví při dekorování svíček drobnými 
tvary z barevných včelích plátů.

Novinkou pak bude malová-
ní předem připravených keramic-
kých figurek. 

Budete moci shlédnout šéfkucha-
ře při dekorativním vyřezávání do 
ovoce a zeleniny a šikovné ruce žen 

při háčkování a pletení hraček.
V obchůdku „U Anděla“ si bude-

te moci zakoupit různé šperky a 
drobné vánoční dárky.

Pokud nepřijdete pozdě, před Klu-
bíčkem na Vás počkají speciality naší 
staročeské kuchyně. V krčmě „U 
Dlouhého, Širokého a Bystrozraké-
ho anděla“ nebude chybět oukrop, 
staročeský kuba a punč pro zahřá-
tí“. Budete mít i možnost opéct si 
vlastní vánoční špekáček.

V cukrárně „U Nebeské brány“ 
pak okusíte spolu s dobrou kávou 
spoustu chutnajících dobrot.

Pro zpříjemnění nálady Vám v 
průběhu celého dění bude hrát Mla-
dá dudácká muzika ze Strakonic a 
děti z hudebních kroužků DDM 
Klubíčka.

Ve čtyři hodiny odpoledne proběh-
ne navíc vyhlášení výtvarné soutě-
že „O nejkrásnějšího anděla“.

Na ty, kteří na Klubíčkovský jar-
mark přijdou v andělském kostý-
mu, čeká sladká odměna. 

všechny Vás, malé i velké, srdečně 
zveme do Klubíčka 

(foto z loňské akce vlevo)

Z historie západní Moravy
Již třináct let se věnuje tématu 

uvedenému v záhlaví vlastivěd-
ný sborník s případným názvem 
Západní Morava. A co nabízí le-
tošní číslo, které je již na pultech 
knihkupectví? Mezi nejatraktiv-
nější články bude patrně patřit 
příspěvek Vladimíra Fice, kte-
rý podrobně popisuje postup bu-
dování pohraničního opevnění 
na jihozápadní Moravě v letech 
1936–1938 navíc doplněný bo-
hatou fotodokumentací. (Na při-
pojeném snímku  českoslovenští 
vojáci pózující u protitankových 
překážek).

Kdo však dává před řinčením 
zbraní přednost mírumilovnému 
umění, jistě si se zaujetím pře-
čte články dvou mladých autorek 
– Veroniky Macháčkové a Kateři-
ny Horákové – přibližující živo-
ty a dílo dvou barokních uměl-
ců, jejichž jména dosud nepatří 
k obecně známým. Jedná se o so-
chaře Františka Josefa Hamba, au-
tora sochařské výzdoby kostelů v 
Bystřici nad Pernštejnem a Telči, a 
malíře Františka Xaveria Antoní-
na Findta, který se podílel na fres-
kové výzdobě zámku v Jaroměři-
cích nad Rokytnou. 

A v Jaroměřicích zůstává i Jana 
Stará, která se zaměřuje na míst-
ní meziválečnou architekturu z let 
1918–1938. Pohled do 20. stole-
tí očima obecních kronikářů pak 

nabízí ve svém článku věnovaném 
všem rokům končícím osmičkou 
Martin Šikula. Ještě delší obdo-
bí (1894–2009) zabírá článek Jany 
Fuksové obírající se vývojem ulič-
ní sítě Žďáru nad Sázavou a pře-
devším názvům jednotlivých ulic. 
Je zajímavé sledovat, jak i názvy 
ulic podléhaly době a hlavně pa-
nujícím režimům. 

Z událostí minulého století čer-
pal ve svém přehledu i Martin 
Štindl, který seznamem nuceně 
vystěhovaných sedláků z bývalých 
okresů Velká Bíteš a Velké Meziří-
čí v rámci tzv. akce K – Kulak při-
pomíná jednu smutnou kapito-
lu našich dějin. O několik století 
zpět nás pak vrací články Romana 

Slouky a Petra Škarvady poodkrý-
vající tajemství dávno zaniklých 
vsí na třebíčském a brtnickém 
panství, nebo také jedné zaniklé 
Lhoty u Vojnova Městce. 

Jak lze rekonstruovat urbanis-
tický vývoj poddanského města 
za pomoci zápisů v pozemkových 
knihách, ukazuje ve svém článku 
na příkladu Velké Bíteše Jan Zdu-
ba. Konečně o dnes tolik diskuto-
vaných platech učitelů se dočteme 
v příspěvku Jitky Padrnosové, ne 
však o těch současných, ale o těch, 
které byly kantorům vypláceny na 
přelomu 18. a 19. století. 

Za redakci sborníku Západní 
Morava Vám přeji poučné čtení.

Vít Křesadlo



MUDr. Zdeněk Kadlec odvolán z funkce ředitele nemocnice
Dne 3. listopadu 2009 odvolal 

hejtman kraje Vysočina MUDr. Jiří 
Běhounek z funkce ředitele Nemoc-
nice Nové Město na Moravě MUDr. 
Zdeňka Kadlece. V tiskové zprávě 
kraje Vysočina vydané k tomuto roz-
hodnutí cituje mluvčí kraje hejtmana 
kraje: „Delší dobu jsme zaznamená-
vali problémy pana ředitele v komu-
nikaci s personálem nemocnice, při 
níž docházelo k odchodu zdravot-
nických pracovníků a z toho vyplý-
vajícím problémům v poskytování 

péče.“ 
„Pokud nemocnici opouští odbor-

níci, není něco v pořádku – nemoc-
nice ztrácí dobré jméno a důvěru kli-
entů i přesto, že její hospodaření je 
v kladných číslech“, je  v prohlášení 
uvedeno dále.

Informaci o svém odvolání z funk-
ce sdělil MUDr. Zdeněk Kadlec, člen 
Rady města Nového Města na Mora-
vě,  téhož dne na zasedání zastupitel-
stva města. 

Konstatoval, že každé odvolání z 

funkce je nepříjemné, že však pře-
sto odchází spokojený z výsledků 
své sedmnáctileté práce a naplněný 
dobrým pocitem z dlouhé a úspěš-
né snahy povznést novoměstskou 
nemocnici nad provinční úroveň. 
Za posledních dvacet let byl nejdé-
le sloužícím ředitelem v českých ne-
mocnicích  a novoměstská nemoc-
nice je rovněž jediná nezadlužená. 
Odchází dříve, než stačil dokončit 
všechny plány, ale bez pocitu studu. 

„Zvůle mocných  opíjejících se 

mocí je u některých ve vedení kraje 
nezměrná a nezná hranic. Jsem potě-
šen a velmi spokojen, že se proti zvůli  
hejtmana  a vedoucího zdravotnické-
ho odboru kraje za mě jednoznačně 
postavil primářský sbor naší nemoc-
nice,“ dodává MUDr. Kadlec.

Ohlédnutí za sedmnácti léty ve-
dení novoměstské nemocnice chce 
MUDr. Zdeněk Kadlec připravit pro 
čtenáře Novoměstska do příštího čís-
la.

E. Jašková

Město nevyužije
předkupního práva
Firma GCG International (pro-

vozovna v pohledecké průmyslo-

vé zóně) je v likvidaci. Insolvenč-

ní správce nabízí Novému Městu 

v rámci předkupního práva, sjed-

naného při prodeji pozemku v ro-

ce 2005, odkoupení pozemku a na 

něm zbudované výrobní haly, a to za 

částku 22 mil. Kč. Zastupitelé města 

rozhodli, že město svého předkupní-

ho práva nevyužije. Město se nechce 

dostat do pozice realitního maklé-

ře a samo nabízet nemovitosti. Bude 

vhodné, když bude hala v rámci in-

solvenčního řízení  prodána jinému 

zájemci o podnikání.     EJ

Schváleny vyhlášky o systému nakládání 
s komunálním odpadem, bioodpadem rostlinného původu 

a o místním poplatku za komunální odpad
Zastupitelé města schválili dne 3. 

listopadu na svém XXIV. řádném 

zasedání radou města  navržené vy-

hlášky týkající se problematiky ko-

munálního odpadu.

Zásadní změnou ve vyhlášce 

o místním poplatku je její schválení 

na dobu neurčitou. Zatímco v mi-

nulých letech byla vyhláška každo-

ročně obnovována, nynější vyhláš-

ka bude platit do doby, než vyvstane 

potřeba obměny.

Základní výše poplatků pro obča-

ny zůstane v roce 2010 stejná jako 

v roce 2009, tedy 480 Kč za místní-

ho  občana na jeden rok a 500 Kč 

za rekreační objekt pro individuál-

ní rekreaci  na jeden rok.

Osvobození od poplatku a slevy 

zůstávají rovněž stejné jako v tomto 

roce (např. padesátiprocentní sleva 

pro studenty pobývající přechod-

ně mimo obec, pro fyzické osoby 

nad 70 let a ty, které v daném ka-

lendářním roce tohoto věku do-

sáhnou, pro fyzické osoby pobý-

vající v léčebnách pro dlouhodobě 

nemocné). Místní poplatek je  sní-

žen občanům města a místních čás-

tí bydlících v místech nedostup-

ných pro svozovou techniku, kde je 

donosová vzdálenost větší než 100 

metrů. Nově jsou do seznamu vel-

kých donosových vzdáleností zařa-

zeni i někteří občané z Jánské ulice. 

Zastupitelé nepřijali návrh na 

osvobození od poplatku dětí do 3 

let věku, které  již v minulosti ně-

kolikrát doporučoval zastupitel Ing. 

Černý z KDU-ČSL.

Podrobnější informace o vyhláš-

ce týkající se nakládání s bioodpa-

dem rostlinného původu a systému 

nakládání s komunálním odpadem 

přineseme v příštím čísle.    EJ

Barmská rodina Lungumových dorazila do Nového Města
V pátek 6. listopadu přicestovala 

do Nového Města na Moravě barm-
ská rodina Lungumových. Mladí 
manželé s ročním chlapečkem.  Po  
strastiplném útěku z Barmy nejprve 
do Malajsie, s půlroční zastávkou ve 
Stráži pod Ralskem, by chtěli zakot-
vit na Vysočině.

Předtím, než převzali městský 
byt na Drobného ulici, konalo se 
na městském úřadě malé oficiální 
přivítání za účasti úředníků minis-
terstva vnitra  i pracovníků stráž-
ského azylového centra. Nechybě-
la pracovnice sdružení SOZE, která 
bude už v N. Městě pokračovat ve 
výuce českého jazyka, nechyběla 
paní Ruth Šormová, která za místní 

evangelickou komunitu nabízí být 
v novém prostředí první oporou a 
praktickým rádcem. 

Starostka města Zdeňka Marko-
vá popřála Lungumovým, aby v No-
vém  Městě na Moravě našli vlídný a 
bezpečný domov. Otec rodiny Lun-
gumových děkoval a požádal o trpě-
livost, o odpouštění chyb, kterých se 
zpočátku  zcela jistě nevyvarují.

V prvních dnech čeká Lungumo-
vy ještě hodně administrativy. Ná-
vštěvy úřadů, přihlášení se k léka-
řům. Prvním zaměstnáním pro 
pana Lunguma bude práce v rámci 
veřejně prospěšných prací.

Podle slov ministerského úřed-
níka Mgr. Petra Nováka se všech 
devět měst přijímajících barmské 
uprchlíky za své nové občany velmi 

dobře připravilo - materiálním pro-
středím i lidským zázemím. Každá 
z rodin už nyní musí sama překo-
návat bariéry kulturní a hlavně ja-
zykové. 

Lungumovy přivítalo Nové Měs-
to nevlídným sychravým počasím. 
Věřme, že lidské kontakty, kterých 
se jim dostane, budou mnohem 
více hřejivé.         E. Jašková



Kniha Nové Město na Moravě
V nakladatelství Elmar právě vychází výpravná publikace o Novém Měs-

tě na Moravě a jeho místních částech. Zpracovává historický vývoj měs-
ta od počátků osídlení až do současnosti, věnuje se životu obyčejných lidí 
i osobností, které svým významem přesáhly hranice regionu. Na 184 stra-
nách naleznete kapitoly o zdejší přírodě, kultuře, řemeslech či průmyslu. 
Kniha však nepomíjí ani specifické stránky Horácka jako je zdejší výtvar-
ná tradice a lyžování. 

Na každé stránce text doprovází množství barevných snímků ze součas-
nosti i černobílých historických fotografií, z nichž některé dosud nebyly 
nikde publikovány. 

Knihu Nové Město na Moravě lze od 1. prosince zakoupit v knihkupec-
tví Trojan, v Horáckém muzeu nebo v Informačním centru.  Objednávky 
přijímáme také na emailové adrese elmar@elmar.cz nebo prostřednictvím 
internetových stránek www.elmar.cz.

Med z Vysočiny míří do světa
Na letošním červencovém setkání Nových Měst v německém  Neustadt 

an der Spree se naše město představovalo jako příští hostitel. Mezi drob-
nými dárky rozdávanými účastníkům setkání byly i malé skleničky medu 
z Novoměstska.

Podle slov místostarosty Stanislava Marka měly obrovský úspěch. Tak 
velký, že mnozí ze starostů, kteří přijeli v září do Nového Města na Mora-
vě  na pracovní setkání, dostali doma úkol zakoupit a přivézt další a větší 
porci „toho neuvěřitelně dobrého medu“.

A proč asi měl vysočinský med takový úspěch? Včelař Josef Skalník se 
tomu vůbec nediví. Vždyť český med patří k nejlepším medům v celé Ev-
ropě, velmi dobře se vyváží a zejména v Německu je velmi žádaný. Z  čes-
kých medů je  pak nejkvalitnější právě  ten vysočinský. Důvodem je zdejší 
oblast s čistým přírodním prostředím, množstvím lesů a také množstvím 
původního rostlinstva.      EJ

Starobylým klátem před budo-
vou Horáckého muzea poutají vče-
laři z Novoměstska  na svou již de-
sátou tradiční podzimní výstavu.

Na vernisáži výstavy, v pátek 6. 
listopadu, připomenul Jiří Zavřel, 
že novoměstský včelařský spolek 
v příštím roce oslaví již sto de-
set let svého trvání a po hasičích 
je druhým nejstarším zde půso-
bícím spolkovým sdružením. 
A připomněl rovněž, že zatím-
co ve většině regionů se včelaře-
ní potýká s problémy a  s úbyt-
kem členstva, na Novoměstsku 
se spolek rozvíjí a sílí. Důvodem 
může být i dobrá dlouholetá spo-
lupráce s vedením města. Měs-

to včelařům pronajímá klubo-
vou místnost na poliklinice a v 
roce 2010 by mělo být otevřeno 
i připravované arboretum pod 
poliklinikou, včelaři jsou nao-
pak tradičními spolupracovníky 
a účastníky městských slavností 
a jarmarků.

Na výstavě, která potrvá jen do 
14. listopadu, jsou  k vidění nejen 
všemožné výrobky z medu a vos-
ku, ale návštěvníci mají možnost 
se seznámit i se základy včelařství 
a se životem včel. A jak návštěvní-
ci vernisáže slyšeli, mnoho škol, i z 
okolních obcí, si již prohlídku pře-
dem zamluvilo.

 Eva Jašková

Úsporná opatření
• Zastupitelé města neschválili při-
spět částkou 60 tis. Kč na tradiční 
letní cyklistický závod Vysočina. V 
odůvodnění zaznělo i doporučení, 
aby pořadatel o příspěvek požádal v 
rámci vypisovaných grantů. Starost-
ka města však dodala, že sestavová-
ní rozpočtu na příští rok naznaču-
je,  situace ohledně grantů nebude 
zřejmě v příštím roce pro neziskové  
organizace nijak příznivá, obdobné 
signály přicházejí i z kraje. Může se 
stát, že některé organizace nezisko-
vého sektoru budou muset zásadně 
utlumit činnost.

• V rámci úsporných opatření 
zrušili zastupitelé členství města 
v Energetickém sdružení obcí Již-
ní Moravy (zastupuje zájmy obcí 
při řešení energetické problema-
tiky) a ve Sdružení obcí Vysočiny 
(prosazuje společné zájmy zejmé-
na v oblastech rozvoj průmyslu, 
služeb, technické infrastruktury, 
rozvoj cestovního ruchu, rozvoj 
zemědělství…). Vzhledem k výši 
členských příspěvků by bylo dal-
ší setrvání v obou sdruženích ne-
efektivní.
 EJ

Pavel Hubáček

Sen to je let motýla,

co tiší Tvoje spaní.

Pod křídly obraz zakrývá,

když pláčeš do svých dlaní.

Sen o lásce se rozplynul

jako ta mlha z rána.

Ta pestrost křídel motýla

ulétla do neznáma.

Ráno Tě sluncem probouzí,

venku je nový den!

A barevného motýla

odnesl v noci sen.

Působivý poutač včelařské výstavy přivezl Rudolf Vašek ze Samotína.

Medové perníčky
pro okamžitou konzumaci, které 
není třeba nechat rozležet:
650 g hladké mouky, 250 g mouč-
kového cukru, 100 g medu, 100 
g másla, 4 celá vejce, 1 kávovou 
lžičku jedlé sody, trochu skořice, 
asi ¾ sáčku prášku do perníku. 
Z vypracovaného a rozváleného 
těsta můžeme vykrajovátkem vy-
krajovat tvary ihned, lépe však za 
dvě hodiny. Ihned po upečení potí-
ráme žloutkem rozmíchaným s tro-
šičkou vody. Zdobíme dle fantazie 
bílkovou polevou. Dobrou chuť!

 podle Štěpánky Křivánkové

Desátá včelařská výstava – stejně milá a poučná jako ty předchozí
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Konec listopadu roku 1989 v Novém Městě na Moravě 
Sdělovací prostředky nyní jsou 

a budou plné vzpomínek na dobu 
před dvaceti lety.  Kulaté výročí si 
vzpomínání vždy zaslouží, doba 
dvaceti let už snese i jakési hodno-
tící ohlížení.

Co se dělo v druhé polovině listo-
padu 1989 v Novém Městě na Mo-
ravě? Chodili jsme na náměstí pro 
čerstvé informace z Prahy. U  kaš-
ny s Vratislavem z Pernštejna  se  
střídali řečníci. Jedním z nich byl 
Jan Keller z Jimramova. Evangelic-
ký duchovní, ale tehdy topič, poz-
ději jimramovský starosta a dnes 
opět duchovní. 

Pane Kellere, vzpomínáte na tu 
dobu často? A rád?

Nevím, zda často. To je velmi re-
lativní. Ale dobře vím, že vzpomí-
nám a vzpomínám rád. A to nejen 
na události kolem novoměstské 
kašny, ale na celé to období na-
šich dějin. Vždyť jsme byli svěd-
ky úžasné proměny vládních re-
žimů. Nelze zapomenout na to, v 
jaké přetvářce jsme v komunistic-
ké době žili, k jakým podfukům 
jsme byli vedeni, s jakými nespra-
vedlnostmi a nepravdami jsme se 
museli vyrovnávat. A všeobec-
né mlčení k těmto skutečnostem 
bylo jakousi normou slušnosti. I 
dnes jsme svědky mnohých pod-
vodů, nespravedlností, ale víme o 
nich, z informací medií si může-
me vybírat, mezi politiky můžeme 
volit, o problémech veřejně hovo-
řit, o myšlenkách a názorech spo-
lečně veřejně diskutovat - no,  není 
to úžasné? S tím, že na zemi bude 
vždy nějaký nepořádek, pokud tu 
budou vládnout lidé, se musíme 
smířit. Ale nebudeme-li lhostej-
ní, a to dnes nemusíme, může ho 
mnoho zmizet.  

Dovedl byste si vybavit i přes-
né datum i hodinu, kdy jste v N. 
Městě poprvé veřejně vystoupil? 
A kolik jste měl tehdy poslucha-
čů? 

Vy mně kladete otázky, jakoby 
to bylo mé vystoupení před po-
sluchačstvem. Tak tomu však ne-
bylo. Především jsem nebyl první, 
kdo z kašny promluvil. Pamatuji, 
že přede mnou hovořil katolický 
kaplan a vikářka evangelické círk-
ve. A patrně i další Novoměstští.  
Je pravda, že jsem pak byl hlasi-
tě požádán přítomnými lidmi na 
náměstí, abych se ujal modero-
vání setkání, a to i ve dnech dal-
ších. Ale aktéry setkávání u kašny 
byli ti, kteří tam hovořili. A stej-
ně s nimi i ti, kteří se shromáždili 
kolem. Bez nich by byl málo plat-
ný i ten sebevýznamnější projev. 
Vzpomínám, že druhý den jsem 
přijel ve čtyři hodiny odpoledne 
podle dohody do Nového Města 
na náměstí s tím, že mám zahá-
jit druhé setkání u kašny, a na ná-
městí ani noha. Až po chvíli jsem 
si všimnul, že po obvodu náměstí 
stojí nezvykle mnoho lidí, kteří se 
zvědavě a napjatě ohlížejí kolem. 
Přiznám se, že se strachem jsem 
vykročil ke kašně, ale po chvilin-
ce jsem s úžasným pocitem sledo-
val desítky lidí, kteří se začali ke 
kašně přibližovat. To jsem si uvě-
domil, jak každý ten přítomný byl 
důležitý. A vlastně nás ani neby-
lo moc, to si také uvědomuji - by-
lo-li nás sto či dvě stě, ale co to je 
na desetitisícové Nové Město. Ne-
být skutečnosti, že komunistická 
vláda díky situaci v Praze  a v celé 
Evropě už ztratila svou zlovolnou 
moc, bez problémů by tu „hrstku“ 
na náměstí zastrašila.

Jak se stalo, že jste se rozhodl 
podporovat  sílící touhu po svo-
bodě a demokracii právě v N. 
Městě? Jimramov byl malý? A 
Žďár daleko?

Máte pravdu. Jimramove je sice 
malý, ale krásný a Žďár je dál než 
Nové Město. Prostě to bylo tak, že 
jsem sledoval události v republice 
a chtěl jsem se jich  zúčastnit. Ve 

nebudu. S mnohými jsem navá-
zal pěkné vztahy, s mnohými jsem 
se vídal a zdravil se s nimi, mno-
zí ke mně byli přátelští. Ale proto-
že jsem nebyl z Nového Města, tak 
pro mě byli většinou jménem ne-
známí, ale smýšlením blízcí. Byla 
to krásná doba vzájemného poro-
zumění, kdy se lidé neptali, kdo 
se jak jmenuje, ale kdo jak smýšlí 
a co dělá. Měl jsem vlastně výho-
du, že jsem nikoho neznal. Nebyl 
jsem předem vůči nikomu ani ni-
kým zaujat.

Zdeněk Susa nedávno v N. 
Městě doporučoval těm, kdo 
jsou z dnešního stavu společ-
nosti rozčarováni, aby vstoupi-
li do politiky. Jak se na toto dí-
váte vy?

No to asi nejde - vstoupit do po-
litiky jen proto, že se mně něco ne-
libí. K tomu musí být člověk i ně-
jak vybaven. Zdeněk Susa to také 
asi tak nemyslel. Ale je pravdou, že 
politická scéna potřebuje čestné, 
charakterní a slušné lidi a zároveň 
lidi, kteří by politiku dělali rádi pro 
věc samu. A takoví by do politické-
ho života vstupovat měli a měli by-
chom je v jejich odhodlání podpo-
rovat. Rozhodně odmítám názor, 
že politika musí být špína a že je-
den člověk nemůže ničeho dosáh-
nout. Vážím si mnoha našich po-
litiků.

ptala se Eva Jašková 
Na nedatovaných snímcích (z ar-

chivu Horáckého muzea) setkání 
občanů na náměstí  a v kulturním 
domě. 

čtvrtek 23. listopadu jsem se roz-
hodl jet s několika jimramovský-
mi přáteli a se synem do Žďáru, 
kde se ten den mělo konat nějaké 
shromáždění na náměstí. Při pro-
jíždění Novým Městem jsme však 
viděli skupinu lidí u kašny, tak 
jsme se k nim přidali. Nešlo o to, 
zda bylo město malé či velké. Ale 
o to, kde lidé vyšli do ulic a po ně-
čem toužili. Většinou tomu je tak, 
že nové dění přichází z větších 
měst do menších, i když mnohé 
hodnoty a dobré tradice potom 
přechovávají naopak lidé v obcích 
menších.

S mnohými z kolegů spoluza-
kladatelů novoměstského Ob-
čanského fóra jste  zřejmě na-
vázal bližší vztahy. Můžete je 
jmenovat?

 Někoho bych mohl jmenovat, ale 
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Názory zastupitelů: Postupné kroky
Již před rokem jsem ve svém prv-

ním příspěvku vyslovil myšlenku, 
jak zachovat nejen tradici a kultur-
ní dědictví našeho města, ale jak 
ho co nejefektivněji modernizovat. 
Co vše by se nám mohlo podařit, 
kdybychom všichni byli na „stej-
né lodi“.

Jestli se nám podařilo aspoň tro-
chu naplnit tuto myšlenku, nechám 
na posouzení každému z Vás.

Za sebe však mohu říct, že urči-
tý posun vpřed je zcela patrný, ne-
boť si myslím, že se nám postup-
nými kroky daří měnit tvář města 
k lepšímu. Jsou to například to-
lik potřebné opravy komunikací, 

vznik nových parkovacích míst, 
pokračující rekonstrukce kultur-
ního domu atd. Pozitivně hodno-
tím zejména ten fakt, že do diskuse 
nad problémy města – jako je např. 
problematika Vratislavova náměs-
tí (doprava, zeleň, …), nedostatek 
cyklostezek, centra pro volný čas, 
problematika dopravy apod. – se 
zapojuje stále větší množství ob-
čanů. Ze všech těchto diskusí či 
písemných připomínek vnímám 
snahu o řešení stávajících problé-
mů, nikoliv jen kritiku.

Ze svého pohledu oceňuji zejmé-
na řešení školské problematiky ve 
městě. I když ve školách žáků spí-

še ubývá, přesto město pokračuje v 
modernizaci škol. Je pak velmi pří-
jemné poslouchat třeba při „Setká-
ní rodáků a přátel města“, jak vý-
razně se škola od dob jejich studií 
změnila, jakou rozsáhlou moder-
nizací prošla, jaké pracovní pod-
mínky i zázemí k výuce mají dneš-
ní žáci a učitelé.

Co si přát závěrem? Abychom v 
této započaté cestě pokračovali i 
nadále a abychom dostávali po-
dobnou chválu na naše město (jako 
na školu) nejenom od návštěvníků, 
ale i od našich občanů.

Mgr. Otto Ondráček
zastupitel za SNK ED

Poděkování padesátníků
Naše město má jednu krásnou 

tradici, kterou pravidelně udržu-
je, a tou je setkání padesátníků, ro-
dáků a spolužáků. Nebylo tomu ji-
nak ani v letošním roce. Slavnostní 
den, na který jsme se všichni těši-
li,  připadl na sobotu 17. října. Před 
čtrnáctou hodinou začaly přichá-
zet do Horácké galerie skupinky 
spolužáků. Každý z nás se pečlivě 
rozhlížel kolem sebe a hledal zná-
mé tváře. Vždyť někteří z nás se 
neviděli několik desítek let, u ně-
kterých jsme již opomněli, že pat-
řili do našeho ročníku. Ale vše na-

pravil malý přípitek připravený na 
uvítanou. Pozvání přijali i paní sta-
rostka Zdeňka Marková, patronka 
celé akce, a pan místostarosta  Sta-
nislav Marek.

Všechny nás přivítala předsedky-
ně komise pro občanské záležitosti 
paní Marcela Krupicová. Slavnostní 
řeč k padesátníkům pronesla paní 
starostka, za nás ….sátileté hovoři-
la JUDr. Soňa Grossová. Poté pro-
běhl zápis všech zúčastněných na 
pamětní listinu a společné fotogra-
fování. Každý z účastníků obdržel 
drobný dárek a pamětní list, jako 

upomínku na tento krásný den.
Následovala prohlídka Horác-

ké galerie, základních škol, gym-
názia a pomalý přesun na penzi-
on Vrchovina. Společenský večer 
zahájil slavnostním přípitkem pan 
místostarosta. Všichni jsme si uvě-
domili, jak ten čas rychle ubíhá, 
zavzpomínali jsme na společné zá-
žitky, taneční a výlety. K dobré ná-
ladě nás všech přispělo dobré jídlo, 
příjemná obsluha a hudba. 

Celé akci předcházela dlouhá pří-
prava, svou práci odvedl organizač-
ní výbor sestavený z pracovníků 

Listopadové pozvání na 1. ZŠ
Milí rodiče, máte doma budoucího prvňáčka a chcete strávit příjem-

né odpoledne? Přijďte tedy i s dětmi na přátelské posezení 19. 11. 2009 
v 15.00 hod. na přístavbu 1. ZŠ. Pro děti je připravena první část projektu 
Miniškolička. Rodičům budou podány první informace před vstupem dí-
těte do školy. Na společné setkání u kávy nebo čaje se těší budoucí učitelky 
prvních tříd PaedDr. Miroslava Kotovicová a Mgr. Markéta Niesnerová.

Ve dnech 23. – 25. 11. 2009 se uskuteční Dny otevřených dveří v 1. až 5. 
ročníku. Srdečně zveme všechny rodiče, aby se přišli podívat na práci dětí 
a vyučujících na 1. stupni. Rozpis jednotlivých tříd a učitelů, najdete na we-
bových stránkách školy http://zs1.nmnm.cz/ 

Na vaši návštěvu se těší učitelky a žáci 1. stupně 1. ZŠ v N. Městě na Mor.

Čtyřicet let na ZŠ Malá
Rok 2009 je významným mezní-

kem pro naši školu. Základní škola na 
Malé ulici slaví  40. výročí svého vzni-
ku. Je pravda, že jen pár zasvěcených 
zná naši školu  a ještě méně lidí ví, že 
vůbec existujeme. To bychom chtě-
li změnit! Chceme ukázat, že je u nás 
pěkně živo a stále se něco děje.

Už jenom historie dokazuje, že 
jsme se my, ale ani naši předchůdci 
nikdy nenudili. Zvláštní škola zaháji-
la svoji činnost 1.9.1969, byla jedno-
třídní s 1. - 5. postupným ročníkem 
a sídlila v prvním patře budovy dnes 
nazývané „Halina“. Od září 1973 už 
byla škola dvoutřídní, stále s 1. – 5. 
ročníkem a umístěna byla v budově 
gymnázia, v bývalém bytě ředitele. 
V době rekonstrukce gymnázia – od 
roku 1979 do roku 1983 byla ško-
la přestěhována do budovy zrušené 
malotřídní školy v Hlinném. Od září 
1983 byla škola opět umístěna na 
„Halině“. Naštěstí se našlo vhodnější 
zázemí a škola byla v roce 1989 pře-
stěhována do rekonstruované vilky 
na ulici Výhledy.

Změna forem a metod výuky, sna-
ha umožnit žákům dokončení škol-
ní docházky v Novém Městě na 
Moravě, nárůst dětí s těžším posti-
žením,  to vše vedlo k hledání no-
vých vhodnějších prostor. Podařilo 

se a v září 1999 byla škola přestě-
hována do upravené budovy zruše-
né mateřské školy na ulici Malá 154 
v Novém Městě na Moravě. Uběhlo 
dalších deset let a my jsme se nikam 
stěhovat nemuseli. Máme krásnou 
prostornou budovu, poměrně dob-
ré vybavení a hlavně chuť do prá-
ce. Ale nebojte se, zase tak dokonalí 
nejsme! Všude jsou rezervy a plány 
dalších akcí.

V průběhu let jsme stihli i přejme-
nování školy ze zvláštní, na speciál-
ní až po základní. A nesmíme zapo-
menout na rok 2000 a sloučení naší 
školy se speciální základní školou 
při nemocnici. I když škola při ne-
mocnici už zase pod naše ředitelství 
nespadá, na bývalé spolupracovnice 
jsme nezapomněli.

40. výročí školy vlastně slavíme 
a budeme slavit až do Vánoc. V září 
proběhlo oficiální setkání s předsta-
viteli kraje, města, s řediteli okolních 
a spřízněných škol, se zástupci no-
voměstských organizací, s bývalými 
zaměstnanci a s přáteli školy. Jsme 
velmi rádi, že pozvání přijali a na 
vlastní oči viděli prostory a vybavení 
školy, hudební vystoupení žáků i vý-
stavku jejich prací. Všem zúčastně-
ným děkujeme za podporu i za po-
vzbudivá slova, která potěší.

Na naší škole jsme pořádali již ně-
kolik výstav i vystoupení a protože 
se máme čím pochlubit a co před-
vést, přijdeme my za vámi. 10. lis-
topadu  se otevřela výstava výrobků 
našich žáků v Horácké galerii. Potr-
vá až do konce ledna příštího roku. 
Vernisáž doplnilo hudební vystou-
pení žáků i kolegů. Výstava se usku-
tečnila i díky pochopení pana ředite-
le Chalupy a jeho spolupracovníků. 
Samozřejmě jste všichni vítáni!

Před Vánocemi bychom chtěli 
opět uspořádat „ Vánoční koledová-
ní“ v evangelickém kostele. Věříme, 
že nás potěšíte nejméně tak hojnou 
účastí jako minulý rok a my vás na 
oplátku snad  příjemně vánočně na-
ladíme.

Léta ubíhají a nic nepotěší víc než 
bývalý absolvent – zpočátku ztra-
cený případ, který se vyučil, pracu-
je a rád se přijde pochlubit a nás ne-
nápadně zkontrolovat. Snažíme se 
vytvářet prostředí, kde se žákům 
s různými vzdělávacími potřebami 
dostává nejen kvalitní a kvalifiko-
vané péče, ale kde se cítí bezpečně 
a spokojeně, kde mohou zažít i sebe-
menší úspěch. 

A krédo našich žáků? „Jsme vese-
lí, šikovní, tvořiví, citliví, ale i zlobi-
ví, nejsme jiní, jen potřebujeme po-
chopení a  občas i správně podanou 
pomocnou ruku!“

kolektiv zaměstnanců Základní 
škola N. Město na Mor., Malá 154
Barevný snímek na poslední straně.

Výtvarný prvek
pro kruhový objezd

Vedení města by uvítalo, kdy-
by i na novoměstském kru-
hovém objezdu byl umístěn 
objekt připomínající projíž-
dějícím řidičům „něco tradič-
ního novoměstského“. Město 
Třeboň vybralo kapra, město 
Strakonice Strakonického du-
dáka. 

Pro výtvarnou veřejnost je 
připravována na toto téma 
soutěž. Předtím, než bude zná-
mo přesné zadání, je jisté pou-
ze to, že objekt nesmí ohrozit 
dopravu.                    EJ

městského úřadu a spolužáků. Bylo 
rozesláno celkem 197 pozvánek, 
dostavilo se 91 „žáků“ a pět učitelů. 
Organizace dopadla na výbornou.

Rádi bychom touto cestou podě-
kovali všem, kteří se na realizaci 
celé akce podíleli – vedení města, 
zaměstnancům Městského úřadu, 
zaměstnancům Horácké galerie, 
ředitelům zmíněných škol a jubi-
lantům. Kdo si nenechal tuto akci 
ujít, jistě neprohloupil – stálo to 
opravdu za to!

za zúčastněné
Mgr. Ĺuba Zelená



Je to houba, která se pravidel-
ně vyskytuje v září až listopadu 
na dřevě listnatých i jehličnatých 
stromů a pařezů. Roste velice hoj-
ně ve velkých trsech. Jejím charak-
teristickým rysem je hnědý klo-
bouk pokrytý malými šupinkami. 

Skihotel otevírá wellness centrum s bazénem

Celé léto se u hotelu Ski pilně bu-
dovalo. Poněkud skrytě, protože za 
budovu hotelu se mnoho návštěv-
níků lyžařského areálu podívat ne-
šlo. Nyní stavba finišuje a jednatel 
společnosti Inkora s.r.o., která SKI 
hotel provozuje, Ing. Josef Pospí-
šil pohovořil jak o dostavbě, tak o 
všem, co se v nejbližších dnech ote-
vře pro hotelové hosty i obyvatele 
Novoměstska.

Co se, pane jednateli, u hotelu 
Ski vybudovalo nového?

Přibylo nám dvacet nových po-
kojů v kategorii čtyř hvězd, s nad-
standardním vybavením, plně v 
souladu se současnými architekto-
nickými trendy. A především ote-

vřeme nové wellness centrum. Již 
k. 1. září jsme otevřeli nově rozšíře-
nou hotelovou halu se snack barem 
v novém interiérovém provedení, 
včetně nové vzduchotechniky. Vý-
stavba wellness si vyžádala i novou 
kotelnu s výkonnými ekologickými 
a provozními parametry. 

Jaké procedury budeme moci ve 
wellness centru navštívit?

Jde především o bazén o rozmě-
rech  10 x 5 m,  s chrličem, boční-
mi a dnovými masážními tryskami, 
protiproudem, barevnou hudbou. 
Dále nabízíme vířivku s nejmoder-
nějšími parametry, suchou saunu 
i parní komoru a také tepidárium,  
které nabízí relaxaci za pomoci aro-

materapie. Součástí wellness centra 
je i  pohodlná odpočívárna.

Jak nákladná stavba byla?
Celkové náklady se pohybovaly 

kolem 60 milionů korun bez DPH. 
Příspěvek jsem získali z evropských 
fondů i od kraje Vysočina. Zde 
bych chtěl poděkovat Úřadu Regi-
onální rady regionu soudržnosti Ji-
hovýchod - Odboru implementace 
projektů se sídlem v Jihlavě, zástup-
cům kraje a v neposlední řadě i zá-
stupcům města Nové Město na Mo-
ravě, kteří nám výstavbu umožnili. 

Budete vítat i jiné zákazníky, 
nebo bude wellness jen pro uby-
tované hosty?

Samozřejmě, že  wellness bude 
otevřeno i pro veřejnost.  A proto-
že v okolí N. Města zatím podob-
né centrum není, předpokládáme, 
že zájem o návštěvu bude, a to ať už 
ze strany jednotlivců, rodin anebo 
mateřských a základních škol.   Pro-
voz zahajujeme už 20. listopadu.

Jakou další zajímavost prozra-
díte?

Třeba to, že část pokojů je v tzv. 
protialergickém provedení. To zna-
mená jen s plovoucí podlahou, bez 
koberců. Reagovali jsme na častý 
požadavek severských lyžařských 
reprezentací.   ptala se Eva Jašková

Na snímku nahoře již dokončená 
dostavba, na poslední straně pohled 
na nový bazén.

Zlatý začátek sezóny Aerobic teamu
Zavodní team Aerobicu pod ve-

dením Petry Fuksové vstoupil do 
další sezóny pravou nohou. Na 
prvních velkých závodech typu 
Master class v Brně, kam se sjely 
teamy z velké části republiky, do-
padla nejlépe Nikola Nachtigalová, 
která v novoměstském aerobic tea-
mu hostuje (trénuje ještě v Bystři-
ci nad Pernštejnem v teamu Jitky 
Exlové). Ze závodů si ve své kate-

gorii přivezla zlatou medaili. Dal-
ší krásné umístění si zasloužila i 
Lucie Průdková, která skončila na 
čtvrtém místě. V první desítce se 
pak umístily ještě Tereza Mikešo-
vá a Veronika Špačková.

Další závody, tentokrát na kraj-
ské úrovni, se konaly v Jihlavě. 
Zde si na nejvyšší stupínek vítězů 
mohla vystoupat Lucie Kosourová 
a po její levé ruce na třetím místě 

již zmiňovaná Nikola Nachtigalo-
vá. V nejmladší kategorii do sed-
mi let se v první desítce umístila 
Kristýna Jíchová. A titul nejmlad-
ší závodnice získala naše Simonka 
Kosourová (která trénuje pod ve-
dením Dagmar Kadlecové) naro-
zená v roce 2005. Všem úspěšným 
závodníkům zbytek teamu gratu-
luje a přeje úspěchy i na dalších 
soutěžích.      pf

Úspěch žáků sportovních tříd Základní školy L. Čecha v minifotbale
Ve čtvrtek 22. října se uskutečni-

lo krajské kolo základních škol v 
minifotbale starších žáků v Jihla-
vě. Zúčastnili se ho žáci škol z Jihla-
vy (hrají 1. ligu), Havlíčkova Brodu, 
Humpolce, Třebíče a N. Města. Naši 
žáci se stali vítězi krajského kola.

Výborné výkony podali  v zápa-
sech s Třebíčí a s Humpolcem (oba 

zápasy vyhráli v poměru 4 : 1), kdy 
se dařily kombinace a soupeře pře-
hráli. Nejslabší byl zápas s Havl. 
Brodem, kdy nevyužili celou řadu 
šancí (1 : 2). Nejtěžší bylo posled-
ní utkání s výbornou Jihlavou, kte-
rá naše chlapce přehrávala, ale díky 
bojovnosti naši dokázali vydřít těs-
né vítězství (2 : 1).

Největší podíl na celkové výhře 
měla základní sestava, kterou tvoři-
li: Martin Beran, Lubor Buřval, Voj-
těch Sobotka, Matěj Zelený (všichni 
x IX. B) Rostislav Sodomka z VIII. 
B  a Michal Mazel ze VII. B.  Ale bez 
pomoci náhradníků, kterými byli 
Petr Laštovička  z IX. B., Tomáš Cha-
lupa , Lukáš Bláha,  Leoš Ondráček z 

VIII. B. a Radek Blažíček  ze VII. B., 
by tak skvělého úspěchu nedosáhli. 
Branky stříleli: Buřval 5, Mazel, Ze-
lený 2, Blažíček, Sodomka 1.

Děkujeme našim žákům za oprav-
du výbornou reprezentaci a pře-
jeme, ať se jim daří v kvalifikaci v 
květnu příštího roku opět v Jihlavě 
před republikovým finále.    zh

Lyžařské závody
biatlonistů

Dne 21. 10. se uskutečnily v le-

se Ochoza na Svážnici ,,U Buku“ 

první kontrolní lyžařské závody 

novoměstských biatlonistů.

Trenér Jirka Žák k tomu dodá-

vá: ,,Moji svěřenci využili sněhové 

nadílky a od pátku 16. října jsme 

lyžovali v různých partiích lesa 

Ochoza a 21. října jsme uspořá-

dali pro zpestření tréninku kon-

trolní závody volnou technikou 

(bruslením). 

Výsledky:  Dorostenci mladší: 1. 

Vojtěch Zahradník, 2. Matěj Tráv-

níček, 3. Jakub Marshall. 

Žáci starší: 1.Viktor Beneš, 2. Ma-

touš Slonek, 3. Martin Žák.  

Žáci mladší: 1. Jaroslav Lichten-

berg.  

Žákyně: 1. Veronika Stará.
SGNM

Krajské finále družstev 
v přespolním běhu.
Starší kluci vyhráli! 
Tak to jsme ještě v říjnu ne-

zažili. Sníh nad kotníky, zima, 
vítr, sněhová vánice. Stačí se 
podívat na fotky a smekáme 
klobouk dolů před těmi, co  se 
nezalekli účasti v běhu  (byli i 
tací, kteří startovat odmítli a 
svému družstvu nepomohli). 

Přes nepříznivé podmínky 
dokázalo naše družstvo star-
ších žáků vyhrát. Vítězné druž-
stvo tvořili  kluci: Rostislav So-
domka, Tomáš Nečas, Matěj 
Zelený, Michal Žák, Václav 
Novotný, Jan Vašík.

Družstvo mladších žákyň 
bylo favoritem soutěže (děv-
čata vyhrála okresní kolo), ale 
protože neběžely v úplné sesta-
vě, skončily na 4. místě. Druž-
stvo tvořila  děvčata: Simona 
Couralová, Anežka Stará, Ka-
teřina Nečasová, Iva Zdraži-
lová. Celkovou vítězkou mlad-
ších žákyň se stala Simona 
Couralová.

Gratulujeme úplně všem za 
obrovskou odvahu poprat se s 
počasím i se soupeřem! 

Základní škola, L. Čecha 860
Barevné snímky ze závodu na 

poslední straně. 

Václavka obecná - Armillaria mellea
Na tření je bělavý prstenec. Barva 
třeně je jako u klobouku nahněd-
lá. Při konzumaci je podmínkou 
minimálně třiceti minutový var, 
protože v syrovém stavu je mírně 
jedovatá. Při užívání byly u někte-
rých lidí pozorovány alergické pří-

znaky, proto je vhodné tuto houbu 
konzumovat s určitou opatrností. 
Velice často se tato houba zaměňu-
je s šupinovkou  kostrbatou.

Fotografováno 1. listopadu neda-
leko Humpolce.   Oldřich Pojezný 
Barevný snímek na poslední straně.



Zveme Vás na vzpomínkové setkání
u příležitosti  20. výročí Sametové revoluce

Kdy: 17. listopad 2009 od 16 do 19 hod.
Kde:  u kašny na Vratislavově náměstí

Oslavte s námi tuto významnou historickou 
událost symbolickým přípitkem a zapálením 
svíčky.

ODS Nové Město na Moravě 

Upozornění
Finanční odbor MěÚ Nového Města na Moravě upozorňuje občany 

města Nového Města na Moravě a jeho místních částí, že dne 30. 6. 2009 
skončila splatnost místního poplatku za komunální odpad na rok 2009, 
a žádá občany, kteří ještě neuhradili místní poplatek, aby tak učinili v co 
možná nejbližší době. 

Stomatologická pohotovostní služba
Ošetření je poskytováno v době 9 – 12 hod.   
14. 11. MUDr. Foltanová, U Zbrojnice 404, Svratka, 15. 11. MUDr. Bla-
háková, poliklinika NM, 17. 11. MUDr. Čumplová, Zahradní 580, Bystři-
ce n.P., 21. 11. MUDr. Štěrbová, poliklinika ZR, 22. 11. MUDr. T. Konečný, 
Žďárská 73 NM, 28. 11. MUDr. Havlíčková, nám. Republiky 63, ZR, 29. 11. 
MUDr. Zrieka, Tyršova 223, V. Bíteš. Aktuální změny na www.nnm.cz.

Oznámení o přerušení dodávky el. energie
Firma E.ON informuje o přerušení dodávek el. energie: 
19. listopadu, 7,30 – 15,30, Maršovice (areál bývalého Agrozetu, Zahrad-
níkův kout, koupaliště)

Podmínky výběrového řízení na poskytnutí finančních příspěvků města na opravu  fasád a střech 
památkových objektů a objektů v městské památkové zóně v Novém Městě na Moravě pro rok 2010 

I.
Rada města Nového Města na Mor. 
v souladu s vyhláškou města č. 2/98, 
o poskytnutí příspěvků města na 
opravy fasád a střech domů v měst-
ské památkové zóně (dále jen MPZ) 
a dále na opravy ostatních památek 
Nového Města na Moravě a jeho 
místních částí vyhlašuje výběrové 
řízení na poskytnutí finančních pří-
spěvků na obnovu a opravu fasád 
a střech všech nemovitých kultur-
ních památek, dále památek a ob-
jektů, které se nacházejí v městské 
památkové zóně (dále jen MPZ) či 
ji dotvářejí a nejsou prohlášené za 
kulturní památku ve smyslu zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči,ve znění pozdějších předpisů 
a dále na hodnotné výtvarné prv-
ky dotvářející historický ráz města 
Nového Města na Moravě  na rok 
2010.
II. Podmínky:
A)
Výše příspěvku bude poskytnuta 
v souladu s vyhláškou města č. 2/98 
následovně:
a)  do 100,- Kč na m2 plochy uliční 

fasády, do plochy fasády se zapo-
čítávají i výplně otvorů

b)  do 750,- Kč na běžný metr uliční 
čáry střechy, kterou objekt zabí-
rá z pohledově nejexponovanější 
strany domu

c)  na restaurování sgrafit, fresek či 
jiných hodnotných výtvarných 
prvků památek do 500,- Kč na 
m2 plochy výtvarného díla

B)
a)  žádost o příspěvek se předkládá 

na předepsaném tiskopise 
b) žadatelé si tiskopisy žádostí mo-

hou vyzvednout po vyhlášení 
na podatelně Městského úřadu, 
Vratislavovo nám. 103 v Novém 
Městě na Mor., či stáhnout z we-
bových stránek města (www.
nmnm.cz)

C)
Žádost musí obsahovat :
a)  název památky vč. čísla popisné-

ho, parcelního čísla a rejstříkové-
ho čísla památky ( pokud je při-
dělené)

b)  jméno a příjmení vlastníka pa-
mátky, jeho rodné číslo případně 
IČO u právnické osoby 

c)  úplnou adresu vlastníka památky 
včetně kontaktu a čísla účtu

d)  údaje o akci obnovy památky – 
v souladu s vyhláškou města č. 
2/98

e)  datum zahájení a ukončení prací
f)  celkové náklady na obnovu
D)
Žádost o příspěvek musí být dolo-
žena:
a)  dokladem o vlastnictví
b) stanoviskem příslušného státního 

orgánu památkové péče ve smys-
lu zák. č. 20/1987 Sb., v platném 
znění

c)  stanoviskem příslušného staveb-
ního úřadu (stavební povolení, 
stavební ohlášení,…) ve smyslu-
platného stavebního zákona

d) smlouvou o dílo se zhotovitelem

E)
Žádosti o příspěvky vyhodnocuje 
komise pro regeneraci MPZ a pamá-
tek města a závěry předkládá Radě 
města k projednání a Zastupitelstvu 
města ke schválení. Výsledek výbě-
rového řízení nepodléhá právu od-
volání.
F)
Příspěvek je vždy vyplácen po pro-
vedení a převzetí prací, případně po 
kolaudaci stavby
III. Termín a lhůty:
a) výběrové řízení počíná běžet da-
tem vyhlášení Radou města tj. dne 
19. 10. 2009

b) termín odevzdání vyplněných žá-
dostí včetně příloh na podatelnu 
MěÚ  v Novém Městě na Mor. je 
nejpozději do 31. 12. 2009 

c) o výsledku výběrového řízení bu-
dou všichni žadatelé vyrozumě-
ni neprodleně a to písemně, nej-
později do 1. 6. 2010

IV. Závěr:
a) podmínky výběrového řízení bu-

dou vyvěšeny na úřední desce 
města, webových stránkách měs-
ta a budou zveřejněny ve zpravo-
daji  Novoměstsko

b) na poskytnutí finančního příspěv-
ku není právní nárok.

Restaurace 
Na zastávce

• nabízí na objednávku
 - pečená vepřová kolena
 - obložené mísy
na Vaše oslavy i k posezení v naší 
restauraci
objednávky na tel. 603 97 94 64, 
731 188 071
objednávky týden předem

• pořádá

SILVESTRA 2009
cena místenky 300 Kč

v ceně večeře, půlnoční přípitek
místenky v prodeji od 25. 11. 2009 

v restauraci (tel. 603 97 94 64)

Chcete si užívat slastí akciových trhů
a přitom nechcete žádné riziko?

Nyní máte příležitost!
- 100% návratnost vkladu
- odborná aktivní správa investic
- min. vklad: 70.000,- Kč
- očekávaný výnos 30-50% za 5 let

Informace: 777 659 484

tel./fax: 566 615 270

VÁNOČNÍ KOUTEK-SLEVY                   

 Vše na Mikuláše, anděla i čerta              

MIKULÁŠSKÉ CUKROVINKY                                   
ZARUČENĚ NEJVĚTŠÍ VÝBĚR

 Stupňové adventní svíčky                                             
 Novinka-Létící lampion „štěstí“                          
 Dětská marcipánová plastelína                                        
 Tip na dárek-Léčivá rašelina                         
 Boby, sáňky, lopaty, hokejky aj.                   

200 druhů kalendářů a diářů 2010
Maxi výběr HRAČEK za nízké ceny                
Dárek zdarma za nákup nad 300 Kč                

VÝPRODEJ  zásob-až 70% sleva                 

Žaluzie
sítě proti hmyzu

607 510 991

774 510 991

INZERCE
• Koupím garáž v Novém Městě 
na Moravě (Holubka, Staré sídliš-
tě, Na  Luční, U Chirany, U Jatek, 
Pod Nemocnicí nebo u Jelínkova 
Mlýna), tel: 608928191
• Prodám byt 3+1 v NM, tel. 737 
741 978
• Prodám nebo pronajmu byt 
3+1 s garáží u nemocnice, v osob. 

vlastnictví, po částečné rekon-
strukci, tel. 723 909 452
• Koupím dětské běžky 140cm 
s vázáním novějšího typu + hole, 
případně boty vel. 34-35. Tel.776 
127 296.
• Prodám motocykl JAWA 175, 
málo jetý, bez dokladů, cena 6000 
Kč, tel. 737 583 286

ŠICÍ STROJE
Servis-opravy, náhradní díly

Prodej nových i použitých strojů

tel./fax:566 615 270

MASÁŽE
sportovní, rekondiční

regenerační
Fitcentrum u hotelu Artis

Nádražní ul.
možnost i u vás doma

tel. 732 885 166, 732 356 880
waldekdavid@seznam.cz



INZERCE
• Pronajmu garáž u starého síd-
liště od prosince do března 2010 
za 700 Kč měsíčně. tel. 561 021 
015
• Prodám přívěsný vozík za osob-
ní auto, velká kola, náhradní kolo 
a vpředu naváděcí kolečko. Tele-
fon 603891013
• Upletu ručně jakýkoliv svetr, 
rychle, povyšívám cokoliv. tel. 566 
615 684

• Prodám hlavní vchodové dveře 
i se zárubní, 90, pravé, prosklené, 
ocelové se 2 panty. Prodám postel 
s úložným prostorem bez matra-
ce. tel. 608 311 977
• Prodám sedačku ušák + 2 křes-
la, i jednotlivě, levně, tel. 774 510 
991
• Koupím kartu 400 – 500 MB do 
fotoap. Olympus Camedia C 450 
zoom, tel. 775 937 731

Sdružení Nové Město na Moravě o. s. vypisuje výběrové říze-
ní na pozici sociální pracovník do sociální služby EZOP – Níz-

koprahové zařízení pro děti a mládež. 

Požadujeme:
vzdělání a odbornou způsobilost dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních 
službách 
• trestní bezúhonnost 
• schopnost práce v týmu
• ochotu učit se novým věcem, časovou flexibilitu a samostatnost
• praxe v oboru výhodou 

Nabízíme: 
• pracovní poměr na plný úvazek
• nástup od ledna 2010
• zajímavou práci v profesionálním týmu
• supervizi a odborný dohled

V případě zájmu zašlete motivační dopis, strukturovaný životopis, kopii 
dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpis z RT (ne starší 3 mě-
síců)  do 20.11. 2009 na email: sdruzeninmnm.ezop@centrum.cz nebo 
poštou na adresu: Sdružení Nové Město na Moravě o.s., Drobného 301, 
592 31 Nové Město na Moravě. 
Kontaktní osoba: Kateřina Matějková, DiS. (566 618 960, 603 486 722)

Autoškola
Josef Kadlec

zahajuje kurz
k získání 

řidičského oprávnění

16. a 20. listopadu
v 15,00 h.v KD
gobelín. salonek 

(boční vchod od smuteční síně)

tel.  604 384 736



VZORKOVÁ PRODEJNA
KRUCEMBURK

tel. 569 698 705

Otevřeno: PO - ST 9.00 - 16.00
 ČT - PÁ 9.00 - 18.00
 SO 8.00 - 11.00

95 % zboží k okamžitému odběru!!!

www.MONTERO.czwww.MONTERO.cz

široký sortiment

nábytku – masiv

dýha, lamino

dětské a obývací

pokoje, ložnice, 

matrace

kancelářský

a hotelový nábytek,

nábytek pro penziony

55 let tradice výroby nábytku

intermont@intermont-nabytek.cz

TRUHLÁŘSTVÍ
Luboš Kotovic

Německého 810, N. Město

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

Mob.: 724 369 451
www.kotovic.cz

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

Hledáme 

brigádníky, brigádnice 

na rozvoz knih 

s vlastním autem,

vhodné i pro důchodce.

tel. 739 067 695

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

INZERCE
• Prodám na Renault 19 zadní díl 
výfuky a závěsné zařízení, tel. 774 
510 991
• Vyměním měst. byt 2+1 v Bystři-
ci n.P. za 1+1 nebo 1 + kk v NM, 
družstevní doplatím.tel. 605 04 22 
14 (formou SMS nebo po 20. hod.)

• Prodám RD v NM, 2 bytové jed-
notky se samostat. vchody, 2 gará-
že, hospod. přístavek, skleník. Po-
zemek 826 m2. Cena dle dohody, 
tel. 566 616 333(po 17. hod.)
• Vyměním byt 3+1 v NM za 4+1 
v NM. tel. 776 525 339
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Neustadt (Hessen)

Německo, Hessensko

Počet obyvatel: 9.100

www.Stadt-neustadt-hessen.de

Městečko vzniklo z pevnosti založené 

hrabětem von Ziegenhainem. První pí-

semná zmínka se však váže až k listině z 

roku 1261. Do roku 1802 náleželo jako 

agrární oblast pod mohučskou správu. 

Roku 1866 bylo přiřknuto Prusku.

Historické centrum tvoří stará radnice 

a dále věž junkera Hansena z roku 1480, 

která se může pyšnit tím, že je nejvyš-

ší hrázděnou stavbou s kruhovým pů-

dorysem na světě. Z historických pamě-

tihodností  můžeme dále zmínit bývalý 

zámek s pozdně středověkými budova-

mi a farní kostel z 16. století.

I když v městečku vznikly různé prů-

myslové podniky, je obklopeno neporu-

šenou přírodou a rozlehlým městským 

parkem.

Nahoře a vpravo: 

Při krajském fi-

nále v přespolním 

běhu si i ve sně-

hové vánici mimo-

řádně dobře vedlo 

družstvo starších 

žáků II. ZŠ. Start 

starších žáků a  

(zleva) Sodomka 

a Nečas na trati. 

K textu na str. 9. 

Třetí řada: Vzpo-

mínka na zářijo-

vé setkání zaměst-

nanců Základní 

školy ul. Malá s 

představiteli kraje, 

řediteli okolích a 

spřízněných škol… 

K textu na str. 8.

Dole vlevo: Jed-

na z nejběžnějších 

podzimních hub – 

václavka obecná. 

K textu na str. 9.

vpravo: Nový ba-

zén ve Skihotelu 

už čeká na prv-

ní plavce. Ote-

vřen bude 20. lis-

topadu. K textu 

na str. 9.


