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Novoměstsko

17. listopad tehdy a dnes Před schvalováním 
rozpočtu na rok 2010
Termín schválení rozpočtu města 

na rok 2010 je stanoven na 15. pro-
sinec. Rada města na své 68. řádné 
schůzi 16. listopadu projednávala 
další podrobnosti připravovaného 
návrhu rozpočtu. 

Sestavit rozpočet je v tomto obdo-
bí velmi složité. Všichni správci ka-
pitol však k úkolu přistoupili velmi 
zodpovědně. Z hlediska provozních 
nákladů se podařilo sestavit rozpo-
čet tak, že příjmy jsou vyšší než fi-
nanční prostředky potřebné na kry-
tí základního provozu. Zbylou část 
můžeme investovat do rozvojových 
aktivit. A předpokládáme přebytek 
hospodaření z letošního roku, kdy 
byly do rozpočtu zapracovány ně-
které investiční akce, se kterými již 
počítáme delší dobu.

Základní investiční výdaje roku 
2010 by měly být použity na pří-
padnou výstavbu regeneračního 
centra, přemístění fotbalového hřiš-
tě a již schválenou jarní akci Čistota 
vod řeky Dyje. 

(dokončení na str. 7.)

V podvečer letošního 17. listo-
padu, kdy jsme při setkání s ostat-
ními zapalovali svíčky na ocho-
zu kašny,  jsem se nemohl ubránit 
srovnání pocitů, se kterými jsme 
šli ke kašně tehdy a dnes.

V minulém Novoměstsku vzpo-
menul na listopad 1989 a  shro-
máždění u kašny jeden z aktérů 
Jan Keller: „Při druhém setkání u 
kašny ani noha, jen po obvodu ná-
městí hloučky lidí.“

Stáli jsme u lékárny, nenápadně 
se rozhlíželi, kdo koho sleduje, ti 
smělejší prvně, ostatní za nimi při-
stupovali ke kašně. Mnozí účastní-
ci si jistě ten pocit vybaví i po dva-
ceti letech. Vždyť i po deseti dnech 
v době generální stávky, kdy už i 
naše náměstí bylo plné, mnohé, 
kteří to jen zpovzdálí pozorovali, 
ten pocit strachu ještě neopustil.

Tehdy měl i dnes máme kaž-
dý jiné priority, ale jak řekl jeden 
účastník letošního pochodu na 
Národní třídě: „I kdyby na chleba 
nebylo, ta svoboda za to stojí.“

Mgr.  Otakar Německý

V neděli 15. listopadu se v pres-
byterně evangelického kostela sešla 
při vzpomínání na listopad 1989 v 
Novém Městě na Moravě celá řada 
těch, kteří se sami aktivně účastni-
li tehdejších živelných a později i 
organizovaných setkání občanů, a 
také mnoho mladých, kteří zase se 
zájmem poslouchali vyprávění pa-
mětníků. Na snímku nahoře Jan 
Keller a Ing. Petr Šustr.

Vzpomínky se z hlav pomalu vy-
trácejí, proto je důležité je podchy-
covat a celou mozaiku důležitých i 
okrajovějších událostí skládat.

Oficiálně si město N. Město při-
pomnělo „sametovou revoluci“ v 
úterý 17. listopadu v novoměst-
ském kině na koncertu vokální 
skupiny Voxtet. Starostka města 
Zdeňka Marková krátce pohovoři-
la o významu vzpomínaných udá-
lostí. Na závěr se menší delegace 
účastníků koncertu odebrala k po-
mníku T. G. Masaryka s kyticí kvě-
tů.                        EJ

Události 17. listopadu přímo vy-
bízejí ke krátkému zamyšlení a za-
stavení se v dnešním uspěcha-
ném světě. I v Novém Městě jsme 
se zastavili a zavzpomínali u kaš-
ny na tyto dny. Při tichém setkání 
jsme zapálili svíčky a vzpomenu-
li na všechny, kteří se zasloužili o 

svobodnou republiku. Na všechny, 
kteří stále bojují s pozůstatky ko-
munismu a kteří jsou naší nadějí 
do budoucnosti. Vždyť právě bu-
doucnost ukáže, zdali jsme skuteč-
ně zvítězili.

 Ing. Ilona Komínková 
(ke snímku dole)



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

6. 12. 2009 v 17:00 hod.
Evangelický kostel v Novém Městě na Moravě

   Vstupné: 100 Kč, důchodci, ZPS a studenti 70 Kč

Horácká galerie
• Věra Frömlová – Z malířské tvorby (do 28. března 2010)
Uznávaná představitelka nejlepších tradic české restaurátorské školy, 
Věra Frömlová, je novoměstskou rodačkou. V roce 1994 jí bylo uděleno 
čestné občanství města Nové Město na Moravě právě za její rozsáhlou 
restaurátorskou činnost. Poprvé se setkala s restaurátorskou prací při 
obnově Karolína v Praze a toto první setkání ji přivedlo ke studiu tech-
niky malby a restaurování k prof. Slánskému. Věra Frömlová se věnovala 
záchraně obrazů a soch s citlivou pozorností a obětavostí. Její zásluhou 
se znovu zaskvěly krásou obrazy největšího malíře českého středověku, 
Mistra třeboňského oltáře nebo obrazy Mistra Theodorika v Kapli sva-
tého Kříže na Karlštejně. Věra Frömlová svou práci milovala, v restau-
rování děl starých mistrů je tolik vzrušujícího tajemství, objevování a 
překvapení, a přesto toužila  po vlastní tvorbě. Mohla se jí věnovat jen 
ve vzácných volných chvílích, protože „…když člověk restauruje, tak se 
musí úplně potlačit, nemůže uplatňovat sebe a to není vždy jednoduché. 
Chtěla bych si opravdu zamalovat a opravdu mi to chybí. Ráda chodím 
ven, pozoruji z kopce oblohu při východu slunce nebo při západu, ta pří-
roda je prostě zázrak.“ Výstava připravená Horáckou galerií soustředila 
obrazy a kresby z počátků malířčiny tvorby, z dob studií na AVU u prof. 
Sychry i příležitostnou tvorbu a záznamy z cest. Pro návštěvníky bude 
překvapením empatie v portrétní tvorbě a citlivá poetizující barevnost 
novoměstských zákoutí. 

• Růžena Magniová – Barevné povídání (do  31. ledna 2010)

• Náš školní rok -  (do 31. ledna 2010)

• Vánoční koncert Jakuba Pustiny s překvapením  - čtvrtek 3. prosin-
ce   v 18.30 hod., jednotné vstupné 150 Kč

Od 12. prosince začínají pravidelné měsíční 

Vinárničky pro dříve narozené
se Skupinou Honzy Sedlaříka

od 19.30 ve vinárně v restauraci Ve dvoře (ul. Malá)
pravděpodobně každou třetí sobotu v měsíci

 více aktuálně před každou vinárničkou

Klub seniorů
po 30. 11., DPS, 16 h. -  Anglie - 
video a beseda s ing. Bartíkem
po 7. 12., DPS 15 h. -   Mikulášské 
odpoledne. Letos žádné osobní 
dárečky,  sám Mikuláš nadělí kaž-
dému drobný pamlsek. 
po 14. 12. „Vánoční čas u nás a ve 
světě“ - koncert žáků a učitelů 2. ZŠ 
pro seniory, hudebna 2. ZŠ, 15 h. 

Posezení a beseda 

 s hercem Jiřím Krytinářem 
a autogramiáda 

jeho knihy 
„Dívám se vzhůru“
neděle  29. listopadu  

v restauraci Ve dvoře (ul. Malá) 
v 10 hod.

Vánoční varhanní koncert 28. 12. 2009 
Benefiční varhanní koncert jsme 

připravili pro všechny milovní-
ky hudby na pondělí 28. prosince 
2009. V programu uslyšíte skladby 
Antonia Vivaldiho, Johanna Sebas-
tiana Bacha, Wolfganga Amadea 
Mozarta, Jakuba Jana Ryby a dal-

ších. Účinkují: Pavel Svoboda - var-
hany a Markéta Mátlová - soprán. 

Oba umělci patří k mladé genera-
ci interpretů vážné hudby. 

Koncert se uskuteční v pondělí 
28. prosince 2009 od 19.30 v Evan-
gelickém kostele v Novém Městě 

na Moravě. Předprodej vstupenek 
je v prodejně Knihkupectví Trojan 
na Vratislavově náměstí v Novém 
Městě na Moravě od 1. prosince 
2009. Cena vstupenky v předprode-
ji je 80 Kč, na místě před koncertem 
100 Kč.                         ddm

Úmrtí

Narození

27. 10. Ladislav Švec (1947)
  4. 11. Jan Hradecký (1933)
  9. 11. Marie Lupačová (1935)
11. 11. Milan Kaštánek (1950)
14. 11. Marta Palečková (1916)

5. 11. Robin Jurda

Vzpomínka
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Připomínám památku mého ze-
snulého manžela PhDr. Jarosla-
va Ondráčka, CSc. Zemřel přesně 
před 25 lety. V těchto dnech by zá-
roveň oslavil 80. narozeniny.

Stále vzpomínají manželka Jaro-
slava Ondráčková a syn PhDr. Ja-
roslav Ondráček.
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Z významných výročí
25. 11. 1879 se v Prostějově narodil Zdeněk Bažant (akademik, prof. 
VUT /stavební mechanika/, rektor, 130. výročí narození, zemřel 1. 9. 1954 
v Novém Městě na Moravě)
30. 11. 1989 zemřel v Novém Městě na Moravě Antonín Rovenský (stře-
doškolský učitel, hudebník, 20. výročí úmrtí, narodil se 26. 9. 1908 v Ra-
doškově u Velké Bíteše)
4. 12. 1884 se v Kelči narodil Petr Křička (básník, překladatel, 125. výro-
čí narození, zemřel 25. 7. 1949 v Okarci okr. Třebíč)
5. 12. 1939 zemřel v Novém Městě na Moravě Bohuslav Vodička (ma-
líř, samouk, 170. výročí úmrtí, narodil se 11. 9. 1904 v Novém Městě na 
Moravě)

Za dobrý nápad let balonem

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.

28. so ve 20 h.
Protektor
ČR 2009, drama, 100 min, do 12 
let nevhodný, premiéra, 75 Kč - Co 
jste ochotni zradit pro lásku? Pří-
běh páru, který na pozadí válečné-
ho dramatu prožívá vlastní drama. 
2. st ve 20 h.
Náhradníci
USA 2009, akční sci-fi thriller, čes-
ké titulky, 88 min, do 12 let nevhod-
ný, premiéra,  75 Kč –  V daleké bu-
doucnosti dovedou lidé vyrábět 
sami sebe a tyto klony jsou daleko 
dokonalejší než samotní lidé. 
5. so ve 20 h. 
Baader Meinhof Komplex
Filmový klub Německo/Francie/
ČR 2008, krimi, české titulky, 150 
min, do 15 let nevhodný, premiéra, 
65 Kč - Příběh německé převážně 
studentské teroristické organiza-
ce RAF, která vznikla jako reakce 
na brutální policejní zásah při de-
monstraci v roce 1967.
9. st ve 20 h.
2012
USA/Kanada 2009, sci-fi, české ti-
tulky, 158 min, do 12 let nevhod-
ný, premiéra, 75 Kč - Globální ka-
tastrofa přináší konec světa.
11. pá ve 20 h., 12. so v 18 a 20 h.
2 Bobule
ČR 2009, komedie, 93 min, přístupný, 
premiéra, 70 Kč - Volné pokračování 
úspěšné filmové komedie Bobule

KinoDům dětí 

a mládeže Klubíčko

27. 11., 17 hod. - Kreativní klub 
Pojďte si tvořivě odpočinout v ke-
ramické dílně při technikách  vy-
mačkávání, tvoření z plátů, mode-
lování... Také budete mít možnost 
si vyrobit vánoční dekorace či dá-
rečky.  Nově budeme tvořit mozai-
kovou mísu. V příštím Kreativním 
klubu 2. prosince ji dozdobíme 
mozaikou z barevných sklíček. S 
sebou: budete-li chtít  svůj tvar 
misky, vezměte si misku. Vstup-
né: 60 Kč. Je nutné se předem při-
hlásit z důvodu obsazenosti díl-
ny a přípravy materiálu na tel. 777 
822 612
28. 11.  - Andělský jarmark v Klu-
bíčku více vlevo v samostatné po-
zvánce
2. 12. 17 hod. – Kreativní klub 
Dokončení mozaiky. Lepení ba-
revných sklíček i střepů ze zrca-
del a také zatmelení spár spárovací 
hmotou. S sebou: keramický talíř. 
Vstupné 60 Kč. Je nutné se předem 
přihlásit na tel. 777 822 612
5. 12. 9.30 hod. – Drátenická so-
bota Přijďte si vyzkoušet v praxi 
záludnosti práce s drátem. Zkusí-
me  odrátovat skleničku, využije-
me  korálky a barvy na sklo a domů 
si odnesete svícínek. S sebou: pře-
zůvky a pěknou skleničku bez eti-
ket. Vstupné 30 Kč.

Modré dny
• V rámci Festivalu Modré dny vystoupí v pátek 27. 11. ve Žďáře nad Sá-
zavou v Domě dětí a mládeže od osmi hodin známý kytarista a skladatel 
Michal Pavlíček společně se zpěvačkou Monikou Načevou. 
• V úterý 1. 12. přijede na Vysočinu Lucie Bílá, která bude mít ve Žďáře 
svůj jediný letošní koncert v kraji. Galakoncert moderuje dlouholetý pat-
ron festivalu Ondřej Brzobohatý. Začátek je v 19.30 v Domě kultury. 
• Kompletní program festivalu včetně filmových projekcí najdete na 
www.modredny.cz. 

Přípravy setkání Nových Měst Evro-
py, které se uskuteční v Novém Měs-
tě na Moravě příští rok od 18. do 20. 
června, jsou již nyní v plném proudu. 
Organizační tým chystá žánrově pes-
trý kulturní program na čtyřech pó-
diích ve městě, ale také celou řadu 
doprovodných akcí z oblasti spor-
tu, kultury, gastronomie a zábavy. 
Městský úřad chce povzbudit všech-
ny obyvatele města a blízkého okolí, 
kteří by chtěli doprovodný program 
obohatit svými nápady nebo ukázka-

mi svých originálních koníčků. Nej-
lepší z kolekcí sběratelů nebo prezen-
tace zajímavé činnosti organizátoři 
vyberou, zařadí do programu setkání 
a tři realizované nápady ocení v rám-
ci sobotního odpoledne. Vítěz bude 
mít možnost letět druhý den ráno ba-
lonem nad Novým Městem a Vyso-
činou. 

V nápadech se můžete inspirovat 
minulými setkáními Nových Měst 
v Rakousku a Německu,  kde na-
příklad obchodníci nabízeli tradič-
ní místí produkty či výrobky a sbě-

ratelé ukazovali své kolekce – kroje, 
kraslice, panenky, zemědělské stro-
je, historické dokumenty o životě 
obce atd., ale především se chceme 
pochlubit tím, co umíme doma a co 
nám přináší radost, o kterou se mů-
žeme s ostatními podělit. Nápady 
je možné posílat poštou na adresu 
Městského úřadu do rukou Vero-
niky Teplé nebo mailem veronika.
tepla@meu.nmnm.cz.                 (vs)

Inspirativní foto z výstavy sběratelky 
panenek z Neustadt and der Spree na 
poslední straně.

Mateřské centrum
 Zvoneček

 při DDM Klubíčko

herna pro děti vždy od 8,30 hod.
7. 12. Svíčkařská dílnička Vyrobí-
me si ručně točené svíčky z včelí-
ho vosku (barevného) a vyzkoušíme 
odlévání do forem.  Vede Alena So-
botková, vstupné 30 Kč
14. 12. Předvánoční posezení při 
čaji a cukroví - Zahoďte starosti a 
předvánoční shon za hlavu. V po-
hodovém prostředí při čaji či kávě si 
přijďte společně vyměnit rodinné re-
cepty na předvánoční cukroví.
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Úspěchy se neodpouští
Dne 3. 11. 2009  mi bylo telefonicky 

kolem 10. hod. sděleno, abych se ve 
12 hod. dostavil k hejtmanovi kraje 
Vysočina. Domníval jsem se, že rada 
kraje, která měla tento den zasedání, 
mi chce poděkovat za hospodářské 
výsledky, neboť na programu rady 
měla být i žádost naší nemocnice o 
snížení provozní dotace a převedení 
těchto financí do investičního fondu 
a seznam přístrojové techniky, kte-
rou jsme nutně potřebovali obmě-
nit. Po přijetí mi však bylo sděleno 
hejtmanem kraje, že jsem s okamži-
tou platností odvolán z funkce. Mu-
sím se přiznat, že mne ovál studený 
vítr padesátých let. V tiskové zprávě 
kraje Vysočina bylo uvedeno „Delší 
dobu jsme zaznamenávali problémy 
pana ředitele v komunikaci s perso-
nálem nemocnice, při níž docházelo 
k odchodu zdravotnických pracov-
níků a z toho vyplývající problém 
v poskytování péče. Pokud nemoc-
nici opouští odborníci, není něco v 
pořádku – nemocnice ztrácí dobré 
jméno a důvěru klientů i přesto, že 
její hospodaření je v kladných čís-
lech“.

K této citaci bych uvedl: Během 17 
let, kdy jsem byl ředitelem, se stávalo 
každým rokem, že někdo odešel buď 
do soukromé praxe, či se mu roz-
padla rodina, tudíž šel jinam, aby za-
pomněl. Lékaři odcházeli na klinic-
ké pracoviště či do zahraničí. Je to 
zcela běžná zvyklost mladých lékařů 
a děje se to ve všech nemocnicích. 
Nikdy to však nedosáhlo takových 
rozměrů, aby byla ohrožena zdra-
votní péče. Ostatně druhý den - 4. 
11. 09, kdy byli hejtmanem svoláni 
primáři nemocnice, dali hejtmano-
vi a vedoucímu odboru zdravotnic-
tví kraje jasně najevo, že tento pro-
blém v naší nemocnici není a nebyl. 

Naše nemocnice má dostatek od-
borníků a v některých oborech, jako 
je kardiologie, plicní lékařství, pato-
logie, hematologie, infekční, nefro-
logie, diabetologie, rentgenologie, 
endokrinologie, ARO, gastroente-
rologie, je počet těchto odborníků  
vyšší něž v jiných nemocnicích kra-
je Vysočina.

Problém, který jsem měl, nebyl v 
komunikaci dovnitř organizace, ale 
s komunikací s vedoucím odbo-
ru zdravotnictví a hejtmanem kra-
je Vysočina.

1. Naše nemocnice se již 6 let sna-
ží získat souhlas kraje k zakoupení  
magnetické rezonance (MR). Vyšet-
ření pomoci MR patři mezi moderní 
zobrazovací metody. Vyniká přede-
vším vynikajícím kontrastním rozli-
šením jednotlivých tkání. V praxi to 
znamená nejen např. vynikající od-
lišení bílé od šedé hmoty mozkové, 
ale (a to je důležitější) rozlišení nor-
mální tkáně od tkáně postižené pa-
tologickým procesem. Využití MR je 
velmi široké - od klasického zobra-
zení centr. nervové soustavy po zob-
razení cév, kloubů, srdce, plic, bři-
cha, či další speciální techniky jako 
spektroskopie, funkční MR mozku 
atd. Oddělení radiologické naší ne-
mocnice splňuje veškeré požadavky, 
které jsou stanoveny radiologickou  
společností ČR. Máme doporučení 
této společnosti, splňujeme požadav-
ky na personální obsazení. Dokonce 
máme souhlasné  stanovisko rady 
kraje Vysočina k vybudování praco-
viště magnetické rezonance, a to nej-
prve v Jihlavě a jako druhé pracoviš-
tě MR v nemocnici Nové Město na 
Moravě (RK-09-2005-49). Naše úsi-
lí stále naráželo a naráží, i přes výše 
uvedená souhlasná stanoviska, jed-
nak na odpor dřívějšího náměstka 

hejtmana pro zdravotnictví v mi-
nulém funkčním období a nyní na 
odpor hejtmana kraje. Není bez za-
jímavosti, že oba jsou z Pelhřimo-
va. Dle mého názoru je  snahou, aby 
druhá magnetická rezonance v kra-
ji nebyla v naší nemocnici, ale v jiné. 
Aktéři mají ovšem velký problém.

Naše nemocnice má na magne-
tickou rezonanci ve svém investič-
ním fondu  již několik let rezervo-
vánu částku 40-50 mil. Kč a máme 
dostatek erudovaných lékařů, kte-
ří v okolních nemocnicích prostě 
nejsou. Ostatně je velkou ostudou 
krajského zdravotnictví, že v kraji 
Vysočina není jako v jediném kra-
ji v ČR žádná MR a aktivní přístup 
novoměstské nemocnice (vlastní 
prostředky a erudovaný personál) 
se záměrně tlumí a přehlíží i  přes 
souhlasné stanovisko rady kraje z 
roku 2005. To, že pacienti jsou nu-
ceni za tímto vyšetřením dojíždět 
do Brna, Pardubic či jinam a mnoh-
dy se tato vyšetření neindikují pro 
administrativní složitosti s objed-
náním MR, nikoho z povolaných 
nezajímá.

2.  V roce 2008 se v kraji začalo s 
rekonstrukcemi krajských nemoc-
nic. Nejprve v Pelhřimově,  pak po-
stupně  v naší nemocnici a dalších. 
U nás byla rekonstrukce rozdělena 
na několik etap a letos během prázd-
nin byla dokončena etapa, která ob-
nášela výstavbu rehabilitace, která 
bude tvořit jakousi podnož k inter-
ního pavilonu. Součástí rehabilitace 
je též bazén o rozměrech 11x7,5 me-
tru  s vířivkami, protiproudem atd. 
Vždy bývalo v naší nemocnici zvy-
kem, že při každém ukončení jaké-
koliv rekonstrukce či uvedení do 
provozu nové zdravotnické techniky 
většího významu jsme pozvali hosty 
- poslance, starosty, významné osob-
nosti regionu, tisk, televizi a společ-
ně jsme se s prim. sborem těšili z 
dobře vykonané práce.

Letos tomu tak nesmělo být. Proč? 
Na můj dotaz, který termín by byl 
vhodný pro vedení kraje, mi bylo 
sděleno vedoucím odboru zdravot-
nictví Dr. Kettnerem, že dle hejtma-
na to není v současné době vhod-
né. Dnes už chápu, proč to nebylo 
vhodné. Jakékoliv zviditelnění úspě-
chů novoměstské nemocnice bylo 
hejtmanovi kraje patrně krajně ne-
příjemné. Tento postoj byl pro per-
sonál naší nemocnice nepochopi-
telný, zvláště když jsme věděli, že v 
pelhřimovské nemocnici (kde pan 
hejtman je uvolněným primářem 
ortopedie) ukončení první etapy re-
konstrukce nemocnice radostně sla-
vili v jeho přítomnosti. Jak je mož-
né, aby se tak rozdílně  přistupovalo 
k nemocnicím v kraji? Proč neby-
lo vhodné veřejnost seznámit s pro-
středím na nové rehabilitaci? Je tento 
postoj v souladu s politickými pro-
klamacemi při vzniku kraje Vysoči-
na o rovném přístupu k jednotlivým 
regionům nově vznikajícího kraje? 

(dokončení na další straně)

Na doprovodných snímcích pohled 
do rehabilitačního centra s bazénem a 
pohled na hlavní pavilon novoměstské 
nemocnice. Foto redakce Novoměstska 
a redakce Žďárských vrchů.



Úspěchy se neodpouští

3. V hodnocení nemocnic  ČR za 
rok 2008 jsme skončili na krásném 
7. místě. Hodnocení prováděla nezá-
vislá agentura na základě anket pro 
pacienty, zaměstnance a na základě 
hospodářských výsledků. K tomu-
to úspěchu, který je výsledkem práce 
všech zaměstnanců, se odbor zdra-
votnictví  a vedení kraje  nevyjádřily 
a vše přešly mlčením.

Těchto několik  mých stesků o vzta-
zích mezi mnou a vedením kraje tvo-
ří jen malou výseč  problémů, které 
mezi námi byly. Velice těžce jsem 
nesl jakékoliv přehlížení výsled-
ků naší nemocnice a snah nás ome-
zovat v růstu a rozvoji. Po celých 17 
let jsem se snažil, aby naše nemoc-
nice byla ekonomicky silná a zisko-
vá, neboť postavení nemocnice naší 
velikosti v malém městě, které navíc 
od roku 1948 není sídlem okresu, je 
velice křehké. Jsem velmi spokojen 
s tím, že jsem se nenechal zlákat v 90. 
letech různými formami privatiza-
ce nemocnic tak, jak v té době bylo 
modní a doporučované v koncepcích 
ministerstva. Ty nemocnice, které se 
nechaly zlákat a  šly touto cestou, buď 
zcela zanikly, nebo je musela města, 
ve kterých sídlí, vykoupit z dluhů, 
aby zachránila jejich existenci, a dnes 
živoří pod městskými rozpočty, kte-
ré jsou jim velmi těsné a neumožňují 
rozvoj. Opouštím nemocnici v době, 

kdy hospodářské výsledky jsou vel-
mi potěšující. Za 9 měsíců roku 2009 
máme zisk 25 mil. Kč, investiční fond 
naplněn ve výši 75 mil. Kč, pohledáv-
ky větší než závazky a na účtu se po-
hybuje 80-100 mil. Kč, tedy výsledky 
podložené hotovými penězi. Že roz-
voj a zavádění nových trendů v me-
dicíně si může dovolit jen ten, kdo 
je ekonomicky silný, je zcela zřejmé 
a logické. Nemocnice společně se sa-
natoriem Buchtův kopec, který je za-
členěn pod nemocnici, zaměstná-
vá celkem cca 950 zaměstnanců a je 
důležitým stabilizujícím prvkem po 
stránce ekonomické, sociální a spo-
lečenské, a to nejen v našem městě, 
ale v celém regionu.

Vážení spoluobčané, sledujme po-
zorně výsledky a záměry nového ve-
dení nemocnice a přejme naší ne-
mocnici, aby se i nadále rozvíjela, aby 
realizovala všechny záměry, které si 
ve svých vizích stanovila, a držme jí  
palce. Sledujme pozorně jednotlivé 
kroky vedení kraje Vysočina a nedo-
pusťme, aby naše nemocnice a region 
byly přehlíženy a tlumeny na úkor ji-
ných a hlavně se nebojme. Já jsem se 
nebál prosazovat zájmy nemocnice a 
i když jsem byl odvolán, vím, že moje 
snahy byly ku prospěchu vám všem a 
našemu městu, jehož rozvoj mi nikdy 
nebyl a nebude lhostejný.

Děkuji za vaši pozornost.      
       S úctou MUDr. Kadlec Zdeněk

V souladu se Zásadami pro vydávání zpravodaje Novoměstsko připo-
jujeme vyjádření hejtmana kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka.

Vážení čtenáři Novoměstska,
velmi mě mrzí účelové formulace  a skutečnosti viděné jen z pohledu 

MUDr. Kadlece. Nebudu se pouštět do žádné polemiky kdo je odkud, 
komu kdo fandí a nefandí, kdo ubližoval více a kdo méně a podobně. 
Pan doktor Kadlec velmi dobře ví, že Nemocnice v Novém Městě není 
na okraji zájmu, nikdo z kraje ji nechce zavírat, ani nic rušit. Na roz-
díl od pana doktora, který nemůže popřít, že on sám nám sdělil uza-
vření ORL jako hotovou věc (navíc bez opatření zajišťujících alespoň 
základní péči o tyto nemocné). Nebylo to poprvé, kdy se rozhodl bez 
jakékoliv předchozí informace zřizovateli k podobnému kroku. Ne-
míním ani v nejmenším reagovat na formulace s osobním podtextem, 
přestože právě ony mě přesvědčují o tom, že pan doktor Kadlec ne-
chce připustit, že každý manažer, stejně jako politik, může být kdyko-
liv odvolán. Zásluhy instituci neřídí. Otázku stavební akce INTERNA 
ponechám bez reakce, protože bych musel jinak použít velmi kritic-
ká vyjádření. V té stavbě přece nejde o bazén, a pokud je někdo pře-
svědčen že ano, je někde chyba. Rada kraje Vysočina rozhodovala jed-
nomyslně na základě skutečností, které jsou jednoznačně doložitelné. 
Nemám nejmenší zájem rozviřovat polemiky a vnášet neklid do Ne-
mocnice v Novém Městě na Moravě a diskutovat v osobní rovině, do 
které to MUDr. Kadlec stále posouvá. Musím však říci, že i při mé zmí-
něné návštěvě jsem před primáři a vrchními sestrami za minulou práci 
a výsledky panu doktoru Kadlecovi poděkoval a děkuji i nyní, ale jas-
ně jsem řekl, že jak bude vypadat Nemocnice Nové Město na Moravě, 
jak bude vstřícná k pacientům a jak bude úspěšná a žádaná, záleží na 
všech zaměstnancích a nejen na řediteli. Všichni si musíme ve svém 
svědomí udělat pořádek a sladit případná slova s činy, jak to bylo v mi-
nulosti, jak je to nyní i jak to bude.    

S úctou vyjádření všem čtenářům posílá MUDr. Běhounek Jiří, 
hejtman Vysočiny.

(dokončení z předchozí strany)

V pondělí 9. listopadu 2009 jsme 
po předchozí domluvě naší před-
sedkyně Aleny Albrechtové navští-
vili služebnu České policie v našem 
městě. O tuto akci byl mezi seniory 
velký zájem, sešlo se nás kolem tři-
ceti, byli jsme zvědaví, co zajíma-
vého uvidíme a uslyšíme.

Před budovou služebny nás při-
vítal její vedoucí npor. JUDr. Li-
bor Černý a v recepci budovy nám 
představil mluvčí Územního obvo-
du ze Žďáru nad Sázavou por. Mgr. 
Janu Martincovou a nprap. Petru 
Šmídovou, které o situaci v obvo-
du policie nepravidelně informu-
jí naše občany v časopisu Novo-
městsko.

Po krátkém úvodním  předsta-
vení úkolů Policie ČR  nás vedou-
cí obvodního oddělení JUDr. Čer-
ný provedl celou budovou, ukázal 
nám například vyšetřovací míst-
nost, cely předběžného zadržení, 
pracovnu s monitory pro sledo-
vání  určitých částí našeho města 
prostřednictvím kamer, kancelá-
ře, archiv, šatny a sociální zaříze-
ní pracovníků, prohlédli jsme si 
zbraně a vybavení policistů, ne-
průstřelnou vestu, která váží cca 
20 kg. Prohlédli jsme si tělocvič-
nu, ubytovací prostory, garáže, 
vozidla. O tom, že je služebna Po-
licie ČR špičkově vybavena, svěd-
čí skutečnost, že jako jediná v kra-
ji Vysočina  má také sněžný skútr, 
aby byla schopna dostihnout  ne-
ukázněné jedince v chráněné kra-
jinné oblasti. Mile nás překvapilo, 
že budova je otevřena příchozím, 
v případě potřeby je možné využít 
zdejší WC a přebalovací pult pro 
nemluvňata.

Prohlédli jsme si pracoviště ve-
doucího policie a po té jsme v 
zasedací místnosti besedovali s 
JUDr. Liborem Černým a oběma 
mluvčími policie, které mezi nás 
přijely ze Žďáru nad Sázavou. Se-

známili jsme se zde s krátkou his-
torií budovy policie – je to vlastně 
novostavba na zelené louce.

Na vybavení kamerového systé-
mu se významnou měrou podí-
lí město Nové Město na Moravě, 
vzájemná spolupráce mezi policií 
a městem je na dobré úrovni s cí-
lem chránit naše občany. Tiskové 
mluvčí nás seznámily s nejčastěji 
používanými historkami podvod-
níků  vůči seniorům. Všichni nás 
varovali, abychom nebyli důvěřiví 
k cizím osobám, abychom  zásad-
ně zamykali dům či byt a nikoho 
cizího nevpouštěli dovnitř.

Znovu jsme si připomněli, že v 
současné době existuje propoje-
ní mezi hasiči, záchrannou lékař-
skou službou a policií a je tedy jed-
no, které telefonní číslo v případě 
potřeby vytočíme.

Na závěr nám byly předány le-
táčky Policie České republiky, kte-
ré radí seniorům, jak se chovat  a 
chránit v různých situacích, napří-
klad jak se chránit před okrade-
ním, jak předcházet riziku přepa-
dení, jak se vyhnout podvodu, jak 
zabezpečit majetek, jak se chovat v 
silničním provozu, zapamatovat si 
alespoň jeden z důležitých telefon-
ních kontaktů 158, 156, 155, 112 a 
150.

Toto naše vzájemné setkání seni-
oři  – Policie ČR nebylo první. Po-
prvé jsme spolu besedovali prá-
vě před rokem 3. listopadu 2008 v 
Klubu seniorů.  

Chtěli bychom všem příslušní-
kům Obvodního oddělení Poli-
cie ČR v Novém Městě na Moravě, 
především pak vedoucímu  oddě-
lení npor. JUDr. Liboru Černému 
poděkovat za jejich přístup k nám 
seniorům. V jejich činnosti v rám-
ci hesla POMÁHAT A CHRÁNIT 
jim přejeme hodně úspěchů.

Libuše Topinková 
a Božena Sáblíková

Exkurze do služebny Policie ČR 
v Novém Městě na Moravě
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Adventní dílny 2009
Horácká galerie

25. listopadu – 18. prosince
 Tilda’s – populární 

bavlněné hračky
Přijďte si vyrobit hračku nejen pro 
své ratolesti. Můžete si ušít panen-
ku, anděla, šnečka nebo medvíd-
ka. S sebou si přineste bavlněné 
látky s různými vzory a vatelín, 
popřípadě duté vlákno na výplň.
 Tea bag holding – skládání 

z čajových sáčků
Touto jednoduchou technikou 
můžete vyrobit ozdoby na stro-
meček, do okna nebo jimi vyzdo-
bit krásně zabalený vánoční dá-

rek. Vsaďte na detail!

Bližší informace a přihlášky: 
Bc. Simona Divilová Zobačová

Tel.: 566 654 225, E-mail: simona.
zobacova@hg.nmnm.cz

 Adventní věnce
Již tradičně si u nás v dílně může-
te uvázat adventní věnec, kterým 
si můžete vyzdobit stůl či dveře. S 

sebou si vezměte 4 svíčky  
a střední polystyrenový korpus.

 Grafické novoročenky
Překvapte své blízké originálním 
vánočním či novoročním přáním. 
Můžete si vybrat ze dvou grafic-
kých postupů, tisku z výšky nebo 
z hloubky. Vzhledem k variabilitě 
techniky ji s malou pomocí zvlád-

nou i děti od 4 let.
 Trojrozměrná Tiffany vitráž

Okouzlila vás vitráž dělaná tech-
nikou Tiffanyho? Zkuste si touto 
technikou vytvořit prostorový vý-
robek na slavnostní tabuli nebo 

ozdoby na vánoční stromeček.

Bližší informace a přihlášky: 
Bc. Eva Kulková, DiS.

Tel.: 566 654 216, E-mail: eva.
buchtova@hg.nmnm.cz

Na všechny dílny
je nutné se předem přihlásit!

Doba trvání jedné dílny 
je cca 90 minut.

Cena jedné dílny 60 Kč, 
pro člena GK 30 Kč

Lidové slavnosti a jarmarky v roce 2010
Rada města schválila termíny a 

předběžný program lidových slav-
nosti a komerčních jarmarků pro 
rok 2010. Již druhým rokem se v 
N. Městě s kladným ohlasem veřej-
nosti daří programově a obsahově 
oddělovat lidové slavnosti spojené 
s prezentací lidového řemesla a do-
provázené kulturním programem 
od komerčních trhů.

Na rok 2010 jsou schváleny ter-
míny trhů:

7. května (pátek) Jarní trh se ši-
rokou škálou zboží. Akce bude 
spojena s Otevíráním mlýnku 

v Horáckém muzeu.
3. prosince (pátek) – Mikuláš-

ský trh se širokou nabídkou zbo-
ží, zabíjačkou a prodejem vánoč-
ních stromků.

Termíny lidových slavností:
19. – 20. června (sobota, nedě-

le) Setkání Nových Měst Evropy 
– Tradiční slavnost Nového Měs-
ta Nova Civitas s řemeslným a his-
torickým jarmarkem bude součástí 
dalšího bohatého kulturního pro-
gramu připravovaného na 32. se-
tkání Nových Měst Evropy

15. srpna (neděle) Pouťové ra-

dovánky u Kostelíčka - Klasic-
ká pouťová slavnost s jarmarkem, 
pouťovými atrakcemi a kulturním 
programem se uskuteční na Malé 
ulici a v parku Koruna.

27. srpna (pátek) Novoměstský 
festival medu aneb sladké ukon-
čení léta – Tradiční slavnost medu 
s ochutnávkou medových výrob-
ků, s řemeslným jarmarkem a pre-
zentací lidových řemesel.

27. listopadu (sobota) Advent 
anebo rozsvícení vánočního stro-
mu.

(dle materiálů pro radu města)

Už čtu sám aneb genetická metoda čtení na 1. ZŠ
Pedagogové naší školy již řadu 

let s úspěchem vyučují v prvních 
ročnících techniku čtení genetic-
kou metodou. V čem tato metoda 
spočívá? Základem jsou velká tis-
kací písmena, která děti neskláda-
jí do slabik a následně pak jednot-
livé slabiky do slov, jako u klasické 
analyticko-syntetické metody, ale 
vytváří z jednotlivých písmen rov-
nou celé slovo. Dítě se v dnešní 
době totiž setkává s tištěným pís-
mem téměř na každé kroku – ná-
zvy obchodů, titulky v novinách 

apod. Proto je tato metoda dětem 
nejen velmi blízká, ale i naprosto 
přirozená.

Rychlost nástupu čtení, nejen 
slov, ale i vět a jednoduchých tex-
tů, je téměř neuvěřitelná. Ve velmi 
krátké době jsou děti schopny pře-
číst jednoduchou pohádku či pří-
běh.

Máte-li doma budoucího prv-
ňáčka, jste i se svými ratolestmi sr-
dečně zváni na akci žáků letošních 
prvních ročníků nesoucí název Pa-
sování na čtenáře, která už potře-

tí proběhne ve středu 2. prosince 
2009 na přístavbě 1. ZŠ od 15.00 
hodin.

Správně se rozhodnout a vybrat 
pro své dítě školu, kterou bude ná-
sledujících devět let navštěvovat, 
není úplně jednoduché a zodpo-
vědně to může udělat jen ten, kdo 
viděl a vytvořil si svůj vlastní ná-
zor. Využijte tedy tuto příležitost a 
přijďte se přesvědčit o šikovnosti 
žáků i jejich pedagogů.

Mgr. Pavlína Poláčková, 
učitelka 1. ZŠ

Jedním z držitelů ceny Česká hlava 2009 
se 16. listopadu stal i Doc. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.

Rodák z Nového Města na 
Moravě a někdejší student no-
voměstského Gymnázia Vin-
cence Makovského v současné 

době pracuje v Ústavu fotoniky 
a elektroniky AV ČR. 

Prestižní cenu získal za vý-
zkum a vývoj nových originál-

ních optických biosenzorů pro 
studium molekulárních inter-
akcí a rychlou citlivou detekci 
chemických  a biologických lá-
tek.

Optické biosenzory jsou pří-
stroje, které umožňují stanovo-
vat extrémně nízké koncentra-
ce chemických a biologických 
látek optickými metodami. Na 
rozdíl od tradičních laborator-
ních technik jsou biosenzory 
schopny detekovat látky přímo v 
místě jejich výskytu a navíc vel-
mi rychle. Proto se mohou dob-
ře uplatnit při ochraně životního 
prostředí, v lékařské diagnosti-
ce, kontrole kvality a nezávad-
nosti potravin a dalších důleži-
tých oblastech.  

Jiří Homola patří v oboru vý-
zkumu a vývoje biosenzorů ke 
světové špičce a je vysoce me-
zinárodně uznáván. Vede od-
dělení zabývající se výzkumem 
optických senzorů v Ústavu fo-
toniky a elektroniky AV ČR,  
zároveň působí jako profesor 
na University of Washington, 
(USA) a na University of Oulu, 
(Finsko).

Na snímku Jiří Homola s cenou 
Česká hlava,  odborné informace 
převzaty z www.ceskahlava.cz

Horácké muzeum

Mikulášský trh 
s širokou nabídkou 
různorodého zboží
pátek 4. prosince 

Vratislavovo nám. 8 – 17 h.

• Výstava ke 130. výročí otevření 
Základní školy na Vratislavově ná-
městí. (otevřeno do 12. 12. ) 

• Obraz - odraz duše Putovní vý-
stava centra služeb pro podporu 
duševního zdraví „Klub v 9“ (za-
řízení Oblastní charity Žďár n.S.). 
(otevřeno do  2. 1.)



Nový ředitel
novoměstské nemocnice
by měl být znám již 3. prosince.

Kraj Vysočina požádal radu měs-
ta N. Města, aby jmenovala zástup-
ce města jako člena výběrové ko-
mise. Rada města do výběrové 
komise jmenovala starostku města 
Zdeňku Markovou. Výběr z kandi-
dátů na místo ředitele Nemocnice 
Nové Město na Moravě proběhne 
právě 3. prosince.                      EJ

Letošní teplý podzim přeje venkovním pracím. Chodníky a plochy veřejné zeleně na Komenského náměstí se daří 
dokončovat podle plánu. 

Finance pro 
pohledeckou školu

Při aktualizaci rozpočtu na le-
tošní rok projednávala rada měs-
ta žádost příspěvkové organiza-
ce Základní škola L. Čecha, jejíž 
součástí je i pohledecká malotříd-
ní škola, o dokrytí nákladů na pro-
voz  a pedagogický proces pohle-
decké školy v tomto roce, a to  ve 
výši 72 tis. Kč.

Pohledecká škola se v posled-
ních letech potýká s nedostatkem 
žáků. Pokud počet žáků dvoutříd-
ní školy poklesne pod 24, je třeba 
dokrýt výdaje na provoz ze zdro-
jů města. V Pohledci navštěvu-
je školu v letošním školním roce 
19 žáků. 

Přestože v radě města zazně-
la otázka, zda by nebylo účelnější 
pohledeckou školu pro nedostatek 
žáků uzavřít, většina radních žá-
dost podpořila. 

„Věřím, že i v budoucnu se poda-
ří provoz školy udržet. Že demo-
grafický vývoj bude příznivý. Po-
kud bude v Pohledci realizována 
kanalizace, je možná i další byto-
vá výstavba. Kdybychom školu  za-
vřeli, už bychom ji velmi obtížně 
otevírali,“ sdělila starostka města 
Zdeňka Marková.

Jedním z důvodů poklesu žáků je 
i to, že za svízelné ekonomické si-
tuace školy není možné zde otevřít 
např. družinu. Někteří obyvatelé 
tedy raději posílají děti do N. Měs-
ta. Pokud bude počet dětí ve škole 
dále klesat, jistě se otázka uzavření 
školy bude opět projednávat. Zále-
ží proto  i na samotných občanech 
Pohledce, zda budou nebo nebu-
dou vlastní školu ohrožovat.      EJ

Před schvalováním rozpočtu na rok 2010
(dokončení z titulní strany)
Akce Čistota vod řeky Dyje se 

bude konkrétně týkat nové kanali-
zace v Pohledci, Maršovicích a čás-
ti Nového Města. 

Další velkou investicí plánova-
nou  na rok 2010, v částce přes 
10 mil. Kč,  by měla být velká re-
konstrukce kanalizačních sítí, vo-
dovodního řadu a základní infra-
struktury (např. veřejné osvětlení, 
parkovací plochy) v okolí obyt-
ných domů v blízkosti nemocnice, 
které N. Město odkoupilo od kraje 
Vysočina. Tato kanalizační síť ani 
vodovodní řad dosud nejsou v ma-
jetku Svazku vodovodů a kanali-
zací Žďársko, a to právě pro jejich 
špatný stav. Město již při převo-
du  „nemocničních“ bytů do svého 
majetku garantovalo, že sítě budou 
uvedeny do řádného stavu.

Mezi menší investiční akce města 
v roce 2010 by mělo patřit dobudo-
vání veřejného WC ve dvoře poli-
kliniky. V letošním roce se dokon-
čení nezdařilo, objevil se zásadní 
problém s rekonstrukcí kanálu a 
jeho  napojením  na hlavní řad. V 
současné době se zde inztenzivně 

pracuje a jakmile bude možné při-
pojení, bude se moci začít i se sa-
motnou stavbou v prostoru urče-
ném pro WC. Komplikovaný byl 
i výkup pozemku potřebného pro 
zbudování opěrné zdi a  pro pro-
pojení dvora s budoucí včelařskou 
zahradou. Do červnového Setkání 
Nových Měst Evropy však již bude 
vše jistě hotovo.

Při sestavování návrhu rozpočtu 
bylo třeba škrtat. Nejvíce se škrty 
dotkly provozních výdajů, všech-
ny jsou navrhovány pod úrovní 
roku 2009. Velké škrty, respekti-
ve odsunutí „pod čáru“, se týkaly 
i investic. Původní návrhy překra-

čovaly finanční možnosti dvojná-
sobně.  

Takovýmito uvažovanými a te-
oreticky možnými investicemi v 
případě příznivého vývoje daňo-
vých příjmů jsou zejména chodní-
ky – např. chodník spojující Tyršo-
vu ulici s náměstím Komenského,  
chodníky a celý veřejný prostor 
mezi kulturním domem a protější-
mi obytnými domy, rekonstrukce 
infrastruktury na Drobného ulici. 

Důležité je, že všechny plánované 
investice je město schopno hradit z 
vlastních zdrojů, nepočítá s dluho-
vou službou.

 EJ

Od června do poloviny září 2009 
probíhala generální rekonstrukce tě-
locvičny ZŠ Nové Město na Moravě, 
Leandra Čecha 860.  Jednalo se o re-
konstrukci elektrorozvodů, vzdu-
chotechniky, dozvuku, podlahy a 
zateplení. V podstatě šlo o druhou 

etapu modernizace tělocvičny po 
celkové opravě sociálního zařízení a 
šaten. Náklady na druhou etapu či-
nily téměř  2 mil. 400 tis. Kč

Opravou tělocvičny se zlepšily 
kvalitní podmínky pro výuku žáků 
a sportovní využití novoměstské ve-

řejnosti v rámci oddílů tělovýchovné 
jednoty - TJ.

Ředitelství školy ve spolupráci s ve-
dením TJ věří, že zařízení bude slou-
žit ke spokojenosti všech bez své-
volného ničení vnitřního zařízení 
tělocvičny a bude bezvýhradně do-
držován pracovní řád tělocvičny.

Mimo generální opravu tělocvičny 
uskutečnilo vedení školy řadu dal-
ších oprav a investičních akcí. Jed-
nalo se o rozvod vody a kanalizace 
v hlavní budově školy – celková re-
konstrukce. Dále oprava střechy na 
Základní škole v Pohledci, malování 
v budově školy a další opravy.

Realizace uvedených akcí se mohla 
uskutečnit jen díky pochopení a po-
moci zřizovatele, to znamená vedení 
města Nového Města na Moravě.

     Mgr. Bohumil Havlík, 
ředitel školy

Celková rekonstrukce tělocvičny 
Základní školy Nové Město na Moravě, L. Čecha 860
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Názory z místních částí N. Města: Život na vesnici není nudný
Říkají nám „vesničtí burani“. Ne-

máme velkolepé kulturáky, honos-
nou radnici (ačkoliv i na provoz 
těchto zařízení ve městě přispíváme 
ze svého rozpočtu), místo plesů po-
řádáme jen obyčejné zábavy pod ši-
rým nebem. Nemáme centrální vy-
tápění, kino, ani bazén. Náš život se 
točí především kolem (pro někoho 
malicherných) obyčejných věcí.

Chceme, aby naše vesnička byla 
pěkná a aby si naše děti měly kde 
hrát. Hřiště už se nám vybudovat 
podařilo, teď se o něj pravidelně sta-
ráme. A možná mnohem lépe, než 

lidé ve městech. Ve městě se o zeleň 
postarají zaměstnanci úřadu nebo 
najatá firma. My se musíme postarat 
sami. Dlužno přiznat, že ne všich-
ni přiloží ruku k dílu. Ale pár (mož-
ná naivních) nadšenců se tu sejde 
vždycky. 

Snažíme se i o to, aby to u nás žilo. 
Pro děti organizujeme karneval a 
dětský den a věřte nebo ne, rok od 
roku se na tyto akce sjíždí čím dál 
více lidí z města. Usilujeme o to, aby 
se tu konaly zábavy pro mladé (s vět-
šími, či menšími úspěchy). V letoš-
ním roce se nám podařilo uspořá-

dat setkání harmonikářů, na které se 
sjely téměř čtyři stovky lidí. Za tímto 
úspěchem ale byly týdny tvrdé dři-
ny. Nemáme placené úředníky, kte-
ří nám kulturní akci zorganizují. Ve 
všem se musíme spolehnout leda 
sami na sebe. Máme fungující hasič-
ský sbor, fotbalový klub a maminky 
na mateřské dovolené se pravidelně 
schází v místní „hasičárně“. 

Díky novému přerozdělování fi-
nancí z městské pokladny jsme teď 
konečně (více méně) pány nad svým 
rozpočtem. Nemůžeme si moc vy-

skakovat, peněz je málo a leccos se 
nám při dělení nepozdává. Na dru-
hou stranu ale musíme ocenit sna-
hu města přistoupit ke společnému 
jednání a pokusit se najít společnou 
řeč.

Jsme rokytenští patrioti. Někdy 
možná trochu prudcí a přímočaří, 
ale věřte, že to nemyslíme zle. Chce-
me jen podobné podmínky, jako lidé 
ve městě. Když už jsme místní částí 
Nového Města na Moravě, tak ať ne-
jsme jeho ostudou, ale chloubou 

            Osadní výbor Rokytno

SOUT ŽNÍ KUPON 

NEJKRÁSN JŠÍ VÁNO NÍ STROME EK MÁ ÍSLO

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

Soutěž o nejkrásnější vánoční stromeček
Každé roční období má něco do 

sebe, ale paní zima má tak trochu 
výsadní postavení – přináší s sebou 
zvláštní kouzlo – kouzlo Vánoc.

K výzdobě města a vánoční atmo-
sféře přispějí letos i žáci prvního až 
pátého ročníku a školní družiny 
naší školy. Jedenáct nazdobených 

smrčků se stane její součástí a vy 
je budete moci obdivovat i hod-
notit. Během prvního adventního 
týdne se objeví před budovou ško-
ly na Vratislavově náměstí a ozdo-
bit je přijdou desítky dětí z 1. ZŠ. 
Na vás už pak bude ocenit jejich 
kreativitu.

ky na webových stránkách školy 
- http://zs1.nmnm.cz. Zde také na-
jdete přehled soutěžních stromků 
včetně jejich obrázků a informace 
o hlasování.

Konečný verdikt po sečtení všech 
hlasů se žáci dozví 22. prosince a 
vítěze čeká sladká odměna.

Věříme, že stromečky nebudou 
každým dnem ztrácet na své kráse, 
neboť žáci nasměrovali svoji snahu 
k tomu, aby naše náměstí bylo o 
vánočních svátcích krásnější a tím 
víc by se ještě umocnilo kouzlo Vá-
noc.         Mgr. Pavlína Poláčková, 

učitelka 1. ZŠ

Hlasovat v soutěži, kterou připra-
vili žáci a učitelé 1. stupně ve spolu-
práci se školním časopisem Puclík, 
můžete až do pondělí 21. prosin-
ce. Buď soutěžním kuponem, kte-
rý si vystřihnete zde a vhodíte do 
schránky školy – vchod vedle Ko-
merční banky - nebo elektronic-

Policie nesouhlasí s pevnou 
překážkou na kruhovém objezdu

Vedení města již delší dobu uva-
žuje o vypsání soutěže na výtvar-
né dílo, které by na novoměstském 
kruhovém objezdu – ve vstup-
ní bráně města – symbolicky a re-
prezentativně vypovídalo o histo-
rii města, nebo jeho poloze, nebo 
připomenulo výtvarné či sportov-
ní tradice.

V minulých dnech se však k za-
tím uvažovanému záměru nekom-
promisně a jednoznačně vyjádřila 
Policie ČR.  Nedá souhlas k umístě-
ní jakékoli pevné překážky na stře-

dovém ostrově okružní křižovat-
ky silnice I/19 v Novém Městě na 
Moravě. Přitahovalo by pozornost 
účastníků dopravního provozu.

„Přitom v České republice i v za-
hraničí jsou vyzdobené kruhové 
objezdy běžné. Chceme otevřít jed-
nání s policií, neradi bychom vypi-
sovali soutěž, aniž by se nám poda-
řilo realizovat výtvarný návrh. Jestli 
se podaří do roku 2013 něco zají-
mavého na kruhovém objezdu mít, 
je skutečně otázka“, dodala starost-
ka města Zdeňka Marková.      EJ



Stomatologická pohotovostní služba
Ošetření je poskytováno v době 9 – 12 hod.   
28. 11. MUDr. Havlíčková, nám. Republiky 63, ZR, 29. 11. MUDr. Zrieka, 
Tyršova 223, V. Bíteš, 5. 12. MUDr. T. Konečný, Žďárská 73, NM, 6. 12. MUDr. 
Stalmachová, Vír 172, 12. 12. MUDr. Matonoha Jimramov 265, 13. 12. MUDr. 
Janoušek, U Hřiště 552 Měřín. Aktuální změny na www.nnm.cz.

Límcovka modrá - Stropharia caerulea
Klobouk sytě modrozelený nebo tmavě zelený. Pokožka klobouku je 

slizovitě mazlavá. Lupeny zpočátku šedofialové, později fialově hnědé. 
Dužnina bělavá. Vyskytuje se mimo les s oblibou pod kopřivami. Velice 
podobná je límcovka měděnková, která roste v jehličnatých i listnatých le-
sích. Má blanitý prsten na třeni. Oba druhy jsou jedlé.

Fotografováno 25. 10. 09 v Novém Městě na Moravě, ulice Tyršova. 
Barevné foto na poslední straně.                                         Oldřich Pojezný

NOVOMĚSTSKÉ BLOUDĚNÍ
sobota 28. listopadu 2009

Přijďte si vyzkoušet, jak dobře umíte číst mapu svého města a jak 
rychle zvládnete oběhnout či obejít trať, kterou pro vás pořadatelé z SK 
Orientační sporty Nové Město na Moravě připravili.

Nenechte si ujít trochu toho adrenalinu na počátku adventu!

Závod se bude konat 28. 11. 2009 v novoměstských ulicích a parcích se 
startem na středisku TJ (mezi přístavbou I. ZŠ a atletickým stadionem).  
Můžete přijít kdykoliv od 14:00 do 16:00 hodin. S sebou běžecké obleče-
ní a obutí. Nebo alespoň vycházkové. Pokud máte buzolu, vezměte si ji 
s sebou. Vše ostatní vám zapůjčíme.

Budou připraveny tratě jak pro ty, kdo si budou chtít tento přírodní 
sport vyzkoušet, tak i pro pokročilejší. Pro malé i velké, děti, teenagery, 
dospělé i důchodce. Vše vám na místě vysvětlíme. Navíc si budete moci 
své cílové časy porovnat s těmi nejlepšími nejen z našeho klubu. 

Více najdete na stránkách našeho klubu http://osn.hyperlink.cz/
Těšíme se na vás. 

INZERCE
• Koupím garáž nebo pozemek 
na stavbu garáží v NM. Tel. 607 
854 123
• Přenechám hrobové místo na 
katol. hřbitově v NM, rám a po-
mník, tel. 602 940 375

• Prodám přívěsný vozík za osob-
ní auto, velká kola, náhradní kolo 
a vpředu naváděcí kolečko. Tele-
fon 603 891 013
• Prodám obrazy od Václava Jí-
chy. tel. 603 168 120 

tel./fax: 566 615 270

NEJVĚTŠÍ VÁNOČNÍ KOUTEK                   

 500 druhů vánočního zboží
 čokoládové ozdoby na stromek
 ván. balicí papír 1metr 5 ks 18,50
 svítící andílci ze skla pro štěstí

 velký výběr svíček a ozdob

Maxi výběr HRAČEK za nízké ceny
 200 druhů her a hlavolamů   
 dětský notebook a šicí stroj

 kočárky, postýlky, houpací koně
 stolní fotbal, vysílačky, pokladny
 světlo lampa tekutá láva 259,-Kč
VÝPRODEJ  zásob-až 70% sleva                 

„Oči Vám půjdou kolem,
z toho zboží u nás skladem.“

OTTO granule pro psy 
20 + 4 kg 500 Kč
PURINA PRO PLAN: 

• adult kuře 15 kg 1420 Kč
• light   kuře 15 kg 1530 Kč
• adult large 15 kg 1530 Kč
• adult large athletic 15 kg 1530 Kč
• puppy large 15 kg 1530 Kč
• puppy large athletic 15 kg 1530 Kč
• adult losos 15 kg 1700 Kč
různé množstevní slevy

Firma

Chovatelské potřeby
Ondřej Svoboda

Palackého náměstí 33 (u Pasáčka)
Nové Město na Moravě

tel.: 566 618 126

Vážení inzertní zákazníci,
redakce Novoměstska Vám všem děkuje za zájem nabízet své služby a 

výrobky prostřednictvím zpravodaje Novoměstsko. Věří, že i letos společ-
ně dobře zvládneme každoroční velký zájem o inzerci na konci roku.

Využijte, prosím, doporučení, aby Vaše inzerce vyšla včas:
*Pro inzerci s vánoční nabídkou je vhodné využít číslo 22 s plánovaným 

datem vydání 11. prosince. Objednávky přijímáme do středy  2. prosin-
ce do 12 hodin. 

*Pro poděkování zákazníkům a novoroční přání doporučujeme využít 
číslo 23 s plánovaným datem vydání 23. prosince (část nákladu se mezi 
čtenáře dostane až po vánočních svátcích). Objednávky přijímáme do 
pondělí 14. prosince do 12 hodin.

NONSTOP
TAXI

723088 915,

607  927 698,  723 925 389

AUTOŠKOLA   ČERNÝ
Horní 30, 591 01 Žďár nad Sázavou,
                  tel. 566 622 811, 602 755 196,
                                 autoskola@jihlavsko.com

zahajuje kurzy k získání řidičského oprávnění 
pro skupiny A, B, T, C, E, D   

 -  věrnostní sleva  
 -  vánoční sleva 1000 Kč pro účastníky v těchto kurzech

Žďár nad Sázavou, hotel FIT, 3. patro 
10. prosince 2009 v 15,00 hod.
Nové Město na Mor., CK Hejkal Tour, Vratislavovo nám. 116 

8. prosince  2009  v 15,00 hod.

Další služby: počítačová učebna, škola smyku, jízda Brnem, 
Jihlavou, možnost splátek

Akreditované školící středisko pořádá školení Zdokonalová-
ní odborné způsobilosti řidičů , hotel FIT, Horní 30, Žďár nad 
Sázavou pro řidiče nákladní dopravy a autobusů (držitele pro 
fesních průkazů) 12., 28. a 29. prosince 2009 od 8 hod. 
Pořádáme školení Profesní způsobilosti řidičů k získání profesního prů-
kazu pro řidičské průkazy sk. „C“ nebo „D“ v rozsahu 140 vyuč. hodin
Z kapacitních důvodů je nutné se nejméně 8 dnů předem objednat 
na tel. 566 622 811.

SFK Vrchovina válí
Jednoduše řečeno fotbal v Novém 

Městě na Moravě zažívá BUM… V 
novodobé historii je to nejlepší se-
zona Spojeného fotbalového klubu 
Vrchovina. Skoro deset let se klub 
věnuje hlavně výchově mládeže,  
ve svých řadách má kvalitní trené-
ry, kteří se o toto podhoubí  velmi 

dobře starají.  V současné době má 
klub ve dvanácti týmech desítky 
aktivních fotbalistů a fotbalistek, 
kteří nastupují ve všech věkových 
kategoriích od nejmenších přípra-
vek až po ženy a někteří reprezen-
tují klub i ve vrcholných soutěžích 
v jiných oddílech. 

Podzimní polovina sezony skon-
čila nejlépe, jak jen mohla. „Mla-
díci“ z Vrchoviny, jak o prvním 
týmu píší někteří novináři, se usa-
dili na první příčce nejvyšší kraj-
ské soutěže. Je to vůbec popr-
vé v historii této soutěže a navíc 
po patnácti zápasech mají náskok 
sedmi bodů před největší z kon-
kurence, Polnou.  Je třeba zůstat 
na zemi, přestože  se po celém mi-
kroregionu hovoří o postupu do 
MS - divize. Tým musí jít od zápa-
su k zápasu a poctivě přistoupit k 
nabídnuté šanci. Mužstvo naváza-
lo na zlepšené jarní výkony. Záda 
prvnímu týmu spolehlivě kry-
je rezerva Vrchoviny, která si vel-
mi solidně počíná na šestém místě 
v I. B třídě. Naše ženy, které hra-
jí Moravsko-slezskou divizi, sku-
pinu JIH, společně vedou tabulku 
s Kostelcem na Hané. Naši doros-
tenci také v divizi drží velmi přija-
telné  6. místo v tabulce, když své 

manko ze začátku soutěže  dohá-
něli až v závěru podzimu. Velkou 
radost nám dělají týmy žáků, star-
ší jsou druzí za Pacovem a mlad-
ší tabulku vedou společně s Havl. 
Brodem. Tři týmy přípravek si ve-
dou také velmi solidně, ty kraj-
ské  drží lepší střed tabulky a ne-
mají odehrána všechna utkání, to 
okresní „béčkové“ je v tabulce na 
třetím místě.

Vedení klubu chce poděkovat 
všem hráčům a trenérům za od-
vedenou práci v roce 2009 a pře-
je pevné zdraví,  pracovní poho-
du a sportovní formu do nového 
roku 2010. Dále je třeba poděko-
vat všem sponzorům  a  fanouš-
kům, kteří vytvořili svým povzbu-
zováním více než domácí prostředí 
v naší novoměstské aréně a v hoj-
ném počtu byli aktivní i na hřištích 
soupeřů. 

za vedení Roman Wolker, 
místopředseda klubu

Podrobnější informace o městské vyhlášce týkající se nakládání s bi-
oodpadem rostlinného původu a systému nakládání s komunálním 
odpadem, slíbené do tohoto čísla, zveřejníme v některém z následují-
cích vydání zpravodaje.
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Stačí jednou zavolat!

777 76O 96O

774 420 004

 až 5O OOO Kč

 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

 nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz

Hledáme nové obchodní zástupce

RPSN od 199,71%

k03-0043_SMP_92_5x68_5_BW.indd 1 12.11.2009 12:32:47

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 poukázky

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

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

Penzion u Martina
zvěřinové hody 
4. – 13. prosince 
tel. 566 618 966

ZEDNICTVÍ
Josef Ondřejka

Maršovice 82

Provedu veškeré zednické 

práce, obklady, dlažby aj.

Mob. 777 675 223

INZERCE
• Podám obrazy krásné  krajiny  od  
malířů. Hanych R.,  Štembera O., p. 
Balíček K.  tel: 739 148 728
• Prodám Carvingové lyže rakous-
kého výrobce PALE TX 13, délka 
157cm, zabalené nepoužité, Sjezdo-
vé lyže  Sporten ALPINE GT 10 - 

175 cm- cena dohodou. tel: 739 148 
728
• Prodej bytu 3+1, OV, CP 95,6 m2, 
2. patro, čtyřbytový dům, po rekon-
strukci, balkon, lodžie, 2 sklepy, ga-
ráž, zahrádka s pergolou, NM, tel: 
603 935 883.
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Zajistíme kompletní cateringové služby pro Vaše:
- firemní akce (školení, firemní oslavy, 
 vánoční večírky, ...)
- soukromé oslavy
- rauty
- svatby
- vernisáže

                                            - degustační zážitkové menu (pro více osob)

  Nabízíme Vám gastronomii na vysoké úrovni.
Pomůžeme Vám zajistit reprezentativní prostory dle Vašeho přání.

www.catering-vysocina.cz
kontakty: 602 358 480 nebo 602 588 395

Catering Vysočina
…pro každou příležitost 

INZERCE
• 27letý hledá jakoukoliv práci. tel. 
736 125 854
• Prodej druž. bytu 2+1, CP 56 m2, 
3. patro, pan. dům, po rekonstrukci, 
balkon, NM tel: 603 935 883.
• Vyměním měst. byt 2 + kk (Drob-
ného 301) za menší, tel. 774 285 464
• Vyměním měst. byt 2+1 v Bystřici 
n.P. za 1+1 nebo 1 + kk v NM, druž-
stevní doplatím.tel. 605 04 22 14 
(formou SMS nebo po 20. hod.)
• Prodám hlavní vchodové dve-
ře i se zárubní, 90, pravé, prosklené, 
ocelové se 2 panty. Prodám postel s 
úložným prostorem bez matrace. tel. 
608 311 977

• Obrazy od p. Blažíčka, p. Jambora 
koupí sběratel z Nového Města, plat-
ba hotově, čestné jednání.
Tel: 777 75 75 00.
• Prodám 2 ks zimních pmeu zn. 
Barum Polaris 2 195/65/15, vzorek 
cca 6mm, zahrádku zn. FIAT (ori-
ginál), vhodná na Fiat Bravo, Brava. 
Cena dohodou.Tel.733 118 599
• Prodám obraz  krajinu od  Josefa 
Jambora, pouze pro vážné a seriozní 
zájemce. Tel: 739 148 728
• Prodám kotel na tuhá paliva DA-
KON DOR 22, nový, nepoužitý, bez 
záruky, cena 12 tis. Kč, tel. 737 583 
286
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Neustadt an der Waldnaab

Německo, Bavorsko

Počet obyvatel: 6.000

www.neustadt-waldnaab.de

Neustadt an der Walnaab, město olov-

natého křišťálu, se nachází v maleb-

né kopcovité krajině a tvoří pomyslnou 

bránu k přírodnímu parku Hornofalcký 

les (Oberpfälzer Wald).

Na hřebenu, který na jedné straně 

prudce klesá k řekám Waldnaab a Floß, 

se tísní jedinečně zachovalé historické 

městečko. Památkově chráněné městské 

jádro tvoří domy s pestrobarevnými ští-

tovými průčelími, farní kostel sv. Jiří a 

zámecká sídla Lobkoviců.

Velkým zážitkem je pro každého ná-

vštěvníka sledování umělecké výroby a 

zušlechťování neustadtského skleněné-

ho křišťálu. 

Nahoře: Třebaže se ven-
kovní teploty v polovině 
listopadu šplhaly do pře-
kvapivých výšek, už začí-
náme pomýšlet na bílé Vá-
noce. Pokud nebudou bílé, 
budou alespoň rozsvíce-
né. Pracovníci Technic-
kých služeb – TS zavěšo-
vali elektrické osvětlení na 
vánoční strom dne 19. lis-
topadu. V sobotu 28. lis-
topadu v 16,30 hodin se 
světélka při slavnostním 
„Rozsvícení adventu“ roz-
září. Druhá řada: Novo-
městský Klub seniorů na 
exkurzi v novoměstské slu-
žebně Policie ČR. Více na 
str. 5. Třetí řada: Máte 
doma sbírku něčeho zají-
mavého? Autíček? Bons-
aí? Kaktusů?... Přihlaste 
se organizátorům červno-
vého Setkání Nových Měst 
Evropy. Vaše sbírka může 
zaujmout a potěšit tisíce 
diváků a ještě si třeba vyle-
títe balonem do oblak. Více 
v textu Za dobrý nápad… 
na str. 2. Dole vlevo: Lím-
covka modrá – více na str. 
9. vpravo: Kačenám od 
Cihelského rybníka v těch-
to dnech vůbec není zle. 
Teploty nad nulou a spous-
ty ochotných krmičů. 


