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Regecentrum a Nové Město na Moravě jako centrum cestovního ruchu v dalším desetiletí
Vize rozvoje města byly vždy a za
každé politické reprezentace spojeny s rozvojem cestovního ruchu.
A podíváme-li se dnes do schválených zásad územního rozvoje kraje, najdeme mezi šesti městy, která
mají jasný potenciál k ekonomickému rozvoji a růstu, i Nové Město na Moravě. Dalšími městy jsou
Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov,
Třebíč a Žďár nad Sázavou. Zásluhu na tomto výsostném postavení má i skutečnost, že Nové Město na Moravě pomalu zvyšuje počet
obyvatel na rozdíl od naprosté většiny měst, kde dochází k poklesu. Zmapování prostoru, historie
a detailní znalost statistických údajů dalo odborné firmě jasnou odpověď. Nové Město na Moravě nikdy
nebude průmyslovým centrem. Pro
svůj rozvoj musí jednoznačně využít potenciál, který je výjimečný.
Tím je geografické položení, čistota
ovzduší a hodnota nejvyšší, atraktivita krajiny a přírody, kulturní a
sportovní tradice. Možný rozvoj je
bytostně spojen s pořádáním světových soutěží v běžeckém lyžování
a biatlonu. Nové Město na Moravě
se tak skutečně může stát uznávaným evropským centrem. Ale také
nemusí. Záleží na každém z nás.
Na pracovitosti i osobní odvaze jít
do neznámého a zaplnit dosud bílá
místa. Velkou bolestí celého regionu je absence komplexní a atraktivní nabídky infrastruktury a kvalita
poskytovaných služeb.
Odvážným, ale dobrým krokem
je v tuto chvíli rozhodnutí města napomoci rozvoji města a regionu v oblasti poskytování slu-

žeb cestovního ruchu. Po detailní
prezentaci klíčových informací k
regeneračnímu centru, za účasti
zpracovatele žádosti a odborníka
v oblasti evropských fondů a téměř
dvouhodinové diskusi na jednání
zastupitelstva města, bylo 14 hlasy
z 21 přítomných schváleno podání žádosti o dotaci. V diskuzi zazněla řada otázek a odpovědí, ale
i nesouhlasných názorů z řad členů opozice. Přesto bylo rozhodnutí zastupitelstva z roku 2006 potvrzeno.
V přímé konfrontaci s ekonomickou krizí zcela přirozeně znějí obavy, zda je takováto investice právě
v tomto čase vhodná. Představuje zadlužení města a tím i omezení jiných, budoucích investic. A až

absurdně se jeví skutečnost, že právě v době světové ekonomické krize mohou být investiční náklady ve
výběrovém řízení díky ceně prací i
materiálu sníženy na minimum. Že
doba výstavby může přinést práci
stavebním firmám, které ovlivňují ekonomiku celé země. A pokud
jde o zadlužení města, které na první pohled vypadá děsivě, je srovnatelné se zadlužením rodiny, jež
si koupí auto na leasing. Ano, město se bude muset v budoucích výdajích uskrovnit. Ale jeho provoz a život rozhodně nejsou ohroženy.
Uzávěrka výzvy, která je určena strategickým projektům v oblasti cestovního ruchu na území
krajů Vysočina a Jihomoravského,
byla 6. ledna. Žádost byla podána.

Na zpracování projektu se podílela
vedle úřadu města řada odborníků a konzultantů v oblasti projekčních prací, hoteliérství i provozu
bazénů a wellness. Projekt prošel v minulých dvou letech mnoha
konzultacemi i na Úřadu regionální rady, prezentacemi před politickou reprezentací na úrovni kraje.
Byl kladně hodnocen a doporučen
k dalšímu dopracování do výzvy
projektů se strategickým významem pro region. Na tomto místě
je nutné zdůraznit, že bez získané
dotace nebude možné výstavbu realizovat.
Zdeňka Marková, starostka města
Na odboru Regionálního rozvoje a
stavebního úřadu MěÚ je možné seznámit se s detaily celého projektu.

Rozpočet

Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude
město hradit v plné výši ze svých
vlastních zdrojů a nebude zapojovat
žádné půjčky nebo bankovní úvěry.
Do krytí ztráty budou zapojeny nevyčerpané zdroje z roku 2009 a přebytky hospodaření z minulých let.
Důvodů takto vysokého schodku je hned několik. Jeden z nich
můžeme nalézt v příjmové části rozpočtu. Zde došlo v souvis-

losti s celosvětovou hospodářskou
krizí k velmi razantnímu poklesu v největší složce příjmů města
- v daňových příjmech. Největší
pokles, téměř 10 mil. Kč, jsme zaznamenali právě u daně z příjmů
právnických osob, ale i další daňové výnosy jako např. daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti nebo daň z příjmů fyzických
osob ze samostatně výdělečné čin-

nosti se propadly oproti roku 2009
téměř o 20 %. Ostatní složky příjmů nebyly hospodářskou recesí
zasaženy a jsou přibližně na stejné
úrovni roku předešlého. Výjimkou
jsou pouze kapitálové výdaje, které
dosahují pouze poloviční výše rozpočtu roku 2009, protože se v příštím roce neplánují výraznější prodeje majetku města.
(dokončení uvnitř listu)

Nového Města na Moravě
na rok 2010
Zastupitelstvo města na svém posledním loňském řádném zasedání dne 15. 12. 2009 schválilo předložený návrh rozpočtu na rok 2010.
Rozpočet pro rok 2010 byl navržen
a schválen jako schodkový s plánovanou ztrátou ve výši 108,3 mil. Kč.

110 let organizovaného včelařství v Novém Městě

Vzpomínka
D n e
10. ledna
u p l y nu l
smutný
rok, kdy
nám odešel náš tatínek, dědeček
a strýc
Antonín
Vaculík. Kdo jste ho znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.
rodina Vaculíkova
11. 1. 2010 uplynulo smutných
pět let, kdy u společného stolu postrádáme našeho manžela, tatínka,
dědečka, tchána pana Karla Klempíře.
S láskou vzpomíná rodina.

Narození
15. 12. Marek Hradil
16. 12. Eva Maršálková
22. 12. Lýdia Huďová
29. 12. Natálie Hudcová

Sňatky
21. listopadu
Lenka Jizbová Jan Krupík
23. prosince
Lucie Ganzwohlová Jakub Martaus

Jubilanti
4. 1. Marie Jandová
7. 1. Zdeněk Filipi
13. 1. Adolf Slezák
15. 1. Zdeněk Gabriel
18. 1. Marie Adámková
22. 1. Milada Vlčková
23. 1. Vladimír Žák
27. 1. Marie Sáblíková
31. 1. Jindřich Sobotka

75 let
75 let
75 let
75 let
75 let
87 let
80 let
80 let
87 let

Úmrtí
18. 12. Lenka Slezáková
(1967)
18. 12. Jan Slezák
(1964)
24. 12. Zdeněk Vanický
(1930)
26. 12. Jiří Tulis
(1926)
27. 12. Marie Kirchnerová (1919)
27. 12. Naděje Šírová
(1930)
(v poslední době žila v Brně)
28. 12. Drahoslava Komínková (1945)

Těžko se dnes dopátráme doby,
kdy člověk zjistil, že ty veliké podivné mouchy nejenom píchají, ale že produkují cosi lahodného, cosi sladkého. Každopádně
med je doplňkem lidské stravy
odnepaměti. Co víme zcela jistě, je, že včelařský spolek v Novém Městě na Moravě funguje
nepřetržitě už 110 let. Na stránkách Novoměstska bychom pro-

Kino
16. so ve 20 h
Zemský ráj to napohled
ČR 2009, komedie, 119 min, přístupný, premiéra, 65 Kč - Dospívání bývá složité, zvlášť když se píše
rok 1968, venku se prohánějí cizí
tanky a doma se střídají tatínkové.
Šlo udržet si radost ze života, city
pro lásku a chuť na smích?
20. st ve 20 h
Dokonalý únik
USA 2009, thriller, české titulky, 98
min, do 15 let nevhodný, premiéra, 70 Kč - Mladý pár tráví líbánky
na Havaji. Setká se se skupinou turistů, kteří probírají děsivou vraždu jiného páru…
23. so ve 20 h
Můj život v ruinách
USA 2009, romantická komedie,
české titulky, 96 min, přístupný,
premiéra, 65 Kč - Americká profesorka nemá štěstí v lásce. Rozhodne se vrátit do země svých předků
a doufá, že zde najde lásku a kouzlo života.
27. st v 17,30 h
Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů
USA 2009, animovaná komedie,
česká verze, 94 min, přístupný, 65
Kč - Nová „doba ledová” zavede
hrdiny i diváky do podzemního
světa dinosaurů. Do země plné nebezpečí a tajemných míst.
30. so ve 20 h
3 sezóny v pekle
ČR/SR/Německo 2009, drama, nevhodný do 12 let, premiéra, 75 Kč Nacházíme se v roce 1947 po Ježíšku, v poválečném Československu,
kdy lidé ještě věří ve změny pozitivního druhu.

Horácká galerie
•
•
•
•
•

Kamil Lhoták – Chlapecké sny (leden)
Ivan Štěpán - Oheň, sklo, kov, spolutvůrce. (do 7. února)
Věra Frömlová – Z malířské tvorby (do 28. března)
Růžena Magniová – Barevné povídání (do 31. ledna)
Náš školní rok - (do 31. ledna)

Horácké muzeum Vás zve
Výstava Kouzelný svět hraček je v Horáckém muzeu k vidění do 27. 2.
Hračky pocházející ze soukromých sbírek, ze sbírek Horáckého muzea,
Regionálního muzea ve Žďáru nad Sázavou a Městského muzea v Bystřici nad Pernštejnem zaujmou jistě nejen dětské návštěvníky, ale i ti dávno
dospělí si určitě rádi zavzpomínají na své dětství.
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to v tomto roce rádi připomněli jeho historii. Budeme nahlížet
nejenom do kroniky Základní
organizace Českého svazu včelařů, ale rádi bychom vám, čtenářům Novoměstska, přiblížili
zajímavosti, které s tímto užitečným koníčkem souvisí. Dozvíte
se, jaké druhy medu máme a jak
se liší. Jaké další produkty včelaři od svých včeliček získávají.
Chtěli bychom vám nabídnout
také zajímavé medové recepty, kterými byste si mohli zpestřit svůj jídelníček. Průběžně vás
budeme informovat o práci včelaře v průběhu roku, stejně tak
o aktivitách, které novoměstský
včelařský spolek chystá v průběhu roku, ve kterém si připomíná
110. výročí svého založení. Možná tím někoho z vás inspirujeme
k tomu, aby rozšířil řady včelařů
na Novoměstsku. Vždyť včelaření je krásné v tom, že se mu může
věnovat kdokoliv bez rozdílu sociálního postavení. Dokladem
toho může být, že už u založení
našeho spolku stáli řídicí učitelé, správci školy, rolníci, rychtář
i pekař. O včelaření se odjakživa
zajímali jak učenci na univerzitách, duchovní, tak zruční řemeslníci i umělci. I dnes se z tohoto koníčka může těšit manažer
podniku stejně tak jako jeho zaměstnanec. Každopádně si můžete být jistí tím, že mezi včelaři
jste v dobré společnosti.
Pojďme v tomto úvodním článku otevřít kroniku ZO Českého
svazu včelařů v Novém Městě.
Kronikář do jejího úvodu vepsal
slova, která stojí v zápisu z členské schůze, která se konala krátce po založení spolku 17. břez-

na 1901: „I nyní je včelka vzorem
pilnosti a pracovitosti, čistoty, pořádku, i nyní pracuje do úpadu.
A naše Čechy drahé i Moravěnka
milá mají podnes hojně pramenů
medodatných, kterých je využitkovati třeba. Nám, přátelé milí,
schází spíše včel a včelařů, avšak
včelařů rozumných, zkušených,
kteří by se včelami řádně zacházeti dovedli, nám schází tisíce úlů
včel, jež by rosu mednou hojně se
naskytující, sesbírati a do úlů k
užitku obecnému ukládati mohly. Avšak včelky přinášejí ještě jiného užitku. Poletujíce z květinky
na květinku, způsobují přenášením pelu zúrodnění jich, jsou tedy
pomocnice plodu i semen, což velikou důležitost pro polní hospodářství a zahradnictví má. Z uvedeného poznáváme, že rozumně
včelařiti jest užitečné, výnosné
hospodářské zaměstnání, poskytující dobrý pramen vedlejších
příjmů. A proto přátelé milí, hleďte si včelaření, rozšiřujete a zvelebujte je dle možnosti! Nenechte se
zastrašiti léty hladovými, po hladových přijdou léta dobrá a vynahradí nám ztrátu.“
A to platilo před tisíci lety, stejně tak před sto deseti lety a platí to i dnes. A věřme, že to bude
platit i v letech následujících.
Vždyť si stačí připomenout citát
vědce Alberta Einsteina, ve kterém vyslovil nepříznivou předpověď: „Když vymřou včely, lidstvu budou zbývat jenom čtyři
roky života.“ Budeme rádi, když
články o včelaření budou pro vás
poučné, zábavné, užitečné a pro
někoho možná i inspirativní.
Petr Hladík ZO ČSV
Nové Město na Moravě

Klub seniorů
po 18. 1., 15 h., DPS - Cestujeme Jižní Amerikou po stopách Inků.
Promítá a vypráví Mgr. Jiří Kadlec
po 25. 1., 15 h., DPS - Cvičení na židlích a chvilka s písničkou.

Z významných výročí
1. 1. 1965 zemřel v N. Městě Alois Podloucký (akademický malíř, 45. výročí úmrtí, narozen 24. 4. 1890 v Zámku Žďáře)
6. 1. 1990 zemřel v Praze Arnošt Košík (akademický sochař, 20. výročí
úmrtí, narozen 13. 5. 1920 v N. Městě)
10. 1. 1920 se v Křídlech narodil Jan Blažek (akademický malíř, 90. výročí narození, zemřel 5. 9. 1981 v Uherském Hradišti)
13. 1. 1885 se v Kundraticích u Rozsoch narodil ThDr. Josef Křenek
(teolog, 125. výročí narození, zemřel 15. 6. 1949 v Praze, je pochován na
evangelickém hřbitově v N. Městě, pomník navrhl Vincenc Makovský)
22. 1. 1990 zemřel v N. Městě Bohuslav Pleva (umělecký knihvazač, 20.
výročí úmrtí, narozen 2. 3. 1903 v Sázavě, je pochován na evangelickém
hřbitově v N. Městě)
24. 1. 1915 se v Brně narodila Vítězslava Kaprálová (hudební skladatelka a dirigentka, 95. výročí narození, zemřela 16. 6. 1940 ve Francii v
Montpelier)
30. 1. 1945 zemřel v Anglii Ing. Jaromír Nečas (ministr sociální péče, 65.
výročí úmrtí, narozen 17. 11. 1888 v N. Městě)

Brzy bude možno v Novém Městě zakoupit čerstvé mléko z automatu
Koncem ledna by měl být na Komenského náměstí, v průchodu
mezi obchodním domem a evangelickým kostelem, instalován automat
na mléko. Mléko do něj bude dodávat soukromý zemědělec Marek Jínek ze Zubří.
Z obsáhlého textu publikovaného
na www.zdarskevrchy.cz Helenou Zelenou Křížovou vybíráme část rozhovoru s Markem Jínkem:
Jakým způsobem automat funguje?

Mateřské centrum

Zvoneček
při DDM Klubíčko
herna pro děti vždy od 8:30 hodin
18. 1. Kurz masáží pro děti Naučíme se pomocí aromaterapie a
láskyplných doteků zlepšit stav
alergiků, astmatiků, upevnit citové vazby v rodině a také zklidnit
svoje děti. Kurz se skládá ze tří lekcí (18. 1., 25.1. a 1. 2.), vede Jana
Hlávková. Kurzovné za tři lekce 300 Kč. S sebou pohodlné oblečení, podložku pro dítě a ručník. Je
nutné se předem přihlásit: 777 822
612 nebo sobotkova@klubicko.eu

Dům dětí
a mládeže Klubíčko
16. 1. - Filmové dopoledne Pokud tě již omrzely klasické filmy
z televize, tak přijď do našeho klubu, kde se dozvíš nejen novinky
z filmového světa, ale vždy si nějakou novinku pustíme a budeme
mít také možnost nad daným filmem diskutovat. Vstupné 30 Kč
23. 1., 9,30 h. – Jam, dopoledne s
hudbou.
29. 1. Zájezd do zábavního komplexu Babylon v Liberci spojený s výukovým zábavným programem Zelená energie, možnost
koupání v Aquaparku, procházka
v zrcadlovém labyrintu, oběd. Odjezd v 5:00 od DDM, cena 690 Kč,
v ceně: neomezený vstup do Aquaparku, iQparku, zrcadlového labyrintu a oběd. Více informací a foto
na www.centrumbabylon.cz. Děti
mladší 8 let pouze v doprovodu rodičů, nad 8 let mohou jet na výlet
i bez rodiče. S sebou: plavky, ručník, hygienické potřeby. Přihlášky
do 20. ledna v Klubíčku, více na tel.
777 822 614.
30. 1., 9,30 h. – Grafická dílnička:
Vyzkoušíme si tisk pomocí lisu.
Jsou pro vás připraveny již hotové matrice. A šikovnější si pomocí rydel vyryjí originální obrázek.
Pro děti od 8 let. Vstupné 50 Kč, s
sebou přezůvky.

Na přepravu mléka máme dvěstělitrové nerezové tanky. Je to zařízení uzpůsobené nejen na přepravu
mléka, ale zajišťuje i jeho míchání
a stálou teplotu. Je to vlastně jediné zařízení, které s mlékem přichází do styku. Tank se umístí do mléčného baru a napojí se na automat.
Zákazník přijde a může si nechat
naplnit láhev čerstvým mlékem. To
znamená, že otevře výdejní okénko,
vloží láhev, po vhození určité částky
zmáčkne tlačítko a do láhve se mu
nacedí mléko.
Láhve musí být speciální, nebo
lze přijít s čímkoliv?
Zákazník může přijít s čímkoliv.
Ale pokud zrovna nádobu na mléko zapomene, má možnost využít
další výhodu mléčného baru, kterou je automat na prodej lahví. K

dispozici budou láhve plastové i
skleněné, půllitrové i litrové. Další
součástí automatu na láhve je i měnička mincí, která bude pro mnohé
zákazníky určitě velmi vítaná.
Kolik bude stát litr mléka v
mléčném baru?
Uvažujeme o patnácti korunách
za litr. Mléko budeme dodávat naprosto čerstvé, automat je vybavený zařízením, které prodej zablokuje ve chvíli, když by tam mléko bylo
déle než dvacet čtyři hodin. Po čtyřiadvaceti hodinách automat přestane mléko vydávat.
Jakým způsobem bude ošetřena
kvalita mléka a nezávadnost?
Dvakrát nebo třikrát do měsíce
budou odebírány vzorky přímo z
automatu. Ty budou zpracovávány
v laboratoři. Zákazník bude mít ale

možnost hlídat některé parametry
nezávadnosti sám. Na displeji automatu bude ukázána teplota mléka
a čas, v kolik hodin bylo mléko dovezeno. Při výdeji mléka je zajištěna
nezávadnost tak, že prostor samotného okénka výdejního automatu je po ukončení výdeje a uzavření automaticky vypláchnut horkou
párou.
Na co všechno bude mléko testováno?
Hlavní je tuk, ten by měl být okolo
čtyř procent, takže půjde o čerstvé
plnotučné mléko. Dalšími důležitými parametry jsou somatické buňky a celkový počet mikroorganismů. To jsou hlavní tři parametry,
které by měly zajímat i zákazníky.
ptala se Helena Zelená Křížová,
www.zdarskevrchy.cz

rozpočet a rozpočet města na rok 2010 byly
Názory zastupitelů: Státní
schváleny, aneb dobrá nebo špatná rozhodnutí
Vážení, dovolte mi, abych volně navázal na můj článek zveřejněný před časem v našem novoměstském tisku a podělil se s Vámi
o několik názorů na současné dění
kolem nás.
Státní rozpočet byl našimi volenými představiteli schválen a bez
velkých výhrad podepsán panem
prezidentem. Je opět schodkový.
Další zadlužování státu se zabrzdit
nedaří. A tak státní dluh neuvěřitelně narůstá. Zapojit do státního
rozpočtu peníze naší budoucí generace a dlouhodobě dluh nesplácet je trestuhodné. To si nedovolí
nikdo, stát ano! Odkud může přijít exekutiva na volené představitele za jejich nekvalitní práci? Společná dohoda na politické úrovni
ve věci úhrady státního dluhu je
rovna nule.
Nejmenovaný poslanec na moji
otázku, co s tím státním dluhem
budete dělat, odpověděl: „Z toho
nás už hlava bolet nebude.“ Věřte,
že takovou odpověď jsem skutečně nečekal. A tak mějme alespoň
naději, že „ti naši“ budoucí reformátoři se teprve někde vzdělávají a
nepřijdou příliš pozdě.
Které straně dáme svůj hlas v příštích parlamentních volbách? Straně, která bude slibovat, zadlužovat,
nebo té, která nám utáhne opasky?
Kdo z představitelů politických
stran vzal na sebe odpovědnost
za špatná rozhodnutí?
Krize zavírá podniky a roste nezaměstnanost. Kde skončí snižováni příjmů od finančních úřadů do rozpočtů měst a obcí, nikdo
neví! O protikrizovém opatření
politikové jen hovoří. Iniciátor tvrdé reformy by prozatím zcela jistě ztratil svou pozici na politickém

výslunní. Nemáte pocit, že je podivný klid před bouří?
Prozíraví manažeři, zastupitelé měst a obcí se přiklánějí k zavádění úsporných opatření při sestavování rozpočtů na rok 2010 s
výhledem až na pět let. Mobilizují
využití vlastních finančních zdrojů pro zdárné překlenutí krizového
období. Zapojují se do řešení krize podle svých možností a zpracovaných ekonomických analýz.
Předně chrání, neprodávají výnosové majetky, které tvoří finanční
příjem města. Podporují smysluplnými investicemi především regionální podnikatelskou sféru a tím i
udržení zaměstnaností. Lehkomyslně nezadlužují své obce a města
bankovním úvěrem na pochybné
investice, finančně nepokryté, které do budoucna nesmyslně zatíží
výdajovou část rozpočtu. Neohrožují zaměstnanost, stabilitu regionu, chod úřadů měst a obcí, ale i
všech jimi řízených organizací. Pokládají příjmy od stáních či evropských fondů za nejisté a bezhlavě
na nich nestaví své rozpočty. Připraví se na nezbytnou reformu ve
financování měst a obcí ze strany
státní správy.
Rozpočet našeho města na rok
2010 byl zastupitelstvem města
schválen.
Podporuji v něm přidělené finanční prostředky na akce, které
řeší a zlepšují podmínky lidského
bytí a snažení.
Dovolte však, abych touto cestou
vznesl nejen svůj protest k megaprojektu výstavby Regecentra. Neklidná doba, výše rozpočtu, nejisté financování, umístění, kubatura
stavby, hotelová kapacita a ekonomika postavená na pravidelných

příjmech z cestovního ruchu. Podle mého názoru je za těchto podmínek utopické se domnívat, že
výstavba i budoucí provoz Regecentra budou pro město výhodné a
přínosné. Hospodaření obdobného zařízení v německém Saském
Novém Městě (12 tis. obyvatel) je
prokazatelně ztrátové.
Kde někteří zastupitelé berou jistotu v navrácení výdajů na výstavbu Regecentra? Získáme skutečně
všechny státní i evropské přislíbené finance? Bude Evropa opravdu
tak štědrá i po celou dobu průběhu stavby?
Na posledním jednání zastupitelstva města jsem podal dva protinávrhy, které najdete na internetových stránkách města. Smyslem
návrhů bylo naznačit účelnější vynaložení finančních prostředků.
První návrh řeší přípravu a posléze realizaci ochranného polderu
(ochranné hráze, Pohledec-Kaňásky), který by chránil občany i jejich
majetky v povodí Bezděčky a Bobrůvky před povodněmi.
Druhý návrh se týká získání majoritního postavení města při stanovení ceny tepla pro odběratele (město, občané) z kotelny K 4
- Hornická.
Na Novoměstsku stále omílaný
význam slova strategie přenechme
na bitevní pole, abychom si nerozbili ústa. Vážení občané, nechce
to pouze kousek selského rozumu
a oprášit žebříček hodnot našeho
města? Přehodnotit reálné finanční možnosti města a potřeby našich škol a našich občanů?
Hodně zdraví v novém roce a
vždy úspěšná rozhodnutí Vám čtenářům přeje Petr Pejchal, zastupitel za KDU-ČSL.
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Rozpočet města na rok 2010
(pokračováníí z titulní strany)
Dalším důvodem schodku hospodaření jsou velké investiční výdaje,
které jsou na příští rok naplánované. Schválená částka na investice je na
úrovni 134 mil. Kč a je rozdělena na infrastrukturu (24,1 mil. Kč), bytový a nebytový fond (10,4 mil. Kč), školství (1,3 mil. Kč), sport a turistika
(66,6 mil. Kč), ostatní (14,3 mil. Kč) a investice v místních částech (17,3
mil. Kč). Seznam jednotlivých schválených investičních akcí s plánovanými výdaji pro příští rok je přílohou k tomuto článku.
Podobně jako na úrovni státního rozpočtu i v rozpočtu města se hledala
úsporná opatření, a to hlavně v provozní části. Správci jednotlivých kapitol měli za úkol do 1. kola projednávání předstoupit s návrhem rozpočtu
pod úroveň roku 2009. Po 1. kole byla výše provozních výdajů stále neu-
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spokojivá, proto došlo k dalšímu snižování. Provozní výdaje byly oproti
původnímu návrhu sníženy celkem o 27,8 mil. Kč a dostaly se na úroveň
92 % rozpočtu upraveného roku 2009. V níže uvedené tabulce můžete
srovnat výdaje na jednotlivá odvětví s předešlými roky. Jediná odvětví,
kde se nepodařilo snížit výdaje pod úroveň roku 2009, je kultura a sociální
věci. Na odvětví kultura je příčina v pořádání akce Setkání Nových Měst
Evropy, na kterou jsou plánovány výdaje ve výši 6 mil. Kč. Na odvětví sociální věci se jedná o výplaty dávek sociálně potřebným občanům, ve výši
53 mil Kč, které jsou plně hrazeny dotací ze státního rozpočtu.
Úsporná opatření se dotkla také provozních příspěvků příspěvkových organizací, u kterých je město zřizovatelem. Původní požadavky ředitelů a ředitelek příspěvkových organizací byly při 1. a 2. kole projednávání sníženy celkem
o částku 3,9 mil. Kč a celkový provozní příspěvek města svým příspěvkovým
organizacím činí 31,5 mil. Kč.
(dokončení na další straně)
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Rozpočet města na rok 2010
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seznam zkratek: KD – Kulturní dům, PD – projektová dokumentace, TI – technická infrastruktura, IP SVK – investiční
příspěvek svazku vodovodů a kanalizací, VO – veřejné osvětlení, MK – místní komunikace, ÚP – územní plán, SDH – sbor
dobrovolných hasičů
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(dokončení)
Obdobně jako v roce 2009 je rozpočet rozdělen na město a
místní části (MČ) z důvodu zachování průhlednosti finančních toků. Pro rozdělení příjmů a výdajů na město a MČ byly
použity stejné klíče jako v roce 2009:
1. skutečně známé, každoročně se opakující příjmy a výdaje
dané místní části
2. klíčování průměrných příjmů a výdajů na 1 obyvatele
3. oblast školství byla klíčována dle průměrných příjmů a výdajů na 1 žáka dle školských zařízení
4. oblast lesního hospodářství byla klíčována dle % podílu
hektarové výměry porostlé plochy
Do rozpočtu jednotlivých MČ byly začleněny požadavky
osadních výborů a výsledný návrh byl příslušným osadním výborem projednán a upraven.
Bc. Tomáš Vlček
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• Prodám: etážovou postel pro 1 dítě zn. Gazel Ella nízká 90x200
cm, dřevo-smrk, p.c. 6400 Kč za 1500 Kč bez matrace, el. sporák FAGOR bílý, zachovalý – 4 roky starý, sklokeramická deska,
4 plotny, horkovzdušná trouba – cena dohodou, kovová postel
starší, vhodná na chatu a leštěná dubová skříňka – ½ prosklená a
½ celá – oboje cena doTV RADIO SERVIS PRODEJ
hodou nebo za odvoz.
Soškova 212, Nové Město na Moravě, za hotelem „Musil“
Tel.: 603 969 629
tel.: 606 585 283
• Prodám el. spoprovádí rekonstrukce antén
rák, Mora, funkční, 8
na digitální příjem TV signálu
let starý, 200 Kč. tel.
• pozemní digitální příjem
739 450 691 (9 – 19
• satelitní digitální příjem
hod.)
Zvolíme optimální řešení pro váš
• Prodám PEUGEOT
byt, rodinný dům i bytový dům.
2006 1.1.i, r.v. 2004,
SMS půjčka
první majitel, modrá
10 tis. Kč - 150 tis. Kč
metalíza, najeto 18,2 tis.
pro důchodce, zaměstnance, …
km, stav i vzhled vozu
vyřízení bez poplatků
výborný. Důvod prodepište SMS na 737 715 441
je – zdravotní stav, nutno vidět, cena dohodou, tel. 608 311 977,
Kosmetické, nehtové
566 318 358
a solární studio
• Hledám pronájem
Veronika Ptáčková
bytu 1+1 nebo 2+1 v
od 1. 1. 2010
NM.Tel. 608 784 088
na
nové adrese:
• Pronajmu byt 2+1
Palackého nám. 15
v NM, kompletně vy(ve dvoře restaurace U pasáčka)
bavený, solidním zátel. 774 620 816
jemcům. Spěchá. tel.
774 665 877
• Prodám byt 3+1
v OV na sídlišti pod
nemocnicí v NM, tel.
737 231 155
• Maminka s 2 dětmi
hledá dlouhodobý pronájem bytu s možností
trv. přihlášení. tel. 731
733 933
• Pronajmu ihned byt
3+1, ul. Luční, dlouhodobě, tel. 566 617 253
po 17. hod.
• Prodám byt 3+1 OV
v NM, Hornická ul.,
tel. 723 381 197, 723
34 34 37
5

Atletický oddíl Tělovýchovné jednoty bilancoval
Koncem roku 2009 se konala výroční členská schůze nejúspěšnějšího atletického oddílu v kraji Vysočina. Atleti z Tělovýchovné jednoty
Nové Město bilancovali rok 2009. Ten
se stal v historii oddílu nejzdařilejším a členové tohoto nepříliš velkého klubu sbírali v loňské sezoně jeden úspěch za druhým. Potvrdila se
pozitivní role nově zrekonstruovaného atletického stadionu. Tím se velice
zlepšily podmínky pro trénink a také
závody zde pořádané jsou na kvalitativně vyšší úrovni. Oddíl dobře spolupracuje s krajským atletickým svazem a dalšími organizacemi. Na svém
stadionu pořádá řadu akcí – krajské
přebory družstev mládeže, náborové
závody, Corny středoškolský pohár,
trojboj a vrhačský sedmiboj žďárské ligy mistrů. Kromě toho ještě oddíl organizuje přespolní běh Korunou za korunu, podzimní přespolní
běh na koupališti a běh na Kaplisko.
V loňském roce se podařilo také vyškolit nové rozhodčí atletiky. Nejlepší trenéři a vedoucí pracují s mládeží
a mezi nejmladšími je zájem o členství v úspěšném oddíle.
A nyní již k samotnému hodnocení roku 2009. V soutěži družstev
jsme měli juniorky, které jsme posílili o některé atletky ze Spartaku Třebíč. Děvčata suverénně postoupila
do semifinále. Toto se konalo v Sušici a naše družstvo zde překvapivě vyhrálo. Následovala účast ve finále v Pardubicích a krásné 5. místo
v celé ČR! V soutěžích jednotlivců
jsme pak měli neskutečnou úspěšnost. Z mistrovství ČR (hala, přespolní a silniční běh, dráha) jsme při-

vezli celkem 26 medailí!!! O tyto se
zasloužili Janoušová Radka, Tlustá Helena, Kubelová Jitka, Miličková Marie, Vitner Petr a Lukáš Kourek. Všichni jmenovaní jsou také
reprezentanty ČR a v loňském roce
se prezentovali ve třech víceutkáních. Vrhačka Jitka Kubelová (věkem ještě juniorka) překonala v loňském roce celkem 6x krajský rekord
v hodu diskem a v červenci poprvé
v kraji hodila přes hranici 50 metrů.
Její výkon z Mladé Boleslavi 50,30
m jí zajistil také účast na juniorském
mistrovství Evropy v Srbsku. Mimo

hod diskem také zvládá vrh koulí, kde je také medailová. Druhým
mistrem ČR je nadějný středotraťař
Petr Vitner – mistr v běhu na 1500
m a 3000 m juniorů v hale a mistr
ČR do 22 let na dráze v závodě na
1500 m.Ve své bohaté sbírce pokračoval také Lukáš Kourek, který uspěl
na každém mistrovství – hala, přespolní běh, dráha i silnice. Jeho všestrannost je obdivuhodná a je dobré,
že se z mládežnické kategorie dokázal prosadit i mezi muži. Ostatní – Janoušová Radka, Tlustá Helena a Miličková Marie jsou běžkyně

na střední a delší tratě. Také ony velmi zdařile reprezentovaly a jsou velkým příslibem do budoucna. Dorostenka Janoušová dokonce získala
medaili na 800 m mezi ženami. Helena Tlustá je mistryní ČR v běhu na
3000 m dorostenek a velmi úspěšně zvládla premiéru na trati 3 km
překážek. Pozitivně se také jeví další nadějní členové jako Petr Zimola, Lucie Maršánová, Lída Brázdová,
Radka Vášová a další. Za výsledky je
třeba také hledat vysoce kvalifikovanou práci trenérů Petra Hubáčka st.
a Petra Hubáčka ml. Velké poděkování pak patří kraji Vysočina a Novému Městu, bez jejichž podpory by
nebylo možné finančně zvládnout
celoroční aktivity a zejména cesty po
celé republice. Lze doufat, že podobná spolupráce bude pokračovat i v
letošním roce a můžeme se jistě těšit
na další starty atletů z Tělovýchovné
jednoty.
ph

Velký požár
u Hlinného

Potkali jste první lednové dny Kašpara, Melichara a Baltazara? Tedy – tři malé koledníčky a jejich dospělý (nebo
téměř dospělý) doprovod? „Každoročně se najdou další a další lidé, kteří jsou ochotni dobrovolně se na organizování Tříkrálové sbírky podílet. Do sbírky je v Oblastní charitě Žďár nad Sázavou zapojeno zhruba třináct set dobrovolníků, kteří každoročně vyrážejí do ulic v přestrojení za tři krále,“ sdělila Ing. Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity
Žďár nad Sázavou. O Tříkrálové sbírce více v příštím čísle.
6

V pátek 8. ledna navečer zachvátil
požár rekreační střediska Apolo u
Hlinného. Zasažena byla střecha objektu o rozloze 45 x 10 m, restaurace
a obytný prostor. Požár byl likvidován vodními proudy a vysokotlakými proudy. Škoda způsobená požárem činí předběžně 3 mil. Kč,
uchráněné hodnoty jsou vyčísleny
na 5 mil. Kč. Zásahu se zúčastnilo 101 hasičů z 11 hasičských sborů
s 18 kusy mobilní požární techniky.
Zásah komplikovalo velmi nepříznivé počasí, padající sníh a mráz. U zásahu byl jeden hasič lehce zraněn.
dle http://sdh.nmnm.cz

Halový turnaj ml. žáků „O pohár starostky Nového Města na Moravě“ v Novém Veselí
Dne 13. prosince 2009 se uskutečnil již 5. ročník turnaje v sálovém
fotbale mladších žáků ,,O pohár starostky“, pořádaný klubem SFK Vrchovina. Turnaj byl velmi kvalitně
obsazen, zúčastnily se ho tři divizní
celky této věkové kategorie kraje FC
Vysočina Jihlava, FC Slovan Havl.
Brod ,,A´´, HFK Třebíč, FC Velké
Meziříčí a dva celky hrající v popředí krajského přeboru, týmy FC Slovan Havl. Brod ,,B“ a domácí tým
SFK Vrchovina.
Původně měl mít turnaj šest účastníků, ale tým FŠ Třebíč se k turnaji nedostavil. Hrálo se v nádherné
sportovní hale, kterou můžeme házenkářům z Nového Veselí jen tiše
závidět. Hrálo se systémem čtyř hráčů v poli plus brankář. Hrací čas byl
stanoven na 2 x 10 minut. Nám, jako
domácímu celku, se turnaj nevydařil. Měli jsme špatný vstup do turnaje, hned v úvodním zápase proti
FC Slovan Havlíčkův Brod „A“ jsme
prohráli 4:0. V druhém utkání proti
„B“ Havlíčkova Brodu jsme opět neuspěli. Neproměnili jsme několik samostatných nájezdů v úvodní půli,
soupeři vyšla pěkná kombinace a
Vrchovina prohrávala 1:0. Ve vyrovnaném zápase se nám již skóre srovnat nepodařilo. Takže dva odehrané
zápasy = 0 bodů. K třetímu utkání
jsme nastoupili proti týmu HFK Třebíč. Zápas nám vůbec nevyšel, ztráceli jsme míče při rozehrávce, špatně
a pozdě přistupovali k hráčům soupeře, kupili chybu za chybou a po
půli prohrávali 6:0. Hrozící debakl
jsme odvrátili v druhé půli, kdy jsme
třemi góly upravili skóre zápasu na
přijatelných 6:3 pro tým HFK Třebíč. Zápas tzv. „o všechno“ nás čekal
s týmem Velkého Meziříčí. Kluci dali
do zápasu vše, odehráli svůj nejlepší
zápas na turnaji a zvítězili 5:0. Tento
vítězný zápas nám zaručil 4. místo v
základní skupině turnaje a posunul
nás do hry o 3. místo. V utkání o medaili jsme neuspěli, proti kvalitnímu
soupeři z Třebíče nám opět nevyšel
úvod, brzy jsme prohrávali 3:0 a tím-

to výsledkem i zápas skončil. Ve finále se utkaly týmy Havlíčkova Brodu „A“ proti „B“ a o rok starší hráči
„A“ zvítězili 5:2.
Naším nejlepším střelcem byl Michal Kyselý s pěti góly, jedenkrát
skórovali Čírtek, Havelka a Horálek.
Nejužitečnějším hráčem SFK byl vyhlášen Tomáš Plocek. Nám trenérům turnaj v hale otevřel oči. V plné
nahotě se ukázalo, v čem za vyspělými celky v kraji zaostáváme. V práci s míčem v pohybu, v prostorové
orientaci, v přesnosti a časování přihrávek na hráče v pohybu, v řešení
situací dva na jednoho. Individuálně zaostáváme ve výbušnosti, startu na míč a především v obratnosti.
Dalším problémem je, že v Novém
Městě nemáme sportovní halu, tudíž hráči nemají zažité návyky v rozestavení a v systému hry v hale. Slabou náplastí na našem vystoupení
by bylo chlácholit se, že nám vinou
nemocí scházeli naši klíčoví tvořiví

hráči. Závěrem bych chtěl říci, že se
jednalo o povedenou sportovní akci,
k vidění byly kvalitní týmové i hráčské výkony, turnaj byl výborně organizován a přispěl k propagaci mládežnického fotbalu v kraji Vysočina.

Děkuji vedení klubu SFK Vrchovina za uspořádání a organizaci turnaje a starostce Nového Města na Moravě za účast a předání cen všem
zúčastněným týmům.
trenér ml. žáků Petr Roháček

Ke špičce novoměstských kuželkářů patří Michal Miko. Na snímku s pohárem za vítězství v prosincovém Štěpánském turnaji.

Pořádná zima
V pátek 8 ledna večer začalo sněžit. Sníh padal a padal a bylo ho –
mnoho. Opravdu mnoho? Někomu
se bílá zima nelíbí, jiný se jí nemůže
dočkat. Pro náš region je bílé nadělení dokonce symbolem, nyní si ho
tedy, možná jen pár dnů, užíváme
dosyta. Někdo na lyžích, někdo s lopatou v ruce…
K aktuální situaci na místních komunikacích sdělil pracovník MěÚ
Luboš Smetana: Věřím, že se nápor
sněhu dařilo v rámci možností zvládat. Vlastní údržba komunikací je
v kompetenci Technických služeb.
Ty stály před úkolem zajistit si pro

zvládnutí situacedostatečnou kapacitu mechanizace. Chodníky i silnice se v rámci možností dařilo udržovat sjízdné a průchodné. Hlavním
úkolem v nejbližších dnech bude
odklidit sníh z parkovišť a rozšířit
jak chodníky, tak zejména silnice.
V některých místech zatím nedovolují sněhové bariéry bezpečný průjezd dvěma vozidlům. Sníh je proto
potřeba vyhrnout více do stran a kde
to nepůjde tak i odvézt. K tomuto
účelu má město vytipováno několik
lokalit, např. na Malé ulici v místech
bývalých sběrných surovin, na Pavlovově ulici, u Billy atd.
EJ
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Z Mohelnice pouze 3 body
V sobotu 12. prosince jsme vyrazili
směrem Mohelnice na II. turnaj Orelské florbalové ligy mladších žáků.
První utkání jsme odehráli s posledním týmem tabulky Troubelicemi. Začátek se našim hráčům povedl skvěle, protože jsme vedli hned
po půl minutě. Následně kluci ale
neproměnili několik šancí a soupeř nás zato potrestal a srovnal na
1:1. Obdrženým gólem se naše hra
změnila. Začali jsme kazit přihrávky a zbytečně ztrácet míčky. Tento
stav vydržel až skoro do konce zápasu, kdy nás využití standardní situace přivedlo k vítězství 2:1.
Poté jsme bez přestávky nastoupili proti Blansku. Začátek se nám
opět vydařil a brzy jsme vedli 1:0. Z
dalšího přečíslení jsme trefili pouze
břevno a z následujícího protiúto-

ku soupeř vyrovnal. Začátek druhého poločasu jsme zaspali a Blansko
se dostalo do vedení. Ke konci jsme
přesunuli všechno do útoku a přestali myslet na obranu. Z protiútoků jsme dostali další dva góly. Zápas skončil výsledkem 1:4.
V posledním zápase nás čekal zatím suverénní tým z Boskovic, který měl na prvním turnaji volno a
v předešlých zápasech porazil 10:3
Blansko a 11:2 Troubelice. Začátek zápasu se nám nepovedl a už
po minutě jsme prohrávali. Soupeř
měl sice více ze hry, ale další zásah
jsme jim do poločasu nedovolili.
V druhé půli jsme se pokusili hrát
více útočně, abychom alespoň srovnali. Naše šance ale pokryl dobře
chytající brankář soupeře a my podruhé inkasovali. Pak se nám nepo-

SKI ADVENTURE
SK Orientační sporty Nové Město na Moravě zve všechny příznivce bílé
stopy na 2. ročník dobrodružného závodu dvojic po Vysočině Ski Adventure, který se koná 12.2.2010 se startem u firmy Sporten a.s.
Ski Adventure je lyžařský závod dvojic pro širokou veřejnost, orientační
vytrvalostní soutěž, které se mohou účastnit jak profesionální, výkonnostní, tak i sváteční lyžaři. Na tratích podobných závodů potkáte klasické lyžaře, lidi startující na dálkových skimaratonech, orienťáky i horolezce.
Více informací naleznete na stránkách závodu www.ski-adventure.cz/2010/
Těšíme se na vaši účast. SK OS Nové Město na Moravě

Město Nové Město na Moravě oznamuje občanům
města a jeho místních částí,
že od 1. února do 30. června 2010
je vybírán místní poplatek za komunální odpad
na rok 2010 od občanů majících na území obce trvalý pobyt.
Poplatek je stanoven obecně závaznou vyhláškou města č.1/2009
„o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“
ve výši 480 Kč na osobu a rok. Poplatek je splatný jednorázově!
Místní poplatek je možno uhradit v hotovosti na pokladně MěÚ,
Vratislavovo nám. 103:
Po, St 8:00 – 11:30 12:30 – 17:00 h
Čt 8:00 - 14:00 h

ZÁPIS ŽÁKŮ DO PRVNÍCH TŘÍD
Ředitelství I. a II. základní školy v Novém Městě na Moravě upozorňují rodiče dětí, že podle vyhlášky MŠMT bude zápis dětí pro školní rok
20010/2011 uskutečněn dne 4. 2. 2010 od 1500 do 1700 hodin. Zápis pro I.
ZŠ proběhne na přístavbě školy – ul. Tyršova 321 a zápis pro II. ZŠ v budově školy – ul. L. Čecha 860. Zápisní lístek se bude vyplňovat až při zápisu
na zvolené škole. Rodiče u zápisu předloží rodný list žáka a průkaz totožnosti zákonného zástupce. Pokud rodiče uvažují o odkladu školní docházky dítěte, předloží u zápisu písemnou žádost.
Ředitelství I. a II. ZŠ

Doručování Novoměstska
V poslední době se stále častěji objevují požadavky vícegeneračních rodin žijících v jednom rodinném domě, případně občanů žijících u někoho v nájmu na další kusy zpravodaje Novoměstsko. Redakční rada projednala tento zájem a ještě před předložením žádosti o zvýšení nákladu radě
města chce podrobněji tento zájem zmapovat a odhadnout počet případně chybějících výtisků.
Podle smlouvy s distributorskou firmou Mediaservis je do jedné poštovní schránky vkládán jeden výtisk zpravodaje. Žádáme ty rodiny, které si
přejí jiný počet výtisků, aby do redakce doručily svůj požadavek.
red.
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SYSTÉM

vedlo využít přesilovku a následně
jsme obdrželi další 2 góly. V závěru
jsme pouze snížili na 1:4.
I přes 2 prohry jsme se udrželi na
průběžném prvním místě s dvoubodovým náskokem před Blanskem, třetí Boskovice mají ale turnaj k dobru. První 2 týmy postoupí
na finálový turnaj, kde se rozhodne
o celkovém vítězi soutěže.
Jakub Čuhel, Orel jednota Nové
Město na Moravě

Jóga
v denním životě
HARMONIE TĚLA,
MYSLI A DUŠE

Jóga pro začátečníky
Aquaaerobik,
plavání rodičů
s dětmi do 4 let
a plavání kojenců,
začínají od 19. 1. 2010
ve wellness centru hotelu SKI.
Informace tel.: 605 918 261,
736 171 539.

Bruslení
zimní stadion
Žďár nad Sázavou
so 16. 1.
ne 17. 1.
so 23. 1.
ne 24. 1.
so 30. 1.
ne 31. 1.

15.30-17.00
10.15-11.45
15.30-17.00
17.00-18.30
15.30-17.00
10.15-11.45

Cvičení je vhodné pro ženy i
muže každého věku. Cvičební
hodina se skládá z relaxace, fyzického cvičení a dechového cvičení. Procvičíte si tělo, uvolníte
mysl a doplníte energii.
Každé pondělí 17,30 – 19,00 ve
fitcentru na Vratislavově nám.,
od 1. února do 7. června, vede
Jitka Kellerová, kursovné 800 Kč,
studenti, MD, nezaměstnaní a
důchodci 600 Kč.
Zájemci vyplní do 22. ledna
2010 přihlášku v IC nebo se objednají mailem na adrese:
jkellerova@gmail.com
Informace lze získat a kurzovné zaplatit 28. ledna od 16,30
do 17,30 a 29. ledna od 15 do 16
hodin v 1. poschodí Zdravěnky.

Skutek roku 2009
Na dalších stranách tohoto vydání Novoměstska naleznou čtenáři
podrobné informace o anketě „Skutek roku 2009“. Naleznou i hlasovací lístek, který mohou vystřihnout, vyplnit, a odevzdat. Protože hlasovací lístek je koncipován pouze pro hlas v jedné z devíti anketních oblastí, upozorňujeme čtenáře, že další hlasovací lístky
budou volně k dispozici na pultech Informačního centra a podatelny MěÚ.

Stomatologická pohotovostní služba
Ošetření je poskytováno v době 9 – 12 hod.
16. 1. MUDr. Bajerová, Vratislavovo nám. 12, NM, 17. 1. MUDr. Ouředníčková, Masarykovo nám. 6, V. Bíteš, 23. 1. MUDr. Chromá, Křižanov,
24. 1. MUDr. Semerádová, Palachova 35. ZR, 30. 1. MUDr. Fillová, Poříčí 11, V. Meziříčí, 31. 1. MUDr. Vorlíčková, Švermova 4, ZR. Aktuální
změny na www.nnm.cz.

Sdružení Nové Město na Moravě o.s.
vypisuje výběrové řízení na pozici ředitel /ředitelka.
Požadujeme:
• vysokoškolské vzdělání v oboru sociální práce
• praxe v sociálních službách alespoň 3 roky
• trestní bezúhonnost
• řídící a manažerské zkušenosti vítány
• schopnost práce v týmu
V případě zájmu zašlete motivační dopis, strukturovaný životopis,
kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpis z RT (ne starší 3 měsíců) do 30. 1. 2010 na adresu: Sdružení Nové Město na Moravě o.s., Drobného 301, 592 31 Nové Město na Moravě.
Informace na telefonním čísle: 733 747 069

Soutěž o SKUTEK

ROKU 2009

Nominujte osoby a organizace za jejich
dobrovolnou aktivitu na Vysočině v roce 2009
Nominace probíhají v těchto oblastech:
1 – sociální oblast
V této oblasti přihlaste osobu, která svojí osobní angažovaností pomohla při poskytování a rozvoji
sociálních aktivit vyjma těch, které by mohly být zařazeny do dalších oblastí uvedených níže.

2 – zdravotně postižení
V této oblasti přihlaste osobu, která svojí osobní angažovaností pomohla zdravotně postiženým
z Vysočiny.

3 – kultura a umění
V této oblasti přihlaste osobu, která svojí osobní angažovaností přispěla k rozvoji kultury a umění na
Vysočině.

4 – životní prostředí
V této oblasti přihlaste osobu, která svojí osobní angažovaností pomohla při ochraně životního prostředí
Vysočiny.

5 – volný čas dětí a mládeže
V této oblasti přihlaste osobu, která svojí osobní angažovaností pomohla rozvíjet práci s dětmi a mládeží
na Vysočině.

6 – oblast zdraví
V této oblasti přihlaste osobu, která svojí osobní angažovaností přispěla k podpoře zdraví na Vysočině.

7 – poradenství, osvěta, vzdělávání
V této oblasti přihlaste osobu, která svojí osobní angažovaností podpořila rozvoj vzdělávacích aktivit
na Vysočině.

8 – propagace a realizace MA 21
V této oblasti přihlaste osobu, která svojí osobní angažovaností přispěla k šíření udržitelného rozvoje na
Vysočině a propagaci místní Agendy 21 (MA 21) jako metody práce s veřejností.

9 – společenská odpovědnost ﬁrem
V této oblasti přihlaste ﬁrmu, která umožní svým zaměstnancům angažovat se ve veřejně prospěšných
projektech neziskových organizací z Vysočiny nebo která realizuje jiný program zaměřený na
společenskou odpovědnost. Mezi principy společenské odpovědnosti patří např. vytvoření a dodržování
etického kodexu zaměstnanců, boj proti korupci, vyvážení pracovního a rodinného života zaměstnanců,
rovnost příležitostí na pracovišti, ekologické chování, atp. Více informací na http://csr-online.cz
Soutěž je určena všem lidem kteří:
– nejsou lhostejní k prostředí, v němž žijí
– přemýšlejí o budoucnosti
– zapojují se do občanských a veřejně prospěšných aktivit v kraji Vysočina.
Společným cílem soutěže je vzbudit zájem veřejnosti o dobrovolné aktivity v neziskovém a podnikatelském sektoru a zároveň poděkování těm, kteří v této oblasti již něco vykonali. Každá aktivita,
která bude nominována, může sloužit jako inspirace pro aktivity další.
Vyhlašovatel soutěže: Kraj Vysočina v rámci projektu Vysočina 21 – Propagace a realizace místní Agendy 21
a udržitelného rozvoje v kraji Vysočina.

Tento projekt je podpořen z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR.
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Soutěž o SKUTEK

ROKU 2009

Od 1. 1. 2010 do 28. 2. 2010 můžete nominovat osoby a organizace,
které svojí dobrovolnou aktivitou pomohly ve výše uvedené oblasti.
Všichni nominovaní se utkají ve veřejném hlasování, které bude probíhat od 1. 3. 2010 do
30. 4. 2010. Odborný dohled nad nominacemi a hlasováním bude mít porota složená ze
zástupců kraje a neziskovek z Vysočiny. Vítěz z každé oblasti obdrží cenu Křesadlo od výtvarníka
Jana Herolda z Havlíčkova Brodu a věcný dar. Slavnostní vyhlášení a ocenění vítězů proběhne
v květnu 2010.

Pravidla soutěže najdete také na www.kr-vysocina.cz/zdravykraj
Udržitelný rozvoj je takový způsob rozvoje, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti
budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby.
Místní Agenda 21 je proces směřující k zajištění dobré a udržitelné kvality života a životního prostředí v určitém
území.
„Udržitelný rozvoj znamená, že Země ještě není ztracená“ Výherce soutěže o nejlepší slogan – Daniela Rybárová, Třebíč
Vyplněný formulář pro nominace zašlete na adresu: Zuzana Krpálková, Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 16,
587 33 Jihlava; krpalkova.z@kr-vysocina.cz; tel. 564 602 562.



odstřihnout a poslat

Přihlašovací formulář
Nominace probíhají v těchto oblastech: (označte vybranou oblast)


T

1 – sociální oblast



T

2 – zdravotně postižení



T

3 – kultura a umění



T

4 – životní prostředí



T

5 – volný čas dětí a mládeže



T

6 – oblast zdraví



T

7 – poradenství, osvěta, vzdělávání



T

8 – propagace a realizace MA 21



T

9 – společenská odpovědnost ﬁrem

Mediální partner:

Jméno nominované osoby:
Název organizace:
Kontaktní adresa, telefon, e-mail:
Jméno a kontakt navrhovatele:
Popis aktivity, za kterou je osoba/organizace nominována: (stručná charakteristika činnosti
a osoby, kdy a kde byla aktivita realizována, kolika lidem aktivita pomohla a jak…..)

Popis aktivity bude zveřejněn na internetu spolu se jménem nominované osoby a názvem organizace.
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INZERCE
• Prodám manželskou postel s polohováním hlavy a nohou, s úložným
prostorem, modré čalounění. Cena
1000 Kč. Možno rozložit jako 2 válendy. tel. 739 450 691 (9 – 19 hod.)
• Prodám: etážovou postel pro 1 dítě
zn. Gazel Ella nízká 90x200 cm, dřevo-smrk, p.c. 6400 Kč za 1500 Kč bez

matrace, el. sporák FAGOR bílý, zachovalý – 4 roky starý, sklokeramická
deska, 4 plotny, horkovzdušná trouba – cena dohodou, kovová postel
starší, vhodná na chatu a leštěná dubová skříňka – ½ prosklená a ½ celá
– oboje cena dohodou nebo za odvoz. Tel.: 603 969 629

Máte své finance pod kontrolou?
Chcete vědět, zda pojistné smlouvy odpovídají Vašim potřebám?
- pojistné částky, cena za pojištění, typ pojistky atd.
Chcete si zajistit dostatek peněz při nepředvídatelných událostech?
- dlouhodobá nemoc, úraz, invalidita atd.
Chcete mít dostatek financí na své sny a cíle?
- koníčky, studia dětí, důchodový věk, cestování atd.
Chcete investovat do bydlení?
- na rekonstrukci či koupi RD nebo bytu
Chcete si půjčit hotovost?
Poradí Vám Pavla Neubrandová finanční a pojistná poradkyně

tel: 602 565 217, e-mail: klient2010@seznam.cz
VZORKOVÁ PRODEJNA
KRUCEMBURK
tel. 569 698 705

intermont@intermont-nabytek.cz

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

55 let tradice výroby nábytku

95 % zboží k okamžitému odběru!!!
široký sortiment
nábytku – masiv
dýha, lamino
dětské a obývací
www.MONTERO.cz pokoje, ložnice,
matrace
kancelářský
a hotelový nábytek,
nábytek pro penziony
11

Setkání
Nových Měst

2010
Neuenstadt am Kocher

Německo,
Bádensko-Württembersko
Počet obyvatel: 9.550
www.neuenstadt.de
Město vděčí za svůj název skutečnosti, že původní osada Helmenbund byla
přesunuta na protáhlý hřbet mezi řekami
Brettach a Kocher. Nově vzniklá osada
pak byla pojmenována Newenstatt. Bohatou minulost tohoto půvabného městečka dokládá věžní brána, kostel a renesanční zámek. V jeho příkopech se každé
léto odehrávají amatérské divadelní slavnosti pod širým nebem.
Místní část města zvanou Cleversulzbach proslavil básník a prozaik biedemeieru Eduard Mörike svou básní „Der alte
Turmhahn“ (Stará korouhvička). Mörike
zde také jako farář několik let působil.
Město se nachází na okraji půvabné rekreační oblasti zvané Hohenlohne, která
ukrývá mnoho starobylých hradů.

NOVOMĚSTSKO - vydává město Nové Město na
Moravě. Redaktorka: PhDr. Eva Jašková, redakce
a administrace: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové
Město na Moravě, telefon 566 650 253, 724 984 857,
e-mail: zpravodaj@nmnm.cz http://noviny.nmnm.cz.
Tiskne Horácká tiskárna Nové Město na Moravě.
Registrační značka OÚ 3714-1491. Nevyžádané rukopisy
a fotografie se nevracejí. Názory autorů příspěvků nejsou
vždy totožné s názory redakce.
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V malém ohlédnutí za
svátečními dny i sváteční náladou konce
loňského roku si snímkem Martina Drápalíka (nahoře) připomeneme skautské
zpívání koled a rozdávání
Betlémského světla u vánočního
stromu na Vratislavově náměstí dne 23.
prosince.
Druhá řada: Žáci Základní školy ul. Malá
připravili 22. prosince
v evangelickém kostele sobě i novoměstské
veřejnosti již podruhé
milé pásmo s názvem
Vánoční koledování.
Po scénce o narození
Krista děti potěšily jak
sborovým zpěvem, tak
vystoupením několika
sólistů.
Třetí řada vlevo:
Tradiční novoměstský
vánoční kolorit dotvářel prodej kaprů na
Vratislavové náměstí a
(vpravo) bez povšimnutí nemohl zůstat ani
půvabný betlém Jany
Rusňákové instalovaný v zahradě evangelického kostela.

Vpravo: Už pod stromečkem jsme mnozí našli vkusné tričko s letním
motivem Nového Města na Moravě. Informační centrum nyní nabízí
nové barevné varianty triček se zimní siluetou Nového Města na Moravě.
Dámská a pánská trička
ve velikostech S - XXL zakoupíte za 280 Kč, dětské
velikosti 128 a 140 za 150
Kč a velikosti 104 a 116 za
130 Kč.

