
číslo 3 • ročník XX • 12. února 2010 zpravodaj Nového Města na Moravě
zdarma

Novoměstsko

Zima jak z Ladových obrázků
Sněhová peřina pokryla město a 

my dříve narození jsme se moh-
li ve vzpomínkách vrátit do dět-
ských let, kdy hory sněhu mnoho-
násobně převyšovaly naše dětské 
postavičky a čítanky zdobily La-
dovy obrázky. Pár lednových dnů 
s bohatou nadílkou sněhu, nízký-
mi teplotami i slunečními paprs-
ky dodalo kouzlo nádherné kraji-
ně. Prostě lyžařský ráj.

Krása zimy má i svoji druhou,  
nevlídnou stránku. Tuny sněhu 
nám znepříjemňují každoden-
ní život. Závěje, sněhové bariery 
a led komplikují náš pohyb pěš-

ky i autem. Město počítá, že letoš-
ní zima, včetně pořízení techniky 
na údržbu užších chodníků, nás 
bude stát téměř 6 milionů korun. 
Přesto každá, byť drobná pomoc 
vlastníků nemovitostí význam-
ně zlepší průchodnost i průjezd-
nost cest. Všem, kteří přiloží ruku 
k dílu, velmi děkuji. Děkuji i za tr-
pělivost a tolerantnost k případ-
ným nedostatkům.

Kéž krásy zimy v našich srdcích 
převládnou nad všemi zimními 
nesnázemi. 

Zdeňka Marková, 
starostka města

Krajský radní pro sociální oblast Petr Krčál 
v N. Městě navštívil nemocnici a Medin a.s.
O základních prioritách české so-

ciální doktríny v oblasti rozvoje lid-
ského potenciálu jednal na Novo-
městsku radní pro sociální oblast 
kraje Vysočina Petr Krčál. Sociál-
ní a zdravotní politika kraje Vysoči-
na jako souhrn rozvíjející a kultivu-
jící lidský potenciál, to bylo hlavní 
téma, které krajský radní Krčál pro-
jednával s ředitelkou Nemocnice v 
Novém Městě na Moravě Věrou Pa-
lečkovou a dalšími pracovníky ve-
dení této příspěvkové organizace 
kraje Vysočina. Důležitou složkou 
diskuse se stala i problematika so-
ciálně-zdravotních lůžek v Léčebně 
dlouhodobě nemocných na Buch-
tově kopci u Sněžného na Moravě.

V novoměstské nemocnici se rad-
ní Petr Krčál seznámil s jednotlivý-
mi etapami rekonstrukce interního 

pavilonu a seznámil se i s provozem 
moderního zázemí pro rehabilitaci 
nemocných. 

„Jsem rád, že novoměstská nemoc-
nice prochází postupně rozsáhlou re-
konstrukcí, která bude velmi důležitá 
pro každého pacienta, který sem při-
jde na vyšetření, nebo bude hospita-
lizován. Moderní provoz a nově vy-
tvořené zázemí pro rehabilitaci dává 
prostor pro aplikaci nových metod v 
tomto oboru. Stejně tak i propojení 
jednotlivých pavilonů slouží zejmé-
na lepší komunikaci a dostupnosti 
pacientů nemocnice. Domnívám se, 
že je třeba najít společnou řeč při ře-
šení otázky nových parkovacích míst 
pro klienty nemocnice a návštěvy ro-
dinných příslušníků,“ řekl radní Petr 
Krčál.

(dokončení na str. 6.)

Opravy historických budov  v MPZ
V rámci Programu ochrany pa-

mátek nabízejí kraj Vysočina a N. 
Město na Mor.  majitelům historic-
ky cenných nemovitostí v městské 
památkové zóně finanční příspě-
vek na opravu. V roce 2009 se pří-
spěvky v poměru 50 % vlastník ne-
movitosti, 20 % kraj Vysočina a 30 
% město N. Město na Mor. sdru-
žily u oprav domu čp. 133 na Ko-
menského nám. a u opravy stodoly 
příslušící k domu čp. 101 na Vra-
tislavově nám. Pro rok 2010 je za 

stejných podmínek doporučen k 
celkové rekonstrukci a opravě stře-
chy dům čp. 135 na Komenského 
nám. (na snímku dole).    EJ

Po návštěvě novoměstské nemocnice se dne 29. ledna krajský radní Petr Kr-
čál zastavil i  ve firmě Medin a.s.



Horácká galerie

Narození

25. 2. Božena Brožová 85 let
25. 2. Jaroslav Kadlec 75 let

Vzpomínka

2

Z významných

 výročí

• Max Švabinský – O figuře, o kra-
jině (do 4. dubna)

• Miloš Cvach – Cestou výtvarnou 
(reliéfní tvorba)  do 2. května

• Věra Frömlová – Z malířské 
tvorby (do 28. března) 

Kino
13. so ve 20 h
Samec
USA 2009, romantická komedie, 
české titulky, 97 min, nevhodný do 
12 let, premiéra, 70 Kč - Lehká ko-
medie o svůdníkovi, který si vybí-
rá zkušenější partnerky.
17. st v 17,30 h
Planeta 51
Velká Británie/Španělsko 2009, 
animovaná komedie, český da-
bing, přístupný, premiéra, 70 Kč – 
Idylku obyvatel Planety 51  ruší jen 
strach z mimozemské invaze.
19. pá v 18 h, 20. so ve 20 h
Avatar
USA 2009, dobrodružný sci-fi 
thriller, český dabing, 161 min, 
přístupný, premiéra, 70 Kč - Nej-
větší filmová událost roku! Avatar  
otevírá neuvěřitelný svět za hrani-
cemi fantazie. 
24. st v 17,30 h
Princezna a žabák
USA 2009, animovaný rodinný, 
český dabing, 91 min, přístupný, 
premiéra, 70 Kč - Klasická pohád-
ka s moderní zápletkou a veselým 
dobrodružstvím.
27. so ve 20 h
Sherlock Holmes
Velká Británie / USA / Austrálie 
2009, české titulky, akční dobro-
družný, 128 min, nevhodný do 12 
let, premiéra, 65 Kč -  V novém 
zpracování odhaluje známý detek-
tiv spiknutí, které by mohlo zničit 
celou zemi…

Dne 21. ledna uplynulo 15 let od 
náhlého úmrtí našeho drahého 
manžela, tatínka a dědečka Oldři-
cha Krejčího.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpo-
meňte s námi.     manželka Jarmila

 a dcera Eva s rodinou

10. 12. Stanislav Dvořák
16. 1. Denis Šedý
19. 1. Adéla Dvořáková 
22. 1. Martin Topinka

Jubilantka

Ing. Jaromír Nečas – bojovník proti fašismu i krizi

Cesty městy – výstava s dopravní tématikou
Ve dnech 22. února - 12. března 2010 bude ve vestibulu Městského úřa-

du v Novém Městě na Moravě vystavena putovní výstava Cesty městy při-
pravená Nadací Partnerství. Obsahem této výstavy jsou projekty, které se 
účastnily soutěže Cesty městy v roce 2009 a které jsou zaměřeny na zvy-
šování bezpečnosti provozu, zkvalitnění veřejného prostoru a optimaliza-
ci uspořádání automobilové, cyklistické, pěší a veřejné dopravy na území 
celé České republiky.

Město Nové Město na Moravě se v roce 2009 soutěže Cesty městy tak-
též zúčastnilo s projektem, který popisoval již realizované úpravy Okruž-
ní křižovatky a bezbariérové úpravy ulice Nečasovy a Palackého náměstí. 
Svým řešením se v soutěži umístilo na pátém místě.

Koncem ledna 1945 zemřel v 
britském exilu bývalý poslanec a 
ministr několika vlád ing. Jaromír 
Nečas, jeden z lidsky nejsympatič-
tějších politiků první republiky. 

Narodil se 17. listopadu 1888 
v Novém Městě na Moravě, kde 
také maturoval na místní reálce. 
Po úspěšném absolvování studia 
na fakultě stavebního inženýrství 
na brněnské technice zůstal a krát-
ce zde působil jako asistent dyna-
miky a hydromechaniky. V letech 
1912–1914 pracoval u státní sta-
vební služby na Bukovině a Zakar-
patsku. Tuto zemi a její obyvatele 
si tak zamiloval, že se sem po le-
tech vrátil.

Již od studentských let byl Jaro-
mír Nečas v bezprostředním kon-
taktu se společenským a politic-
kým děním. Zastával názor, že 
technický pokrok musí být usměr-
něn a využit tak, aby postupně 
osvobodil dělníka od těžké a jed-
notvárné práce, od bídy a strachu 
ze zítřka. Tyto názory nakonec při-
vedly mladého inženýra do řad so-
ciálně demokratické strany.

Po vzniku Československa se vrhl 
do víru politického života. Jako 
znalec poměrů začal pracovat v nej-
východnější části mladé republiky 
– na Podkarpatské Rusi. Vystupuje 
zde na obranu rusínského obyvatel-
stva proti maďarským šovinistům a 
rychle za sebou vydává publikace 
Ukrajinská otázka a Prosím za jeden 
slovanský národ (1918), o rok poz-
ději vydává práce Východoevropská 
tradice a Ukrajina a Upřímné slovo 
o stycích česko-ukrajinských.

Na Podkarpatské Rusi začal půso-
bit jako tajemník guvernéra Žatko-
viče a od roku 1920 měl podkarpa-
toruské záležitosti na starosti jako 
odborový rada Kanceláře preziden-
ta republiky. V doplňovacích vol-
bách na Podkarpatské Rusi v roce 
1924 byl Jaromír Nečas zvolen po-
slancem Národního shromáždění 
za sociálně demokratickou stranu. 
Vstoupil do nelehkého období zá-
pasů za zlepšení sociálních pomě-
rů zdejšího obyvatelstva a boje pro-
ti drancování rozsáhlého lesního 
bohatství. Poslanecký mandát pak 
obhájil i v následujících volbách pr-
vorepublikového období mezivá-
lečného Československa.

V roce 1935 se stal Jaromír Ne-
čas ministrem sociální péče v Ma-
lypetrově vládě. Tento úřad vedl i v 
dalších vládách premiéra Hodži a 
postupně si získal renomé i za hra-
nicemi republiky. Od roku 1935 
zastupoval Československo v Me-
zinárodním úřadu práce v Ženevě 
a krátce i stál v čele této instituce. 
V roce 1937 předsedal světové tex-
tilní konferenci ve Washingtonu, 
kde se setkal s prezidentem Roo-
seveltem. Navštívil řadu zemí a se-
známil se s mnoha, zejména soci-
alistickými politiky. Těchto svých 
kontaktů se snažil využít v září po-
hnutého roku 1938. Jednal několi-
krát ve Francii, zejména s předse-
dou socialistické strany Leonem 
Blumem, ale i v Anglii. V Pra-
ze pak vedl neoficiální rozhovory 
se sovětským vyslancem Alexan-
drovským.

Po Mnichovu, v období dru-

Úmrtí
19. 1. Štěpán Bittner (1981)
21. 1. Eva Cimbálníková (1937)
29. 1. Miluše Váchová (1943)
31. 1. Marie Peňázová (1937)

24. 2. 1925 zemřel v Brně Alois 
Mrštík (spisovatel, 85. výročí úmrtí, 
narozen 14. 5. 1863 v Jimramově)
7. 3. 1910 se v N. Městě narodil 
Josef Veselka (sbormistr, profesor 
JAMU, 100. výročí narození, ze-
mřel 22. 10. 1992 v Praze)

ZUŠ  Jana Štursy
• Koncert jazzové a populární hudby 

18. 2.  v 17:00 hod., sál novoměstského kina

•  Koncert sólistů 4. 3.  v 17:00 hod., aula gymnázia

•  Koncert učitelů ZUŠ a jejich hostů, 18. 3.  v 18:00 hod.,

(17. 11. 1888 Nové Město na Moravě – 30. 1. 1945 Merthyr Mawr, Wales, Velká Británie)

hé republiky, jako místopředse-
da nově vznikle levicové Národní 
strany práce a předseda jejího po-
slaneckého klubu, aktivně vystu-
poval proti fašismu i pravicové Be-
ranově vládě. Po okupaci se pak se 
souhlasem odboje stal předsedou 
Nejvyššího úřadu cenového, kde 
téměř před očima Němců zaměst-
nal řadu bývalých příslušníků naší 
armády i další odbojáře.

V lednu 1940 však musel Nečas 
uprchnout do Francie a odtud ved-
la jeho cesta do Londýna, kde se 
zapojil do práce exilové vlády. Nej-
prve ve funkci státního ministra a 
poté ministra pro hospodářskou 
obnovu. Rozpory v exilové vládě 
a zhoršující se zdravotní stav byly 
impulsy pro jeho odchod do ústra-
ní. Nejtěžší ranou pro něj byla in-
formace o deportaci jeho blízkých 
do Osvětimi. „Zprávy z domova o 
smrti jeho manželky Marie a dce-
rušky působily drtivě na jeho jem-
nou duši.“ – vzpomínal na Nečase 
jeho přítel a spolupracovník posla-
nec Václav Holub. „Jeho zdravot-
ní stav se rapidně zhoršoval a před 
koncem války Jaromír, kdesi ve Wa-
lesu – úplně osamocen – umírá.“

Karel Černý,
 poslanec Parlamentu ČR

V neděli 30. ledna uplynulo 65 let od smrti prvorepublikového a exilového 
ministra československé vlády a poslance za ČSSD Ing. Jaromíra Nečase. 

Požádal jsem proto současného poslance Karla Černého, který se zabývá 
válečnou a předválečnou historií našeho regionu, o krátké připomenutí vý-
znamného novoměstského rodáka… 

Michal Šmarda, předseda ČSSD v Novém Městě na Moravě



Dům dětí 

a mládeže Klubíčko
13. 2. , 9,30 - Veselá trička Pomo-

cí šablon či podle vlastního návrhu 

ozdobíme trika či taštičky glitrový-

mi barvami a barvami svítícími ve 

tmě. Vstupné 40 Kč, s sebou bavl-

něné tričko,  přezůvky.

20. 2., 9,30  – Jam - dopoledne s 

hudbou

27. 2., 9,30 -  Filcování v Oleš-

né Pojďte si vyzkoušet tradiční 

techniku - plstění z ovčího rouna. 

Obarvená vlna se bude plstit filco-

vací jehlou do různých kombinací 

a tvarů. Děti si budou odnášet vl-

něné zvířátko či šperk. Technika je 

vhodná pro děti od 8 let. Vstupné 

30 Kč, s sebou přezůvky 

Mateřské centrum 
Zvoneček

při DDM Klubíčko

herna pro děti vždy od 8:30 hodin

15. 2. Keramická dílna pro ma-

minky i děti Probuďte s námi svo-

ji kreativitu a vyrobte si originální 

dílko, které ozdobí Váš byt. Zpraco-

vat hlínu není těžké a tvořit budou i 

dětičky! Vede Alena Sobotková

22. 2. Velký karneval Karnevalo-

vé cvičení v maskách pro nejmen-

ší děti. S sebou jakoukoli masku. 

Vede Jindřiška Nečasová
Rada města jmenovala do funk-

ce městského kronikáře dne 25. 
ledna  Mgr. Víta Křesadla – his-
torika a archiváře. Jak věk nového 
kronikáře - 36 let, tak profesní za-
měření slibují, že bude kronika v 
dobrých rukách.

Přebíráte funkci novoměstské-
ho kronikáře, předchází Vás po-
věst odborníka. Vysvětlete, pro-
sím, blíže.

Jako pracovník žďárské pobočky 
Státního okresního archivu mám 
k historii vztah. S vedením kro-
nik mám také nějakou zkušenost, 
i když zatím jen teoretickou. Po-
řádáme v archivu pravidelná se-
tkání kronikářů regionu a v rámci 
metodické pomoci různě radíme 
a doporučujeme.

K Novému Městu a jeho histo-
rii mám navíc vztah nejen pro-
to, že zde již osm let žiji, ale hned 
při nástupu do archivu ve Žďáru 

v roce 1996  jsem jako první úkol 
získal zpracování archivního fon-
du N. Města. A s novoměstskou 
historií dávnou i nedávnou se v 
posledních letech setkávám i jako 
spoluautor Historického kalendá-
ře. S kolegou Kružíkem připravu-
jeme vydání třetího dílu na rok 
2011.

Budete pokračovat v jakýchsi 
zajetých kolejích, nebo připra-
vujete nějaké změny?

Jsou dva užívané způsoby vede-
ní kroniky. Roční zápis může být 
buď chronologický (zápis měsíc 
po měsíci) – tak byla vedena no-
voměstská kronika v minulých le-
tech,  -  nebo může být život města 
rozdělen  do jednotlivých oblastí 
(např. kultura, sport, školství, po-
časí atd.) a hodnocen za celý rok. 
Předběžně a čím dál více se při-
kláním k druhé variantě. 

Zřejmě budu hledat výpomoc 

někoho s  úhledným rukopisem, 
kdo konečný zápis v kronice kra-
sopisně vyvede, sám však připra-
vím zápis v elektronické podobě. 
Městské kroniky mají být  - a na 
požádání v zásadě jsou  - veřej-
ně přístupné. Zápis v elektronické 
podobě publikovaný na městském 
webu se veřejnosti  více přiblíží. 
Do budoucna bych také rád na in-
ternetu zpřístupnil i starší zápisy, 
zatím rozmýšlím, jestli jednoduš-
ším ofocením stran, nebo přepi-
sem, který zase umožní při vyhle-
dávání využití klíčových slov.

Co Vás jako kronikáře čeká v 
nejbližších týdnech?

Samozřejmě začnu sbírat infor-
mace týkající se roku 2009. Před-
pokládám, že si kontaktem s or-
ganizacemi, spolky atd.  časem 
vytvořím okruh spolupracovníků 
a „informátorů“.

 ptala se Eva Jašková

110 let organizovaného včelařství v Novém Městě III.
V minulém vydání Novoměstska 

jsem se zmiňoval především o vče-
laření lesním – brtnickém. Byla to 
záležitost ryze slovanská a zanikla 
někdy v 16. století, kdy se v lesích 
začalo těžit dřevo ve velkém takzva-
ně holosečí. Souběžně s tím, někdy 
od dvanáctého století, se pomalu 
rozvíjí včelaření rolnické – domá-
cí. Tehdejší včelaři – brtníci totiž 
už  věděli, že včely najdou dostatek 
obživy i mimo lesy, na polích a lu-
kách. Za včelami tak už nevyráže-
li do lesů, ale přiváželi se duté kme-
ny stromů ke svým domovům. Do 
nich pak usazovali nové roje a tím 
rozšiřovali včelí populaci. První do-
mácí úly byly úly špalkové, buďto 
ležaté nebo stojaté. Lidé začali bu-
dovat včelnice, včelničky a včelíny. 
Postupně se také vytrácí označení 
brtník. Rázem se z těchto lidí stali 
včelníci, později včelaři. Včelaření 
prodělávalo různá období úpadku i 
vzestupu. Nejvíce toto řemeslo po-
stihovaly různé válečné události. Ve 
14. století dokonce domácí – rolnic-
ké včelaření téměř zaniklo. Po hu-
sitských válkách, ale tento způsob 
chovu včel znovu ožívá. Objevuje 
se nový způsob včelaření. Včelařům 
nestačí duté kmeny a v domácnos-
tech se objevují první prkenné úly. 

Počátky tohoto domácího včelaře-
ní se však příliš nelišily od způso-
bu ošetřování včel v brtích. Včelaři 
včelí dílo podřezávali stejné jako v 
lesních úlech. V rolnickém včelaře-
ní se však ustálilo pravidlo, že včelař 
odebral včelám jednou za rok jenom 
polovinu díla, druhou polovinu ne-
chal včelám pro přežití. Včelstvo tak 
hospodář přinutil k tomu, aby sta-
vělo nové dílo a zároveň mu zajistil 
dostatek zásob na zimu. Tento pro-
ces byl důležitý pro přirozenou ob-
novu včelstva, také vosku bylo více 
a byl mnohem kvalitnější. A to už 
se pomalu dostáváme k další ka-
pitole a to včelaření racionálnímu. 
Této nové epoše velmi nahrály vče-

lařské patenty Marie Terezie a ješ-
tě před tím opatření Bedřicha Ve-
likého Pruského, která měla vést k 
rozšíření včelstev po vesnicích. Vče-
ly si musel například opatřit každý 
usedlík: celoláník čtyři včelstva, po-
loláník tři a domkář jedno včelstvo. 
Zakládaly se první včelařské ško-
ly a velkovčelaři dostávali finanční 
podporu. Lidé už celkem podrobně 
znali způsob života včel a mohli tak 
s nimi hospodařit daleko plánovitě-
ji a racionálněji. Odborným dohle-
dem nad včelařením byly pověřeny 
Vlastenecko-hospodářské společ-
nosti pro Čechy a Moravu.

Petr Hladík, 
ZO ČSV Nové Město na Moravě

Tříkrálová sbírka mujeme, že může dojít v důsledku 
ekonomické krize k poklesu objemu 
financí pro fungování našich slu-
žeb, takže výtěžek Tříkrálové sbírky 
bude možná záchranou pro některé 
ze zařízení, které by se mohlo dostat 
do finančních těžkostí.

Ing. Jana Zelená,  ředitelka Ob-
lastní charity Žďár nad Sázavou

(redakčně kráceno o děkovná slova)

gionu, pro zařízení Oblastní charity 
Žďár nad Sázavou a pro lidi v soci-
ální nouzi, bude věnována část na 
pomoc obyvatelům Haiti, postiže-
ným katastrofálním zemětřesením. 
V letošním roce by měla Tříkrálová 
sbírka dále podpořit novou službu 
osobní asistence, o kterou je velký 
zájem a která doposud v našem re-
gionu chyběla. Dále  si také uvědo-

činí 2.032.826 Kč. Výtěžek se i 
přes tolik zmiňovanou ekonomic-
kou krizi překvapivě přehoupl přes 
úctyhodnou dvoumilionovou hra-
nici. V porovnání s loňským ro-
kem je o zhruba 93.000 Kč vyšší.

Z částky ze sbírkového účtu, kte-
rá je určena k využití v našem re-

Díky nezištné pomoci Vás a Va-
šich koledníků můžeme s radostí 
oznámit, že letošní sbírka byla nej-
úspěšnější za dobu svého trvání. 
Celkový výtěžek Tříkrálové sbír-
ky roku 2010 na území žďárského 
okresu, kde poskytuje služby Ob-
lastní charita Žďár nad Sázavou, 

Klub seniorů
Masopustní merenda se nekoná, 
náhradní program je: 
po 15.2., DPS, 15 h - v 15hod. v jí-
delně DPS, nazvaný Masopust v 
penzionu
po 22. 2., DPS, 15 h. - Filmový 
dokument Petra Hladíka, šéfre-
daktora rozhlasu Region Jihlava 
„Mlynáři na Velkomeziříčsku“. Po 
promítání beseda s autorem a ka-
meramanem.

Večer dříve narozených
možná i s Jiřím Krytinářem
sobota 20. února, 19,30 h.

vinárna U Bukáčků, Malá ul.

Horácké muzeum
Výstava Kouzelný svět hraček je   
v Horáckém muzeu k vidění do 
27. 2. 

Mgr. Vít Křesadlo přebírá městskou kroniku

Recept pro vás: Medová kuřecí stehna
4 kuřecí stehna; 400 g rýže; sůl; 6 lžic medu; 2 lžíce bílého vína; 2 lží-

ce slepičího vývaru nebo bujónu z kostky; 2 lžíce balsamikového octa;           
1 lžička kečupu; 6 lžic másla; čerstvý, hrubě mletý pepř; 8 koleček anana-
su + kolečka nebo kousky ananasu do přílohy.

Propláchnutou rýži vaříme podle návodu v osolené vodě. Smícháme 
med, balsamikový ocet, víno, vývar, kečup, dvě lžíce másla, sůl, pepř a 
svaříme. Stehýnka omyjeme, osušíme, vložíme kůží dolů do medové 
omáčky a dusíme asi pět až deset minut až stehýnka změknou. Ananas 
necháme okapat, osušíme a kolečka opečeme na dvou lžících másla z 
obou stran dozlatova. Zbývající ananas  nakrájíme na kousky a spolu s 
rýží osmahneme na dvou lžících másla. Osolíme a opepříme. Stehýn-
ka, rýži a plátky ananasu rozdělíme na nahřáté talíře, pokapeme zbylou 
omáčkou a podáváme s bílým vínem.
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Proč ČSSD nepodpořila rozpočet města na rok 2010  
Novoměstští zastupitelé za ČSSD 

nepodpořili návrh rozpočtu na rok 
2010. Měli jsme k tomu několik 
zásadních ekonomických důvodů, 
které jsme sdělili v diskuzi. Naše 
připomínky však bohužel nebyly 
Radou města, ani většinou zastupi-
telstva uznány, jako hodné zřetele.

Rád bych přesto občany Nového 
Města seznámil se třemi nejvážněj-
šími výhradami ČSSD k současné-
mu hospodaření města:
1. Platný rozpočtový výhled No-
vého Města nereaguje na dopady 
hospodářské krize a vedení města 
tak ve svých plánech počítá s nere-
álnými příjmy. Konkrétně to zna-
mená, že jen v daňových příjmech 
je počítáno v následujících třech 
letech s 60 – 70 miliony korun, 
které však mít nebudeme. Platný 
rozpočtový výhled současně ztrácí 
provázanost s investičními výdaji 
na příští rok a pozbyl tak jakéko-
li vypovídající hodnoty. Zmíněné 
chyby vedou mimo jiné k tomu, 
že nejsou připravována dostatečná 
úsporná opatření a hospodaření 
města nezadržitelně směřuje k těž-
ko zvládnutelnému schodku.

2. Velké investiční akce, zejmé-
na projekt „Regecentra“, neby-
ly v souvislosti s poklesem pří-
jmů nijak upraveny. Rada města 
se rozhodla zrušit plán na výstav-
bu sportovní haly a postavit bazén, 
rekondiční centrum a luxusní ho-
tel, což sráží výši možné dotace na 
40 a méně procent. Společně s ko-
legy z ČSSD jsme navrhli konkrét-
ní změny ve filozofii projektu. Tyto 
změny měly za cíl úspory ve výši 
nejméně 150 milionů Kč. Námi 
navržená změna účelu zařízení by 
zároveň umožnila spolufinancová-
ní z fondů EU do výše 80%.  Rea-
lizace těchto kroků by tak vedla k 
zachování výše požadované dota-
ce, při současném snížení nákladů 
vynaložených městem z minimál-
ně 210 milionů korun na maximál-
ně 60 milionů korun.
3. Chybějící koncepce investičních 
akcí v Novém Městě vede k nehos-
podárnostem ve výdajích města. 
Investice jsou realizovány chao-
ticky a projekty jsou zadávány bez 
nalezení předběžné shody v zastu-
pitelstvu. Výsledkem jsou pak si-
tuace podobné té, kdy byly na ná-

městí zasazeny nové borovice v 
ceně bezmála tři čtvrtě milionu 
korun, aby byl následně vedením 
města připravován za další statisí-
ce projekt počítající s jejich opě-
tovným odstraněním.

Naše předloňská varování a oba-
vy vyvracela paní starostka Marko-
vá v únoru 2009 těmito slovy: 

„Město má dlouhodobě ročně k 
dispozici 25 mil. Kč na investiční 
záměry a případné splacení úvěrů 
… Úvěr ve výši 90 mil. Kč zaplatí-
me při ročních splátkách 15 mil. Kč 
za cca deset let, a přesto nám zbývá 
ročně dalších 10 mil. Kč, což je za 10 
let 100 mil. Kč na investice nebo na 
pokrytí vyšších provozních nákladů 
v případě, že daňové příjmy měs-
ta zůstanou na loňské úrovni a ne-
porostou.“ (Novoměstsko 3/2009). 
Věřme, že paní starostka uváděla 
správná a dobře zvážená čísla. Da-
ňové příjmy města od loňska po-
klesly o 20 mil. Kč ročně. Člověk 
nemusí být kdovíjak dobrý počtář, 
aby si spočítal, že chceme-li nyní 
splácet 15 mil. Kč, pak nám každý 
rok schází 10 mil. Kč a „na investi-
ce nebo na pokrytí vyšších provoz-

Reakce starostky města, radní-
ho města za ODS a vedoucí fi-
nančního odboru MěÚ N. Město 
na Mor. na tento text přinášíme 
na následující straně.

ních nákladů“ nezbývá nic.
Můžeme mít spoustu výhrad k 

tomu, jak bylo město spravováno 
v minulých obdobích. Jisté však je, 
že pan starosta Sokolíček nám za-
nechal přebytek rozpočtu a stříd-
mě nastavené hospodaření. Dal-
ší čtyři roky pod taktovkou paní 
Markové a „nové ODS“ pak jsou 
bohužel jen plundrováním tohoto 
dědictví. 

A co nám tedy konkrétně chtějí 
zanechat? Vedení města napláno-
valo do roku 2013 hrozivý kumulo-
vaný schodek ve výši 190 milionů. 
I to už je dnes utopií. Pravděpo-
dobnější je dosažení hranice čtvrt 
miliardy korun, při současném 
utracení 150 milionů Kč úspor a 
mimořádných příjmů z privatiza-
ce bytů. To už je částka, ve které se 
budeme všichni koupat řadu let.

Michal Šmarda, předseda 
ČSSD v Novém Městě na Moravě

Výroční zpráva Městského úřadu Nové Město na Moravě za rok 2009 o činnosti v oblasti poskytování 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v plat-
ném znění /dále jen zákon o svobodném přístupu k informacím/, je po-
vinným subjektům dle tohoto zákona stanovena zákonná povinnost zve-
řejnit vždy do 1. března výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o 
své činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona o svobodném pří-
stupu k informacím.

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

výroční  zprávu 
o své činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona o svobodném 

přístupu k informacím za rok 2009:
• v roce 2009 bylo na MěÚ Nové Město na Moravě podáno celkem 5 žá-

dostí o poskytnutí informace (všechny byly podány písemně, za fyzické 
osoby byly podány 4 žádosti, za právnické osoby 1 žádost)

• za zpracování vyžádaných informací byly uplatněny náhrady nákladů 
ve výši 30,- Kč 

• v souvislosti s poskytováním informací dle citovaného zákona nebyla 
žádná žádost odmítnuta, nebylo podáno žádné odvolání, stížnost, nebyl 
vydán žádný rozsudek soudu, nebylo vedené žádné řízení o sankcích za 
nedodržování citovaného zákona

• žádosti o informace se týkaly:
1.  zaslání zápisu z kontrolní prohlídky stavby v areálu „Výletiště“ v k.ú. 

Kadov u Sněžného před uvedením do zkušebního provozu 

2.  zahájení zkušebního provozu areálu „Výletiště“ v k.ú. Kadov u Sněžné-
ho, závazných podmínek provozu a provozního řádu výletiště

3.  nepovoleného užívání parcel v k.ú. Nové Město na Moravě k nakládání 
s odpady

4.  zaslání investičního plánu města Nového Města na Moravě na rok 2010
5.  vydání kopií vybraných rozhodnutí odboru RRÚPSŘ MěÚ Nové Město 

na Moravě 
• na vyřizování podaných žádostí o informace se podílely: odbor regi-

onálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu (RRÚPSŘ), 
odbor životního prostředí (ŽP), kancelář vedoucího úřadu (KVÚ)

• poskytování informací v telefonním nebo osobním styku je zaměstnan-
ci MěÚ v Novém Městě na Moravě považováno za samozřejmost jako 
součást jejich pracovního výkonu (podávání těchto informací není sa-
mostatně sledováno)

• ke zvýšení informovanosti veřejnosti výrazně přispívá např. dálkový 
přístup k informacím (internetové stránky města, metropolitní síť Hej-
kalnet), distribuce Novoměstska (včetně distribuce na obce ve správ-
ním území ORP Nové Město na Moravě), pravidelné konání tiskových 
konferencí vedení města s novináři, informační panel na KD v Novém 
Městě na Moravě a v I. patře budovy MěÚ.

Údaje výroční zprávy za rok 2009 jsou publikovány i  na internetových 
stránkách města www.nmnm.cz.

Mgr. Petr Hanych, tajemník MěÚ Nové Město na Moravě

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Nového Města na Moravě
Sdělujeme občanům, že měs-

to Nové Město na Moravě bude i 
v roce 2010 poskytovat půjčky z 
Fondu rozvoje bydlení  na opravy 
a modernizace rodinných a by-
tových domů a bytů, které se na-
chází  na území Nového Města na 
Moravě a jeho místních částí.

Pravidla pro použití účelových 
prostředků Fondu rozvoje byd-

lení umožňují v letošním roce   
nově čerpat půjčku i  na opravu 
nebo rekonstrukci výtahu v byto-
vých domech. Současně byla pro-
vedena změna v ručení poskyt-
nuté půjčky.

Rada města Nového Města na 
Moravě schválila dne 1. února 
2010 na svém řádném 74. zase-
dání Podmínky výběrového říze-

ní pro poskytnutí půjčky z pro-
středků FRB v roce 2010, které 
byly dne 2. února 2010 vyvěše-
ny na úřední desce města Nové-
ho Města na Moravě a současně 
umístěny i na webových strán-
kách města Nového Města na 
Moravě.

Od tohoto termínu mohou zá-
jemci podávat žádosti o půjčku, 

tiskopisy jsou k dispozici na po-
datelně nebo na finančním od-
boru města  Nového Města na 
Moravě. Poslední den pro přijetí 
žádosti je 3. březen 2010.

Případné další informace po-
skytne vedoucí finančního od-
boru Věra Strašilová, kancelář ve 
III. nadzemním podlaží, tel. 566 
650 210.



Každý územně samosprávný ce-
lek musí mít, tak jak ukládá § 3, zá-
kona č. 250/2000 Sb., o rozpočto-
vých pravidlech územních rozpočtů, 
zastupitelstvem schválený rozpoč-
tový výhled.  Dle citovaného záko-
na je rozpočtový výhled pomocným 
nástrojem města pro finanční plá-
nování rozvoje hospodářství a je se-
stavován na dobu 2 až 5 let. Musí ob-
sahovat souhrnné základní údaje o 
příjmech a výdajích, dlouhodobých 
závazcích a pohledávkách města. Při 
sestavování rozpočtu se vychází z 
platného rozpočtového výhledu, ale 
neznamená to však, že se rozpočto-
vý výhled a rozpočet mají sobě rov-
nat. Rovněž tak není povinnost sou-
časně s rozpočtem schvalovat i nový 

rozpočtový výhled. Ke změně roz-
počtového výhledu musí územně 
samosprávný celek přistoupit pou-
ze v případě, že přijme nový úvěr či 
půjčku, nebo mu je stanoven odvod 
neoprávněně použitých finančních 
prostředků. Ostatní změny rozpoč-
tového výhledu je možno provádět 
libovolně, a to i několikrát do roka 
v návaznosti na vyjasnění některých 
jeho položek.

Město Nové Město na Moravě má 
svůj, zastupitelstvem města schvále-
ný, platný rozpočtový výhled na léta 
2010 – 2012 v souladu s citovaným 
právním předpisem.  Platný rozpoč-
tový výhled města zahrnuje nejen zá-
kladní údaje o plánovaných příjmech 
a výdajích, ale i  případnou dotaci a 

přijetí úvěru včetně jeho splátek na 
investiční akci města – Regenerač-
ní centrum. Při přípravě rozpočtu na 
rok 2010 bylo z tohoto platného roz-
počtového výhledu vycházeno, ale 
současně muselo být přihlédnuto i k 
propadu daňových příjmů způsobe-
ných hospodářskou krizí. Současně 
s poklesem příjmů však byla přijata 
úsporná opatření, která vedla ke sní-
žení výdajové části rozpočtu, zejmé-
na v provozní části.  

I když rozpočet města na rok 2010  
je schodkový, celá výše schodku je 
plně kryta z vlastních finančních 
zdrojů města a současně je vytvo-
řena i další finanční rezerva na kry-
tí případného výpadku plánovaných 
příjmů či neočekávaných mimořád-
ných skutečností.

V době schvalovacího procesu roz-

počtu města na rok 2010 nebyl nový 
rozpočtový výhled předkládán, ne-
boť některé položky ať v příjmové 
či výdajové části nebyly konkrétně 
upřesněny a rovněž nebyl znám cel-
kový dopad hospodářské krize do 
daňových příjmů roku 2009. Tepr-
ve po uzavření hospodaření města za 
rok 2009 a provedeném finančním 
vypořádání účelových dotací, kdy 
bude známa konkrétní výše všech 
volných finančních prostředků měs-
ta, dále po upřesnění dalších položek 
jako je vývoj daňových příjmů pro 
rok 2010 a přiznaní dotace na Rege-
nerační centrum, jejíž výše ovlivní i 
výši plánovaného úvěru, bude vhod-
né provést změnu stávajícího platné-
ho rozpočtového výhledu. 

Věra Strašilová, 
vedoucí finančního odboru

Vyjádření k rozpočtovému výhledu města

To jsou hesla, se kterými vyráží 
novoměstská ČSSD do volebního 
roku.  Svoji rétoriku opírá o polo-
pravdy a demagogii.  Jen nerada se 
přu o názor prostřednictvím tisku. 
Polopravdy a agresi, se kterými pan 
Šmarda útočí na vedení města, však 
nemohu přejít mlčením. Neboť člá-
nek „Proč ČSSD nepodpořila roz-
počet“ hraničí s šířením poplašné 
zprávy. Obava o plundrování dědic-
tví města znějící z úst pana Šmardy, 
předsedy místní ČSSD, která v do-

bách největšího ekonomického růs-
tu České republiky drasticky zvy-
šovala schodek státního rozpočtu a 
pomohla k zadlužení země na dal-
ší generace, by mohla být úsměv-
ná. Ale k úsměvu mám daleko. Jde 
o příliš vážné věci. 

Na tomto místě nechci a snad ani 
nemohu reagovat na jednotlivosti 
textu neboť jako celek jde o „blábol“. 
Ráda bych však ubezpečila občany 
města, že s ohledem na hospodář-
skou krizi a propad daňových pří-

jmů rozpočet města na rok 2010  vý-
znamně sáhl do provozních nákladů 
úřadu i příspěvkových organizací. V 
případě potřeby je  můžeme  ještě 
omezit.  Nemáme žádnou dluhovou 
službu, na účtech města jsou uloženy 
úspory, které jsme v minulosti šetři-
li na spolufinancování projektů s do-
tací EU. Dívat se dnes dopředu a plá-
novat, je velmi obtížné. V názorech 
se liší i renomovaní ekonomové. Vý-
voj daňových příjmů je stále velkou 
neznámou. Pokud se ekonomika  za-

čne stavět na nohy a nedojde k dal-
šímu růstu zadlužení státního roz-

počtu nad únosnou míru, měly by se 

veřejné rozpočty  stabilizovat. S tím-

to vědomím vedení města  doposud 

neučinilo a neučiní žádné nevratné 

kroky, které by ohrozily  život města.

Politická scéna České republiky na 

té nejvyšší úrovni sahá na samé dno 

marasmu. Osobně si přeji, abychom 

ji v Novém Městě na Moravě neko-

pírovali, ale dělali slušně, korektně a 

zodpovědně. Je to jediná cesta k pro-

speritě města.
Zdeňka Marková, starostka města

„Stokrát nic umořilo vola“ a také „opakovaná lež se stává pravdou“

Hlasování o rozpočtu na r. 2010 Pro: 13 Proti: 7 Zdržel se: 0  Nehlasoval: 1 Omluveno: 2 
Pro: ODS 5: JUDr. Havlíková, Ing. Král, Mgr. Německý, Sečanský, Mgr. Handschuh,  SNK ED 
3: Grepl, Marková, Mgr. Ondráček, SNK obce 3: Marek, Sochor, Švanda,  Nový směr 1: MUDr. 
Kadlec, KDU-ČSL: 1 Krupicová. 
Proti: ČSSD 5: Brůna, Šmarda, Bc. Lempera, Mgr. Maděra, Macháčková, KSČM 2: Buchto-
vá, JUDr. Rusová. 
Nehlasoval: KDU-ČSL 1: Pejchal. Omluven: Nový směr 1: PaedDr. Pavlík, KDU-ČSL 1: Ing. 
Černý  
Hlasování o žádosti o dotaci na Regecentrum  Pro: 14  Proti: 5 Zdržel se: 2   Omluveno: 2
Pro: ODS 5: JUDr. Havlíková, Ing. Král, Mgr. Německý, Sečanský, Mgr. Handschuh, SNK ED 
3: Grepl, Marková, Mgr. Ondráček, SNK obce 3: Marek, Sochor, Švanda,  Nový směr 1: MUDr. 
Kadlec, KDU-ČSL 1: Krupicová, ČSSD 1: Brůna.
Proti: ČSSD 3: Šmarda, Bc. Lempera, Mgr. Maděra, KSČM 1: Buchtová, KDU-ČSL 1: Pejchal.
Zdržel se: KSČM 1: JUDr. Rusová, ČSSD 1: Macháčková. Omluveno: Nový směr 1: PaedDr. 
Pavlík, KDU-ČSL 1: Ing. Černý.
(Výsledky hlasování doplnil  ze záznamu  XXV. řádného zasedání ZM ze dne 15. 12. 2009  O. Ně-
mecký.)

Po přečtení příspěvku předsedy 
ČSSD Michala Šmardy musí být 
čtenář zděšen nad tím, kam se hos-
podaření města řítí.

Seznámení občanů s výhradami k 
rozpočtu je v pořádku. Ale to, že so-
ciální demokraté nedokázali pro své 
menšinové názory nalézt v zastupi-
telstvu dostatečnou podporu, by ne-
mělo vyústit v házení špíny na ty, kte-
ří mají názor opačný. 

My, kteří jsme hlasovali pro schvá-
lení rozpočtu, nejsme žádná nezod-
povědná individua, která chtějí měs-
to zruinovat. Vnímáme obavy té části 
veřejnosti, která má z výstavby rege-
centra strach. 

Pokusím se jednoduše, nějakým 
srozumitelným způsobem  a oby-
čejnými slovy reagovat.

Nebudu se pouštět do operací s ne-
přesnými čísly rozpočtového výhle-
du uvedenými v příspěvku. To ná-
leží „městským financům“, jejichž 
podklady k rozpočtu mají po zkuše-
nostech z minulých volebních obdo-
bí zdravého financování města  moji 
plnou důvěru.

Rozhodnout se pro projekt RC ne-
bylo ani pro mě lehké. To bylo kon-
cem roku 2006, ještě za minulého za-
stupitelstva. Měl jsem obavy, abychom 
si nepořídili „dítě“, které pak nebude-

me schopni uživit. Nebyl to nikdo jiný 
než tehdejší starosta Josef Sokolíček, 
který mě argumenty přesvědčil.

Na M. Šmardou uvedené plundro-
vání přebytku hospodaření odpovím 
citací z našeho volebního programu 
na r.2006-2010 vytvořeného za před-
sednictví J. Sokolíčka: „ Naší prio-
ritou bude výstavba multifunkčního 
sportovního a regeneračního centra s 
halou, bazénem, vodními atrakcemi a 
stravovací kapacitou……..Většinu fi-
nančních prostředků města chceme v 
nadcházejícím volebním období věno-
vat do výstavby sportovních a rekreač-
ních zařízení.“ 

Při výstavbě RC nejde o spotřebo-
vání rezerv, ale o jejich převedení do 
hodnoty nemovitostí v majetku měs-
ta. Plundrování je projídání úspor v  
provozních výdajích.

K projektu náměstí se nebudu vy-
jadřovat. Svůj nesouhlas jsem vyjá-
dřil v Novoměstsku č.16/2009 a hla-
sováním v RM. Názor můj a kolegů 
z ODS též nezískal podporu větši-
ny, ale respektujeme to a pokusíme 
se příště. Mít připravené projekty je 
prozíravé, ale nesmí to stát příliš. Zde 
bych se osobně držel pravidla -  vše-
ho s mírou.

Výstavbu haly Rada města nezru-
šila. Stavba by se uskutečnila pozdě-

ji samostatně s možností získání vyš-
ší dotace z jiných zdrojů. 

Na výstavbu bazénu s hotelem je 
dotace skutečně pouze do 40 %. Níz-
ká dotace předpokládá výdělečnost 
těchto zařízení. Cenu projektu navy-
šují i technologie zabezpečující níz-
kou energetickou náročnost provozu 
objektu v budoucnosti. Levněji poří-
zený samostatný bazén bez atrak-
cí až s 80 % dotací, který by mimo 
místních asi nikoho jiného nepřilá-
kal, by bylo též řešení. Je to věc ná-
zoru. Takových prodělečných bazé-
nů je plná republika. Jeden máme 
pár kilometrů od nás. Když to vel-
mi zjednoduším, je to jako koupit 
levné auto s velkou spotřebou, kte-

rá pak bude moji peněženku ruino-
vat mnoho let. 

Uváděný „luxusní hotel“, skutečně 
čtyřhvězdičkový, by měl pokrýt vol-
ný prostor v nabídce a svými klienty 
by neměl konkurovat zdejším pod-
nikatelům.Všechno jsou jen propoč-
ty a ani ekonomové nemohou dnes 
tvrdit, jak bude situace skutečně vy-
padat za pět, deset nebo dokonce za 
dvacet let.

Rozpočet na rok 2010 byl schvá-
len, žádost o poskytnutí dotace 
na regecentrum též. Pokud  dota-
ce přijde, stavět se může. Bez dota-
ce se projekt neuskuteční. Nezbývá 
než čekat. Není to lehké rozhodo-
vání.               

 Mgr. Otakar Německý 
člen Rady města za ODS

O argumentaci, komunikaci a obtížném rozhodování
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Vypadá to, že skauti maj Mercedesku a asi i černýho mercedesa za-
garážovanýho pod sněhem. Vadí při udržování ulice nebo nevadí? Jak 
komu. Město a Technické služby by měly „trénovat“, aby do roku 2013 
(MS v biatlonu) uměly uklidit ulice od návalu sněhu a „zagarážova-
ných“ aut.      iH

Dotace do životního prostředí
Z Operačního programu Životní 

prostředí při Státním fondu život-
ního prostředí jsou dotovány pro-
jekty podporující kvalitu život-
ního prostředí. Během dvou let 
existence tohoto programu byly v  
okrese Žďár nad Sázavou schvále-
ny dotace pro 67 projektů. Celo-
státní okresní průměr je 40 schvá-
lených projektů. 

Na Novoměstsku patří mezi nej-
významnější projekty bezespo-
ru plánovaná výstavba kanaliza-
ce a ČOV v obci Fryšava pod Ž. 
horou, kde z celkových nákladů 
55,6  mil. Kč byla schválena dota-
ce  43,2 mil. Kč.

Z dalších projektů na Novo-
městsku je možno jmenovat za-
hájenou obnovu Černého rybníka 

v N. Městě (z celkových nákladů 
6,7 mil. Kč schváleno 6,1 mil. Kč), 
obnovu borovic v N. Městě, vý-
stavbu fotovoltatické elektrárny v 
kulturním domě v Řečici,  obno-
vu rybníka Předehřívák v N. Měs-
tě a rybníka v Hlinném, zateplení 
táborové základny v Olešné, vý-
stavbu malých vodních nádrží v 
Bobrůvce a v Daňkovicích, revita-
lizaci veřejné zeleně v Krátké.

Kromě Operačního programu 
Životního prostředí existuje řada 
dalších programů, grantů a do-
tačních titulů, z kterých město N. 
Město a obce Novoměstska na své 
projekty také úspěšně žádají o fi-
nanční podporu.

dle materiálů Státního fondu 
životního prostředí

Jiří Maděra je od 29. ledna letošního roku 
novým krajským zastupitelem

Slavnostní slib do rukou hejtma-
na složil na zasedání krajského za-
stupitelstva již 2. února.  V řadách 
zastupitelů zvolených za ČSSD 
střídá Stanislava Mácu, který byl 
jmenován ředitelem Gymnázia 
Otokara Březiny a Střední odbor-
né školy Telč. Jiří Maděra má již 
s prací pro krajskou samosprávu 
zkušenosti, je členem kontrolní-
ho výboru.

Mgr. Jiří Maděra ke svému vstu-
pu do krajského zastupitelstva do-
dává: „ Nejraději bych v krajském 
zastupitelstvu pracoval ve výbo-
rech se zaměřením na školství a 
sport. Nechci  dopředu nic sli-
bovat, ale věřím, že mé působe-
ní v krajském zastupitelstvu může 
být pro Nové Město a celé Novo-

městsko přínosem, přinejmenším 
ve snazším přenášení informací 
a podnětů. Rád bych podporoval 
všechny rozumné zájmy regionu. 
Jako jeden z možných podnětů vi-
dím  například  podporu rozšíření 
parkoviště u nemocnice, do kte-
rého by měl kraj investovat jed-
nak vzhledem k tomu, že nemoc-
nice je krajská, jednak by zároveň 
mělo sloužit jako záchytné parko-
viště při mistrovství světa v biat-
lonu a při dalších sportovních 
akcích. Podporu si jistě v blízké 
době zaslouží i plány na rekon-
strukci posledního z dosud nere-
konstruovaných pavilonů novo-
městské nemocnice, a to dětské 
oddělení.“

 EJ

Krajský radní Petr Krčál navštívil…
(dokončení z titulní strany)

Další zastávkou Petra Krčá-
la byla akciová společnost ME-
DIN v Novém Městě na Mora-
vě, kde se seznámil se sociálním 
programem tohoto největší-
ho zaměstnavatele v novoměst-
ském regionu. Po diskusi s ve-
dením podniku si, za doprovodu 
generálního ředitele společnos-
ti Vladimíra Vostrejše, prohlédl 
moderní provozy podniku, kte-
rý je zaměřen na výrobu chirur-
gických nástrojů a pomůcek pro 
jednotlivé chirurgické a ortope-
dické obory. 

„V moderních provozech novo-
městské firmy Medin jsme společ-
ně s generálních ředitelem projed-
nali i otázku přípravy učňovského 
dorostu na vstup do zaměstnání. 

Je pravdou, že podniky na Vyso-
čině chtějí, aby byla více propoje-
na praktická stránka výuky pří-
mo s firmou, pro kterou se žáci 
učí. Tento krok by velice pomohl 
v oblasti znalosti prostředí, pra-
covních a sociálních návyků a při 
základním adaptačním procesu u 
nových zaměstnanců,“ řekl radní 
pro sociální záležitosti Petr Kr-
čál.

V závěru návštěvy Novoměst-
ska navštívil krajský radní Petr 
Krčál i areál Léčebny dlouhodo-
bě nemocných na Buchtově kop-
ci u Sněžného. Za účasti zástup-
ců samosprávy z obcí Sněžné a 
Daňkovice jednal o otázkách vy-
užití lůžkového fondu současné 
léčebny.                   

 Pekr.

Zástupci patnácti dobrovolných 
hasičských sborů novoměstského 
okrsku se v sobotu 30. ledna se-
šli v N. Městě na Mor.  Společně 
zhodnotili činnost v uplynulém 
roce a nastínili úkoly roku nastá-
vajícího. 

 „Obci ku cti, bližnímu ku po-
moci“ je pradávným heslem dob-
rovolných hasičů. Byli vždy pev-
nou oporou v době, kdy je jejich 
sousedé potřebovali. A to se ne-
mění ani nyní, když už máme i 
hasiče profesionální. Potvrdilo se 
to například vloni ve Fryšavě, kde 
místní dobrovolníci obětavě po-
máhali při povodni.

Do novoměstského okrsku sbo-
rů dobrovolných hasičů náleží se-
dmnáct obcí. Není bez zajíma-
vosti, že hasičské sbory poměrně 
dobře fungují i v těch nejmenších 
vesničkách. Zářným příkladem 

tohoto tvrzení jsou Studnice, kte-
ré mají celkem dvacet osm obyva-
tel a z toho je celá polovina zapsá-
na u sboru dobrovolných hasičů. 
Studničtí také nevynechají jedi-
nou soutěž a svůj sbor berou na-
prosto vážně.

Výroční valná hromada delegá-
tů okrsku Nové Město na Moravě 
byla tentokrát tak trochu výjimeč-
ná. Jedním z bodů programu byly 
volby nových členů okrskového 
výboru. Zástupci patnácti sborů 
dobrovolných hasičů odsouhlasili 
jedenáct členů výboru a členy re-
vizní rady.

Tímto ale ještě schůze zdale-
ka nekončila. Ke slovu se dosta-
li i hosté, kteří ocenili především 
práci s mládeží. V tomto směru je 
novoměstský okrsek jeden z nej-
aktivnějších, mladí hasiči tady 
skvěle fungují téměř v každé obci. 

Nadchnout kluky a holky pro 
vstup do SDH ale není tak jedno-
duché, jak by se na první pohled 
mohlo zdát. Chce to zanícené je-
dince, kteří se vzdají svého volna a 
budou se mládeži věnovat. Někdy 
je to práce nevděčná, jejich odmě-
nou často bývá jen dětský úsměv.

„Hasičina“ se prostě musí dělat s 
láskou. Není to o penězích, všich-
ni pracují zadarmo a ve svém vol-
ném čase. I finance na provoz 
sbory shání, jak se dá. Občas jim 
pomocnou ruku podá město či 
obec.

A jaké mají dobrovolní hasiči 
vyhlídky na příští rok? V květnu 
je čeká velké námětové cvičení. O 
pár týdnů později zase pravidel-
ná soutěž. SDH v Radňovicích a v 
Rokytně oslaví sto deset let svého 
trvání. Většina sborů se také zapo-
jila do pokusu o překonání rekor-

du v dálkové dopravě vody, který 
pořádá SDH Nové Dvory. Start by 
měl být v Dolních Loučkách, kte-
ré leží v nadmořské výšce 295m, 
cílem vrchol Devíti skal. Na celou 
trať bude zapotřebí tři tisíce čtyři 
sta kusů hadic a do pokusu je už 
přihlášeno dvě stě sedmdesát de-
vět sborů z celé republiky.

Kromě těchto společných akcí 
má ale každý sbor naplánované i 
akce vlastní, jako jsou například 
karnevaly, párkové závody, dětské 
dny, plesy a zábavy. Prostě prá-
ce je tu až nad hlavu. A odměna? 
Přinejmenším pocit z dobře vyko-
nané práce. A také vědomí, že se 
i v té nejmenší vesničce (alespoň 
občas) něco děje, že neusnula věč-
ným spánkem. 

Helena Zelená Křížová
nekrácený text + foto 

na www.zdarskevrchy.cz

V Novém Městě na Moravě rokovali dobrovolní hasiči
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O údržbě turistických lyžařských tras na Novoměstsku v zimní sezoně 2009/2010
Jsou turistické lyžařské trasy na Novoměstsku samozřejmostí? 

Kdo a kdy je upravuje? Kolik to celé stojí? Podívejme se do zákulisí 
příprav kvalitních lyžařských stop.

VEDENÍ TRAS - Stopy jsou vedeny již několik let po dohodnutých 
a standardizovaných  trasách. Současné vedení tras vychází jednak 
z přání lyžařů (bezpečné stoupání a klesání, omezení míst, kde je třeba 
sundat lyže, zajímavé výhledy, vedení tras v blízkosti obcí a občerstvo-
vacích zastávek), z technických možností rolby (průjezd 4 m) a z poža-
davků CHKO Žďárské vrchy, Lesů ČR, vlastníků a nájemců pozemků. 
Tyto trasy jsou zakresleny v mapách a vyznačeny v terénu. 

FINANCOVÁNÍ - Údržba je financována ze sdružených prostřed-
ků, které spravuje Mikroregion Novoměstsko na zvláštním účtu. Zde 
jsou shromažďovány příspěvky od Nového Města na Moravě, Rad-
ňovic, Vlachovic, Fryšavy, Třech Studní, Kadova, Sněžného, Kuklí-
ka, Věcova, Jimramova, Zubří, společnosti E.ON, Fondu Vysočiny, 
turistické chaty DUHA, penzionu Romantika a ubytování U tetičky. 
Výše příspěvku obcí je dána klíčem, který schválil mikroregion. Po-
kud není zimní sezona bohatá na sníh a shromážděné finanční pro-
středky nejsou vyčerpány, jsou převedeny do dalšího roku. Členové 
mikroregionu mají též právo si odhlasovat, že se vzhledem k finanč-
ní rezervě z minulých let v aktuálním roce nebude finanční příspě-
vek na projíždění vybírat.
• Údržba okruhu „Na Americe“ není hrazena ze sdružených prostřed-

ků, ale pouze z rozpočtu N. Města, a to především z důvodu, že ten-
to okruh je určen zejména pro obyvatele města – viz schválený roz-
počet pro rok 2010. 

• Otevření závodních tras v areálu Zlaté lyže pro veřejnost. V době 
12,00 – 14,30 jsou trasy otevřeny bez nároku na finanční kompenza-
ci.  Večerní lyžování s umělým osvětlením v době 17,00 - 19,00 hra-
dí mikroregion spolu s městem (1:1). Cena je 2000 Kč/noční lyžová-
ní. V ceně je zahrnuta úprava tras, osvětlení a otevření toalet. 

CENA – Dle dohody uzavřené mezi Zlatou lyží s.r.o. a Mikroregi-
onem Novoměstsko je účtováno 200 Kč za 1 km stopy upravené rol-
bou pro turistické trasy na Novoměstsku, 150 Kč za 1 km stopy upra-
vené rolbou pro okruh „Na Americe“ (zohledněno, že město přispělo 
na nákup rolby a okruh na Americe slouží především pro občany měs-
ta) a 80 Kč za 1 km stopy upravené skútrem. Všechny uvedené ceny 
jsou bez DPH. 

KDY SE TRASY UPRAVUJÍ - Turistické trasy jsou upravovány na 
základě zhodnocení aktuální situace (výška a kvalita sněhu, povětr-
nostní podmínky, aktuální počasí apod.) a předpovědi počasí na nej-
bližší hodiny a dny. Pokyn k údržbě stop dává pověřený dobrovolník 
mikroregionu po konzultaci s pověřeným pracovníkem města (IC) a 
zástupcem Zlaté lyže. Pokud provozovatel rolby/skútru sdělí, že za da-
ných podmínek není z technických důvodů úprava stop rolbou/skút-
rem možná (výška a rovnoměrnost sněhové pokrývky, kvalita sněhu a 
podkladu), tento názor je respektován. 
• Pro využití závodních tras se stanovuje týdenní rozpis hodin, a to na 

základě dohody pověřeného pracovníka města (IC) a zástupce Zlaté 
lyže. Četnost otevření závodních tras vychází z aktuální sněhové si-
tuace na turistických trasách a možnosti areálu s ohledem na koná-
ní oficiálních tréninků a závodů.

INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI – Již několik let jsou v provozu spe-
ciální webové stránky věnované zpravodajství pro lyžaře. Tyto stránky 
přinášejí aktuální informace o počasí, upravovaných trasách atd. – viz 
http://lyzovani.nmnm.cz. Prostřednictvím těchto stránek je možné též 
sledovat online pohyb rolby. Aktuální informace na web vkládá pra-
covník města (IC) a několik dobrovolných spolupracovníků mikrore-
gionu. Technicky provoz webu zajišťuje odd. informatiky MěÚ. 
• Před zimní sezonou bývá každoročně vydávána aktuální Zimní 

mapa Novoměstska.
zpracovala Mgr. Jaroslava Šmídková, vedoucí odd. cest. ruchu a IC

Vítězný Žák
Ve dnech 23. - 24. ledna se v no-

voměstském biatlonovém areálu 
uskutečnilo třetí kolo Českého po-
háru (s mezinárodní účastí) v biat-
lonu dorostu a dospělých. V sobo-
tu se závodilo ve sprintu (pro starší 
dorostence, juniory a muže na tra-
ti 10 km se střelbou jednou vleže a 
jednou vstoje), v neděli ve stíhacím 
závodě (pro starší dorostence, juni-
ory a muže na trati 10 km se střel-
bou dvakrát vleže a dvakrát vstoje). 
Pro dorostenecké kategorie to byl 
zároveň nominační souboj na me-
zinárodní ,,Olympijské naděje“, ve 
slovenském Osrblie ve dnech 5. - 
7. února. ,,Nejlepší čas po oba dny 
předvedl člen českého mužského 
reprezentačního  A výběru Vít Já-
nov, po oba dny druhý nejlepší čas 
zaběhl Michal Žák, a zvláště neděl-
ní výkon byl u Michala výborný, na 
Jánova zaostal o 63 sekund.“ říká 
trenér Jirka Žák.

Výsledky novoměstských biatlo-
nistů: dorost ml. L. Dostál 2. a 5. 
místo, V. Zahradník 9. a 7., dorost 
st. M. Žák 1. a 1., M. Trávníček 7. a 
7., dorostenky st. K. Sádovská 7. a 
6.,  juniorky G. Buchtová 3. a 3. 

K tomu trenér Žák dodává: ,,Na 
Olympijské naděje se nominoval 
Michal Žák a na post náhradníka 
se dostal Lukáš Dostál. Michal ob-
hajuje z loňských Olympijských na-
dějí z polské Kubolanky dvě prven-
ství.“
                                        SG NMnM

Otakar Německý  - dvojnásobný mistr světa z roku 1925
Letos v polovině února to bude kulatých 85 roků, kdy novoměstský 

rodák Otakar Německý získal v Janských Lázních  dva lyžařské titu-
ly mistra světa. Určitě to stojí za malou vzpomínku na „Otka“, jak mu 
všichni lyžaři říkali, i připomenutí si, jak to tenkrát bylo.

MVDr. Otakar Německý se naro-
dil 2. března 1902 v Novém Městě 
na Moravě v rodině rolníka. Byl jed-
ním z 11 dětí, všechny vlastně závo-
dily na lyžích. Mimo Otka byl ješ-
tě velmi úspěšný „Pepek“, účastník 
ZOH 1924 a 1928, a také vynikají-
cí atlet. Počátky Otkových vynikají-
cích výsledků spadají do doby studia 
na Vysoké škole veterinární v Brně. 
Jako důstojník veterinární služby čs. 
armády působil v mnoha posádkách 
po celé republice, vychovával lyžař-
ské závodníky a vedl lyžařské repre-
zentanty na mnoha závodech doma 
i v zahraničí. Po skončení aktivní vo-
jenské služby se vrátil do Nového 
Města, kde v místním JZD pracoval 
jako zootechnik. Zemřel 18. března 
1967 v Brně.

Největším Otkovým úspěchem je 
dvojnásobné vítězství na tzv. „Ren-
dez-vous“ závodech, Středoevrop-

ských mezinárodních závodech 
Svazu lyžařů RČS o mistrovství re-
publiky Československé v Janských 
Lázních 12. až 15. února 1925, a sice 
v běhu na 18 km a v závodě sdruže-
ném (dnes se nazývá severská kom-
binace, kombinace běhu a skoku). 
O pořádání závodů rozhodl kon-
gres FIS (mezinárodní lyžařská fede-
race) v únoru 1924 v Chamonix. V 
roce 1965 pak kongres FIS prohlásil 
všechny takto uspořádané závody z 
let 1925 až 1935 za mistrovství svě-
ta, závodníkům na 1. až 3. místě byly 
dodatečně rozděleny zlaté stříbrné 
a bronzové medaile, vítězům byly 
uděleny tituly mistrů světa, Otakar 
Německý je tak dvojnásobným mi-
strem světa. 

Závodům v Janských Lázních byla 
věnována velká pozornost divácká 
(závod ve skoku sledovalo 12000 di-
váků) i oficiálních institucí, protek-

tory závodů bylo šest ministrů vlá-
dy včetně ministra zahraničních 
věcí RČS Dr. Eduarda Beneše. Čest-
né ceny, které získal Otakar Němec-
ký, věnovali pro závod na 18 km mi-
nistr železnic J. Stříbrný a pro závod 
sdružený president republiky Dr. T. 
G. Masaryk. A právě pohár od pre-
sidenta republiky přivezl nedávno 
vnuk Otakara Německého do No-
vého Města s přáním vystavit ho v 
místním Horáckém muzeu. Věřím, 
že se tam pro pohár časem místo na-
jde. 

A na závěr snad ještě několik dal-
ších Otkových úspěchů. Zúčastnil 
se ZOH 1924 v Chamonix a 1928 ve 
Sv. Mořici (závod sdružený 8. mís-
to), mistrovství světa 1927 (závod 
sdružený 2. místo – stříbrná me-
daile, 18 km 7. místo) a 1930. Byl 
mistrem republiky v závodě na 18 
km (1924, 1925, 1927) a v závodě 
sdruženém (1924 a 1925), mistrem 
Polska na 16 km (1926) a v závodě 
sdruženém (1927), mistrem Fran-
cie v závodě sdruženém (1926), ví-
tězem mezinárodního závodu ve 
Schreiberhau (1927). V roce 1930 
vedl vojenskou hlídku, která na 
slavném Holmenkollenu obsadila 
třetí místo.

Ing. Jiří Kadlec
Na snímcích vlevo detaily nápisu 

vyvedeného brusem na  poháru od T. 
G. Masaryka, celý pohár na poslední 
straně.



Dùm dìtí a mládeže Klubíèko Nové Mìsto na Moravì
zve na tábor

TÁBOR NA ZKOUŠKU

Dùm dìtí a mládeže Klubíèko Nové Mìsto na Moravì
zve na tábor

ROCKOVÝ TÁBOR

Dùm dìtí a mládeže Klubíèko Nové Mìsto na Moravì
zve na tábor

Dùm dìtí a mládeže Klubíèko Nové Mìsto na Moravì
zve na tábor

TÁBOR  S AEROBICEM HIP HOP CAM P 2010

 - pro dìti ve vìku 7 - 10 let, které ještì nikdy nebyly na táboøe
 - hry, soutìže, kreativní èinnosti pro pøekonání stresu z 
odlouèení od nejbližších
 - individuální pøístup ke každému dítìti
 - netypicky krátké trvání tábora - prostì na zkoušku:-))

1. - 3. 7. 2010 - Táborová základna Olešná, cena 499 Kè

www.tabornazkousku.estranky.cz

- pro dìti ve vìku 12 - 18 let, kytaristy, baskytaristy, hráèe na klávesové
a bicí nástroje
- dennì ètyøi hodiny výuky pod vedením profesionálních hráèù a hudebních
pedagogù
- workshopy k nástrojové a ozvuèovací technice, základy studiové práce,

jam sessiony, panely o historii rockové hudby, teoreticko praktické semináøe
- sport, relaxace, adrenalin, jízda na koni, závìreèný veøejný koncert

3. - 10. 7. 2010 - Táborová základna Olešná, cena 4 490 Kè

www.rockcamp.estranky.cz

- pro dìti ve vìku 7 - 12 let, které se pravidelnì vìnují aerobicu
nebo je tento sport zajímá
- dennì dvì až tøi hodiny tréninku pod vedením lektorky

Mgr. Dagmar Kadlecové a její asistentky Terezy Pojezdné
- volnoèasové aktivity, hry, soutìže, výlety, kreativní èinnosti
- pokud poèasí dovolí, trénujeme na zdravém vzduchu

24. - 31. 7. 2010 - Táborová základna Olešná, cena 2 490 Kè

www.tabor-aerobic.estranky.cz

- pro dìti ve vìku 8 - 15 let, které se chtìjí nauèit nebo se
zdokonalit v taneèních stylech hip hop, street dance nebo funk
- dennì ètyøi hodiny tance pod vedením lektorky Terezy Š�astné,

absolventky lektorských kurzù pražské taneèní školy IF
- výlety, zajímavé hry, jízda na koních, závìreèná mega show
- pokud poèasí dovolí, trénujeme na zdravém vzduchu

www.hhc.estranky.cz

7. - 14.8. 2010 - Táborová základna Olešná, cena 2 490 Kè

Dům dětí a mládeže Klubíčko zve na letní tábory do Olešné
Již třetím rokem provozuje budovu v Olešné,  která byla dříve 

mateřskou školou, novoměstský Dům dětí a mládeže Klubíčko.
V této dnes „táborové základně“ provozuje Klubíčko svou pravi-

delnou zájmovou činnost, kdy vždy ve čtvrtek připravuje zájmové 
kroužky pro místní děti a jako odloučené pracoviště zde funguje 
též Mateřské centrum Zvoneček..

Táborová základna umožňuje též využití ubytovací kapacity, 
která je k dispozici po celý rok. Vzhledem k nákladnosti vytápění 
budovy je však využívána především mimo topnou sezónu. Ten-
to problém by mimo jiné měla řešit rekonstrukce, která je pláno-
vána na podzimní měsíce tohoto roku. 

Letošní „olešenské“ léto bude nabité. Již nyní je kapacita obsa-
zena a mimo tábory jiných zájemců budou organizovány čtyři tá-
bory přímo Domem dětí a mládeže Klubíčko. Kromě úspěšných 
táborů z loňska, které byly zaměřeny na aerobic a hip hop, se v 
Klubíčku vrhli do vod zatím neprobádaných.

Jedná se o Tábor na zkoušku, který má dětem, které na tábo-
ře nikdy nebyly, si na tento způsob trávení prázdnin bez rodičů a 

sourozenců zvyknout. Tento tábor je určen spíše menším dětem a 
má ambice probudit v dětech důvěru v táborové prostředí a v ko-
lektiv vrstevníků, které třeba vůbec neznají. 

Druhou novinkou v prázdninovém kalendáři Domu dětí a mlá-
deže Klubíčko je Rockový tábor. Myšlenka k uskutečnění tohoto 
tábora vychází ze skutečnosti, že v samotném Klubíčku narůstá 
počet zájemců o kroužky zaměřené na výuku rockové hry na ky-
taru a hry na bicí a klávesové nástroje. Právě tyto nástroje, dopl-
něné o baskytaru, se budou na táboře velmi intenzivně vyučovat. 
Lektory budou profesionální hudebníci a zkušení hudební peda-
gogové. 

Podzimní rekonstrukce táborové základny v Olešné zajistí izo-
laci budovy proti vlhkosti, výměnu oken a zateplení budovy a vy-
budování nového topného systému včetně kotle. Prostředky na 
tento záměr z velké části pocházejí z prostředků Evropské unie. 

Dům dětí a mládeže Klubíčko tímto děkuje pracovníkům měst-
ského úřadu za aktivitu při přípravě tohoto projektu a vedení 
města za stálou podporu při jeho činnosti. 

Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě,
příspěvková organizace, Výhledy 526,

592 31 Nové Město na Moravě
hledá kandidáta na pozici

PEDAGOG PRO VOLNÝ ČAS
Požadujeme:
- minimálně středoškolské vzdělání dle Zákona
o pedogogických pracovnících, či vůle si ho doplnit
- vysokou flexibilitu a kreativitu, výborné organizační
schopnosti, možnost pracovat v odpoledních hodinách,
o víkendech a svátcích

- dobrá znalost práce na PC, znalost AJ či jiného
jazyka je výhodou
- možnost používání soukromého vozidla pro úkoly
spojené s pracovním poměrem za úhradu cestovného
dle platných předpisù
Nabízíme:
- plat dle platných zákonných norem
- možnost dalšího vzdělávání, zaměstnanecké výhody
- zázemí etablovné příspěvkové organizace zřizované
městem Nové Město na Moravě
- předpokládaný nástup k 1. březnu 2010
Životopis zájemce a motivační dopis očekáváme do 20. února 2010. Případ-

né další informace na telefonu 608 822 562 nebo na reditel@klubicko.eu

né

8. 2010 - Táborová základna Olešná, cena 2 490 Kè
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Úkol jako pro Chytrou horákyni
Posypat a zároveň  neposypat, 

aneb jak přizpůsobit některé cesty 
a chodníky pro motoristy, pro pěší 
i pro lyžaře. Úkol připomíná zná-
mou pohádku. Letošní zima je také 
jako z pohádky a chceme si jí užít. 

Chceme lyžovat a sáňkovat a ne-
chceme se zimní výbavou v ruce 
chodit až k lesu. Také ale chceme 
bezpečně chodit po upravených 
chodnících.

Rada města se dne 1. února za-
mýšlela nad podněty mnohých ob-
čanů a rozhodla, že ve městě tak 
spjatém s lyžováním se vymezí část 
cest a pěšin pro lyžaře a sáňkaře. 
Bez posypu tak zůstane kopec od 
katolického hřbitova k Cihelskému 
rybníku a také většina pěšin kolem 

tohoto rybníka (v případě, že ne-
bude náledí).

Na odzkoušenou – na Lesní uli-
ci, od viaduktu až k Mercedesce, se 
bude sypat část komunikace tak, 
aby se tu  při jisté ohleduplnosti a 
opatrnosti  dalo bezpečně jet au-
tem, jít pěšky i jet na lyžích. Ob-
dobně tomu bude i na ulici U Ja-
tek, odkud také vede lyžařská trasa 
k areálu u hotelu Ski.

Na ulici Zahradní, v nové zástav-
bě na rovném úseku, bude komu-
nikace udržována pouze prohr-
nováním, bez posypu. Také zde to 
bude pouze v případě, že nevznik-
ne náledí. 

Rada města rovněž doporuči-
la pracovníkům Technických slu-
žeb najít trasu a způsob její údržby,  
po které by bylo možné  se dostat 
např. na lyžích nebo i pěšky z jed-
né lokality města do jiné, a to i přes 
střední část města. Pokud se to po-
daří, přineseme informaci v příš-
tím čísle Novoměstska.    EJ

Příspěvky a granty
Rada města schválila na své 73.  

řádné schůzi dne 25. ledna Pravi-
dla pro poskytování a čerpání pří-
spěvků na činnost na rok 2010 a 
Grantovou politiku Nového Měs-
ta na Moravě na rok 2010. Cílem 
příspěvků a grantů je podpora čin-
nosti neziskových organizací, které 
vyvíjejí aktivity v oblastech kultu-
ry, sportu a tělovýchovy a ve vy-
užití volného času, zejména dětí 
a mládeže. O granty a příspěv-
ky mohou žádat i organizace, kte-
ré sice nemají sídlo v N. Městě, ale 
poskytují služby občanům Nového 
Města na Moravě.

Pro oba programy schválila Rada 
města celkovou částku 600 000 Kč, 
a to 500 tis. Kč pro granty a 100 tis. 
Kč pro příspěvky.

Granty byly vypsány a schváleny 
v oblastech: oblast kultury „Novo-
městská kultura 2010“, sport a tě-

lovýchova „Sportujeme pro ra-
dost“, oblast volného času dětí a 
mládeže „Bavíme se celý rok“. Po-
třebné informace a žádosti jsou k 
dostání na podatelně MěÚ, Infor-
mačním centru, na Odboru škol-
ství, kultury a cestovního ruchu (5. 
patro, MěÚ) či na stránkách No-
vého Města na Moravě (http://po-
datelny.nmnm.cz – formuláře-No-
vé Město na Moravě, http://meu.
nmnm.cz- Program grantů a pří-
spěvků města Nového Města na 
Moravě v roce 2010). 

Žádosti o příspěvky a granty bu-
dou přijímány do 1. března do 17 
hodin, a to na předepsaných for-
mulářích a s povinnými příloha-
mi.

Kontaktní osoba: Mgr. Veroni-
ka Teplá, referentka odboru ŠKCR, 
566 650 251, 725 109 673

(dle materiálů pro Radu města)

K rozhodnutí rady města o schválených programech týkajících se pří-
spěvků a grantů dodává starostka města Zdeňka Marková: Granty v so-
ciální oblasti nevypisujeme, protože sociální oblast podporujeme už v zá-
kladním rozpočtu. 

V základním rozpočtu také počítáme s jedním milionem pro Sportovní 
klub lyžování – pro vrcholový sport mládeže.

Předpokládáme, že rozdělení grantů projednají a schválí zastupitelé na 
svém dubnovém zasedání,  rozdělení příspěvků je v kompetenci rady měs-
ta, takže výsledky by měly být známy již v březnu.   EJ

Bruslení zimní stadion
Žďár nad Sázavou

12. 2.   10.00-11.30
13. 2.     15.30-17.00
14. 2.     17.00-18.30
20. 2.     15.30-17.00
21. 2.     17.00-18.30
27. 2.     15.30-17.00
28. 2.     17.00-18.30 

MěÚ Nové Město na Moravě  
pravidelně umožňuje studentům/
studentkám zejm. středních, vyš-
ších škol absolvování povinných 
školních praxí. V roce 2009 takto 
svoji praxi na různých pracoviš-
tích MěÚ Nové Město na Moravě 
absolvovalo celkem deset studen-
tů. Nejkratší praxe jsou týdenní, 
nejdelší trvala 5 měsíců. V rám-
ci povinné praxe studenti získa-
jí jednak praktické zkušenosti při 
výkonu různorodých agend, jed-
nak si mohou rozšířit i teoretické 
znalosti v různých oborech.

dle informací tajemníka MěÚ

Stomatologická pohotovostní služba 
Ošetření je poskytováno v době 9 – 12 hod.
13. 2. MUDr. Kozák, Zahradní 271, Bystřice n.P., 14. 2. MUDr. Kozáková, 
Zahradní 271, Bystřice n.P., 20. 2. MUDr. Fialová, nám. Republiky 65, ZR, 
21. 2. MUDr. Brázdilová, O. Bitýška 130, 27. 2. MUDr. Dvořák, V. Loseni-
ce, 28. 2. MUDr. Špárníková, Křižanov. Aktuální změny na www.nnm.cz.

INZERCE
• Prodám 2 dětské cyklistické se-
dačky (pro věk 1 – 3 roky), levně, 
tel. 774 285 464
• Prodám kuchyňskou rohovou lavici 
a stůl, masiv,  levně, tel. 774 285 646
• Pronajmu od května 2010 dlou-
hodobě byt 2+1, 87m2 po rekon-
strukci v RD. Nově zařízená ku-
chyň a koupelna. Prostorná hala, 
vlastní vchod. Lokalita pod nemoc-
nicí NM.Tel. 603 352 707
• Prodám byt 1+1 v OV, ul. Masary-
kova, tel. 723 820 711
• Prodám mrazák,  zn. Calex, 3 zá-
suvky, nevyužitý, 700 Kč, tel. 566 
618 736
• Prodám celoročně obyvatelnou 
maringotku, je dělaná na zakázku. 
Délka 10 m, šířka 2,5 m. Vnitřek: 
1+kk, koupelna, WC. Cena 100 tis. 
Kč. Tel. 736 454 770

• Koupím zahradu v Novém Městě 
na Moravě. tel: 607 854 123
• Prodám na Passat Variant kombi 
r. 1992 tyto díly: zánovní kompletní 
přední nárazník za 1000 Kč, přední 
masku s logem za 600 Kč, obě před-
ní lampy za 600 Kč, obě zadní lam-
py za 300 Kč, startér 800 Kč, rám-
ky klik všechny 200 Kč, střešní lišty 
2 ks za 200 Kč, spínací skříňku 500 
Kč, tlumiče zadních dveří oba za 
200 Kč. tel 739 356 357
• Prodám pěkný zrekonstruovaný 
byt 1+1 v OV, cena 750 tis. Kč. Tel. 
731 910 449, 739 014 913

Hospicové hnutí Vysočina si v letošním roce připomíná deset let od 
svého vzniku. Je připraveno v rámci svého zaměření nadále pomáhat 
všem potřebným.

Z tohoto důvodu, i z důvodu vyrovnávání se s dopady  hospodářské 
krize, která se nyní projevuje v sociálním sektoru obzvláště nepříjem-
ně, se přihlásilo do projektu „Dárcovské SMS“, zkráceně DMS.

Cena DMS je 30 Kč, příjemce obdrží 27 Kč. Dárci mohou na číslo 87 
777 odeslat text: DMS HOSPICVYSOCINA 

Hospicové hnutí zároveň v předstihu zve na benefiční koncert.  V neděli 
28. 3. 2010 v evangelickém kostele v Novém Městě na Moravě vystoupí vý-
znamná  osobnost české a světové hudební scény  houslista  Jaroslav Svě-
cený s  doprovodem  (cembalo Jitka Navrátilová). V průběhu koncertu se 
uskuteční i vernisáž výstavy fotografií z prostředí hospiců.  Začátek kon-
certu: v 17.00 hod., cena vstupenky: 200 Kč, předprodej  vstupenek: Knih-
kupectví Trojan, Vratislavovo náměstí, Nové Město na Moravě

SMS půjčka 
10 tis. Kč - 150 tis. Kč 

pro důchodce, zaměstnance, … 
vyřízení bez poplatků 

pište SMS na 737 715 441

NOV� OTEV�ENÝ 

N bí í d� ké bl � í š h � kNabízíme dětské oblečení
všech značek a český textil Adler

Masarykova 210
Nové Město na Moravě
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TV RADIO SERVIS PRODEJ
Soškova 212, Nové Město na Moravě, za hotelem „Musil“

tel.: 606 585 283
provádí rekonstrukce antén 

na digitální příjem TV signálu
• pozemní digitální příjem
• satelitní digitální příjem

Zvolíme optimální řešení pro váš 
byt, rodinný dům i bytový dům.
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
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INZERCE
• Vyměním velký městský byt 2+1 
v Bystřici za garsonku v NM. tel. 605 
04 22 14
• Prodám nosič kol na auto Suzuki 
Twingo za 1.000 Kč. tel 739 450 691 
(9 – 20 hod.)
• Nabízím pronájem bytu 3+1 v 
NM, zařízený, po rekonstrukci ku-
chyně, ul. Luční, tel. 776 67 25 26
• Pronajmu slunný cihl. byt 3+1 s bal-

konem, plast. okna. tel. 732 546 576
• Prodám levně různé látky. Spíše 
menších rozměrů. Tel 603 352 707.
• Prodám celoročně obyvatelnou 
maringotku, je dělaná na zakázku. 
Délka 10 m, šířka 2,5 m. Vnitřek: 
1+kk, koupelna, WC. Cena 100 tis. 
Kč. Tel. 736 454 770

• Koupím garáž v NM, tel. 603 792 
232

N
O

N
STO

P

JM CARJM CAR
JOSEF MACHEKJOSEF MACHEK

� provoz odtahové a vyprošťovací služby
� možnost skládání a nakládání hydraulickou rukou
� uskladnění vozidel
� asistenční služby
� přeprava pracovních strojů
� užitná nosnost 4,5 t

Pavlovova 1516, Nové Město na Moravě
tel. 604 781 220, e-mail: machek.j@email.cz

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
(z veterinárně kontrolovaných chovů, 

které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/)
trasa č. 120 Petrovice

Prodej 24.  3.  2010

Kuřice černé, červené stáří 14-18 týd. cena 130-150 Kč

Prodej 21. 4. 2010

Kuřice černé, červené, stáří 18 týd. cena  150 Kč

Prodej 19. 5. 2010

Kuřice černé, červené stáří 14-18 týd. cena 130-150 Kč

Kačeny pekingské (bílé brojlerové) 1-3 týd. 60-80 Kč
Kačeny barbarie (husokačeny) 1-3 týd.   90-110 Kč
Husy (bílé) 1-3 týd.           130-150 Kč
Krůty (kanadské širokoprsé brojlerové) 6-8 týd. 250-290 Kč

Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese:
Gallus Extra s.r.o., Laštovičková M., Petrovice 44,
592 31 Nové Město na Moravě, mob. 736 408 840



INZERCE VZORKOVÁ PRODEJNA
KRUCEMBURK

tel. 569 698 705

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

95 % zboží k okamžitému odběru!!!

www.MONTERO.czwww.MONTERO.cz

široký sortiment

nábytku – masiv

dýha, lamino

dětské a obývací

pokoje, ložnice, 

matrace

kancelářský

a hotelový nábytek,

nábytek pro penziony

55 let tradice výroby nábytku

intermont@intermont-nabytek.cz

Máte své finance pod kontrolou?
Chcete vědět, zda pojistné smlouvy odpovídají Vašim potře-
bám?
- pojistné částky, cena za pojištění, typ pojistky atd.
Chcete si zajistit dostatek peněz při nepředvídatelných událos-
tech?
- 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

• Pronajmu dlouhodobě garáž U Ja-
tek. Tel. 602 748 927.
• Koupím garáž v Novém Městě na 
Moravě (Holubka, Staré sídliště, Na  
Luční, U Chirany, U Jatek, Pod Ne-
mocnicí, nebo u Jelínkova Mlýna).  
608 928 191
• Pronajmu byt 2+kk v NM (ul. Bu-
dovatelů,  zařízená kuchyň) tel.  737 
350 609
• Prodám kočárek Spider 3kombi-

nace šedo-zelený, měsíc po záruce, 
v dobrém stavu, pův. cena 6.500 Kč, 
nyní 4.000 Kč, tel. 739 450 691 (9 – 
20 hod.)
• Daruji do dobrých rukou  štěňátko 
(pejska) světlé barvy, hladkosrstého. 
Odběr možný v druhé polovině úno-
ra. Po telefonické dohodě možno vi-
dět. Tel. 737 710 314
• Nabízím pronájem bytu 1+1 v NM, 
tel. 566 615 059

tel./fax: 566 615 270
Stálých 
zákazníků 
si vážíme

VIP karty se SLEVOU 5 %
na každý Váš nákup, 

platnost stále.

Zpracování 
daňových přiznání,

účetnictví a daňové evidence
tel. 737 42 11 88

Firma SOLAR TOP je v seznamu odborných dodavatelů a nabízí:
- konzultace, návrhy, projektovou dokumentaci energetických zdrojů a topení,
- dodávky a montáže tepelných čerpadel IVT, Stiebel Eltron, Viessmann, Mitsubishi Electric,
- solární systémy ThermoSolar, Suntime, Bramac, Regulus, 
- kotle na biomasu ± akumulace (kusové dřevo, pelety) Atmos, Verner, Dakon,
- instalace větracích jednotek s rekuperací jako zateplovací opatření,
- zpracování požadované dokumentace k žádosti o státní podporu,
- další domovní instalace: voda – odpady – topení – zdravotechnika – centrální vysavač.

Zelená úsporám

- solární systém pro ohřev teplé vody  55 000   25 000/byt
- solární systém pro ohřev teplé vody a přitápění  80 000   35 000/byt
- tepelné čerpadlo země – voda    75 000   20 000/byt
- tepelné čerpadlo vzduch - voda   50 000   15 000/byt
- zdroj na biomasu (např. kotel na kusové dřevo) 50 000   25 000/byt
- zdroj na biomasu s akumulační nádrží  80 000   25 000/byt 
- zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva  95 000   25 000/byt
- bonus na kombinaci kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo + solar  20 000   50 000/BD

obchod  TOPENÁŘSKÉ CENTRUM
Soškova 1550, 592 31 Nové Město na Moravě

566 616 659, 777 616 659, solar@solartop.cz, www.solartop.cz

rodinné domy     bytové domy

Z programu lze čerpat finanční podporu na zdroje energie:
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Setkání
Nových Měst
2010

Neustadt am Kulm 

Německo, Bavorsko

Počet obyvatel: 1.300

www.neustadt-am-kulm.de

Neustadt am Kulm neboli „Nové Město 

mezi vulkány“ je nejmenší město Horní 

Falce a čtvrté nejmenší Bavorska.  

Své označení získalo díky poloze přímo 

na hřbetu mezi dvěma kopci sopečného 

původu – Rauher (Großer) Kulm (638 

m n.m.) a Kleiner Kulm (566 m n.m.). 

Na obou kopcích původně stály pevnos-

ti Velký a Malý Kulm, které byly poprvé 

zmiňovány už roku 1119. Městská práva 

získalo od císaře Karla IV. v roce 1370. 

Ve II. světové válce přišlo městečko o 

cenné historické památky, jako byla rad-

nice nebo opevnění s pozdně gotickou 

branou. I přes tyto ztráty nás Neustadt 

dodnes upoutává zachovalou sevřeností 

zástavby okolo centrálního obdélníkové-

ho náměstí. 

Nahoře: O hospodářskou situaci ve fir-
mě Sporten a.s. se dne 1. února zajímali 
Miloš Zeman a Jaromír Schling. Při té pří-
ležitosti M. Zeman několikrát zopakoval, 
že je s lyžemi z N. Města již řadu let vel-
mi spokojen a že ani v budoucnu nehodlá 
v žádném případě lyžovat na konkurenč-
ních. Na snímku uprostřed generální ředi-
tel Sportenu Ján Hudák.

Vpravo: Sněhem zavátá cesta ke Třem 
křížům koncem ledna. 

Třetí řada Počátek února na „Americe“. 
foto JŠ. 

Dole vlevo: Žijí tady s námi. Buďme         
k nim zvláště v zimním období ohledupl-
ní. foto JŠ

Dole vpravo: Pohár darovaný preziden-
tem T.G. Masarykem Otakaru Německé-
mu za vítězství v závodě sdruženém v roce 
1925 v Janských Lázních. K textu uvnitř 
listu.


