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Letos byla 
odhalena již třetí 
pamětní deska 

V radě zasednou zástupci větši-
ny stran ze zastupitelstva, své čle-
ny tam nebudou mít pouze ODS, 
KSČM a SNK-ED. Budou jim ale 
nabídnuty pozice v kontrolních 
orgánech města. 

Změny tak nenastaly jen na 
úřadě, ale čekají i celé město. 
„Nejdůležitějším úkolem je snížit 
schodek městského rozpočtu. Jen 
za poslední dva roky město utratí  
o 70-80 milionů více než získalo  
v běžných příjmech. Schodky byly 
dosud hrazeny prodejem majetku 
města, pokud bychom takto po-
kračovali, město by se začalo zby-
tečně zadlužovat. A to nemůžeme 

Nové Město má nejmladšího starostu

připustit,“ říká nový starosta. Pro 
úsporné plány získal Šmarda pod-
poru většiny zastupitelů. 

Pane starosto, jak reagovala 
rodina na Vaše zvolení?

„Rodina byla překvapena, ale 
mám pocit, že si pomalu začí-
ná zvykat. Syn Honzík si myslí, že 
jsem teď kapitánem letadlové lodi  
a budu mu z práce nosit odznáčky.“

A jak jste reagoval vy? 
„Poděkoval jsem zastupite-

lům a voličům za důvěru. V prv-
ních minutách po zvolení jsem 
měl trochu problém vyrovnat se  
s novou pozicí. Okamžitě jsem 
musel převzít řízení zastupi-
telstva. Zapomínal jsem, že 
musím kolegy přihlášené do 

diskuze vyzvat ke slovu a divil se, proč ne-
mluví. Naštěstí mi pomáhal pan tajemník  
a bývalá starostka.“

Do funkce jste musel nastoupit okamži-
tě, jaký byl pro Vás první týden na radnici? 

„První týden byl náročný. Musel jsem ře-
šit své pracovní povinnosti a ukončovat ně-
které aktivity. Zároveň s tím jsem hned od 
úterý začal přebírat veškerou agendu měs-
ta. A řešit první běžné problémy. Dobrý 
pocit mám z týmu spolupracovníků, kte-
rý mi poskytl veškerý potřebný servis. 
Trochu mě naopak děsí velkoryse řešená 
kancelář starosty. Jsem zvyklý na trochu 
méně honosné a více funkční prostory.“

Co chcete stihnout do konce 
roku? 

„Zastupitelstvo nám dalo dva zá-
sadní úkoly, na kterých jsme začali 
okamžitě pracovat. Prvním z nich je 
připravit plán úspor tak, abychom 
směřovali k vyrovnanému rozpoč-
tu. Druhým úkolem je zreálnit  
a zlevnit projekt tzv. Regecentra.“

Od 8. listopadu má Nové Město na Moravě nově zvolené před-
stavitele. Starostou se stal 35letý sociální demokrat Michal 
Šmarda. Staronového místostarostu Stanislava Marka doplnil 
Ing. Pavel Štorek z TOP 09, který není pro funkci místostarosty 
uvolněný a nebude za svoji práci pobírat odměnu. 

text a foto: Veronika klapačoVá

Čas na výměnu 
řidičských průkazů 
se rychle krátí!

Při příležitosti 110. vý-
ročí narození Josefa Ně-
meckého byla 30. října 
2010 odhalena pamětní 
deska vynikajícím ly-
žařům bratrům Josefu 
a Otakaru Německým 
na jejich rodném domě 
č.p. 34 na Palackého 
náměstí.

STRANA 6

Moravský rybářský svaz z Nového 
Města na Moravě provedl letos na 

podzim výlov osmi rybníků. 

Výlov rybníku Trnka

Novoměstské hudební slavnosti 2010

Povinná výměna (dle § 
134 zákona č. 361/200 
Sb.) se týká řidičských 
průkazů vydaných od  
1. 1. 1994 do 31. 12. 2000. 

Stejně jako každý rok i letos se s blížícím ad-
ventním časem přibližuje konání tradičního 
malého hudebního festivalu. 

(pokračování na straně 2)

přečtěte si:



Právě Regecentrum bylo pro minulé ve-
dení radnice klíčovým tématem. Máte také 
nějaké velké téma, se kterým by si Vás lidé 
mohli spojovat? 

„Víte, já nemám velkolepé plány příliš rád, 
myslím si, že bychom vždy měli vycházet z re-
álné situace a chystat pouze takové projekty, 
na které máme. Nemůžeme do budoucna po-
čítat s výrazným zvýšením příjmů města a při 
dlouhodobém finančním plánování bychom 
měli být spíše konzervativní.“

Chcete tím říct, že si Nové Město nemů-
že dovolit velký projekt?  

„Město si velký projekt dovolit může, musí 
však být rozumný a přiměřený. Nekonečné 
diskuze o velkých projektech nás však nemo-
hou odvádět od práce na drobných projek-
tech, které pomáhají zlepšovat každodenní 
život Novoměšťanů.“ 

na okraj
Milí spoluobčané, 
zase uběhlo pár dní  

a my se znovu setkává-
me v dalším čísle Novo-
městska. Věřím, že se 
grafika již ustálila a Vy 
nacházíte informace, 
které hledáte.

Na radnici máme nového starostu Micha-
la Šmardu, mladého člověka zase s novým nad-
šením a elánem, který jistě vidí mnohé věci z po-
zice relativního mládí a zájmu. Místostarosta 
Stanislav Marek je již ostřílený „kozák“ s mno-
hými zkušenostmi a nyní nově do třetice při-
byl opět z generace mladých, neuvolněný mís-
tostarosta ing. Pavel Štorek, který doplní trojici 
na radnici.  Všichni očekáváme řešení starých  
i nových plánů, ale už nyní kritizovat? To se 
přece jen nesluší, protože i oni mladší začínají, 
musí se seznámit s prací, na kterou nebyli zvyklí. 
Kdo z nás má právo kritizovat? Kdo z nás vyko-
nával funkci starosty a místostarosty? Jen málo 
z občanů Nového Města se tím může pochlubit  
a po každém z nich zůstala spousta vykonané 
práce, kterou většina z nás už ani nevnímá. Jen 
od bývalých občanů města, kteří k nám občas 
zavítají, slyšíme slova chvály nad tím, co se zde 
změnilo a zlepšilo. A Ti, téměř 50% voličů, kteří 
se ani neobtěžovali k volbám přijít, aby vyjád-
řili svoji vůli, Ti by ani slova kritiky vyslovit ne-
měli. Nově složené zastupitelstvo jistě přivítá 
podněty z řad novoměstských i okolních obča-
nů, vyjádřené na svých zasedáních. Tak ať se 
práce na radnici daří, protože z toho vyplývá  
i blaho pro nás všechny! 

A co se událo a bude dít v kulturní oblasti? 
Shlédli jsme nádhernou výstavu včelařů v Ho-
ráckém muzeu se spoustou dobrot, proběhly 
Stužkovací plesy studentů gymnázia, hojně na-
vštívený koncert dechovky Vlčnovjanka i kon-
cert nestárnoucích nově uskupených Katapul-
tů s obdivuhodným výkonem nestárnoucího 
Oldy Říhy. Nyní nás už čekají kulturní progra-
my klidnější. Pomalu se ladíme k první advent-
ní neděli. V kulturním domě zakončíme kurs 
společenského chování a tance, v tentýž den 
rozsvítíme na náměstí vánoční strom s progra-
mem i dobrotami, další den zažijeme pohodič-
ku v KD při starých a oblíbených písničkách Ji-
řího Zmožka, v Horácké galerii pokračují dříve 
zmíněné výstavy a pracovnice Horáckého mu-
zea pro návštěvníky připravily výstavu šper-
ků, malby na hedvábí a umělecké knižní vazby  
a výstavu obrazů s názvem Obraz-odraz duše 
z dlouhodobého projektu Umění- odraz duše. 

Podzimní počasí, sice teplé, ale někdy po-
chmurné, v nás leckdy vyvolává splíny, vzpo-
mínky na své drahé, kteří již s námi nejsou, 
na přátele, kteří nám ublížili, na věci, které se 
nám nepodařily tak, jak bychom chtěli. Pro-
to jsem Vás chtěla vyzvat, abyste se nenechali 
strhnout tryskem hektické předvánoční doby, 
občas se posadili a mysleli na věci pozitivní, 
na klid a vánoční pohodu, která jistě přijde  
a užívali si zdraví a přítomnosti svých blízkých. 

To Vám ze srdce přeje 
Vlasta Soldánová

2zprávy „Muži jsou příčinou toho, že se ženy nemají navzájem rády.“ - J. de La Bruyéren

Na tom by možná nebylo nic až 
tak zvláštního, ale háček tu přece 
jenom je. Znak, který takto vznik-
ne, musí být vytvořen pouze z od-
padových materiálů - tj. například 
z PET lahví, igelitových sáčků, pa-
pírové drti či skla apod.

Paní starostka oslovila naši ško-

lu, nemáme-li zájem se do této ak-
tivy zapojit. Protože jsme škola  
s ekologickým zaměřením, neváha-
li jsme a do akce jsme se přihlásili.

Členové Eko-týmu a ostatní zá-

Pokus o světový rekord
Agentura Dobrý den z Pelhřimova, známého města re-
kordů a kuriozit, ve spolupráci se společností EKO-KOM 
vyzvala všechny zájemce o vyrobení znaků svých měst. 
Cílem je pokusit se vytvořit největší galerii znaků měst a 
obcí, jenž se následně zapíše do České knihy rekordů.

jemci, kteří přiložili ruku k dílu, 
si dali opravdu záležet. Vznikla 
mozaika z plastové drti, která 
byla takovou malou zkouškou 
trpělivosti všech zúčastněných, 
ale u které se zároveň všichni  
i dobře pobavili.

Nové Město na Moravě má je-

den z nejkrásnějších znaků České 
republiky, a tak není vůbec na ško-
du připomenout si jeho historii.

Po bitvě na Bílé hoře (1620) se 
novoměstské panství stalo majet-

kem rodu Ditrichštejnů (konkrétně 
kardinála Františka z Ditrichštejna), 

který povýšil Nové 
Město na město  
a „rozmnožil“ měst-
ský znak. Zůstal na 
něm původní lev, 
k němu se přidaly 
dva vinařské nože 
(rodový erb Ditrich-
štejnů, kteří vlastni-
li rozsáhlé majetky 
na jihu země – Mi-
kulov) a knížecí klo-
bouk.

Znak Nového 
Města na Moravě 
je v současné době 
umístěn ve škol-

ní jídelně 1. ZŠ. Všichni zájemci si 
mohou znak prohlédnout denně 
od 11.15 do 13.45. Všechny srdečně 
zveme.

1. ZŠ Nové Město na Moravě

Nové Město má nejmladšího 
starostu

(dokončení ze strany 1)



Otakar Německý byl čtyřnásobným mis-
trem ČSR (dvakrát v závodě sdruženém, dva-
krát v běhu na 18 km). Byl dvojnásobným mi-
strem Polska a mistrem Francie v závodě 
sdruženém. Reprezentoval vlast na olympij-
ských hrách v Chamonix v r. 1924 a ve Sv. Mo-
řici v r. 1928. V Cortině d´Ampezzo v r. 1927 byl 
druhý. Na Holmenkollen v r. 1930 přivedl čs. 
vojenskou hlídku jako třetí do cíle. 

Největším úspěchem skromného Novo-
měšťáka  je získání dvou titulů mistra světa  
v běhu na 18 km a v závodě sdruženém na prvním 
mistrovství světa v lyžování v Janských Lázních  
v r. 1925. Čestnou cenu vítězi závodu sdruženého 
- křišťálový pohár - věnoval prezident republiky  
T. G. Masaryk. Při příležitosti odhalení pamětní 
desky byl pohár věnován Horáckému muzeu.

Plukovník MVDr. Otakar Německý zemřel  
v r. 1967 ve věku 65 let.

Pamětní desku společně odhalili Doc. Ing. 
Ladislav Slonek, předseda sportovního klubu  
a syn Josefa Německého Josef Německý. 

Ladislav Slonek, který ve svém proslovu při-
pomněl sportovní úspěchy bratrů Německých, 
zakončil slovy: „Považuji za velmi smysluplné, 
že zde dnes stojíme při odhalení pamětní desky 
na rodném domě proto, že tito dva českosloven-
ští a novoměstští reprezentanti docílili výsled-
ků, které se zapsaly do světových sportovních 
dějin. Pamětní desku si určitě mnohonásobně 
zasluhují. Považuji to za velmi smysluplné také 
proto, aby i dnešní a hlavně budoucí generace si 
mohly připomenout, že zde v Novém Městě na 
Moravě se rodili, žili a sportovali lidé, kteří ze 
skromných podmínek Horácka dosáhli na svě-
tový piedestal.“

3zprávy „Mladé dívky mnoho požadují a příliš málo poskytují.“ - H. de Balzacn

Josef a Otakar Německý patřili po 1. světové 
válce mezi nejúspěšnější lyžaře své doby. Josef 
Německý se na-
rodil 6. prosince 
1900. Byl třetím 
z jedenácti sou-
rozenců. Rodin, 
ve kterých bylo 
tolik dětí, to v té 
době nebylo nic 
neobvyklého, ale 
aby z dětí, vy-
chovávaných ve 
velmi skromných 
podmínkách, vy-
rostl dvojnásob-
ný mistr světa, účastníci zimních olympijských 
her, účastníci mistrovství světa, mistři Česko-
slovenska, vítězové zahraničních pohárů nejen 
v lyžování, ale i v atletice, to je mimořádná sku-
tečnost. 

Josef, kterému nikdo neřekl jinak než Pe-
pek, zůstal doma v zemědělství, které bylo 
pro něho základním tréninkovým prostředím. 
Byl třikrát mistrem ČSR (dvakrát v běhu na 18 

Při příležitosti 110. výročí narození Josefa Německého byla 30. října 2010 odhalena pa-
mětní deska vynikajícím lyžařům bratrům Josefu a Otakaru Německým na jejich rod-
ném domě č.p. 34 na Palackého náměstí.

km, jedenkrát v závodě na 50 km).  Byl meziná-
rodním mistrem Jugoslávie, zúčastnil se olym-
pijských her v r. 1924 v Chamonix, kde byl na 
50 km 17. a v r. 1928 ve Sv. Mořici, kde v běhu 

na 50 km obsadil 11. místo. Na 
prvním mistrovství světa v Jan-
ských Lázních v r. 1925 obsa-
dil 6. a 10. místo. Úspěchů do-
sáhl i na mistrovství světa v r. 
1928 a 1929, na Holmenkollenu 
v r. 1930 a Oberhofu v r. 1931 – 
převážně v závodech na 18 km  
a 50 km. I z dnešního pohledu 
to byly vynikající světové vý-
kony.

Jeho druhou láskou byla at-
letika. V r. 1928 vytvořil čes-
koslovenský rekord v běhu 

na dráze na 5 km. K jeho největším atletickým 
úspěchům patří dvojnásobné vítězství v tradič-
ních Běchovicích.

Život Josefa Německého skončil tragicky v 
jeho 43. roce po banálním neléčeném zranění 
na infekci tetanem.

Další syn o 16 měsíců mladší Otakar po ab-
solvování vysoké školy veterinární působil jako 
důstojník veterinární služby čs. armády.

Letos byla odhalena již třetí pamětní deska 
významným rodákům

text: otakar německý

Do schránek
Pokud nebydlíte v Novém Městě na Moravě, kde už Novoměst-

sko není distribuováno a máte o něj zájem, abyste neztratili kon-
takt s rodným městem, tak za příspěvek 300 Kč (na pokrytí ná-
kladů na doručení po dobu jednoho roku), který můžete uhradit 
v kanceláři Kulturního domu, vám vždy aktuální číslo zašleme 
kamkoli v republice. Další informace získáte na tel.: 566 618 961. 



4zprávy „Přátelství může skončit láskou, ale láska nikdy nemůže skončit přátelstvím.“ - Ch. C. Coltonn

29. 11. 2010
Muzicírování od 9.00hod
Zpíváme, tančíme a hrajeme si s 
lidovými písničkami a říkadly.
S sebou: jakýkoliv hudební nástroj
Vede: Zuzana Svobodová
Vstupné: 30Kč

6. 12. 2010 od 9.00 hod
Tvořivá dílna
Předvánoční tvoření pro maminky s 
dětmi. Vyrobíme si vánoční svícínek 
na stůl. Novinkou bude originální 
„sněžítko“. 
Vede: Iva Dostálová, Leona Pivková
Vstupné: 30Kč

13. 12. 2010 od 9.00hod
Komunikace v rodině
Téma přednášky budou konflikty 
i komunikační problémy, jak jim 
předcházet.
Vede:Mgr. Vladimíra Jůzová 
Vstupné: 50Kč

listopad

Stánek kartáčníků můžeme 
osobně navštívit na novoměstském 
náměstí při ře-
meslných jar-
marcích. Málo 
se ale ví, že 
kartáčnictví 
bývalo zdro-
jem obživy 
slepců. Mno-
hem známější 
je jistě poutní 
kostel sv. Jana 
Nepomucké-
ho na Zelené 
hoře. Málokdo 
ale při jeho ná-
vštěvě zvedl 
hlavu a hledal 
v jeho štukatuře skryté symboly. 
Nicméně tak učinil historik žďár-
ského muzea Stanislav Mikule ve 
svém článku „K ikonografii zele-

Pokud Vám nebude vyhovovat žádný termín, lze Vaši návštěvu do-
mluvit telefonicky na čísle 566 618 187. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Vincent opět boduje
Za slovem Vincent se skrývá nejen podobnost se jménem slav-
ného absolventa novoměstského gymnázia Vincence Makov-
ského, nýbrž také název školního časopisu, jehož tvorba a vy-
dávání má na našem gymnáziu již několikaletou tradici. 
Duchovního otce a zakladatele časopisu Adama Vágnera by jistě po-

těšila skutečnost, že časopis, který již má z dob působení tehdejší redak-
ce na svém kontě ocenění „Nejlepší časopis Vysočiny“, stále vychází,  
a dokonce si vede dobře i v konkurenci jiných středoškolských časopisů. 

Stávající redakce pod vedením Kristýny Badalíkové obdržela pozvání 
do finálového kola soutěže „Školní časopis roku 2010“, které se koná 26. 
listopadu v Brně. I kdyby se náš reprezentant Vincent neocitl na příčkách 
nejvyšších, těší nás, že je tvořen a vydáván s invencí a chutí, a věříme, že 
se okruh přispěvatelů z řad studentů bude stále rozšiřovat. Blahopřejeme!

P.S. Zájemci si mohou v časopise listovat na stránkách www.gynome.cz.
Mgr. Eva Řádková

Vlastivědný sborník Západní Morava
Již čtrnáctým rokem provádí své čtenáře po cestách historie 
regionu západní Moravy stejnojmenné periodikum. V letoš-
ním čísle se mohou milovníci takových toulek dočíst o dnes již 
téměř zapomenutém kartáčnickém řemesle, s jehož výrobky – 
kartáči, smetáky či smetáčky – se však dodnes potkáváme. 

nohorského kostela“. Pro mnohé 
známým bude také jméno Jakuba 
Demla. Je obecně známo, že byl spi-
sovatelem a katolickým knězem. 

Méně se mož-
ná ví, že byl po 
nějaký čas i či-
novníkem So-
kola v Tasově 
a za své výro-
ky proti vel-
kobítešskému 
Orlu byl soud-
ně stíhán. 

A právě 
tato drobná 
epizoda dobře 
dokumentu-
jící Demlovy 
postoje je ob-
sahem článku 

Ivy Mrázkové. Neradostné období 
padesátých let 20. století přibližu-
jí dva články. První z nich přiná-
ší přehled vystěhovaných sedláků  

v rámci Akce kulak z bývalých 
okresů Žďár nad Sázavou a Bystři-
ce nad Pernštejnem. Druhý popi-
suje průběh reorganizace místních 
národních výborů v našem kraji  
v roce 1950. Reorganizace byla pro-
středkem k pevnějšímu ovládnu-
tí místních samospráv komunisty  
v období následujícím po změně re-
žimu v únoru 1948. Na stránkách 
Západní Moravy najdete i řadu dal-
ších článků, recenzí, anotací nově 
vydané vlastivědné literatury, či 
zpráv o činnosti archivů a muzeí  
v regionu, mezi kterými nechybí 
ani zpráva o Horáckém muzeu roz-
šířená o pohled do jeho historie. 
Vlastivědný sborník Západní Mo-
rava vydala Muzejní a vlastivědná 
společnost v Brně pro Státní okres-
ní archivy Třebíč a Žďár nad Sáza-
vou a zakoupit ho můžete v Horác-
kém muzeu a Knihkupectví Trojan.

text: Vít křesadlo

Nebojte se Daltonu
Vážení rodiče budoucích prvňáčků, zveme Vás a Vaše předškoláky na 

„Dny otevřených dveří“ v termínu od 1. 12. do 22. 12. 2010. Děti budou mít 
možnost seznámit se s p. uč. Hubáčkovou a Kachlíkovou, které budou 
ve šk. roce 2011 - 2012 třídními učitelkami v 1. třídách. Zkusí si nejenom 
práci s daltonským plánem, ale mohou nahlédnout i do klasických hodin.

Návštěvu naší školy můžete uskutečnit vždy v tyto dny:

Úterý:  Čt D ČJ Př AJ
Čtvrtek: M ČJ - Časp D
Pátek:  M ČJ D D Vl

1. 2. 3.  4. 5.
7:35- 8:20 8:30-9:15 9:35-10:20 10:30-11:15 11:25-12:10

Mgr. I. Hubáčková

Středa: D D - - -
Čtvrtek: M ČJ AJ Vv Vv

1. 2. 3.  4. 5.
7:35- 8:20 8:30-9:15 9:35-10:20 10:30-11:15 11:25-12:10

Mgr. L. Kachlíková 

D - daltonský blok



5zprávy „Vítězství by nikdy nemělo chybět milosrdenství.“ - Císař Karel V.n

Foto z průběhu realizace projektu

Je téměř pravidelností, že jedním z prvních listopadových plesů 
v KD Nové Město na Moravě je ZDIŠIBÁL. Pro naše klienty, jejich 
rodiny, sponzory a přátele z denních stacionářů Letovice a Vel-
ké Meziříčí, ho pořádají zaměstnanci Centra Zdislava.
Letos se tradice nezměnila – vstup za úsměv a dobrou náladu, malé ob-

čerstvení, prodej kalendářů, pohlednic a prezentace výrobků, bohatá tom-
bola, hudba k tanci a velmi pestrý program plesu jistě všechny potěšil. 

Příprava na ples probíhala již několik měsíců předem. Klienti Cent-
ra za pomoci zaměstnanců vyráběli upomínkové předměty a nacvičovali 
hudebně-dramatické vystoupení. Bylo také nutné zajistit tombolu, ka-
pelu a občerstvení pro dobrý průběh plesu. Veškeré přípravy však byly 
mnohonásobně odměněny radostí všech klientů Centra a spokojenos-
tí velkého počtu hostů. Návštěvou nás poctil také pan Šmarda, starosta 
města a místostarostové pan Marek a Ing. Štorek, kteří své zakoupené 
lístky do tomboly věnovali ve prospěch handicapovaných hostů.

Velké poděkování patří všem, kteří nás bez nároku na honorář pod-
pořili – paní Ladě Pokorné-Hubáčkové, která ples uváděla, Regině Valen-
tíkové a sestrám Smětákovým z tanečního studia ESET Olomouc za ta-
neční vstoupení, Kulturnímu domu za poskytnutí prostor, sponzorům za 

Provozní doba recyklačního 
dvora potažmo místa zpětného 
odběru EEZ je ve středu od 7,00 
hod. do 17,00 hod. a v sobotu od 
8,00 hod. do 11,00 hod.

Místo zpětného odběru EEZ 
nebylo do současné doby ošetře-
no s ohledem na plynulý provoz  
a zabezpečení objektu žádným zaří-
zením.  Z tohoto důvodu město v le-
tošním roce podalo žádost do Gran-
tového řízení Fondu ASEKOL do 
programu „Rekonstrukce“ o příspě-
vek na zabezpečení místa zpětného 
odběru EEZ. V tomto grantovém ří-
zení bylo město úspěšné a získalo 
na realizaci celého projektu částku 
ve výši 151.922,00 Kč, což činí 70% 

Zabezpečení místa zpětného odběru 
vyřazeného elektrozařízení
Město Nové Město na Moravě v současné době disponuje jed-
ním recyklačním dvorem, který je současně místem zpětného 
odběru vyřazeného elektrozařízení (dále jen „EEZ“). Recyklač-
ní dvůr byl vybudován v areálu TS služeb s.r.o., Nové Město na 
Moravě v roce 1997 a místo zpětného odběru vyřazeného EEZ  
zde bylo zřízeno v roce 2005 na základě smluvních vztahů se 
zástupci jednotlivých kolektivních systémů.

celkových uznatelných nákladů.  
V rámci projektu město pořídilo 
dvě mobilní závory včetně oploce-
ní a bran. 

Důvodem celého projektu je 
zlepšení zabezpečení, odběru a tří-
dění dovezeného vyřazeného EEZ. 
Obsluha zařízení bude korigovat 
příjezd a odjez osob dovážejících 
vyřazené EEZ. Tímto bude dosa-
ženo přehledného a průběžného 
zpětného odběru.

Cílem projektu by mělo být 
zvýšení kvality sběrného dvora, 
potažmo místa zpětného odběru. 
Dalším cílem projektu je zabez-
pečení místa zpětného odběru – 
odebraného vyřazeného EEZ před 

jeho předáním zpracovateli.
Na realizaci celého projektu se 

aktivně podílí provozovatel zaří-
zení TS služby s.r.o., za což jim pa-
tří poděkování. Do prostoru dvora 
byla z jejich prostředků pořízena 
nová posuvná brána a buňka pro 
obsluhu čímž došlo ke zlepšení  

i vzhledu celého prostoru dvora.
Město Nové Město na Moravě  

a TS služby s.r.o. v oblasti naklá-
dání dlouhodobě spolupracují, což 
má kladný dopad na celý systém 
nakládání s odpady. 

Marcela Kratochvílová
Odbor ISM

ZDIŠIBÁL

hodnotné ceny, 
které věnova-
li do tomboly  
a ochotným li-
dem, kteří nám 
obětavě pomá-
hali. Dále děkuje-
me hudební sku-
pině TANDEM za 
velmi příjemný 
hudební dopro-
vod.    (CZ)



6zprávy, sport „Lidé se mýlí, ale jenom velikáni přiznají své omyly.“ – Kotzebuen

Čas na výměnu řidičských 
průkazů se rychle krátí!
Povinná výměna (dle § 134 zákona č. 361/200 
Sb.) se týká řidičských průkazů vydaných od 
1. 1. 1994 do 31. 12. 2000. Do konce výměny 
uvedených ŘP zbývá jen 38 kalendářních dnů a 
tato povinná výměna se týká ještě 800 držitelů 
řidičských prů-
kazů. 

Výměna řidičáku 
proběhne do 20 dnů 
a je ze zákona bez po-
platků. Ten, kdo si ne-
stihne zažádat o vý-
měnu do konce roku, nejenže nebude moci od 1. ledna 
2010 usednout za volant, ale i proces výměny bude pro 
něho dražší, protože bude zpoplatněn ve výši 50 Kč. 
Pokud budete po novém roce řídit vozidlo s neplatným 
ŘP, čeká Vás pokuta jak ze strany Policie ČR, tak i zdej-
šího odboru dopravy.

K provedení výměny je třeba, aby občan navštívil 
odbor dopravy MěÚ. S sebou „si přinese“ jednu ba-
revnou nebo černobílou fotografii průkazového for-
mátu o rozměrech 3,5 x 4,5 cm, stávající ŘP a doklad 
totožnosti. Proto vyzýváme všechny, kterých se tato 
výměna týká, aby přicházeli na zdejší odbor dopravy 
již nyní.

Bc. Petr Pazour
vedoucí odboru dopravy

V neděli 24. 
10. 2010 se na br-
něnské střelni-
ci konalo mis-
trovství České 
republiky ve střelbě  
z kuše, kde náš 
člen střeleckého 
klubu Nové Město 
na Moravě Lukáš 
Řádek vybojoval  
3. místo o jeden 
bod za druhým 
Vojáčkem a osm 
bodů za vítězným 
Matoušem – oba  
z Brna. 

Dne 3. listopadu 2010 se 
naše škola stala hostitel-
skou školou pro pořádaný 
seminář programu Ekoškola 
Seminář dobré praxe. 

15. listopadu se poprvé sešla 
nově zvolená rada města a 
na žádost zastupitelstva se 
zabývala zreálněním pro-
jektu „Regecentra“.
Po konzultaci s architekty, kte-

ří „Regecentrum“ připravují, pově-
řila rada starostu města jednáním 
s regionální radou soudržnosti  
o změnách umístění a struktury 
plánované stavby. Změna umístě-
ní stavby je potřebná mimo jiné, 
protože pozemky u hřbitova ne-
jsou ve vlastnictví města a na zá-
kladě současné smlouvy je není 
možné získat.

Zastupitelé radě města také 
uložili snížit deficit rozpočtu měs-
ta. Novoměstští radní proto schvá-
lili první část úsporných opatření. 
Příští rok by tak měl být deficit po-
loviční, než letos. Cílem nového 
vedení města je dosáhnout v roce 
2012 vyrovnaného rozpočtu.

Složení městské rady:
JUDr. Libor Černý (Nový směr)
MUDr. Zdeněk Kadlec (Nový směr)
Mgr. Jiří Maděra (ČSSD)
Stanislav Marek (SNK za obce)
Petr Pejchal (KDU-ČSL)
Michal Šmarda (ČSSD)
Ing. Pavel Štorek (TOP 09)

Již podruhé žáci prvního až pátého ročníku a 
školní družiny 1. ZŠ přispějí k vánoční výzdobě 
města. Jeho součástí se stane dvanáct nazdo-
bených smrčků a vy se budete moci kochat je-
jich krásou, nápaditostí a provedením. 
V průběhu prvního adventního týdne se objeví 

před budovou školy na Vratislavově náměstí, kdy je 
přijdou nazdobit desítky žáků. Celou akci připravili 

Lukáš Řádek opět na „bedně“
sportovní střelba

Seminář dobré praxe

Semináře se účastnilo osm škol 
z celé Vysočiny, které jsou zapo-
jené do mezinárodního progra-
mu Ekoškola. Kromě učitelů byli 
účastníky i žáci jednotlivých škol-
ních Ekotýmů. 

Účastníci semináře měli mj. 
možnost zhlédnout prezentaci 
naší školy v oblasti ekologické vý-
chovy a též si naši školu prohléd-
nout. Nejvíce se líbilo relaxační 
centrum, cvičná kuchyně a školní 
zahrada s Naučnou stezkou.

Cílem semináře byla pře-
devším výměna informa-
cí, zkušeností, nápadů  
a inspirace. Pedagogové a žáci měli 
možnost pracovat společně na jed-

notlivých krocích programu Eko-
škola a poznat tak práci jednotli-
vých Ekotýmů.

Mgr. Martina Janíčková
učitelka 1. ZŠ

z jednání městské rady

Vánoční stromečky podtrhnou atmosféru adventu
žáci 1. stupně ve spolupráci s podnikem Lesy ČR, jež 
vánoční stromečky darovaly.

Snaha dětí, jejich vyučujících i rodičů směřovala k 
tomu, aby náměstí bylo o vánočních svátcích hezčí než 
obvykle a kouzlo Vánoc se tak ještě umocnilo. Doufej-
me tedy, že stromečky nebudou každým dnem ztrácet 
na své kráse a všichni je budou obdivovat pouze očima.

Mgr. Pavlína Poláčková, učitelka 1. ZŠ

V soutěži 
družstev společ-
ně s Jirkou Ma-
ternou a Petrem 
Kamanem obsa-
dili druhé místo



7inzerce „Tam, kde každý rozkazuje, nikdo neposlouchá.“ - španělské příslovín
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narozené děti:
  3. 11. Dominik Novotný
11. 11. Tereza Slabá

jubilanti:
24. 11. Eduard Míček  85 let
27. 11. Miroslav Böhm 80 let
29. 11. Růžena Doležalová 86 let

úmrtí:
  4.11 Marie Ligmajerová (Rokytno, 1942)

 z matriky

kultura, volný čas „Na plicní? Tam chodim v zimě. Mě ten rentgen dycky zahřeje...” – Luděk Sobotan

V dnešním ohlédnutí za historií včelařského spolku v Novém Městě na Moravě se bu-
deme věnovat především spojitosti mezi medem a perníkem. Výroba perníků a jiného 
medového těsta má velmi dlouhou tradici. 

110 let organizovaného včelařství na Novoměstsku

Perníkové srdce

Pečivo z mouky a medu bylo nalezeno  
v egyptských hrobkách, staří Řekové pak roz-
dávali o svátcích perníky různých tvarů. Hlině-
né formy na medové pečivo našli archeologové 
při vykopávkách v Itálii. Perníkové formy měly 
různé tvary a například tvar srdce byl tak ob-
líbený, že přetrval až do dnešní doby. Perník, 
kterému se někde říká také peruník, prý získal 
název podle boha Peruna.  

První zmínka o perníku v Čechách pochá-
zí ze čtrnáctého století. V té době a také po ně-
kolik dalších století byl perník velmi luxusním 
zbožím. S objevem rafinování cukru z cukrové 
řepy však med ustoupil a hospodyňky ho na-
hradily právě cukrem. Poctivé kuchařky přes-
to na med nezanevřely, a tak je dodnes součás-
tí kvalitního vánočního pečiva. Novoměstský 
včelařský spolek, podle záznamů v kronice, 
uspořádal v roce 1930 kurz medového pečiva.  
V sokolovně jej vedla paní Jiřičková z Otnic  
a zúčastnilo se ho jednačtyřicet kursistek  
z Nového Města a okolních vesnic. Ženy na pe-
čení zpracovaly 10 kg medu a připravovaly tako-
vé dobroty jako například Matiční perníčky, Per-
ník anýzový nebo Výtečné doutníky. Pro čestné 
členy včelařského spolku pak upekly Perníkové 
srdce. „Každý kout sokolovny voněl medovým pe-
čivem a hukot kursistek připomínal hukot včeli-
ček v úle,“ popsal dění na kurzu kronikář. 

Jestli i vy chcete vyzkoušet, jak chutná pe-
čivo s medem vyzkoušejte některý z těchto re-
ceptů:

Vánoční perníčky 
800g hladné mouky, 280g cukru, 120g tuku, 4 vej-
ce, 4 lžíce medu, 3 lžíce mletého koření (skořice, 
anýz, badyán, zázvor, nové koření, fenykl, mušká-
tový květ a oříšek) a 2 rovné lžíce jedlé sody. 
Vypracujte těsto a nechte ho do druhé dne odležet. 
Poté vyválejte na sílu stébla a vykrajujte různé tvary 
a potřete rozšlehaným vejcem. Upečené a vychladlé 
perníčky ozdobte bílkovou polevou, do které přidejte 
dobře prosetý moučkový cukr a pár kapek citrónové 
šťávy.

Perníková bábovka 
1 šálek medu, 300g hladké mouky, 4 lžíce práš-
kového cukru, 3 lžíce rozpuštěného tuku nebo 
oleje, 4 lžíce teplé vody, 2 vejce, 1 lžička zázvoru, 
1 lžička prášku do pečiva, 1 lžička perníkového 
koření, lupínky mandlí. 
Mouku prosejte, přidejte zázvor, koření a prášek do 
pečiva. Rozehřejte med. Vejce s cukrem ušlehejte 
do pěny, přidejte tuk a zahřátý med a suché přísady 
střídavě s vodou. Vyšlehejte na jemné těsto  
a rozetřete do vymazané a vysypané koláčové formy. 
Posypte mandlovými lupínky a asi hodin pečte  
v mírně vyhřáté troubě.

Další tradiční recepty vám nabídneme zase 
příště.

Petr Hladík 
ZO ČSV Nové Město na Moravě

LISTOPAD
20. 11. MUDr. Ivo Matonoha, 
  Jimramov 265, 566 562 619
21. 11. MUDr. Marcela Petrášová,  
  Studentská 7, Žďár nad Sázavou,  566 690 123
27. 11. MUDr. Jiří Žák, 
  Poříčí 11, Velké Meziříčí, 566 522 442
28. 11. MUDr. Andrea Stalmachová, 
  Vír 172, 566 575 210

PROSINEC
  4. 12. MUDr. Jitka Kellerová, 
  Žďárská 73, Nové Město na Moravě, 566 618 060
  5. 12. MUDr. Jan Šmídek, 
  Palackého nám. 32, Nové Město n. M., 566 542 615
11. 12. MUDr. Eva Jurková, 
  Poříčí 11, Velké Meziříčí, 566 522 442
12. 12. MUDr. Irena Musilová, 
  Sokolovská 13, Velké Meziříčí, 566 524 203

Stomatologická pohotovostní služba:

Výstava výtvarné soutěže DDM Klubíčko na téma: 

„O nejhezčí lesní zvířátko“ 
bude umístěna v prostorách Městské knihovny 

od 1. 12. 2010 do 31. 12. 2010

Dne 11. 11. v 11:00 hod. u příležitosti Dne válečných veteránů uctili položením kytic k po-
mníku padlým v 1. světové válce (Pohřeb v Karpatech) a k pamětní desce věnované obětem  
2. světové války „Blíží se konec mého utrpení“ památku válečných veteránů představitelé měs-
ta - Michal Šmarda, starosta města a Stanislav Marek, místostarosta města, dále zástup-
ce Svazu bojovníků za svobodu pplk. Pavel Koutenský a zástupce KVV Jihlava kpt. Liška. Tři jede-
nácky jsou symbolem ukončení 1. světové války, neboť toho dne roku 1918 bylo ve vlakovém voze  
v Le Francport u severofrancouzského města Compiegne podepsáno příměří mezi Spojenci  
a Německem, jímž byly na západní frontě ukončeny boje 1. světové války.        PhDr. Žofie Řádková

knihovna



Kdo lásku  
a dobro roz-
dával, ten ode-
šel, v našich 
srdcích žije 
dál. 

Dne 12. 11. 
u p l y n u -

lo 5 let co nás navždy opustil náš  
milovaný manžel, tatínek,  
dědeček, švagr, strýc

p. Josef Dostál
z Nového Města na Moravě
Dne 26. 11. by se dožil 65 let. 
Kdo jste jej znali, měli rádi, 
vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají manželka, 

dcera, syn s rodinou 
a rodina Dostálova 

Zubří č.p. 64.
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Pronajmu byt 2+1, opravený, částečně za-
řízený, tel.: 733 382 856.

Prodám rehabilitační perličkovou po-
můcku „BUMERANG KLASIK,“ 230 x 40 cm, 
předchází proleženinám, tel.: 728 922 719.

Prodám levou rohovou sedací soupravu a 
obývací stěnu. Levně! Tel.: 721 975 703.

Hledám práci, na zkrácený úvazek nebo 
BRIGÁDU jako pomocnice v second-handu, za-
hradnictví apod. Prosím volejte na 777 250 265.

Pronajmu byt 2+kk v osobním vlastnictví 
v Novém Městě. Volný od ledna 2011, cena do-
hodou, tel.: 736 236 255.

Prodám dřevěnou postýlku po jednom 
dítěti i s matrací za 2500Kč. Postýlka má vel-

miniBazar vzpomínka

inzerce „Já a bezpečnostní referent elektrárny? To je jako dát opici břitvu.” – Homer Simpson

ký úložný prostor a je na kolečkách, tel.: 608 
265 160.

Prodám lucernu - kovářská práce, 2 ks, 
tel.: 728922719.

Prodám veškeré náhradní díly na vůz 
PEUGEOT 106 (včetně letních a zimních kol) 
– LEVNĚ, tel.: 608 909 239.

Pronajmu byt 1+1 s vybavením ložnice. 
Čestné jednání, tel.: 566 615 295, 723 267 418.

Nabízím pronájem garáže v lokalitě Ho-
lubka, tel.: 608 974 290 nebo 777 256 302.

Sběratel koupí a hotově zaplatí za obrazy 
malířů Vysočiny: p. Lacina, Jambor, Blažíček, 
Bukáček, Kalvoda, Ullmann i jiné význačné 
krajináře, tel.: 777 757 500.

Prodám kachlový sporák, bílý, levý, v 
pěkném stavu, cena dohodou, tel.: 774510991.

Prodám vířivou rohovou vanu, 140x140, 
5x tryska velká + perlička, motor 0,55kW / 
2780 ot./min., levně, tel.: 774 510 991.

Prodám rozkládací sedačku „ušák“, 
vhodná na chalupu, tel.: 774 510 991.

Prodám obraz se svatým motivem, popř. 
fotku pošlu mailem, tel.: 608 083 731.

Daruji použité kovové vchodové dveře 
95x200 cm, za odvoz. Lok. Nové Město n.M, 
tel.: 606 600 889.

Pronajmu chalupu u Nového Města, i 
dlouhodobě, tel.: 732 653 793 (večer).

Hledám manuální práci (pokojská, úklid, 
zahradnictví….). Nyní vedena na ÚP, nástup 
možný ihned, tel.: 775 434 759.

Prodám s výhodnou slevou věci na Ško-
du Octavia z roku 1961, tel.: 566 662 311 (po 
19 hod).

n

PRONAJMU
PROSTORY

na náměstí
v Novém Městě na Moravě.

Tel.
776 056 491

Do konce roku vyjdou ještě dvě 
čísla Novoměstska, jejich uzávěr-
ky jsou: 29.11. (číslo vyjde 7.12.)  
a 10.12. (číslo vyjde 21.12.) Vaše 
příspěvky a inzerci posílejte na 
internetovou adresu zpravo-
daj@nmnm.cz nebo je můžete 
zanechat v kanceláři Kulturního 
domu, Městské knihovně nebo 
Horáckém muzeu. Případné do-
tazy směřujte na tel: 722 905 756 
(redaktorka Veronika Klapačová).

Příští číslo



kulturní kalendář
listopad

Já padouch – animovaná komedie
kino, Nové Město, v 17:30 hod

Slavnostní ocenění soutěží 
knihovna, Nové Město, v 15 hod
Adventní dílny
Horácká galerie, každý den do 3.12.

Andělský jarmark se zvířátky
areál DDM, od 9 do 16 hod
Rozsvícení adventu
Vratislavovo náměstí, v 16:30 hod
Machette – akční komedie
kino, Nové Město, v 19:30 hod

Jiří Zmožek – koncert
KD, Nové Město, v 18 hod

Resident Evil: Alterlife - horor
kino, Nové Město, v 19:30 hod

Hudební výročí roku 2010 – koncert
Horácká galerie, v 18 hod 

Mikulášský trh s DDM
Vratislavovo nám., od 8 do 17 hod

Habermannův mlýn – historický-psychologický
kino, Nové Město, v 19:30 hod

Sammyho dobrodružství – animovaná komedie
kino, Nové Město, v 17:30 hod
Na správné adrese - divadlo
KD, Nové Město, v 19 hod

Seriózní muž – hořká komedie
kino, Nové Město, v 19:30 hod

10kultura „Když už musíš umřít, tak se chovej důstojně!” – Tomáš (Páni kluci)

24.

25.

27.

n

28.
První část letošního ročníku bude vychá-

zet z historie a nabídne den plný staré hud-
by. Od deseti hodin do-
poledne v budově ZUŠ 
na náměstí proběhnou 
zajímavé dílny – pohy-
bová (taneční) a hudební  
s netradičními techni-
kami hry na flétnu. Ve-
čer po rozsvícení vá-
nočního stromu pak 
proběhne koncert flétny  
a cembala s názvem Se 
zobcovou flétnou staletí-
mi.

Druhá část pak na zá-
věr adventního období 
18. prosince přinese dal-
ší hodnotný zážitek. Vů-
bec poprvé v ČR a tedy i 
v našem městě vystoupí 
výjimečný talent americ-
ké gospelové hudby Nate 
Brown se skupinou One 
Voice. Hudební styl toho-
to černošského zpěváka 
je pro diváky nezapome-
nutelným zážitkem. Jejich 
energické písně plné na-
děje oslovují srdce a po-
hladí duši diváků. 

Novoměstské hudební slavnosti 2010
Stejně jako 
každý rok i 
letos se s blí-
žícím advent-
ním časem při-
bližuje konání 
tradičního ma-
lého hudební-
ho festivalu. 

Ani se tomu nechce věřit, že ten letošní 
ročník je prvním v dalším desetiletí.

1.

2.

3.

4.

8.

11.

6. 12. pondělí - Přijde Mikuláš se svou družinou  
Jídelna DPS od 15 hod.

13. 12. pondělí  - Cestujeme po Francii (video)
Jídelna DPS od 15 hod.

20. 12. pondělí   - Předvánoční posezení u stromečku
Jídelna DPS od 15 hod.

prosinec

program klubu seniorů



11inzerce  „Tvářím se statečně a přitom přemejšlím, kde jsem nechal holínky.” - Zdeněk Pohlreichn



Tuto novou vánoční novoměstskou pohlednici můžete  
pořídit v Informačním centru. 
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Nové Město na Moravě

Výlov rybníku Trnka
Moravský rybářský svaz z Nového Města na Moravě provedl le-
tos na podzim výlov osmi rybníků. 

Jedním z nich byl i rybník Trnka nad Novým Městem, který patří 
mezi největší městské rybníky. Rybáři zde vylovili převážně kapry, ale 
i líny nebo amury. Část ryb bude využita jako zarybnění sportovního 
revíru Koupaliště, část bude využita jako násada a vánoční ryba. „Le-
tošní léto svým počasím kaprovitým rybám příliš nevyhovovalo a pří-
růstky byly menší jak v minulých letech, pro vánoční trh ale bude kaprů 
dostatek, “ říká hospodář novoměstského rybářského svazu Bohumír 
Žváček.


