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Jedna z nejtěžších pětek na světě
stadion potřebujeme mít 150 metrů dlouhý,“ 
mluví o tehdy nelehkém úkolu nynější předse-
da novoměstského Sportovního klubu. Tehdy 
se do míst stadionu muselo někde navézt až 
15 metrů navážky.  Na projektování tratí se 

podíleli například Jiří 
Beranovský, Miro-
slav Tulis, Antonín 
Chroust a další. Tak 
vznikly známé úse-
ky jako: „Malý hou-
pačky, Sjezd, Velký 
houpačky, Pra-
votočivá zatáč-
ka, Esíčka, Malý 
Tatry, Velký 
Tatry, Televiz-

ní zatáčka, Plačkovec, sjezd dolu ke 
Ski Hotelu, nahoru k vodárně, a to 
byla ta pětka, která je dneska jedna  
z nejtěžších tratí na světě,“ vyjme-
novává Slonek. Na každých pěti 
kilometrech totiž musí závodník 
vystoupat 160 metrů. 

Rodák ze Sněžného, který se celoživotně věnuje dřevařským 
oborům i lyžování. Výčet jeho funkcí by zabral místo na celý 
tento článek, proto jen ve zkratce.

text a foto: Veronika klapačoVá

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
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O třetím únorovém víkendu se 
v Novém Města konalo pres-

tižní sportovně-společenské 
setkání, kterého se zúčastnilo 

více než 130 sportovců z 12 firem 
z celé republiky, včetně jedné no-

voměstské.

Nové Město 
bylo centrem 

Českých sportovních 
firemních her

(pokračování na straně 4)

číslo 4.     ročník XXI.     1. března 2011

Děkan lesnické a dřevařské 
fakulty Mendelovy zemědělské  
a lesnické univerzity v Brně, nyní 
předseda Sportovního klubu v No-
vém Městě na Moravě, ale také je-
den z nejmladších kandidátů věd, 
který se stal dobrovolným pracov-
níkem Svazu lyžařů. A tam to ten-
krát všechno začalo. Zlatá lyže už 
budovala svou tradici od roku 1934, 
Ladislav Slonek jako mladý sporto-
vec chtěl napomoci, aby se ze závo-
dů Zlaté lyže stal světový pohár.   

 „Podstatný bylo, že se posta-
vil Ski Hotel. Obrovskou zásluhu 
na tom tenkrát měl ředitel býva-
lého Artisu Jaroslav Boháč. Bez 

toho člověka by se to 
nikdy nepostavilo,“ 
říká Ladislav Slo-
nek, máchající ru-
kama do tvaru dneš-
ního Ski Hotelu. Tak 
začaly plány o po-
době jednoho z nej-
známějších hotelů  
v republice. Ještě 
před tím, než bylo 
všechno nakreslené na papíře, no-
voměstští už měli peníze a staveb-
ní povolení. „Honza Kruml to tady 
projektoval za pochodu a tady už 
se stavělo,“ spokojeně dodává Slo-
nek. Postavil se hotel a mohlo se 
začít s budováním tratí. „Vzal jsem 
si parametry FIS a věděl jsem, že 

Sčítání lidu, domů a bytů se uskuteční ke dni 26. března 2011 a koná se 
jednotně ve všech členských státech Evropské unie. Pro Českou republi-
ku je sčítání upraveno z. č. 296/2009 Sb.

STRANA 5

Wintonův vlak 
přijíždí 
do Nového Města
Před více než 70 lety přijel 
do Prahy anglický mla-
dík. Jen náhodou se zde 
stavil při cestě do Švý-
carska, kam jel lyžovat. 
Tam už nikdy nedojel, 
zato 669 českých a slo-
venských židovských 
dětí přežilo 2. světovou 
válku.

STRANA 3

Rada města schválila 
návrh na zadání změny 
číslo VI územního 
plánu Nového Města  
na Moravě. Doc. Ing. Ladislav Slonek, CSc.

Radní řešili
parkování, 
změnu územního 
plánu i petici
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Své síly poměřili v celkem 10 
sportovních disciplínách. Soutěži-
lo se ve slalomu, snowboardu, běhu 
na lyžích klasickou i volnou tech-

Nové Město bylo centrem 
Českých sportovních firemních her
O třetím únorovém víkendu se v Novém Města konalo prestižní 
sportovně-společenské setkání, kterého se zúčastnilo více než 
130 sportovců z 12 firem z celé republiky, včetně jedné novo-
městské. 

nikou včetně štafet, curlingu, ori-
entačním běhu, ale i ve squashi, 
bowlingu a pokeru.  Účastníci 
všech zastoupených firem vytvo-

řili skvělou atmosféru a přispěli  
k podpoření myšlenky AFS Fair Play 
Business. Kromě získaných individu-
álních i týmových ocenění si odváže-
jí zpět domů i velkou porci osobních 
zážitků a nových přátelství. A není 
vyloučeno, že se Nové Město na Mo-
ravě stane centrem sportovních fi-
remních her i v následujících letech. 

Vážení  spo-
l u o b č a n é , 

zase se po něja-
ké odluce ozývám. 
Byla jsem nemoc-
ná a po příchodu 

do práce a splnění „restů“ sedám  
a píši pár slov. Kultura ve městě poma-
lu nabírá rychlost, absolvovali jsme ně-
kolik plesů, setkání s populárním rybá-
řem Jakubem Vágnerem, zavzpomínali 
s líbivými písničkami bratří Nedvědů  
a přivítali mezi námi i naši rodačku-
-spisovatelku Barboru Koudelkovou, 
abychom vyslechli její zpověď nad 
uplynulými, ne moc radostnými, roky 
v Ghaně i v Čechách, shlédli výstavy  
v Horácké galerii a Horáckém muzeu, 
uvítali pestrý program DDM Klubíčko  
i Mateřského centra Zvoneček, jako  
i Klubu seniorů.

Ohledně Novoměstska bylo řeče-
no panem starostou i redaktorkou vše 
podstatné, tak se k tomu nebudu vra-
cet, jen je jasné, že noviny budou vy-
cházet jedenkrát měsíčně s cca 20 stra-
nami a bude také na Vás, spoluobčané, 
jestli se budete chtít stát spolutvůrci. 

Na březen je v kulturní oblas-
ti přichystána široká paleta na-
bídky. V Horácké galerii jsou dvě 
výstavy, a to Jaroslava Šerých s Po-
hádkovými ilustracemi dětem světa  
a výstava sochaře a medailera Bohu-
mila Teplého a názvem Stopy času,  
v Horáckém muzeu je výstava ob-
razů Petra Fafílka Nálady Vysočiny  
a výstava věnující se československé-
mu opevnění z let 1935 - 1938, v kultur-
ním domě uvítáme Klicperovo divadlo 
s hrou Dámská šatna a  v polovině mě-
síce pozdravíme skupinu Screamers. 
Také Městská knihovna pro Vás v mě-
síci knihy připravila pestrý program, 
včetně výprodeje vyřazených knih dne 
16. března.

Také musím konstatovat, že mi spa-
dl kámen ze srdce, když byla zažehnána 
krize ve zdravotnictví. Jen nemocní lidé 
tušili, jak by byla doba složitá. Sama 
jsem byla v lednu hospitalizovaná na 
interním oddělení zdejší nemocnice  
a oceňuji vstřícné chování lékařů, sester  
i všeho ostatního personálu a za to jim 
patří velký dík. 

Pomalu se chýlí ke konci i populární 
anketa o holubech a jsem moc zvěda-
vá na názory občanů. Snad se i s tímto 
problémem popereme se ctí.

Věřím, že Vás nabídka kulturních 
pořadů zaujme a navštívíte nějaký 
program, výstavu i jinou aktivitu. 

To si přeje, srdečně zdraví a hodně 
sluníčka i v těchto mrazivých dnech 
posílá

Vlasta Soldánová, ředitel NKZ 

na okraj

Výrazným prvkem grafického manuálu je logotyp. Jeho základní ideou je nejcenější 
element regionu Novoměstsko - krajina - stylizovaná 3D reliéfem, který tvoří piktogram 
logotypu a tvarosloví grafického manuálu.

Ovšem dále v širších souvislostech a vizuálních asociacích zastupuje dynamiku, ply-
nutí, cestu která se klikatí, úsměv - rty, vlnku na plynoucích řekách. Možné asociace jsou 
i s kaligrafickýmy písmeny n a m. Logotyp byl tvořen s ohledem na universalitu aplikace 
pokrývající sport, turistiku, kulturu a komplexně cestovní ruch v regionu. Svojí možnou 
škálou barevností je konceptuální. Pikrogram se v drátěné siluetě v grafickém manuálu 
používá také jako jeviště pro různé aktivity znázornující sport, turistiku nebo jiné trá-
vení volného času.

Neméně důležitým prvkem loga je jeho textová část, která splňuje kritérium moderní-
ho písma i pokory k tradicím, která je pro region Novoměstsko přirozená. Autorem ma-
lebného písma je spičkový český typograf světového významu František Štorm. Písmo je 
rozkročené mezi gotikou a moderní typografií a je tvořené přímo pro aplikaci v krajině.

Nové Novoměstsko tak budete držet brzo v rukou. 
Možná se ptáte, proč vám chceme změnit po krátké 
době vzhled zpravodaje. Hlavním důvodem je sjed-
nocení grafické podoby propagačních materiálů měs-
ta. Spojovacím prvkem tak bude logo, které vám chci  
v tomto čísle představit. 

   

Cílem bylo, aby Novoměstsko, jako významné stře-
disko cestovního ruchu a sportu, bylo vnímáno pod 
jednou identitou. Projekt by měl doplnit a rozšířit in-
formační systém pro turisty. Nové Město si proto po-
dalo žádost do operačního programu ROP NUTS II 
Jihovýchod, který podporoval Rozvoj služeb v cestov-
ním ruchu. Podporu dostalo ve výši téměř čtyř milio-
nů korun, do celkové částky projektu tak město zaplatí 
přes 300 tisíc korun. To zahrnuje vypracování produk-
tů pro propagaci, jednotné mapové dílo pro opakova-
né použití a vizuální manuál regionu. Dále instalaci 15 
návěštních tabulí na hranicích regionu, 28 nových in-
formačních tabulí s mapami pro individuální turisty, 
rozšíření 24 existujících tabulí o chybějící informace, 

vyznačení nejmé-
ně dvou prohlíd-
kových okruhů  
a v návaznosti na 
ně zajištění 20 
audioprůvodců  
v cizojazyčných 
verzích, instala-
ce jednoho zvu-
kového kiosku  
v Novém Měs-
tě, instalace osmi 
vlajkových stožá-
rů a nové stránky 
regionu.         (vrk)

Nové logo Novoměstska
V minulém čísle jsem vás informovala o plánovaných změnách zpravodaje Novoměstsko. Vedle 
rozložení jednotlivých témat na stránkách, změny periodicity ze čtrnáctideníku na měsíčník, ale i 
o nové grafické podobě. 
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Statistika 
domácností
Český statistický úřad orga-
nizuje výběrové šetření o ži-
votních podmínkách domác-
ností v České republice.

Cílem je získat údaje o sociální 
a ekonomické situaci v 30 evrop-
ských zemích. Šetření se uskuteční 
v téměř 11 tisících českých domác-
nostech a proběhne od 19. února 
do 15. května 2011, prostřednic-
tvím speciálně vyškolených taza-
telů, kteří se prokáží průkazem  
s příslušným pověřením. Všech-
ny domácnosti byly vybrány na 
základě náhodného výběru počí-
tačem. Patřit mezi ně mohou i ně-
které z Nového Města na Moravě  
a okolí.                  (vrk)

Rozhodným okamžikem, k ně-
muž se vztahují všechny zjišťo-
vané údaje, je půlnoc z pátku 25. 
března na sobotu 26. března 2011. 

Za každou osobu musí být vy-
plněn sčítací list osoby, za každou 
domácnost jeden bytový list a za 
každý dům určený k bydlení jeden 
domovní list.

Město Nové Město na Moravě 
má začátkem března obdržet mi-
nimálně tyto informace:

 � vymezení sčítacích obvodů,
 � údaje o osobách, kte-

ré jsou sčítacími komisa-
ři (včetně čísla služebních 
průkazů, kontaktů).

Jména a kontaktní údaje 
komisařů město zveřejní 
na úřední desce a inter-
netových stránkách. 

Všechny tyto úda-
je budou rovněž zve-
řejněny na interne-
tových stránkách 
w w w . s c i t a n i . c z  
a veřejnost se 
může informovat 
i na bezplatné 
telefonní lince  
č. 800 87 97 02.

Poprvé bude le-
tos existovat možnost vypl-
nit sčítací formuláře v elek-
tronické podobě, podrobné 
pokyny k tomu mají být doruče-
ny do každé domácnosti na infor-
mačních letácích vydaných ČSÚ  
a opět budou k dispozici  
i na internetových stránkách  
www.scitani.cz.

O možnosti bezplatného přístu-
pu občanů k veřejnému interne-

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011

tovému připojení bude veřejnost 
informována na www.nmnm.cz  
s předpokládanou dobou přístupu 
od 26. března do 14. dubna. Datum 
14. dubna 2011 je konečným termí-
nem pro sběr vyplněných formu-

lářů. Dodatečné sečtení 
(při zákonem 

s t a -

n o -
vených pod-
mínkách) lze realizovat  
v termínu do 19. dubna 2011.

Distribuce sčítacích formulá-
řů má být zahájena dle předaného 
harmonogramu ČSÚ dne 7. března 
2011 (a ukončena nejpozději do 18 
hodin dne 25. března 2011).

S cílem zajistit řádný průběh 

sčítání bylo ČSÚ sděleno, že ka-
ždá domácnost obdrží předem 
do své poštovní schránky letáček  
o sčítání i lístek s informací o jmé-
ně a příjmení sčítacího komisaře,  
s jeho služebním číslem a termí-
nem první návštěvy k předání sčí-
tacích formulářů.

Sčítací komisaři budou plnit 
svoji funkci většinou v uniformě 
České pošty (poštovního doručo-
vatele) a všichni budou mít vel-
kou speciální brašnu tmavomodré 

barvy s výrazně žlutým nápisem 
„Česká pošta“. Sčítací 

komisař musí 
být označen 

s l u ž e b n í m 
průkazem sčí-

tacího komisaře 
s fotografií, jmé-

nem a příjmením 
a služebním číslem 

a současně předlo-
ží svůj osobní prů-

kaz. Správnost jména  
a příjmení sčítacího ko-

misaře si lze ověřit na 
call centru telefonicky. 

Občan bude moci požádat 
o návštěvu sčítacího komi-

saře v termínu, kdy s ním 
bude v bytě další osoba, není 

povinen vpustit sčítacího ko-
misaře do svého bytu či domu.

Předběžné výsledky sčítá-
ní budou publikovány koncem 

roku 2011 a většina definitivních 
výsledků má být ve vztahu k obcím 
(i jejich částem) k dispozici v dru-
hém pololetí roku 2012. Naprostá 
většina výsledků má být k dispo-
zici na webových stránkách ČSÚ 
(www.czso.cz). 

Zpracováno dle sdělení ČSÚ
MÚ Nové Město na Moravě

odbor vnitřních věcí

Sčítání lidu, domů a bytů se uskuteční ke dni 26. března 2011  
a koná se jednotně ve všech členských státech Evropské unie. 
Pro Českou republiku je sčítání upraveno z. č. 296/2009 Sb.

Rada města schválila návrh na zadání změny číslo 
VI územního plánu Nového Města na Moravě. Do této 
změny budou, vedle změn, které navrhuje provést 
město, zahrnuty i požadavky občanů. Po projednání 
zadání v zastupitelstvu tak budou mít občané mož-
nost požádat o změny, které potřebují.

Ředitelka Novoměstských kulturních zařízení 
Vlasta Soldánová informovala starostu města o tom, 
že zamýšlí odejít letos do důchodu. „Paní Soldánová 
odvedla v novoměstské kultuře obrovský kus práce a 
patří jí za to dík všech, kteří mají o kulturní život zá-
jem,“ uvedl k tomu starosta města Michal Šmarda a 
zároveň ujistil radní, že se s paní ředitelkou Soldáno-
vou dohodl na setrvání ve funkci až do konce červen-
ce. Město tak bude mít dostatek času vybrat nového 

ředitele nebo ředitelku NKZ. Rada města vyhlásila na 
tuto funkci výběrové řízení.

Radní se zabývali i žádostí Sdružení podnikatelů o 
omezení doby, kdy je na náměstí zpoplatněno parko-
vaní. V této souvislosti rada požádala tajemníka měst-
ského úřadu Petra Hanycha o přípravu změny naří-
zení města. V tomto čísle Novoměstska je zveřejněna 
anketa na téma placeného parkování. Její výsledky 
budou mít na definitivní rozhodnutí rady jistě vliv.

Radní projednali také petici obyvatel ulic Nečaso-
va a Žďárská. Občané v ní vyjadřují nespokojenost se 
stavem dopravy na těchto ulicích a usilují o zamezení 
průjezdu nákladních automobilů. Radní chtějí tento 
problém řešit mimo jiné i v souvislosti s autobusovou 
dopravou.                    (vrk)

Radní řešili parkování, změnu územního plánu i petici

Místní Agenda 21 
v Novém Městě 
aneb Nově v Novém
Koncem roku 2010 získalo 
město Nové Město na Mora-
vě finanční prostředky z Re-
volvingového fondu MŽP  a 
to na projekt „Realizace MA 
21 v Novém Městě na Moravě 
aneb Nově v Novém“. 

Projekt, který podpoří rozvoj 
místní Agendy 21 v Novém Městě, 
zahrnuje zpracování studie Podél 
říčky Bobrůvky, zpracování stu-
die Revitalizace zeleně, veřejná 
projednání s občany města, se-
tkání zástupců města s místními 
podnikateli, uspořádání zábav-
ného odpoledne v rámci Dne dětí, 
kulturní a společenské aktivity  
v rámci Týdne evropského dědic-
tví, informační materiály ohled-
ně MA 21 v Novém Městě, anke-
tu týkající se rozvoje města a také 
dokoupení další části mobilní-
ho podia včetně jeho zastřešení. 
Celkové náklady na projekt, kte-
rý bude realizován v průběhu ná-
sledujících dvou let, činí 997 tis. 
Kč. Z této částky poskytlo Mini-
sterstvo životního prostředí pro-
střednictvím Revolvingového 
fondu 897 tis. Kč. 

V průběhu roku 2011 se z krát-
kých článků v Novoměstsku po-
stupně dozvíte, co znamená pojem 
místní Agenda 21 a  jaké aktivity se 
v rámci MA21 v Novém městě ko-
naly a především budou konat.
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Anketa 
parkování
Vadí vám placené parková-
ní? Pomohlo vybírání pěti 
korun za hodinu přetížené-
mu náměstí? Nebo se kvůli 
tomu naopak náměstí vylid-
nilo? Zachrání zrušení place-
ného parkování obchodníky 
z náměstí?

1.)  Parkování má být zdarma. 
Proč mám platit za to, že si chci 
nakoupit na náměstí nebo jít na 
poštu?
2.)  Placené parkování by se mělo 
omezit. Odpoledne a v sobotu se 
platit nemusí. Stačí, když se bude 
platit dopoledne, aby nebylo ná-
městí plné aut úředníků.
3.)  Ve všední den ať se platí dál, 
zrušil bych placení v sobotu. Ať 
mají lidé možnost trávit víkend 
ve městě.
4.)  Na placení jsem si zvykl, půl-
hodinka za 2 Kč a hodina za 5 Kč 
mi rozhodně nevadí.

Na náročných tratích změřili své 
síly jak dospělí (Mistrovství Evropy), 
tak i dorostenci, junioři a veteráni 

Novoměstští závodníci na Mistrovství Evropy a světa 
v lyžařském orientačním běhu
Norské lyžařské středisko Sjusjoen, ležící asi 15 km od olympij-
ského Lillenhammeru, hostilo od 2. do 6. února závodníky Mis-
trovství Evropy a světa v lyžařském orientačním běhu (LOB). 

Hana Hančíková na staru závodu na krátké trati. Zá-
vodníci v lyžařském orientačním běhu používají speci-
ální „mapník“, který jim umožňuje sledovat mapu ply-
nule za jízdy. Mapu s tratí závodu dostávají při startu.

významné březnové výročí

28. 3. 1946 zemřel v Praze 
Josef František Svoboda
národopisný badatel 
a muzejní pracovník
65. výročí úmrtí
(narozen 11 .2. 1874 
v Moravských Budějovicích)

Anketa z minulého 
čísla pokračuje:

Vadí Vám holubi  
v Novém Městě? 

1.)  Ano, jsem pro jejich úplnou li-
kvidaci.
2.)  Vadí mi, že poškozují budo-
vy, město by mělo pořídit trny.
3.)  Holubi se přemnožují, proto-
že je lidé krmí, policie by je měla 
pokutovat.
4.)  Ne, mám rád přírodu a holubi 
do ní patří.
5.)  Holubi mě nezajímají, mám 
svých starostí dost. 

Hlasujte na webových strán-
kách http://noviny.nmnm.cz/,  
z jedné IP adresy můžete hlasovat 
jen jednou. Někde se Vám proto 
mohlo stát, že na počítači už ně-
kdo hlasoval a Váš hlas už nešel do 
systému zadat. Nabízíme vám pro-
to i možnost osobního, papírového 
hlasování v Městské knihovně.

Světové poháry, tehdy ještě jako zkušební, se na no-
voměstských tratích začaly odehrávat na přelomu 70. 
a 80. let minulého století. „A ty lidi na to chodili, proto-
že tady v Novém Městě na Moravě, tomu lyžování rozu-
mí,“ upozorňuje na širokou sportovní veřejnost před-
seda klubu. 

A aby ne, závo-
dy Zlaté lyže mají 
několik desítek let 
dlouhou tradici. V posledním únorovém týdnu se konal 
už její 73. ročník. Ruku v ruce tak jde i další pořádání světo-
vých prestižních závodů, jako například Mistrovství svě-
ta v biatlonu v roce 2013. To potvrzuje i Ladislav Slonek: 
„Bez Zlatý lyže si nedovedu představit, že by tady bylo Mis-
trovství v biatlonu.“ Z Nového Města se stává známé spor-
tovní středisko. „Například Vall di Fiemme je jedno z nej-
lepších evropských běžeckých center, když jsme tam v roce 

1980 projížděli, tak to byla nejchudší horská část, dneska 
je to úplně někde jinde. Prostě se tam začalo žít. A když si 
to uvědomíme, můžeme se tam dostat i my,“ končí krátký 
rozhovor před schůzí Sportovního klubu jeho předseda 
Ladislav Slonek. S ním souhlasí i organizátoři biatlono-
vých závodů. Málokde by hledali tak předchystaný spor-
tovní areál, jako je v Novém Městě na Moravě. Jen na něm 

by ale biatlonové závody 
ještě rozhodně probíhat 
nemohly. 

„Je samozřejmě báječné, že tady ten areál vzni-
kal už s vidinou světových pohárů. Aby mohl být ještě 
prestižnější, musí se stále rozvíjet. Zadarmo to nebude, 
své plody to ale určitě přinese. Velkou budoucnost vi-
díme právě v biatlonových závodech. Areál už teď do-
stává další rozměry a to skutečně ve všech směrech,“ 
říká prezident organizačního výboru závodů biatlonu 
Jiří Hamza.    

(dokončení ze strany 1)

(Mistrovství světa). Mezi dospělý-
mi se v kategorii žen, kde startova-
lo přes třicet závodnic, představila 

členka novo-
m ě s t s k é h o 
SK lyžování 
Hana Hančí-
ková, která se 
dokázala pro-
sadit ve svě-
tové špičce 
mezi skandi-
návské a rus-
ké závodnice. 
V jednotlivých 
závodech do-
jela na 13. 
místě (dlouhá 
trať), 16. místě 
(sprint) a nej-

více se jí dařilo na krátké trati, kde 
skončila dvanáctá. Hanka byla také 
členkou české ženské štafety, která 
dojela na 8. místě (v redukovaném 
pořadí to bylo 5. místo).

Další dva novoměšťáci bojovali 
v kategorii veteránů nad 40 let, kde 
startovalo 29 závodníků. Ti měli na 
programu dva závody, které se sčíta-
ly. Pěkné, celkově 7. místo zde obsa-
dil Petr Mareček a na 16. místě skon-
čil Jan Janíček.

Většinu kategorií ovládli závodní-
ci skandinávských zemí a Ruska, kde 
má tento sport ideální podmínky.

Závodníci v lyžařském orien-
tačním běhu závodí podle podrob-
ných speciálních map (od měřítek 
1:5000 až do 1:15000), kde je vy-
značena síť najetých lyžařských 
stop. Závodníci se na těchto sto-
pách pohybují volným stylem.  
V Česku se závodů účastní téměř 
300 startujících!                         (PM)

…protože tady tomu lyžování lidi rozumí…

Jedna z nejtěžších pětek na světě

Na takové množství mu přitom 
stačily jen dvě návštěvy regionu. 
Během svého působení navštívil 
26 obcí a pokaždé pomohl lidem, 
kteří nemají ve své obci sběrný 
dvůr s recyklací. Jen v mikroregi-
onu Novoměstsko usnadnil recy-
klaci více než 19 tisícům obyvatel. 

Speciálně uzamykatelný kon-

Putující kontejner si na Novoměstsku 
poradil s více než 24 tunami elektroodpadu
O všechno se postaral kolektivní systém ELEKTROWIN, který 
za uplynulý rok na Novoměstsku ekologicky zrecykloval přes 
24 tun elektroodpadu. 

tejner ELEKTROWIN se přistaví na 
žádost svazku obcí či mikroregio-
nu a společně s ním se sestaví také 
jeho cestovní harmonogram. Kon-
tejner se pak přemisťuje z jednoho 
místa na druhé, přičemž na kaž-
dém místě se zdrží na dobu jedno-
ho až tří dnů. O tom, že kontejner 
do obce dorazí, jsou obyvatelé obcí 

informováni s měsíčním předsti-
hem letáky a plakáty. 

„Díky ELEKTROWINU jsme se 
zbavili starostí se zajištěním sbě-
ru vysloužilého elektroodpadu. 
Putující kontejner si obyvatelé 
našich obcí nemohou vynachvá-
lit. Nejvíce oceňují, že nemusí no-
sit těžký elektroodpad daleko od 
svého bydliště,“ říká Irena Kulíš-
ková, zástupkyně Mikroregionu 
Novoměstsko.

                 (vrk)



5kultura, z matrikyn

narozené děti: 
12. 2.  Matěj Kubalák
13. 2.  Adéla Šaclová
13. 2.  Michaela Šaclová
úmrtí:
12. 2. Blanka Michková 
 (Nová Ves, 1956)
14. 2. Karel Trávníček 
	 (Nové	Město,	1956)
18. 2. Bohumila Novotná 
	 (Nové	Město,	1922)
18. 2. Jaroslav Had 
	 (Nové	Město,	1941)
jubilanti: 
24. 2. Štěpán Bittner	 90	let
11. 3. Josef Sochor	 85	let
27. 3. Václav Soška	 96	let

 z matriky

5. 3. MUDr. Aleš Janoušek, 
	 U	Hřiště	552,	Měřín,	566544165
6. 3. MUDr. Dagmar Chytrá, 
	 Tyršova	855,	Nové	Město	n.	M.,	
	 739	093	334
12. 3. MUDr. Eva Brázdilová, 
	 Os.	Bitýška	130,	566	536	712
13. 3. MUDr. Andrea Stalmachová,		
	 Vír	172,	566	575	210
19. 3. MUDr. Věra Dvořáková, 
	 Štursova	487,	Nové	Město	n.	M.,	
	 566	615	436
20. 3. MUDr. Kateřina Pařízková, 
 Studentská	7,	Žďár	n.	Sázavou,	
	 566	690	130
26. 3. MUDr. Eva Vorlíčková, 
	 Švermova	4,	Žďár	n.	Sázavou,	
	 566	536	712
27. 3. MUDr. Jitka Řezáčová, 
	 Tyršova	223,	Velká	Bíteš,	
	 566	533	092

stomatologická 
pohotovostní služba

7. 3.  pondělí 
Vzpomínáme na začátky 
Klubu	u	starých	kronik	a	fotoalb
Jídelna	DPS	15	hod.	
15. 3. úterý
Seniorské 
surfování na internetu 
Městská	knihovna	9	hod.	
17. 3. čtvrtek  
Seniorské 
surfování na internetu 
Městská	knihovna	9	hod.	
21. 3. pondělí   
Beseda o EPAM terapii 
B.	Tichonovského	a	Tibetské	medicíně	
s	T.	Březinovou.	Jídelna	DPS	15	hod.	
28. 3. pondělí   
VÝROČNÍ SCHŮZE KLUBU
Jídelna	DPS		15	hod.	
PROSÍME ČLENY KLUBU SENIORŮ, 

ABY DO KONCE BŘEZNA 
ZAPLATILI ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY                 

program 
Klubu seniorů

Siru Nicholasi Wintonovi vdě-
čí za svůj život i rodilý Brňan To-
máš Graumann, který přicestuje do 
našeho města, aby se podělil o svůj 
příběh. Osobně poznal, jak chut-
ná život poté, co mu ho zachrá-
nil neznámý člověk. Tento zážitek  
z druhé světové vál-
ky v něm utkvěl tak 
hluboko, že v po-
moci druhým lidem 
našel smysl života. 

„Možná mám 
věk na to, abych 
jen seděl v křesle. 
Dokud ale můžu 
udělat něco pro 
lidi, udělám to,“ říká osmdesátiletý 
Graumann. Stejně uvažoval brit-
ský makléř Nicholas Winton před 
dvaasedmdesáti lety, když z Lon-
dýna organizoval záchranu židov-
ských dětí. 

Mladý anglický úředník tehdy 
sehnal 50 liber na každé dítě, na-
šel náhradní rodiny, vyřídil dokla-
dy a vypravil několik transportů  

Wintonův vlak přijíždí do Nového Města

s židovskými dětmi z Prahy 
do Británie. Bez očekává-
ní vděku či odměny těmto, 
tehdy cizím, dnes „nicko-
vým“ dětem zachránil život. 

Malý Tomáš se tenkrát 
od maminky dozvěděl, že 
pojede do ciziny, naučí se ja-
zyk a přijede zpět, za pár mě-

síců, až Hitler padne. 
„Těšil jsem se, že po-
jedu do ciziny, když 
mi maminka řekla, že 
se za pár měsíců vrá-
tím, jen zběžně jsem se 
s nimi na nádraží roz-
loučil. Že to bylo na-
posledy, 
co jsem 

ji viděl, mi došlo až da-
leko později,“ vypráví. 
Na nádraží mu na krk 
pověsili cedulku s čís-
lem 652. Dostal malý 
kufr a plný batoh jídla 
na dlouhou cestu. Jeho 
mladší bratr Tony měl 
jet také, ale byl nemoc-
ný, tak mu mamin-

Před více než 70 lety přijel do Prahy anglický mladík. Jen náho-
dou se zde stavil při cestě do Švýcarska, kam jel lyžovat. Tam 
už nikdy nedojel, zato 669 českých a slovenských židovských 
dětí přežilo 2. světovou válku. 

ka slíbila, že pojede dalším vlakem. 
Ten další vlak měl jet 1. září 1939, 
ale uzavřely se hranice. Tony do ci-
ziny nikdy neodjel. Tomáš se dostal 
do Skotska. S dalším českým chlap-

cem ho měla na starosti starší paní, 
která ho ovlivnila na celý život. Tady 
se totiž obrátil na křesťanskou víru. 
Víra v odpuštění, pokoru a v úctu  
k člověku mu pomohla k nejtěžšímu 
a nejúctyhodnějšímu činu. Dokázal 
odpustit nacistům, že vyvraždili ce-
lou jeho rodinu. 

V roce 2009 znovu podnikl 
stejnou cestu jako před 70 lety. Na 
jejím konci jej a dalších dvaadvacet 
účastníků, které doprovodili jejich 
rodinní příslušníci, čekal v Ang-
lii jejich zachránce, stoletý Nico-
las Winton. „Když nás přivítal, tak  
s úsměvem řekl, ať ho příště nene-
cháme čekat 70 let,“ dodává To-
máš Graumann.

Dvakrát zachráněné dítě – br-
něnský Žid, naturalizovaný Ame-
ričan a misionář na Filipínách 
Tomáš Graumann se na setkání  
s vámi těší 31. března 2011 v 18.30 
hodin v Kulturním domě v Novém 
Městě v pořadu: Večer na téma 
WINTON TRAIN. Besedu pak ně-
kolika židovskými písněmi dopro-
vodí zrakově handicapované dívčí 
vokální trio MAKABARA.

Odkaz Nicholase Wintona je 
jistě působivým poučením pro 
naše generace stávající i budoucí 
a krásně ilustruje, že někdy stačí  
i drobná činnost obyčejného člo-
věka, která pak může mít veliký 
přínos. Podobně působí také zná-
mé, na besedách často vyslovova-
né rčení, že k úspěchu zla stačí jen 
to, aby dobří lidé nic nedělali.

text: Zdeněk Smrček



6n zprávy

Zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění (dále jen zákon o svo-
bodném přístupu k informacím), je povinným sub-
jektům dle tohoto zákona stanovena zákonná po-
vinnost zveřejnit 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 zve-
řejňuje, v souladu s ust. § 18 zákona o svobodném 
přístupu k informacím, tuto

v ý r o č n í  z p r á v u
o své činnosti v oblasti poskytování informací dle zá-

kona o svobodném přístupu k informacím za rok 2010:
 � v roce 2010 bylo na MěÚ Nové Město na Mora-

vě podáno celkem 25 žádostí o poskytnutí informa-
ce (všechny byly podány písemně, za fyzické osoby 
bylo podáno 20 žádostí, za právnické osoby 5 žá-
dostí)

 � za zpracování vyžádaných informací nebyly 
uplatněny náhrady nákladů

 � v souvislosti s poskytováním informací dle ci-
tovaného zákona bylo v případě 1 žádosti vydáno 
rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 � v případě 1 žádosti byla podaná stíž-
nost na postup při vyřizování žádosti, stížnost 
byla postoupena Krajskému úřadu kraje Vy-
sočina k prošetření s tím, že Krajský úřad kra-
je Vysočina postup města při vyřizování žádosti  
o poskytnutí informace potvrdil

 � v souvislosti s poskytováním informa-
cí dle citovaného zákona nebyl vydán žád-
ný rozsudek soudu, nebylo vedené žádné řízení  
o sankcích za nedodržování citovaného zákona

 � žádosti o informace se týkaly:

Lhůta a místo pro podání přihlášky: Přihlášky s požadovanými doklady doručí uchazeči nejpozději do 31.03. 2011 na adresu: Město  Nové Měs-
to na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31, k rukám starosty města. Bližší informace poskytne Michal Šmarda, starosta města, tel. 566 650 201, 
starosta@nmnm.cz . Na obálku uchazeči uvedou „Výběrové řízení na ředitele příspěvkové organizace NKZ“. Současně žádáme uchazeče, aby pro 
snadnější komunikaci na zasílaných přihláškách uvedli i případnou doručovací adresu, telefonní kontakt a email. Děkujeme. 

V Novém Městě na Moravě 22.02.2011.  Michal Šmarda, v.r., starosta města

V ý r o č n í  z p r á v a
Městského úřadu Nové Město na Moravě za rok 2010

o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

1.)  poskytnutí kopie stavebního povolení  
k hasičské budově v k.ú. Studnice
2.)  poskytnutí informace k dokumentaci vodovo-
du v obci Kadov u Sněžného
3.)  předložení stavebního povolení ke stavbě kaná-
lů a mostu v obci Kadov u Sněžného
4.)   a  5.) převodu nemovitostí v k.ú. Nové Město na 
Moravě a schválení názvu ulice
6.)  změny termínu konání XXVII. zasedání zastu-
pitelstva města Nového Města na Mor. 
7.)  nezveřejnění zápisu z XXVI. zasedání zastupi-
telstva města Nového Města na Mor. 
8.)  sdělení obsahu správního řízení a předpo-
kládaného termínu ukončení správního říze-
ní vedeného se společností M-recycling s.r.o.  
v k.ú. Nové Město na Moravě
9.)  problematiky firmy M-recycling s.r.o. - naklá-
dání s nebezpečnými odpady v k.ú. Nové Město na 
Moravě
10.)  vlastnictví pozemku p.č. 3365 v k.ú. Nové Měs-
to na Moravě
11.)  termínu nařízení odstranění objektu na pozemku 
p.č. 3365 v k.ú. Nové Město na Moravě
12.)  problematiky odstranění nepovolené stavby 
objektu na p.č. 3365 v k.ú. Nové Město na Moravě
13.)  předložení stavebního povolení nebo paspartu 
kanalizace v obci Kadov
14.)  podání písemné zprávy o výsledku kontroly 
dodržování právních předpisů ve vodním hospo-
dářství, dodržování zákona o životním prostředí 
při povolování provozoven firmy M-recycling s.r.o. 
v k.ú. Nové Město na Moravě
15.)  způsobu využití p.č. 3536 v k.ú. Nové Město na 
Moravě
16.)  sběrny odpadu na ulici Soškova v Novém Měs-
tě na Moravě

17.)  poskytnutí kopie rozhodnutí, které bylo sta-
vebním úřadem vydáno pro úpravu pozemku p.č. 
3539 v k.ú. Nové Město na Moravě
18.)  stanoviska k pozemku p.č. 3835 v k.ú. Nové 
Město na Moravě
19.)  poskytnutí informace ve věci sběrny odpadu na 
Soškově ulici v Novém Městě na Moravě
20.)  poskytnutí kopie rozhodnutí osadního výbo-
ru místní části Studnice o odeslání výzvy o odstra-
nění zeleně na pozemcích města
21.)  stížnosti na vyřízení žádosti o informaci ze 
dne 22.7.2010
22.)  výše účelové dotace pro Společenství pro dům 
Pavlovova 1514 v Novém Městě na Moravě a vratky 
přeplatku z poskytnuté dotace
23.)  obsahu a řešení správního řízení vedeného se 
společností M-recycling, s.r.o. Nové Město na Moravě
24.)  konání místního referenda na území města 
Nového Města na Moravě 
25.)  zaslání investičních plánů města na rok 2011

 � na vyřizování podaných žádostí o informace 
se podílely: odbor investic a správy majetku měs-
ta (ISM), odbor regionálního rozvoje, územního 
plánování a stavebního řádu (RRÚPSŘ), odbor ži-
votního prostředí (ŽP), kancelář vedoucího úřadu 
(KVÚ), odbor finanční (FIN)

 � poskytování informací v telefonním nebo 
osobním styku je zaměstnanci MěÚ v Novém Měs-
tě na Moravě považováno za samozřejmost jako 
součást jejich pracovního výkonu (podávání těch-
to informací není samostatně sledováno)

 � ke zvýšení informovanosti veřejnosti přispívá 
i např. dálkový přístup k informacím (internetové 
stránky města, metropolitní síť Hejkalnet, infor-
mační kiosky iNovoměstsko), distribuce Novo-
městska do domácností (včetně distribuce na obce 

Rada města Nového Města na Moravě
ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se svým usnesením ze dne 21. 2. 2011 přijatým na 8. schůzi rady města

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ky
příspěvkové organizace Novoměstská kulturní zařízení Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě

Požadované předpoklady:
 � kvalifikační předpoklady dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech za-

městnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění  
 � státní občanství ČR (příp. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý 

pobyt a ovládá jednací jazyk)   
 � dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům 
 � občanská a morální bezúhonnost 
 � organizační a řídící schopnosti
 � samostatnost, odpovědný přístup k plnění úkolů, časová flexibilita, vysoké pracovní nasazení 
 � řidičské oprávnění skupiny B 
 � komunikativnost, schopnost jednat s lidmi
 � odpovědný přístup k plnění pracovních povinností 
 � znalost problematiky a legislativy v oblasti příspěvkových organizací 
 � používání a znalost běžného kancelářského software (zejm. textový, tabulkový editor, internet)
 � znalost problematiky v oblasti kultury, muzejnictví, knihovnictví výhodou, ale ne podmínkou  
 � zkušenosti v řízení organizace či vedení kolektivu výhodou, ale ne podmínkou 
 � znalost muzejního software (např. CES) nebo automatizovaného knihovního systému 

(např. Clavius) nebo zákl. znalost návrhů databází je výhodou, ale ne podmínkou 
 � znalost alespoň jednoho cizího jazyku výhodou, ale ne podmínkou

Nabízíme:
 � 11. platovou třídu
 � perspektivní pracovní pozici 
 � pracovní poměr na dobu neurčitou 
 � možnost dalšího osobního a profesního rozvoje
 � předpokládaný nástup v měsíci srpnu 2011

Požadované doklady
 � písemná přihláška, která bude obsahovat jméno a pří-

jmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, datum  
a podpis uchazeče

 � životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních 
zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech

 � výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 mě-
síce

 � ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém 
vzdělání 

 � písemný návrh koncepce rozvoje příspěvkové orga-
nizace Novoměstská kulturní zařízení, a to i ve vazbě na 
zbývající příspěvkové organizace zřízené městem, v roz-
sahu max. 2 stran A4

Další zpravodaj:
Další číslo Novoměst-

ska, MĚSÍČNÍKU, bude mít 
uzávěrku v pondělí 21. 3. 
2011,do distribuce se dostane  
1. 4. 2011. Vaše příspěvky a inzer-
ci posílejte na internetovou adresu  
zpravodaj@nmnm.cz  nebo je mů-
žete zanechat v kanceláři Kul-
turního domu, Městské knihov-
ně nebo Horáckém muzeu. 
Případné dotazy směřujte na tel:  
722 905 756 (redaktorka Veronika 
Klapačová). 

ve správním území ORP Nové Město 
na Moravě), pravidelné konání tisko-
vých konferencí vedení města, infor-
mační panel na KD v Novém Městě 
na Moravě a v I. patře budovy MěÚ 
Nové Město na Moravě.

Údaje výroční zprávy za rok 2010 budou 
publikovány v Novoměstsku a na interneto-
vých stránkách města www.nmnm.cz.

Mgr. Petr Hanych v.r.
tajemník MěÚ Nové Město n. M.
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Tak je to snad za námi. Ne-
příjemná pachuť  však přetrvá-
vá. Události posledních měsíců 
ve zdravotnictví se dotkly snad 
každého občana naší republiky. 
Jedna profesní skupina, nepře-
sahující svým počtem obyvatele 
menšího městečka, otřásla v zá-
kladech chodem jedné ze základ-
ních služeb, kterou obyvatelé vy-
spělých zemí od svého státu se 
samozřejmostí očekávají.  

Ani novoměstské nemocnici 
se nevyhnula kampaň „Děkuje-
me, odcházíme“. Trochu nešťast-
ně jsme se dostali do středu zájmu 
medií celé republiky a to pravdě-
podobně díky úniku nekorektní-
ho údaje. Ten nás označil za ne-
mocnici s nejméně spokojenými 
lékaři, kde výpověď podalo 90% 
všech lékařů.  Boj s médii a jejich 
často překroucenými informace-
mi je ale předem prohraný. Sku-
tečnost se měla trochu jinak. Naše 
nemocnice v prosinci obdržela 95 
výpovědí z pracovního poměru, 
což tvořilo v počtu lékařských 
úvazků 62%. Minulý týden požá-
dala většina lékařů o vzetí své vý-
povědi zpět. Všem bylo vyhověno. 

Z osobních rozhovorů s jednotli-
vými lékaři, které jsme od začát-
ku ledna pravidelně vedli, je jas-
né, že v minulých týdnech o sobě 
dávali lékaři vědět především z 
důvodů nespokojenosti se sys-
témem financování a organizace 
zdravotní péče v Česku. Nezazna-
menali jsme projevy zásadní ne-
spokojenosti s vlastním zaměst-
navatelem. 

Jinými slovy téměř sto va-
šich spoluobčanů a sousedů ve 
vás vyvolalo obavu o zdraví či 
dokonce život vašich blízkých a 
mnohdy i strach o zachování tak 
cenných pracovních míst v na-
šem regionu. Spoustu z nás tím 
přišlo na několik týdnů o klidný 
spánek. A tito lékaři, kteří se o 
sobě dozvídali, že jsou vyděrači, 
zlatokopové a lidé hodní pohrdá-
ním, se vrací. Vrací se, aby vám 
svojí každodenní prací vrátili 
klid, pocit jistoty, a mnohdy i to 
nejcennější, zdraví.  

Stejně jako Herakleitos, ani 
my nikdy nevstoupíme dvakrát 
do stejné řeky. Každý, kdo si ce-
lou tuto akci prožil zblízka, si 
dobře uvědomuje skutečnost, že 

už nikdy nebudou věci tak, jak 
byly. Narušila se řada mezilid-
ských vztahů na pracovištích, 
bohužel došlo i k částečné ztrá-
tě důvěry mezi pacienty a jejich 
lékaři. Důvěry, kterou budeme 
chtít získat zpátky. 

Moc dobře si uvědomujeme, 
že novoměstská nemocnice zde 
nepracuje pro 130 lékařů, dokon-
ce ani ne pro všech svých téměř 
tisíc zaměstnanců. Všichni v ne-
mocnici chodíme každý den do 
práce pro téměř sto dvacet tisíc 
spoluobčanů regionů Žďárska, 
Novoměstska, Bystřicka a čás-
tečně i Bítešska. Těm se snažíme 
už po řadu desetiletí poskytovat 
kvalitní zdravotní péči. Péči vy-
váženou v rozsahu, který vychá-
zí z velikosti spádové oblasti a 
objektivních potřeb našich paci-
entů. Jsme přesvědčení, že roz-
sah péče, který je námi aktuálně 
poskytován, je přiměřený.  Bu-
deme dělat vše proto, aby v této 
„porevoluční“ době nedošlo k 
jejímu nesoudnému omezení, či 
snad úplnému zániku. Výroky o 
předimenzovanosti či nadbyteč-
nosti péče v regionu jsou slova, 

VEŘEJNÝ DOPIS STAROSTOVI 
MĚSTA, RADĚ A ZASTUPITELŮM 
NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ
V posledních dnech se v našem městě vede 

mezi občany debata, která byla vyvolána roz-
hodnutím zastupitelů dne 17. 1. 2011 zastavit 
veškeré práce spojené s projektem Regenerač-
ního centra. Toto rozhodnutí vyvolalo debatu 
nejen mezi zastupiteli, ale i mezi občany, zda se 
přednostně vybuduje v našem městě krytý ba-
zén nebo sportovní hala.

Proč vybudovat krytý bazén? Jsme přesvěd-
čení, že si to občané našeho města zcela urči-
tě zaslouží. Je to vybavenost města, která slou-
ží nejen občanům města, ale i návštěvníkům, 
turistům a těm, kteří do našeho města a okolí 
přijíždějí na dovolenou nebo za sportem. Zamy-
sleme se proto společně nad některými skuteč-
nostmi.

Řada občanů našeho města včetně předškolá-
ků, žáků základních a středních škol, sportovců 
až po nás, seniory a členy ZO Svazu tělesně po-
stižených, jezdí do bazénů v okolních městech.

Krize skončila, nemocnice opět jede bez omezení
která by měl jejich autor obhájit 
v přeplněných odděleních a če-
kárnách nebo před pacienty za-
řazenými na dlouhé čekací listi-
ně před plánovanou operací. Nic 
není zpravidla tak jednoduché, 
jak se na první pohled (a s mapou 
v ruce) zdá. 

Minulé Novoměstsko věno-
valo reakcím na celou akci téměř 
celou stranu.  Naše nemocnice 
by ráda využívala tohoto prosto-
ru i nadále. Pravidelná rubrika 
v Novoměstsku, týkající se cho-
du nemocnice, může být dobrým 
začátkem intenzivnější komu-
nikace s našimi pacienty. Rádi 
vás přivítáme i na našich no-
vých webových stránkách www.
nnm.cz. Budeme si vážit jakéko-
liv zpětné vazby, která se od vás 
směrem k naší práci dostane. Po-
užijeme ji ke zlepšení poskytova-
né péče a nastolení tolik potřeb-
né důvěry mezi námi zdravotníky 
a vámi, našimi pacienty.

Za vedení nemocnice 
v Novém Městě na Moravě

JUDr. Věra Palečková, ředitelka
MUDr. Dušan Mach, 

zástupce ředitelky

Luxusní hotel lidé stavět nechtějí. Zvítězí bazén nebo sportovní hala?
V minulých týdnech probíhala mimo jiné i v Novoměstsku emotivní diskuze, zda město 
má nebo nemá financovat výstavbu hotelového komplexu s aquacentrem a wellnes. 
Zazněly názory pro i proti a každý si mohl udělat vlastní názor na argumenty pro i proti 
tomuto projektu. Zároveň probíhala i anketa o tom, co ve skutečnosti chtějí občané. 
Na výsledky ankety a názorovou přestřelku mezi novoměstskými zastupiteli reaguje i 
otevřený dopis novoměstské pobočky Sdružení důchodců České republiky, jehož zkrá-
cenou verzi zveřejňujeme v tomto čísle.

Již řadu let jezdí také pravidelně každý týden 
50 členů (dvě skupiny) Svazu tělesně postiže-
ných na rehabilitační cvičení do bazénu v hotelu 
FIT ve Žďáru nad Sázavou, a to i přes to, že musí 
dojíždět vlakem nebo autobusem za jakéhokoli 
počasí. Pro mnohé z nás je toto dojíždění velmi 
namáhavé. Někteří však, právě ze zdravotních 
důvodů a svého postižení, dojíždět nemohou.

Všem, kteří do bazénu v okolních městech 
dojíždějí, se plavání prodražuje o náklady na 
dopravu, které by v případě vybudování bazénu 
v našem městě určitě využili k častějším návště-
vám bazénu v našem městě.

Krytý bazén má pro většinu občanů našeho 
města beze sporu všechny přednosti. Byl by vy-
užíván nejen rodiči s malými dětmi, dětmi jako 
takovými, předškoláky, školáky, studenty, širo-
kou veřejností a seniory, za které tento veřejný 
dopis panu starostovi Šmardovi, radním a za-
stupitelům posíláme.  

I nám, starším občanům, není jedno, kde a jak 
žijeme, otázka celkového rozvoje města nás za-
jímá.

Byli bychom rádi, aby se o seniory a jejich 
potřeby zajímala společnost nejen před vol-
bami, ale aby i po volbách byli funkcionáři ke 
svým seniorům vstřícní a pomohli jim tím dů-
stojně užívat si důchodového věku. Naši senioři 
si to určitě zaslouží.

Chtěli bychom věřit, že zastupitelé našeho 
města zodpovědně zváží všechny, nejen námi 
uváděné, důvody a odsouhlasí přednostně vý-
stavbu krytého bazénu.

S pozdravem
ALENA  ALBRECHTOVÁ, 

předseda ZO SDČR
    
Děkuji paní Albrechtové a seniorům, kteří se 

na představitele města obrátili s názorem, který 
jen potvrzuje to, co slýchám mezi lidmi, s nimiž 
mluvím v ulicích Nového Města. Stejný postoj je 
patrný i z ankety, kterou uspořádala redakce 
Novoměstska. O výstavbu hotelového komple-
xu v jakékoli lokalitě stojí přibližně desetina lidí,  
o výstavbu sportovní haly má zájem třetina  
a více než polovina účastníků ankety se vyjádři-
la pro výstavbu bazénu nebo skromného aqua-
centra. 

Velmi mne potěšilo, že lidé, kteří mají o dění 
v našem městě zájem, přemýšlejí i o ekonomic-
kých dopadech plánovaných projektů a podpo-
rují spíše ta řešení, která se svým rozsahem blíží 
reálným možnostem města.

Michal Šmarda, starosta
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Zájemci z řad amatérských hrá-
čů se ale už teď mohou seznámit 
s bohatým, hudbou nabitým pro-
gramem a rezervovat si své mís-
to. Stejně jako v loňském roce se 
zde sejdou nadšenci, pro které je 
hudba koníčkem, s profesioná-
ly. Účastníci budou mít výjimeč-
nou možnost celé čtyři dny úzce 
spolupracovat se členy Janáčkova 
kvarteta, kteří jsou nejen špičko-
vými hudebníky, ale také mají vy-
nikající pedagogické schopnosti.  
Chybět nebude klasická hudba, ale 
ani jiné hudební žánry, jako tře-
ba jazz. Letní dílna se uskuteční  
v prostorách Horácké galerie, kde 
proběhnou i tři zajímavé koncerty 
pro veřejnost. Podrobné informa-
ce najdete na www.slunohrani.cz

(vrk)

Letní dílna komorní hudby opět 
přivítá amatérské hudebníky

n pozvánky, kultura

Horácké muzeum zve:
„Petr Fafílek 
– Nálady Vysočiny“

Prodejní výstavka obrazů no-
voměstského samouka, která po-
trvá do 31. března 2011.

„Nezradíme 1938“
Výstavu československého opev-

nění, kterou připravilo Horácké muze-
um ve spolupráci s Muzeem českoslo-
venského opevnění ve Slupi u Znojma, 
mohou návštěvníci Horáckého muzea 
zhlédnout do 9. dubna 2011.  

Snímek zachycuje model samo-
statného pěchotního srubu MJ-S2 
krycí název Úvoz s nápisem PRAV-
DA ZVÍTĚZÍ!

foto: Zbyněk Čech – NKZ 
text: Petra Tomášková – HM Od roku 2003 jsou Kluby zdraví oficiálně zastřeše-

ny občanským sdružením Život a zdraví.
Občanské sdružení Život a zdraví se zaměřuje na 

osvětovou činnost, která má napomáhat k dosažení co 
nejvyšší úrovně tělesného, duševního, duchovního a so-
ciálního rozměru života a zdraví. 

Organizuje přednášky, besedy, kurzy, semináře, sym-
pozia, tábory, výstavy a výchovné zdravotní programy 
na základě zásad zdravé výživy, preventivní medicíny  
a zdravého životního stylu. 

Druhý ročník letní dílny komorní hudby pod názvem „Novo-
městské Slunohraní“ proběhne ve dnech 5. - 10. 7. 2011 v Novém 
Městě na Moravě. 

Klub zdraví Nové Město na Moravě
Kluby zdraví jsou nezávislou občanskou iniciativou, vyvolanou na jedné straně rostoucí poptávkou veřejnosti 
po zdravém životním stylu, na straně druhé neuspokojivým zdravotním stavem obyvatelstva naší země.

Organizuje semináře o úctě k životu, o přípravě 
na manželství, o škodlivém působení drog, alkoholu 
a kouření. 

Nabízí programy, které mají pomoci k zdravým 
mezilidským vztahům, k rozvoji osobnosti člověka a 
k nalezení nových rozměrů života. 

Scházet se budeme: ve čtvrtek v 17.00h. -  v březnu 
3., 17. a 31. a  v dubnu 14. a 28. v DPS v N.Městě

Každý je srdečně zván.     
Za pořádající J.Slámová a J.Ludvík, tel: 775 789 025

Koncert Petra Nagyho, 
který	se	měl	konat	

dne	3.	dubna	2011	v	KD	Nové	Město	
na	Moravě	je	pro	malý	zájem	

zrušen. 
Již	zakoupené	vstupenky	mohou	
občané	vracet	v	Horáckém	muzeu,	

tel.:	566	650	216.	

Horácká galerie zve:
15. 3. v 17 hod 
Vernisáž	výstavy:	
Pavel Petrov: Vyznání 
(fotografie)	do	24.	4.
17. 3. v 18 hod  
Koncert JARNÍ PÍSKÁNÍ 
flétnový	koncert	studentů	JAMU	Brno	
19. 3. v 10 hod 
Dřevěné	divadlo
Loutkové představení 
Jana Hrubce
pro	děti	od	3	let
24. 3. v 18 hod  
Koncert učitelů ZUŠ 
Jana Štursy 
v	Novém	Městě	na	Moravě	
26. 3. v 10 hod 
Dřevěné	divadlo
Loutkové představení 
Jana Hrubce
pro	děti	od	3	let
27. 3. v 17 hod 
Koncert Johna de Jonga
Zámecké	podkroví

Projekt Šance bez bariér bude 
po dva roky nabízet bezplatné 
služby zaměřené na  podporu za-
městnávání osob se zdravotním 
postižením (tělesným, mentálním, 
duševním a lidem s civilizačními 
nemocemi, popřípadě jejich kom-
binací ) v Jihomoravském kraji a 
kraji Vysočina. Tento projekt je 
spolufinancován z prostředků ESF 
prostřednictvím Operačního pro-
gramu Lidské zdroje a zaměstna-
nost  a státního rozpočtu České 

Šance bez bariér
Liga vozíčkářů v rámci projektu Šance bez bariér zřídila ve Žďáře 
nad Sázavou svou pobočku, kde od ledna 2011 nabízí  pomoc li-
dem se zdravotním postižením, kteří hledají pracovní uplatnění.

republiky. V jeho rámci je možno 
využít individuální konzultace a 
poradenství, podporu při hledání 
vhodného zaměstnání, počítačo-
vý a motivační kurz, pracovní asis-
tenci při nástupu do práce, pomoc 
při jednání na úřadech či zpro-
středkování kontaktu s vhodným 
zaměstnavatelem. 

Důležitou součástí projektu je 
také spolupráce se zaměstnava-
teli, kteří mohou využít finanční 
podporu při zaměstnání klienta 

projektu na novém či stávajícím 
pracovním místě. Další informa-
ce naleznete na našich webových 
stránkách www.ligavozic.cz a ja-
kékoliv dotazy ráda zodpoví  

Veronika Březková
Program Práce, 
vzdělávání, integrace
pracovní konzultantka 
projektu Šance bez bariér
 
Liga vozíčkářů
Komenského 25, 
591 01, Žďár nad Sázavou
mobil: +420 725 104 848
veronika.brezkova@ligavozic.cz



Letopisy Narnie: 
Plavba Jitřního Poutníka
kino,	Nové	Město	v	18:00	hod

Dámská šatna - divadlo
KD,	Nové	Město	v	19:00	hod

Hon na čarodějnice 
fantasy,	kino,	Nové	Město	v	19:30	hod

Gulliverovy cesty
komedie,	kino,	Nové	Město	v	17:30	h.

Lyžařský pohár Vysočiny
sjezdovka,	Nové	Město

Osmý div světa - dílna
DDM	Klubíčko,	Nové	Město	od	9:00	h

Norské dřevo 
filmový	klub,	kino,	N.Město,	v	19:30	h.

Zahradnický ples
KD,	Pohledec,	od	20:00	hod

Travesti show SCREAMERS
KD,	Nové	Město	v	19:00	hod
 
Burza knih 
prodej	vyřazených	knih
šatna	KD,	Nové	Město	od	9:00	hod

Kytice pohádek pásmo	pohádek
kino,	Nové	Město	v	9:45	hod

Nevinnost
drama,	kino,	Nové	Město	v	19:30	hod

Večírek s Pink Floyd
Penzion	Pasáček,	NM,	v	19:00	hod

Prodloužená 
taneční pro dospělé
KD,	Nové	Město	v	18:00	hod

Cizinec –	akční	thriller
kino,	Nové	Město	v	19:30	hod

Nickyho rodina 
dokumentární	drama
kino,	Nové	Město	v	19:30	hod

Cestopisná 
beseda o Japonsku
KD,	Křídla	v	19:00	hod

Občanský průkaz 
–	hořká	komedie
kino,	Nové	Město	v	19:30	hod

Fimfárum 
– Do třetice všeho dobrého
kino,	Nové	Město	v	17:30	a	19:30	hod

Winton train
KD,	sál	č.1,	Nové	Město	v	18:30	hod

kulturní kalendář
březen

2.

5.

9.

12.

17.

14.

16.

19.

V měsíci lednu připravily pro naše čtvrťáky 
pracovnice městské knihovny besedu nad kni-
hami o Harry Potterovi. 

První překvapení čekalo na naše žáky hned při pří-
chodu, neboť se zde objevily dvě kouzelnice. Nevíme, 
jestli byly také příjmením Potterové, ale faktem je, že 
se nám nepodařilo odhalit jejich kouzlo s ilustracemi v 
knize. Tyto ilustrace totiž po pronesení zaklínací for-
mule mizely a zase se objevovaly. 

Během besedy jsme prošli všemi příběhy o Harry 

Potterovi. Na 
děti čekaly há-
danky, tajen-
ky, obrázky 
apod. Velice 
nás také pře-
kvapily zna-
losti některých 
dětí. Dokázaly 
by totiž o tom-
to díle mluvit 

celé hodiny. Vše má ale svůj ko-
nec, takže po dvou hodinách jsme 
se museli rozloučit také. Rozlou-
čení však nebylo ledajaké. Žáci se 
mohli proletět po chodbě kultur-
ního domu na kouzelném koštěti. 

Tato akce však nebude ojedi-
nělá. Žáky pátých ročníků čeká 
pořad „bezpečný internet“, prv-
ňáčky pak slavnostní pasování 
na čtenáře v prostorách městské 
knihovny. V dubnu se čtvrťáci do 
knihovny vrátí na pořad s malířem 
a ilustrátorem Adolfem Dudkem. 
V příštím školním roce pak budou 
do knihovny pravidelně jednou 
za měsíc přicházet naši prvňáčci, 
aby diskutovali o knihách, které 
jim budou na tento měsíc zapůj-
čeny. Těmito akcemi bude zaháje-
na nová tradice - tradice užší spo-
lupráce knihovny a naší základní 
školy. 

Pracovnicím knihovny přejeme 
hodně nových nápadů a spokoje-
ných čtenářů. 

Mgr. L. Kachlíková 
ZŠ ul. L. Čecha 

Děkujeme, přijdeme rádi zase

18.

9pozvánky, kulturan

Místní organizace 
svazu postižených 
v Novém Městě na Moravě
zve na členskou schůzi MO STP 

v Novém Městě na Moravě, 
která se bude konat 

dne 9. března 2011 
ve 14:00 hodin 

v přísálí Městského 
kulturního domu 

v Novém Městě na Moravě 

23.

26.

30.

31.



10n pozvánky, inzerce

Město Nové Město na 
Moravě nabízí k pronájmu

nebytové prostory 
v č. p. 301 v I. nadzemním pod-

laží o celkové výměře 34,6 m2 na 
ul. Drobného (budova bývalé „Ho-
telové ubytovny UNO“) v Novém 
Městě na Moravě, za minimální 
roční nájemné 1 000,- Kč/m2/rok. 

Žádosti o pronájem nabízených 
nebytových prostor s uvedením nabíd-
ky finanční částky v Kč/m2/rok, včetně 
specifikace využití nebytových prostor 
je možno zasílat v  zalepené obálce 
nejpozději do 14. 3. 2011 do 12 hod. na 
podatelnu Městského úřadu v Novém 
Městě na Moravě, Vratislavovo nám. 
103. Na čelní straně obálky musí být 
uvedeno: NEOTVÍRAT -„pronájem ne-
bytových prostor č. p. 301 – 34,60 m2“ 
–  a na zadní straně  musí být uvedena 
zpáteční adresa žadatele.

Žádost o pronájem nabízených ne-
bytových prostor musí obsahovat: 

 � jméno a příjmení žadatele, da-
tum narození, IČ, DIČ, trvalé by-
dliště, tel. kontakt, příp. emailový 
kontakt

 � nabídku ročního základního ná-
jemného za požadovaný nebytový 
prostor v  Kč/m2/rok

 � způsob využití nebytových pro-
stor

Nabídky budou komplexně po-
souzeny a vyhodnoceny. Poté s vy-
branými uchazeči proběhne cenové 
jednání o nejvyšší nabídku.  

Bližší informace zájemcům  
o nabízené nebytové prostory, včetně 
informativních zálohových finanč-
ních částek za poskytované služby, 
poskytne ing. T. Vinklerová, odbor in-
vestic a správy majetku města, tel. 566 
650 223. Předmětné nebytové prostory 
si mohou zájemci prohlédnout dne 10. 
3. 2011, a to od 14,00 do 14,30 hod. v I. 
NP č. p. 301 - kontaktní osoba: p. Mar-
cela Kratochvílová - tel. 724 775 865.

S ohledem na neúplné zveřejnění v minulém čísle 
Novoměstska opětovně děkuji všem přátelům a zná-
mým za květinové dary a hojnou účast na pohřbu 
mého manžela 

pana Ludvíka Slámy 
dne 22.1.2011
manželka Marie

poděkování Oznámení o přerušení dodávky
 elektrické energie

Z	důvodu	plánovaných	prací	na	zařízení	distribuční	
soustavy	-	rekonstrukcí,	oprav,	údržbových	a	revizních	
prací	-	bude	přerušena	dodávka	elektrické	energie:

Dne 4.3.2011 od 7:30 do 10:00 hodin
Obec	Nové	Město	na	Moravě	
Vypnutá oblast: 
ul.	Nádražní	č.	202	(	budova	vlakového	nádra-
ží),		č.	201	(Hotel	Artis),	č.	1354		(fitness)		

Děkujeme	Vám	za	pochopení.
E.ON	Česká	republika,	s.r.o.
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Prodám byt v N. Městě, je to ve vilce 
se 3 byty. Zahrada 900 m2 kolem domu. 
Možnost výstavby garáže na pozemku. 
Cena dohodou, nutná rozsáhlejší rekon-
strukce. Tel.: 776 006 859.

Rodina se dvěma dětmi hledá  
k pronájmu byt 3+1 v Novém Městě na 
Moravě. Prosíme, volejte na tel.: 566 532 
231, nebo zanechte zprávu na tel.: 777 
250 265. 

Koupím poštovní známky, pohledy, 
obálky, bankovky, tuzexové bony, losy, 
akcie, celé sbírky - větší množství - po-
zůstalost po sběrateli. Platím v hotovos-
ti nejvyšší možné ceny. Info: tiskárna@
komurka.cz, nebo tel.: 724 229 292.

Prodám pultový mrazák SAMSUNG 
410l, klavír - křídlo, Škoda 1000 MB - ná-
hradní díly - možné zkompletovat celý 
vůz, Peugeot 205 - na náhradní díly. Tel.: 
608 776 001.

Prodám byt 3+1 s komorou poblíž 
centra města. Tel.: 608 776 001.

Pronajmu dlouhodobě byt 3+1 na 
ulici Hornická. Byt je po celkové rekon-
strukci. Tel.: 732 484 649.

Daruji 2letého psa, křížence rid-
gebacka s malým plemenem, po-
slušný, vhodný do bytu, čistotný  
a vyžaduje společnost. Tel.: 606 141 295, 
731 308 995.

miniBazar Pronajmu byt 2+kk NM, možnost od-
koupení v červenci 2011, tel.: 607 590 216.

Postavím rod. domek v NM, ZR  
a okolí, tel:. 728 970 709.

Obrazy koupím: Blažíček, Lacina, 
Lhoták, Jambor. Platba hotově. Čestné 
jednání. Tel: 777 75 75 00.

Prodám kompletní ložnici,  
r. v. 1950, tel.: 728 922 719.

Prodám zrcadlovou skříňku do koupel-
ny, novou (sleva), tel. 728922719.

Prodám šampon, sprej na lesklou 
srst pro psy, koně, kočky s výtažky pro-
ti parazitům (klíšťata, blechy). Tel.: 605 
246 834.

Prodám masérské lehátko, ko-
vové nohy = velká nosnost. Cena  
8 000,- Kč. Tel.: 605 246 834.

Pronajmu byt 1+1 na ulici Luč-
ní v Novém Městě. Cihlový, slun-
ný, koupelna s vanou, 2 sklepy. Cena  
5 000,- Kč měsíčně, včetně energií. Vrat-
ná kauce 1 měsíc nájem. Volný ihned. 
Tel.: 720 419 829.

Prodám 3 kusy krásné Modřanské 
keramiky (džbán, váza, čutora) vhodné 
pro sběratele i na chalupu. Cena doho-
dou. Nutno vidět. Tel.: 737 464 006.

Okamžitě vykoupíme Vaši nemo-
vitost - byt, dům, chalupu. Vyplatíme 
exekuce a další pohledávky do 48 hodin. 
Platba v hotovosti. Tel.: 608 401 127.
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200 druhů velikon.
za bezkonkurenční

za super ceny
živé

jarní a letní
1,90 a 2,50 Kč

na dveře, z vrby
3000 druhů

cukrovinek
ceny od 1 Kč

čokoládoví zajíci
petrklíče pouze 19 Kč

umělé květiny
pohledy ubrousky

věnečky pomlázky
jarního zboží

Krásné svátky jara...

SLEVY 70%na loňské zboží až

VELIKONOČNÍ  KOUTEK
V  NOVÉM  A  VĚTŠÍM

tel./fax: 566 615 270

PAPÍR HRAČKY

Pod nemocnicí
Nové Město na Moravě
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V rámci aktivního přístupu daňové správy k veřejnosti provedou pra-
covníci Finančního úřadu ve Žďáru nad Sázavou výběr daňových přiznání 
k dani z příjmů od poplatníků nejen na úřadě, ale i ve vybraných obcích. 

Z tohoto důvodu finanční úřad rozšiřuje úřední hodiny a místa ode-
vzdání daňových přiznání následovně:

Na Finančním úřadě:
od 14. 3. 2011 do 18. 3. 2011        
- pondělí a středa od 8,00 do 17,00 hodin
- úterý a čtvrtek  od 8,00 do 15,00 hodin
- pátek  od 8.00 do  14,00 hodin
od 21. 3. 2011 do 25. 3. 2011
- pondělí až pátek od 8,00 do  18,00 hodin
26. 3. 2011
- sobota  od 8,00 do  12,00 hodin
28. až 31. 3. 2011
- pondělí až čtvrtek od 8,00 do  18,00 hodin

Další rozšíření úředních hodin mimo Finanční úřad
  místo výběru     den    čas  
Nové Město n.M.  
prostory městského úřadu 16. 3. 2011 8 – 16 h.
prostory městského úřadu 23. 3. 2011 8 – 16 h.
Jimramov 
prostory úřadu městyse  21. 3. 1011 8 – 15 h.

Pracovníci FÚ nebudou v těchto obcích vybírat daňové povinnosti 
v hotovosti.

Případné další informace k výběru daňových přiznání mohou po-
platníci získat telefonicky na čísle 566 652 311.

Placení daní
Daňovou povinnost na dani z příjmů fyzických osob může poplatník 

uhradit následujícím způsobem:
Převodem ze svého účtu u peněžního ústavu na příslušný bankovní 

účet – číslo 721-7626751/0710, variabilní symbol – uvede své rodné číslo, 
konstantní symbol - 1148 

Poštovní složenkou, kterou obdrží na každém poštovním úřadu. Pou-
žití této složenky je v roce 2011 již zpoplatněno!

Na pokladně Finančního úřadu ve Žďáru n. S., 
a to v následujících pokladních hodinách: 
- pondělí a středa   8,00 – 17,00 hodin
- 21. 3. až 25. 3. 2011 (každý den)  8,00 – 17,00 hodin
- 26. 3. 2011 (sobota)    8,00 – 12,00 hodin 
- 28. až 31. 3. 2011 (pondělí až čtvrtek) 8,00 – 17,00 hodin 
Při výběru daňových přiznání pracovníci FÚ zabezpečí nezbytnou 

součinnost, potřebnou k řádnému splnění povinnosti poplatníků podat 
daňové přiznání. Osobní předání na FÚ a okamžitá kontrola správnos-
ti vyplnění daňového přiznání a povinných příloh šetří čas i občanům  
v rychlém, bezproblémovém daňovém řízení.  

Finanční úřad preferuje podání daňového přiznání elektronicky. 
Od roku 2002 je plně funkční aplikace „Elektronické podávání“, která 
umožňuje odeslání daňového přiznání bez nutnosti návštěvy finanční-
ho úřadu nebo pošty, avšak za podmínek zveřejněných na webové ad-
rese (http://cds.mfcr.cz). Elektronicky lze daňové přiznání podat také 
pomocí datové schránky. Rovněž daňové přiznání lze elektronicky vy-
plnit, zkontrolovat, vytisknout a podepsat a následně podat osobně na 
FÚ nebo jej doručit poštou. Bližší informace o těchto možnostech podání 
získáte na již zmíněné internetové adrese.

Finanční úřad ve Žďáru nad Sázavou a Městský úřad Nové Město na Moravě se dohodly na vzájemné spolupráci při organizování výběru 
vyplněných daňových přiznání od občanů k dani z příjmů fyzických osob. Na základě této dohody zveřejňujeme následující informace: 

Rozšíření úředních hodin Finančním úřadem ve Žďáru n.S. pro veřejnost

Žena, která v Africe prošla peklem, navštívila své rodné město

Pochází z Nového Města na Moravě, tady 
žila do svých 14 let. V 19 letech se na 
dálku zamilovala do afrického černocha 
Kena a odjela za ním do Ghany. 

V České republice ji nic nedrželo, rodinné 
zázemí nebylo ideální, chtěla mít svoji rodinu. 

V Ghaně byla 6 let, porodila dvě děti Davida  
a Jennifer. Prošla si zde utrpením, stala se bí-
lým otrokem nigerijské mafie. Za drastických 
okolností byla nucena s dětmi prchnout zpět 
do České republiky. Problémy se ale objevily  
i tady. Kvůli dlouhodobě zrušenému trvalému 
pobytu to tady neměla jednoduché. Po čase po-

Barbora Koudelková

tkala dalšího muže, kterému chtěla opět věřit  
a být s ním šťastná, jmenoval se Radek. S ním 
má dvouletého syna Patrika, o kterého se  
v současné době soudí. Nyní žije v Blansku a je 
na mateřské dovolené. 

O své zážitky se Barbora Koudelková po-
dělila i na besedě, kterou pořádala Městská 
knihovna v Kulturním domě. Zájem ze stra-
ny čtenářů byl obrovský, sál byl doslova plný  
k prasknutí. I Barbora byla překvapená zájmem 
o její příběh. I tak ale mnozí odcházeli rozpačití 
a s nezodpovězenými otázkami. 

O své cestě životem píše ve třech knihách: 
Útěk z Afrického pekla
Návrat do českého pekla
Na rozcestí    (vrk)


