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Advent znamená příchod
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Dávný příběh, který si připomínáme v  advent-
ním čase, přináší až neuvěřitelně aktuální po-
selství i pro dnešní dny. Tehdy, před dvěma tisíci 
lety, lidé očekávali pomoc a spásu. Zažívali těžké 
časy a naděje na změnu k lepšímu mnohé z nich 
opouštěla.
A odkud přišla naděje a spása? Ti, kteří čekali bo-
hatství a nadbytek, byli zklamáni. Spása nepřišla 
z  paláců a  neměla podobu peněz ani bohatství. 
Nepřišla s hlasitým jásotem a neprovázely ji bu-
jaré oslavy. Naděje, která byla tehdy lidem dána, 
měla skromnou a obyčejnou podobu. Podobu dí-
těte, které se narodilo v chudém chlévě prostých 
lidí.
I dnes přicházejí těžké časy. I dnes lidé doufají, že 
se jim podaří přestát nepřízeň osudu. A řada lidí 
se upíná k falešným iluzím. Hrdinou dne je vítěz 
stovek milionů v  pokru. Lidé chtějí být jako on 
a chtějí také vyhrávat. A tak se vydávají vstříc vi-
dině snadného zbohatnutí a podléhají hrám a ha-
zardu. Kdo z nich přitom přemýšlí nad tím, zda 
skutečné štěstí může být postaveno na neštěstí ji-
ných lidí? Vždyť všechny ty miliony musel někdo 
jiný prohrát. Přemýšlí někdo nad rodinami všech 
těch, kdo se na pohádkové bohatství  novodobé-
ho karetního hrdiny skládali?
A  právě proto je důležité připomínat si, že ani 
dnes naše naděje nespočívá v  snadném zisku 

Úprava křižovatky navazuje na  opravu Vla-
chovické ulice, kterou realizoval Kraj Vysočina. 
Cílem města bylo změnit křižovatku tak, aby 
byla bezpečnější nejen pro řidiče, ale i pro chod-
ce a hlavně cestující, protože v místě je autobu-
sová zastávka.
Řidiči teď musí dávat větší pozor, protože došlo 
k  výrazné změně dopravního značení. Komu-
nikace pod zastávkou se změnila v zákazový 
uzavřený prostor, vjezd a  stání je povoleno 
pouze autobusům kvůli bezpečnosti cestují-
cích. Ostatní doprava bude používat pro oba 
směry ulici Vlachovickou, kde úpravou vznikla 
pro řidiče křižovatka ve tvaru písmene T.
Řidiči jedoucí z ulice Žďárská tak budou na ulici 
Vlachovická jezdit až nad ostrůvkem s  autobu-

Řidiči pozor! Radikální změna
Křižovatka a autobusová zastávka nad nemocnicí už bude bezpečnější

sovou čekárnou. „Zvyk je 
železná košile a  řidiči si bu-
dou nejspíš dlouho zvykat 
na  změnu dopravního zna-
čení. Doufáme, že to nebude 
dlouho trvat a cestující nebu-
dou ohroženi,“ říká starosta 
Michal Šmarda.  

Změny křížení ulic Žďárská 
a  Vlachovická se týkají také 
cestujících. Stavebně byl 
upraven nejen vstup do  pro-
storu u  autobusové čekárny, 
ale i krajnice pro pěší.         
                                                           vrk                                        

a slibech mocných podvodníků. I dnes má ta sku-
tečná naděje prostou a skromnou podobu.
Ta pravá naděje leží přímo před námi – je ve sluš-
nosti, trpělivosti, obětavosti a pokoře nás všech. 
Přeji všem Novoměšťanům, aby v těžkých časech 
našli pomoc ve své rodině, u svých sousedů a přá-

tel. Přeji nám, abychom byli dobrým společen-
stvím slušných a poctivých lidí. A právě v tom vi-
dím naději, která nám pomůže překonat všechnu 
bídu a nepřízeň osudu.
Klid, pohodu a štěstí, nejen o Vánocích Vám všem 

přeje Michal Šmarda, starosta

jednoduchý nákres současného stavu dříve nevyhovující křižovatky



2 / NOVOMĚSTSKO / PROSINEC 2011

významná prosincová výročí

6. 12. 1921   
narodil se v Užhorodě 
Ing. Jaroslav Jeřábek
absolvent novoměstské reálky, rektor VŠ
dopravy a spojů v Žilině, člen ČAV a SAV
90. výročí narození    
                   
28. 12. 1966   
zemřel v Brně 
Vincenc Makovský
akademický sochař
45. výročí úmrtí
(narozen 3. 6. 1900 v NMnM)

30. 12. 1891   
narodil se v Padochově u Ivančic 
Viktor Červinka
básník 
120. výročí narození
(zemřel 28. 10. 1915 na italské frontě  u Soči)

Výsledky ankety
Desatera problémů

Anketa

Nová stezka pro chodce i cyklisty
Špičkový lyžařský sportovní areál, který je v Novém Městě na Moravě neustále modernizován a upra-
vován, se stává čím dál častěji návštěvním cílem. A to nejen pro turisty, ale i pro místní obyvatele. Pro 
bezpečnější a hlavně pohodlnější přístup do areálu jim teď bude sloužit nová cyklostezka. Dřív museli 
buď po silnici nebo lesní cestou.  Město žádalo na výstavbu cyklostezky v lokalitě Vlachovická o dotaci 
ze Státního fondu dopravní infrastruktury v únoru 2011. Z rozpočtu SFDI dostalo město na vybudo-
vání 1 km bezbariérově řešené stezky 
téměř 2,5 milionu korun. Celkové ná-
klady na  výstavbu, včetně terénních 
úprav, přesahují 5,4 miliony korun. 
S  výstavbou začala letos v  srpnu fir-
ma SPH stavby s.r.o. Současně se 
stezkou je podél areálu firmy Medin, 
a.s. realizován bezbariérový chodník 
v délce téměř 300 metrů, který na cy-
klostezku navazuje. Výstavba by měla 
být dokončena během měsíce listopa-
du. „Myslím si, že takové místo, jako 
je novoměstský sportovní areál, si 
rozhodně zaslouží pohodlný přístup pro chodce a  cyklisty. Mám radost i  z  toho, že se nám podaři-
lo cyklostezku postavit za mnohem nižší cenu, než původně stát měla,“ říká starosta města Michal 
Šmarda.                                                                                                                                                                                   vrk

V  nejbližší době se změní telefonní čísla měst-
ského úřadu, škol, kulturního domu, muzea, 
penzionu pro seniory i  dalších městských orga-
nizací. Město se totiž rozhodlo všechny telefony 
převést pod jednu smlouvu a ušetřit tak až 40% 
peněz, které za  telefonování utratí. Společné 
nákupy jsou, vedle transparentních výběrových 
řízení a  elektronických aukcí, jednou z  nejdůle-
žitějších spoluúčastí úsporných opatření města. 
Po elektřině, plynu a papíru tak došlo i na služby 
telefonních operátorů. Okamžité úspory vysvět-Harmonogram přečíslování

Telefonní číslo Organizace

1.12.2011 566 598 300 Městský úřad

1.12.2011 566 598 760 Horácké muzeum

1.12.2011 566 598 750 Informační centrum

1.1.2012 566 598 500 I. základní škola

1.1.2012 566 598 600 II. základní škola

1.1.2012 566 598 260 Základní umělecká škola

1.1.2012 566 598 700 Novoměstská kulturní zařízení

1.1.2012 566 598 730 Městská knihovna

1.1.2012 566 598 800 Technické služby

1.2.2012 566 598 100 Novoměstské sociální služby

1.2.2012 566 598 180 Centrum Zdislava

1.2.2012 566 598 200 Mateřská škola

1.2.2012 566 598 780 Dům dětí a mládeže

Podrobné telefonní seznamy najdete na webových stránkách organizací.

Termín 
přečíslování

Nová telefonní čísla 
luje starosta Michal Šmarda: "Když sloučíme 10 
pevných linek, ušetřili jsme na  paušálu kolem 
5 tisíc korun měsíčně. A  to ještě nikdo nezvedl 
sluchátko." Hovory mezi úředníky radnice a  za-
městnanci městských organizací budou zdarma, 
a to jak mezi pevnými linkami, tak mezi mobily. 
Přečíslování může být zpočátku komplikací, ale 
nakonec bude i to pro občany výhodou. Všechna 
čísla v  městském hospodářství budou totiž mít 
stejná předčíslí a  budou tak snadněji zapamato-
vatelná.                                         Oddělení informatiky

Podrobné telefonní seznamy najdete na webových stránkách organizací.

Součástí předchozího čísla Novoměstska byla 
anketa, ve které se mohli občané vyjádřit, co by 
chtěli ve  městě zlepšit nebo změnit. Na  anketu 
mohli lidé reagovat i  na  webových stránkách 
města a na stránkách Zdravého města. Ankety se 
zúčastnilo přes pět stovek obyvatel města.

Po sečtení jednotlivých hlasů bylo pořadí na prv-
ních pěti místech následující:

1/ Zachovat současný rozsah zdravotní 
péče v novoměstské nemocnici

2/ Udržet širokou nabídku v  terciární 
sféře - (střední školy, mateřské školy, 
úřady, nemocnice, pečovatelské služ-
by…)

3/ Zřídit bazén

4/ Vyřešit zastávku nad nemocnicí
včetně přechodu a chodníku přes
železnici

5/ Zkvalitnit přírodní koupaliště

Výsledky ankety Desatera problémů Nového 
Města na Moravě se bude zabývat Rada a Zastu-
pitelstvo města. 
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Otázka pro místostarostu 
Pavla Štorka

Investice, které jsou realizovány v  souvislosti s  Mistrovstvím světa 
v  biatlonu nevzbuzují pouze kladné reakce. Je pravda, že i  já sám 
mám řadu výhrad, a pokud bych měl v minulém období vliv na rozho-
dování města, prosazoval bych v mnoha ohledech jiné - šetrnější řeše-
ní. Dnes jsou však projekty hotové a stavby jsou v plném proudu. Tak 
jak jsou stavby naplánovány samozřejmě vyžadují i kácení. Podařilo 
se mi přesvědčit starostu i radu města, abychom trvali na náhradní 
výsadbě a komplexní obnově zeleně v celém areálu a přilehlém okolí. 
Město připraví projekt revitalizace území a na jeho základě by měla 
být celá lokalita Ochozy, Plačkovce a okolí zkrášlena. Myslím si, že se 
nám podaří ve spolupráci s odborníky odvést dobrou práci.

Ing. Pavel Štorek, místostarosta města (TOP09)

V okolí sportovního areálu u hotelu Ski probíhá rozsáhlá výstavba. Nové tratě, nové tribuny, 
parkoviště a spousta dalších staveb. Zároveň ale dochází ke kácení stromů a řada lidí pouka-
zuje na to, že lesa je škoda. Dočkáme se obnovy zeleně?

Ten, kdo si přijde po  1. lednu 2012 pro nový 
občanský průkaz, dostane úplně jiný, než jsme 
byli dosud zvyklí. Průkazy jsou menší, zhruba 
ve  velikosti kreditní karty. Budou se strojově či-
telnými údaji, digitálním podpisem, 2D kódem 
a  na  přání klienta pak mohou mít za  příplatek 
500 Kč i elektronický kontaktní čip. Ten umožní 
do budoucna nahrát do dokladu například řidič-
ský nebo zbrojní průkaz. Pomocí bezpečnostního 
osobního kódu budou nové občanské průkazy 
sloužit k  elektronické komunikaci s  informační-
mi systémy veřejné správy. Bezpečnostní osobní 
kód je obdobou PINu u platebních karet, slouží 
k zamezení zneužití občanského průkazu.
Ten bude vydáván při převzetí průkazu. 
Občanské průkazy nepodléhají hromadné výmě-
ně. Pro nový doklad totožnosti si přijdou pouze 
ti, kterým skončí jeho platnost, změní adresu tr-
valého bydliště, rodinný stav nebo kteří ho ztratí, 
poškodí, zničí apod.   

Novinkou jsou na  žádost i  občanské průkazy 
pro děti mladší 15ti let, ty jim budou sloužit jako 
vlastní doklad pro cestování do  zemí Evropské 
unie. Průkaz pro osoby mladší 15ti let bude plat-
ný pět let a jeho pořízení bude stát 50 Kč. Běžná 
výměna občanského průkazu nebude dospělého 
stát nic a jeho platnost bude 10 let. 
Výměna nových průkazů s  sebou ale přinese 
velké negativum ve  formě delšího odbavování. 
Na úřadě by se tak mohly začít tvořit fronty. Dří-
ve stačilo strávit u přepážky do pěti minut, pokud  
byly všechny podklady v pořádku. Teď budou fo-
tografie na  občanský průkaz pořizovat úředníci, 
podobně jako je tomu u  vyřizování pasů s  bio-
metrickými údaji. 30 denní lhůta na vyhotovení 
dokladu zůstává stejná. 
Z  průkazu ale začnou postupně mizet některé 
údaje. Od  ledna se nebudou uvádět informace 
nejen o dětech, ale i o manželce nebo manželovi. 
Za pět let pak nebude muset být vepsán trvalý po-
byt a v roce 2020 ani rodné číslo. 

Další změnou je konec podávání žádostí a  pře-
vzetí nových průkazů na matričních úřadech jako 
jsou v Jimramově, Sněžném nebo Bobrové.

vrk

Nové občanky 
budou mít čip

Redakce novin Novoměstska
a kolektiv NKZ

Vám přejí pohodové vánoční svátky, 
hodně zdraví,

štěstí a úspěchů v roce 2012

Přesně na  den 12. listopadu se slavilo v  Domě 
s pečovatelskou službou jeho 15. výročí. V roce 
1996 se slavnostně otvíral pro novoměstské kli-
enty za přítomnosti tehdejšího vedení města, so-
ciálních pracovníků, vzácných hostů, ale i přátel 
z  Holandska, kteří tehdy díky dražbě věnovali 
domu sto tisíc korun na nákup zvedáku pro imo-
bilní klienty. 
Dům s  pečovatelskou službou patřil mezi první 
svého druhu v okrese Žďár nad Sázavou. Dříve 
podobné domy s  pečovatelskou službou nee-
xistovaly. Byly pouze domovy pro seniory, které 
zajišťovaly tzv. celodenní ústavní péči. Pečova-
telské služby převážně rozvážely pouze obědy 
a zajišťovaly klientům drobnou pomoc v domác-
nosti. Novoměstské sociální služby jako jedny 
z  prvních začaly poskytovat komplexní terénní 
službu občanům dle jejich individuální potřeby, 
s ohledem na jejich úroveň soběstačnosti. Služba 
byla tehdy poskytována podle nově schválené vy-
hlášky z roku 1991. V současné době platí nový 
Zákon o sociálních službách. Podle tohoto záko-
na může poskytovatel sociální služby také žádat 
o státní dotaci na MPSV. Největší podíl nákladů, 
přibližně 50 %, poskytuje město Nového Město 
na  Moravě. Novoměstskou DPS navštěvovali 
díky novému modelu služeb, nejen z  republiky, 
ale i ze zahraničí. „Podařilo se, že se ověřila oje-
dinělá koncepce,“ říká ředitelka Novoměstských 
sociálních služeb Ing.  Hana Janů a  jedním de-
chem dodává: „Podstata je to, aby lidé, kteří mají 
sníženou soběstačnost ze zdravotního hlediska 
mohli zůstat co nejdéle ve svém přirozeném pro-
středí. A  také ta skutečnost, že se jim poskytují 

pouze služby, které opravdu potřebují.“ Služby 
jsou individuální. V  terénu je poskytují dvě tře-
tiny zaměstnanců DPS. A podle odborníků je to 
dobře, domácí prostředí lidem maximálně vyho-
vuje i s ohledem na jejich zdravotní stav.  
Stejně jako před 15 lety, tak i  letos se oslav zú-
častnila celá řada hostů, včetně zástupců církve 
a  města. „Ten záměr, který tady před 15ti lety 
vznikl byl opravdu nadčasový, v  té době si asi  
málokdo uvědomoval, že věk se bude prodlužo-
vat a že typy těchto domů budou zapotřebí. Fas-
cinuje mě i  práce zaměstnanců, protože oni to 
nemohou brát jako práci, ale jako poslání,“ hod-
notil služby místostarosta města Stanislav Marek. 

vrk

DPSka slavila 15. výročí
- tehdy byla mezi prvními v republice 
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Přepisujeme kroniku, PŘIDEJ SE I TY!
 - aktuální informace

V  rámci změny zákona č. 328/1999 Sb., o  ob-
čanských průkazech, ve  znění pozdějších před-
pisů budou od  1.1.2012 vydávány nové typy 
občanských průkazů se strojově čitelnými údaji 
a občanských průkazů se strojově čitelnými údaji 
a s kontaktním elektronickým čipem (dále jen „e-
OP“).
Z  tohoto důvodu MV ČR plánuje v  termínech 
od 23. 12. 2011 do 2. 1. 2012 odstávku systému 
cestovních pasů.  V těchto dnech nebude možné 
zpracovávat žádosti o  vydání cestovního pasu 
s biometrickými údaji a ani je předávat.
Žádost o  vydání cestovního pasu s  biometrický-
mi údaji  musí být podána nejpozději do 19. pro-
since 2011. Do  stejného data musí být podána 
i  žádost o  zapsání titulu do  pasu. Od  1.1.2012 
se tituly do cestovních dokladů dle platné právní 
úpravy zapisovat nebudou.

V době odstávky systému bude  možné vydávat 
cestovní pasy bez nosiče dat s  biometrickými 
údaji (tzv. pasy typu „Blesk“).
Dále upozorňujeme, že v souvislosti s odstávkou 
systému ke konci roku, je možné požádat o vydá-
ní stávajícího typu občanského průkazu nejpoz-
ději do  14. prosince 2011, je-li žádost podána  
na zdejším městském úřadu. Je-li žádost podána 
u jiného obecního úřadu nebo městysu, musí být  
podána nejpozději do 30. listopadu 2011.

V době od 15. prosince 2011 do 30. prosince 2011 
lze vydat občanský průkaz typu „Blesk“ s dobou 
platnosti 1 měsíc bez správního poplatku.
Dosavadní občanské průkazy zůstavají v platnos-
ti po dobu v nich uvedenou.            
                                                                   Bc. Petr Pazour

Vedoucí dopravy a vnitřních věcí

Upozornění:
Omezení provozu
na úseku občanských průkazů
a cestovních pasů

Všechny strany kroniky jsou již rozeslány!
Ani v těch nejoptimističtějších snech jsme nepře-
pokládali, že by o přepis kroniky byl takový zájem. 
Zní to neuvěřitelně, ale během 5 měsíců se poda-
řilo to, co bylo plánováno na celý kalendářní rok. 
Projekt ale zdaleka není u konce.
Nyní se budou přepsané strany kontrolovat a ne-
čitelná slova ověřovat, aby byly přepisy v pořádku. 
Postupně se pak budou přidávat na webové stra-
ny kroniky, kde si je můžete postupně pročítat. 

Pokud jste se nestihli do projektu zapojit, nezou-
fejte. Stále máte šanci, napište si přes přihlašo-
vací formulář na kronika@nmnm.cz a pokud se 

někdo již rozeslaných stran vzdá nebo je nestihne 
přepsat, můžete je získat třeba vy. 
V současné době je vrácených 2605 stran a zapo-
jilo se 68 přepisovatelů. 
Všem přepisovatelům děkujeme a  přejeme jim 
i  ostatním příznivcům bezstresové adventní ob-
dobí a krásné vánoční svátky.

Eva Kulková
za Kulturní a společenskou komisi

Přihlašovací formulář
najdete na:

kronika@nmnm.cz

Každý z  nás potřebuje někdy vypnout, prožít 
něco krásného, zastavit se, zaposlouchat, odvá-
zat se, rozveselit, zapomenout, připomenout si…
Denní stacionář Centrum Zdislava pro své klien-
ty, jejich rodiny a všechny spřízněné duše pořádá 
tradičně podzimní odpolední ples. Do jeho orga-
nizace investují zaměstnanci i klienti a jejich rodi-
ny každoročně spoustu sil, odměnou všem bývá 
příjemně prožité odpoledne s hudbou a tancem, 
v kruhu lidí naladěných na stejnou notu. Když se 
zaplní sál všemi těmi, jimž osud nakladl do cesty 
nesnadné překážky, a zazní první tóny, nastává 
magická chvíle. Zastavuje se čas, prostor se za-

plavuje pohodou, radostí, štěstím a  kouzelná 
atmosféra odnáší alespoň na chvíli všechny den-
nodenní starosti a strasti do zapomnění. A jeden 
se musí sklonit před nadpřirozenou silou, která 
v mžiku přebíjí vyčerpání, únavu i zoufalství ne-
končícím odhodláním setrvat.
Ne posledním modelem mobilního telefonu, ale 
Zdišibálem se dovoláte pocitu, že všechna ta 
mravenčí práce má smysl. Každý někdy potře-
buje prožít něco krásného, zastavit se a  připo-
menout si, jak to na tom světě vlastně je. A nej-
lepší jsou chvíle, při kterých zjistíte, že - vlastně 

- krásně…

Centrum Zdislava
uspořádalo ples pro své klienty
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Energetické využití komunálního odpadu
- moderní a ekologické řešení v Evropě

Změny v systému dávek pro osoby zdravotně postižené

„Energetické využití směsných 
komunálních odpadů znamená 
nejen omezení skládkování od-
padů a snížení emisí škodlivých 
látek do  ovzduší, ale zároveň 
úsporu neobnovitelných su-
rovin i  finančních prostředků 
na odpadové hospodářství obce 
a  využití energie i  tepla pro do-
mácnosti a firmy.
Evropské metropole např. Vídeň 
(viz. obrázek) a Paříž vybudova-
ly a  budují zařízení pro ener-
getické využívání odpadů na  území svých měst bez obav z  ohrožení zdraví obyvatelstva, protože 
moderní technologie čištění spalin splňují velmi přísné limity pro produkci škodlivin,“ konstatuje 

V  rámci Sociální reformy I. dochází mimo jiné 
i k výrazným změnám v dávkách pro osoby zdra-
votně postižené. Na konci roku 2011 končí plat-
nost vyhlášky PMSV č. 182/1991 Sb. v platném 
znění, podle které jsou doposud vypláceny dávky 
sociální péče pro zdravotně postižené občany 
(nezahrnuje příspěvek na péči). Od 1.1.2012 na-
bývá účinnosti  zákon č. 329/2011 Sb. – o posky-
tování dávek osobám se zdravotním postižením. 
Co to znamená v praxi?
K 31.12.2011 zanikají dávky sociální péče příspě-
vek na provoz motorového vozidla, jednorázový 
příspěvek na  pořízení kompenzační pomůcky, 
příspěvek na  úpravu bytu, příspěvek na  zakou-
pení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motoro-
vého vozidla,   příspěvek na individuální dopravu, 
příspěvek na  úhradu za  používání bezbariérové-

ho bytu a  garáže a  příspěvek úplně nebo prak-
ticky nevidomým občanům. Tyto nahrazují dvě 
nově vzniklé dávky sociální péče – příspěvek 
na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku, zá-
kon řeší i přiznání průkazu osoby se zdravotním 
postižením.
Příspěvek na mobilitu bude poskytován osobám 
starším jednoho roku, které nejsou schopny zvlá-
dat základní životní potřeby v  oblasti mobility 
nebo orientace. Příspěvek na  zvláštní pomůcku 
je určen osobám s  těžkou vadou nosného nebo 
pohybového ústrojí, těžkým zrakovým, slucho-
vým nebo mentálním postižením. Dávka je za-
měřena na pomoc v oblasti pomůcek, zakoupení 
a úpravy motorového vozidla a úprav bytu. 
O  výše uvedených dávkách bude rozhodovat 
pobočka úřadu práce se sídlem v Novém Městě 

Zdeněk Ryšavý, krajský radní pro životní pro-
středí. 

„Dobrou kvalitu ovzduší u  nás negativně ovliv-
ňují ty domácnosti, které v  rámci úspor nebo 
z  pohodlnosti ve  svých kotlích spalují i  odpa-
dy a  z  komínů tak volně vypouští nebezpečné 
škodliviny v násobcích koncentrací než je tomu 
u  kontrolovaného procesu spalování v  zaříze-
ní pro energetické využívání odpadů,“ dodává 
Zdeněk Ryšavý. 
Ve využívání odpadů jsme pozadu za vyspělými 
státy. Energeticky se v ČR zatím využívá pouze 
10-12 % směsného komunálního odpadu a  ne-
celé 1 % velkoobjemového odpadu z  celkových 
3 milionů tun, které ročně v ČR vznikají. 

Od 1. ledna 2012 bude Horácké muzeum posky-
tovat větší nabídku služeb  jak pro turisty, tak 
pro občany města. Horácké muzeum už nebude 
jen místem, do  kterého si většina návštěvníků 
chodila prohlížet expozice a výstavy nebo vyhle-
dávat historické informace o  regionu. Spojení 
Horáckého muzea a  informačního centra Vám 
poskytne aktuální informace z Novoměstska, na-
láká Vás na zajímavé výstavy nejen v muzeu, ale 
i v okolí, a to na jednom místě. Každý návštěvník, 
který k  nám zavítá, najde pod jednou střechou 
komplexní informace z Nového Města na Mora-
vě a okolí. Pracovnice sloučeného centra návštěv-
níkovi například vyhledá historické informace 

o  zajímavé osobnosti regionu, ukáže mu, kde 
se nachází rodný dům tohoto velikána, vyhledá 
autobusové spojení do daného místa a zmíní zají-
mavosti, které tam turista může shlédnout. 
Od spojení obou center si slibujeme souhrnné in-
formace a služby z regionu na jednom místě, a to 
7 dní v týdnu. Současně s tím přesuneme veškeré 
informativní služby na pracovníky informačního 
centra. Tím „rozvážeme“ ruce odbornému per-
sonálu muzea, aby nám připravoval zajímavé 
výstavy a zatraktivnil současné expozice. Variant, 
jak uspořádat prostor vně muzea, bylo několik. 
Nakonec zvítězilo řešení, v němž jsme informač-
ní centrum umístili do  první kanceláře, jelikož 

Spojení Horáckého muzea a informačního centra
- více služeb pro veřejnost

tam bude vítat největší počet návštěvníků, a kan-
celář muzea jsme posunuli do  spodní místnosti. 
Současně proběhla oprava topení a  vytvořily se 
nové rozvody elektroinstalace. Veškeré zása-
hy jsou dělány tak, abychom stávající prostory 
neznehodnotili.  Nezastavěný vestibul bychom 
do budoucna chtěli používat na vernisáže a jako 
klidný koutek k posezení. Nezapomněli jsme ani 
na internet pro veřejnost, ten nebude chybět ani 
zde. Jsem přesvědčena, že spojení muzea a  in-
formačního centra do  jednoho místa uvítají jak 
místní obyvatelé, tak návštěvníci města a budou 
s nabízenými službami spokojeni. 
                       Mgr. et Bc. Veronika Teplá, ředitelka NKZ

na Moravě, budova polikliniky, 6. patro – součas-
ná kancelář sociálního odboru. Zde bude možno 
i  nadále vyřizovat dávky sociální péče pomoci 
v  hmotné nouzi a  příspěvek na  péči, jejichž no-
velizace je stále v procesu schvalování. O dalších 
změnách v  rámci sociální reformy Vás budeme 
i nadále informovat. Dále bychom Vás rádi upo-
zornili na změnu v zákoně o provozu na pozem-
ních komunikacích. Mění se speciální označení 
motorového vozidla přepravující osobu se zdra-
votním postižením z 01 na 07. Stávající označení 
je platné do konce roku 2012. Výměna nové par-
kovací karty bude realizována městským úřadem 
od počátku roku 2012.                    
                                                                  Rita Skalníková

            Odbor školství, kultury, cestovního ruchu          
a sociálních věcí
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Během měsíce listopadu došlo k  úpravě chod-
níků v  blízkosti přejezdu u  vlakového nádraží. 
Na údržbě se podíleli dva investoři Nové Město 
na  Moravě a  Správa železniční dopravní cesty 
(SŽDC). Opravy chodníků a  jejich napojení za-
platilo město. Se SŽDC se pak podělilo na finan-
cování úprav dostatečně širokého pásu v prosto-
ru kolejiště, kde musely být prodlouženy pryžové 
dílce. Úpravy by měly zajistit větší bezpečnost 
chodců při přechodu vlakového přejezdu.          vrk

Opravy chodníků
i prostoru v kolejišti

Město bude poskytovat půjčky z  Fondu rozvoje 
bydlení (FRB). Půjčky budou sloužit vlastníkům 
rodinných domů, bytových domů a bytů na úze-
mí města a jeho místních částí k opravám a úpra-
vám jejich nemovitostí. Jedná se o běžné udržo-
vací práce, výměnu oken, obnovu fasády, střech, 
zateplení, přístavby, nástavby nebo udržování 
přípojek inženýrských sítí.   Majitelé domů, 
kteří budou mít zájem o  půjčku z  FRB, najdou 
bližší informace v  lednovém čísle Novoměstska 
a na webu města.                                                         vrk

Půjčky na bydlení

Silnice opraveny
V  hektickém tempu se podařilo dokončit opra-
vy silnic na  Novoměstsku. Nového povrchu 
se tak dočkala nejen silnice z  Nového Města 
na  Moravě na  Tři Studně, ale i  silnice z  Radňo-
vic do  Jiříkovic. Obě opravy financoval Kraj Vy-
sočina. Náměstek hejtmana Libor Joukl k tomu 
řekl: „Vzhledem k  řadě staveb, které zde pro-
bíhaly naráz, nebylo snadné kompletní opravy  
silnic stihnout. Podařilo se však zajistit perfekt-
ní spolupráci všech firem, které zde pracovaly. 
Uznání si zaslouží i  váš starosta, který se zasa-
dil o  doplnění potřebných úseků v  Jiříkovicích 
a u nemocnice.“                                                           vrk

Vlastní pódium aneb Nově v Novém
Kulturní a  sportovní akce teď novoměstským 
organizacím a  sdružením vyjdou  mnohem 
levněji. K  dispozici totiž budou mít zastřešené 
pódium. To bylo zakoupeno v  rámci projektu 
Realizace místní Agendy 21 v  Novém Městě 
na Moravě aneb Nově v Novém a finančně pod-
pořeno z  Revolvingového fondu Ministerstva 
životního prostředí. 
Mobilní pódium o velikosti 6m x 8m je usklad-
něno v podniku Technické služby. Bezplatně si 
ho zde mohou po  předchozí domluvě zapůjčit 
příspěvkové organizace a sdružení města na po-
řádání jakékoli kulturní nebo sportovní akce 
připravované v Novém Městě na Moravě a míst-
ních částech. Montáž a dopravu budou zajišťo-

vat TS služby s.r.o. Pódium městu dodala firma 
MusicData s.r.o. z Velkého Meziříčí.

„V  den předání pódia pomáhali zaměstnanci 
Technických služeb dodavateli pódium zkom-
pletovat a  následně ihned rozebrat a  uskladnit 
provizorně v  budově KD. To vše trvalo šesti-
členné partě chlapů z  technických služeb až 
do  pozdních večerních hodin. Za  práci a  ocho-
tu pomoci patří všem velké díky,“ hodnotí pře-
dání mobilního zastřešeného pódia referent 
odboru investic a  správy majetku Ing.  Andrea 
Kramárová.                                                               vrk

Omezené parkování teď mají řidiči a  majitelé 
náklaďáků, ti už nemohou libovolně odsta-
vovat auta na  komunikacích v  Novém Městě 
na Moravě. O regulaci nákladních aut na území 
města rozhodla rada na  základě stížností obča-
nů. „Obyvatele města obtěžoval hluk a zplodiny 
z nákladních automobilů, především při ranních 
startech,“ říká JUDr. Libor Černý, šéf obvodního 
oddělení policie v NMnM. Hříšníky bude přísně 
pokutovat Městská policie. Se zákazem parko-
vání na území města už mají kladné zkušenosti 
například ve Žďáře nad Sázavou.                          vrk

Kamiony už nebudou stát
v centru města

Svaz vodovodů a  kanalizací Žďársko schválilo 
nové ceny vodného a  stočného pro rok 2012. 

„K úpravě ceny jsme museli přistoupit ze třech zá-
sadních důvodů. Prvním z nich je legislativní zvý-
šení DPH o čtyři procenta, druhým respektování 
podmínek Evropské unie souvisejících s  čerpá-
ním finanční podpory pro realizaci významných 
projektů rekonstrukcí a  novostaveb vodovodů 
a kanalizací a konečně třetím důvodem je to, že 
Povodí Moravy zdražilo surovou vodu, kterou 
odebíráme do našich úpraven o sedm a půl pro-
centa,“ vypočítala předsedkyně Svazu vodovodů 
a kanalizací Žďársko Dagmar Zvěřinová. 
Nárůst ostatních nákladů se podařilo díky úspor-
ným opatřením provozovatele udržet na  téměř 

Zvýšení cen vodného a stočného
nulové hranici. Rovněž tak se podařilo minima-
lizovat nárůst nákladů na elektrickou energii, a to 
díky dobré strategii jejího nákupu od dodavatelů.
Úprava ceny vody pro vodné a  stočné předsta-
vuje pro rodinu s  průměrnou spotřebou okolo  
80 m3/rok napojenou na  veřejný vodovod a  ka-
nalizaci zvýšení výdajů z  rodinného rozpočtu  
o  cca 52,00 Kč/měsíc, z  toho vliv zvýšení DPH 
o 4% činí 18,00 Kč.
Pro ty rodiny, které využívají pouze služeb v oblas-
ti dodávky pitné vody do domácnosti a nejsou při-
pojeni na veřejnou kanalizaci, představuje úprava 
ceny vodného zvýšení výdajů z rodinného rozpočtu  
o  cca 35,00 Kč/měsíc (vliv zvýšení DPH činí 
11,00 Kč).                                                                       vrk

sestavené pódium za prostrorem
kulturního domu
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V pátek 28. října jsme si státním svátkem připo-
mněli Den vzniku samostatného Českosloven-
ského státu. Letos je to 93 let, kdy byla na  Vác-
lavském náměstí v  Praze oficiálně vyhlášena 
samostatnost a  pro národy bývalého Rakouska 

-Uherska se začaly psát nové dějiny.
Česká společnost nikdy nepřijala rakousko-uher-
ský stát za svůj. Naši politici se v té době snažili 
prosadit samostatnost, ta ale byla už v zárodku 
potlačena. Aktivní byl ale český exil, novináři, 
herci, spisovatelé v čele s T. G. Masarykem. 

Roku 1916 budoucí první československý pre-
zident společně s  Edvardem Benešem a  M. R. 
Štefánikem sestavili Československou národní 
radu, podporu dokonce našli v zahraničních legi-
ích. Velký vliv na situaci a na veřejné mínění měl 
Manifest českých spisovatelů, za  kterým stojí 
básník a dramaturg Národního divadla Jaroslav 
Kvapil. Díky deklaraci na počátku ledna 1918 byl 
zahájen společný postup za osamostatnění doma 
i v zahraničí. 
14. října 1918 byla vyhlášena generální stávka 
v Písku, jako reakce na stávající krizi, kdy rakous-
ká vojska měla být zásobována vývozem potravin 
z Čech. Ten den, se také začaly po městě šířit le-

táky vyhlašující vznik republiky, nasazen sem byl 
ale oddíl uherských vojáků, revoluční dav se roz-
prchl a monarchie ještě 14 dní vydržela.  
Dne 28. října 1918 v ranních hodinách převzali 
Antonín Švehla a František Soukup jménem Ná-
rodního výboru Obilní ústav, aby zabránili odvo-
zu obilí na  frontu. Následně se rozšířila zpráva 

Den vzniku samostatného Československa

Den válečných veteránů
Datum 11.11. si připomíná od roku 2001 i Česká 
republika, slaví se celosvětově jako Den veteránů 
nebo jako Den vzpomínek. A důvod?
11. listopadu roku 1918 bylo ve  vlakovém voze 
kousek od francouzského města Compiègne po-
depsáno příměří mezi Spojenci a Německem, tím 
byly ukončeny boje 1. světové války na západní 
frontě. Symbolem Dne veteránů, neboli padlých 

vojáků, se stal květ vlčího máku. To má svůj pů-
vod v básni, kterou v roce 1915 napsal kanadský 
chirurg John McCrae, který sloužil na  západní 
frontě.
Pří té příležitosti byla uctěna památka i v Novém 
Městě na  Moravě. Věnce a  květiny přinesli zá-
stupci města a armády ke třem místům. 
                                                                                           vrk

o  uznání podmínek míru Rakousko-Uherskem. 
Na večer vydal Národní výbor první zákon o zří-
zení samostatného státu.  
Toto výročí si připomínáme i na několika místech 
v  Novém Městě na  Moravě, kam vedení města 
společně s členy armády položili věnce. 
                                                                                           vrk

rodný dům legionáře Antonína Beranovského, Žďárská ul. 84 Pomník padlým vojínům, Vratislavovo nám.

busta T. G. Masaryka, Vratislavovo nám.
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Svátek biatlonu po 31 letech
Jen Mistrovství světa v  biatlonu od  29. 2. do 
11. 3. 2012 v Ruhpoldingu snese v zimní sezoně 
2011/2012 srovnání s  pátým kolem devítidílné-
ho seriálu Světového poháru, který se uskuteční 
od 11. do 15. ledna v Novém Městě na Moravě. 
Nejprestižnější dlouhodobá soutěž v  olympij-
ském zimním dvojboji se na území České republi-
ky vrací po 31 letech. V roce 1979 se konal jeden 
ze závodů 2. ročníku SP v  Jáchymově  a  o  dva 
roky později tamtéž, rovněž v lednu.
Významná a  dlouho nevídaná akce přiláká 
do sportovního novoměstského areálu jen do pro-
stor stadionu přibližně 20 tisíc fanoušků z celého 
světa. Největší nápor se očekává z Německa a se-
verských zemí, kde patří biatlon k nejpopulárněj-
ším zimním sportovním odvětvím. Vstupenky, je-
jichž cena se pohybuje za všední den od 140 Kč až 
po 7.400 korun za kompletní pětidenní program 
v balení VIP, jsou v prodeji na webu biathlonnm-
nm.cz a přímo u společnosti Eventim.
Domácí esa Šlesingr a Vítková
Olympijské vítěze, světové i evropské šampióny 
a  vítěze Světového poháru doplní esa z  domá-
cího českého výběru v čele s 28letým Michalem 
Šlesingrem, loni devátým mužem SP a stříbrným 
a bronzovým medailistou z MS 2007 v Antholzu 

– Anterselvě. Jedničkou v národním výběru žen je 

o šest let mladší Veronika Vítková. Trojnásobná 
juniorská medailistka z MS v letech 2008 a 2009 
šokovala svět hned v roce 2009 při svém prvním 
startu na světovém šampionátu dospělých a v Ko-
reji získala páté místo. Podle všeho to nebylo její 
maximum. Letos v  září na  Vysočině skončila 
v letním MS na kolečkových lyžích třikrát čtvrtá 
a medaile jí unikla jen o pověstný fous.
Šlesingr i  Vítková zvládli přípravu před novou 
sezonou bez  problémů a mohou očekávat i sluš-
nou formu při ostrém startu nové sezony, který se 
uskuteční 28. listopadu ve švédském Östersundu.

Program SP  v biatlonu
v Novém Městě na Moravě

Středa 11. 1. 2012 / 14.15
Individuální závod ženy 15 km

Čtvrtek 12. 1. 2012 / 14.15
Individuální závod muži 20 km

Pátek 13. 1. 2012 / 14.30
Sprint ženy 7,5 km

Sobota 14. 1. 2012 / 13.45
Sprint muži 10 km

Neděle 15. 1. 2012 / 12.45
Stíhací závod ženy 10 km

Neděle 15. 1. 2012 / 14.30
Stíhací závod muži 12,5 km

více na:
www.biathlonnmnm.cz

Říjnové sobotní odpoledne 22. 10. patřilo novoměstským rodákům, spolužákům narozených v roce 
1961. Akce byla hosty hodnocena velmi kladně. V děkovném dopisu jedné z účastnic byla vyzdvižena 
připravenost akce, skladba programu, slavnostní tabule, ale i možnost prohlídky škol. O hudební do-
provod se postarala skupina Sýkorky. Celkem se sešlo kolem 75 rodáků, kteří se rozcházeli až v ran-
ních hodinách.
Poděkování patří zaměstnancům kulturního domu a restaurace Včela za příjemné prostředí.             vrk

Setkání rodáků

Již téměř rok se v  Novoměstsku a  na  internetu 
setkáváte s  anketami, kterými se vedení měs-
ta snaží získat informace o  názorech obyvatel 
na jednotlivá rozhodnutí města. Do příštího čísla 
Novoměstska chystáme celostránkové vyhodno-
cení tohoto záměru, proto se obracíme na čtenáře 
s žádostí, aby do této rubriky napsali své názory.

Fungují podle vás ankety? Je dobře, že se město 
začalo zajímat o názory lidí? Nebo se jedná jen 
o alibismus a zbytečné řeči, jak naznačují někteří 
kritici? 

Své názory zasílejte na
e-mail: zpravodaj@nmnm.cz
nebo je přineste osobně do

- Kulturního domu
- Městské knihovny
- Informačního centra
- Horáckého muzea.  

Diskutovat můžete i na webu:
 www.vas-nazor.cz
                                                                                                         vrk 

Ankety:
řekněte, co si 
o nich myslíte
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Platit nájemné opožděně se krutě nevyplatí
Vzhledem k tomu, že mezi neplatiči nájemného je 
rozšířeno mínění, že o  nic tak mimořádného ne-
jde, uvádí Bytová komise Rady města Nové Město 
na Moravě závažné skutečnosti, které uvedou toto 
mínění do zákonných norem.

Výpověď i bez soudu
Tím nejhorším důsledkem je, že nájemce může 
dostat výpověď z nájmu bytu i bez přivolení soudu.
Konkrétně tehdy, když nezaplatil nájemné a úhra-
du za služby spojené s užíváním bytu ve výši odpo-
vídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhra-
dy za služby.
Nájemce sice může podat do 60 dnů od doručení 
písemné výpovědi pronajímatele žalobu na  urče-
ní neplatnosti výpovědi, ale s úspěchem u soudu 
nemůže počítat. O tomto se již někteří nájemníci 
v letošním roce na vlastní kůži přesvědčili.

Poplatek z prodlení
Dalším důsledkem opožděné platby je, že pro-

najímatel má podle občanského zákoníku právo 
od  nájemce požadovat tzv. poplatek z  prodlení, 
jehož výši určuje vládní nařízení č. 142/1994 Sb.
Poplatek je vysoký. Činí 2,5 promile dlužné částky 
za každý den prodlení, nejméně však 25 Kč za kaž-
dý i započatý měsíc prodlení.
Například při dluhu na  nájemném a  za  služby 
v celkové výši 10 000 Kč činí poplatek z prodlení 
25 Kč denně, tj. 9 125 Kč za rok. Po roce tedy již 
nájemník nebude dlužit 10 000 Kč, ale 19 125 Kč!

Dokdy zaplatit
Důležitou věcí je znát okamžik splatnosti nájem-
ného bytu, tedy dokdy se musí nájemné uhradit.
Občanský zákoník ani jiný právní předpis nesta-
noví závazný termín, ke kterému je nájemné splat-
né. Je tedy výlučně věcí dohody mezi pronajímate-
lem a nájemcem a termín bývá uváděn v nájemní 
smlouvě. A co když neexistuje o termínu splatnosti 
žádná dohoda? Z obecných ustanovení občanské-
ho zákoníku lze usoudit, že pak je nutno nájemné 

zaplatit do konce kalendářního měsíce, za který se 
nájem platí. Třeba nájemné za listopad do konce 
listopadu.
Nenechte se zmýlit pojmem, který pro nájmy užívá 
občanský zákoník - to, že se nájemné, není-li jiná 
dohoda, platí „měsíčně pozadu“.
To svádí k  mylnému výkladu, že třeba nájemné 
za říjen je splatné až v listopadu. 
Opravdu tomu tak není!
Platit nájemné pozadu znamená, že nájemce se 
dostává do prodlení.

Bohužel, minulá praxe vymáhání dlužných částek 
byla velice benevolentní a tím městu  jako vlastní-
kovi unikaly nemalé částky, které nyní chybí. 
Stav, kdy  dluh  u některých jednotlivců dosahoval 
statisícových částek, se již opakovat nebude!

Josef Brůna
předseda Bytové komise Rady města

Nové Město na Moravě

„Ze dvou se to lépe táhne,“ říká s nezaměnitelným 
humorem imitátor a  bavič Zdeněk Izer. V  novo-
městském Kulturním domě představí 16. ledna 
svůj nový pořad, kde bude jeho partnerkou zpě-
vačka Šárka Vaňková. Jako vždy přijdou na řadu 
oblíbené parodie televizních pořadů, zábavných 
soutěží a  imitování celé řady populárních čes-
kých i zahraničních zpěváků a zpěvaček. Vystou-
pení navíc bude obohacené nejrůznějšími zábav-
nými kostýmy a převleky.

„Podle mě to má jednodušší zpěvák. Nazpívá hit 
a jezdí s ním do smrti. Kašpárci musí pořád sršet 
nápady. Jinak si lidi řeknou, že už je bavič nepo-
baví,“ říká Zdeněk Izer. Námětem scének bývají 
pro baviče prostoduché televizní pořady, tento-
krát se inspiruje věštci v televizi. „To je opravdový 
hard core! Poradí čísla do sportky, zjistí vám vře-
dy a namíchají čaj. Bomba!“ 
Izerova pracovní partnerka Šárka Vaňková o něm 
říká: „Má neuvěřitelný smysl pro humor. Je s ním 
sranda za jakýchkoliv okolností! Nechápu, kde to 
bere! Je sečtělý, inteligentní a  hlavně normální. 
Mám ho moc ráda…“                                                 vrk

Izer pobaví novoměstské publikum
Novoměstský sportovní areál se letos výrazně 
rozšířil, práce tu trvaly několik měsíců. Koncem 
listopadu byla zkolaudována stavba, která se tý-
kala rozšíření běžeckých tratí na Novoměstsku. 
Dva kilometry nových tratí situovaných pod Ha-
rusovým kopcem jsou propojeny tubusy pod sil-
nicí s původními tratěmi. Součástí nových tratí je 
umělé osvětlení a rozvody vody pro umělé zasně-
žování.
V rámci stavby bylo navíc vybudováno záchytné 
parkoviště s kapacitou přes sto míst.                
                                                                                           vrk

Běžecké tratě
pro veřejnost

Tisková omluva
V  minulém čísle, které vyšlo k  1. 11. na  straně 
7 v  článku „Škola nanečisto“, se během sazby 
vloudila při přepisu chyba ve slově fyzika. 
Proto bychom chtěli poprosit všechny autory 
příspěvků, aby dodávali články a další materiály 
takto:

- text v co nejjednodušší formě

- bez jakéhokoli automatického formátování
- loga a fotografie vždy zvlášť a v tiskové kvalitě
- tabulky a grafy nikdy netvořte v textovém editoru,
 ale dodávejte nejlépe jako tif, jpg, pdf, popřípadě
 v tabulkovém editoru (xls)
 Ještě jednou se omlouváme a zároveň děkujeme 
za pochopení.                                                      redakce
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Jedeme na Maltu!
V úterý 25. 10. 2011 se uskutečnilo republikové 
finále v  přespolním běhu AŠSK ČR, pořádané 
ve  Žďáru nad Sázavou v  areálu Martina Kouka-
la u  Pilské nádrže. Studentům novoměstského 
gymnázia se do  něj podařilo probojovat jedno-
značným vítězstvím v okresním a krajském kole. 
Finále probíhalo za  účasti družstev zastupují-
cích všechny kraje ČR. Silně obsazené závody se 
uskutečnily ve velice nepříjemných klimatických 
podmínkách. S touto skutečností se však nejlépe 
vypořádali studenti a studentky našeho gymnázia 
a na tratích 3 km (děvčata) a 5 km (chlapci) se jim 
podařilo zvítězit v soutěži družstev. Zaslouženě si 
tak vybojovali postup do světového finále, které 
se koná koncem března na Maltě v hlavním měs-
tě La Valletta. Všem běžcům gratulujeme a děku-
jeme za skvělou reprezentaci gymnázia v Novém 
Městě na Moravě (více na www.gynome.cz ).
                                                              

Mgr. Miloš Okurka

Řidiči museli v  minulých týdnech respektovat 
jednosměrný provoz ve Školní ulici. Opravovala 
se tam totiž boční fasáda. V havarijním stavu byla 
římsa, která hrozila pádem, hlavně v zimním ob-
dobí. Ohroženy tak mohli být především školáci.
Základní škola na  Vratislavově náměstí je sou-
částí památkové zóny města. Na opravy, které ne-
byly technicky jednoduché a navíc časově vázané 
na počasí, přísně dohlíželi památkáři. „Na římse 
u  stěny objektu nebylo možné například použít 
polystyrenové výrobky. Poškozené části se mu-
sely znovu složitě dozdívat,“ přibližuje náročné 
opravy historické budovy starosta města Michal 
Šmarda. Oprava fasády, která trvala dva měsíce, 
stála něco přes jeden milion korun a  součástí 
byla i  renovace vstupních dveří Základní školy 
do Vratislavova náměstí. Na rekonstrukci získalo 
město od  ministerstva kultury dotaci z  progra-
mu Regenerace městské památkové zóny ve výši 
400 tisíc korun.                                                                    vrk

ZŠ má novou fasádu

V roce 2012 bude hostitelem partnerských měst 
Neustadt an der Orla ve spolkové zemi Durynsko 
uprostřed Německa. Díky svému lesnímu bohat-
ství je Durynsko nazýváno „Zeleným srdcem Ně-
mecka". Město má 9 tisíc obyvatel, leží na křižo-
vatce dvou významných obchodních cest, rychle 
rozvíjelo především díky plátenictví a koželužnic-
tví. O někdejším čilém obchodním ruchu dodnes 
svědčí veliké náměstí. Současná podoba města 
odráží jeho minulost, je zde gotická radnice, stře-
dověké masné krámy, Lutherův dům a dokonce 
i nejstarší mydlárna v Německu.
Od Nového Města na Moravě je vzdáleno 
500 km. Setkání v roce 2012 se kromě vedení 
města zúčastní i kapela Veselá sedma. Zájemci 
z řad veřejnosti, kteří by se setkání chtěli zúčast-
nit, se mohou přihlásit v informačním centru 
do konce roku 2011, počet míst v minibuse je 
omezen.                                                                   IC, vrk 

Pozvánka na 34. Setkání Nových Měst 
Evropy 15. - 17. 6. 2012 

Náklady:  
- příspěvek na dopravu 500 Kč,  
- společná večeře 15.6. 2012 - 375 Kč  
- ubytování v Jugendherberge Plothen - do 25 
EUR/osoba/noc (Plothen - malé městečko vzdá-
lené 14 km od Neustadt an der Orla, v blízkosti 
přírodní rezervace s rozsáhlou rybniční sousta-
vou, přes rezervaci vede naučná stezka)

Dvacet tři stanovišť, na  kterých prokazovaly 
týmy složené ze žáků všech oborů naší školy do-
vednosti v  různých situacích a  úkolech, důklad-
ně prověřilo naše budoucí ekonomy, dopraváky 
i  řemeslníky. Závěrečným tancem ředitele školy 
s  vítězkou taneční soutěže studentských párů 
Adélou Sedláčkovou byla zakončena poslední 
disciplína již 5. ročníku celoškolního soutěžního 
klání v  manažerských dovednostech „Manager 
day“. Velký potlesk společensky oblečených 
spolužáků ukončil další úspěšný ročník oblíbené 
soutěže. Pozvání mezi nás přijala vzácná návště-
va z novoměstské radnice  -  starosta, pan Michal 
Šmarda a  místostarosta, pan Stanislav Marek. 

Pátý „Manager Day“ na SOŠ
Oba pánové byli překvapeni a nadšeni, co všech-
no se dá s  tolika mladými lidmi ve školním pro-
středí podnikat.
O tradiční a velmi oblíbené akci, ale i o dalších ak-
tivitách, které se studenty prožíváme, se můžete 
dočíst na našich webových stránkách.  Přijďte se 
podívat i na náš Den otevřených dveří
 v sobotu 3. 12. (od 8-12 hodin)  a ve čtvrtek 12. 
1. 2012 (od 8 -16 hodin),  kde  budou k dispozici   
nejenom pedagogové, mistři odborného výcviku 
a vychovatelé, ale i studenti prezentující všechny 
studijní a  učební obory. Právě oni totiž nejlépe 
poinformují, „ jak to všechno u nás chodí“. 
                                                                  Mgr. Lenka Kutalová
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Navazujeme na digitální třídu Nebojte se Daltonu
Na  základě pozitivního ohlasu rodičů i  samot-
ných žáků se podařilo v  tomto školním roce ob-
sadit zájem pro otevření další šesté třídy navazu-
jící na projekt Vzdělání 21 z předešlého školního 
roku. Rodiče, kteří se rozhodli rozvíjet své dítě 
v  digitální třídě, pořídili na  vlastní náklady net-
booky, avšak ostatní softwarové vybavení poskyt-
la škola. Děti tyto malé přenosné počítače využijí 
po celé čtyři roky na 2. stupni ZŠ a jistě jim budou 
sloužit i při pozdějším studiu.
 Dnešní svět je plný informací a atraktivní způsob 
výuky v podobě digitální třídy nabízí jednu z mož-
ných cest, jak lze žákům ukázat klíč k výběru toho 
podstatného a prakticky využitelného. Rozvíjení 
komunikačních schopností je stejně důležité jako 
probouzení tvořivosti. 
24 dětí z  6. B se se svými netbooky již zvládlo 
důkladně seznámit a  práce s  nimi jim už není 
cizí.  Postupně se tento způsob práce integruje 
do většiny školních předmětů. V současnosti se 
čeká na novou interaktivní tabuli SMART Board, 
která bude instalována přímo ve  třídě  6. B, což 
umožní úplné využití celé technologie v kmenové 
třídě šesťáků. Moderní technologie ve vyučování 
využívá interaktivní tabule, interaktivní učebnice 
a cvičení. Učitel může aktivně řídit práci celé tří-
dy, provádět testování, hodnocení, školní výuku 
provázat s domácí přípravou a možné je i sdílení 

výsledků práce dětí s  rodiči. Technika, přestože 
nabízí své široké využití, není jedinou formou 
práce ve  vyučovací hodině. Práce s  digitální tří-
dou tvoří jen určitou část vyučování. V žádném 
případě se také nezapomíná  na  běžné formy 
výuky, jako jsou tištěné učebnice, pracovní seši-
ty, pracovní listy, klasické sešity apod. Svoje dů-
ležité místo má i  dodržování vnitřních pravidel 
školy pro používání netbooků v hodinách a o pře-
stávkách. Přenosný počítač se má postupně pro-
měnit z  prostředku počítačových her a  zábavy 
na užitečný nástroj a neocenitelného pomocníka 
ve škole i běžném životě. Žáky tento způsob prá-
ce baví, výuka je atraktivnější a napovídají tomu 
i dosavadní příznivé výsledky.          Mgr. Aleš Kříž

Pozvánka malé Základní
školy na velké vánoční akce
Stalo se milou tradicí, že naše Základní škola 
z Malé ulice pořádá v prostorách Evangelického 
kostela již po čtvrté tradiční vánoční koledování.  
Přijďte si odpočinout od  předvánočního shonu 
a  zazpívat si s  našimi dětmi dne 19. 12. 2011 
v 9.00 hod.  A následující  den máte možnost obo-
hatit se inspirací nebo malým dárkem z naší pro-
dejní výstavy drobných předmětů, které vyrobili 
žáci. Výstava začíná v budově ZŠ, ulice Malá 154 
od 9.00 hod. Širokou veřejnost srdečně zvou žáci 
a kolektiv zaměstnanců školy.

Vážení  rodiče  budoucích  prvňáčků.  Zveme  Vás  a  Vaše  předškoláky 

na „Dny otevřených dveří“ v termínu od 6.12. do 16.12. 2011. Děti budou 

mít možnost seznámit se s p. uč. A. Lüftnerovou a L. Zdražilovou, které 

budou ve  šk.  roce  2012 -  2013 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.:

Mgr. A. Lüftnerová:

Den/hod 1. 2. 3. 4. 5.

Pondělí - - - Vl D

Úterý M Čj Čj Př D

Středa Čj M Čj - -

Čtvrtek Čj M Čj - -

Pátek Čj Vv D

Mgr. L Zdražilová 

Den/hod 1. 2. 3. 4. 5.

Pondělí - - M Vl D

Úterý ČJ M ČJ - -

Středa M Čj Vl Čj -

Čtvrtek ČJ M - - -

Pátek - D D - -

 D - daltonský blok

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

Vážení rodiče budoucích prvňáčků. Zveme Vás 
a  Vaše předškoláky na  „Dny otevřených dveří“ 
v  termínu od 6.12. do 16.12. 2011. Děti budou 
mít možnost seznámit se s p. uč. A. Lüftnerovou 
a L. Zdražilovou, které budou ve šk. roce 2012 

- 2013 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:

Vážení  rodiče  budoucích  prvňáčků.  Zveme  Vás  a  Vaše  předškoláky 

na „Dny otevřených dveří“ v termínu od 6.12. do 16.12. 2011. Děti budou 

mít možnost seznámit se s p. uč. A. Lüftnerovou a L. Zdražilovou, které 

budou ve  šk.  roce  2012 -  2013 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.:

Mgr. A. Lüftnerová:

Den/hod 1. 2. 3. 4. 5.

Pondělí - - - Vl D

Úterý M Čj Čj Př D

Středa Čj M Čj - -

Čtvrtek Čj M Čj - -

Pátek Čj Vv D

Mgr. L Zdražilová 

Den/hod 1. 2. 3. 4. 5.

Pondělí - - M Vl D

Úterý ČJ M ČJ - -

Středa M Čj Vl Čj -

Čtvrtek ČJ M - - -

Pátek - D D - -

 D - daltonský blok

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

Nástup žáků do  školních lavic opět zahájil spo-
lupráci uživatelů Novoměstských sociálních 
služeb na Žďárské ulici a žáků II. základní školy 
v Novém Městě na Moravě. Myšlenka spoluprá-
ce není nová, ale zrodila se již v roce 2010. Vzhle-
dem k  tomu, že se mezi oběma stranami dobře 
uchytila a  setkala se s  pozitivní odezvou, běží 
v letošním roce již její druhý ročník. V rámci spo-
lupráce žáci navštíví naše uživatele a společnou 
prací stráví pár dopoledních hodin. Náplň těchto 
hodin se vytváří po vzájemné dohodě obou stran, 
stejně jako tomu bylo i při prvním setkání tohoto 
školního roku, kdy se vyráběly podzimní dekora-
ce z papíru. 
Zpětnou vazbu k  projektu poskytly její průkop-
nice, učitelka II. základní školy Mgr.  Ladislava 
Kachlíková a  Ing.  Hana Janů, ředitelka Novo-
městských sociálních služeb. Ladislava Kachlíko-
vá uvedla: „V současné době se neustále zhoršují 
vztahy lidí. Vztahy mládeže k seniorům nevyjíma-
je. Jak jinak si totiž vysvětlit tolik brutálních pře-

padení starých lidí nebo domácí násilí na  senio-
rech. Hlavním smyslem je, aby mladá generace 
pochopila, že také jednou bude stará, že bude 
trpět různými chorobami nebo zůstane ve svém 
stáří opuštěná.“ 
Stejným směrem uvažuje i  ředitelka Novoměst-
ských sociálních služeb. „Společný projekt má 
za  cíl, aby se děti se seniory více poznali, popo-
vídali si a  vzájemně se obohatili. Celý výsledek 
je prostě úžasný. Těm starším nemusí být vždy 
do  smíchu s  ohledem na  zdravotní komplikace 
nebo jiné životní peripetie, ale děti umí přinést 
přirozenou radost a tím pohladit bolavé srdíčko. 
Čas při společné práci rychle utíká a každé setká-
ní končí vždy s ujištěním, že v brzké době se opět 
setkáme,“ pochvaluje si spolupráci Hana Janů. 
Nezbývá nic jiného než doufat, že projekt vydrží 
do dalších let a bude stále atraktivní pro obě spo-
lupracující strany. 

Mgr. Hana Pohanková
sociální pracovnice NSS

Spolupráce základní školy
a Novoměstských sociálních služeb 
pokračuje i v novém školním roce
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SFK  Vrchovina - fotbalový servis
Výsledky mužů v divizi D:
7. 8. 2011 1. kolo SFK Vrchovina – Hodonín 1:1 
(0:1) branka: Brabec
14. 8. 2011 2. kolo SFK Vrchovina – SK Rostex 
0:1 (0:0)
20. 8. 2011 3. kolo Sparta Brno – SFK Vrchovina 
0:1 (1:1) branka: Buchta
28. 8. 2011 4. kolo SFK Vrchovina – FK Pelhři-
mov 0:1 (0:0)
3. 9. 2011 5. kolo  FSS Spytihněv – SFK Vrcho-
vina 0:0 
7. 9. 2011 15. kolo Otrokovice - SFK Vrchovina 
2:0 (1:0) předehrávka
11. 9. 2011 6. kolo SFK Vrchovina – FS Napaje-
dla 0:1 (0:1) 
18. 9. 2011 7. Kolo FC Dosta Bystrc – SFK Vrcho-
vina 5:0 (2:0) 
25. 9. 2011 8. Kolo SFK Vrchovina – Tasovice 3:0 
(1:0) branky: Kolařík, Smetana L., Skalník M.
2. 10. 2011 9. kolo FC ŽĎAS Žďár – SFK Vrcho-
vina 1:1 (0:0) branka: Poláček
9. 10. 2011 10. kolo SFK Vrchovina – HFK Třebíč 
1:0 (0:0) branka: Smetana L.
15. 10. 2011 11.kolo Bohunice – SFK Vrchovina 
2:2 (2:1) branky: 2x Poláček
23. 10. 2011 12. kolo SFK Vrchovina – Přerov 0:0 Vrchovina - Velké Meziříčí 1:2 (foto: Petr Skryja)

Úvodní turnaje Orelské florbalové ligy (OFL)
Pod záštitou místního Orla a za finanční podpory 
obce Nového Města na Moravě se Orelské florba-
lové ligy účastní tři mládežnické kategorie – mlad-
ší žáci, starší žáci a  dorostenci. První turnaj má 
za sebou každá z kategorií. Začněme od nejmlad-
ších...  Ti měli hned na úvod sehrát pikantní utká-
ní s rivalem ze Žďáru. Naši měli od počátku utkání 
navrch a po prvním poločase vedli již 3:0. Druhý 
poločas se do  hry dostali i  někteří náhradníci 
a kluci si pohlídali vítězství v poměru 4:1. Druhé 
utkání nám přisoudilo Brno Řečkovice. Soupeř 
byl výrazně lepší než Žďár a vývoj tomu i nasvěd-
čoval. Naši hráči dělali zbytečné chyby a tentokrát 
je soupeř dokázal zužitkovat a po poločase vedl již 
1:3. V druhé polovině jsme byli lepším týmem my, 
ale nedařila se finální fáze a utkání jsme prohráli 
1:4. Kluci tedy vezou 3 body a věřím, že i dobrý po-
cit ze hry. O naše góly se nejvíce zasloužila dvojice 
Honza a Petr Svoboda, ale bez podpory ostatních 
hráčů včetně brankářky by to nedokázali. První 
turnaj starších žáků se uskutečnil v obci Kunštát. 
Prvním soupeřem byl oddíl ze Šlapanic. Kluci 
měli jednoznačnou převahu a svého soupeře po-
razili rozdílem třídy, 15:1. Rozhodl hlavně první 
poločas, kdy kluci hráli pohlednou kombinační 
hru plnou nasazení. Soupeřem v druhém utkání 
byl místní Kunštát a  zápas byl velice vyrovnaný. 
Po prvním poločase jsme prohrávali 0:1, ale brzy 
poté kluci srovnali na  1:1. Druhý poločas jsme 

měli určitě více ze hry, ale nezužitkovali jsme ani 
přesilovou hru, ve  které hráči nastřelili pouze 
tyč. A tak v posledních sekundách udeřil soupeř 
a naši již neměli čas vyrovnat. Prohra znamenala, 
stejně jako u mladší kategorie, zisk tří bodů z tur-
naje. Gólově se prosadili díky vysokému skóre 
téměř všichni hráči. 
Nejméně se dařilo dorostenecké kategorii, kte-
rá odehrála dokonce tři utkání, ale ani jedno 
se šťastným koncem. Trenérova slova mluvila 
o  dobrém kolektivním výkonu, ale individuální 
chyby a špatná koncovka rozhodly vždy pro sou-

peře. V týmu je ovšem síla a věřím, že již z příští-
ho turnaje dovezou body i dorostenci. 
Celkově začala sezóna slušně. Je vidět, že je 
na čem stavět, ale zároveň nás čeká spousta práce 
a bude záležet hlavně na hráčích, jak moc budou 
chtít uspět a zda se jim na jaře podaří vybojovat 
postup do celostátního finále, kde jsme loni měli 
zastoupení v mladších žácích a juniorech.
V neposlední řadě chci poděkovat rodičům a zná-
mým za  podporu, kterou klukům poskytovali 
z tribun. 

Tomáš Mrázek

30. 10. 2011 13. kolo Polná – SFK Vrchovina 3:0 
(1:0)
6. 11. 2011    14. kolo SFK Vrchovina – FC V. Me-
ziříčí 1:2 (1:1) branka: Poláček
12. 11. 2011 16. kolo Hodonín – SFK Vrchovina 
0:3 (0:2) branky: Poláček, Brabec, Buchta 
A-tým bude s jarní předehrávkou v Hodoníně pře-
zimovat v neklidných vodách sestupového pásma 
na 13. místě tabulky.
Celková bilance 4-5-7  13:20  17b.

Výsledky žen v divizi C:
27. 8. 2011 SFK Vrchovina – Jihlava B 1:1 (0:1)
3. 9. 2011 SFK Vrchovina – Kostelec n/H. 4:1 
(2:1) branky: 2x Procházková, Janíčková, M., 
Švarcová
11. 9. 2011 Studenec - SFK Vrchovina 3:1 (1:0) 
branka: Hejtmánková
17. 9. 2011 SFK Vrchovina – Loko Brno B 0:0
25. 9. 2011 Ocmanice – SFK Vrchovina 0:4 (0:1) 
branky: Švarcová, Navrátilová, Procházková
1. 10. 2011 SFK Vrchovina - Jevišovice 7:0 (4:0) 
branky: 3x Procházková, 2x Jínková, 2x Švarco-
vá
9. 10. 2011 Ivančice – SFK Vrchovina 2:4 (1:2) 
branky: 3x Procházková , Janíčková M.
15. 10. 2011 SFK Vrchovina – M.Budějovice 4:0 
(2:0) branky: Švarcová, Navrátilová, Procházko-
vá, Janíčková M.
23. 10. 2011 Kotvrdovice - SFK Vrchovina 0:5 
(0:1) branky: 2x Navrátilová, Procházková, Ja-
níčková, Švarcová
Naše ženy  po  podzimní části divize přezimují 
na čele tabulky - 1. místo.
Přípravný program: tréninkový proces začíná 
na začátku roku 2012
                                                                              Roman Wolker
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TJ Nové Město na Moravě - oddíl atletiky

Běh na Kaplisko - 8. ročník

21.10.2011 -   Výsledky

Nejmladší  žákyně 2004 a ml.
1. Střešňáková Veronika 04 NMMOR 4:45

Nejmladší žáci 2004 a ml
1. Peňáz Vít 04 SKNMM 4:03

Mladší žákyně 2002-03
1. Slonková Antonie 03 NMMOR 5:34

Mladší žáci 2002-03
1. Hlaváč Roman 02 SKNMM 3:33

Mladší  žákyně 2000-01
1. Slonková Marta 00 NMMOR 3:34

Mladší žáci 2000-01
1. Švanda Josef 01 Pohledec 3:30

Mladší žákyně 1998-99
1. Pulgretová Kateřina 99 NMMOR 3:13

Starší žáci 1996-97
1. Beneš Viktor 96 NMMOR 2:49

Starší žákyně 1996-97
1. Hroudová Marie 96 NMMOR 3:19

Dorostenky, juniorky a ženy
1.  Skalníková Eva 85 NMMOR 2:52
2. Maršánová Lucie 90 NMMOR 3:05
3. Tlustá Helena 93 NMMOR 3:06

Dorostenci
1. Duda Štěpán 94 JIHLA 2:28
2. Šacl Jiří 94 NMMOR 2:38
3. Bednář Jakub 94 NMMOR 2:51

Muži - veteráni
1. Veselský Martin 69 NMMOR 2:48
2. Mayer René 69 NMMOR 3:19
3. Bradáč Alois 40 Orel Žďár 4:47

Muži a veteráni
1. Vitner Petr 90 NMMOR 2:24
2. Janů Jan 93 HVEPA 2:25
3. Hubáček Petr 78 NMMOR 2:42
Mimo závod - Maršán David 04 JIHLA 6:30
na inv. vozíku s doprovodem

Letní sezónu ukončilo Mistrovství 
ČR v letním biatlonu žactva v Břid-
ličné.  Na programu byly celkem tři 
závody. V  sobotu naši mladí biat-
lonisté nastoupili do  rychlostního 
závodu.  Jonáš Mareček v  katego-
rii žáků A doběhl na 4. místě, Jan 
Tkadlec za žáky B na 5., Michaela 
Sádovská žákyně B a Karolína Ota-
vová žákyně C také na 5. místě. Me-
dailové žně však nastaly až v odpo-
ledních štafetových závodech. Žáci 
A  ve  složení Jiří Chmelík, Vojtěch 

Letní biatlonová sezóna žactva byla úspěšně
ukončena

Kužel a Jonáš Mareček vybojovali první místo a ti-
tul mistrů republiky. Ihned v následující kategorii 
je nejlepší střelbou i nejlepším během napodobily 
žákyně B – Eliška Teplá, Natálie Šikolová a Míša 
Sádovská, a tím získaly první místo a republikový 
titul.  Třetí místo patří nejstarším žákům C-Vikto-
ru Benešovi, Matouši Slonkovi a Petru Holkovi. 3. 
místo získal  Jan Tkadlec za žáky B, vypomáhající 
štafetě Třebíče. Z důvodu nemoci naše žákyně C 
bohužel nestartovaly. V  nedělním závodě s  hro-
madným startem zvítězil Jan Tkadlec ( žáci B ). 

Další výborná umístění získala 5. E. Teplá ( žačky 
B ), 6. V. Beneš ( žáci C ), 7. K. Otavová ( žačky C 
), 9. P. Holek (žáci C) a 10. M. Sádovská ( žačky B). 
Díky velmi dobrým a  vyrovnaným výsledkům 
v celé letní sezóně ovládlo družstvo žáků žebříček 
republikové soutěže klubů a zvítězilo. Jan Tkadlec, 
Viktor Beneš a Karolína Otavová byli třetími nej-
lepšími ve svých kategoriích v celostátním žebříč-
ku.  Nyní se už družstvo připravuje na „olympij-
skou“ zimní sezónu, kdy přijdou hned dva vrcholy 

– MČR a Olympiáda dětí a mládeže. 

České sportovní firemní hry – zimní jsou největ-
ším setkáním firem, podporujících sport a zdravý 
pohyb, pořádaných Asociací firemních sportů. 
Každoročně se jej účastní několik stovek zaměst-
nanců firem z celé České republiky. Od 24. do 26. 
února 2012 je v  rámci Českých sportovních fi-
remních her připraveno pro týmy v Novém Městě 
na Moravě a okolí více než 12 disciplín, firemní 
týmy se mohou například přihlásit do sjezdového 
i běžeckého lyžování, hokejového turnaje, curlin-
gu, závodu v  orientačním běhu, biatlonu nebo 

České sportovní firemní hry

squashového turnaje. Svou firmu můžete repre-
zentovat i v klidnějších disciplínách jako je poker 
či bowling. V  rámci her proběhne také bohatý 
doprovodný program, při kterém si budou účast-
níci moci vyzkoušet například ledolezení. Během 
společenských večerů vystoupí Laura a její tygři 
a další. Asociace firemních sportů Vás zve na tuto 
jedinečnou sportovní a  společenskou událost. 
Mezi již přihlášené firmy patří např. ABB, Koope-
rativa, Linet, Sony DADC Czech Republic.
Více na stránkách www. firemniolympiada.cz
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Horácká galerie Horácké muzeum Program Klubu seniorů

Po 5. 12. 2011
Bowling a posezení v penzionu Vrchovina
Sraz ve 14.00 hod u penzionu                
 
Po 12. 12. 2011
Pečeme si vánoční perníčky
(akce jen pro přihlášené)  
Jídelna DPS  od 14.00 hod

Po 19. 12. 2011
Předvánoční kavárnička u stromečku
Jídelna DPS od 15.00 hod 

Připravujeme:    
v lednu zájezd do Brna na operetu Perikola
bližší informace na akcích Klubu seniorů 

ZUŠ Jana Štursy

ZUŠ Jana Štursy Nové Město na Moravě
Vás srdečně zve:
Vánoční koncert
Chrám českobratrské církve evangelické
středa 7. 12. 2011 v 17.00 hod.

Až zvoneček zacinká
8. 12. 2011 – 31. 1. 2012
Rok nám neúprosně utíká, rozsvítili jsme vánoční 
strom, zapálili první adventní svíčku a zahájili ad-
ventní čas. Právě v tuto krásnou dobu pro Vás při-
pravilo Horácké muzeum vánoční výstavu s  ná-
zvem „Až zvoneček zacinká“, která Vás provede 
sbírkami muzea s  atraktivní vánoční tématikou. 
Hlavním lákadlem budou samozřejmě betlémy, 
a  to vyřezávané, papírové, slaměné, z  modrotis-
ku, z vizovického pečiva, skleněné v láhvi, které 
má muzeum ve  svých sbírkách patřičně zastou-
peny. Výstava bude prezentovat řadu různých 
druhů vánočních ozdob, formiček na  cukroví, 
forem na  perníky. Další zajímavostí budou dře-
voryty a novoroční přání ak. malíře Karla Němce. 
Výstavu doplní plošný materiál jako je nemalá 
sbírka vánočních pohlednic a literatury.

Vánoční jarmark v Horáckém
muzeu
pátek 16. 12. 2011 od 9.00 do 15.00 hod.
V  pátek 16. prosince 2011 se uskuteční 
v  Horáckém muzeu první vánoční jarmark, 
který bude spojený s  tradičním předvádě-
ním lidových řemesel a  prodejem výrobků. 
Výrobu drátovaných ozdob a  dekorací předve-
de Věra Studená, zdobení perníčků Drahoslava 
Horká, výrobu soustružených hraček František 
Sádovský, výrobu vizovického pečiva Danuše 
Partyková, výrobu ozdob a dekorací z pediku Ota 
Pazdera a  tkaní, textilní techniky Ivana Hedváb-
ná. Dalšími z  předvádějících budou členové ZO 
NMnM Český svaz včelařů, která provoní muze-
um svojí lahodnou medovinou, medovým zbožím 
a dalšími produkty.
Součástí jarmarku bude kreativní dílnička pro děti, 
kde si budou moci vyrábět různé vánoční ozdobičky, 
dekorace, přáníčka, svíčky aj. Popovídáme si o zvy-
cích, které se v minulém století o Vánocích dodržo-
valy, a rovněž si zasoutěžíme i o nějaký ten pamlsek. 
Přijďte k  nám nasát trošku vánoční atmosféry, 
nakoupit nějakou tu drobnůstku pro své blízké 
a hlavně se zastavit a zasnít v krásném adventním 
čase, který přichází pouze jednou v roce.

Miloš Sláma - Průřez linem a kresbou
1. 12. – 26. 2.  2011
Díla Miloše Slámy vás zavedou na pomezí světa 
reálného a imaginárního, 
navozují jakýsi zvláštní pocit blaženosti, radosti, 
vnitřního světla…
V  kresbách a  grafikách je zřetelná hluboká pro-
stoupenost autorovy tvorby s křesťanskou vírou 
a  niterný vztah k  přírodě. Sláma vybírá témata 
biblická, ale inspiruje ho i  architektura Santini-
ho-Aichla, či zdánlivě prostý pohled do zahrady. 
Sleduje především duchovní podstatu věcí a dějů. 
Nekreslí hmotu, ale světlo, které je vším prostou-
peno. Vernisáž výstavy bude ve čtvrtek 1. prosin-
ce v  17.00 hodin. Kytarou a  zpěvem ji obohatí 
Pavla Dobrovská.  

Mikulášské čertohrátky
Neděle 4. prosince 2011 , 14.00 – 17.00
Zámecké sklepení opět osídlili čerti! Ale nemá-
te se čeho bát, přijde určitě i Mikuláš s nějakou 
drobností. Anděl vás provede galerií a  ještě si 
něco hezkého vytvoříte v  kreativní dílničce. Již 
tradiční Mikulášské čertohrátky budou probíhat 
v  prostorách Horácké galerie, zváni jsou přede-
vším rodiče a děti. 

Honza Hrubec
Vánoční příběh, aneb cesta do Betléma
Čtvrtek 8. prosince 2011 v 16.30
Loutkami hraný příběh o  narození Ježíška, tak 
jak se v  Českých zemích po  staletí vypráví. Uvi-
díme v něm pastýře, anděla, Josefa s Marií, krále 
Herolda, Tři Krále a samotného Ježíška. 
Dřevěné divadlo oživí adventní příběh pro celou 
rodinu. Délka 35 minut.

Kino

3. 12. ve 20.00 hod. Rodina je základ státu
(ČR 2011, drama/road movie, 107 min, nevhod-
ný do 12 let, 70 Kč)

7. 12. ve 20.00 hod. Nákaza
(USA/Spojené Arabské Emiráty  2011, katast-
rofický thriller, české titulky, 106 min, nevhodný 
do 12 let, 70 Kč)

10. 12. ve 20.00 hod. Moje krásná učitelka
(USA 2011, komedie, české titulky, 98 min, ne-
vhodný do 12 let, 75 Kč)

13. 12. v 17,30 hod. Tintinova dobrodružství
(USA/Nový Zéland 2011, animované rodinné 
dobrodružství, 107 min, přístupný, 70 Kč)

17. 12. ve 20.00 hod. Půlnoc v Paříži
(USA/Španělsko 2011, romantická komedie, 
české titulky, 100 min, nevhodný do 12 let,
75 Kč)

21. 12. v 18.00 hod. Ocelová pěst
(USA 2011, akční sci-fi, český dabing, 127 min, 
přístupný, 75 Kč)

27. 12. ve 20.00 hod. Muži v naději
(ČR 2011, komedie, 115 min, nevhodný do 12 let, 
75 Kč)

28. 12. ve 17.30 a ve 20.00 hod. Twilight sága: 
Rozbřesk - 1. část 
(USA 2011, romantický thriller, české titulky, 
116 min, nevhodný do 12 let, 70 Kč)

29. 12. v 17.30 hod. Šmoulové
(USA 2011, animovaný rodinný, český dabing, 
102 min, přístupný, 70 Kč)

29. 12. ve 20.00 hod.
30. 12. ve 20.00 hod.
Perfect Days - I ženy mají své dny 
(ČR 2011, komedie, 110 min, přístupný, 70 Kč)
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minibazar z matriky

narozené děti

manželství

úmrtí

jubilanti

Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, staré 
bankovky, tuzexové bony, losy, akcie, celé sbírky 

- větší množství - pozůstalost po sběrateli. Platím 
v hotovosti nejvyšší možné ceny. Info: tiskarna@
komurka.cz nebo tel.: 724 22 92 92.

Koupím byt 2+1, nebo 3+1 v  Novém Městě 
na Moravě, tel.: 603 935 883. 
Koupím rodinný dům v Novém Městě na Moravě 
a v jeho okolí, tel.: 604 734 355.

Hledáme brigádníky, brigádnice na rozvoz knih 
s vlastním autem, vhodné i pro důchodce
tel.: 739 067 695.

Pronajmu byt 3+1 v NMNM. Tel.: 732 716 665. 

Sběratel z  NM. koupí obrazy od  p.  Blažíček, 
p. Jambor, p. Lacina i jiné význačně + zlaté mince 
+ zbraně 2. svět. válka. Tel.: 777 75 75 00.

Koupím pozemek, zahradu i  ornou půdu v  No-
vém Městě na Moravě.
Email: ing.boura@email.cz

Prodám stojací lampu a tříramenná lustr z paro-
hů (jelení, dančí, srnčí). Tel.: 566 616 291.

Vyměním městský byt 2+1 v  NMNM za  menší 
(nejlépe jdoucí do  privatizace, ale není podmín-
kou) Bližší informace a foto zašlu.
Email: janhoudekk@email.cz

Prodám lavici vhodnou do kuchyně na chalupu, 
šedá, potažená látkou (možno rozložit pro jednu 
osobu na přespání). Cena 200 Kč, osobní odběr 
na adrese: Monika Minářová, Olešná 63.
Tel.: 775 110 046.

Hledám menší dílnu (halu) k  dlouhodobému 
pronájmu v Novém Městě na Moravě.
Tel.: 736 263 362.

Prodám 3+KK v  centru Nového Města n.M. 
na  oploceném pozemku se zahradou. Byt je 
po  kompletní rekonstrukci (plovoucí podlahy, 
dveře „ SAPELI“, el.rozvody měď, kuchyňská 
linka + spotřebiče. Tel.: 737 466 569.

Prodám dětský kočár - trojkombinace po  jed-
nom dítěti. Značka DORJAN s  příslušenstvím, 
cena: 800,- Kč. Tel.: 737 466 569.

Prodám dětskou sedačku na kolo - zadní, včetně 
úchytu na druhé kolo, cena 800 Kč.
Tel.: 737 466 569.

Prodám starší garážová vrata výklopná 200x240, 
cena 2000 Kč. Tel.: 737 466 569.

Prodám ORBITRAC - nahrazuje jízdu na  kole, 
udržuje kondici, zpevňuje postavu. Důvod stěho-
vání, cena 1400 Kč. Tel.: 731 465 353.

Prodám dřevěnou dětskou ohrádku, rozdělávací, 
v dobrém stavu, cena 400 Kč. Tel.: 731 465 353.

Prodám hezké panenky, klokanku, vše mám na-
focené, stačí poslat e-mail. adresu na  telefonní 
číslo: 731 090 258.

poděkování

vzpomínka

Hana Filipi  
Rozárka Žáková  
Adam Mičík  
Tomáš Bukáček  
Rafael Koc  
Gabriela Grecová  
Adam Staněk  
Tereza Kašubová

Prodám houpací kohouty, jako nové, cena 400 Kč. 
Tel.: 731 465 353.

Prodám zcela nové auto na dálkové ovládání (ne-
rozbalená krabice) Silver Ferrari Enzo R/C 1:16 
za 690 Kč (původně 1200 Kč).
Tel.: 724 910 732.

Prodám mobilní telefon Nokia 3310, málo pou-
žívaný, s nabíječkou,  ve 100 % stavu, jednoduché 
ovládání, velká písmena – vhodný pro seniory, 
jen 500 Kč, i na dobírku.
Tel.: 731 342 476.

Prodám nový dalekohled, 30 x 60 mm, barva 
černá, s brašnou, Russia, výborný stav, cena jen 
450 Kč. Mohu zaslat i na dobírku.
Tel.: 731 342 476.

Prodám 2 nepromok. plachty 3x4m, odolné pro-
ti slunci i mrazu, ze silnější plast. hmoty, univerz. 
použití na  stavbě, zahradě apod., úplně nové 
v orig. balení,  290 Kč/ks. I na dob.
Tel. : 731 342 476.

Prodám piano „Petrof“ tel.: 732 978 144.

Studentka nabízí víkendové hlídání dětí, praxe
3 roky. Tel.: 720 646 309.

Koupím garáž v Novém Městě na Moravě.
Tel.: 739 356 357.

Pronajmu garáž (u vlakového nádraží).
Tel.: 602 957 774. 

Koupíme garáž v Novem Městě.
Tel.: 728 408 134.

Prodám byt 2+1 v OV, Nové Město na Moravě, 
byt po celkové rekonstrukci. Tel.: 728 682 712.

Daruji dvě mourovatá koťátka – kocoury.
Tel.: 566 615 236.

Pronajmu byt 3+1 s komorou. Tel.: 605 963 081.

Pronajmu byt 1 + 1 s vybavením ložnice, volný 
od 1. 12. 2011, kauce nutná. Tel.: 723 267 418, 
večer 566 615 295.

Prodám postel šíře 178 x 238, pro matraci 150 
x 210 a  televizní stolek patrový asimetrický 
60x85x48, výška 60 cm vše levně – stěhování. 
Tel.: 736 537 098 (volat po 17.00 hod).
 
Pronajmu garáž na Holubce, cena 500 Kč za mě-
síc, Tel.: 603 865 682.

Prodám dřevěný kříž s Kristem, výška 1m, stáří 
asi 100 let, drobná poškození odpovídající stáří, 
cena 1000 Kč. Tel.: 739 356 357.

Pronajmu byt 3+1 v RD, NMnM, ve 2 NP, neku-
řáci! Tel.: 604 928 762.

Prodám opravenou garáž v NMnM, lokalita Ho-
lubka. Tel.: 608 974 290 , 777 256 302,
od 16.00 hod.

Prodám nepoužité běžky Sporten Vega (včetně 
bot č. 41 s vázáním + hole). Tel.: 731 510 024.

14. prosinec zůsta-
ne pro nás nejsmut-
nějším dnem.
Letos uplyne jižde-
set let, kdy od  nás 
náhle odešla naše 
milovaná dcera 
Pavla Srnská

S láskou vzpomínají
rodiče a sourozenci

Děkuji tímto všem příbuzným, přátelům a  zná-
mým, kteří se dne 11.11.2011 přišli naposledy 
rozloučit s paní Marií Žákovou.
                                                                                            syn Milan

Upřímné poděkování všem lékařům a  sestřič-
kám oddělení ARO nemocnice Nové Město 
na  Moravě za  dlouhodobě obětavou a  trpělivou 
péči při opakované hospitalizaci Marie Žákové.
                                                                                           syn Milan

26. 10.
26. 10.
28. 10.
30. 10.
31. 10.

8. 11.
10. 11. 
12. 11. 

22.10. Renáta Pelzerová - Jaroslav Slezák 

Marie Řepiská (Olešná, 1926)
Zdeněk Filipi (NMnM, 1935) 
Marie Žáková (NMnM, 1946)
Václav Havlík (NmnM, 1946)

29. 10.
3. 11.
6. 11.

14. 11.

Josef Brychta  85 let
Eduard Míček  86 let
Růžena Doležalová                      87 let
Marianna Kružíková 95 let
Vlastimila Tesařová                      80 let
Františka Vlachová                      89 let
Františka Zelená                      80 let
Marie Němcová                 90 let
Rudolf Myslivec          75 let

13. 11.
24. 11.
29. 11.

7. 12.
13. 12.
17. 12.
18. 12.
26. 12.
28. 12.
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Červený kříž se po letech vrátil zpět
Na  pultech knihkupectví je kniha novoměstské 
rodačky Martiny Bittnerové. Kniha s  názvem 
Spisovatelky a Éros – Utajené životy českých žen 
navazuje na seriál, který vycházel na webmagazí-
nu Rozhledna. Jednotícím prvkem všech příběhů 
se stala vášeň. Nejedná se však pouze o  vášeň 
milostnou, ale o vášeň v mnoha podobách před-
stavenou prostřednictvím dvanácti portrétů vý-
jimečných osobností – M. D. Rettigové, Boženy 
Němcové, Antonie Reissové, Karolíny Světlé, 
Sofie Podlipské, Věnceslavy Lužické, Eleonory 
Šomkové, Růženy Svobodové, Marie Majerové, 
Hany Kvapilové a Marie Bittnerové. 
Vypráví o ženách, které nějakým způsobem před-
stihly svou dobu nebo se alespoň určitým posto-
jem, partnerským vztahem či svou prací  odlišily 
od svých vrstevnic.                                                 

Spisovatelka a Éros
Utajené životy českých žen

Odkdy stával u  staré cesty vedoucí z  Rokytna 
do Sněžného červený kříž (asi 300m nad Pasec-
kou hájenkou), to už se asi nikdy nedozvíme. Jis-
té ale je, že už v roce 1745, kdy byla dokončena 
takzvaná Křoupalova mapa, je na ní červený kříž 
zaznamenán. 
Jeho nepřetržitou existenci potvrzují i mapy z ná-
sledujícího období. Mapa ze III. vojenského ma-
pování z let 1876 - 1878 dokládá poprvé i jeho ná-
zev „červený kříž.“ Naposledy byl kříž obnoven 
v  roce 1955, proto ho zaznamenávají turistické 
mapy ještě ze sedmdesátých let minulého století. 

„Doba i lidé se změnili a tak když dřevo kříže opět 
podlehlo drsnému klimatu Vysočiny, nikdo se už 
k obnově červeného kříže neměl. Byla to škoda, 
každý kříž postavený ve  volné krajině má svou 
historii a dokládá kulturnost krajiny,“ uvedl hlav-
ní organizátor obnovy červeného kříže Jaromír 

Černý, který zároveň poděkoval Ing.  Pavlu Štor-
kovi za vydatnou pomoc při jeho obnově. 
Pro chudé venkovany z  údolí Fryšávky předsta-
voval červený kříž „bránu domova“. Odtud byl 
poslední pohled na domov, když chlapci a dívky 
odcházeli do Vídně za prací a právě zde se jim při 
návratu znovu pohled na  domov otevřel. Cho-
dilo se pěšky, většinou vedle povozu kuklického 
faktora Jůna, který do  Vídně pravidelně vozíval 
lněné plátno, které vykupoval od místních tkalců. 
Také Studničtí mají o kříži svoji pověst, která po-
souvá jeho vznik o tisíc let zpátky.
V  neděli 23. října 2011 byl obnovený červený 
kříž požehnán děkanem římskokatolické církve 
Mons. Janem Daňkem. Slavnosti žehnání se zú-
častnilo pět desítek lidí, kteří se přijeli nebo přišli 
podívat, jak se vrátila na své místo jejich "brána 
domova".                                Helena Zelená Křížová

Přichází doba tajných přání
„Přichází doba tajných přání, zázraků a nadějí, při-
chází divná doba tání, kdy se všichni mají raději.“ 
Tak začíná jedna píseň z šedesátých let dvacátého 
století a  je zcela jasné, že je to píseň o Adventu, 
době očekávání, příchodu. V jejím začátku, 6. 12., 
vzpomínáme svatého Mikuláše, který jako by byl 
jakousi předzvěstí blížících se Vánoc. On byl také 
veden opravdovou nesobeckou láskou a rozdával 
tam, kde bylo potřeba, a bez halasu. Proto tento 
krásný zvyk, který přes překážky všech možných 

„dědů Mrázů“ přežil sedmnáct století a určitě pře-
žije i  Santa Clause. Zvláště proto, že to byl sku-
tečný člověk a  ne nějaká vymyšlená pohádková 
bytost.
Vrcholem doby adventní jsou Vánoce. Svátky, 
které pohnou i  tím nejtvrdším srdcem, svátky, 
které inspirovaly po  staletí mnoho umělců, ať 
muzikantů, malířů či sochařů. I zde na Horácku 
byli takoví, svědčí o  tom např. sgrafito Betléma 
na stěně kostela od mistra Němce, nebo překrás-
ná vánoční mše „Valašská jitřní“ od  Jaroslava 

Křičky. V  katolickém kostele betlém od  mistra 
Floriana ze Staré Říše. Z toho všeho je patrné, že 
se zde na zemi stalo něco mimořádného, jak po-
kračuje již zmíněná píseň: „Přichází Dítě, které 
v  dlani nese lidem hvězdu hvězd, přichází Dítě, 
jež nás chrání a  chce nás dobrou cestou vést“. 
Měli bychom si uvědomit, že to je ta pravá hvěz-
da, která nás přes všechny obtíže vede již dvě tisí-
ciletí ke správnému cíli. Ne jako všechny ty hvěz-
dy, které na chvilku zasvitnou, ale ve skutečnosti 
jsou to jenom jakési matoucí, nic neříkající blu-
dičky, jejichž záře rychle vyhasne.
A tak se zamysleme nad slovy refrénu té advent-
ní písně: „To není jen tak samo sebou, to musel 
někdo způsobit, že ruce, které jindy zebou, mají 
znenadání cit.“ Nesme si ten cit doby advent-
ní i  blížících se Vánoc do  dalšího roku a  vůbec 
do celého dalšího života, protože jak napsal náš 
novoměstský básník Karník: „Čas letí jako pápěří, 
když vichrem strženo, kolik těch štědrých večeří 
mám ještě souzeno?“                          Václav Okurka

Publikace Kraj návratů a  inspirace, kterou vy-
dává nakladatelství SURSUM v  Tišnově,  je 
poutavým vyprávěním o  lidském údělu, tvořivé 
práci a vztahu ke krajině domova. Autorka navíc 
vyhledala a  vybrala pro doplnění jednotlivých 
portrétů mnoho dokumentárních fotografií. Ne-
jde však jen o  osobnosti, které už nejsou mezi 
námi. Autorka ve  své nové knížce nabízí čtená-
řům i zajímavá setkání s umělci, kteří v současné 
době na Horácku žijí a tvoří (akademický sochař 
a restaurátor Martin Kovařík, grafik a ilustrátor 
Miloš Sláma).
Nová kniha Věry Rudolfové se na  knižních pul-
tech objeví začátkem prosince. Publikace byla 
vydána za finanční podpory města Nového Měs-
ta na  Moravě a  také díky   péči Novoměstského 
okrašlovacího spolku. 
Křest knížky Kraj návratů a  inspirace se usku-
teční v neděli 11. prosince v 15 hodin v Horácké 
galerii v Novém Městě na Moravě.   

Kraj návratů a inspirace
Další kniha V. Rudolfové

věnovaná Vysočině     

KRAJ NÁVRATŮ 
A INSPIRACE

Medailonky osobností 
kulturního života Vysočiny

Věra Rudolfová

KRAJ NÁVRATŮ 
A INSPIRACE

Medailonky osobností 
kulturního života Vysočiny

Věra Rudolfová
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Jiříkovice jsou docela malé....
leží  kousek od  Nového Města na  Moravě, 
za kopcem Harusákem a  jsou zcela mimo hlav-
ní dopravní trasy. V nedávné minulosti  byly tak 
trošičku zapomenuté a opomíjené. Zcela jiná si-
tuace vyvstala v  roce 2007 se založením Občan-
ského sdružení JIŘÍKOVICE. Hlavním úkolem 
tohoto sdružení bylo rozhýbat veškerý kulturní 
a sportovní život v obci. Zpočátku to šlo opravdu 
ztuha. Sdružení od  samého prvopočátku fungo-
valo jako finančně zcela samostatné, a tak se při 
svém rozjezdu potýkalo především s  nedostat-
kem financí.  Ale již v prvém roce svého založení 
uspořádalo první akce a  některé se každoročně 
opakují. Je to především velmi oblíbený Start 
prázdnin, který má každý rok jiné téma a  vždy 
přinese něco nového. Vydali jsme se Indiánskou 
stezkou, Za  pokladem pirátů, vyzkoušeli jsme 
si, jak se žije na Divokém západě a jaké to je být 
v kůži záchranářů. Je to nejnavštěvovanější akce 
a přichází na ni i lidé z blízkého okolí. Každoroč-
ně se opakuje i velikonoční řemeslná dílna a lam-
pioňák. K  těmto každoročním přibyly postupně 
i další akce. Nejnáročnější je ples, který se koná  
v Radňovicích, dále párkové závody a velice roste 
také obliba cyklistického závodu BIKE CUP. Le-
tos jsme pořádali po letech první akci v kulturním 
domě. Byla to bramboriáda, která se velmi vyda-
řila. První zkušební akcí bude také malý adventní 
koncert, který proběhne 11. prosince 2011 v 17 
hodin v  kulturním domě, na  který jste srdečně  
zváni.
S  budováním v  obci to bylo trošku složitější, 
chtěli jsme mít v obci hřiště, o které se usilovalo 
dlouhé roky, ale nebyl zájem ani ze strany Měs-
ta, ani ze strany majitele pozemku. Nakonec se 

podařilo pozemek získat 
a  v  následujících letech 
rozjet jeho výstavbu. Bylo 
hodně těžké v  obci cokoliv 
vybudovat a  zařídit. Vše se 
změnilo s nástupem tzv. sa-
mostatných rozpočtů, které 
zavedlo minulé vedení rad-
nice.  Začali jsme hospoda-
řit s  přesně vymezenými fi-
nancemi a hned šlo všechno 
lépe. Ne všechno musí dělat 
odborné firmy za  drahé 
peníze, zvládneme spous-
tu věcí sami. A  tak se šetří, 
šetří se zejména na běžném 
provozu obce, a  tím zbude i  na  investice. Obec 
postupně vzkvétá. V  letošním roce se konečně 
dočkáme dokončení hřiště, jehož realizace není 
vůbec snadná (hlavně kvůli špatnému terénu), 
opravily se některé komunikace, pořídila se nová 
okna na hasičárně a v letošním roce se jako třeš-
nička na dortu podařilo koupit kulturní dům. Bu-
deme ho splácet ještě příští rok, ale nevadí. Ještě 
letos chystáme připojení na vodovodní síť a nové 
rozvody vody. Z  financí Občanského sdružení 
jsme zakoupili první dvě okna a chystáme se co 
nejdříve zahájit cvičení v kulturáku. S topením je 
to trošku složitější, ale naši sponzoři (které, bo-
hužel, nesmíme jmenovat) nám již přislíbili dva 
přímotopy, ty prozatím vytopí alespoň tu část, 
kterou potřebujeme ke  cvičení. A  ještě koncem 
letošního roku budou z rozpočtu obce další okna 
na sál. Chceme dál pokračovat v opravách i v příš-
tím roce. Musíme především vyřešit topení, které 

je v  havarijním stavu. Snad se to podaří. Chuť 
do  práce nám rozhodně nechybí. Udělali jsme 
již mnoho vlastníma rukama a  tím, že nás Měs-
to prostřednictvím rozpočtů podporuje, se nám 
daří lépe. Vzhlížíme trošku s obavami do budouc-
nosti, protože všichni důležitost těchto rozpočtů 
pro obce zcela nepochopili nebo spíš nechtějí 
pochopit, ale věříme, že je přesvědčíme svou 
houževnatostí o opaku. Snažíme se, snažíme se 
moc, aby naše malá obec byla pěkná a abychom 
v  ní byli spokojeni. A  pokud k  nám bude vstříc-
né i  Město, jistě se mu to vyplatí. Vždy spousta 
jeho obyvatel k nám chodí na naše malé kulturní 
a  sportovní akce a  líbí se jim u  nás. Zveme vás 
mezi nás, především Vás, kteří příliš rozpočty 
obcí nepodporujete, přijďte se podívat. A teprve 
po setkání s námi se rozhodujte, co se nám i vám 
vyplatí a co přinese společnou spokojenost.

Program místních částí:
Jiříkovice: 
3. 12. 2011
od 14.00 hod.
Vánoční dílna
na  hasičárně - pořádaná ve  spolupráci s  DDM 
Klubíčko

11. 12. 2011
v 17.00 hod.
Malý adventní koncert
 v kulturním domě

15. 12. 2011
Zájezd do Vídně

Navštivte stránky
místní části Jiříkovice

http://jirikovice.nmnm.cz
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Oslava narozenin – vánoční hra

Noviny Novoměstsko
na internetu:

http://noviny.nmnm.cz

Čirůvka havelka
Tricholoma Portentosum

Písničkář Jan Burian zpívá o  Vánocích jako 
o  svátcích zapomnění. Chystáme si vánoční ná-
ladu, chceme si ji užít a  alespoň na  chvíli zapo-
menout na  všednost, která bývá někdy bolavá. 
O to víc ale často dolehne bolavá všednost na ty, 
kdo se kvůli té touze ostatních po  svátečních 
prožitcích ocitnou sami - v práci, protože některé 
služby potřebujeme stále; v  nemocnici, protože 
nemoc si svátky nevybírá; doma, protože jiný 
slogan říká, že jsou Vánoce svátky rodiny, a on ji 
už nemá, nebo nepatří mezi ty nejbližší, a tak se 
na něj zapomnělo. 
Vánoční radost, o  které vypráví bible, naštěstí 
nestojí na  nachystané sváteční náladě. Příběh, 
který o ní svědčí, není o úniku z bolavého světa. 
Je to naopak příběh Boha, který do něho vstupu-
je, aby jeho tíži spolu s námi nesl. Proto se v něm 
s tou radostí překvapivě setkávají  právě ti, kdo 
jsou na okraji, nebo ti, kdo si už se svým snem 
nevystačí. O tom pro vás chceme s dětmi na Štěd-
rý den od 15.30 v evangelickém kostele hrát. Po-
zveme vás spolu s  panem Peterkou na  „Oslavu 
narozenin“. Nečekejte ale, že bychom uměli tu 
vánoční radost sami nachystat. Jak to budou 
zpívat nejmenší andílci: „My jsme jenom boží 
poslíci, lidskou duši trochu hnojící, aby mohla 
vírou uvidět, jak Bůh navštěvuje tenhle svět“. 
A doufáme přitom, že „Uvidíte, že je Štědrej den, 
i když nebudem hrát tenhle sen“ – sen, do které-
ho bychom jenom utíkali a snažili se zapomenout.
                                                         Zdeněk Šorm, farář ČCE

Evangelický sbor vás upřímně zve
na bohoslužby a další akce v prosinci:
4. 12. neděle
9.00 evangelický kostel NM - ekumenické boho-
služby k projektu „Věčný žid“
16.30 evangelický kostel NM - ekumenické boho-
služby
7. 12. středa
17.00 evangelický kostel NM -  koncert:  ZUŠ
10. 12. sobota
18.00 evangelický kostel NM - koncert pěvecké-
ho sboru z Bystřice n/P 
11. 12. neděle
9.00 evangelický kostel NM - bohoslužby
18.00 evangelický kostel NM - koncert NHS: 

„Gospelové Vánoce“
18. 12. neděle
7.50 sborový dům ČCE Bystřice - bohoslužby 
s dětskou vánoční hrou
9.00 evangelický kostel NM - bohoslužby
17.00 kulturní dům Rovné - bohoslužby s  dět-
skou vánoční hrou
24. 12. Štědrý den
14.00 sborový dům ČCE Bystřice - vánoční ne-
špory
15.30 evangelický kostel NM - dětská vánoční 
hra „Oslava narozenin“
25. 12. Boží hod
7.50 sborový dům ČCE Bystřice - bohoslužby 
s vysluhováním Večeře Páně
9.00 evangelický kostel NM - bohoslužby s vyslu-
hováním Večeře Páně
26. 12.  Štěpána
9.00 evangelický kostel NM - rodinné bohosluž-
by s programem pro děti
10.45 evangelický kostela Blažkov - bohoslužby 
s dětskou vánoční hrou
1. 1. Nový rok
7.50 sborový dům ČCE Bystřice - bohoslužby 
s vysluhováním Večeře Páně
 9.00 evangelický kostel NM - bohoslužby s vyslu-
hováním Večeře Páně

Patří mezi podzimní houby, rostoucí na  píseč-
ném podloží, především pak pod borovicemi. 
Klobouk bývá v  mládí kuželovitě zvoncovitý, 
později plochý, barvy šedo-hnědé až hnědo-čer-
né, někdy s  nažloutlým nádechem. Dužnina je 
vláknitá s  moučnou vůní. V  některých místech 
republiky roste hojně. Užití je na  všechny způ-
soby, včetně nakládání do  kyselého nálevu. Při 
smaženici jenom z tohoto druhu působí chuťově 
nasládle. Lépe je kombinovat s více druhy. Je to 
houba, kterou velice často sbírali naše babičky. 
Začala růst penízovka sametonohá na pařezech 
listnatých stromů. Růst potrvá do března.        Poj

Čirůvka havelka: fotografováno 28.10. v  okolí 
Humpolce.

Nové Město na Moravě, 16. listopadu 2011:
Výrobce lékařských implantátů a  nástrojů ME-
DIN vstupuje do nového období firemního života. 
Zákazníci se začínají setkávat se zcela novým lo-
gem a designem.
Nové logo vychází ze symboliky zdravotnické-
ho kříže. Firemní barva, magenta, je kombinací 
modrého světla (barva průmyslu) a  červeného 
(lékařství). "Většina konkurentů používá tradiční 
modrou, naše barva nám má pomoci i  více vy-
niknout a odlišit se na mezinárodních výstavách." 
dodává Radek Pipa z  oddělení marketingu. Fir-
ma začíná nově lékařské nástroje prodávat i přes 
internet.

MEDIN
s novou tváří

Přijďte si za svým
Mikulášem
Dne 5. 12. 2011 v 16.30 hod. ke kašně 
na Vratislavově náměstí.
Udělejte radost svým ratolestem pořád-
nou nadílkou a společně s námi si zazpí-
vejte a zatancujte!
Čeká Vás pekelnej svařák a  andělskej 
čajík!

Zdraví Vás
Mikuláš
a jeho nezbedná družina!
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Občanská poradna informuje

 

Otevřené dveře...
Sdružení Nové Město na  Moravě o.s. pozvalo 
v  říjnu a  listopadu veřejnost do  „otevřených 
dveří“, za nimiž čekalo dvanáct různorodých pro-
gramů – besedy, informační stánky, ochutnávky 
různých aktivit, setkání s dobrovolníky apod. 
Naším cílem bylo umožnit zájemcům poznat 
blíže prostředí a  činnost neziskové organizace, 
zaměřené na poskytování sociálních služeb Jsme 
velmi rádi, že pomyslnými dveřmi prošly celé dvě 
stovky návštěvníků a doufáme, že se díky tomu 
dozvěděli něco nového a zajímavého. 
Součástí celé akce pro veřejnost byla i  soutěž – 
ze správně vyplněných kvízových lístků budou 
na  přelomu listopadu a  prosince vylosováni vý-
herci, kteří získají zajímavé ceny, které do soutě-
že věnovali naši sponzoři. 
Blížící se závěr roku je příležitostí poděkovat 
za zájem a podporu všem, kdo ji našemu občan-
skému sdružení projevují, ať už jako naši přízniv-
ci, dobrovolníci či dárci. 

Děkujeme, přejeme radostné a  pokojné Vánoce 
a dobrou cestu novým rokem.

Za Sdružení Nové Město na Moravě, o.s.
Ruth Šormová

V průběhu měsíce října a první poloviny listopa-
du pořádalo Sdružení Nové Město na Moravě o.s. 
akci  „Otevřené dveře“. Občanská poradna Nové 
Město na Moravě, která je jeho součástí, se k této 
aktivitě připojila přednáškou na téma „Dědictví“ 
(10.října) a Dnem otevřených dveří (12. října). 
Velmi nás potěšil zájem veřejnosti, který se proje-
vil účastí na obou akcích. Na přednášce v Domě 
s pečovatelskou službou zazněly velmi zajímavé 
dotazy ze strany veřejnosti, které byly na  místě 
zodpovězeny.  Dále jsme veřejnosti nabídli zod-
povězení individuálních dotazů v prostorách po-
radny.
Při Dnu otevřených dveří Občanské poradny byl 
umístěn ve vestibulu polikliniky infostánek, kde 
se zájemci dozvěděli více o činnosti poradny, jaké 
služby poradna nabízí a za jakých podmínek.
Tímto bychom chtěli poděkovat za účast a proje-
vený zájem.

Současně také sdělujeme, že došlo ke změně 
provozní doby:
Občanská poradna Nové Město na Moravě 
Vratislavovo nám. 449 (poliklinika)
tel.:566 616 121                   
po    8.00 – 12.00*     12.30 – 17.00
st     8.00 – 12.00       12.30 – 14:30       14:30-17:00*
pá    8.00 – 12.00

Kontaktní místo Bystřice n.P.
Zahradní 580 (poliklinika) tel.: 566 688 227 
út     8.30 – 12.00     12.30 – 17.00*
čt     8.30 – 12.00     12.30 – 17.00          

* pouze pro objednané uživatele služby
Ivana Chudárková, vedoucí Občanské poradny

3. 12. MUDr. Olga Čumplová
Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 232
4. 12. MUDr. Jitka Kašparová
Nová říše 624/2, 566 523 796
10. 12. MUDr. Jiřina Fialová
Nám. Republiky 65, ZR, 566 628 712
11. 12. MUDr. Ivo Chytrý
Libušina 174, Svratka, 732 642 160
17. 12. MUDr. Marie Kozáková
Zahradní 271, Bystřice n. P., 566 552 332011 
18. 12. MUDr. Rostislav Kozák
Zahradní 271, Bystřice n. P., 566 552 332
24. 12. MUDr. Tomáš Dvořák
Velká Losenice, 566 666 222
25. 12. MUDr. Milada Trojáková
Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 231 
26. 12. MUDr. Zdeňka Ouředníčková
Masarykovo nám. 6, Velká Bíteš, 566 531 645 
31. 12. MUDr. Olga Šejnohová 
Studentská 7, ZR, 566 690 125
1. 1. 2012 MUDr. Jiří Žák
Poříčí 11, Velké Meziříčí, 566 522 442
Aktuální pohotovost najdete i na stránkách
novoměstské nemocnice www.nnm.cz

stomatologická pohotovost

Historie hudebního festivalu s  názvem Novo-
městské hudební slavnosti se začala psát v čase 
milénia, tedy v  roce 2000. Tehdy proběhl jejich 
první ročník, který byl věnován 250. výročí úmrtí 
Johanna Sebastiana Bacha. Nosnou myšlenkou 
tehdejšího festivalu bylo přiblížit v širších souvis-
lostech jeho dílo současnému posluchači.

V  průběhu dalších let  se vytvořila kulturní tra-
dice, která významně obohacuje dění v mikrore-
gionu Novoměstsko a  jeho okolí v  pravidelném 
období, kterým byl většinou začátek adventu. 
Poslední ročníky se konaly, nebo konají pod zá-
štitou vedení města.

Letošní Novoměstské hudební slavnosti pokra-
čují v  duchu tradice a  nabízejí veřejnosti další 
hodnotné koncerty. V  neděli 4. prosince bude 
součástí slavností závěrečná část celoročního 
projektu Věčný Žid a  Židé. Po  dopoledním eku-
menickém setkání proběhne slavnostní zakon-
čení v  Kulturním domě i  koncertem Alexandra 
Shonerta s  názvem „Nejen židovské housle“. 
Světově oceňovaný houslový virtuóz, geniální 
a Bohem nadaný kumštýř, jak to o něm prohlásil 
mistr Josef Suk, nás všechny zve na unikátní pro-
gram nejen židovské hudby pro housle a  klavír. 
Na  pouť, která nás povede z  dávné Svaté země 
do blížících se křesťanských Vánoc…

Přicházející svátky jsou pak motivem pro závě-
rečný koncert letošních NHS. Ten bude v neděli 
11. prosince tvořit zřejmě již poslední vystoupení 
gospelových zpěváků. Říkává se, že to nejlepší 
nakonec, proto přivítáme opět jednoho z  nej-

lepších současných amerických zpěváků Oscara 
Williamse, tentokrát s novým doprovodem.
Pro příští roky se počítá s  „drobnou změnou“. 
Novoměstské hudební slavnosti se stanou celo-
ročním projektem kulturních střípků z  různých 
oblastí, jejichž závěrem ale zůstane tradiční ad-
ventní zakončení. Uvidíme, zda se to bude dařit 
další tucet let.  
                                                                              Zdeněk Smrček

Dvanáct do tuctu – ohlédnutí za historií festivalu
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Mezinárodní porota festivalu EKOFILM udě-
lila Cenu za  nejlepší scénář režisérovi Janu 
Svatošovi za dokument Africa obscura. Jeho film 
připravený v koprodukci s Českou televizí získal 
také cenu za  2. místo v  kategorii „Televizní do-
kumenty“ na  nejstarším světovém festivalu ces-
topisných filmů TOURFILM v Karlových Varech.

„Obou cen si velmi vážíme,“ řekl režisér Jan Sva-
toš. A  dodal: „Je to ocenění nejen našeho úsilí 
a práce celého týmu, ale je to i pocta severní Keni 
a  především odkazu manželů Johnsonových.“  
Dokumentární film Africa obscura je výstupem 

Film novoměstského rodáka Jana Svatoše oceněn 
na mezinárodních festivalech

40denní expedice po  severní Keni, která tu hle-
dala odkaz prvních fotografických průkopníků, 
Martina a Osy Johnsonových.
Film originálním způsobem předvádí, kam fo-
tografie dokumentující divočinu v  této oblasti 
dospěla za téměř 100 let svého vývoje, a zjišťuje, 
zda současný člověk hýčkaný moderní technikou 
ještě dnes dokáže postavit v extrémních podmín-
kách temnou komoru a vyvolat fotografie klasic-
kým způsobem.
Film Afrika obscura můžete shlédnout  dne 19. 5. 
2012 v novoměstském Kulturním domě.            vrk

Kříž z krve zrozený

Ve  středu dne 16. listopadu 2011 v  sále Staré 
radnice v  Havlíčkově Brodě se uskutečnil již 
10. ročník „Malé knihovnické slavnosti“.
Oceněno bylo 16 neprofesionálních knihoven 
z  Kraje Vysočina a  při příležitosti kulatého jubi-
lea i  dvě nejlepší webové prezentace neprofesio-
nálních knihoven.
Mezi oceněnými byl i náš knihovník pan Jiří Vališ 
z Místní knihovny Jiříkovice, který se práci v  ta-
mější  knihovně věnuje už více než 50 let. Svoji 
práci v  knihovně se snaží neustále zkvalitňovat. 
Knihovna je nově přestěhována.
Díky dotacím Kraje Vysočina a Městské knihov-
ny v Novém Městě na Moravě mohla být knihov-
na vybavena novým nábytkem.  Knižní fond je 
vložen do  počítače a  lze jej najít na  webových 
stránkách.
Jako knihovník i člen společenské komise spolu-
pořádal i velké akce, jako bylo 700. a 725. výročí 
založení obce se setkáním rodáků a výstavou pa-
mětihodností obce.                          Městská knihovna

Malá knihovnická
slavnost

http://knihovna.nmnm.cz

Dávno, pradávno tomu, byla tato země pustá. 
Lidem se do  nepropustnými pralesy porostlých 
kopců nechtělo, čekala je tu jen tvrdá lopota, kte-
rá nikdy nekončí.
I stalo se, že se přece jen začaly v místních hvoz-
dech ozývat lidské hlasy. To lidé štvaní a proná-
sledovaní hledali právě tady úkryt a nový domov. 
Knížecí rody mezi sebou neustále válčily a  boj 
o moc přivedl mnohé z nich až na samý pokraj 
vyhynutí.
Takto se do zdejších hlubokých lesů dostal i  lid 
rodu Klocarů. Vyhnán Slavníkovci ze svého pů-
vodního domova snažil se kníže najít novou zemi, 
ve  které by mohl žít se svou rodinou a  se svým 
lidem. Beze strachu z násilných přepadení, které 
v jejich domovině byly téměř na denním pořádku. 
A takovou zemi našel. Nedaleko Malinské skály 
(ta byla pojmenována podle jejich původního 
domova – Malínu) vybudoval hradiště, které je 
mělo ochránit před útoky nepřátel.
Jeho lid zpočátku jen těžce sháněl obživu. Mno-
ho času zabralo kácení neprostupných lesů a ob-
dělávání půdy, která jako by se lidskému snažení 

urputně bránila. Nuzná políčka ale nakonec 
přece jen poskytla trochu úrody a lidu Klocarů se 
zase začalo dařit lépe.
Časem se ale o jejich přítomnosti dozvěděli i lidé 
z nížin. A jak už to bývá, nemluvilo se pouze o je-
jich existenci. Na přetřes se dostaly i zkazky o ne-
smírném bohatství horských lidí. Ukrývají prý 
je v jeskyni, která i ve tmě září zlatem a drahými 
kameny.
Netrvalo to dlouho a bojovníci z nížiny se vydali 
hledat lid, který poklidně žije nahoře v lesích. Na-
lákáni pověstmi těšili se na bohatý lup.
Přepadení bylo nečekané. Bojovníkům z  nížiny 
nedalo moc práce za  ranního úsvitu přemoci 
stráže. Těm se však přece jen podařilo vzburcovat 
ostatní. Přesto, že se obránci houževnatě bránili, 
brzy bylo jasné, na čí straně je vítězství. Ale části 
místních se naštěstí podařilo skrýt se v nedaleké 
jeskyni. Právě té, o níž vyprávěla legenda. Ostatní 
byli bez milosti pobiti a hradiště vypleněno a za-
páleno.
Opilí vítězstvím si bojovníci z  nížiny našli kus 
od  vypáleného hradiště místo k  odpočinku. Jak-
mile se ale nad krajinou rozprostřela temnota, lid 
Klocarů, veden Klocarovým synem, kterému se 

podařilo skrýt spolu s ostatními v jeskyni, napadl 
útočníky. Mnoho jich bylo pobito a  jen málokte-
rým se podařilo spasit se útěkem.
O  život přišli nejen nepřátelé, ale i  přátelé. Na-
zítří se všichni ti, kteří přežili krvavý den a stejně 
zabarvenou noc, sešli a  jali se pohřbívat mrtvé. 
Na  kraji lesního porostu, ve  kterém převládaly 
mohutné buky, pod rovem z hlíny a kamení tu od-
počívají svorně vedle sebe mrtví z nížiny i pobitý 
lid Klocarův. Mezi jednotlivými hroby byl vztyčen 
kříž. Kříž ze spálených břeven zalitý krví. Krví ne-
vinných i vinných, krví mužů, žen i dětí.
Zbytek lidí Klocarových si pak nedaleko začal bu-
dovat nová obydlí. A tak postupně vznikaly čtyři 
statky, které se pomalu rozrůstaly. Ke  každému 
z  nich byla vykopána studna a  místu se začalo 
říkat Čtyři Studné, což se časem zkrátilo na Stud-
nice. Toto jméno nově vzniklé osadě už zůstalo.
A červený kříž? I ten zůstal a pokaždé, když jeho 
hlavní rameno zasazené v  zemi doznalo zkázy, 
byl pořízen nový. A opět měl barvu krve. A v mís-
tě, kde se nacházely hroby mrtvých, vyrazila ze 
země hned příští rok rostlina s červonooranžový-
mi květy, které vše zabarvily dokrvava. Jediné, co 
zmizelo, byla jeskyně. To Klocarova žena ji zakle-
la a spolu s ní i bohatství, které tu bylo ukryté. Je 
však předurčeno, že jeskyně bude jednou objeve-
na. Najít jí ale může jen člověk s čistou duší a to 
pouze v předvečer svátku Jana Křtitele.
                                                             Helena Zelená Křížová
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Další číslo měsíčníku Novoměstska bude mít 
uzávěrku už ve  čtvrtek 15. 12. 2011, do  distri-
buce se dostane nejpozději 1. 1. 2012. Vaše pří-
spěvky a inzerci posílejte na internetovou adresu 
zpravodaj@nmnm.cz nebo je můžete zanechat 
v  kanceláři Kulturního domu, Městské knihov-
ně nebo Horáckém muzeu. Textové příspěvky 
prosíme ne delší jak 20 řádků v textovém editoru 
velikostí písma 12. Fotografie nebo loga připojuj-
te jako samostatné přílohy, nevkládejte do textu. 
Případné dotazy směřujte na  tel: 722  905  756 
(redaktorka Veronika Klapačová, na KD út + čt 
7:00 – 11:00). 
Redakce novin Novoměstska a  kolektiv NKZ 
Vám přejí pohodové vánoční svátky, hodně zdra-
ví, štěstí a úspěchů v roce 2012.

další zpravodaj

Žijeme se svými nemocemi a  bolestmi stáří, 
opuštěni od aktivního života, na který máme hez-
ké i špatné vzpomínky, proplouvající časem jako 
sítem. Ať už je to síto řídké nebo husté, zůstávají 
v naší pozornosti vzácnější hluboce prožité chví-
le, jak tomu bylo i v sobotu 12.11. se zástupci ka-
pely TRIO PARADOX Třebíč. Přípitek na zdraví 
a  na  pohodu zněl v  našem penzionu v  každé 
skupince přítomných a  oslavujících 15. výročí 
existence našeho domu s pečovatelskou službou 

Poděkování Novoměstským sociálním službám

Ve dnech 23.-25. září se uskutečnil již 16. ročník 
mezinárodního festivalu dechových hudeb „Vej-
vodova Zbraslav“. Je pořádán na počest hudební-
ho skladatele Jaromíra Vejvody, který je autorem 
mimo jiné populární světoznámé polky Škoda 
lásky, ta byla přeložena do 26 světových jazyků.
Kapele města Nového Města na Moravě – Veselé 
sedmě, se dostalo velké cti, že byla vybrána a při-
zvána mezi 16 nejlepších kapel dechové hudby 
České republiky a střední Evropy. Zúčastnila se 
veřejného vystoupení v  Davli a  dvakrát progra-
mového vystoupení v  rámci festivalu před tisíci 
posluchačů. Se svým hodinovým programem 
sklidila Veselá sedma mimořádný úspěch za-

končený potleskem obecenstva ve stoje a pozvá-
ním na příští festival, který se koná každoročně. 
Ocenění se muzikantům také dostalo od  muzi-
kantské rodiny Vejvodovy, města Zbraslavi a po-
řádající organizace Orfea Praha.  Z  vystoupení 
kapely byly také brány záběry pro Českou televizi 
a rozhlas. Pochvalně se o vystoupení také vyjád-
řil dramaturg Českého rozhlasu a  televize, pan 
Gustav Oplustil. Chtěl bych poděkovat všem mu-
zikantům i příznivcům Veselé sedmy za podporu 
a také vedení města, že umožnilo kapele účastnit 
se tohoto festivalu a že ji finančně podpořilo. 
Kapele je pak nutno poděkovat za dobrou propa-
gaci Nového Města na Moravě.

Veselá sedma

Zájemcům nabízíme možnost posílání Novo-
městska poštou. Ti, kteří už službu využívají, 
dostávají poštovní poukázku společně s  novina-
mi. Náklady na zasílání po následující rok 2012 
jsou 300 Kč. Pokud máte zájem dostávat noviny 
do  schránky, kontaktujte redaktorku Veroniku 
Klapačovou, na tel: 722 905 756, nebo e-mailem: 
zpravodaj@nmnm.cz, a to nejpozději do 22. pro-
since, abyste mohli dostat už první lednové číslo. 
Informujte nás i  o  tom, pokud Vám noviny 
do schránky nechodí. Na  jedno popisné číslo je 
jeden výtisk. Může se ale objevit chyba v doručo-
vání. Od ledna se navíc rozšíří distribuce i do no-
vých ulic ve městě, kam zatím noviny distribuo-
vány nebyly. 

Novoměstsko do schránky

a založení Novoměstských sociálních služeb. Dě-
kujeme vedení penzionu a  účinkujícím hostům, 
s  nimiž bychom se opět v  budoucnu v  družné 
pohodě rádi setkali, za  toto krásné odpoledne, 
jeho organizaci a  přípravu bohatého pohoštění. 
Jak mizivý je každý náš den a  jakými šťastnými 
chvílemi může být náš čas obdarován. Za přítom-
né (,,až do konce“), v slzách dojetí z radosti nad 
zvláštním zhudebněním našich oblíbených písní:                                             

Alena Marková, obyvatelka NSS

Podmínky inzerce a instrukce na dodání podkladů naleznete:
http://noviny.nmnm.cz/inzerce

Přijďte se naladit
na  nadcházející zimní sezónu a  nechte se in-
spirovat tím, co vše můžete v  zimě dělat! Uvi-
díte extrémní sjezdy v  lavinových svazích, le-
zení na  ledopádech, létání na  kitu s  lyžemi 
na  nohou a  spoustu dalších zimních dobro-
družství. Celý program a  trailery filmů najdete 
na  www.ZimniFestival.cz. Těšíme se na  Vás 
24. 11. 2011 od 18.00 hod. v Kongresovém sále 
hotelu Jehla - Žďár nad Sázavou.

Filmový festival
zimních
sportů
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otevírací doba  |   pondělí - pátek               8:30 - 12:00    12:30 - 16:30
                               sobota                          9:00 - 11:00
adresa                |   Vratislavovo náměstí 109 . Nové Město na Moravě
                               ( vedle Komerční banky ve dvoře )
                       

nová značková móda všech velikostí pro mladé i starší

otevíráme 28.listopadu 
do 10.prosince na celý sortiment    sleva 15% 
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ZAHÁJEN PRODEJ MODELÙ PO PØEHLÍDCE

šaty od 2.000,-Kè za kus
svetøíky od 600,-Kè za kus

vhodný i jako dárek k Vánocùm

Vejmluvova 1, Žïár nad Sázavou

pøed návštìvou nás kontaktujte na tel. èísle: 
736 477 477
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