
Obyvatelé Žďárské ulice už měli dost hluku a  nepo-
řádku, který způsobují projíždějící náklaďáky. Sepsali 
proto petici, ve  které žádali o  zákaz vjezdu náklad-
ních aut.
 

  •  Jsem proti náklaďákům i autobusům. Ve městě  
    by měl být klid a omezený provoz. (62%)
  •  Menší  náklaďáky  zásobování  a  autobusy  mi  
    nevadí. Vadí mi  jen kamiony. Novou zastávku  
    bych ocenil. (34%)
  •  Průjezd náklaďáků ani autobusů mi nevadí. Je  
    jich jen pár a nijak mne neobtěžují. (4%)

Co řekli lidé?
Většina lidí těžká auta ve městě nechce. Třetina by 
stála o autobusovou zastávku pod nemocnicí a s au-
tobusy by se smířila. Ani oni však nechtějí ve městě 
kamiony.

Co na to radnice?
Vedení města rozhodnutí odložilo na příští rok. Dů-
vodem byla rekonstrukce Brněnské a Vlachovické 
ulice, stejně jako rozsáhlá výstavba ve sportovním 
areálu u hotelu SKI. Omezení dopravy by praktic-
ky znemožnilo souběžnou realizaci těchto akcí. Tak 
uvidíme, jestli radnice lidem vyhoví v příštím roce.

 

Kácení stromů, zeleň a  městské parky. To jsou věci, 
které vždy v Novém Městě budily emoce. Letos se sta-
rosta rozhodl vyrazit do ulic a vyříkat si budoucnost 
městských stromů s občany přímo na místě.

  •  Líbí se mi změna v přístupu radnice. Když se ná- 
     zor odborníků doplní o pohled Novoměšťáků, tak  
    se snad podaří najít rozumný kompromis. (44%)
  •  Stromy v Novém Městě jsou naší chloubou. Re- 
    vitalizace  je  nesmysl,  příroda  si  poradí  sama.  
      Kácet by se měly jen ty stromy, které jsou už jas- 
    ně suché a nemají šanci na přežití. (27%)
  •  Odborníci  nejlépe  ví,  který  strom  má  být  za- 
      chován a který má přijít pryč. Když do všeho 

  •  Holubi se přemnožují, protože je lidé krmí,  poli- 
       cie by je měla pokutovat. (17%)
  •  Holubi mě nezajímají, mám své starosti. (7%)

Co řekli lidé?
Třem čtvrtinám účastníků ankety holubi vadí. Tvrdé 
řešení však podporuje jen necelá třetina. Zdá se, že 
většina má přece jen zábrany a volila by raději hu-
mánnější řešení.

Co na to radnice?
Zpočátku se zdálo, že vedení města hledá způsoby, 
jak s holuby bojovat. Po čase to vypadá, jakoby se 
po tomto problému slehla zem.  

Před několika lety se začalo platit za  parkování 
na náměstí. Aut ubylo a dnes můžeme v centru města 
pohodlně zaparkovat. Proti však byli především míst-
ní podnikatelé, kterým prý kvůli parkování výrazně 
klesají tržby. 

  •  Parkování má být zdarma. Proč mám platit za to,  
    že si chci nakoupit na náměstí nebo jít na poštu?  
    (40%)
  •  Na  placení  jsem  si  zvykl,  půlhodinka  za  2 Kč  
    a hodina za 5 Kč mi rozhodně nevadí. (32%)
  •  Placené parkování by se mělo omezit. Odpoled 
    ne  a  v  sobotu  se  platit  nemusí.  Stačí,  když  se  
    bude platit dopoledne, aby nebylo náměstí plné  
    aut úředníků. (23%)
  •  Ve všední den ať se platí dál, zrušil bych placení  
    v  sobotu.  Ať  mají  lidé  možnost  trávit  víkend  
    ve městě. (5%)

Co řekli lidé?
Čtyři z deseti lidí by chtěli na náměstí parkovat za-
darmo. Třetině vyhovuje současný stav a ostatní by 
čas placeného parkování zkrátili. V této věci se lidé 
v našem městě zkrátka neshodnou.

Co na to radnice?
Radnice  na  výsledky  ankety  reagovala  šala-
mounsky  a  pokusila  se  o  kompromis.  Zkrá-
tila  dobu  placeného  parkování  ve  všed-
ní  den  o  hodinu  a  zrušila  placení  v  sobotu. 

V letošním roce jsme začali v Novoměstsku zve-
řejňovat ankety, ve kterých čtenáři odpovídali na 
otázky týkající se aktuálních problémů našeho 
města. Cílem této snahy je zlepšit komunika-
ci mezi Novoměšťáky a  vedením naší radnice. 
Po  roce se ohlížíme za  tím, jak jste na  anketní 
otázky odpovídali a co si z vašich názorů radnice 
vzala. 
První anketa se týkala otázky, která byla horkým té-
matem minulého volebního období i  posledních ko-
munálních voleb v našem městě.

  Jak byste o investicích rozhodovali vy?

  •  Pro výstavbu bazénu za 90 milionů korun. (32%) 
  •  Pro  výstavbu  sportovní haly  za  90 milionů ko- 
    run. (32%)
  •  Pro  výstavbu  aquaparku  za  150  milionů  ko- 
       run. (23%)
  •  Pro výstavbu hotelu s wellness a bazénem u hřbi- 
       tova za 400 milionů korun. (7%)
  •  Pro výstavbu hotelu s wellness a bazénem u Medi- 
    nu za 300 milionů korun. (6%)

Co řekli lidé?
Z  výsledků  je  zřejmé,  že  lidé  nestojí  o  velkolepé 
a drahé projekty. Na druhé straně mají zájem o ba-
zén nebo sportovní halu. Spor o to, co je důležitější 
dělí čtenáře na dvě stejně silné skupiny.

Co na to radnice?
Zastupitelé  rozhodli  o  uložení  50  milionů  korun, 
které  ještě  zbyly  z  privatizace  bytů.  Tyto  peníze 
mají  být  použity  na  financování  výstavby  bazénu 
nebo sportovní haly. O  tom, co dostane přednost, 
rozhodnou peníze. Záležet bude na tom, jak budou 
vypsány dotační tituly. A co když žádné dotace v nej-
bližší době nebudou? O tom, co dělat bez dotací, za-
tím nikdo z vedení radnice nemluví...

Začátkem minulého roku se objevily naštvané hlasy 
lidí, kteří se nechtějí smířit se škodami, které v našem 
městě způsobují přemnožení holubi.
  
  Vadí Vám holubi v Novém Městě?

  •  Ano, jsem pro jejich úplnou likvidaci. (30%)
  •  Vadí mi, že poškozují budovy, město by mělo po- 
         řídit trny. (26%)
  •  Ne,  mám  rád  přírodu  a  holubi  do  ní  pat- 
          ří. (20%)
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Vadí  vám  placené  parkování?  Pomohlo 
vybírání pěti korun za hodinu přetíženému 
náměstí? Nebo  se kvůli  tomu naopak ná-
městí vylidnilo? Zachrání zrušení placené-
ho parkování obchodníky z náměstí?

Doprava  na  ulicích  Žďárská  a  Nečasova. 
Co si o tom myslíte vy?

Souhlasíte  s  plánem  regenerace  městské 
zeleně? Je dobře, že se radnice o projektu 
radí s veřejností nebo by měla dát výhradně 
na názor odborných firem? Neskončí vše 
zase jen u kácení stromů?
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významná lednová výročí

2.1.1907        
narodil se v Nětčicích u Kyjova 
Josef Mikulec 
sš  profesor  v  NMnM,  dlouholetý  kronikář 
NMnM, regionální historik, spolupracovník HM 
105. výročí narození
(zemřel 8.12.1982 v NMnM)      
5.1.1887        
narodil se ve Slavkovicích akad. malíř 
Oldřich Blažíček
profesor kreslení na pražské technice
125. výročí narození
(zemřel 3.5.1953 v Praze)

8.1.1912
zemřel v NMnM
Rudolf Gabessam
revírník, průkopník lyžování na Novoměstsku
100. výročí úmrtí
(narozen 13.6.1858 v Olešničce u Štěpánova)

25.1.1892       
narodil se v Horní Bobrové 
Alois Kubita
generál letectva, diplomat
110. výročí narození
(zemřel  6.7.1954 v Praze)

Otázka pro 
MUDr. Zdeňka Kadlece
Byl jsem požádán redaktorkou Novoměstska, abych se pokusil zhod-
notit to, co se vedení města v roce 2011 podařilo a co ne.  Samozřejmě 
se zamýšlím nad tím, co je z mého pohledu  prioritní.

Tak nejprve, co se povedlo.
1/ Zrealizovali  jsme po více než    l0-ti  letech diskuzí cyklostezku ve-
doucí směrem ke sportovnímu areálu u hotelu Ski. Projekt cyklostez-
ky a  výkup pozemků byl proveden  již  v minulém volebním období. 
Tento rok se podařilo sehnat finanční dotaci ve výši 2,4 mil. Kč a cyk-
lostezku vybudovat.

MUDr. Zdeněk Kadlec
radní za Nový směr

Zájem  o  služby  respiračního  Sanatoria  Buchtův 
kopec  klesá.  Vedení  novoměstské  Nemocnice  se 
proto rozhodlo o ukončení jeho provozu. Zdravot-
ní  pojišťovny  nepřistoupily  na  návrh  nemocnice 
o navýšení hodnoty ošetřovacího dne. Ztráta v hos-
podaření sanatoria byla v minulém roce vyšší než 
deset  miliónům  korun.  Dalším  důvodem  rušení 
sanatoria  je restrukturalizace a optimalizace zdra-
votní  péče,  které  byly  jednou  z  podmínek  lékařů 
ve výzvě Děkujeme, odcházíme! 
"Areál  na  Buchtově  kopci  se  stává  zbytným  kraj-
ským majetkem. Hledáme pro něj využití. Všechny 
varianty budoucího nakládání s touto nemovitostí 
jsou  otevřené,"  uvedl  náměstek  hejtmana  Kraje 
Vysočina pro oblast majetku Libor Joukl s tím, že 
do  budoucna  by  byl  provoz  budovy  s  ohledem 
na potřebné opravy neudržitelný. Odhadované ná-
klady na  celkovou  rekonstrukci objektu převyšují 
částku čtvrt miliardy korun.
Sanatorium Buchtův kopec zajišťovalo servis pro 
tři provozy s celkem 126 lůžky - léčebnu dlouhodo-
bě nemocných, léčebnu respiračních onemocnění 
a  sociální  lůžka.  Pacienti  z  léčebny  dlouhodobě 
nemocných  a  pobytová  sociální  lůžka  se  stěhují 
do  Nemocnice  Nové  Město  na  Moravě.  Většina 
současných  zaměstnanců  Sanatoria  najde  uplat-
nění v Nemocnici Nové Město na Moravě.           vrk

Konec Sanatoria
Buchtův kopec

2/ Opravit silnici a zbudovat chodník na ulici Brněnská, která tvoří hlavní příjezdovou komunikaci 
do našeho města.
3/ Daří se postupně zavádět výběrová řízení prostřednictvím elektronických aukcí na jednotlivé 
komodity a služby pro MÚ a jeho příspěvkové organizace.
4/ Zastupitelstvem prošel návrh na finanční dotaci ve výši 6,850 mil. Kč pro Sportovní klub, aby 
byl  schopen splnit  spoluúčast na dotaci pro výstavbu nových tratí, lyžařského stadionu a vybave-
ní příslušnou technikou.
5/ Byly vykoupeny poslední pozemky v okolí Tří křížů, které jsou nezbytné k revitalizaci tohoto 
území.
6/ Snížit počet zaměstnanců Městského úřadu  z původních 87 na 67  a zefektivnit organizační 
strukturu úřadu.
7/ Shodnout se na opatřeních směřujících k ekonomičtějšímu chování jak města, tak i  jeho pří-
spěvkových organizací a společností  v tzv.  ekonomickém memorandu.

A co se zatím nedaří?
1/ Nevidím doposud snahu využít situace, že se  v Novém Městě na Moravě bude konat Mistrov-
ství světa v biatlonu v roce 2013 a získat od státu či kraje finanční prostředky v takové výši, aby se 
naše město mohlo vylepšit a ukázat  světu v plné kráse. Jde  například o zkvalitnění povrchů míst-
ních komunikací, chodníků a parkovišť, osvětlení náměstí či o opravu chátrající budovy kina apod. 
Je na místě se o to pokusit právě teď, neboť podobná situace se v příštích dvaceti letech  opakovat  
zcela jistě nebude. 
2/ Není stále prodiskutována otázka, zda stavět novou sportovní halu a kde, nebo zda rekonstru-
ovat tělovýchovné středisko. K tomuto problému je nutné zaujmout jednoznačné stanovisko,  ne-
chat tento záměr schválit Zastupitelstvem města a následně zadat projekt.
3/ Nedaří se dohodnout na třech nebo čtyřech prioritách, které by Rada a Zastupitelstvo města 
chtěly v tomto volebním období  zrealizovat a následně sdělit tyto priority občanům takovou for-
mou, aby měli jasnou představu o tom, jaký je náš záměr, a  měli možnost naše kroky sledovat 
a kontrolovat.
4/ Rozpočty letošního a příštího roku jsou ztrátové.  Ztráty jsou hrazeny z prostředků získaných 
z prodeje bytového fondu města a z kladných hospodářských výsledků z let předešlých. Mám oba-
vy, aby se tyto prostředky postupně „nerozkutálely“ a nevyčerpaly v provozu Městského úřadu 
či v neuvážených investicích, které vyhovují nejrůznějším firmám či úzké skupině lidí. Finanční 
rezervy se tenčí a město toho na prodej již mnoho nemá.
5/ Když se Zastupitelstvo města  vzdalo záměru výstavby Regecentra, a tak i dotace  ve výši 100 
mil. Kč z EU, viděl jsem následně jen  velmi  malou snahu tyto prostředky využít pro jiný podobný 
projekt či záměr.
6/ Získávání finančních prostředků z nejrůznějších grantů, fondů,   z EU a od státu je na velmi 
nízké úrovni a nesrovnatelné s okolními městy. 

Přál bych si, aby výše uvedené zhodnocení naší činnosti v prvním roce volebního období vedlo 
k zamyšlení  nad dalším rozvojem  našeho města, a tím i spokojenosti jeho občanů.



mluví veřejnost, hrozí nebezpečí, že zůstanou zacho-
vány stromy, které mohou ohrozit životy lidí. (25%) 
  •  Stromy mě nezajímají. Ve městě jsou důležitější  
   problémy a hrabat se pořád v zeleni je jen vyha- 
   zování peněz. (4%)

Co řekli lidé?
Čtvrtina  by  kácela,  čtvrtina  zachraňovala.  Necelá 
polovina  je  spokojená  s  hledáním  kompromisů. 
Každopádně městská  zeleň  nenechává  chladným 
skoro nikoho.

Co na to radnice?
Drtivá většina připomínek občanů byla do projektu 
revitalizace zeleně zahrnuta. Nyní se čeká na to, zda 
bude projekt podpořen bez dotací a realizován hned 
nebo bude s dotací realizován postupně.

Vlna nesouhlasu následovala poté, co měly být de-
sítky dětí z Nového Města a různých místních částí 
zařazeny do školky ve Slavkovicích. Na setkání se sta-
rostou města létala ostrá slova a radniční zasedačka 
se proměnila ve vroucí kotel emocí.

  •  Nejrozumnější  je  otvírat  nové  třídy  ve  městě.   
     Do vesnických školek se hůř dojíždí a lidem to  
      zbytečně komplikuje život. (67%)
  •  Školky  v  Pohledci  a  Slavkovicích  mají  tradici  
      a zaslouží si rozšíření. Když se někomu nechce   
     dojíždět, tak asi zase tak moc školku nepotřebu- 
      je. (20%)
  •  Žádné nové třídy nejsou potřeba. Míst bylo dost  
      a nová jsou zbytečná. Ti, na které nezbylo místo,  
   školku stejně nepotřebovali. (13%)

Co řekli lidé?
Výsledek ankety byl víc než přesvědčivý. Drtivá vět-
šina účastníků nechápe, proč by měla dojíždět, když 
to není nutné.

Co na to radnice?
V tomto případě radnice reagovala pružně a rychle. 
Přes léto nechala zrekonstruovat první patro tělový-
chovného střediska a nová třída školky byla na světě.

Letošní rok nebyl jen ve znamení úspor. Vedení města 
přišlo s projektem, který mnozí označují za zbytečně 
drahý luxus. Jiní, zejména starší občané, o něj dlouhá 
léta žádají...

  Co si o městské dopravě myslíte vy?

  •  Novému Městu by hromadná doprava prospěla. 
    Město se rozrůstá a pro řadu lidí už je pěší dopra- 
    va příliš náročná. (58%)
  •  Samostatná  hromadná  doprava  by  byla  příliš  
   drahá. Stačilo by pustit meziměstské autobusy  
    do města a zavést nové zastávky. (22%)
  •  Městská  doprava  je  zbytečně  drahý  nesmysl.  
   Máme dvě zastávky vlaku a  lidé mohou všude  
    dojít pěšky nebo autem. (20%)

Co řekli lidé?
Většina lidí by si novoměstskou hromadnou dopra-
vu přála. Pětina by stála alespoň o částečné řešení 
a pětina nemá o MHD zájem vůbec.

Co na to radnice?
Město začalo s předběžnou přípravou projektu. Ma-
puje možnosti umístění zastávek a avizovalo možné 
vypsání výběrového řízení na dopravce. Zdá se, že 
vše směřuje k tomu, že bychom se mohli v našem 
městě svézt v roce 2013.

Největší akce v  historii města i  kraje. Masivní inves-
tice ve  sportovním areálu a  očekávané desítky tisíc 
návštěvníků. To je Mistrovství světa v biatlnu. Téma, 
kterým bude naše město žít...

  •  Ano (63%)
  •  Ne (37%)

Co řekli lidé?
Dvě třetiny lidí chtějí, aby se město na přípravě akce 
podílelo. Přesto zůstává více než třetina těch, kteří 
mají z finanční účasti města obavy a raději by peníze 
ušetřili...

Co na to radnice?
Zastupitelstvo  města  schválilo  první  příspěvek 
na financování  stamilionových  investic  spojených 
s MS 2013. Město zatím poskytlo necelých sedm 
milionů. Byly to první nebo poslední peníze, které 
město na akci poslalo? To se uvidí v příštích měsí-
cích... 

Mělo  by  město  přímo  finančně  podpořit 
Mistrovství světa v biatlonu 2013?

Téma hazardu letos hýbalo celou republikou, Ústav-
ním soudem i Parlamentem. Nevyhnulo se ani naše-
mu městu....

  •  Herny by se měly vymístit z některých částí měs- 
   ta. Vadí mi herny blízko škol, hřišť a dalších za 
   řízení, kde jsou děti. Ať si provozovatelé podni-  
    kají,  ale  jen  ve  vybraných  lokalitách,  kde  
    nikomu nevadí. (41%)
  •  Hazard je zlo, které škodí, a měl by být vymýcen  
   úplně. Podporuji proto zákaz heren a všech po-  
    dobných zařízení na celém území města. (37%)
  •  Hazard  mi  nevadí,  město  by  se  nemělo  plést  
    lidem do podnikání. Proč pořád něco omezovat?    
    Stačí, když bude kontrolováno dodržování záka- 
    zu vstupu mládeže do 18 let. (20%)
  •  Je  mi  to  úplně  jedno  a  ankety  na  toto  téma 
    mě otravují. (2%)

Co řekli lidé?
Kdo čekal razantní a jednoznačný výsledek, musel 
být zklamán. Největší část čtenářů se vyslovila pro 
regulaci, ale nepřeje si úplný zákaz. Bez výhrad pak 
provozovatelům heren  fandí  jen každý pátý Novo-
měšťák. 

Co na to radnice?
Vyhlášku  omezující  hazard  v  Novém  Městě  pro-
jednává Rada a Zastupitelstvu by mohla být před-
ložena v první polovině příštího roku. Omezí Nové 
Město herny? Nebo  se nechá přesvědčit několika-
násobným  zvýšením  příjmů  města,  které  slibuje 
nově přijatý zákon? 

Mělo by město přistoupit k regulaci hazar-
du? Měli bychom přijmout radikální řešení 
a  zakázat  herny  na  území  celého města? 
Nebo bychom měli ochránit děti a mládež, 
vykázat herny z centra města?

Lidé nechtějí dojíždět do školek v místních 
částech. Má jim město vycházet vstříc? Je 
vůbec dobré otvírat nové třídy ve školkách? 
Nebo bylo míst dost?
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Město  letos  nakoupilo  energie  na  komoditní 
burze.  Nakupovanými  energiemi  byla  elektřina 
a zemní plyn pro zajištění chodu všech příspěvko-
vých organizací  města a městského úřadu. Sdru-
žením menších odběrů se tak podařilo centralizo-
vat celkový objem 1.557 MWh elektřiny v hladině 
nízkého  napětí  pro  celkem 109  odběrných míst 
a následně pak město sdružilo  i poptávku 2.667 
MWh zemního plynu v  režimu maloodběr a  vel-
koodběr.
Místem  nákupu  se  stala  Českomoravská  komo-
ditní burza Kladno, která už deset let organizuje 
v  České  republice  obchodování  s  dodávkami 
energií.  Ve  vysoce  konkurenčním  prostředí  bur-
zovního trhu se podařilo snížit jednotkovou cenu 

Nákupem energie na burze
ušetřilo město téměř milion korun

zemního plynu v režimu maloodběr proti ceníko-
vým cenám současného dodavatele na příští rok 
o 34,2 % a v režimu velkoodběr o 5,6 %. U malo-
odběru tak jednotková cena klesla proti ceníkové 
ceně  o  plných  367  Kč/MWh  na  707  Kč/MWh, 
čímž  radnice  v příštím  roce ušetří  přibližně 676 
tis. Kč. U velkoodběru je cena nižší o 42 Kč/MWh 
a činí 713 Kč/MWh, což i při nevelkém nakupo-
vaném  objemu  825  MWh může  městu  uspořit 
téměř 35 tis. Kč.
Silová elektřina v hladině nízkého napětí pak byla 
proti  stávající  ceně  nakoupena  o  cca  8 %    levně-
ji. Za  její dodávku  radnice příští  rok bude platit 
1382 Kč/MWh a proti  stávající platbě za elektři-
nu 2,3 mil. Kč tak ušetří 170 tis. Kč (bez DPH). 

V příštím roce se dá předpokládat, že vysoutěžená 
cena  bude  vůči  aktuálně  platným  ceníkovým  ce-
nám energií pro město ještě výhodnější a faktická 
úspora ještě vyšší. Výhodou je i to, že město má 
nyní komplexní přehled o jednotlivých odběrných 
místech,  technických  požadavcích  a  spotřebách. 
„Do budoucna bychom podobně chtěli vysoutěžit 
i další služby a zboží, které město nakupuje. Fun-
guje to, tak proč platit zbytečně víc,“ říká starosta 
Michal Šmarda.
Nové Město na Moravě se tímto nákupem vydalo 
cestou městských  samospráv,  které  se  rozhodly 
řešit výběr dodavatelů energií moderně, efektivně 
a co možná nejtransparentněji,  tedy prostřednic-
tvím komoditní burzy. 

Město pokračuje v  trendu snižování schodků 
rozpočtu. Společně s  rozpočtem byl schválen 
i  plán úsporných opatření, která se opět do-
tknou hlavně úředníků. I přes úspory se plánují 
rozsáhlé investice.

V roce 2012 bude město hospodařit s plánovaným 
deficitem  ve  výši  téměř  patnácti  milionů  korun. 
Daří se tak snižovat rozpočtový schodek, který ješ-
tě předloni přesahoval třicet milionů korun. Úspor 
bylo  dosaženo  zejména  snížením  nákladů  na  ve-
řejnou správu, ty mají klesnout oproti roku 2010 
o více než šest milionů korun.

Investice a opravy za desítky milionů
Největší  investicí  v  roce  2012  bude  pokračování 
projektu Dyje II. Za odkanalizování Maršovic, Po-
hledce a části Nového Města zaplatíme jen v roce 
2012 téměř patnáct milionů korun. Další význam-
nou  investicí  je  výstavba  dopravního  terminálu, 
která bude realizována, pokud město získá dotaci 
z  evropských  zdrojů.  Totéž  platí  i  o  rekonstrukci 
Centra  Zdislava.  Rozpočet  počítá  i  s  rozsáhlými 
opravami městského majetku  a  komunikací.  Jen 
větší opravy jsou plánovány v rozsahu necelých de-
víti milionů korun.

Podpora spolků, kultury a sportu
Více  než  tři miliony  korun  chce  radnice  věnovat 
neziskovým  organizacím  a  spolkům.  Pokračuje 
tak v záměru, ke kterému přistoupila již v minulém 
roce. Navýšení podpory pro občanská sdružení je 
podle  starosty  Michala  Šmardy  rozumnější,  než 
snaha vše organizovat přímo z radnice. „Lidé, kteří 
věnují svůj volný čas druhým, si podporu zaslouží 
a  myslím,  že  peníze  využijí  rozumně,“vysvětluje 
poměrně  vysoké  číslo  starosta.  (Podrobný  rozpis 
grantů a příspěvků najdete na str. 14)

Zastupitelé chtějí předložit plán dalších úspor
Spolu  s  rozpočtem  zastupitelé  schválili  i  návrh 
opatření k zajištění stabilního hospodaření v letech 
2012 – 2014.
První část tohoto plánu se již rozběhla. V příštích 
měsících by se měli všichni úředníci radnice přestě-
hovat do hlavní budovy a opustit dosud využívané 
kanceláře na poliklinice. Součástí plánu je i analýza 
využití dalších městských budov a zmapování toho, 
jak efektivně fungují příspěvkové organizace měs-
ta. 

Radnice chce najít způsob, jak by mohly příspěvko-
vé organizace lépe využít městské budovy a ušetřit 
platby  za pronájmy, které dnes musí platit  jiným 
subjektům.  Vyšší  ziskovost  požaduje  radnice 
i po Technických službách, které mají podle mate-
riálu vydělávat zejména na provozu lomu.

Úsporný rozpočet schválen

Před zahájením jednání zastupitelstva města jsme 
byli svědky ostrého sporu bývalé starostky Zdeňky 
Markové a místostarosty města Ing. Pavla Štorka. 
Paní  Marková  zpochybnila  závěry  kontrolního 
výboru,  který  označil  průběh  výběrového  řízení 
na dodávku projektu tzv. „Regecentra“ za nestan-
dardní.  Zároveň  se  ostře  ohradila  proti  tvrzení 
Ing.  Štorka  (Novoměstsko  č.  12/2011),  že  tímto 
docházelo ke „zdražování na dvojnásobek ceny“.

V návaznosti na tento spor přislíbil starosta města 
zveřejnění informací o zmíněném výběrovém říze-
ní na webových stránkách Nového Města na Mora-
vě. Potřebné dokumenty jsou k dispozici na:
http://radnice.nmnm.cz

Spor o výběrové řízení
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Na přelomu listopadu a prosince roku 2011 pro-
běhla  díky  příspěvku  z  Nadace  ČEZ  výsadba 
stromořadí  podél  nově  vybudované  cyklostezky 
od Medinu ke sportovnímu areálu u hotelu SKI. 
Nadační příspěvek pokryl 100 % nákladů na ná-
kup  a  výsadbu  celkem 22  kusů  sazenic  stromů, 
celková délka stromořadí  je přes 150 metrů. Vy-
sázeny byly sazenice buku  lesního a sazenice  je-
řábu ptačího.

Veškeré  sadební  práce  včetně  následné  údržby 
o  stromořadí provedla firma FIK  s.r.o. Díky no-
vému stromořadí vznikl zelený pás v bezprostřed-
ní blízkosti  cyklostezky, zlepšil  se vzhled okolní 
krajiny a pod sjezdovkou tak vzniká pěkné místo 
určené k procházkám a sportovním aktivitám.                                                                                

Stromořadí podél
cyklostezkyŘada  čtenářů  se  na  redakci  obrátila  s  obavami, 

že se chystá rušení mateřských a základních škol 
nebo  slučování  příspěvkových  organizací.  Od-
kud se tyto fámy vzaly? Je na nich něco pravdy? 
Na  posledním  zastupitelstvu  byla    schválena 
příprava úsporných opatření týkajících se téměř 
všech  činností  města.  Diskuze  v  zastupitelstvu 
vyvolala  v  Novém Městě  fámy,  že  bylo  rozhod-
nuto o slučování základních škol, navyšování po-
čtu dětí ve třídách, rušení tříd v mateřské školce, 
sloučení Kulturního domu a Základní umělecké 
školy nebo zrušení Domu dětí a mládeže. Největ-
ší paniku vyvolala oblast  týkající  se  školství. Ve-
dení města pověřilo odbor ŠKSV vypracováním 
analýzy,  která  popíše  současný  stav  základních 
škol v Novém Městě na Moravě. 
Impulsem pro vypracování  této analýzy  je mate-
riál ministra  školství  Josefa Dobeše  (VV) „Kon-
cepční  záměr  reformy  systému  financování  re-
gionálního školství“, který  zásadním způsobem 
mění  dosavadní  způsob financování  ve  školství. 
Připravovaná  vládní  reforma  přichází  s  řadou 
zásadních změn a její platnost je možné očekávat 
od  1.1.2013.  Analýza  základních  škol  v  našem 
městě  by  proto měla  být  zpracována  včas,  aby 
bylo možné se na existenci nových podmínek při-
pravit a provést všechna potřebná opatření. 
„Chtěla bych ubezpečit učitele, všechny pracovní-

ky škol a zejména rodiče, že připravovaná analýza 
bude tvořena ve spolupráci s řediteli obou základ-
ních škol, jednotlivé výstupy budou konzultovány 
s metodickými  pracovníky  odboru  školství  kraj-
ského úřadu a konečný materiál bude předložen 
k podrobné diskuzi,“ uvedla k přípravě koncepce 
vedoucí odboru školství Alena Lukášová. 
Všechny  fámy  o  rušení  organizací  rezolutně  od-
mítá i starosta města Michal Šmarda: „Pokud by-
chom dnes sloučili například základní školy, při-
šli bychom o značné peníze na platy učitelů a tím 
zhoršili kvalitu výuky. Současný systém totiž zvý-
hodňuje menší školy před většími. Sloučení Kul-
turního domu a ZUŠky je nesmyslné i z hlediska 
zákona.  Nepotřebujeme  revoluci,  potřebujeme 
sledovat plány vlády a připravit naše organizace 
na jejich dopady.“
I starosta však přiznává, že beze změn se do bu-
doucna  příspěvkové  organizace  neobejdou. 
Městské  organizace  by  se měly naučit  lépe  spo-
lupracovat. Měly by umět společně využívat své 
nemovitosti, koordinovat své činnosti a sdílet ně-
které služby. První z plánovaných změn se dotkla 
účetnictví, za které například Klubíčko a Zdisla-
va  platily  externím firmám  téměř  čtvrt milionu 
korun ročně. Dnes jim tyto služby poskytují účet-
ní z městských organizací a čtvrt milionu se tím 
ušetří.                                                                              vrk

Chystá se revoluce ve školství a kultuře?

V minulých letech byly v Novém Městě emotivní 
diskuze o tom, zda lidem vadí více sůl na botách, 
nebo zaprášené a špinavé cesty.
Rada města proto spustila neobvyklý experiment 
a rozhodla o rozšíření zimní údržby v některých 
lokalitách.
Solení městu sice výjimkou povolila již Fišerova 
vláda, radnice se ale k tomuto kroku nikdy neod-
hodlala. Nyní se radní rozhodli zkusit, jak bude 
solení ve městě vypadat. Na zkoušku proto letos 
budou touto metodou ošetřeny hlavní tahy měs-
tem.
Na základě reakcí občanů a stavu vozovek se pří-
ští rok rozhodne, zda město přistoupí ke změně 
technologie posypu.                                                   vrk

Fond rozvoje bydlení bude letos opět poskytovat 
půjčky. Občané Nového Města a okolí je mohou 
využít na opravy a modernizace rodinných a by-
tových domů a bytů. Pravidla pro použití účelo-
vých prostředků Fondu rozvoje bydlení umožňují 
v roce 2012 mimo jiné čerpat půjčku i na opravu 
nebo  rekonstrukci  výtahů  v  bytových  domech, 
dodatečnou  izolaci proti  zemní vlhkosti v  rodin-
ných i bytových domech, modernizace a opravy 
WC, koupelen, balkónů a lodžií. 
Podmínky  výběrového  řízení  pro  poskytnutí 
půjčky  z  prostředků  FRB  budou  od  5.  ledna 

Bude se během zimní
údržby ve městě solit? 

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení města 
Nového Města na Moravě v roce 2012

2012  vyvěšeny  na  úřední  desce  města  a  sou-
časně umístěny  i na webových stránkách úřadu  
radnice.nmnm.cz.  Tiskopisy  budou  k  dispozici 
na webových stránkách městského úřadu, poda-
telně nebo na finančním odboru města. Poslední 
den pro přijetí žádosti je 6. únor 2012. Následně 
v březnu 2012 budou žádosti projednány na zase-
dání Zastupitelstva města.
Případné  další  informace  poskytne  vedoucí 
finančního  odboru  paní  Věra  Strašilová,  tel.: 
566 598 330.
                               Informace finančního odboru MěÚ

Finanční skupina AXA ve spolupráci s nadací 
Křižovatka  darovala  novoměstské  Nemocnici  
tři monitory dechu. Zdejší dětské oddělení tak 
může lépe předcházet syndromu náhlého úmr-
tí  novorozenců  (SIDS).  Během  dvanáctileté 
spolupráce AXA s Nadací Křižovatka bylo čes-
kým nemocnicím darováno více než 180 moni-

torů dechu v celkové hodnotě přes půl milionu 
korun. „SIDS je stále nevyřešený problém, kte-
rý  ohrožuje  životy  novorozenců.  Monitoring 
dechu je prakticky  jedinou možností,  jak  jeho 
riziko  snižovat,“  uvedl  primář  dětského  od-
dělení Nemocnice v Novém Městě na Moravě, 
Jindřich Hauk.

Monitory dechu pro novorozence
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Adventní čas
ve Slavkovicích

Vítejte v naší fiktivní firmě!
Kde? Ve fiktivní firmě FF Epo Style, s.r.o., se síd-
lem Bělisko 295, Nové Město na Moravě. Jsme 
studenty  3.  ročníku  oboru  ekonomika  a  podni-
kání  ze  Střední  odborné  školy  v  Novém Městě 
na Moravě. 
Tuto firmu jsme založili 1. září 2011 a zabýváme 
se nabídkou oděvů pro manažerské a kancelářské 
profese. Zatím nás ve firmě pracuje 12 a na naši 
práci dohlíží p. uč. Zitová s p. uč. Nechutovou. 
Náš podnik se skládá z 5 oddělení: ředitelství: ře-
ditelka (Jana Hermanová) + asistentka (Andrea 
Sýkorová),  personálně-právní  oddělení  (Pavla 
Greifenthalová, Martina  Topinková),  účetní  od-
dělení (Tereza Sadecká, Eva Holá, David Krejčí), 
obchodní  oddělení  (Miloš  Juránek, Magda Sáb-
líková) a marketingové oddělení (Daniel Matuš-
ka, Soňa Vyplašilová, Aneta Žáková). Jednotlivá 
oddělení mají svého vedoucího, který zodpovídá 
za práci celého týmu a za své zaměstnance. 
Od  založení  naší  společnosti  až  do  dneška 
jsme  udělali  pořádný  kus  práce.  Veškeré  do-
kumenty  zasíláme  na  CEFIF,  což  je  Centrum 

fiktivních  firem  v  Praze,  se  kterým  spolupra-
cujeme  a  který  je  naším  kontrolním  orgánem.
CEFIF  reprezentuje  veškeré  fiktivní  úřady,  bez 
kterých  se  žádný  podnik  v  reálném  životě  ne-
obejde  (Živnostenský  úřad,  Obchodní  rejstřík, 
Sociální  správu,  Zdravotní  pojišťovnu  apod.). 
Naše  firma  je  již  zapsána  na  fiktivním  Živnos-
tenském  úřadě,  v Obchodním  rejstříku  a  na  Fi-
nančním  úřadě.  Navázali  jsme  také  kontakt 
s fiktivní bankou. Jiné fiktivní firmy nám posílají 
svoje nabídky, o  jejichž vyřizování se stará naše 
obchodní  oddělení.  Personálně-právní  oddělení 
zpracovalo  všechny  důležité  údaje  o  zaměst-
nancích,  personální  agendu  a  fiktivní  nájemní 
smlouvu  pro  ředitele  naší  školy.  Nezahálelo 
ani  marketingové  oddělení,  které  tvoří  propa-
gační  materiály.  Máme  již  svoje  jmenovky  pro 
zaměstnance,  vizitky  a  nyní  tvoříme  katalog 
a  webové  stránky,  což  je  dlouhodobější  záleži-
tost.  Ani  účtaře  nelze  pominout.  Mají  zpraco-
vané  mzdy  zaměstnanců  za  předchozí  měsíce 
a  věnují  se  komplexně  účetnictví  celé  firmy.  
V  listopadu  jsme  se  zúčastnili  školní  akce Den 
otevřených  dveří.  Na  naši  činnost  se  přišli  po-
dívat  žáci  základních škol  se  svými  rodiči, kteří 
naši  fiktivní  firmu  velmi  obdivovali. Naši  školu 
jsme  reprezentovali  i  na  Festivalu  vzdělávání 
ve  Žďáře  nad  Sázavou.  Chystáme  se  zúčastnit 
veletrhu  fiktivních  firem,  který  se  bude  konat 
v únoru 2012 v Brně.  Již nyní  se na něj pečlivě 
připravujeme.  Přihlásili  jsme  se  také  do  soutě-
že  „O  nejlepší  vizitku“,  kterou  pořádá  CEFIF. 
V příštím školním roce naši práci převezmou ko-
legové z třídy 2. EDO. Budeme se jim snažit pře-
dat firmu zaběhlou a dobře fungující. Doufáme, 
že se nám práce v budoucnu bude dařit alespoň 
tak dobře, jako se nám dařilo dosud. 

Pokud  vás  informace  o  fiktivní  firmě  zaujaly, 
PŘIJĎTE SE NA NÁS PODÍVAT V DEN OTE-
VŘENÝCH DVEŘÍ ve čtvrtek 12. 1. 2012!
Budeme se na Vás těšit.             FF Epo Style, s. r. o.

Zástupce z  Fiktivní firmy Magdalena Sáblíková, 
Jana Hermanová a Aneta Žáková

Nastal  čas  ozdobených  stromečků,  rozbalová-
ní dárků, vůně cukroví, na který  se  těší nejen 
děti, ale i dospělí. Čas shonu, úklidu a příprav 
jsme si  v Mateřské škole ve Slavkovicích zpří-
jemnili  výrobou  adventních  věnců.  Pod  ruka-
ma šikovných maminek vznikaly krásné věnce. 

Vánoční  atmosféru  jsme  si  naladili malým  vy-
stoupením dětí a občerstvením, které pro nás 
připravily  provozní  pracovnice. Že  se Vánoce 
objevují i v pohádkách, o tom nás přesvědčil J. 
Hrubec,  který  svými  dřevěnými  loutkami  zau-
jal nejen děti, ale i přítomné rodiče. 

V další netradiční „Hudební pohádce“ se děti 
seznámily  s  historií  a  vzhledem  jednotlivých 
hudebních  nástrojů.  Na  některé  nástroje  si 
mohly  děti  samy  i  zahrát.  K  předvánočnímu 
času nepatří jen klidné období, ale i strach dětí, 
aby je čerti neodnesli do pekla. I u nás ve škol-
ce se zastavil Mikuláš s čertem. V knize hříchů 
bylo napsáno hodně prohřešků. Děti se vykou-
pily básničkou nebo písničkou a čertovi nezby-
lo  nic  jiného,  než  odejít  do  pekla  s  prázdnou. 
A Mikuláš? Ten ukázal,  že  je hodný pán a dal 
dětem bohatou nadílku plnou vitamínů. 
V  Kulturním  domě  v  Novém  Městě  pro  nás 
připravili „Vánoční pohádku“, ve které,  jak  to 
bývá, zvítězilo opět dobro nad zlem. Na závěr 
jsme si všichni zazpívali koledy.

V  posledním  týdnu  jsme  se  dočkali.  Pod  stro-
mečkem  ozdobeným  výrobky  dětí  se  nám  ob-
jevila  velká  nadílka.  Při  rozbalování  jsme  si 
zazpívali  vánoční  písničky  a  těšili  se  na  další 
dárečky,  které  dostaneme  v  kruhu  rodinném. 
Předvánoční  čas  nám  rychle  uběhl  a  nám  ne-
zbývá nic jiného, než se celý rok těšit na další.
                                                                                   Kolektiv
                                                                      MŠ Slavkovice

Gymplík se stal symbolem soutěže pro žáky 5. a 9. 
tříd ZŠ, kterou již podruhé pořádá novoměstské 
gymnázium, letos v rámci aktivity Škola nanečis-
to. Pokud  žáci    nevyužili možnosti  zúčastnit  se 
zajímavých výukových aktivit  jednotlivých před-
mětů, mohou se nyní zapojit do probíhající zna-
lostní soutěže a sbírat gymplíky. Účastníky čeká 
kromě zajímavých otázek také nabídka pěkných 
cen. O ty se bude soutěžit i v Den otevřených dve-
ří gymnázia  v pátek 20.  ledna 2012.  Informace 
o pravidlech a průběhu soutěže najdete na www.

gynome.cz  .  Pro  zájemce  o  studium  připravuje-
me na čtvrtek 22. března 2012 přijímací zkoušky 
nanečisto, kde si pod vedením našich pedagogů 
mohou ověřit a zkontrolovat požadované vstupní 
znalosti.
Studium  na  gymnáziu  poskytuje  kromě  vzdělá-
vání také mnoho možností, jak se dozvědět více 
o životě kolem nás a smysluplně se do něj zapo-
jit.   Na našich stránkách se takmůžete aktuálně 
dočíst o všem, co je se studiem na gymnáziu spo-
jeno.  Kromě  vědomostních  a  sportovních  úspě-

chů jsou to z poslední doby např. překladatelská 
soutěž  Juvenestranslatores,  soutěž  ve  využívání 
geografických informačních systémů (GIS), pro-
jektová  výuka  v  anglickém  jazyce„Thanksgivin-
gDay“, soutěž piškvorkářů, setkání s hudebním 
kritikem  Jiřím  Černým,  preventivní  programy 
sdružení EZOP či beseda pro maturanty s našimi 
absolventy, nyní vysokoškoláky.
Věříme,  že nejen naše budoucí  studenty  tyto  in-
formace zaujmou.
                                                                       Mgr. Eva Řádková

Gymplík opět na scéně
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Mikulášské tvoření
v MŠ Drobného
Rok se s rokem sešel a už nám zase na dveře klepe 
advent. Pro nás všechny  je  to snad nejkrásnější 
čas v  roce. A začíná vždy  těšením se na Mikulá-
še, andílky a čerty, s kterými ale opravdu nejsou 
žádné žerty. A tak dřív, než se budeme tak trošku 
bát a zpytovat svoje svědomí, jsme se rozhodli, že 
letos tuhle povedenou trojici překvapíme a uspo-
řádáme  jim krásnou  výstavku. A  proto  jsme  vy-
hlásili v rámci spolupráce s rodiči rodinné tvoření 
na téma “MIKULÁŠ, ČERT ČI ANDĚL.“Každá 
rodina si mohla dle své fantazie a tvořivosti spo-
lečně doma vyrobit některou z těchto postaviček, 
materiál, velikost, zda to bude prostorové či ploš-
né,  tak  to  jsme nechali  zcela  na  domácích  tvůr-
cích. V průběhu tvoření nám děti s nadšením sdě-
lovaly,  jak  to u nich doma pokračuje,  co  vyrábí, 
a bylo vidět, že tím žije celá rodina, což bylo i na-
ším  záměrem.  Jaké  bylo  naše  překvapení,  když 
se nám začaly rodinné výtvory trousit do školky 
– bylo to prostě úžasné. Sešly se postavičky z pa-
píru, keramiky, ušité z látky, upečené perníkové, 
skleněné, a dokonce některé i z odpadního mate-
riálu! Bylo vidět, že i v dospělých rodičích zůstala 
spousta dětské fantazie a hravosti, a to je dobře. 
Všechny výrobky jsme si vystavili a po celou dobu 
adventu nám budou krásně zdobit  naši školičku. 
Děkujeme všem zúčastněným.
                                                                          Marta Juránková

Dalton v praxi
Vážení rodiče a zájemci o inovativní prvky ve výuce. Stále ještě nemáte představu o práci s daltonským 
plánem? Zveme Vás na „ Dny otevřených dveří“  a návštěvu daltonských bloků ve  všech  ročnících 
1. stupně a to ve dnech od 9. ledna do 20. ledna 2012 v těchto vyučovacích hodinách:

Dalton v praxi

Vážení rodiče a zájemci o inovativní prvky ve výuce. Stále ještě nemáte představu o práci 
s daltonským plánem?
Zveme Vás na „ Dny otevřených dveří“ a návštěvu daltonských bloků ve všech ročnících 1. 
stupně a to ve dnech od 9. ledna do 20. ledna 2012 v těchto vyučovacích hodinách:

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

1. A Kachlíková Ladislava 3. 3. 4. 3.

1. B Hubáčková Iva 2. – 3. 4.

2. A Sedlaříková Andrea 1. – 2. 2.

2. B Solařová Zuzana 3. 3.

3. A Svrčková Martina 2. 2.

3. B Gregorová Dana 4. 5.

3. C Špinarová Ilona 3. 2.

4. A Lüftnerová Anna 4. 4. 4.

4. B Zdražilová Lenka 5. 2. – 3.

5. A Bartošová Marie 3. 3.

Přehled začátku vyučovacích hodin

1. 2. 3. 4. 5.

7.40 – 8. 25 8. 35 – 9. 20 9. 40 – 10. 25 10. 35 – 11. 20 11. 30 – 12. 15

Pokud nemůžete dopoledne, nabízíme termíny v pondělí odpoledne a to 16. a 23. ledna 2012 od 
15 do 17 hodin.

Bližší informace na telefonu 566 618 187 ( od 1. 1. 2012 bude nové telefonní číslo 566 598 600) 
nebo na webových stránkách školy http:/zs2.nmnm.cz.

Dalton v praxi

Vážení rodiče a zájemci o inovativní prvky ve výuce. Stále ještě nemáte představu o práci 
s daltonským plánem?
Zveme Vás na „ Dny otevřených dveří“ a návštěvu daltonských bloků ve všech ročnících 1. 
stupně a to ve dnech od 9. ledna do 20. ledna 2012 v těchto vyučovacích hodinách:

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

1. A Kachlíková Ladislava 3. 3. 4. 3.

1. B Hubáčková Iva 2. – 3. 4.

2. A Sedlaříková Andrea 1. – 2. 2.

2. B Solařová Zuzana 3. 3.

3. A Svrčková Martina 2. 2.

3. B Gregorová Dana 4. 5.

3. C Špinarová Ilona 3. 2.

4. A Lüftnerová Anna 4. 4. 4.

4. B Zdražilová Lenka 5. 2. – 3.

5. A Bartošová Marie 3. 3.

Přehled začátku vyučovacích hodin

1. 2. 3. 4. 5.

7.40 – 8. 25 8. 35 – 9. 20 9. 40 – 10. 25 10. 35 – 11. 20 11. 30 – 12. 15

Pokud nemůžete dopoledne, nabízíme termíny v pondělí odpoledne a to 16. a 23. ledna 2012 od 
15 do 17 hodin.

Bližší informace na telefonu 566 618 187 ( od 1. 1. 2012 bude nové telefonní číslo 566 598 600) 
nebo na webových stránkách školy http:/zs2.nmnm.cz.

Přehled začátku vyučovacích hodin

Pokud nemůžete dopoledne, nabízíme termíny v pondělí odpoledne a to 16. a 23. ledna 2012 od 15 
do  17  hodin.  Bližší  informace  na  telefonu  566  618  187  (od  1.  1.  2012  bude  nové  telefonní  číslo 
566 598 600) nebo na webových stránkách školy http:/zs2.nmnm.cz.

Ve  středu  14.  prosince  2011  skončilo  dvouden-
ní pilotní ověřování výsledků vzdělávání v 5. a 9. 
ročnících  ZŠ  a  odpovídajících  ročnících  vícele-
tých gymnázií. Celkem se ho zúčastnilo 104 škol. 
Novoměstské  gymnázium  patřilo  k  vybraným 
školám, které měly za úkol ověřit technickou při-
pravenost testování. 
Standardy pro 5. a 9.  ročník vytvářely pracovní 
skupiny  složené  z  učitelů  z  praxe  a  odborníků 
z  vysokých  škol  a  dalších  odborných  pracovišť. 
„Je to jeden z nástrojů, který může posunout kva-
litu našeho vzdělávacího systému," říká k ověřo-
vání výsledků náměstek ministra pro regionální 
školství  Ladislav  Němec.  Na  našem  gymnáziu 
se  zúčastnilo  testování  30  studentů  kvarty,  což 

Pilotní ověřování na gymnáziu
je odpovídající ročník 9. tříd základní školy. Žáci 
prošli  testováním vědomostních znalostí v před-
mětech český jazyk, matematika a angličtina.Tes-
tování  proběhlo  v  elektronické  podobě  a  podle 
studentů,  kteří  se ho účastnili,  bylo bez  větších 
obtíží zvladatelné.
Hodnocení dvoudenního průběhu testování žáků 
našeho gymnázia ze strany České školní  inspek-
ce bylo kladné a sklidili  jsme pochvalu za celko-
vou připravenost. Výsledky  testů se studenti do-
zvěděli ihned po ukončení  a odeslání odpovědí. 
Testování žáků pátých a devátých tříd základních 
škol  plánuje  ministerstvo  školství  naostro  až 
na jaro 2014. Do té doby se uskuteční dvě gene-
rální zkoušky.                            PaedDr. Milan Pavlík

Čtěte nás aktuálně
na našich stránkách

http://noviny.nmnm.cz



8 / NOVOMĚSTSKO / LEDEN 2012

Halový turnaj mladších žáků
„O pohár starosty Nového Města na Moravě“
Dne 10. 12. 2011 se uskutečnil již 7. ročník tur-
naje v sálovém fotbale mladších žáků „O pohár 
starosty  Nového Města  na  Moravě“,  pořádaný 
klubem SFK Vrchovina. Turnaj byl velmi kvalit-
ně obsazen, zúčastnily se ho tři týmy hrající sou-
těž SPSM, což je nejvyšší žákovská soutěž v ČR: 
Jihlava,  Třebíč,  Havlíčkův  Brod.  Dalšími  třemi 
týmy byl Žďár nad Sázavou, SFK Vrchovina a FK 
Pelhřimov. Turnaj  se  stal  takovým neoficiálním 
mistrovstvím  kraje  Vysočina  v  sálovém  fotbale 
v kategorii. 
V  úvodním  zápase  turnaje  proti  týmu FC Vyso-
čina Jihlava jsme prohráli 0 : 4. V druhém zápa-
se proti  týmu FC Žďas Žďár nad Sázavou  jsme 
předvedli nejlepší výkon na turnaji a „rivala“ ze 
Žďáru jsme jasně přehráli 4 : 1. Škoda, že jsme 
na výkon, a především předvedenou hru při dal-
ších zápasech na turnaji nenavázali. S týmy Ha-
vlíčkova Brodu, Třebíče a Pelhřimova jsme vždy 
shodně prohráli  0 : 4.

V zápase o páté místo na turnaji nás čekalo „regi-
onální derby“ s  týmem Žďáru nad Sázavou. Zá-
pas se nám nevydařil, soupeř šel do vedení, nám 
se  sice  podařilo  vyrovnat,  ale  hráči  Žďáru  byli 
nebezpečnější,  lépe kombinovali a častěji zakon-
čovali. Žďár zvítězil 2 : 1 a skončil na páté příčce.
V utkání o třetí místo deklasoval Havlíčkův Brod 
tým z Pelhřimova 6 : 1 a obsadil třetí příčku. Ve fi-
nále hraném na 2x10 minut nastoupil tým Jihla-
vy proti Třebíči a po vyrovnaném průběhu utkání 
zvítězil tým Třebíče 1 : 0 a stal se vítězem 7. roč-
níku turnaje.
Závěrem bych chtěl říci, že se  jednalo o povede-
nou sportovní akci, kde byly k vidění vysoce kva-
litní týmové i individuální hráčské výkony. Turnaj 
byl výborně organizován a byl skvělou propagací 
žákovského fotbalu v kraji Vysočina.
Děkuji  vedení  klubu  SFK  Vrchovina  za  uspořá-
dání  a  organizaci  turnaje  a  všem  zúčastněným 
týmům a hráčům za předvedené výkony.

Výsledky týmu SFK Vrchovina v základní části 
turnaje:
1. SFK Vrchovina – FC Vysočina Jihlava 0 : 4
2. SFK Vrchovina – FC Žďas ZR
     4 : 1 (Šolc, Vašíček, Tomášek, Trojánek)
3. FC Slovan H. Brod - SFK Vrchovina 4 : 0
4. SFK Vrchovina – HFK Třebíč 0 : 4
5. FK Pelhřimov - SFK Vrchovina 4 : 0
Zápas o 5. místo:
1. SFK Vrchovina – FC Žďas ZR 1 : 2 (Hájek)
                                              trenér ml. žáků Roháček Petr

finále Jihlava (ve žlutém) s Třebíčí (v modrém)

Halová sezóna FAČR 2011-2012
V neděli 27.11 proběhlo ve sportovní hale v Třebí-
či základní kolo halové sezóny FAČR 2011-2012 
v kategorii ml. žáků, jehož se zúčastnil i tým SFK 
Vrchovina.
Výsledky týmu:
FC Vysočina Jihlava – SFK Vrchovina 5:0, SFK 
Vrchovina – Zbrojovka Brno 0:4, 1. SC Znojmo 
–  SFK Vrchovina  3:4  (branky:  Veselý  Vojtěch  2, 
Šolc  Tomáš,  Chalupa  Filip),  SFK  Vrchovina  – 
Prostějov 3:0 (kontumační výsledek – soupeř se 
nezúčastnil), HFK Třebíč  – SFK Vrchovina  6:2 
(branky: Veselý Vojtěch,  Trojánek Tomáš),  SFK 
Vrchovina – Sparta Brno 0:3
Tým skončil na celkovém 6. místě se skóre 9:21 
a šesti body. Všichni ze zúčastněných týmů hrají 
nejvyšší žákovskou soutěž. Byli jsme jediným tý-
mem hrající krajský přebor. Soupeři hráli s hráči 
ročníku  1999,  ovšem náš  tým byl  převážně  slo-
žen z hráčů ročníku 2000. 
Herně jsme na turnaji nepropadli, při  lepším ře-
šení v zakončení a vyvarování se  individuálních 
chyb při rozehrávce a zakládání útoku jsme moh-
li pomýšlet na lepší umístění. 
Chtěl bych poděkovat všem klukům za předvede-
né výkony, kterými dělají dobré jméno klubu SFK 
Vrchovina.                  
                                           Petr Roháček  trenér ml. žáků

V  sobotu  26.  listopadu  proběhlo  ve  sportovní 
hale v Třebíči základní kolo halové sezóny FAČR 
2011/2012 v kategorii starších žáků. Naše žáky 
jsme  do  tohoto  turnaje  přihlašovali  hlavně  pro-

to, že nám po zrušení žákovských divizí chyběla 
vzájemná konfrontace  se  špičkovými  týmy. Poz-
ději jsme zjistili, že v tomto turnaji jsme jedinými 
zástupci z krajských přeborů. Ostatní přihlášení 
hrají nejvyšší žákovskou soutěž. 
Nakonec  jsme  se  v  opravdu  silné  konkurenci 
osmi  týmů  umístili  na  slušném  6.  místě  a  ne-
chali za sebou silná družstva HFK TŘEBÍČ a 1. 
SC ZNOJMO. Všichni soupeři nastoupili pouze 
s  hráči  ročníku  1997. Náš  tým byl  z  větší  části 

starší žáci (trenér Jiří Plocek se svým týmem)

složen  z  hráčů  ročníku  1998.  Další  pozitivní 
věcí bylo, že v každém utkání dokázali naši hráči 
vstřelit alespoň jeden gól. Za předvedený výkon 
zasluhují  všichni  naši  hráči  velkou  pochvalu 
a především musím zmínit brankáře Petra Šmí-
du,  který  tým  mnohokrát  podržel.  Ještě  zbývá 
uvést střelce našich branek: 5x Michal Kyselý, 2x 
Jan Cacek, 1x David Ondra, Radek Blažíček, On-
dřej Dacer, Tomáš Plocek a Jiří Havelka.                                                                     
  Petr Dacer vedoucí družstva žáků SFK Vrchovina
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Ski adventure 2011

Biatlonový Austriacup
Ve  dnech  9.-11.  prosince  se  v  rakouských  Dolo-
mitech,  v  Obertilliachu  uskutečnily  biatlonové 
závody.  Těch  se  v  rámci  soustředění  zúčastnili 
i  novoměstští  biatlonisté,  trenérsky  vedení  Fran-
tiškem Kuchařem a Jiřím Žákem. Po oba dny se 
závodilo v rychlostním závodě, s  jednou střelbou 
vleže a jednou ve stoje.
V  kategorii  mladších  dorostenek  obsadila  Anna 
Tkadlecová  19.  a  9. místo,  v mladších  dorosten-
cích Martin Žák 16. a 19. místo, Viktor Beneš 27. 
a 28. místo. Ve starších dorostencích Jan Burian 
69.  a  73. místo,  Jakub Marshall  90.  a  82. místo, 
v  juniorech Lukáš Dostál 16. a 14. místo, Matěj 
Trávníček 43. a 40. místo. Michal Žák 35. místo 
a do nedělního závodu nenastoupil. 
K  tomu  Jirka  Žák  dodává:  ,,V  Obertilliachu 
jsme  absolvovali  dvě  jedenáctidenní  soustředění, 
a na závěr druhého vysokohorského pobytu jsme 
si  i  zazávodili.  Přestože  Obertilliach  leží  v  nad-
mořské výšce 1450 metrů, závodilo se na umělém 
sněhu  za  slunečného  počasí  při  teplotách  okolo 
minus 7 stupňů. V závodech každý den startovalo 
téměř 340 biatlonistů z dvanácti evropských států 
a reprezentantů z Koreje a Austrálie. Velmi dobrý 
výkon  předvedl  Lukáš  Dostál,  který  se  dokázal 
prosadit  i mezi o dva roky starší české  juniorské 
reprezentanty a má reálnou šanci startovat na ju-
niorském ME a MS. Spokojený mohu být i s umís-
těním mladších dorostenců. Za očekáváním skon-
čili  starší  dorostenci. O následujícím  víkendu by 
se mělo konat v Harrachově první kolo Českého 
poháru v biatlonu v kategorii dorostu a dospělých."

Sportovní klub Orientačních sportů Nové Město 
na Moravě Vás zve na dobrodružný závod dvojic 
na lyžích po Vysočině SKI ADVENTURE, který se 
koná 19.2.2012, centrum bude na Třech Studních. 
Vezměte s sebou kamaráda, kamarádku, manžela, 
manželku či jiného rodinného příslušníka a přijďte 
si vyzkoušet svoji psychickou a fyzickou odolnost! 
Nevyhrává  ten,  kdo  je  nejrychlejší,  ale  ten,  kdo 
zvolí nejlepší  taktiku. Záleží pouze na Vás, kolik 
toho  za  5  hodin  ujedete  a  jakým  tempem.  Více 
informací a přihláškový systém najdete na http://
www.ski-adventure.cz/2012/ Neváhejte  a  přijďte 
si dopřát nevšední zážitek.

Zlatá  lyže  je  znovu  zařazena  do  kalendáře  Svě-
tového  poháru.  Všichni  fandové  lyžování  se  již 
nyní těší na sobotu 11. února 2012, kdy v rámci 
„Zlatky“ se pojede závod mužů na 30 km a závod 
žen na 15 km klasicky. A v neděli vždy napínavý 
závod štafet mužů na 4 x 10 km a žen 4 x 5 km 
klasicky a bruslením. 
Tradiční  Zlatá  lyže  byla  dříve  neodmyslitelně 
spojena  i  s  Lyžařským  věnečkem.  Celé  genera-
ce  vzpomínají  na  neopakovatelnou  atmosféru 
na  tomto  věnečku,  který  býval  pravidelně  pořá-
dán ještě ve staré sokolovně. 
Společenská komise Organizačního výboru Zla-
té lyže, s finanční podporou města Nového Města 
na Moravě,  by  chtěla  navázat  na  tradiční  lyžař-
skou a společenskou atmosféru Zlaté lyže nejen 
historickým programem mezi závody Světového 
poháru, ale i obnovením Lyžařského večírku. 
Lyžařského  večírku  bychom  chtěli  také  využít 
na  setkání  žáků prvních  ročníků Sportovní  ško-
ly mládeže, která byla založena v Novém Městě 
na  Moravě  v  roce  1952.  Škola  pod  vedením 

prof.  Jiřího Beranovského byla založena výběro-
vým řízením žáků z celého okolí, byla základem 
sportovního školství v Novém Městě a vychovala 
celou  řadu  olympioniků,  účastníků  Mistrovství 
světa a Světových univerziád. Ale vychovala také 
většinu  úspěšných  absolventů,  kteří  se  zařadili 
do praktického života. 
Bohužel  neexistuje  již  žádný  archiv  žáků  pů-
vodních ročníků. Společenská komise OV Zlaté 
lyže tímto článkem využívá pozvání na Lyžařský 
večírek, který se uskuteční 11. února 2012 v no-
voměstském Kulturním domě a zve nejen všech-
ny absolventy Sportovní školy mládeže, později 
Sportovní  školy  dorost  a  Sportovních  tříd,  ale 
také  všechny  Novoměšťáky,  příznivce  lyžování 
i ostatních sportů jakéhokoliv věku. 
Vstupenky  na  Lyžařský  věneček  (kde  není  nut-
ností  večerní  róba)  si můžete  rezervovat  na:  ly-
zarsky.venecek@email.cz. V následujícím Novo-
městsku vám sdělíme další informace. 

Ladislav Slonek
Organizační výbor Zlaté lyže 

Tradiční lyžařský večírek bude obnoven

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

Do  novoměstského  sportovního  areálu  se  sjede 
světová  biatlonová  špička,  všechny  přední  týmy 
v nejsilnějších sestavách. Světový pohár 9. - 15. 1. 
v  biatlonu  je  více  než  testovací  soutěž  nově  vybu-
dovaného areálu, tratí světových parametrů a spor-
tovního  zázemí.  Je  to  předgenerálka  Mistrovství 
světa v roce 2013. Na biatlonový svátek se těší tisíce 
lidí. O neskutečné divácké kulise v Novém Městě 
na Moravě  se mluví  daleko  za  hranicemi ČR. Di-
váci letos v lednu uvidí téměř tři stovky závodníků 
z dvaatřiceti zemí. Sportovní zážitek bude přenášet 
devět  televizních společností. Na místě bude stov-
ka novinářů a fotografů z celého světa. Vstupenky 
zakoupíte už  teď na stránkách: www.biathlonNM-
NM.cz (1 den á 140 Kč). Během závodů bude ulice 

Vlachovická uzavřena a povolen bude vjezd pouze 
pro  akreditované  účastníky.  Dopravu  do  areálu 
bude zajišťovat kyvadlová doprava z Nového Měs-
ta, která doveze diváky k vrátnici a.s. Medin. Jediný 
vstup  do areálu je po nové cyklostezce podél ulice 
Vlachovická, kde nad vybudovanými nadjezdy bu-
dou turnikety pro vstup do areálu. Tímto vstupem 
musí projít i pěší návštěvníci, kteří půjdou do areá-
lu od chaty Mercedesky. Udrží naši skvělou formu 
z úvodní prosincové série SP? Dokáže se ještě Ole 
Einar Bjoerndalen vrátit na výsluní? Přijďte fandit 
9. – 15. ledna!
Plánovaný doprovodný program: 
12.  ledna  -  náměstí  v Novém Městě na Moravě 
od  19.00  Marek  Ztracený  &  Band,  slavnostní 
předávání medailí, ohňostroj 
14.  ledna – náměstí v Novém Městě na Moravě 
od  19.15  Janek  Ledecký & Žentour,  slavnostní 
předávání medailí 
Na parkovišti pod sjezdovkou bude navíc každý 
den během závodu a po něm otevřen tzv Divácký 
stan pro 500  lidí  s občerstvením a hudební pro-
dukcí.

Světový pohár v biatlonu 9. - 15. leden 2012
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Mateřské centrum Zvoneček

Program Klubu seniorů

Po 2. 1.  2012
Cestopisné video 
Jídelna DPS od 15.00 hod 

Po 9. 1. 2012
Černá hodinka se zpěvem a povídáním
Jídelna DPS od 15.00 hod

Po 16. 1. 2012
Cvičení na židlích při hudbě
Jídelna DPS od 15.00 hod 

So 21. 1. 2012
Zájezd do Brna na operetu
PERIKOLA
Odjezd od KD ve 14.00 hod 
Cena 240 Kč  člen Klubu, 270 Kč  host 
Přihlášky na akcích Klubu v jídelně DPS

Po 30. 1. 2012
Vycházka k hotelu Horní Dvůr 
Sraz u Billy ve 14.00 hod                 

Kino

11. 1. v 17.30 hod. Kocour v botách
(USA 2011, dobrodružná komedie, český dabing, 
90 min, přístupný, 70 Kč)

14. 1. ve 20.00 hod. Mistrovský plán
(USA  2011,  akční  komedie,  české  titulky,  104 
min, přístupný, 70 Kč

18. 1. v 17.30 hod. Velká vánoční jízda
(Velká  Británie  /  USA  2011,  rodinná  komedie, 
český dabing, 98 min, přístupný, 70 Kč)

21. 1. ve 20.00 hod. Perfect Days
- I ženy mají své dny 
(ČR 2011, komedie, 110 min, přístupný, 70 Kč)

25. 1. ve 20 hod. Vyměřený čas
(USA 2011, sci-fi thriller, české titulky, 109 min, 
do 12 let nevhodný, 70 Kč)

28. 1. ve 20.00 hod. Nevěstinec – filmový klub
(Francie 2010, psychologické drama, české titul-
ky, 122 min, do 15 let nevhodný, 70 Kč)
Přelom devatenáctého a dvacátého století - obdo-
bí velkých sociálních změn - postihl také proslulé 
pařížské nevěstince. Uzavřenému světu, v němž 
se na  jedné straně nabízela krása a potěšení ale 
i ponížení a bolest, hrozil zákaz.
Francouzský režisér Bertrand Bonello vyšel v pří-
běhu o „vzpomínkách z nevěstince“ ze současné 
sociologické studie o pařížských „domech lásky“ 
na  přelomu  století.  Filmový  obraz  prostitutek 
a jejich zákazníků zbavil lechtivého a povrchního 
pozlátka,  který  nahradil  o  poznání  živočišnější 
atmosférou. Do popředí  se dostávají autentické 
osudy dívek, jejich rivalita i přátelství, ale i dobo-
vé volání po obratu k rádoby humánnější společ-
nosti.

Lysina lenina

O.s. Lysina lenina s radostí oznamuje, že divadel-
ní festival
Sbírka motýlů 2012: Božská komédyje
(7. - 9. června) už se chystá. Letošním patronem 
bude filmový a divadelní herec Petr Vaněk.
Sledujte aktuality na:
http://sbirkamotylu.lysinalenina.cz/

9. 1. 2012
Cvičení s dětmi od 9.00 hod.
Veselé    cvičení  pro  nejmenší  děti.  Tentokrát 
na téma zima. Naučíme se spoustu nových říka-
nek. Vede: Leona Pivková
Vstupné: 30 Kč

16. 1. 2012
Múzička od 9.00 hod.
Setkání malých  dětí  a  jejich maminek  na  téma 
hudba.  Náplní  budou  hudební  hry,  improviza-
ce na jednoduché hudební i nehudební nástroje, 
společné zpívání, techniky muzikoterapie.
S sebou: 2 šátky
Vede: Jana Kabrdová
Vstupné: 30 Kč

23. 1. 2012
Keramické tvoření od 9.00 hod
Pojďte  si  zkusit práci  s  keramickou hlínou a  vy-
tvořit  jednoduchý  svícen. Výrobek  budeme  zdo-
bit engobami. 
Vede: Bc. Alena Sobotková
Vstupné: 30 Kč   

Divadla pro děti

Novoměstská kulturní zařízení myslí s kulturním 
programem i na nejmenší a chystá pro děti a  je-
jich rodiče šňůru divadelních představení. První 
je připraveno už na neděli 8. ledna. Od 15.00 hod 
se představí Kutilové aneb Jak se staví dům z br-
něnského  divadla Polárka. Dva  kamarádi,  kteří 
umí každý ode všeho trochu, se jednoho dne roz-
hodnou, že si postaví dům svých snů. Do práce 
se vrhnou se spoustou nadšení – jak by taky ne, 
vždyť mají oba zlaté české ručičky. Jak na to? To 
taky vědí moc dobře – přece: dvakrát měř a  jed-
nou řež! Ale ouha! Oblíbené postavičky Pat a Mat 
ožívají. Jednotná cena je 50 Kč na osobu, děti do 3 
let zdarma. A máte se na co těšit, divadla budou 
každých 14 dní ( 8.  ledna, 22.  ledna, 12. února, 
26. února, 10. března a 25. března).

Skutečně  luxusní  hudební  zážitek  si  nenechte 
ujít 23. ledna v novoměstském Kulturním domě. 
Od 19.30 hod začíná koncert fenomenálního čes-
kého zpěváka Dana Bárty, držitele Ceny akade-
mie populární hudby Anděl a několikanásobného 
zpěváka roku různých hudebních soutěží. 
Skupinu  Illustratosphere  tvoří  výběr  špičko-
vých  muzikantů.  Vstupenky  můžete  zakoupit 
v předprodeji v Horáckém muzeu: 566 598 760 
za 230 Kč nebo přímo na místě za 270 Kč.

Hudební lahůdka
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další zpravodaj

minibazar

z matriky

narozené děti

manželství

úmrtí

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

Pronajmu v nově zrekonstruovaném bytě 2 + 1 
v centru NM, jeden pokoj s kuchyní a příslušen-
stvím, vše nové, nájem 3500/měs, nejlépe jedné 
osobě, tel.: 728 570 850.

Prodám  dětský  šlapací  traktůrek  s  vlečkou. 
Úplně  nový  –  nešťastný  dárek  –  dvě  stejné 
hračky.  Původní  cena  2.600 Kč,  nyní  2.000 Kč. 
Jedná  se  o  větší  typ  s  posuvnou  sedačkou. Tel.: 
739 464 766.

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 lin-
ka + spotřebiče. Tel.: 602 507 173.

Prodám byt 1+1 v Novém Městě na Moravě, tel.: 
604 734 355.

Koupím rodinný dům v Novém Městě na Moravě 
a v jeho okolí, tel.: 604 734 355.

Daruji plně funkční psací stroj Consul, cca 20 let 
starý, s kufrem, málo používaný.
Tel.: 604 302 749.

Prodám dřevěnou rozkládací dětskou ohrádku / 
4-dílnou/, cena 350,-. Tel.: 731 465 353.

Koupím byt. Platím hotově. Sms: 777 906 079. poděkování

Jakub Gloziga
Jan Strašil
Martin Sokolíček

21.10.
30.11.
13.12.

19.11.  Ivana Skalníková - Jiří Vařák

29. 11.
2. 12.
9. 12.

10. 12.
15.12.
16.12.
17.12.
17.12.

Děkuji Oddělení ortopedie  v  Nemocnici  v  No-
vém Městě na Moravě pod vedením pana primá-
ře  MUDr.  Jaromíra Chroustovského,  celému 
týmu  lékařů,  všem  sestřičkám  a  zdravotnímu 
personálu za pěkný a lidský přístup nejen ke mně, 
ale  ke  všem  pacientům.  Také  bych  chtěla  po-
děkovat  MUDr.  Miroslavu Meduňovi  a  paní 
MUDr. Věře Němcové z oddělení ARO. 
                              Moc děkuje Ludmila Dostálová, DSP

Dne 7. prosince 2011
uplynul 1 rok
od tragické smrti
mého milovaného
dvacetiletého syna
Miroslava Nováka
 
S láskou vzpomíná
táta a Jolanka

Dne 10. prosince jsou to již 3 roky, co nás nečeka-
ně opustil náš tatínek, dědeček a bratr pan
Milan Šír
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Stále vzpomínají Monika a Stanislav Šírovi, vnou-
čata Paty a Sam, sestry Vlasta a Mirka
s rodinami, bratr Dušan a MUDr. Petr Vrbecký

Nezemřel jsem, neboť 
vím, že budu stále žít 
v srdcích těch,
kteří mě milovali.

Dne 12. prosince jsme 
vzpomněli
druhé smutné výroční 
úmrtí našeho tatínka
pana Jaromíra Doležala

S láskou vzpomínají manželka, děti s rodinami
a rodina Doležalova 

Prosím vzpomeňte
s námi na první výročí 
úmrtí
Radka Klímy 
(*25.12.1976),
který zemřel dne
5. ledna 2011

rodiče Klímovi
a sestry s rodinami

Koncem minulého 
roku by se dožil 70ti 
let náš milovaný
manžel a táta 
Milan Bizoň 

S láskou vzpomíná 
rodina

Další číslo měsíčníku Novoměstska bude mít uzá-
věrku v pátek 20. 1. 2012, do distribuce se dostane 
nejpozději 1. 2. 2012.
Vaše  příspěvky  a  inzerci  posílejte  na  interneto-
vou adresu zpravodaj@nmnm.cz nebo je můžete 
zanechat  v  kanceláři  Kulturního  domu, Městské 
knihovně nebo Horáckém muzeu. Textové příspěv-
ky prosíme ne delší jak 20 řádků v textovém editoru 
velikostí písma 12. Fotografie nebo loga připojujte 
jako samostatné přílohy, nevkládejte do textu.
Případné dotazy směřujte na:
tel: 722 905 756
(redaktorka Veronika Klapačová). 

Prodám byt 2+1 na ulici Tyršova v N. Městě. Byt 
je  před  částečnou  rekonstrukcí  –  bytové  jádro. 
Tel.: 733 164 149.
Prodám patrovou postel, psací stůl,  levně – stě-
hování. Tel.: 776 231 066.

Prodám kachlová kuchyňská kamna – bílá, pra-
vostranný vývod. Tel.: 604 303 516, 566 615 643.

Prodám  stolovou  okružní  pilu,  výklopný  stůl, 
výška stolu 83 cm, průměr pilového kotouče 300 
– 400 mm, 2800 ot/min.
Tel.: 604 303 516, 566 615 643.

Prodám kuchyňský kombinovaný sporák bílý, 3 
roky starý + 1 až 3 ks láhve PB. Tel.: 604 303 516, 
566 615 643.

Prodám doma dělanou rotační svářečku, stejno-
směrný proud, plynulá regulace proudu, svařuje 
do průměru elektrod 3,15 mm. Tel.: 604 303 516, 
566 615 643.

Prodám kompresor + motor 2,2 KW + 2x vzduš-
ník (1x vzdušník s podvozkem – 25 l, 1x vzdušník 
50l nový). Tel.: 604 303 516, 566 615 643.

Prodám piáno August Förster, rok výroby: 1930 
(pancéřovaná deska) Tel.: 731 286 890.

Prodám  zrekonstruovaný,  slunný  byt  3+1,  90 
m², v OV. Tel.: 606 711 345.

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

Jiřina Klímová (NMnM, 1937)
Jaroslava Vojanová (NMnM, 1927)
Stanislav Karpíšek (NMnM, 1941)
Josef Popelka (Maršovice, 1936)
Miroslava Hlaváčková (NMnM, 1925)
Věra Žilková (NMnM, 1935)
Jaroslav Kakač (NMnM, 1932)
Jaroslav Jaroš (NMnM, 1938)

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

Umím  účetnictví  OSVČ  (daňovou  evidenci) 
a  všechny  druhy  podvojného  účetnictví,  včetně 
roční rekonstrukce.
Tel.: 723 287 407.

Řádková inzerce
je zdarma
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V Lomnici  nad  Popelkou  byl  jednou  jeden  ob-
chodník  s  plátnem  jménem  Antonín  Šlechta 
a  ten  měl  tři  syny:  Antonína,  Petra  Augusta 
a  Jana.  Jak bylo v  těch dobách zvykem, poslal 
je do světa na zkušenou – na Moravu, do Čech 
a  do  Slezska.  První  odešel  na  vandr  nejstarší 
Antonín.  Na  své  cestě  se  neplánovaně  zamilo-
val a zůstal na Moravě. Druhý syn, Petr August, 
se na vandru dostal jen do nedalekého Libštátu, 
kde zrovna probíhala pouť. Zahleděl se do slič-
né mlynářské dcerky „Bajanory“ Tůmové a když 
se  jeho  rodina  proti  sňatku  postavila,  bez  po-
žehnání rodičů se s ní oženil. Nejmladšího Jana 
zastihla láska v Opavě, kde si vzal dceru „továr-
níka likérů“ a domů se také nevrátil. Obchodník 
si s hrůzou uvědomil, že se mu synové rozprchli 
do světa a že  tu není nikdo, kdo by převzal  ro-
dinný podnik a naučil se jeho znalostem. Záhy 
vypukla revoluce ve Francii a s jeho obchodem 
to  najednou  vypadalo  nevalně.  Ustaranému 
otci nabídl pomocnou  ruku odvržený  syn Petr 
August. Otec přijal  jeho pomoc, když zjistil sy-
novo nadání, předal mu i řízení podniku.
Připadá vám to jako pohádka? Vidíte, a přece se 
skutečně  stala,  i  když  to  bylo  trochu  složitější. 
Antonín Šlechta (1736-1818), cechmistr tkalců 
a primátor města Lomnice, měl celkem dvanáct 
dětí,  z  toho osm synů. Nejstaršími byli  skuteč-
ně Antonín (1763-1846), Petr August Dominik 
(1765-1839) a Jan (1771-1810). Poslední dítko, 
František  (1783-1860),  otec  slavného  lékaře 
Antonína rytíře Šlechty-Sedmihorského, se na-
rodilo, když bylo hrdému tatínkovi 47 let. Šlech-
ta uvažoval o předání podniku jednomu ze dvou 
starších synů. Po zklamání s Petrem Augustem 
nakonec vložil své naděje do Jana. Ten se ale 5. 
května  1799  v Opavě  oženil  s  Johannou Berg-
mannovou, s níž měl dceru Janu (* 17. března 
1800) a syna Hynka (* 4. března 1804) a domů 
se již nevrátil. Víc toho o Janovi nevíme.
Petr  August  Šlechta  se  vydal  na  vandr  roku 
1783. 20. listopadu 1784 si tehdy devatenáctile-
tý mladík vzal v Libštátě sedmnáctiletou Barbo-
rou Tůmovou. Usadil se v Lomnici, stal se kože-
luhem a teprve tři roky po svatbě se mu narodilo 
první ze čtyř dítek, dcera Filipína (1787-1789). 
Následovali  Antonín  (1790-1832),  Petr  Josef 
Karel  (1792-1886)  a  Barbora  (1793-1793). 
Po smíru s otcem využil kontinentální blokády, 
vyhlášené Napoleonem Bonapartem roku 1806 
a 18.  ledna 1808 založil firmu P. A. Šlechta & 
syn, jejíž plátno se záhy stalo v Evropě vítanou 
náhradou plátna anglického. Po zabavení jedné 
karavany se zbožím francouzskými vojsky roku 
1809 si Petr August vyžádal přijetí u císaře Na-
poleona, který mu škodu nahradil víc než desa-
teronásobně. Šlechtova úspěšná firma dostáva-
la zlaté medaile na mnoha zemských výstavách 

O třech bratrech
a přetrvala až do současnosti pod názvem Tech-
nolen.  Snad  jedinou  slabinou,  kterou  ve  stá-
ří  měl,  byla  láska  k  šampaňskému.  Jednoho 
dne mu při prohlídce dílny padla do oka láhev 
od  šampaňského a protože  si myslel,  že  je při-
pravená pro něj, bez obav se napil. V láhvi byl 
ovšem vitriol, který ukončil Šlechtův život. Jeho 
nejstarší syn Antonín se stal právníkem. Firmu 
tak převzal mladší Petr Karel, který se krom ji-
ného proslavil  i založením nedávno zrušeného 
cukrovaru  v  Hrochově  Týnci  a  roku  1859  byl 
povýšen  do  šlechtického  stavu  s  přídomkem 
„z Hrochova“.
Určitě  se  ptáte,  jak  historie  tří  bratrů  souvi-
sí  s  Novým  Městem  na  Moravě.  Vzpomínáte 
ještě  na  nejstaršího  z  nich,  Antonína?  Ten  se 
nakonec  usadil  v  Novém  Městě  a  stal  se  ob-
chodníkem s tabákem, tuto živnost prý převzal 
po svém tchánovi. Zpráv o něm nemáme mno-
ho. Z patrně prvního manželství s Annou Wei-
nerovou měl dceru Karolínu (1794/1796-1860). 
Jeho  druhou  ženou  byla  Anna  Marie  Tichá, 
vdova po Jakubu Tichém z Města Žďáru čp. 297 
(dům stál v horní části náměstí v bloku Špalíč-
ku). Svatební smlouva byla podepsána 10. října 
1824 ve Městě Žďáře, ale nevíme, kde se obřad 
konal. Když pětasedmdesátiletá Šlechtova žena 
19. května 1831 v Novém Městě zemřela, byla 
v matrice zemřelých zapsána jako Kateřina. 28. 
září  1824  si  Antonínova  dcera  Karolína  v  No-
vém  Městě  vzala  Karla  Vodičku  (1799-1855), 
výrobce nástrojů ze Žďáru. Rodina žila v dosud 
stojícím  domě  čp.  117  na  novoměstském  ná-
městí  spolu  s  otcem,  který  ho  roku  1829  kou-
pil. Z dětí Vodičkových se dospělosti dožili Petr 

a Antonín, Hilarius  zemřel  v  sedmnácti  letech 
na  tuberkulózu. Také dcera Marianna zemřela 
roku 1833 v osmi měsících.
Antonín Šlechta  zemřel 10.  června 1846 v No-
vém  Městě  a  pohřben  byl  o  tři  dny  později 
tamtéž. Podle pohřební matriky mu bylo 85 let. 
Trvalou  památku  na  něj  nám  zachoval  malíř 
František  Šír  (1804-1864),  který  portrétoval 
také obě jeho manželky a bratra Petra Augusta 
s  chotí.  Portréty  se  dodnes  dochovaly  ve  sbír-
kách Horáckého muzea v Novém Městě na Mo-
ravě  a  Městského  muzea  a  galerie  v  Lomnici 
nad  Popelkou.  Navštívíte-li  někdy  lomnické 
muzeum,  vzpomeňte  si  při  pohledu na  Šírovy 
portréty bratří Šlechtů  také na  třetího z bratří, 
Jana, jehož portrét se nám nedochoval.

Stanislav Mikule
Regionální muzeum města Žďáru n. Sáz.

Občané a vedení města se den po smrti Václava 
Havla sešli před Základní školou na Vratislavově 
náměstí u památníku T. G. Masaryka.
Na  počest  památce  bývalého  prezidenta  Vác-
lava  Havla  se  v  Novém Městě  na Moravě  přes-
ně  v  18.00  hodin  rozezněly  zvony  katolického 
i evangelického kostela.
„Jsem  rád,  že  jsme  se  ke  vzpomínce  na Václava 
Havla sešli právě u busty T. G. Masaryka a sym-
bolické  pro mě  bylo,  že místo  jsem nevybral  já 
ani  nikdo  z  radnice,  ale  sami  lidé,  a  to  tím,  že 
na  místo  už  od  neděle  nosili  svíčky,“  hodnotí 
vzpomínkovou  akci  starosta  Michal  Šmarda.  
Hymnu  zazpíval  barytonista Miroslav  Urbánek, 
sólista Českého filharmonického sboru Brno. 
Lidé  pak  zapalovali  svíčky  a  vyjádřili  soustrast 
s úmrtím Václava Havla v kondolenční listině. vrk

Pietní setkání k úmrtí
prezidenta Václava Havla 
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Dva kilometry  jižně od Nového Města  leží  v do-
líku mezi  kopci  s  dvěma    rybníky malebná  ves-
nička Petrovice s nadmořskou výškou 570 metrů 
nad mořem. Veškerá voda z obce vtéká do říčky 
Bobrůvky. 
Kdy  byla  obec  přesně  založena,  není  známo. 
První prokazatelný záznam je z roku 1397 ještě 
tehdy  pod  názvem Petrowicze.  Současný  název 
přišel až v  roce 1881. Petrovice mají  také mlýn, 
který stojí u říčky Bobrůvky. První zmínka o mlý-
nu je z roku 1492. Je to mohutná zděná barokní 
stavba.  V  roce  1543  byl  Petrovský  mlýn  ozna-
čován za nejbohatší  objekt  svého druhu v okolí. 
Od roku 1709 přibyla k mlýnu i pila. V roce 1957 
přešel mlýn ze soukromých rukou do JZD. O dva 
roky později byl mlýn znárodněn. Provoz mlýna 
se zastavil v roce 1980. V současné době je mlýn 
zpět v soukromých rukou a je chráněn památko-
vým úřadem.
Novoměstská vrchnost v roce 1741 dala poprvé 
zaměřit a zmapovat všechny pozemky na území 
Petrovic. Této práce se ujal geometr Křoupal.
V  roce  1749  obdržela  obec  pečeť,  je  na  ní  zob-
razeno  obilné  pole  mezi  dvěma  srpy,  které 
jsou  obráceny  ostřím  ven.  Opis  na  pečeti  zní: 
„PE:POCTIVI:OBCE:PETROVIC:1749“

V  roce  1850  byl  zvolen  první  starosta,  kterým 
se  stal  Jan  Šír.  Tehdy  měla  obec  382  obyvatel. 
Skončilo  období,  kdy  Petrovice  patřily  k  Novo-
městskému  panství  a  byly  začleněny  do  okresu 
novoměstského, kde byly do roku 1949, poté se 
staly součástí okresu Žďár nad Sázavou. Do roku 
1865 chodily petrovské děti do školy v Nové Vsi. 
V  tomto roce se Nová Ves vyčlenila z novoměst-
ského okresu a děti začaly chodit do školy v No-
vém Městě na Moravě.
V roce 1876 se rozhodli občané postavit zvonič-
ku na návsi. Její zvon zněl až do počátku druhé 
světové války, kdy byl zabaven. Nový zvon byl vy-
roben v roce1943 ve zvonařské dílně v Brně, váží 
45kg a je odlit ze zinkové slitiny.
Za pomoci občanů prošla zvonička v letech 1998-
2002 generální opravou.
Od 16. ledna 1898 mají Petrovice sbor dobrovol-
ných hasičů, který se stal ochráncem obce a nosi-
telem kultury.
Velký rozmach Petrovice zaznamenaly ve 20. stol. 
V  roce  1910  byla  započata  stavba  silnice  mezi 
Petrovicemi a Slavkovicemi. Stavba byla dokon-
čena za čtyři roky.
Petrovicím  se  nevyhnula  první  světová  válka, 
kdy  byla  nařízena  všeobecná  mobilizace  mužů. 
Z obce Petrovice padlo ve válce 15 mužů. Na pa-
mátku  jim občané postavili na návsi pomník se 
jmenným  seznamem  a  s  nápisem  „Poutníče, 
zvěstuj krajanům, že my za vlast mrtví ležíme, ja-
kož zákony kázaly nám.“

V  roce  1920  byla  požárem  poničená  kovárna. 
Na vlastní náklady dala obec postavit novou bu-
dovu, kterou v roce 1927 prodala mladému ková-
ři, rodákovi z Nové Vsi. Peníze z prodeje zaplatily 
dluhy vzniklé z elektrifikace obce.
Slavnostní den byl 1.8.1927,  kdy byla obec elekt-
rifikována a skončilo svícení lucernami. V domác-
nostech se začaly objevovat rozhlasové přijímače, 
které se brzy staly zdrojem zábavy a vzdělávání. 
Díky  poválečným  přesunům  bylo  v  roce  1931 
pouze 319 stálých obyvatel. 
Druhá světová válka již nebyla pro Petrovice tak 
tragická, zahynul pouze jeden občan.
V  roce  1957  bylo  v  Petrovicích  založeno  JZD. 
První družstevní stavbou byly slepičárna a most-
ní váha přímo ve vsi. Kravín pro třicet kusů dojnic 
byl přestavěn z kůlny. V roce 1964 byl dokončen 
kravín ke Slavkovicím pro 104 kusů krav  a  kůl-
na na slámu. V roce 1968 byla započata stavba 
sklepu na uskladnění brambor. Do roku 1973 se 
ještě postavily prasečáky a čerpací stanice. V roce 
1974  bylo  Petrovské  družstvo  sloučeno  se  Slav-
kovicemi, Radňovicemi a Jiříkovicemi. Od roku 
1976 jsou součástí JZD Nové Město na Moravě, 
kam spadá 13 vesnic.
Veřejného rozhlasu se obec dočkala v roce 1958.
V  letech  1961-1964  byl  vybudován  veřejný  vo-
dovod za přispění občanů, kteří odpracovali asi 
6000 brigádnických hodin.
Od roku 1969 Petrovice mají autobusovou čekár-
nu, která slouží dodnes. 
15.března  1973  bylo  vydáno  stavební  povolení 
na  kulturní  dům  a  za měsíc  začala  jeho  výstav-
ba,   která byla ukončena 31.října 1975, kdy byl 
zkolaudován  a  9.listopadu  slavnostně  otevřen. 
V  roce 1987 v budově přibyla dvoupodlažní pří-

stavba. Místní  občané  při  výstavbě  odpracovali 
více  jak  13  000  brigádnických  hodin  zdarma. 
Dnes  je  v  kulturním  domě  prodejna  Jednoty, 
knihovna, hasičárna a kancelář.
Od  1.7.1980  Petrovice  pozbyly  svou  samostat-
nost a byly sloučeny s Novým Městem na Mora-
vě. Po  tomto  roce vznikl  v obci občanský výbor. 
I když ztratil rozhodovací pravomoc, podařilo se 
jim v obci za pomoci okresního výboru a občanů 
vybudovat dešťovou kanalizaci a opravit komuni-
kace.
Další velký zlom přišel po roce 1989. Občanské 
výbory  se  přejmenovaly  na  osadní  výbory,  ma-
jetek se začal vracet zpět do soukromých rukou 
a začali  vznikat malí podnikatelé. Po  roce 1989 
nepřibyla v obci žádná nová obecní stavba. Osad-
ní výbory se zaměřily na opravy stávajícího obec-
ního majetku.
V  roce 1997  vznikl  v  obci  sportovní  klub,  který 
přinesl  oživení  mezi  mladší  generací.  Začal  se 
pravidelně pořádat turnaj v malé kopané „Ponor-
ka cup“, který proslavil Petrovice  i mimo okres 
Ždár. Spolu s hasiči se stará o kulturní chod obce. 
Společně připravují akce pro děti a mládež.

Od  posledních  komunálních  voleb  řídí  obec 
sedmičlenný  osadní  výbor,  který  si  předsevzal 
dva  velké  úkoly. Prvním  je  v  roce  2012 provést 
rekonstrukci střechy kulturního domu. Druhým 
úkolem je zahájit výstavbu kanalizace odpadních 
vod, která by zaručila další rozvoj obce.
Občanům Nového Města  a  místních  částí  chci 
popřát  mnoho  zdraví,  lásky  a  osobní  pohody 
v roce 2012.
                                                                             Lukeš Vlastimil 
                                                               Předseda OV Petrovice

Petrovice od vzniku po současnost
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Granty a příspěvky města na rok 2012
Žádostí  o finanční příspěvky pro  sport,  kulturu 
a  sociální  oblast  se  ve  stanoveném  termínu  se-
šlo  celkem  58.  Celkový  objem  požadavků  pře-
sáhl dva a půl milionu korun. Pověřené komise 
pečlivě  projednaly  a  vyhodnotily  došlé  žádosti 

Na  podporu  rozvoje  tříděného  sběru  odpadů 
proběhla  i  v  letošním  roce  na  Vysočině  tradič-
ní  soutěž  obcí,  kterou  vyhlašuje  Kraj  Vysočina 
a  nezisková  autorizovaná  obalová  společnost 
EKO-KOM, a.s.  „V hlavní  soutěži bylo   posuzo-
váno množství vytříděného odpadu a zároveň se 
hodnotila zaplněnost sběrných nádob ve vztahu 
k objemu nádob a četnosti svozu,  tzv. efektivita 
sledované  komodity.  Ve  vedlejší  soutěži  byl  sle-
dován  poměr mezi množstvím  vytříděných  vyu-
žitelných  složek odpadu bez kovů a množstvím 
směsného KO za celé období soutěže. Doplňkové 
soutěže se vztahovaly ke zpětnému odběru elek-
trozařízení,“ popisuje  zaměření  soutěží Zdeněk 
Ryšavý, radní kraje. 

HLAVNÍ  SOUTĚŽ  garantovaná  společností 
EKO-KOM,  a.s.  (jedná  se  o  komodity:  papír, 
plasty, sklo – čiré i barevné, nápojové kartóny) : 
kategorie měst nad 10.000 obyvatel: 
1. Havlíčkův Brod 782 bodů 
2. Nové Město na Moravě 771 bodů 
3. Jihlava 620 bodů 
VEDLEJŠÍ SOUTĚŽ - efektivita sběru tříděného 
odpadu - garantovaná společností 
EKO-KOM,  a.s.  -  jedná  se  o  komodity  :  papír, 
plasty, sklo – čiré i barevné, nápojové kartóny): 
kategorie měst nad 10.000 obyvatel : 
1. Nové Město na Moravě 116 bodů 
2. Velké Meziříčí 113 bodů 
3. Třebíč 105 bodů 
„Jsem rád, že se nám třídění daří a chtěl bych za to 
lidem moc  poděkovat.  Dobře  třídit  je  jeden  ze 
způsobů,  který  nám pomůže  k  tomu,  abychom 
nemuseli  zdražovat  poplatky  za  komunální  od-
pad,“ říká místostarosta Nového Města Stanislav 
Marek.                                                                             vrk

V soutěži
„My třídíme nejlépe“
Nové Město bodovalo

Návrh na rozdělení příspěvků na 2012

Oblast sportu a Tv (organizace s  200 a více  členy)

v tis. Kč

název I. 1250,- Kč/člen II. 750,- Kč/ člen III. 200,-Kč/člen celkem

SFK Vrchovina 160 57 36 253

Sportovní klub , Vlachovická ul. 68 18 49 135

TJ Nové Město 158 31 72 261

Celkem 386 106 157 649

Podpora sportu a tělovýchovy v NM na rok 2012

Organizace, sdružení, spolek… Příspěvek na činnost v tis. Kč

název I. 1250,-/člen II.750,- / člen III. 250,-/člen celkem

SFK Vrchovina 226,3 42,7 36,5 305,5

Sportovní klub 65 10,5 60,5 136

Tělovýchovná jednota 126,2 28,5 91,3 246

Celkem 417,5 81,7 188,3 687,5

Kritéria pro poskytnutí finančního příspěvku ze základního rozpočtu města:

1) musí se jednat o  NNO ( občanské sdružení, ….) se sídlem v NMNM

2)  minimální počet členů sdružení v I. kategorii  je 50 

3) minimální počet všech členů sdružení je 200

Mimořádné počiny na rok 2012

aktivita částka v tis. Kč žadatel

Zlatá lyže a pořádání závodů na evropské a světové úrovni 700 SK lyžování

Prezentace SFK Vrchovina v Moravsko-slezských fotbalových soutěžích 250 SFK Vrchovina

Účast členů TJ na mistrovstvích 100 TJ NMNM

Horolezecká expedice - výstup na Annapurnu 30 Jaroš

MS v přespolním běhu družstev 50 Unie rodičů

celkem 430

a  své  závěry navržených dotací  předložily Radě 
a Zastupitelstvu města ke schválení. Přiklepnuté 
finance jednotlivých žadatelů jsou v přiložených 
tabulkách. Zastupitelstvem prošel i návrh dotací 
na mimořádné počiny v roce 2012. 

kultura

žadatel název grantu projekt pož. ZM

1 Opera mladých-Jakub Pustina o.s., ZR Novoměstská tradice Festival J. Pustina a jeho hosté 7. roč. 35 20

2 Sportovní klub, NMNM Novoměstská tradice Lyžařský věneček 37 35

3 Komorní hudba dnes o.s., ZR Novoměstská kultura 2012 Novoměstské Slunohraní - 3. ročník 100 35

4 Lysina lenina Novoměstská kultura 2012 Novoměstská kultura u Pasáčka 40 30

5 Lysina lenina Novoměstská kultura 2012 Sbírka motýlů 2012: Božská komédyje 85 60

6 MANEOR, NMNM Novoměstská kultura 2012 Novoměstské hudební slavnosti 2012 86 60

celkem 384 240

sport

žadatel název grantu projekt pož. ZM

1 JUNÁK, Středisko Bílý štít Sportujeme pro radost .. Rozvoj dlouhodobé výchovné činnosti 9,8 8

2 Sdružení rodičů a přítel školy 1. ZŠ Sportujeme pro radost .. Školní liga na 1. ZŠ NMNM 9,9 5

3 SFK Vrchovina NMNM-Rad. Svratka Sportujeme pro radost .. O pohár starosty města 24 24

4 SFK Vrchovina NMNM-Rad. Svratka Sportujeme pro radost .. Liga Novoměstska v halové kopané 45,3 35

5 Sportovní klub Orientační sporty Sportujeme pro radost .. ČP MTBO 2012, MČR MTBO 2012 35 35

6 SFK Vrchovina NMNM-Rad. Svratka Zkvalitnění sportovišť Oprava a nátěr oplocení fot. Stadionu 50 50

7 SFK Vrchovina NMNM-Rad. Svratka Zkvalitnění sportovišť Rekonstrukce travnaté hrací plochy 50 50

8 TJ NMNM Zkvalitnění sportovišť Opravy topení v kuželně 38 38

9 TJ NMNM Zkvalitnění sportovišť Výměna části oplocení tenis. kurtů 20 20

celkem 282 265

sociální oblast

žadatel název grantu projekt pož. ZM

1 Sdružení NMNM o.s. Podpora výchovných, poradenských .. Občanská poradna NMNM 90 25

2 Sdružení NMNM o.s. Podpora výchovných, poradenských .. Dobrovolnictví ve Sdružení NMNM 42 20

3 Hospicové hnutí - Vysočina, o.s. Podpora péče o zdravotně postižené .. Hospicová péče v NMNM 180 140

4 DCHB - Oblastní charita ZR Podpora péče o zdravotně postižené .. Domácí hospicová péče 100 65

celkem 412 250

Granty 2012 (částky jsou uváděny v tis. Kč)

kultura

žadatel název grantu projekt ZM

1 Opera mladých-Jakub Pustina o.s., ZR Novoměstská tradice Festival J. Pustina a jeho hosté 7. roč. 20

2 Sportovní klub, NMNM Novoměstská tradice Lyžařský věneček 35

3 Komorní hudba dnes o.s., ZR Novoměstská kultura 2012 Novoměstské Slunohraní - 3. ročník 35

4 Lysina lenina Novoměstská kultura 2012 Novoměstská kultura u Pasáčka 30

5 Lysina lenina Novoměstská kultura 2012 Sbírka motýlů 2012: Božská komédyje 60

6 MANEOR, NMNM Novoměstská kultura 2012 Novoměstské hudební slavnosti 2012 60

celkem 240

sport

žadatel název grantu projekt ZM

1 JUNÁK, Středisko Bílý štít Sportujeme pro radost .. Rozvoj dlouhodobé výchovné činnosti 8

2 Sdružení rodičů a přítel školy 1. ZŠ Sportujeme pro radost .. Školní liga na 1. ZŠ NMNM 5

3 SFK Vrchovina NMNM-Rad. Svratka Sportujeme pro radost .. O pohár starosty města 24

4 SFK Vrchovina NMNM-Rad. Svratka Sportujeme pro radost .. Liga Novoměstska v halové kopané 35

5 Sportovní klub Orientační sporty Sportujeme pro radost .. ČP MTBO 2012, MČR MTBO 2012 35

6 SFK Vrchovina NMNM-Rad. Svratka Zkvalitnění sportovišť Oprava a nátěr oplocení fot. Stadionu 50

7 SFK Vrchovina NMNM-Rad. Svratka Zkvalitnění sportovišť Rekonstrukce travnaté hrací plochy 50

8 TJ NMNM Zkvalitnění sportovišť Opravy topení v kuželně 38

9 TJ NMNM Zkvalitnění sportovišť Výměna části oplocení tenis. kurtů 20

celkem 265

sociální oblast

žadatel název grantu projekt ZM

1 Sdružení NMNM o.s. Podpora výchovných, poradenských .. Občanská poradna NMNM 25

2 Sdružení NMNM o.s. Podpora výchovných, poradenských .. Dobrovolnictví ve Sdružení NMNM 20

3 Hospicové hnutí - Vysočina, o.s. Podpora péče o zdravotně postižené .. Hospicová péče v NMNM 140

4 DCHB - Oblastní charita ZR Podpora péče o zdravotně postižené .. Domácí hospicová péče 65

celkem 250

Granty 2012 (částky jsou uváděny v tis. Kč)
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Setkání  vedení  radnice  s  podnikateli  mělo 
letos  novou  podobu.  A  nekonalo  se  jen  jed-
no,  ale  hned  tři  setkání  za  sebou.  Akce  byly 
méně  oficiální  a  více  pracovní  než  v  minulých 
letech.  Vedení  města  se  totiž  setkalo  se  tře-
mi  skupinami  podnikatelů  a  živnostníků,  dle 
oboru  jejich  činnosti.  Tento  nový  styl  umožnil 
pozvat mnohem  více  účastníků. Někteří  z  nich  
dokonce uvedli, že na podobnou akci byli pozváni 
úplně poprvé. Otevřená diskuze, která se uskuteč-
nila za podpory Ministerstva životního prostředí 
ČR, se protáhla vždy na několik hodin. A o čem 
se diskutovalo? Starosta vysvětloval změny v pří-
stupu k rozpočtu města a snahu radnice o trans-
parentní veřejné zakázky. Úspory a  férová výbě-
rová  řízení podnikatelé většinou ocenili. Vedení 
města si však vyslechlo i kritiku. Terčem nelibosti 
se  staly  zejména  nedostatečné  investice  do  in-
frastruktury,  slabá  propagace  průmyslové  zóny, 
nedostatečná koncepce podpory místního podni-
kání a zvyšování nájmů v nebytových prostorách 
města. I největší kritici byli příjemně překvapeni 
ochotou starosty a vedení města přijímat kritiku 
a  otevřeně mluvit  o problémech a  chybách,  kte-
rých  se dle některých názorů,  radnice dopouští. 
A co na to radnice? "Je skvělé, že se podařilo vy-
tvořit atmosféru, ve které nám lidé otevřeně řekli, 
co si myslí. Jen tak mají podobná setkání smysl. 
Do  budoucna  bych  chtěl  podnikatele  zapojit 
do  rozhodování  města  víc,  než  tomu  bylo  zvy-
kem,“ zhodnotil průběh setkání starosta Michal 
Šmarda.                                                                            vrk

Multifunkční sportovní stánek -  i tak je nazýván 
novoměstský  areál  s  parametry  pro  pořádání 
Světových závodů. Stavební akce s názvem „Roz-
šíření  běžeckých  tras  na  Novoměstsku“  začala 
v březnu roku 2010 a následně v prosinci 2011 
v  areálu  slavnostně  přestřihli  pásku  zástupci 
kraje, města, stavební firmy, sportovního klubu 
a organizačního výboru. V první etapě výstavby 
areálu před mistrovstvím světa 2013 
a před Světovým pohárem 2012 jsou 
dokončeny stavby nových servisních 
buněk.  Po  nástavbě  tribuny  A  s  no-
vými  komentátorskými  stanovišti  se 
zvýšila  její  kapacita  na  téměř  1800 
míst, v součtu  je nyní k dispozici už 
8080  míst  na  hlavních  tribunách. 
Součástí  nových  staveb  je  podchod 
na stadion, přemostění potoka třemi 
lávkami s novou přístupovou stezkou 
pro diváky,  posílení  osvětlení  areálu 
splňující náročné parametry pro tele-

Nový areál a tratě světových parametrů 
vizní přenosy a nové ozvučení areálu pro diváky 
na tribunách. Úpravy areálu před MS v roce 2013 
ale ještě nekončí. Už v únoru po Světovém pohá-
ru v běhu na  lyžích  je v plánu stržení kapacitně 
nevyhovující  administrativní  věže.  Tu  nahradí 
nový  objekt  se  čtyřmi  nadzemními  podlažími. 
V jejich prostorách budou kanceláře a zázemí or-
ganizačního vedení rozhodčích.                             vrk

Město a podnikatelé
rovnocenný partner?
Do budoucna možná!

Příspěvek
pro MS v biatlonu
Zastupitelstvo města schválilo dotaci pro Spor-
tovní klub. Na projekt lyžařských tratí a nákup 
pásového  vozidla  pro  jejich  údržbu  poskytne 
necelých 7 milionů korun.
První etapa výstavby ve sportovním areálu byla 
finančně  pokryta  ze  100 %,  a  to  díky  dofinan-
cování z prostředků Nového Města na Moravě. 
Výstavba  samotného  areálu,  ve  kterém  bude 
MS biatlonu v roce 2013,  je podporována část-
kou cca 100 milionů korun z MŠMT, 60 milio-
ny z kraje Vysočina a o zbytku se předpokládá 
financování  z  jiných  zdrojů  včetně  příspěvku 
Nového Města na Moravě. 
Nově vybudované tratě budou sloužit nejen pro 
účely Mistrovství světa v biatlonu, ale následně 
i široké veřejnosti.                                                   vrk

Příspěvky 2012

kultura

žadatel aktivita RM

1 Farní sbor ČCE, NMNM příspěvek na činnost, nákup materiálu a pomůcek 30

2 Gohiral NMNM volnočasové aktivity dětí a mládeže 20

3 Novoměstský okrašlovací spolek, NMNM Zasazení šípkového keře P. Křičky, tvorba publikace 11,5

4 Sdružení rodičů Čtyřlístek, NMNM podpora aktivit pro děti v předškolním věku 10

5 Veselá sedma, NMNM nákup hudebních nástrojů, vybavení kapely, zajištění koncertů 15

6 ZO Český svaz chovatelů,NMNM oprava a údržba budov, výstav .fundusu, nákup cen 15

7 ZO Český svaz včelařů, Křídla dovybaveni arboreta a spolku, podpora včelařských kroužků 30

celkem 131,5

sport

žadatel aktivita RM

1 Sdužení hasičů Č,M,S, Okrsek č. 13 sportovní soutěže, cvičení, pořízení drobného majetku 15

2 BATT Klub, NMNM atletická příprava, pronájmy tělocvičen, soustředění 20

3 Orel jednota NMNM jednorázové sportovní aktivity 25

4 SDH NMNM soutěž O pohár starosty města - Memoriál Josefa Sokolíčka 20

5 Junák středisko Bílý štít, NMNM sportovní a další celoroční činnost skautů 20

celkem 100

sociální oblast

žadatel aktivita RM

1 ZO Svaz důchodců ČR, NMNM celoroční činnost 25

2 SONS, ZR zdravotní rehabilitace 5

3 MEDICOP- onkologický klub, NMNM ozdravné pobyty 5

4 Svaz neslyšících a nedoslýchavých zřizení poradny na NSS v NMNM 15

celkem 50

místní části

žadatel aktivita RM

Jiříkovice

1 Občanské sdružení Jiříkovice pořádání kulturních a sportovních akcí 5

Hlinné

2 SDH Hlinné pořádání kulturních a sportovních akcí 5

Maršovice

3 SDH Maršovice pořádání kulturních a sportovních akcí 8

Pohledec

4 Sdružení rodičů a přátel školy, Pohledec kulturní a společenská činnost 20

5 TJ HASA RACING TEAM Pohledec sportovní činnost, údržba tenisového areálu 4

6 TJ Pohledec nákup výstroje pro mládež, dopravu na utkání 30

7 ZO ČSŽ Pohledec pořádání kulturních a sportovních akcí 6

celkem 60

Slavkovice

8 Myslivecké sdružení Háj Slavkovice materiál pro výrobu hnízdních budek 2

9 SDH Slavkovice pořádání kulturních a sportovních akcí 10

10 TJ Slavkovice pronájem ledové plochy 10

celkem 22



16 / NOVOMĚSTSKO / LEDEN 2012

Přepisujeme kroniku
PŘIDEJ SE I TY!
Přepsáno  je  2743  stran,  zapojilo  se  73  přepiso-
vatelů. I přestože jsou všechny strany kroniky již 
rozeslány, máte  stále možnost  se do projektu za-
pojit.  Napište si o stranu na webových stránkách 
kroniky:  kronika@nmnm.cz.  Můžete  tak  získat 
k  přepisu  ještě  vrácené  strany.  Pokud  vytvoříte 
přepis i jen jedné strany, bude vaše jméno navždy 
zapsáno  v  záhlaví  přepsané  strany  elektronické 
kroniky,  tak neváhejte! Všem přepisovatelům dě-
kujeme a přejeme úspěšný rok 2011.  Eva Kulková    
                                     za Kulturní a společenskou komisi

Nová hasičská zbrojnice v Hlinném
Budova hasičárny v Hlinném už potřebovala generální opravu a dočkala se jí na podzim. Šlo o schválenou 
investiční akci pro rok 2011. Z rozpočtu na ni bylo uvolněno více jak tři čtvrtě milionu korun. Objekt ha-
sičské zbrojnice má novou sedlovou střechu a venkovní schodiště do nového půdního prostoru. „Zbroj-
nice už to opravdu potřebovala, jsme za ni v obci rádi. Konečně vznikly i prostory, kde se můžeme scházet 
a kam mohou lidé například chodit volit,“ spokojeně popisuje nový stav hasičské zbrojnice novoměstský 
místostarosta a předseda osadních výborů Stanislav Marek.                                                                                     vrk                                                                                                                                             
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Hospicové hnutí Vysočina Pomoc neslyšícím
a nedoslýchavým
Nezisková organizace Svazu neslyšících a nedoslý-
chavých KO Vysočina nabízí služby a péči bez roz-
dílu věku, rozsahu postižení či příslušnosti k jiné 
organizaci.  Jednou z hlavních náplní je poskytová-
ní informací a pomoci sluchově postiženým lidem, 
kteří trpí z důvodu své vady komunikačními, a tím 
i  informačními  bariérami.  Poradna  poskytuje  zá-
kladní orientace v oblasti sociální, pracovní nebo 
vzdělávací,  zprostředkují  tlumočnické  služby 
a připravují volnočasové aktivity nebo další doplň-
kové služby, jako je drobná údržba sluchadel, dis-
tribuce baterií ke sluchadlům nebo výměna baterií. 
Poskytování  sociálního  poradenství  je  bezplatné. 
Služby nabízíme sluchově postiženým i z Nového 
Města na Moravě a okolí.
Adresa poradny:
Dolní 165/1 Žďár nad Sázavou,
Pracovní doba:
Po 8-16 hod, Út 13-17 hod, Pá 8-16 hod.
Mobil:736 295 122 nebo  732 182 096, 
e-mail:snn.smetanova@seznam.cz,
snn.turkova@seznam.cz.

Hospicové hnutí – Vysočina, o.s. získalo kvalit-
ní vozidlo pro své terénní služby
Služby    poskytované  v  terénu  Střediskem  hos-
picové péče  v  Jihlavě –  domácí  hospicová péče, 
odlehčovací  služby  a  půjčovna  zdravotnických 
pomůcek  získaly  k  1.11.2011  významného  po-
mocníka. Patnáct  let staré,  již nespolehlivé vozi-
dlo bylo nahrazeno ne sice zcela novým, ale zato 
výkonným a kvalitním Fordem Tranzit. Stalo se 
tak  díky  Nadaci  Divoké  husy,  která  k  výtěžku 
našeho  jarního  benefičního  koncertu  v  Novém 
Městě na Moravě ve výši 60 tis. Kč přispěla stej-
nou částkou. K tomuto základu pak dalších 160 
tis.  Kč  přidal  KrÚ  Vysočina  z  Fondu  Vysočiny 
v rámci programu Investujeme v sociálních služ-
bách a nákup mohl být realizován. Oběma výše 
uvedeným  subjektům  patří  velký  dík.  Naše  ko-
legyně  tak budou mít  za volantem spolehlivého 
vozu  zimu  určitě  klidnější  a  nepochybně  bude 
mít  tato skutečnost pozitivní dopad  i na kvalitu 
zmíněných služeb.

Příspěvek Nadace OKD na platy zdravotníků 
v domácím hospici HHV
Nadace OKD podpořila v letošním roce zdravot-
nickou  část  služby  domácí  hospicové  péče  po-
skytované Hospicovým hnutím – Vysočina, o.s., 
částkou  321.  600 Kč  a  významně  tak  přispěla 
k pokrytí nákladů, které by  za normálních okol-
ností  určitě  měly  být  hrazeny  zdravotními  po-
jišťovnami. V případě HHV však tak činí  jediná 
–  Česká  průmyslová  zdravotní  pojišťovna,  které 
za to také patří náš velký dík. A protože poplatky 
za poskytované služby kryjí jen malou část vyna-
ložených  nákladů,  můžeme  jen  díky  získaným 
grantům a darům našich sponzorů a dárců v po-
skytování  domácí  hospicové  péče  pokračovat. 
Všem těmto podporujícím subjektům jsme velmi 
vděčni a zavázáni, především Nadaci OKD, jejíž 
příspěvek  byl  zásadní  z  hlediska  zachování  ply-
nulosti  a  celistvosti  naší  hlavní  služby.  Tato  na-
dace se ukázala být nejenom dárcem, ale vlastně 
partnerem, který se o financované projekty stará 

a  své  klienty  odborně  provází  všemi  úskalími, 
spojenými s administrací projektu. Na přístupu 
a  spolupráci Nadace OKD  je  zřejmý opravdový 
zájem pomáhat potřebným a jsme rádi, že jsme 
to v letošním roce mohli pocítit na vlastní kůži.

Návštěva asociace Omega 90 v  Luxemburgu 
členy občanského sdružení HHV
Na  pozvání  a  na  náklady  lucemburské  strany 
navštívili 3 členové Hospicového hnutí – Vysoči-
na, o.s., pod vedením předsedkyně občanského 
sdružení  p.  Zdeňky  Markové,  asociaci  Omega 
90  v  hlavním  městě  Luxemburgu.  O  organi-
zaci  a  zajištění  návštěvy  se  postaral  p.  Jaroslav 
Dočkal,  obětavý  příznivec  hospicové  myšlenky, 
rodák  z Vysočiny, nyní  již  dlouholetý  občan Lu-
cemburska. V jeho režii jsme tak mohli být přijati 
u  českého  velvyslance  v  Lucembursku  a  zúčast-
nit  se  benefičního  koncertu  Jaroslava  Svěce-
ného,  uspořádaného  p.  Dočkalem  ve  prospěch 
organizace Omega 90. Její návštěvě byl věnován 
v podstatě celý jeden den našeho tamního poby-
tu  a mohli  jsme  tak  získat  cenné poznatky a  in-
formace,  jaký  je  současný  stav  hospicové  péče 
v  Lucembursku,  ale  také  jaký  byl  její  postupný 
vývoj,  kterým  se  k  současnému  stavu  dospělo. 
Za zmínku stojí především skutečnost, že hospi-
covou péči z 85% kryje stát. U nás je podíl státu 
max.  do  60%  a  plnohodnotné  poskytování  této 
služby  je  tak možné  jen díky našim sponzorům 
a dárcům, díky kterým jsme byli finančně schop-
ni  pokrýt  náklady  zdravotnické  části  naší  péče. 
V Lucembursku je kamenný hospic jediný (Haus 
Omega) a zajistit zbývajících 15% rozpočtu pro 
něj není zásadním problémem.

Velkým  přínosem  byla  pro  nás  i  návštěva  palia-
tivního oddělení nemocnice Kirchberg. Takovéto 
oddělení  má  v  Lucembursku  každá  nemocnice. 
Závěrečná  prohlídka  starého Luxemburgu  byla 
pěkným završení celé naší návštěvy.
                                                              Ing. Petr Havlíček
                                             Hospicové hnutí - Vysočina, o.s.

V  průběhu  druhé  poloviny  roku  2011  zadalo 
Nové  Město  na  Moravě  zpracování  projektové 
dokumentace na Rekonstrukci a rozšíření objek-
tu Centra Zdislavy. Projekt zpracovává Ing. Jaro-
slav Rouš. Kromě rekonstrukce stávajících vnitř-
ních  prostor,  rekonstrukce  střechy  a  zateplení 
objektu  zahrnuje projektová dokumentace také 
realizaci  přístavby  ke  stávající  budově  Zdislavy. 
Díky přístavbě se rozšíří stávající prostory o jídel-

nu, výdejnu jídla, rehabilitační místnost, cvičnou 
kuchyň, sociální prostory a také bezbariérový vý-
tah. Město požádalo o dotaci z Regionálního ope-
račního programu Jihovýchod. O získání podpo-
ry z evropských peněz bude rozhodnuto na  jaře 
roku 2012. V  případě,  že  dotaci  získáme,  bude 
projekt podpořen dotací ve výši 70% z celkových 
uznatelných nákladů. Předpokládaná výše celko-
vých nákladů je cca 11 milionů korun.

Rekonstrukce a rozšíření objektu
Centra Zdislavy

Oznamujeme všem přátelům a kamarádům kula-
tého nesmyslu, že 27. ledna 2012 (pátek) 
pořádá  SFK  VRCHOVINA,  ve  spolupráci  s  fir-
mou Bohemia Breeding, tradiční fotbalový ples.
Místo: MKD Nové Město n/Mor.
Začátek 20.00 hod. Hudba: 4 Sýkorky.
Bohaté občerstvení a tombola. 
Vstupenky  (vstupné 75,-Kč + místenka 75,-Kč) 
budou  v  předprodeji  fa  Vrtal  -  nápoje  (budova 
Komerční banky), resp. u pokladny MKD
Pestrý doprovodný program. O půlnoci nás čeká 
hudební překvapení: PETR BENDE!!!
Reservace vstupenek na čísle mob. 725 676 567, 
nebo e-mail:sfkvrchovina@nmnm.cz
Srdečně  zvou  pořadatelé,  sledujte  náš  web:  
http://sfkvrchovina.nmnm.cz/

Ples fotbalistů
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Noviny Novoměstsko

na internetu:

http://noviny.nmnm.cz

Penízovka sametonohá

1. 1. 2012  MUDr. Jiří Žák
Poříčí 11, Velké Meziříčí, 566 522 442
7. 1. 2012 MUDr. Michaela Kulková
Strážek 80, 566 567 332
8. 1. 2012 MUDr. Zdeňka Janoušková
Závíškova 1, Velké Meziříčí, 603 206 336
14. 1. 2012 MUDr. Miloslav Michal
Studentská 7, Žďár nad Sázavou, 566 690 127
15. 1. 2012 MUDr. Miloslav Michal
Studentská 7, Žďár nad Sázavou, 566 690 127
21. 1. 2012 MUDr. Eva Brázdilová
Osová Bitýška 130, 566 536 712
22. 1. 2012 MUDr. Marwan Zrieka
Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 129
28. 1. 2012 MUDr. Eva Jurková
Poříčí 11, Velké Meziříčí, 566 522 442
29. 1. 2012 MUDr. Zdeňka Bajerová
Vratislavovo nám. 12, NMnM, 566 616 901

Aktuální pohotovost najdete i na stránkách
novoměstské nemocnice www.nnm.cz

stomatologická pohotovost

STAREDO s.r.o.
Maršovská 1358

 Nové Město na Moravě 592 31 

stavební firma přijme

vyučené zedníky na 
živnostenský list

nebo do pracovního 
poměru

Praxe podmínkou. 

Nástup dle dohody.

Kontakt:  
mobil:     724 143 323
tel./fax:  566 522 954

Penízovka  sametonohá,  někdy  sametka  a  nebo 
vánoční houba.
Fotografováno  15.12.2011,  v  Novém  Městě 
na Moravě na Německého ulici.                            Poj

Rada města Nového Města na Moravě
vyhlašuje

na základě § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 
Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích,

konkurzní řízení
na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace 

Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě
příspěvková organizace

Výhledy 526, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

Požadavky:
1) předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky školského zařízení a odborná kvalifikace podle zá-
kona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů
2) znalost školské problematiky a předpisů
3) organizační a řídící schopnosti
4) bezúhonnost a dobrý zdravotní stav

Písemně zašlete:
1) přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, příp. e-mail)
2)  úředně  ověřené  kopie  dokladů  o  nejvyšším  dosaženém  vzdělání  (diplom  včetně  vysvědčení 
o státní závěrečné zkoušce a případně doklady o dalším vzdělání)
3) výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců nebo doklad o jeho vyžádání
4) doklad o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele/ky 
5) doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem
6) strukturovaný profesní životopis
7) koncepci rozvoje a řízení DDM v rozsahu max. 3 stran strojopisu
8) čestné prohlášení v plném znění podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů (nedokládají uchazeči narození po 1.12.1971)
9) písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

Předpokládaný nástup do funkce: 1.3.2012

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete v termínu do 23. ledna 2012 na adresu:
Město Nové Město na Moravě, odbor školství, kultury, cestovního ruchu a sociálních věcí,
Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Obálku označit:  Konkurz DDM – neotvírat!

Bližší informace získáte:
Mgr. Alena Lukášová, vedoucí odboru ŠKSV MěÚ Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 
592 31 Nové Město na Moravě, tel: 566 598 420, e-mail: alena.lukasova@meu.nmnm.cz

Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené kompletními doklady (přihlášku, 
životopis, čestné prohlášení a koncepci rozvoje zařízení vlastnoručně podepište).

Vážení spoluobčané,

vedení města
Nového Města na Moravě

a zaměstnanci MeÚ
Vám přejí

co nejvíce zdraví,
úspěchů a pohody
v novém roce.
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Luční 413
Nové Město na Moravě
tel.: + 420 608 846 586
e-mail: andrea@harst.cz

Vratislavovo nám.9
Nové Město na Moravě
tel.: +420 566 615 066

PŘÍJEM OBJEDNÁVEK

J ŘÍ I NĚMEC - mobilní telefony
Klasická razítka, Reliéfní kleště
Datumová a číslovací razítka
Úřední razítka, Kulatá razítka pro znalce

Pásková razítka, Razítka do kapsy a v peru ...

Antibakteriální razítka MICROBAN
pro zdravotnická zařízení

VÝROBA RAZÍTEK
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