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Novoměstsko
Biskup Vojtěch Cikrle ve Slavkovicích vysvětil 

poutní kostel Božího milosrdenství a svaté Faustyny

V neděli 30. března, první neděli po neděli velikonoční, vysvětil 
brněnský biskup Vojtěch Cikrle nový poutní kostel ve Slavkovicích. 
Slavnostní událost sledovaly tisíce poutníků.

Kostel Božího milosrdenství a svaté Faustyny byl zbudován dle ná-
vrhu architekta Ludvíka Kolka. Náklady na výstavbu činily  9,5 mil. 
Kč. Celá částka byla získána z darů věřících, českých i zahraničních.

Interiér kostela zdobí obraz Bo-
žího milosrdenství. Jeho původ 
je spjat s vizí sestry Faustyny, 
během níž Kristus vyjádřil přá-

ní, aby byl takový obraz nama-
lován a rozšířen po celém světě. 
Obraz znázorňuje zmrtvýchvsta-
lého Krista, z jehož hrudi tryska-

jí  dva paprsky - červený a světlý. 
Červený  představuje krev, kte-
rá je životem duší, světlý papr-
sek znázorňuje vodu, která duše 
ospravedlňuje. Podle originálu 
od Adolfa Hily jej namaloval Mi-
livoj Husák.

V kostele je též uložen relikviář 
s  částí ostatků sv. Faustyny. 

Ve Slavkovicích budou dál kaž-
doročně probíhat dvě hlavní pou-
ti, a to k Božímu milosrdenství 
(termín: neděle Božího milosr-
denství, první po Velikonocích) 
a na podzim k uctění řeholni-
ce sv. Faustyny (termín:  neděle 
nejbližší 5. říjnu, který je výroč-
ním dnem její smrti). Menší pou-
ti jsou v průběhu roku plánovány 
na každou třetí sobotu v měsíci. 

Do budoucna se počítá s par-
kovou úpravou přírodního oko-
lí kostela a vybudováním křížo-
vé cesty ve stráni nad kostelem.  
Město k tomuto účelu městský 
pozemek propůjčí.

Eva Jašková, 
foto nahoře: Miloň Marek

Zastupitelstvo města
zasedá

22. dubna 
Hovory s občany 

od 15,30 hod.

Krátce
� Na současnou cestu do Himá-
lají obdržel novoměstský horole-
zec Radek Jaroš od města N. Měs-
ta  finanční příspěvek 30 tis. Kč.
� V souvislosti s rozhodnutím 
ředitelky ZUŠ Mgr. Evy Nepus-
tilové  odejít letos v červnu do 
důchodu jí rada města zatím ne-
oficiálně vyslovuje poděkování 
za zodpovědný a tvůrčí přístup 
k práci i za velmi příjemnou at-
mosféru, kterou se jí podařilo do 
práce celé školy vnést.
� Nové Město na Moravě bude 
v roce 2010 hostitelem Nových 
Měst Evropy. Termín akce je sta-
noven na 18. – 20. 6. 2010.

Prodej bytů zastaven? Ne!
Mezi občany N. Města se pro-

slýchá, že  byla pozastavena, nebo 
dokonce zastavena privatiza-
ce městských bytů. Místostarosta 
města Stanislav Marek tuto fámu 
jednoznačně popřel. Naopak, 
na zasedání zastupitelstva města 
dne 22. dubna bude  předložena 
již třetí žádost nájemníků sdru-
žených do družstva o odkoupení 
celé nemovitosti.

Rada města 
jen šestičlenná

Bezprostředně před XI. řádným 
zasedáním zastupitelstva města 
dne 18. března se vzdal členství 
v radě města zastupitel Luděk Se-
čanský. Vedení města naznačilo,  
že jeho rozhodnutí souvisí s při-
pravovanou transformací městské 
společnosti TS-služby s.r.o.

Transformace městských spo-
lečností byla na pořadu  XII. zase-
dání  zastupitelů dne 8. dubna. Na 
programu tohoto zasedání byla 
i volba nového člena rady měs-
ta. Podle platných koaličních do-
hod by se měl novým členem rady 
města stát zastupitel zvolený na 
kandidátce ODS.
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Blahopřání

Narození

Poděkování

Z Horáckého muzea

Klub seniorů

Nové služby v novoměstské knihovně

Úmrtí

Jubilanti

◆ V pátek 21. března  se uskutečnil 2. ročník akce „Velikonoce v Horác-
kém muzeu“. Svou zručnost zde  předváděli členové Horáckého sdruže-
ní lidových řemesel, ale nejen oni. Devět řemeslníků, rozmístěných ve 
všech prostorách muzea,  návštěvníkům nejen ukázalo, jak se co vyrá-
bí, ale také své výrobky prodávalo. Velký zájem byl o pomlázky i košíky, 
o perníky, dekorativní předměty z kukuřičného šustí a z vizovického 
pečiva, vyšívaná přáníčka, drátované ozdůbky – ale nejvíc se návštěv-
níci zajímali samozřejmě  o kraslice. A těch tu byl opravdu velký výběr 
– odrátované, dírkované, malované barevným voskem, zdobené vosko-
vou batikou apod. 
Většina návštěvníků (za celý den se jich tu vystřídalo téměř 500)  od-
cházela spokojena nejen s nakoupenými drobnostmi, ale hlavně s tím, 
že načerpali inspiraci pro vlastní tvorbu. 
Pro ty, které od návštěvy muzea odradilo nevlídné počasí, máme malý 
tip. Této akce se zúčastnil i štáb České televize - natáčel zde totiž repor-
táž pro pořad Folklorika, který se bude vysílat v sobotu 12. dubna  na 
ČT2 přibližně v 9.25 hod.   
◆ V pondělí 21. dubna od 16 hod. proběhne vernisáž výstavy výtvarného 
oboru ZUŠ Jana Štursy “Linie, barva a tvar”. Výstava potrvá do 25. května. 

Děkujeme redakci Novoměstska a pracovníkům Horáckého muzea za 
zveřejnění vzpomínky na městského stavitele pana Karla Šíra. Velmi nás 
potěšila. Pro pamětníky přikládáme fotografii rodinného domu pana sta-
vitele, pořízenou před rokem 1914. Mladší čtenáři zjistí, že se do dnešní 
doby dochoval beze změn. 

vnučky Mgr. Zdeňka Krauerová, Mgr. Hana Matulková

Poděkování patří všem, kteří svojí přítomností projevili soustrast
pozůstalým při rozloučení dne 7. března 2008 s paní Boženou Micha-
lovou.           děkují pozůstalí

Děkuji všem lékařům a sestrám z oddělení gynekologicko-porodního 
a ARO novoměstské nemocnice za skvělou péči o mou ženou při jejím 
nečekaně dlouhém pobytu v nemocnici.              Vít Křesadlo

Sňatek

 5. 3. Zuzana Křesadlová
 6. 3. Ondřej Hudeček
 12. 3. Ondřej Mrázek
 25. 3. Nikol Svobodová

13. března       Jana Škrlová
            Aleš Gregor

 2. 4. Karel Paseka 90 let
 2. 4. Marie Procházková 87 let
 6. 4. Anna Slámová 80 let
 12. 4. Anastázie Zavadilová 80 let
 15. 4. František Šajner 80 let
 18. 4. Věra Pekárková 93 let
 19. 4. Jiřina Stehlíková 80 let
 27. 4. Jaroslav Teplý 85 let
Všem jubilantům blahopřejeme!

 13. 3. Karel Brantl (1934)
 18. 3. Bohumila Čejková (1911)
 18. 3. Ing. Ferdinand Doležal (1941)
 22. 3. Miloslava Zadinová (1929)
 26. 3. Olga Ptáčková (1929)

Je to bezva zprávička,
narodila se vám holčička.
Přejeme jí hlavně zdraví,

ať ji život hodně baví.
Štěstí ať ji provází,

vyhne se všem nesnázím.
Ať má lásky dosti,

navrch spoustu upřímnosti.
V očích jenom třpyt a jas,

v puse extra silný hlas.
Ať vám roste jako z vody

a je z ní holka do nepohody!
Maminko, tatínku, přejeme vám 
vřele, ať se vaše Nikolka na celý 

svět stále jenom směje!
K narození dcery Nikolky naší 

kolegyňce Silvě a manželovi Da-
vidovi srdečně gratulují 

„ holky ze sociálky“

Upozorňujeme na možnost 
výpůjček hudebních nosičů CD. 
Naše nabídka zahrnuje hudbu 
jak vážnou, tak i populární, po-
čínaje například skladbami sta-
rých mistrů a konče průřezem 
hitů 70.-90. let 20. století. Bohu-
žel na své si zatím nepřijdou fa-
noušci tvrdého rocku a  punku. 
Každý návštěvník, který projeví 
zájem o půjčení CD, se prokáže 
platným čtenářským průkazem 

naší knihovny. Půjčení bude 
probíhat na oddělení pro do-
spělé čtenáře a bude bezplatné.
Náš fond začínáme obohacovat 
i o mluvené slovo na CD, kte-
ré dosud zajišťujeme z jiných 
knihoven. Tuto službu využívají 
především slabozrací a nevido-
mí uživatelé. Do budoucna by-
chom mohli čerpat i z vlastních 
zdrojů, což by bylo velké plus.

            MěK

Pěvec Vysočiny  - pan učitel Josef Jinek (*19. 3. 1933)
Často jdeme po stopách, kte-

ré jsou v nás zřetelné prožitím 
s někým blízkým. Uslyšíte ty 
zvučící šlépěje bez tónů, tvoří-
cí obraz známé osoby. Takovou 
vzpomínku zde zanechal náš 
pan učitel Josef Jinek. Trochu 
domácky jsme ho nazývali „Pe-
píkem Jínkovým“.  Měl veliký 
dar zpěvu a rozvinul ho a pou-
žil pro potěchu a prospěch dru-
hých. 

Jeho nádherně zabarvený, nos-
ný a klenutý hlas zdobil každé 
vystoupení, kterého se zúčast-
nil. Jako kdybych jej znovu sly-
šel znít v jeho sólové interpre-

taci Hálkových večerních písní, 
které zhudebnil Antonín Dvo-
řák. Podával je s takovou vnitř-
ní výpovědí, že se každému ve-
psaly do srdce: „Jeť srdce pěvců 
nejčistší…“ A na závěr: „Nej-
strašnější kletbou jest, když Bůh 
odejme zpěvy“.

Pepíkovo srdce bylo opravdu 
čisté, měl lásku lidí a našli jsme 
u něho opravdovou zbožnost. 
Ta byla popudem jeho úsilí, aby 
žádná kletba nevzala lidem zpěv 
a jeho požehnání.  Dnes vím, jak 
hluboce mě zasáhl jeho hlas, tře-
ba když zpíval duo s panem Gre-
plem, který měl pěkný baryton, 
bylo to tuším z Kupce Benátské-
ho. Tento zážitek mám dosud 
v živé paměti. Považuji to za veli-
kou čest, že jsem s ním mohl zpí-
vat ve sboru Smetana, zde v No-
vém Městě na Moravě. Nikdy 
nedal nikomu najevo nějakou 
nadřazenost, i když jeho hlas byl 
tak skvělý. 

Sama duše Vysočiny promlou-
vala jeho zpěvem, aby lidem bylo 
snazší překonat strasti žití. Kdo 
může zmapovat množství jeho 
vyzpívaných tónů i sebezapření, 
které musel prokázat k docíle-
ní mistrovského zpěvu. Pan uči-
tel Josef Jinek s panem učitelem 

Josefem Večeřou nadarmo nebyli 
kamarádi, převyšovali totiž prů-
měrnost o velký kus. Jako dvě 
světla, která nezhasla ani odcho-
dem ze světa, stále je patrný je-
jich odlesk. Dokonale se doplňo-
vali ve snaze povznést srdce lidí 
Vysočiny do výšin hudby a zpě-
vu i oslnivosti té nádhery. Byli 
přesvědčeni, že bohatství hudby 
a zpěvu patří zdejším lidem, tře-
bas všelijak ušlápnutým, plným 
právem. 

Jeho zpívání vsákly do sebe 
kostely Vysočiny, kulturní sály 
i auly. To vzdušné dotýkání zvu-
ků a hlasů tvoří tu vzrušenou 
vnímavou atmosféru těchto pro-
stor. I on do ní přispěl dechem 
svého zpěvu. Svatebčané si jis-
tě připomenou jeho hlas, kte-
rý podpořil jejich lásku při svat-
bách. 

Těžké chvíle nemoci jeho po-
sledních let se zdají neskutečně 
kruté a bezcitné. Kdo ale může 
dohlédnout do vyšších záměrů, 
kterými je řízený náš osud? On 
pro nás zůstane zářivým pěvcem 
Vysočiny, který je dobrým uka-
zatelem ke kráse zpěvu a života. 
Za zpěv, vyučování a přátelství si 
zaslouží náš dík.

Jiří Hubáček

Zpívánky
30. května v aule gymnázia

více informací v příštích číslech

po 14. 4. Společenské hry a kví-
zy, DPS, 16 hod.
po  21. 4. Vycházka na Brožkův 
kopec a  bowling, sraz ve 14 ho-
din u viaduktu Na Bělisku.
po 28. 4., Cvičení na židlích 
a chvilka zpěvu,  DPS, 16 hod.
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Kulturní dům

Klub maminek
Zvoneček

Horácká galerie
Kino

ZUŠ Jana Štursy
Dům dětí a mládeže

12. so ve 20 h.
Tajnosti
ČR/SR 2007, smutná komedie, 97 
min, od 12 let, 60 Kč - Den v živo-
tě pětačtyřicátnice, která zjistí, že 
nejen ona, ale i její blízcí mají své 
drobné tajnosti a tichá přání. 
16. st v 10 h.
Babička vypráví pohádku
58 min, animované pásmo, 15 Kč
16. st v 18 h.
ASTERIX a olympijské hry
Francie 2008, dobrodružná ko-
medie, český dabing, 117 min, 
přístupný, premiéra, 65 Kč - Co-
micsoví hrdinové se vracejí. 
22. út v 18 h., 23. st v 18 h.
Nejkrásnější hádanka
ČR 2008, pohádka, 98 min, pří-
stupný, premiéra, 75 Kč - Kdo 
uhodne tři hádanky, dostane 
princeznu. 
25. pá ve 20 h.
Once
Irsko 2006, romantický muzi-
kál, české titulky, 86 min, od 12 
let, 60 Kč – Píseň z filmu oceně-
na Oscarem

ne 13. 4., 17 hod. Venkov-
ská kapela, nedělní odpo-
ledne se známou dechovkou. 
Vstupné 70,- Kč
čt 24. 4., 19 hod. – Vysoká hra 

- detektivní komedie Roberta 
Thomase. Mistrně sehraný tým 
podvodníků se snaží o velkole-
pý podvod, který jim už několi-
krát vyšel. Točí se tu velké peníze, 
velké lži, city a nakonec i vraždy. 
Ovšem  oběť není zase tak hlou-
pá a bezmocná, jak se zdá, tu-
díž divák může očekávat nečeka-
né finále... Hrají: Pavel Trávníček, 
Uršula Kluková, Lucie Trnková, 
Hana Tunová, Rudolf Leitner, Pa-
vel Skřípal. Vstupné 170 a  160 
Kč, předprodej  Inf. centrum, tel.: 
566 650 254
ne 4. 5., 16 h. – Eva a Va-
šek, nedělní odpoledne, vstup-
né 120 Kč, předprodej v IC 
so 10. 5. – Den s harmonikou - 
od 10 do 18 hodin se bude konat 
výstava harmonik spojená s bur-
zou. Zde mohou zájemci harmo-
niku koupit, ale i prodat. Budou 
zde poskytovány odborné infor-
mace o harmonikách. Od 14 do 
18 hodin ve velkém sále zahra-
jí v programu „Harmonika pro 
dobrou náladu“ k poslechu i tanci 
harmonikáři z různých míst Čes-
ké republiky. Své umění zde před-
vedou i žáci vybraných ZUŠ. V 19 
hodin se bude konat koncert  Or-
chestru akordeonové akademie 
z Haguenau z Francie. Vstup-
né: 80 Kč. Předprodej  IC (tel. 
566 650 254) a v prodejně hudeb-
ních nástrojů Andante Žďár nad 
Sázavou (tel. 566 626 043). Pro-
jekt se uskuteční s podporou kra-
je Vysočina.

◆ Absolventský koncert žáků 
hudebního oboru, 17. dubna 
v 17 hod. v aule Gymnázia V. Ma-
kovského
◆ Absolventské vystoupení žáků 
literárně dramatického oboru I. 
a II. cyklu, 18. dubna  v 17 hod., 
sál ZUŠ Monseova ul. 
◆ Linie, tvar a barva: výsta-
va prací žáků výtvarného oboru 
ZUŠ J. Štursy, vernisáž výstavy 21. 
dubna v 16 hod. v Horáckém mu-
zeu
◆ Koncert velkého dechového 
souboru ZUŠáci, 25. dubna,  17 
hod. ve velkém sále KD 

■ Jan Steklík – Umění hry (do 18. května)
■ Miroslava Zychová – Věcí vidění (12. dubna – 8. června) Malířka vní-
má všední, obyčejné věci jako součást lidského života, jako svědky život-
ních dějů, jako tajemné objekty, žijící vlastním životem… Veristické po-
dání, technicky precizní malba a tematika obrazů Miroslavy Zychové  
přesvědčivě zachycují i naše zkušenosti a naši vizuální paměť. Po narození 
syna vtrhly na její obrazy plastové nafukovací hračky. Do zdánlivě prostých 
popisů směšně vyhlížejících syntetických figur zvířat vkládá metaforické 
přirovnání o zázraku lidského dechu, který oživí nafukovací monstrum. 
■ Vladimír Suchánek – Výběr z litografií (12. dubna – 1. června) Dílo Vla-
dimíra Suchánka je dialogem mezi vnímáním obrazu okolí a vytvářením ko-
nečného působivého tvaru. Ze všech možných technik grafické práce nej-
hlouběji studoval barevnou lavírovanou litografii. Z každého grafického listu 
Vladimíra Suchánka dýchá něha, snová nálada, báseň vtvarů a barev, záro-
veň jeho listy nepostrádají obrazové napětí a silný emotivní účinek. 
■ Pavel Tasovský – Komorní kovaná plastika (12. dubna – 1. června). Pa-
vel Tasovský o fenoménu železa a po staletí neměnnému postupu, formují-
címu nepoddajný materiál, říká: „Cílem mé práce je vdechnout do kovaných 
objektů své pocity, myšlenky, nálady, sny a prostřednictvím těchto děl, bez 
jakýchkoliv vlivů módy či podbízivosti, působit na sebe a své okolí. Kombi-
nace přírodního kamene a kovaného železa s rezavou patinou mi dává mož-
nost vyjadřovat myšlenky, kterými se zabývaly generace minulé i současné. 
Věřím, že myšlenky obsažené v mé tvorbě osloví i generace příští.“
■ Výstavy Miroslavy Zychové, Vladimíra Suchánka a Pavla Tasovského 
budou zahájeny v sobotu 12. dubna 2008 v 15 hodin koncertem Ame-
rické jaro. Návštěvníkům vernisáže se představí James Scott (flétna) 
a Jiří Levíček (klavír). Vstupné na koncert dobrovolné. 

14. 4. Dopoledne s mlékem aneb 
mléčný mejdan - povídání maji-
tele rodinné farmy, ochutnávka
15. 4. Cvičení pro krásnou po-
stavu a zdraví
16. 4. Rodinné a sourozenec-
ké konstelace - S psycholo-
gem o sourozeneckých vztazích 
a sporech
21. 4. Múzička
22. 4. Cvičení pro krásnou po-
stavu a zdraví
23. 4. Výtvarná dílnička pro 
menší a větší dětičky – výroba 
ozdobných špendlíčků a drob-
ných hraček za pomoci smršťo-
vací fólie

12. 4., 9,30 – Smaltování pro klu-
ky a holky. Společně si vyrobíme 
originální šperk, kterým můžete 
ozdobit svoje nové jarní tričko či 
mikinu. Vstupné 50 Kč.
26. 4. 9,30 – Sluníčkové tvoře-
níčko. Neznáš sluneční barvy 
a nebo pěnové barvy? Pojď zkusit 
jednoduchost tvoření s nimi. Tě-
mito barvičkami dosáhneme za-
jímavých efektů jak použitím ba-
rev samotných, tak jako doplněk 
v kombinaci s dalšími technikami 
S sebou: tmavé bavlněné trička či 
látku, přezůvky. Vstupné 50 Kč.

Benefiční koncert pro Klubíčko
vystoupí světový kytarový virtuos, skladatel, profesor AMU 

Štěpán Rak
2. dubna, 19,30 hodin, evangelický kostel 

vstupné: v předprodeji (v Inform.centru) 120 Kč, na místě 150 Kč

Hejkal má silný hlas a dobrý vkus
Po obnovení v loňském roce 

i letos proběhne festival dobré 
muziky Hejkal 2008. Odehraje se 
v sobotu 19. dubna  v 18 hodin 
v kině v Novém  Městě.  

Po lehké mateřské, či spíše ot-
covské odmlce se ukáže trampská 
Falešná karta. Je milé, že jeden 
z prvních jejích koncertů bude 
právě doma v N. Městě. Až z dale-
kého Liberce přijede akustické trio 
Daliboři v Čechách. Daliboři jsou 
dobří v Čechách, budou i na Mo-
ravě. Eliška Ptáčková & Her Lo-

vely Jazz Band – loňští návštěvní-
ci Hejkala vědí, jak tuze dobře tato 
pohledná mladice zpívá. Loni vy-
stoupila s kapelou svého táty, čle-
na známých a letitých „Copáků“. 
Letos přijede s partičkou jazzo-
vou. Program festivalu završí kon-
cert tria Hop Trop. Amazonka, 
Švrocák, Tři kříže a celá hroma-
da dalších písniček - mnohdy už 
se ani neví, kdo je napsal, a hrají se 
doma, u ohňů, v hospodách... Tato 
skupina už vystupuje skoro třicet 
let, stále ve stejné sestavě.

Kvalitní zvuk zajistí Mosner 
Sound. Na místě bude k zakou-
pení občerstvení. Vstupné - 120 
Kč. Festival Hejkal pořádá ob-
čanské sdružení Lysina lenina za 
podpory N. Města na Mor. a kra-
je Vysočina.                                 ll
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Hovory s občany
V centru města stále chybí WC, které by odpovídalo významu turis-

tického města, jakým N. Město chce být. Prozatímním řešením, zejmé-
na o víkendech, jsou dvě přenosná WC, jedno za budovou MěÚ, jedno 
mezi Horáckou galerií a Vinotékou. * Na dotaz, zda by bylo možno pře-
místit informační světelnou tabuli z kulturního domu do centra měs-
ta, odpověděla starostka města, že tato tabule je součástí projektu opra-
vy kulturního domu. 

Krátce
� Zájem rodičů o vítání dětí do 
života stoupá. Finanční dar pro 
miminko ve výši 1000 Kč způso-
bil, že se v letošním roce očekává 
zvýšený zájem o vítání.
� Výběrové řízení na obměnu bo-
rovic na Vratislavově nám. vyhrála 

firma JCZ. Z předpokládaných  973 
tis. Kč snížila cenu na 770 tis. Kč.
� S barevným Novoměstskem 
se čtenáři setkají přibližně za 
dva měsíce. První červnové číslo 
zpravodaje již bude mít barevnou 
titulní a poslední stranu.

Petice proti fotbalovým hřištím
Obyvatelé z ulic Mendlova a Pav-

lovova mají připomínky k budová-
ní dvou fotbalových hřišť v prosto-
ru pod zastávkou Českých drah. 
Obávají se hluku, problematického 

průjezdu stavebních strojů a poz-
ději fotbalových fanoušků  sídliš-
těm i omezeného parkování. Peticí 
se sepsanými připomínkami se za-
bývali zastupitelé dne 8. dubna.

První privatizované domy
Nájemníci z domů čp. 972 na 

Hornické ulici a čp. 1514 na Pavlo-
vově ulici se sdružili, založili druž-
stva nájemníků, oznámili a doloži-
li vznik právnické osoby a požádali 
o odkoupení zmíněných domů. 

Zastupitelé prodej obou bytových 
domů schválili.

Na programu jednání zastupitel-
stva dne 22. dubna se podobným 
způsobem bude rozhodovat o pro-
deji čp. 971 na Hornické ulici.

Likvidace bioodpadů
Rada města dne 31. března pro-

jednala a pozitivně přijala před-
běžný záměr zbudovat v N. Městě 
kompostárnu. Měla by  v budouc-
nu řešit čím dál problematičtěj-

ší a dražší likvidaci komunálního 
odpadu. Podrobnější projekt se již 
bude konkrétně zabývat  ukládá-
ním trávy a tříděním bioodpadů 
v domácnostech.

Likvidace bioodpadů
Státní finanční podpora ve výši 

400 tis. Kč bude v letošním roce 
použita k opravě objektů v památ-
kové zóně. Bude restaurována so-
cha Františka Palackého, opravena 
a od holubího trusu bude očiště-
na střecha Horáckého muzea, dal-
ší opravy se týkají měšťanských 

domů – čp. 4, 10 a 101 jsou domy 
soukromých majitelů, čp. 119 (Lé-
kárna u Salvátora) je v majetku 
města.

Zásadní část všech oprav hra-
dí majitelé, státní podpora na tři 
městské objekty činí 331 tis. Kč, na 
soukromé 89 tis. Kč. 

Smuteční síň pod Třemi kříži?
V rámci změn územního plá-

nu doporučili zastupitelé mimo 
jiné zařadit do změn návrh na 
zařazení plochy mezi evangelic-
kým hřbitovem a Třemi kříži do 
ploch „občanského vybavení“, 
připravit studii a nastavit para-
metry k umístění nového hřbi-
tova a smuteční síně. O výstav-

bu smuteční síně projevil zájem 
soukromý investor. 

Obecně lze konstatovat, že v pří-
padech, kdy má město předběž-
ný zájem o pozemky soukromých 
majitelů, je administrativně správ-
ný postup změny záměru územ-
ního plánu a pozdějšího jednání 
s majiteli pozemků.

Přímý přenos z jednání zastupitelů
Jednání novoměstských zastupite-

lů, v pořadí XI. řádné, bylo možno 
dne 18. března sledovat on-line na 
internetu. Tento první video přenos 
se uskutečnil za pomoci pracovní-
ků kraje Vysočina a je velmi prav-
děpodobné, že dle možností zapůj-
čí kraj Vysočina technické vybavení 
i k přenosu dalších jednání novo-
městského zastupitelstva města. 

Zmíněný záznam a případné 
další je možno najít v archivu zá-
znamů na http://meu.nmnm.cz 
(vpravo nahoře za odkazem Za-
stupitelstvo města). Dle statisti-
ky sledovalo první on-line přenos 
214 uživatelů.

On-line přenosy z jednání by 
mohly být odpovědí na připomín-
ku, která nikoliv poprvé zazněla dne 
18. března v Hovorech s občany – 
do zasedacího sálu MěÚ se často ne-
dostanou všichni občané, kteří mají 
zájem průběh jednání sledovat. 

Sály kulturního domu jsou sice 
kapacitně dostačující, ale s převo-
zem a instalací potřebné techni-
ky do KD se počítá pouze v pří-
padech, kdy se předpokládá 
opravdu mimořádná účast veřej-
nosti. On-line přenosy by proto 
mohly uspokojit veřejnost, která 
si přeje jednání sledovat, nikoli ak-
tivně diskutovat.

Letnice aneb vylévání studní
Tento název nese první z šesti 

městských slavnosti, které N. Město 
přeložilo jako celek „Lidové slavnos-
ti na Novoměstsku“ a získalo od kra-
je Vysočina grant ve výši 50 tis. Kč.

V pátek 16. května bude v Horác-
kém muzeu jako analogie vylévání 
studní - otvírání studánek otevřen 
vírský mlýnek. Dětský folklórní 
soubor Šípek předvede lidové pás-
mo zpěvů a říkanek zaměřené na 
otvírání studánek, které ukončí 

„Královnička“ vylitím džbánku čis-
té vody na vodní kolo mlýnku a tím 
tak  rozpohybuje rozličné výjevy 
dřevěných figur vodního mlýnku. 

Na Vratislavově náměstí bude 
probíhat Svatodušní jarmark 
- předvádění tradiční řemesl-
né výroby v různých materiálech 
(šetrný přístup k přírodnímu pro-
středí). A bude nabízeno moučné 
pečivo (k pochutinám tohoto ob-
dobí patří i „kosmatice“ neboli 

„matice“ - smažené květy černé-
ho bezu či akátu).

Podobné ozvláštnění a zatrak-
tivnění čeká i ostatní plánované 
městské slavnosti, které se časo-
vě kryjí s termíny dřívějších no-
voměstských jarmarků. V letoš-

ním roce to budou: 27. 6. Nova 
Civitas a řemeslný jarmark, 15. 8.  
Pouťové radovánky, 29. 8. Novo-
městský festival medu aneb slad-
ké ukončení léta, 17. 10. Šenkov-
ní slavnosti, 12. 12. „Ten vánoční 
čas….“

Z úspěšného grantu: Záměrem města je založit novou tradici každo-
ročně se opakujících sérií lidových slavností, které by nabízely pestrou 
mozaiku kulturního života spojenu s předváděním tradičních lidových 
řemesel. Námět pro konání lidových slavností vychází z historických 
podkladů oslav a lidových zvyků na Novoměstsku. V minulosti byly li-
dové slavnosti společně s jarmarky především událostí hospodářskou 
s vysokou společenskou a kulturní hodnotou. V současnosti bychom si 
chtěli připomenout a hýčkat kulturní tradice. Předávat je nastupujícím 
generacím a průběžně tak vytvářet silný pocit sounáležitosti občanů 
s místem, které je jejich domovem nebo příjemnou zastávkou v uspě-
chaném čase. Zachování kulturního dědictví pro budoucí generace je 
základním impulsem pro pořádání slavností, v průběhu celého roku na 
Vratislavově náměstí, které je památkovou zónou, v prostorách Horác-
kého muzea a Horácké galerie. 
Cílem projektu je:
1. Přiblížit život, práci a lidové zvyky předků horácké lidové kultury 

našim současníkům v rámci záchrany a oživení tradičních lidových 
řemesel a folklóru.

2. Zapojením místních kulturních souborů, spolků a organizací podpořit 
amatérskou kulturní tvorbu a vytvořit prostor pro jejich prezentaci.  

3. Rozvíjet estetickou a uměleckou tvořivost dětí a mládeže
4. Rozšířit letní kulturní nabídku na Novoměstsku a v kraji Vysočina.
5. Popularizovat výstavy, expozice a činnost Horáckého muzea a Ho-

rácké galerie. Ilustrační foto Martina Drápalíka - z archivu Horáckého muzea.
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Oddlužení - bezplatné informace poskytne Občanská poradna
Občanská poradna Nové Měs-

to na Moravě, člen Asociace ob-
čanských poraden ČR je jednou 
ze sociálních služeb realizova-
ných Sdružením Nové Město 
na Moravě.

Od 1. 1. 2008 vstoupil v plat-
nost tzv. Insolvenční zákon 
č.182/2006 Sb. Občanská po-

radna poskytuje občanům bez-
platné poradenství v mnoha 
oblastech (pracovněprávní pro-
blematika, důchodové a nemo-
censké pojištění, rodina a me-
zilidské vztahy, majetkoprávní 
vztahy, ochrana spotřebitele, 
bydlení atd.), nabízí své bez-
platné poradenství občanům i v 

problematice zadlužení a s tím-
to souvisejícím návrhem na od-
dlužení v souladu s výše uvede-
ným zákonem.

Kontakty: ob.poradna@centrum.
cz Občanská poradna Nové Město 
na Moravě, Vratislavovo nám. 12 
(budova polikliniky), 592 31 Nové 
Město na Moravě, tel. 566 616 121

po   12,30 – 17
st  8 – 12 12,30 – 17
pá 8 – 12
Kontaktní místo Bystřice nad 

Pernštejnem, Zahradní ul. 580 (bu-
dova polikliniky), 593 01 Bystřice 
nad Pernštejnem, tel. 566 688 227

út  8,30 – 12  12,30 - 17
čt  8,30 – 12  12,30 - 16

Přestěhování kosmetologické ambulance
Kožní oddělení v Nemocnici 

v Novém Městě na Moravě, pří-
spěvková organizace má od března 
tohoto roku v provozu kosmetolo-
gickou ambulanci, která je umíst-
něna  v nových prostorách gyne-
kologického pavilónu (l. patro).

Pacienti jsou objednáváni na te-
lefonním čísle 566 801 443 - kož-
ní ambulance. Ambulantní doba 
je pondělí až pátek od 13 do 15 
hodin nebo podle individuální 

domluvy. Provádí se poradenství 
a konzultace, dále úpravy nejrůz-
nějších kosmetických vad specia-
lizovanými postupy:
Kryalizace - odstraňování ne-
zhoubných útvarů tekutým dusí-
kem či  sněhem kyseliny uhličité
Elektrokauterizace - odstraňo-
vání drobných kožních útvarů 
(fibromů) 
Epilace - odstraňování nadměr-
ného ochlupení elektrokauterem

Laserová terapie - jizvy, akné, po-
páleniny, rány, opary, biostimula-
ce pleti
Chemický peeling - jedná se 
o kontrolované narušení, odlou-
čení a následnou regeneraci po-
vrchových vrstev kůže, aplikací 
kyselin v různých koncentracích 
(např. přípravky Biomedic)
Exprese milií
Mikrodermabraze – vysoce účin-
ná a moderní metoda vyhlazo-

vání vrásek a rejuvenizace pleti. 
Speciálním přístrojem se pomo-
cí tlaku sterilního vzduchu a spe-
ciální sondy mechanicky od-
straňuje povrchová zrohovatělá 
vrstva kůže.

V nejbližší době připravujeme 
otevření lymfologické ambulan-
ce. O termínu zahájení provozu 
budeme včas informovat.

MUDr. Eva Pelikánová
primářka kožního oddělení

Příspěvky na rok 2008 rozděleny
na příspěvky v rozpočtu města 
vyčleněna částka 200 tis. Kč. Bylo 
tedy zřejmé, že mnozí žadatelé 
příspěvek neobdrží, ostatní pou-
ze upravený.

Z žádostí byly nejprve vyřazeny 
ty, které nesplňovaly formální ná-
ležitosti. Dále byly vyřazeny  žá-

Rada města projednala dne 
31. března na 30. řádném jedná-
ní návrh na rozdělení příspěvků 
organizacím, sdružením, spol-
kům atd.

Žádostí o příspěvek se sešlo cel-
kem 35, celková požadovaná část-
ka činila 844 tis. Kč. Již dříve byla 

dosti školských zařízení a při ško-
lách působících sdružení, neboť 
ve školách se dětem věnují profe-
sionální pracovníci. 

Starostka města situaci komen-
tovala: V současnosti vkládá měs-
to velké investice do budová-
ní zařízení sloužících pro aktivní 

využití volného času.  Proto nyní 
nemůže být podpora činností tak 
masivní,  jako byla např. v minu-
lých letech.

Rada města schválila předlože-
ný návrh, zpracovaný odborem 
ŠKCR ve spolupráci s vedením 
města -  viz tabulka. 
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8. C třída 1. ZŠ v Novém Městě na Moravě v televizním Bludišti
šikovnost a obratnost, ale i své 
znalosti a vědomosti.

Tým ve složení Lída Rolinko-
vá, Jakub Janíček, Vojta Tulis 
a Adam Zavřel za vydatné pod-
pory celé třídy absolvoval prv-
ní soutěžní klání v pondělí odpo-
ledne. Obrovská snaha a zapálení 
ve spojení s množstvím vědomos-
tí a pomyslnou kapičkou štěstí jej 
dovedl do vítězného konce.

Druhý natáčecí den přinesl dal-
ší příjemná překvapení v podobě 
druhého a potažmo i třetího ví-
tězství. Tajné přání všech se sta-
lo skutečností a Lída, Jakub, Voj-
ta i Adam se potřetí a naposledy 
ocitli u obávaného balancovníku.

Víc už prozrazovat nebudu, při-
jměte mé pozvání k televizní obra-
zovce. Na přelomu měsíce dubna 
a května můžete vše prožít s vítěz-
ným týmem. Pořad se bude vysílat 
18. dubna, 25. dubna a 2. května 
2008 vždy v 16.40 hodin na ČT 1.

1. ZŠ Nové Město na Moravě

a zábavné soutěže nejen pro tee-
nagery – Bludiště. V této hře stojí 
proti sobě dvě soutěžní družstva, 
jejichž úkolem je prokázat nejen 

ní žáků 8. C 1. ZŠ ve studiu ost-
ravské televize. 

Ve dnech 18. a 19. února 2008 
se zúčastnili natáčení vědomostní 

Veni, vidi, vici. Přišel jsem, vi-
děl jsem, zvítězil jsem. Tak prá-
vě takhle stručně a výstižně by 
se dalo charakterizovat působe-

Oprava budovy gymnázia
Mezi jedny z mnoha  povinností 

ředitele školy patří také dbát o svě-
řený majetek a udržovat ho a zvele-
bovat. Po jednáních s našim zřizo-
vatelem, krajem Vysočina, jsme se 
pustili již loňské prázdniny do opra-
vy topného systému školy a výmě-
ny oken v atriích školy. Tato oprava 
proběhla bez vážnějších komplikací 
a pro veřejnost vlastně skrytě, proto-
že probíhala uvnitř budovy školy.

V letošním roce o prázdninách 
již bude oprava zřetelnější i pro 
novoměstskou veřejnost, protože 
dojde ke druhé fázi opravy ško-
ly, a to k výměně oken zvnějš-
ku budovy. Stará, netěsnící okna 
budou vyměněna za nová, dře-
věná „eurookna“. Vzhledem k fi-
nančním možnostem bude tato 
výměna oken rozfázována do 
dvou etap. Letos proběhne vý-

měna oken  a další školní prázd-
niny dojde k finálnímu ukončení 
této velké opravy. Bude se jednat 
o dokončení barevné škály stáva-
jících oken v přístavbě školy, kde 
jsou okna poměrně nová, tato 
nebudou měněna, pouze budou 
opravena.

Naší snahou je zachovat původ-
ní specifický charakter budovy, 
proto je zvolena  barevná varianta 
dřevených oken téměř v původ-
ní barvě, což nezmění ráz  školy, 

která v září oslaví 105 let od slav-
nostního otevření nové budovy 
střední reálné školy.

Celkové náklady na rekonstruk-
ci topného systému a výměny 
oken  se blíží částce 6 miliónů ko-
run. Vzhledem k náročnosti vý-
měny oken budou mít naši stu-
denti letošní školní rok předčasně 
ukončen o jeden týden a vysvěd-
čení dostanou 20. června 2008, 
což jistě přivítají s velikou libostí. 

   Milan Pavlík, ředitel školy 

 Informace o studiu ZŠ Nové  Město na Moravě, L. Čecha  860, okr. Žďár n. S. 

Ve smyslu zákona č.561/2004 (školský zákon) a vyhlášky č.48/2005 
o základním vzdělání otevírá ředitel školy ve školním roce 2008/2009 
další sportovní třídu.

CO NABÍZÍ ŽÁKŮM SPORTOVNÍ TŘÍDA
◆ základní vzdělání dle školního vzdělávacího programu se zvýšenou 

dotací počtu hodin tělesné výchovy
◆ možnost výuky jazyků v moderní jazykové učebně a získání základů 

znalostí informatiky a obsluhy výpočetní techniky
◆ dělení hodin tělesné výchovy na skupiny s menším počtem žáků
◆ předpokládané zaměření: 6. a 7. tř. -75%  všestranná příprava, 25% 

specializovaná příprava, 8. a 9. tř. - dle zájmu žáků užší specializace 
na jednotlivé sporty (lyžování, severská kombinace,  kopaná, biatlon, 
atletika...)                                            

◆ efektivní využití volného času
◆ zajištění koordinace mezi školou a sportovními oddíly
◆ organizování sportovních výcvikových kurzů během školního roku 

a týdenního výcvikového tábora o prázdninách dle jednotlivých 
sportů - i v zahraničí

◆ možnost přechodu ze souběžné nesportovní třídy
◆ sportovní vybavení pro základní druhy sportu
◆ zajištění regenerace sil - plavání, sauna ,masáž (dle možností)

◆ základy netradičních sportů (squash, snowboard, vodní sporty, … )
◆ možnost pokračování studia ve sportovních třídách na gymnáziu 

v Novém Městě  
I když je naše škola zaměřena na sport,je také samozřejmostí využí-

vání informačních a komunikačních technologií ve výuce. Žáci sport. 
tříd využívají moderní počítačovou učebnu vybavenou scannerem, ba-
revnou tiskárnou, digitálním fotoaparátem a dataprojektorem. Výuka 
je zaměřena uživatelsky, samozřejmostí je hledání dat na internetu a el.
pošta. Ve výuce dále využíváme moderní interaktivní tabule (spojení 
počítače, dataprojektoru a speciální tabule).

POŽADAVKY NA UCHAZEČE
◆ dobrý zdravotní stav a zájem o sport
◆ velmi dobré chování - absence výrazných výchovných problémů
◆ úspěšné zvládnutí všeobecného sportovního testu

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Termín odevzdání vyplněné přihlášky na ředitelství ZŠ je stanoven 

do 30.dubna 2008.
Na základě vyplněné a odevzdané přihlášky všichni uchazeči o přijetí do 

sportovní třídy obdrží písemné pozvání k přijímacím sportovním testům.
Termín přijímacích testů  je vypsán na 14.května 2008.  Ze závažných důvo-
dů je možno vykonat přijímací test v náhradním termínu 21.května 2008.

DALŠÍ INFORMACE
Podrobnější informace o ST můžete získat u ředitele II.ZŠ - telefon 

566 616 201, zástupců - telefon 566 618 187, e-mail:zakladni.skola@z-
s2.nmnm.cz,  nebo osobní návštěvou uvedené školy. 
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Rodilý mluvčí v hodinách konverzací už na základní škole
Při natáčení videopohledni-

ce z Nového Města na Moravě se 
žáci a učitelé 1. ZŠ v Novém Měs-
tě na Moravě, Vratislavovo ná-
městí 124 měli možnost setkat 
a seznámit s učitelkou ze slunné 
Kalifornie ve Spojených státech.

Tato vitální učitelka projevila 
velký zájem o naši školu a svůj zá-
jem také podtrhla aktivní pomo-
cí při přípravě soutěžního video-
pořadu. Při představování školy 
a procházce po jednotlivých tří-
dách neskrývala své překvape-
ní a ve svém dopise zhodnotila 
svou návštěvu slovy chvály. Neče-

kala totiž, že se ve škole v malém 
městě na Vysočině setká – vyjád-
řeno jejími slovy - ,,...s technolo-
giemi sloužícími ve výuce, které 
by spíše očekávala v Silicon Val-
ley než u nás“.

Současně se velmi kladně po-
stavila i k výuce cizích jazyků 
na naší škole a přislíbila pomoc 
v hodinách anglické konver-
zace, do kterých by docházela. 
Žáci 1. ZŠ na Vratislavově ná-
městí se tedy mohou těšit na 
pestré hodiny anglické konver-
zace se zkušenou mluvčí, která 
už podobné projekty nejenom 

připravovala, ale i aktivně se 
jich zúčastnila.

O tom, že výuka cizích jazyků 
je na 1. ZŠ na velmi dobré úrovni, 
svědčí i vítězství žáka naší školy 
Patrika Chrásta v okresním kole 
„Olympiády v anglickém jazyce“. 
Účast rodilého mluvčího v hodi-
nách anglického jazyka bude jis-
tě velkým přínosem pro žáky ško-
ly, která tradičně staví vzdělávací 
proces na kvalitě a snaží se využít 
každé možnosti pro rozšíření vě-
domostí svých žáků.

Dušan Matejka – učitel 1. ZŠ 
v Novém Městě na Moravě

Buď Geo… 
je projekt, který má za svůj cíl při-
blížit geoinformační technolo-
gie a geoinformační systémy oby-
vatelům kraje Vysočina. Součástí 
projektu je soutěž v geocachingu 
pro středoškoláky, což je ve své 
podstatě novodobé hledání po-
kladů tzv. kešek/cache pomocí 
navigačních přístrojů (GPS), vý-
stava historických map a work-
shopy na středních školách se za-
měřením na využívání mapových 
serverů a získávání potřebných 
geoinformací z internetu. 

Chcete si vyzkoušet hledat po-
klady s GPS? Podívat se na za-
jímavé historické mapy? Naučit 
se prohlížet si různá geogra-
fická data na internetu legálně 
a zdarma? Nechcete se ztratit 
v moderní geoinformační době? 
Přidejte se k nám! Přijďte se po-
dívat a naučit se něco nového. 
Projekt byl podpořen z rozpoč-
tu kraje Vysočina — Fond Vyso-
činy a je organizován studenty 
Katedry geoinformatiky Uni-
verzity Palackého v Olomou-
ci. Chcete se přihlásit do sou-
těže v geocachingu o hodnotné 
ceny, nebo si zjistit, kdy se ve 
Vašem městě bude konat výsta-
va map? Více informací na www.
budgeo-vysocina.cz, nebo na in-
fo@budgeo-vysocina.cz 

Základní škola Nové město na Moravě
Vratislavovo náměstí 124

Přijímací pohovory do specializované třídy se zaměřením
na výpočetní techniku

PŘIJÍMACÍ POHOVORY
Přijímací pohovory se uskuteční 17. 4. 2008 v budově Základní ško-

ly se specializací v oboru výpo četní techniky v Novém Městě na Mora-
vě, Vratislavovo náměstí 124. Přijímacího pohovoru se mo hou rodiče 
uchazečů osobně zúčastnit.

OBSAH PŘIJÍMACÍHO POHOVORU
• písemná část zaměřená na všeobecné znalosti z hlavních předmětů 
• všeobecný ústní pohovor (absolvují jej pouze úspěšní řešitelé
   písemné části pohovoru)

DALŠÍ INFORMACE
Další informace (včetně textu přijímacích pohovorů minulých let) 

můžete získat na internetových stránkách školy (http://zs1.nmnm.cz), 
na telefonním čísle 566 616 029 nebo při osobní návštěvě školy.

Sluníčkový den 
pro opuštěné děti 2008
Nadační fond Rozum a Cit po-

řádá 17. dubna již tradičně svoji 
celorepublikovou sbírku na pod-
poru opuštěných dětí a pěstoun-
ských rodin. Do projektu Slu-
níčkový den se v letošním roce 
zapojí na 1400 studentů středních 
ze 70 měst České republiky a přes 
60 mateřských a základních škol. 
V ulicích se budete moci setkat 
s kovovými plackami nebo mag-
netkami nesoucími symbol naší 
sbírky – sluníčko.  Cena předmě-
tu je 30 Kč. Výtěžek sbírky bude 
použit na nákup zdravotnických, 
rehabilitačních a výukových po-
můcek pro děti vyrůstající v pěs-
tounských rodinách.  Nadační 
fond dále pravidelně podporu-
je služby odborné pomoci při vý-
chově dětí v pěstounské péči a ak-
tivity sloužící k rozvoji náhradní 
rodinné péče. 

Více informací o nadačním fon-
du a náhradní rodinné péči na-
leznete na www.rozumacit.cz pří-
padně na www.pestounskapece.
cz. Činnost fondu můžete pod-
pořit i zasláním dárcovské sms ve 
tvaru: „DMS ROZUMACIT“ na 
číslo 8777. Prosím, pomozte nám 
pomáhat i Vy!

Jeden z nejlepších českých kytaristů se představil novoměstskému publiku

Profesor Vladislav Bláha vy-
stoupil v předvečer prvního jarní-
ho dne v sále Základní umělecké 
školy Jana Štursy v Novém Městě 
na Moravě. 

Vynikající kytarista, vítěz něko-
lika mezinárodních soutěží, před-
seda České společnosti klasické 
kytary, pedagog JAMU a Kon-
zervatoře Brno a umělecký ředi-
tel Mezinárodního kytarového 
festivalu Brno vystupoval ve více 
než třiceti zemích světa. Získal 
mnoho ocenění a byl také v ro-
ce 1996 jmenován čestným obča-

nem města Dallasu. O jeho vyni-
kajících schopnostech svědčí i to, 
že mu své skladby věnovalo dva-
cet sedm skladatelů ze šestnácti 
zemí světa. 

Absolvent brněnské Konzer-
vatoře, Vysoké hudební ško-
ly F. Liszta ve Weimaru a VŠMU 
v Bratislavě koncertuje nejen só-
lově, ale i v duu nebo kvartetu. 
Vladislav Bláha nahrál devět sa-
mostatných CD a na dalších šes-
ti se podílel. 

Je až k nevíře, že se organizáto-
rům podařilo brilantního kytaris-
tu zlákat pro vystupování v No-
vém Městě. „Profesora Vladislava 
Bláhu se nám podařilo získat díky 
panu učiteli Mrlíkovi, který na 
zdejší škole vyučuje hru na ky-
taru poněkud netradiční meto-
dou. Ten byl s dětmi pozván do 
Brna na takzvané „Kytarové so-
boty“, což je vzdělávací program 
pro pedagogy ZUŠ. Tam se sezná-
mil s panem profesorem Bláhou. 
Na dotaz, jestli by nebyl ochotný 
vystoupit v naší škole, odpověděl 
pan profesor kladně, a tak jej tu 
dnes můžeme přivítat,“ objasnila 
ředitelka ZUŠ Eva Nepustilová.

Vladislav Bláha se novoměst-
skému publiku představil něko-
lika skladbami, z nichž některé 
byly dokonce předpremiérami. 
Hrou na kytaru, doprovázenou 
příběhy, které se vážou k jednot-
livým kompozicím, dokázal za-
ujmout nejen dospělé, ale i men-
ší posluchače. 

Našla si kytara vás nebo jste si 
našel vy kytaru?

Spíš bych řekl, že kytara si našla 
mě. Můj otec na ni hrával, ovšem 
pouze amatérsky. Dokonce byl za-
mlada i členem dvou amatérských 
kapel. Často s námi doma zpíval, 
což je myslím velice dobré pro bu-
doucího muzikanta. Později při-
hlásili rodiče mne i mou starší se-
stru do kytary, ovšem tam jsme 
moc dlouho nevydrželi. Chodili 
jsme oba do jedné hodiny a neby-
lo to pro nás až tak zajímavé. Tak 
jsme tam chodit přestali. A v dese-
ti letech, aniž to rodiče tušili, jsem 
se šel sám přihlásit do kytarového 
kurzu. Měl jsem štěstí na dobrého 
pedagoga a od té doby se zabývám 
pouze klasickou kytarou. 

Helena Křížová, celý rozhovor 
na www.zdarskevrchy.cz



8

Společenská komise v roce 2007
Společenská komise byla zříze-

na Radou města na konci ledna 
2007 a pracovala celý rok v pě-
tičlenném složení. Mezi její nej-
četnější aktivity patřily návštěvy 
občanů města při životních vý-
ročích. Dalšími akcemi jsou ví-
tání narozených dětí, organizo-
vání zlatých či stříbrných svateb, 
spolupráce při zajištění tradiční-
ho setkání rodáků a při tzv. vyřa-
zování předškoláků.

Návštěvy jubilantů s předáním 
věcného daru se uskutečnily v 88 
případech při dožití věku 80 a 85 
a více let, z toho 22 gratulací za-
jišťovaly osadní výbory v míst-
ních částech.  Jednotlivé osoby 
jsou předem písemně kontakto-
vány a návštěva se uskuteční jen 
u těch, které o tuto formu gratula-
ce projeví zájem. Dalších 13 osob 
bylo navštíveno v prosinci v Do-
mově důchodů Mitrov a v DPS 
v Novém Městě na Moravě. 

Vítání dětí bylo organizová-
no celkem v 8 termínech. Na 

památku je každé rodině  zho-
tovována fotografie a společ-
ně s pamětním listem byl pro 
děti narozené v loňském roce 
připraven i finanční dar 500 
Kč, který nahradil dárek věc-
ný. Slavnostní obřad svým vy-
stoupením zpestřují žáci Zá-
kladní umělecké školy v Novém 
Městě na Moravě. Celkově bylo 
v průběhu loňského roku přiví-
táno 25 dětí narozených v dru-
hé polovině r. 2006 a dále 41 
dětí narozených v r. 2007. Ter-
míny vítání dětí jsou rodinám, 
které o účast projevily zájem, 
oznamovány samostatnou po-
zvánkou a při nedostavení se je 
samozřejmě možná účast v ně-
kterém z dalších termínů. 

O připomenutí výročí svatby 
projevilo v průběhu roku 2007 zá-
jem pět rodin, z toho čtyřikrát se 
jednalo o zlatou svatbu a jednou 
o svatbu stříbrnou. Ke slavnost-
ní atmosféře v obřadní síni vždy 
výrazně přispěli i přítomný var-

haník a zpěvačky, které s městem 
při těchto akcích spolupracují. 

Tradičního setkání rodáků, kte-
ré se v loňském roce uskuteč-
nilo dokonce opakovaně, ne-
boť kulturní dům byl na konci r. 
2006 v rekonstrukci, se zúčastni-
lo v lednu a říjnu vždy kolem 90 
osob. V prostorách kulturního 
domu byly rovněž v červnu pře-
dány dárky celkem 93 dětem při 
tzv. vyřazování předškoláků, které 
organizují mateřské školy.  

Jak je z výše uvedeného výčtu 
zřejmé, činnost komise by ne-
byla možná bez přiměřeného fi-
nančního zajištění a spolupráce 
s mnoha dalšími subjekty. Všem 
osobám, které se společně s ko-
misí podílely na přípravě nebo 
průběhu jednotlivých akcí, tímto 
srdečně děkujeme a těšíme se na 
další setkávání v letošním roce. 

Marcela Krupicová,
předsedkyně společ. komise, 

Jana Bartošová,
tajemnice společ. komise

Zdalipak víte, 
co je to lignit, partitura, co jsou 
slova souznačná, kdo napsal 
operu Její pastorkyňa, v kterém 
kraji jsou Lidice? Na všechny 
tyto a ještě mnoho dalších otá-
zek museli znát odpověď žáci 5. 
ročníků, neboť 18. března pro-
bíhalo školní kolo vědomost-
ní soutěže Všeználek, kterou 
pravidelně již několik let pořá-
dá DDM Klubíčko. Tato soutěž 
je zaměřená na všeobecné  zna-
losti v oblasti literatury, hudby, 
přírody, dějepisu, sportu. Soutě-
ží vždy čtyřčlenná družstva žáků 

5. tříd, každé družstvo zastupuje 
jednu třídu. První kolo je školní 
– kdy proběhne urputný zápas 
mezi družstvy tříd jedné školy. 
Na I. ZŠ vyšli z tohoto boje ví-
tězně Patrik Dostál, Eliška Do-
stálová, Jiří Libra a Petra Nová-
ková. Na II. ZŠ se vítězi školního 
kola stali Michal Novotný, Anne 
Maria Pávková, Alžběta Severo-
vá a Ondřej Žák. 

O týden později se obě dvě 
tato družstva společně setkala 
při městském kole, jehož vítěz 
postupuje do Žďáru nad Sáza-

vou na kolo okresní.  Jako vždy 
to bylo až do poslední chvíle vel-
mi vyrovnané. Letos byly otázky 
těžší a záludnější než v minu-
lých ročnících, přesto na ně děti 
vyzrály. Vítězem městského kola 
se nakonec stalo družstvo z I. 
ZŠ. Vítězům ještě jednou gra-
tulujeme a zároveň i chválíme 
všechny, kteří se zúčastnili ať už 
kol pouze školních, nebo i měst-
ského.  Děkujeme také oběma  
základním školám, že umožni-
ly, aby u nich Všeználek probě-
hl.                                         ddm

Z redakční pošty
Reaguji na článek v Novoměstsku 

„Hřbitov pod Třemi kříži“. Když se 
uvažovalo v 80. letech o zbudová-
ní smuteční sině a dalšího hřbitova 
u Třech křížů, tak velká část obča-
nů i já s mým mužem jsme nemoh-
li pochopit, koho tohle napadlo. Že 
je smuteční síň, která stojí vedle vě-
žáku, nedůstojná, o tom se vždy 
bavilo celé město. Ale ta tam stojí 
a bude stát. Copak je možné stavět 
ve stráni smuteční síň,  když právě 
na pohřbech je nejvíce starších, ba 
starých občanů, kteří by měli potíž 
a námahu to zdolat? 

Pozorně jsem si přečetla i článek 
pana místostarosty Marka. Jedná se 
o jeho názor na regenerační cent-
rum a vše, co se vybudovalo a ještě 
připravuje ve městě Skuteč, které má 
jen 5400 obyvatel. S mým mužem 
jsme vždy fandili novým, přínos-
ným nápadům a jejich realizaci, ale 
musím se přiznat, že mě mrazí, když 
si představím, jaké potíže může jed-
nou město Skuteč mít. Nepřinese-li 
regecentrum v našem městě do bu-
doucna problémy, tak tomu fandím 
a přeju, ale chápu i obavy občanů, 
že pro město s tak malým počtem 
obyvatel je to ochromující investice 
a nemusí se pro nedostatek financí 
z EU vůbec dokončit.

(redakčně kráceno)
Zdena Sokolíčková

Děkujeme 
za skvělý zážitek

Ve středu 26. března odpoledne 
jsme byli pozváni do hudebny II. 
ZŠ, Leandra Čecha v Novém Měs-
tě na Moravě na koncert nazvaný 
„S písničkami z muzikálů nás baví 
svět“. V pořadu zazněly krásné pís-
ně v podání žákyň školy s doprovo-
dem hudby vyučujících. Dozvěděli 
jsme se o historii světových i čes-
kých muzikálů. Zajímavý byl rov-
něž zpěv doprovázený kvalitním 
gymnastickým cvičením. Hodnot-
ný program se nám velice líbil a za-
sloužil si veliký potlesk.

Za nezapomenutelné pohlaze-
ní po duši děkuje za Klub seniorů 
Nového Města na Moravě.

Draha Pustinová

Další poděkování patří Městské 
knihovně v Novém Městě na Mora-
vě. V rámci akce „Měsíc internetu“  
naši senioři  po vzájemné dohodě 
postupně po skupinkách navštívili 
knihovnu, zasedli k počítačům a za 
doprovodu pracovnic knihovny si 
prohlédli webové stránky Klubu se-
niorů, webové stránky našeho města 
a seznámili se s dalšími možnostmi 
využití internetu. Vedení Měst-
ské knihovny i všem pracovnicím 
upřímně děkujeme. 

za KS Helena Žáková
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Velikonoční řemeslné dílny v Jiříkovicích
po dešti. Na závěr nám předve-
dl Martin Vraspír (zástupce naší 
šikovné mládeže) pletení z deví-
ti proutků. Mnohým jenom  oči  
přecházely a ani nestačili sledovat 
rychlé kmitání jeho rukou. 

Dílny pokračovaly VAJÍČKO-
VÁNÍM TROCHU JINAK – 
dílničkou pro maminky s dět-
mi. Nepřišly jenom malé děti, 
ale i několik těch větších. Všich-
ni se zaujetím poslouchali pohád-
ku o zvědavém zrníčku v podání 
paní Mgr. Aleny Beranové a po-
té se pod jejím vedením pustili do 
díla. Vytvářeli na papír velikonoč-
ní vajíčka nebo jarní kytičky ze 
zrníček a semínek a kluci se pus-
tili dokonce i do autíčka. Nadše-
ní těch nejmenších bylo opravdu 
kouzelné, zvláště když si nakonec 
odnášeli své výtvory domů.

Poslední dílna VOSKOVÁ BA-
TIKA A VOSKOVÁNÍ TRO-
CHU JINAK byla určená přede-
vším větším dětem a dospělým. 
Pomocí voskovek nahřívaných 
nad svíčkou jsme vytvářeli pest-
ré vzory v podobě nejrůznějších 
kytiček a hvězdiček. Většina se 
pustila i do voskové batiky, která 
je už trošku náročnější na zruč-
nost. Mohli jsme se však učit od 
skutečné kouzelnice. Radost z ne-
čekaných vzorů byla obrovská. 
Všichni si odnesli svá krásná va-
jíčka domů a ukončili tak příjem-
ný sobotní den.

Pokud jste se pobavili a svými 
výrobky potěšili sebe nebo ně-
koho blízkého, je to přesně to, co 
jsme si moc přáli. Pěkné jaro přeje 
za Občanské sdružení JIŘÍKOVI-
CE Ing. Ilona Komínková

Mgr. Miloš Sláma a Jiří Kovařík. 
Zručně předvedli dětem i dospě-
lým tajemství pletení pomlázky 
z osmi proutků. Všichni se pusti-
li se zaujetím do díla a pomlázek 
a dobré nálady přibývalo jako hub 

Občanské sdružení JIŘÍKOVI-
CE pořádalo tentokrát již tři ve-
likonoční řemeslné dílny. Nejprve 
to bylo PLETENÍ POMLÁZEK – 
dílna určená především pro kluky 
a pány. Výuky se zhostili pánové 

SKAUTSKÁ MOZAIKA: O Beruškách a Kuřeti
- tak by se mohla jmenovat 

bajka o tom, jak se Berušky sna-
žily pomoci Kuřeti a přispět na 
jeho záchranný kruh, který mu 
pomáhá v jeho nesnázích.  Kuře 
se záchranným kruhem, sym-
bol sbírky Pomozte dětem, sla-
vilo tento rok desáté naroze-
niny a naše nejmladší skautky 
(Berušky), z nichž se většina na 
své desátiny teprve těší, se roz-
hodly, že Kuřeti také pomůžou 

a pošlou mu něco od nás z No-
vého  Města. A tak se do toho 
pustily.                                       eM

Ve skautské klubovně jsme spo-
lu s ochotnými rodiči vyrábě-
li kuřátka z vaty a skořápek, taky 
nějaké ozdobičky do květináčů 
a velikonoční perníčky. Celkem 
jsme vyrobili 150 kuřátek (ačko-
li některé možná více připomí-
nají líhnoucí se čápy).  Místo ve-
likonočních drobnůstek jsme si 

ale možná měli připravit radši vá-
noční, protože ten den (18. 3.) tak 
příšerně sněžilo a foukalo, že to 
opravdu připomínalo spíše pro-
sinec než druhou polovinu břez-
na. My jsme se ale nedali odradit 
a postavili jsme na náměstí náš 
Kuřecí stánek. Vyložili jsme naše 
produkty a čekali…

Čekali a čekali a čekali a dlouho 
nikdo nechodil. Naštěstí někte-
ří i v té vánici přece jen cestu přes 

náměstí měli a ochotně nám při-
spěli. Tímto bychom  všem chtě-
li poděkovat. Vybrali jsme  4 148 
Kč. Tyto peníze půjdou na pomoc 
dětem, které mají tělesné, dušev-
ní nebo smyslové postižení, jsou 
týrané nebo zneužívané nebo žijí 
v jiných nepříznivých životních 
podmínkách. Ještě jednou DĚ-
KUJEME! A Kuře určitě taky. 

Anička
- skautský oddíl Berušky

Benefice pro hospic
V neděli 16. března se v novo-

městském evangelickém kostele 
konal benefiční koncert ve pro-
spěch Hospicového hnutí Vyso-
čina. Původně ohlášená zpěvačka 
Lenka Filipová onemocněla, po-
řadatelé tedy doslova na posled-
ních pozvali Věru Wajsarovou, 
interpretku šansonů a  zhudebně-
ných básní. A novoměstská veřej-
nost se ten den rovněž seznámila 
s mimořádným pěveckým nadá-
ním místní dívenky Dominiky 
Nejedlé.

Ať už přišli návštěvníci benefič-
ního koncertu jen za pěknou hud-
bou, nebo cíleně podpořit drob-
nou či větší finanční částkou 
aktivity hospicového hnutí, nelito-
vali. Zpěv Dominiky Nejedlé i Vě-
ry Wajsarové střídaly zajímavé in-
formace o aktivitách a možnostech 
hnutí a na informačním panelu se 
průběžně objevovaly částky věno-
vané štědrými dárci. Celkově vy-
nesl tento benefiční koncert, v his-
torii Hospicového hnutí Vysočina 
již třetí, částku 74 tis. Kč.

Kořeny novoměstského hos-
picového hnutí sahají do roku 

1999. Úvahy a plány tehdy smě-
řovaly ke klasickému kamenné-
mu hospicu, ale poměrně brzy 
poznala skupinka prvních akti-
vistů, že v místních poměrech 
bude vhodnější se zaměřit na 
formu, která se osvědčila např. 
v Německu a kterou mnohé 
místní  rodiny již z praxe zna-
jí – na dobrovolnickou práci 
a docházení za nemocnými do 
rodin či ústavů. 

Občanské sdružení Hospicové 
hnutí Vysočina v současné době 
nabízí:
Domácí hospicovou péči – po-
moc rodinám, které chtějí a mo-
hou pečovat o svého blízkého 
umírajícího doma
Rodinný pokoj – možnost dopro-
vázet své umírající blízké v LDN 
Buchtův kopec
Poradnu Alej – doprovázení 
v zármutku, pomoc v těžkém ob-
dobí truchlení po ztrátě blízkého 
člověka
Dobrovolnický program – mož-
nost pro ty, kdo chtějí být užiteč-
ní potřebným.

E. Jašková
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Jarní přespolní běh
pořádá

ATLETICKÝ  ODDÍL – TJ Nové Město na Moravě
datum: neděle 13. dubna 2008, začátek: 9.30 na hrázi rybníka Cihel-
ňáku, prezentace: do 9.00 na atletickém stadionu, nebo 15 minut před  
startem, startovné: 1 Kč za každého závodníka, Bližší informace o zá-
vodu: Tel. 566 615 120, 566 616 991

Kategorie:
 nejmladší žákyně 1997 a ml. 800m
 nejmladší žáci 1997 a ml. 800m
 mladší  žákyně 1995 – 96 800m
 mladší žáci 1995 – 96 800m
 starší žákyně 1993 – 94 1600m
 starší žáci 1993 – 94 1600m
 dorky + ženy 1992 a st. 1600m
 dorci + muži 1992 a st. 3200m

Přerušení dodávky elektrické energie
Firma E.ON Česká republika s.r.o. oznamuje plánované přerušení 

dodávky el. energie:
pondělí 14. dubna  7,30 – 13 hod.
čtvrtek 17. dubna 7,30 – 18 hod.

Po oba dny  vypnuta celá ul. Nezvalova a Uhelné sklady, ul. Soško-
va od železničního přejezdu po dům čp. 472, TS služby s.r.o, Stavebni-
ny Jun, celá ul. Mrštíkova, celá ul. Vančurova, na ul. Karníkova garáže, 
VAS a.s. čp. 1156 a Vrchovina staveb. družstvo objekt čp. 1154, ul. Čap-
kova od čp. 921 a 922 po čp. 1051.

čtvrtek 17. dubna 7,30 – 15 hod.: Masarykova čp. 1494

Stomatologická pohotovostní služba
Ošetření je poskytováno v době 9 – 12 hod.
12. 4. MUDr. Vránová, Bystřice n.P., 13. 4. MUDr. Koutková, poliklinika 
ZR, 19. 4. MUDr. Janoušková, V. Meziříčí, 20. 4. MUDr. Dvořáková, NM
Aktuální změny je možno najít na internetových stránkách novo-
městské nemocnice (www.nnm.cz)

Policie informuje

Tento pohled se naskytne kaž-
dému z Vás, pokud navštívíte we-
bové stránky města Nové Měs-
to na Moravě, kde můžete on line 
sledovat pohled na Horácké mu-
zeum a chodník před prodej-
nou SONY a sázkovou kanceláří. 
Kdyby tento prostor monitoro-
val městský dohlížecí kamero-
vý systém, bylo by již úzko  ne-
známému pachateli, který v době 

kolem 14.00 hod. dne 11. břez-
na před sázkovou kanceláří SAZ-
KA na Vratislavově náměstí  od-
cizil odstavené  horské jízdní kolo 
v hodnotě nejméně 18 tis. Kč. Dle 
očitých svědků pachatelé přijeli 
bílým dodávkovým automobilem, 
zastavili na rohu před prodejnou 
s obuví, jeden vyskočil zadními 
dveřmi, přestřihl zámek, kolo na-
ložil a během několika málo vte-
řin z náměstí odjeli.

Stejně úzko by asi bylo i nezná-
mému pachateli, který v době ko-
lem 19.30 hod. dne 20. března 
odcizil  osobní mot. vozidlo tov. 
zn. BMW 530 D, stříbrné  barvy 
s mpz.  D, rz. OF RR 377 v hod-
notě nejméně 1,5 mil. Kč,  zapar-
kované na ul. Mírová. 

Policie ČR bude iniciovat zá-
měr, aby se na jednání měst-
ského zastupitelstva opět ote-
vřela otázka zřízení městského 
kamerového dohlížecího systé-
mu. Jiná cesta nevede. Zkuše-
nosti z jiných měst dokladují, že 
ochrana majetku za pomoci ka-
mer je v současné době nejúčin-
nější a nejefektivnější. Pachatelé 
postupně opouštějí velkoměsta 
chráněná kamerami a soustře-
ďují se na malé aglomerace. Ná-
klady na zřízení systému i bez 
dotací z různých grantů jsou 
mizivé ve srovnání s hodno-
tou majetku města, jeho obča-
nů a firem, které na území měs-
ta sídlí. 

Ne vždy musí zrovna dojít ke 
krádeži, aby člověk byl mrzutý 
minimálně celý den. Jako pří-
klad za všechny lze uvést událost 
ze dne 16. března, kdy v nočních 

hodinách neznámý řidič způso-
bil dopravní nehodu, při kte-
ré poškodil zaparkované vozi-
dlo před domem čp. 856 na ul. 
Malá, a z místa ujel. Na  zapar-
kovaném vozidle vznikla škoda 
ve výši nejméně  15 tis. Kč. Jaké 
překvapení čekalo majitele vozi-
dla, když mu policisté skupiny 
dopravních nehod po zadoku-
mentování nehody uložili blo-
kovou pokutu za zakázané stání, 
neboť neponechal při stání vo-
zidla volný alespoň jeden  jízd-
ní pruh  široký nejméně 3 metry 
pro každý směr jízdy. V tom-
to případě byla zásada legali-
ty a oficiality nesporná. Policis-
té nejsou od toho, aby s řidičem 
hledali odpověď na otázku, kam 
měl vozidlo zaparkovat, když 
bylo parkoviště obsazeno. 

JUDr. Libor Černý,
vedoucí oddělení 

Zpráva o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za rok 2007
Na svém řádném zasedání dne 

18. 3. 2008 byli zastupitelé naše-
ho města seznámeni se zprávou 
o činnosti Městské policie Nové 
Město na Moravě (dále jen MP) 
za období roku 2007. Výňatek 
z této zprávy a  informativní ta-
bulku Vám přinášíme. 

Na výsledcích práce MP se 
v roce 2007 podílelo celkem 9 
strážníků, včetně velitele.  Kaž-
dý ze strážníků byl a je držite-
lem platného osvědčení o spl-
nění stanovených odborných 
předpokladů. 

Za období roku 2007 vyřešila 
MP celkem 1292 případů a ulo-
žila blokové pokuty v úhrnné výši  
257.600 Kč. Evidováno bylo cel-
kem 470 žádostí o pomoc či ozná-
mení občanů. Byla podána jedna 
neoprávněná stížnost na postup 
strážníka.

V celkem 23 případech byli 
strážníci nuceni odchytnout za-
toulaného psa. Čtyři z nich byli 
převezeni do útulku ve Žďáru nad 

Sázavou. V rámci pultu centrali-
zované ochrany je střeženo cel-
kem 49 objektů, včetně 7 objektů 
ve vlastnictví města (příjmy do-
sáhly výše 296.420,- Kč).   

Organizačně je pod MP zařa-
zena i komise pro projednává-
ní přestupků, kde bylo do správ-
ního řízení zaevidováno celkem 
178 přestupků a vyřízeno 371 po-
sudků. 

 V roce 2007, jako již pravi-
delně, bylo provedeno celkem 
9 besed s žáky základních škol 
se zaměřením na citlivá téma-
ta dneška, kterými jsou např. 
požívání alkoholických nápojů, 
užívání drog či tabákových vý-

robků. Společně s hlavním po-
řadatelem t.j. Městskou poli-
cií  Jihlava  se zdejší strážníci 
podíleli na preventivní prázd-
ninové akci „Cyklista Vysoči-
ny 2007“. Své úkoly plnili stráž-
níci i při zajišťování klidného 
a bezpečného průběhu různých 
kulturních, sportovních či spo-
lečenských akcí.  Krom jiných 
můžeme uvést např. cyklistické 
závody, SP v lyžování nebo no-
voměstské jarmarky. 

Závěrem bychom chtěli zmínit 
i jeden ze záměrů pro rok  2008. 
Ve  spolupráci  s kynologickým 
klubem hodlá MP v tomto roce 
nabídnout občanům základní, 

bezplatné kurzy výcviku psů, 
kde by (mimo zimní období) 
bylo zdarma účastníkům ukázá-
no, jak psa cvičit základním po-
velům a jaké návyky je vhodné 
mu vštěpovat. Městská policie 
od uvedeného očekává snížení 
konfliktních situací vyvolaných 
špatným nebo žádným výcvi-
kem psa. Velký význam je při-
tom přikládán i možnosti pro-
diskutovat s chovateli některé 
otázky související s chovem zví-
řat. Zároveň je plánováno, že 
účastníkům kurzů budou roz-
dávány zdarma sáčky na exkre-
menty.

Petr Gregor, velitel MP
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ČERPACÍ STANICE MARŠOVICE
prodej nafty, benzínu, speciálu
Otevřeno: PO – PÁ    6.00 – 18.00 hod.
                    SO – NE    8.00 – 15.00 hod.
- záruka kvality
- možno tankovat na faktury
- pro stálé zákazníky SLEVA 0,50Kč/1litr

nabízí
hutní  materiál za výhodné ceny
slevy na měsíc duben:
- pletivo 5%, skleníky, foliovníky 5%,
- hnojiva v 50kg ledek, NPK, síran atd. při odběru 5q sleva 20Kč/q
- substrát zahradní 75l   125,- 105,-
- substrát pelargonie 50l 105,- 90,-
- rašelina 75l 125,- 110,-
- kůra mulčovací 99,- 79,-
zahradní technika VARI, SOLO
- sekačka adéla 5%
- malotraktor VARI IV 43630 Kč + vozík v hodnotě 9000 Kč zdarma
elektrické a motorové sekačky
elektrické nářadí NAREX 5%

dále nabízíme široký sortiment
hadice, plachty, pracovní oděvy a obuv, směsi, minerály,

drogerie, barvy, chemie
a další potřeby pro zemědělce a zahrádkáře

JSME ZDE PRO VÁS

PO-PÁ 7.00-16.00, SO-8.00-11.00
Tel./ Fax 566 618 026

ZZN Hospodářské potřeby a.s.
Soškova 1550, Nové Město na Moravě

VÝUKA
ANGLICKÉHO JAZYKA

Mgr. Martina Honzlová
Jednotlivci, skupiny

Dospělí, děti
Výuka zaměstnanců

přímo ve firmách
Překladatelská činnost

Tel: 606 792 466
Email: mhonzlova@centrum.cz

INZERCE
• Prodám Renault Megane 1.6e, 
r.v. 96, najeto 160 tis. km, stříbrná 
metalíza, pěkný, zachovalý, udr-
žovaný, cena 60 tis. Kč, dohoda 
možná. tel. 736 603 252
• Prodám dívčí a chlapecké kolo 
24´´ (6 – 12 let), Velmi pěkná, tel. 
776 682 940 (po 16. hod.)
• Prodám DB 2+1 s garáží v NM, po 
celkové rekonstrukci. 773 648 548
• Koupím zahradu nebo zahradu 
s chatkou v okolí NM nebo ZR, 
tel. 773 975 343
• Koupím družst. byt nebo 
v osob. vlast. 2+kk nebo 2+1 nebo 
2+0 nebo 1+1 v NM nebo vymě-
ním za družst. zděný ve Svratce, 
tel. 566 662 256, 732 740 729
• Vyměním neprivat. 2+kk za pri-
vat. 2+kk nebo 1+1, tel. 732 666 496

K O N K U R Z
Rada města Nové Město na Moravě ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, zá-

kladním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a v souladu se svým usnesením ze dne 31. 3. 2008 vyhlašuje konkurz 

na funkci ředitele/ ředitelky
Základní umělecké školy Jana Štursy Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace,

Vratislavovo nám. 121, Nové Město na Moravě 
Požadavky:
1) předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon funkce ředitele/ky školy podle zákona č. 563/2004 Sb., 

o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
2) znalost školské problematiky a předpisů,
3) organizační a řídící schopnosti,
4) bezúhonnost a dobrý zdravotní stav.
K přihlášce přiložte buď originál nebo úředně ověřenou kopii:
1) dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a případně dokla-

dy o dalším vzdělání),
2) dokladů o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně funkčního zařazení (např. pracovní 

smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.), 
3) strukturovaného profesního životopisu, 
4) písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 stran strojopisu,
5) výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,
6) čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (nedokládají 

uchazeči narození po 1. prosinci 1971),
7) lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce ředitele/ky (ne starší 3 měsíců),
8) písemného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zá-

kona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
Předpokládaný nástup do funkce:  1. července 2008
Obálku označte slovy: „Konkurz ZUŠ - neotvírat“.
Přihlášky s uvedenými doklady zašlete do 26. dubna 2008  na adresu: Město Nové Město na Moravě, 
odbor školství, kultury a cestovního ruchu, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě.
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Kosmetické studio 
FACE TO FACE

Veronika Ptáčková
Masarykova 1494 
(budova Hyundai)

Nové Město na Moravě
pracovní doba dle objednání 

tel. 774 620 816
◆ celkové ošetření pleti
◆ mikromasáž očního okolí
◆ barvení obočí a řas
◆ semipermanentní řasy
 (vlepování trsíků řas)
◆ epilace
◆ manikúra a péče o ruce
◆ modeláž nehtů
◆ nail art (zdobení nehtů)
◆ denní, večerní a svatební líčení
◆ relaxační masáže
◆ wellness postupy ošetření pleti
◆ možnost zakoupení dárko-

vých poukazů a profesionál-
ních kosmetických výrobků

Firma

Chovatelské potřeby
Vlastimil Svoboda

Palackého náměstí 33
(u Pasáčka)

Nové Město na Moravě,
tel.: 566 618 126

  Mikeš 5 kg 
 stelivo pro kočky 40 Kč

  mražené vařené krmné maso
  22 – 28 Kč/kg

  CIUFFY 10 kg 
 granule pro psy 170 Kč

klece – ptačí, pro hlodavce 
akvaristika, teraristika

Půjčky pro každého
i mateřská dov., nebankovní půjč-
ky s nejnižším úrokem v ČR, vy-
hodnocení zdarma

tel. 728 989 706, 731 481 692

UHLÍ
prodej – rozvoz

Jiří Korbička
Olešná 11

Nové Město na Moravě
tel./fax: 566 616 672
mobil: 603 269 384

Nabízíme:
hnědé uhlí Ledvice, černé uhlí 

Ostrava, PL, kostkoořech
Sokolov, brikety hnědouhelné
Využijte možnost výhodného 
předzásobení bez dlouhých

čekacích lhůt na dovoz.
Již nyní prodej za nejnižší ceny 

v tomto roce.

PRODEJ NOSNÝCH KUŘIČEK
 z veterinárně kontrolovaných odchovů,

které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost
 kuřice: černé a červené, 

stáří 14-18 týdnů, cena 130-150 Kč/ks

Prodej se uskuteční 16. 4. 2008 

Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese:
Gallus Extra s.r.o.,
Laštovičková Marie, Petrovice 44,
592 31 Nové Město na Moravě
nebo na
tel. 566 615 769, mob. 736 408 840

INZERCE
• Sběratel z N. Města koupí obraz 
od p. Jambor J. období po roce 1939, 
Blažíček O. období po roce 1930 
nejlépe krajinu. Čestné jednání plat-
ba hotově. Tel: 777 75 75 00
• Vyměním měst. neprivat. byt 
2+1 za 2+1 nebo 3+1 určený k pri-
vatizaci. Za výměnu nabízím fi-
nanční odměnu. tel. 739 292 864
• Hledám garáž ke koupi nebo 
k pronajmutí ihned, ale i do bu-
doucna v blízkosti ul. Mírová. An-
drea Robens, Mírová 1290/1291, 
NM, tel. 722 815 804, 469 341 438

• Koupím stavební  pozemek, za-
hradu nebo dům v NM,  případ-
ně v  Maršovicích. Jsem  soukro-
má  osoba. Tel: 776 252 401

SPORTOVNÍ OBCHOD

Soškova 231

Nové Město na Moravě
• výběr běžeckých bot

• nově: kolečkové brusle
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