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Novoměstsko

Zastupitelstvo města
zasedá

27. května
Hovory s občany 

od 16.00 hod.

Krajští zastupitelé zvolili kompromisní variantu pro páteřní síť
Dne 12. května měli krajští za-

stupitelé na programu mimo jiné 
i rozhodování, kudy povede stra-
tegická páteřní silniční síť „se-
ver-jih“. V souladu se záměrem 
zbudovat kvalitní silnice spojují-
cí v širším rozměru Polsko s Ra-
kouskem a v našich krajských 
podmínkách města Svitavy a Tře-
bíč se již nějakou dobu hledá nej-
vhodnější trasa této páteřní sítě 
mezi obcemi Jimramov a Mora-
vec. 

První návrhy volily příklon kva-
litní páteřní komunikace k Bys-
třici a vyhýbaly se N. Městu. Za-
stupitelům byly nyní předloženy 
tři návrhy, z nich jeden prefero-
val Novoměstsko, jeden Bystřic-
ko. Zastupitelé se přiklonili ke 
kompromisní variantě, která je 
sice pro Novoměstsko příznivěj-
ší než původní, nicméně i nadá-
le opomíjí např. důležitost rych-
lé dopravy do okresní nemocnice 
a dle slov starostky města Zdeňky 

Markové poměrně značně nehos-
podárně povede k budování zce-
la nových silnic např. v kopcovité 
krajině u Dalečína.

Pozitivní přínos schválené vari-
anty pro novoměstský region je, 
že do páteřní sítě nově zahrnu-
je komunikaci N. Město – Jim-
ramov a naopak se již nepočítá 
s budováním páteřní komunikace 
ze Žďáru n.S. do Jimramova přes 
Sněžné, tedy přes cenná krajinná 
území. 

Komunikace zahrnuté do pá-
teřní sítě budou přednost-
ně opravovány. Dle slov Zdeň-
ky Markové by bylo výhodnější 
místo nákladného budování 
zcela nových komunikací na 
Bystřicku rozšířit stávající ko-
munikace na Novoměstsku a fi-
nanční úsporu věnovat do 
oprav i drobných silnic a silni-
ček, které severovýchodní část 
kraje Vysočina protínají.

EJ

Zastupitelé města měli na svém 
XIII.  řádném jednání dne 22. dub-
na rozhodnout, zda přijmou žádost 
firmy  GCG International o promi-
nutí sankcí.

O česko-čínsko-britské firmě se 
novoměstská veřejnost poprvé za-
čala dozvídat přibližně před tře-
mi roky. Firma zbudovala výrobní 
prostory pro výrobu počítačových 
komponentů v pohledecké průmys-
lové zóně a zavázala se vytvořit  do 

konce června 2007 šedesát pracov-
ních míst.

Za nedodržení této podmínky 
hrozí firmě GCG International 
sankce 100 tis. Kč, sankce dalších 
50 tis. Kč souvisí s tímto spíše ad-
ministrativně. 

Rada města již dříve projednala 
a zastupitelům ke schválení doporu-
čila  žádost firmy o dodatek ke smlou-
vě. V něm firma nabízí pod sankcí 
100 tis. Kč vytvořit padesát pracov-

ních míst do konce června 2008. Ne-
splnění původní smlouvy vysvětlu-
je firma přehodnocením své firemní 
strategie. Původní záměr předpoklá-
dal zaměstnání většího množství ne-
kvalifikovaných pracovníků, v sou-
časnosti má firma zájem především 
o kvalifikované pracovníky. 

Zastupitelé města většinou hlasů 
dodatek původní smlouvy nepřija-
li. Jednání s firmou GCG Interna-
tional budou pokračovat.           EJ

Firma GCG chce dát přednost odbornosti a kvalitě

V N. Městě by mohlo být moderní digitální kino
Ukazuje se,  že klasické promítá-

ní filmů je pro menší města velkou 
finanční zátěží. V některých měs-
tech proto s promítáním filmů kon-
čí, v jiných městech zvažují nebo již 
dokonce budují kina vybavená mo-
derní digitální technologií.

Vedení města N. Města je digitál-
ní technologii rovněž nakloněno. 
S podporou Státního fondu kine-
matografie a Asociace digitálních 
kin by bylo možné o rekonstruk-

ci dosavadní budovy kina uvažo-
vat. V ideálním případě bychom 
měli za několik měsíců v N. Městě 
víceúčelový a akusticky kvalitní sál 
nejen pro promítání filmů a před-
vádění divadelních her, ale i pro 
sledování  mezinárodních spor-
tovních přenosů, koncertů a pod. 

Budova kina ovšem není v ma-
jetku města, město ji na počátku 
90. let darovalo původnímu ma-
jiteli - tělovýchovné jednotě Orel. 

Orlové o provoz kina nemají zá-
jem a nabídli městu budovu kina 
a přilehlý pozemek za částku při-
bližně 4,5 mil. Kč. 

Dlouhá jednání se v posled-
ní době zkomplikovala, neboť Or-
lové nově preferují směnu: poze-
mek s inženýrskými sítěmi za jiný 
pozemek z inženýrskými sítěmi  
(plus doplatek 4,1 mil. Kč za budo-
vu), a to o stejné rozloze, to je oko-
lo 2 tis. m2. Město ovšem podobný 
vhodný pozemek nevlastní. Poměr-
ně složitá situace týkající se budovy 
dnešního kina a její možné rekon-
strukce bude na programu červno-
vého  jednání zastupitelů města.

Starostka města Zdeňka Mar-
ková je i přes stále se objevující 
nové komplikace více nakloně-
na odkupu budovy kina, neboť 
v širším horizontu by v budově 
ráda viděla i působiště Základní 
umělecké školy Jana Štursy a Ly-
siny leniny, naopak se obává ko-
merčního prodeje a pravděpo-
dobné přeměny kina v tržnici.

E. Jašková

Nové cyklotrasy
na Novoměstsku

Na Novoměstsku bude do konce 
června vyznačeno 13 nových cyk-
lotras s celkovou délkou 100 km. 
Jako cyklotrasy budou označeny 
stavající lesní, polní a účelové ko-
munikace, které jsou vhodné pro 
bezpečnou jízdu na kole. S vytipo-
váním vhodných tras pomohli také 
místní cyklisté, jimž patří velký dík. 
Veřejnou zakázku na vyznačení tras 
vyhrála firma BO CO s.r.o. z Ústí 
nad Orlicí. Klub českých turistů při-
dělil novým cyklotrasám tato čísla: 
4337 Brušovec – Plaňkovka, 4338 
Sněžné – Kučerův mlýn, 4339 Jim-
ramov – Kutiny, 4340 Krátká – Mi-
lovy, 4341 Sněžné – Koníkov, 4342 
Odranec – Míchov, 4343 Dolní Líš-
ná – Věcov, 4344 U kolonie – Jim-
ramov, 4345 Unčín – Ubušín, 4346 
Fryšava – Tři Strudně, 5256 Slavko-
vice – Pikárec, 5257 Řečice – Boh-
dalov, 5259 Pikárec – Radešín. Tra-
sy vedoucí převážně lesními úseky 
budou značeny pásovým značením 
(obdoba pěšího značení malované-
ho na stromy), trasy vedoucí mimo 
lesní úseky budou značeny žlutý-
mi směrovými tabulkami. Aktuální 
mapu s novými cyklotrasami si mů-
žete zakoupit v Informačním cent-
ru v Novém Městě na Moravě za 20 
Kč. Tento projekt vznikl za finanční 
podpory kraje Vysočina.                jm
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NarozeníPoděkování

Klub seniorů

Úmrtí

Sňatky

Galerijní noc v Novém Městě podruhé
Již podruhé má veřejnost mož-

nost strávit noc v Horácké galerii 
v Novém Městě na Moravě. V pá-
tek 23. května v šest hodin večer 
zde začne program Galerijní noci.  
Připravena je atraktivní prohlídka 
setmělých výstavních prostor za 
netradičního osvětlení, ale nejen 
to. Pořadatelé pro oficiálně první 
ročník této akce připravili bohatý 
doprovodný program, složený z  
koncertů a divadelního vystoupe-
ní, se kterými návštěvníci mohou 
vydržet v galerii až do půl noci. 

Doprovodný program začne 
v 18. hodin divadelním před-
stavením Splněná přání divadla 
Mazec z Loun. Hudební divadél-
ko, určené především dětem růz-
ného věku, potrvá do 19. hodin, 
kdy je vystřídá opavská skupi-
na L.A.D.ě, hrající neurvalý šan-
son. Od 20. hodiny bude možné 
procházet netradičně osvětlenou 
Horáckou galerii. Obyčejná svět-
la nahradí tzv. černé světlo a ba-

revnými neonovými tyčemi si 
návštěvníci osvětlí části jimi vy-
braných soch. Na nádvoří ga-
lerie bude mezitím pokračovat 
program. Skupinu L.A.D.ě na-
hradí rock - blues v podání Mar-
ka Dusila a skupiny Youngblo-
od. Koncertování přeruší ohňová 
show s poi v provedení souboru 
Feferonky. Pod zajímavým ná-
zvem Jana a Kůň se nám předsta-
ví a večer zároveň zakončí mla-
dá písničkářka Jana Šteflíčková 
s kapelou Kůň, hrající jazz, blues, 
pochodové písně a další žánry. 

Galerijní nocí chceme přivést 
do Horácké galerie také mladší 
návštěvníky a ukázat, že její ex-
pozice jsou zajímavé pro všechny. 
A také chceme využít její poten-
ciál. Horácká galerie je přívěti-
vý prostor a přímo vybízí k tomu, 
aby se zde pořádali vícežánrové 
akce, aby to byla živá galerie. Za 
špatného počasí se akce uskuteční 
v podkroví Horácké galerie. 

GALERIJNÍ NOC 2008
23. 5. 2008

začátek programu v 18 hodin

OD 20:00 DO 24:00
NETRADIČNÍ PROHLÍDKY 

SETMĚLÉ GALERIE
ZA NEOBVYKLÉHO

OSVĚTLENÍ

• divadélko pro děti
SPLNĚNÁ PŘÁNÍ
hudební pohádka

• L.A.D.Ě
neurvalý šanson

• MAREK DUSIL
& YOUNGBLOOD

rock – blues

• SHOW FEFERONKY
ohnivé umění s poi

• JANA ŠTEFLÍČKOVÁ
& KŮŇ

šanson – jazz

vstupné dobrovolné
změna programu vyhrazena

http://hg.nmnm.cz

Z významných

výročí
14. 5. 1908  se v N. Městě narodil  
RNDr. Josef František Svoboda 
(geolog, 100. výročí narození, ze-
mřel 1. 8. 1983 v Praze)
13. 5. 1898 se ve Žďáru n.S. na-
rodil  Jan Růžička (akademický 
sochař, 110. výročí narození, ze-
mřel 1965 v Praze)
6. 6. 1963  zemřel v N. Městě  Ka-
rel Kalláb (pedagog, spisovatel, 
45. výročí úmrtí, narozen 12. 2. 
1884 v N. Městě)
10. 6. 1943  zemřel v N. Městě 
Josef Německý (lyžařský závod-
ník, lehký atlet,  65. výročí úmrtí, 
narozen 6. 12. 1900 v N. Městě)
11. 6. 1908 s v N. Městě narodil 
Prof. dr. ing Zdeněk Bažant ml. 
(odborník na zakládání staveb, 
100. výročí narození, zemřel 26. 
8. 2001 v Praze)

12. dubna
Lenka Gerlichová

Josef Mička

Petra Lhotáková
Petr Ondrák

Jana Dočekalová
Radek Nešpor

19. dubna
Šárka Babjačková

Michal Čížek

Marie Kulková
Miloslav Šedý

26. dubna
Miluše Říhová

Josef Žák

3. května
Alena Stupková

František Pohanka

Děkuji lékařům, všem sestřič-
kám a ostatnímu personálu v LDN 
na Buchtově kopci za jejich oběta-
vou péči věnovanou mé mamin-
ce Františce Fouskové. Také dě-
kuji paní Ivě Kondýskové a všem 
pracovníkům Hospicového hnu-
tí Vysočina za vstřícnost, pohoto-
vé jednání a příkladnou pomoc při 
ošetřování maminky až do posled-
ních dnů jejího života.

Jarmila Dvořáková

Děkujeme všem zdravotnickým 
pracovníkům gynekologického 
a novorozeneckého oddělení no-
voměstské nemocnice, zejmé-
na prim. MUDr. Františku Petrů, 
za odbornou a zároveň velmi lid-
skou péči před a po narození na-
šich holčiček.
Lucie Vališová, Miroslav Polášek

 12. 3. Amálie Klímová
 1. 4. Markéta Mičková
 18. 4. Tereza Fogašová
 30. 4. Aneta Krejčí
 1. 5. Petr Hubáček
 12. 5. Jakub Mrázek

 22. 4. Marie Benešová (1950)
 1. 5. Petr Klimeš (1942)
 6. 5. Věra Junová (1922)
 11. 5. Rudolf Horváth (1919)
 17. 5. Bohumil Nečas (1936)
 18. 5. Josef Mrázek (1935)

po 2. 6., DPS, 16 hod. - Promítá-
ní videa z merendy v únoru 2008 
+ organ. záležitosti                           
čt 12. 6.  -  Zájezd do Prahy – ná-
vštěva senátu a parlamentu (od-
jezd od KD v 6,30 hod., cena  člen 
Klubu 200 Kč, nečlen 250 Kč, při-
hlášky + úhrada v Klubu seniorů 
27. 5. nebo 2. 6. 2008, nutné rod-
né číslo a číslo OP.    

SDH Maršovice 
zve na

soutěž v požárním sportu
zařazenou do Žďárské ligy,

která se koná
na hřišti v Maršovicích

v neděli 8. června
od 11 hodin

Přijďte podpořit družstva 
mužů a žen z Maršovic.
O občerstvení a dobrou
náladu bude postaráno.

8. ZPÍVÁNKY - 30. května v 19 hod. v aule gymnázia
Pozvánka pro všechny z vás, kteří máte radost ze zpěvu i ze spo-

lečného setkání. S sebou je možno donést malý příspěvek na společ-
ný švédský stůl, pití dle vlastní chuti, hudební nástroje, veselý smích, 
dobrou náladu, pohodu...

Horácká galerie
• Vincenc Vingler – Máme rádi zvířata (23. května – 28. září) So-
chy a plastiky Vincence Vinglera, jejichž téměř jediným námětem je 
svět zvířat, se již od počátku  vyznačovaly jednoduchými konkávní-
mi a konvexními tvary. Zvlněná plocha, oblina, půdorysná i obrysová 
křivka nejsou náhodné, jde o harmonii tvaru, díla se ve svém zjedno-
dušení podobají malým a velkým oblázkům. Vingler vychází z rea-
lity, z poznané skutečnosti. Jeho zvířata nejsou hrdiny bajek, působí 
přímo, bez literární legendy, dojímají i budí úsměv, uklidňují. Výsta-
va bude zahájena v rámci akce galerijní noc, předpokládaný čas zahá-
jení je 19 hodin.
• Miroslava Zychová – Věcí vidění (do 8. června) 
• Vladimír Suchánek – Výběr z litografií (do 1. června) 
• Pavel Tasovský – Komorní kovaná plastika (do 1. června) 

Benefiční koncert pro Klubíčko
V úterý 22. dubna se v evange-

lickém kostele v Novém Městě 
na Moravě uskutečnil benefič-
ní koncert pro DDM Klubíč-
ko, na kterém vystoupil prof. 
Štěpán Rak, významná osob-
nost naší klasické hudby. V ro-
ce 1982 se zasloužil o založení 
oboru kytara na AMU v Praze, 
kde byl také v roce 2000 jme-
nován historicky prvním vyso-
koškolským profesorem tohoto 
oboru. Jeho pětiprstá technika, 
jíž vyučuje po celém světě, se 
stala doslova legendou, stejně 
tak, jako tzv. „Rakovo tremolo 
etherna“. Koncert přilákal pub-
likum širokého věkového spek-
tra od seniorů, přes střední ge-

neraci až po mládež. Všichni 
chtěli vidět a slyšet hrát mistra 
kytary „naživo“. Pan Rak, jak 
posluchačům v průběhu kon-
certu prozradil, hrál v Novém 
Městě poprvé sólově. V pro-
gramu zazněly jeho autorské 
skladby a  několik skladeb jím 
upravených. Nechybělo ani 
mluvené slovo, jímž proklá-
dal jednotlivé kytarové výstu-
py. Posluchače zaujal citáty J. 
A. Komenského, kterými odu-
ševnil atmosféru večera. Celé 
vystoupení bylo ochutnávkou 
z jeho dosud vydaných CD, 
o která byl po ukončení kon-
certu mezi posluchači mimo-
řádný zájem.                      ddm
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Kulturní dům

Kino

Dům dětí a mládeže

Otvírání studánek 2008 
Tři Studně, studánky Barborka a Vitulka, sobota 31. května, 14 hod. 

Každoroční slavnost s bohatým  kulturním programem

23. pá ve 20 h., 24. so ve 20 h.
Venkovský učitel
ČR 2008, drama, 126 min, od 
15 let, premiéra, 65 Kč - Učitel 
opouští gymnázium v hlavním 
městě a přichází na venkovskou 
školu, aby tak zapomněl na ne-
vydařené milostné vztahy a našel 
znovu sám sebe. 
27. út ve 20 h., 28. st v 18 h.
Kronika rodu Spiderwicků
USA 2007, dobrodružný rodinný 
fantasy, český dabing, 95 min, pří-
stupný, premiéra, 65 Kč – V zá-
hadném strýcově domě čeká tři 
sourozence veliké dobrodružství. 
30. pá ve 20 h. 31. so ve 20 h.
O rodičích a dětech 
ČR 2007, poetický, 110 min, pří-
stupný, premiéra, 75 Kč – Vtip-
né dialogy, výjimečné herecké vý-
kony a humor spojí diváky napříč 
generacemi.
Červen: 4. Bobule, 11. Speed Ra-
cer,...

24. 5. od 9,30 hod., Kamínková-
ní: Kamínky pokreslíme, ozdobí-
me technikou decoupage, vyro-
bíme z nich roztomilá zvířátka, 
zahrajeme si s nimi hry..., vstup-
né 30 Kč.

čt 12. 6. 18 hod., Divoká Bolí-
vie: Cestovatel Karel Wolf nás 
povede z bolívijské Amazo-
nie k chilským vrcholkům And. 
(Diashow doprovázená hud-
bou.) Vstupné 70 Kč.
po 16. 6. , 19 hod. Divadlo Járy 
Cimrmana – AFRIKA - Češi 
mezi lidožravci. Osoby a ob-
sazení: Dr. Emil Žába: Ladi-
slav Smoljak nebo Zdeněk Svě-
rák, Cyril Metoděj: Petr Brukner 
nebo Miloň Čepelka, Baron Lud-
wig von Úvaly u Prahy: Bořivoj 
Penc nebo Jaroslav Weigel, Bo-
huslav Puchmajer: Jan Hraběta 
nebo Genadij Rumlena, Náčel-
ník Líná Huba: Jan Kašpar nebo 
Pavel Vondruška, Uku: Václav 
Kotek nebo Marek Šimon, Lele: 
Robert Bárta nebo Petr Reidin-
ger. Poprvé v historii Divadla 
Járy Cimrmana vystupuje na je-
višti i živé zvíře. Vstupné 190 a  
180 Kč. Předprodej Inf. centrum, 
tel.: 566 650 254.

Litografie a komorní kovaná plastika v Horácké galerii
ně vystavuje a pořádá Meziná-
rodní bienále výtvarníků „Setká-
ní“ v areálu zámku Náměšť nad 
Sázavou. Realizace Pavla Tasov-
ského jsou zastoupeny v soukro-
mých sbírkách, na významných 
stavbách a památkách v České re-
publice i v zahraničí. 

Komorní kované plastiky Pav-
la Tasovského vynikají vytáhlý-
mi a subtilními částmi, které od-
kazují na autorův vynikající smysl 
pro detail a výtvarnou formu, zá-
kladem všeho však zůstává poctivé 
řemeslné zpracování. I v kombi-
naci s hrubě opracovaným lomo-
vým kamenem působí Tasovské-
ho díla přirozeně a lehce. Některá 
z jeho děl jsou mobilní, jejich do 
špičky vykované křehké pruty 
jsou neseny vějířem dalších roto-
vaných součástí (Na špici, 2006). 
Kromě děl, inspirovaných antikou 
a mytologií vykoval Pavel Tasov-
ský také řadu utilitárních předmě-
tů (mísy, podnosy, stoly, židle atd.). 
Osobitý smysl pro humor a grotes-
ku lze připsat jeho dalším jedineč-
ným dílům, parafrázujícím náš 
současný svět (Kříž mužů, 1999). 
Důležitým aspektem Tasovského 
tvorby je pohyb, charakteristický 
téměř pro každé jeho dílo, který 
spolu s dalšími autorskými postu-
py vytváří z jeho plastik výjimečná 
a originální díla.

Jitka Nováková

jeho děl. Před divákem se otevírá 
svět, který tvoří oduševnělé po-
stavy, ulity, vějíře, andělská kříd-
la a jiné pro jeho litografie typické 
prvky. Vystavené ukázky ex libris 
jenom dokazují šíři jeho grafické 
tvorby, ve které se pojí nostalgic-
ká atmosféra zvláštního osvětlení 
a papírové drapérie pozadí s ty-
pickými figurálními motivy. Cit-
livé spojení jemné linie a umírně-
né barevnosti dává Suchánkovým 
dílům punc kultivované a po 
všech stránkách vyvážené umě-
lecké kolekce.

Poetické litografie Vladimíra 
Suchánka dobře doplňuje kolek-
ce komorních kovaných plastik 
uměleckého kováře Pavla Tasov-
ského (1960). Po absolvování Ško-
ly uměleckých řemesel v Praze, 
oboru Umělecké kovářství a zá-
mečnictví se v letech 1981-1982 
zúčastnil Odborného kurzu mu-
zejních konzervátorů v Morav-
ském muzeu v Brně. Je absolven-
tem Mistrovské školy uměleckých 
řemesel v Praze. Mezi lety 1978 
a 1989 pracoval Pavel Tasovský 
v kovářské dílně Uměleckých ře-
mesel v Brně. V roce 1990 si za-
ložil vlastní dílnu v Náměšti nad 
Oslavou, kde se zabývá výtvarným 
řešením a zpracováním architek-
tonických doplňků interiérů a ex-
teriérů soukromých i státních 
subjektů. Od roku 1992 samostat-

V Horácké galerii v Novém 
Městě na Moravě je možné do 1. 
června zhlédnout výběr z  lito-
grafické tvorby jednoho z nejvý-
znamnějších grafiků současnosti 
Vladimíra Suchánka (1933). V le-
tech 1952-54 studoval Pedagogic-
kou fakultu UK v Praze u profeso-
rů Cyrila Boudy, Karla Lidického 
a Martina Salcmana, v roce 1960 
absolvoval Akademii výtvarných 
umění v Praze v ateliéru profeso-
ra Vladimíra Silovského. Je činný 
v oboru grafiky, malby, knižní ilu-
strace, známkové tvorby a exlib-
ris. Od roku 1969 je členem Svazu 
českých umělců grafických Hollar 
a od roku 1995 je jeho předsedou. 
V roce 1997 byl jmenován členem 
Evropské akademie věd a umění 
se sídlem ve Vídni. 

Grafické listy Vladimíra Su-
chánka kromě mistrného ovládá-
ní techniky barevné litografie dis-
ponují osobními atributy bohaté 
imaginace a nezaměnitelné poe-
zie. Jeho inspirace secesí a jejím 
symbolismem mu pomohla na-
jít nová a zajímavá témata v me-
zilidských vztazích. Znázornění 
ženy, ženského těla a také hudba 
jako nevyčerpatelná studnice ná-
mětů podtrhují lyrický podtext 

Motýlové opět proletí nad naším městem
Nudíte se? Nemusíte si pořizo-

vat medvídka mývala. Stačí, když 

na začátku června navštívíte ně-

které, nebo nejlépe hned všech-

na, představení druhého ročníku 

nejen divadelního festivalu Sbír-

ka motýlů, který již potřetí pořá-

dá občanské sdružení Lysina le-

nina ve spolupráci se ZUŠ Jana 

Štursy a atletickým oddílem TJ. 

Letošní motýlové jsou opět 

velmi pestrobarevní a věříme, že 

pro každého se v naší sbírce na-

jde zajímavý a přitažlivý exemp-

lář. Pro malé diváky je nachystá-

no hned několik pohádek, které 

zahraje místní soubor Zkládan-

ka a studenti Katedry alternativ-

ního divadla z pražské Divadel-

ní akademie múzických umění, 

mezi nimiž se objeví i absol-

ventka literárně dramatického 

oboru místní ZUŠ Mary Švest-

ková. 

Mezi vzácné exempláře chys-

tané sbírky patří především ná-

vštěva seskupení Brkola, které 

vystoupí se svým scénickým vy-

právěným Bubela. Dobrodruž-

ství na pomezí vyprávění a diva-
dla podniknou Michal Čunderle 
a Jan Zich za hudebního dopro-
vodu bří Pospíšilů. Představe-
ní by si neměl nechat ujít nikdo, 
koho baví mateřský jazyk a rád 
se nechá unášet na vlnách inte-
ligentního humoru postaveného 
především na slově. Také loňský 
vítěz divácké ankety „O nejba-
revnějšího motýla“ herec Martin 
Hak z Brna přiveze exotického 
motýla, který bude vyprávět af-
rické povídačky.  Ve sbírce nesmí 
chybět ani domácí motýlek Vojty 
Zikmunda.

Hlavním hostem festivalu je 
pražské známé divadlo Vosto5, 
které pracuje především s impro-
vizačním divadlem. Inscenace 
Košičan 3 je uvedena slovy: Noč-
ní rozhlasový pořad určený pro 
posluchače osamělé, opuštěné 
a neúspěšné. Rozverná recesistic-

ká taškařice pobaví všechny, kdo 
mají odvahu dělat si legraci z na-
ší všednodennosti a koneckonců 
i sami ze sebe. 

Novinkou letošního motýlího 
setkání je divadelní dílna, na kte-
ré si můžete potvrdit, že slova jsou 
pouze část toho, co si při setká-
ní sdělujeme. Mnohem více o na-
šich názorech, postojích, emo-
cích vypovídají tzv. neverbální 
složky sdělení. Pokusíme se spo-
lečně do této oblasti řeči nahléd-
nout. Nepředstavujte si ovšem, že 
se dozvíte informace typu: „Když 
má někdo ruce za zády, je uzavře-
ný.“  Spíše si vyzkoušíme, co se 
stane ve chvíli, kdy si ty ruce za 
záda dáme.  Všichni, kdo mají zá-
jem o takové aktivní dopoledne, 
by se měli co nejrychleji informo-
vat na adrese klara.jilm@seznam.
cz, protože kapacita dílny je ome-
zená. Cena dílny je 100 Kč.    ll

Podrobnější informace a celý program na www.lysina.lenina.cz www.stre-
dozem.kvalitne.cz  www.sbirkamotylu.org kontaktní adresa Klara.Jilm@se-
znam.cz Pořádá občanské sdružení Lysina lenina ve spolupráci se ZUŠ Jana 
Štursy a TJ NMnM – atletický oddíl. Permanentní vstupenka na všechna 
představení za 200 Kč v prodeji v IC NMnM. Vstupenky se prodávají vždy 
30 minut před začátkem představení.
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Názory zastupitelů Náš model se pak stal i základním 
stavebním kamenem pro výuku 
výpočetní techniky i na ostatních 
základních školách. Domnívám 
se, že dnes už nikdo nepochybuje 
o správnosti naší myšlenky.

Jsem rád, že se i v našem městě 
daří realizovat spoustu dobrých 
nápadů a myšlenek. Jen namátko-
vě bych se chtěl zmínit o rekon-
strukci atletického stadionu, vy-
budování sportovního „plácku“ 
u Klečkovského rybníka, nová 
parkovací místa na sídlišti, úpra-
vu Kazmírova rybníka apod. I na 
tak malém výběru je vidět, že se 
podařilo odvést hodně kvalitní 
práce. Ani si netroufám pomyslet, 
co vše by se mohlo podařit, kdy-
bychom všichni byli skutečně na 
„stejné lodi“. Nikoliv na mé či tvé 
lodi, ale na naší…

Domnívám se, že cesty mohou 
být různé, ale že cíl máme urči-
tě všichni stejný – zachovat neje-
nom tradice a kulturní dědictví, 
ale i modernizovat naše měs-
to tak, aby se zde dobře žilo nám 
všem. Proč se tedy o to nepoku-
sit?!

Mgr. Otto Ondráček,
zastupitel za SNK ED

ka byla konstruktivní, aby hledala 
nové a ještě lepší cesty k naplnění 
daného cíle. 

Nemyslím si, že vše staré je špat-
né, spíše naopak. Ale někdy je za-
potřebí nebát se a pustit se do no-
vých věcí, mít určitou vizi, jak 
chci dosáhnout stanoveného cíle. 
Vidět „trochu dopředu“, hledat 
jiné a efektivní způsoby řešení, 
nové zdroje apod.

Ze svých vlastních zkušeností 
vím, že pokud chci něčeho dosáh-
nout, tak žádná cesta není jedno-
duchá. Před 15 lety jsem popr-
vé spolu se svými kolegy vyslovil 
myšlenku vzdělávat žáky základní 
školy v oblasti výpočetní techni-
ky. Vyslechl jsem celou řadu kri-
tických připomínek, poznámek 
a „dobře míněných rad“ – od ne-
reálných cílů až k tomu, že se sna-
žím zavádět věci, které v tomto 
rozsahu do vyučovací procesu na 
základní školu rozhodně nepat-
ří. Hledali jsme cesty, jak tyto lidi 
přesvědčit o správnosti naší myš-
lenky. Vytvořili jsme učební plány, 
stanovili hodinové dotace, podali 
projekt na MŠMT ČR. Vytvořili 
jsme tak základ pro výuku výpo-
četní techniky na základní škole. 

a požadavky občanů všech věko-
vých skupin, jak všichni zastupi-
telé budeme skutečně na „stejné 
lodi“, neboť se jedná o společnou 
záležitost - o rozvoj našeho měs-
ta. Realita ale byla a je bohužel 
mnohdy jiná.

I když většinou máme podob-
né problémy, které nás trápí a kte-
ré chceme řešit – např. parkování, 
privatizace bytového fondu, svoz 
komunálního odpadu, výstavba 
sportovišť apod. – jsou naše prio-
rity leckdy odlišné. Odlišný je pak 
i pohled na způsob řešení těchto 
problémů. Neřeší-li se tyto otázky 
tak, jak si každý z nás představu-
je, pak jsou většinou navržená ře-
šení nekoncepční, nevyhovující,... 
Tím v žádném případě neupírám 
nikomu právo na svůj vlastní ná-
zor. Chci jen říct, že je důležité 
vnímat i názory druhého, umět 
mu naslouchat a podívat se na ně 
i jeho pohledem. Důležité však 
také je, pokud zaznějí kritická 
slova, aby nepoukazovala jen na 
chyby a nedostatky, ale aby kriti-

„Člověk může za svého živo-
ta vystřídat několik domovů, ale 
domov dětství nosí stále s sebou 
u samého dna srdce. A jako ne-
může odložit srdce, nemůže od-
ložit ani svoje první doma.“ Od 
svého narození žiji (kromě svého 
studia) v Novém Městě na Mora-
vě. Nikdy mně nebylo a ani ne-
bude lhostejné, jakým směrem se 
bude rozvoj našeho města ubírat, 
jak se v něm budou lidé cítit a jak 
se v něm bude žít. 

Proto se také nechci na tomto 
místě pouštět do polemik na růz-
ná témata, či jakkoliv kritizovat 
postupy či nápady svých kolegů, 
neboť respektuji názor každého 
z nás. Přesto bych rád vyjádřil ně-
které své myšlenky v krátkém za-
myšlení…

Když jsem se poprvé před šes-
ti lety stal zastupitelem, byl jsem 
plný ideálů a představ, jak se věci 
dají do pohybu, jak lehce se mně 
bude dařit řešit problémy, kte-
ré jsem jako občan vnímal, jak 
budu podporovat dobré nápady 

Zamyšlení

Rekonstrukce Nečasovy ulice
Na konec července je plánová-

no zahájení  velké rekonstrukce 
Nečasovy ulice. Ve spolupráci se 
Svazkem vodovodů a kanalizací 
dojde k úpravě povrchu vozovky, 
ke zbudování chodníku od kru-

hového objezdu až na Palackého 
náměstí, k jednotlivým domům 
budou přivedeny nové kanali-
zační přípojky. Podrobnosti o té-
to akci přineseme v příštím čísle 
zpravodaje.

Krátce
� Zastupitelstvo města schváli-
lo dne 22. dubna závěrečný účet 
hospodaření města a městských 
příspěvkových organizací za rok 
2007. Více informací v příštím 
čísle.
� Zastupitelstvo města rovněž 
schválilo dotace občanským sdru-
žením Sdružení Nové Město na 
Moravě (150 tis. Kč na projekty 
„Občanská poradna Nové Město 
na Moravě, EZOP - Nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež, Sociál-
ně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi a Raná péče“) a Hospico-
vé hnutí – Vysočina (150 ti. Kč na 

projekt „Hospicová péče v domo-
vech důchodců, v LDN a doma“).
� V souvislosti s přípravou cyk-
lostezky „Vlachovická“ jsou vede-
na další jednání s firmou Medin 
a.s, připravují se smlouvy o smlou-
vách budoucích s majiteli pozem-
ků (osm majitelů uvažuje o prode-
ji, jeden majitel preferuje výměnu 
pozemku za jiný). Město by rádo 
s realizací cyklostezky započalo již 
v roce 2009 a chce se ucházet o do-
taci z evropských fondů.
� 1. základní škola ukončí letošní 
školní rok již 20. června. Podrob-
něji na str. 6.

Připomínky nájemníků vyřešeny
Před necelými dvěma lety se no-

voměstští nájemníci městských 
bytů  „vzbouřili“ nad vyúčtováním 
služeb v  bytech. Na začátku roku 
2007 vznikl v Novém Městě - SON 
(Sdružení pro ochranu nájemní-
ků), který společně s místostaros-
tou Markem vstoupil do jednání 
s Novoměstskou teplárenskou a.s. 
(NT). Počáteční jednání byla složi-
tá a náročná. SON s tímto problé-
mem strávil desítky hodin. V ro-
ce 2002 byla podepsána mezi NSB 
a NT dost nevýhodná smlouva, 
která ještě v tu dobu nezahrnova-
la kogenerační jednotku (výroba 
elektrické energie a tepla). Od 1. 

1. 2008 se podařilo nastavit novou 
smlouvu mezi NT a městem, kte-
rá zahrnuje právě výše uvedenou  
kogeneraci a společně s indikátory 
měření Techem (k montáži došlo 
v X/2007), který má v současnosti 
každý nájemník namontován, do-
šlo k tomu, že nájemníci zaplatili 
skutečně jen odebrané teplo. Do-
šlo k významné úspoře a v době 
vyúčtování za rok 2007  NSB vra-
cela na bytovou jednotku několik 
tisíc korun. Jednotliví nájemníci 
novoměstských bytů si určitě uvě-
domují, kdo se za jejich zájmy po-
stavil a kdo jejich problémy řeší.

MO SON N. Město na Mor.

„Moc kreslit neumím“, tvrdí autor novoměstského logotypu
Autorem vítězného logotypu Nového Města na Moravě je Marek Sou-

ček z Brna. Do doby redakční uzávěrky autor nestihl zodpovědět ně-
kolik písemně položených otázek, proto jej představujeme částí rozho-
voru, který s ním při přebírání ceny a finanční odměny ve výši dvacet 
tisíc korun vedla Helena Křížová. Celý rozhovor je uveden na strán-
kách www.zdarskévrchy.cz

Jak došlo k tomu, že jste se do 
soutěže přihlásil?

Byla to náhoda. Díval jsem se na 
sněhové zpravodajství, respekti-
ve webové kamery Nového Měs-

ta a všiml jsem si, že je vyhlášena 
soutěž o logotyp města. Na po-
slední chvíli jsem se rozhodl zú-
častnit. Poměrně jasno jsem měl 
v tom, že zde jistě budou velkou 
roli hrát písmena.

Jste profesionálním výtvarní-
kem?

To přímo ne, ale jeden z oborů, 
kterým se zabývám, je předtisko-
vá příprava, tisk i reklamní tvor-
ba, takže mám k té oblasti blízko. 

Dostanu se občas i k tvorbě log, 
i když se nedá říct, že je tato čin-
nost pravidelná. Moc kreslit neu-
mím a výtvarně nadán nejsem. 

Budete teď častějším návštěv-
níkem Nového Města na Mora-
vě, když jej bude reprezentovat 
vaše logo?

Obávám se, že logo nebude mít až 
takový vliv na mé časové možnos-
ti. Do Nového Města budu stále rád 
jezdit. Jsem spíše zimní návštěvník, 
ale ani letnímu Novému Městu se 
nebráním.  A novoměstským patri-
otům můžu vzkázat, že nemají logo 
od vysloveně přespolního. Můj otec 
je rodákem ze Žďáru, takže mám 
k tomuto kraji velice blízko. 
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Rozdělení grantů na rok 2008
Zastupitelstvo města schválilo dne 22. dubna návrh rozdělení grantů 

na rok 2008. Z požadavků žadatelů, které dosahovaly téměř 500 tis. Kč, 
připravila návrh grantová komise a ke schválení zastupitelstvem jej do-
poručila rada města. 

Granty pro letošní rok byly vypsány v oblastech Novoměstská kultura 
2008 a Podpora talentované mládeže v oblasti sportu.

Připojená tabulka obsahuje název žadatele o grant, název projektu, 
požadovanou částku a schválenou částku.

Nedodržení předpisů se nemusí vyplatit
Parkovacích míst ve městech je 

žalostně málo, a tak si mnozí řidiči 
poradí, jak umí. Co na tom, že ne 
vždy je to v souladu se zákonem.

Nerespektování dopravních zna-
ček se však v Novém Městě na Mo-
ravě brzy nemusí některým hříšní-
kům vyplatit. 

Rada města schválila uzavření 
smlouvy s odtahovou službou. „Stej-
ně jako ostatní města i my máme 
problémy s nepovoleným parková-
ním“, říká místostarosta města Sta-
nislav Marek. „Doposud se tyto 
přestupky prakticky nijak neřeši-
ly, a proto jsme se rozhodli přistou-
pit k tomuto opatření. Největší pro-
blémy s nepovoleným parkováním 
máme na ulici Malá, kde se smí par-
kovat pouze na jedné straně.“ 

Nejde vždy jen o nerespektová-
ní trvalého dopravního značení. 
Těžkosti nastávají i při čištění ulic 
nebo odstraňování sněhu z par-
kovišť v zimním období. Mno-
zí majitelé si ani přes několikeré 
upozornění ze strany města ne-
převezou své automobily jinam 
a raději riskují jejich poškození 
při plánovaném úklidu. 

Pokyn k odtažení může dát ne-
jen policie, ale také zástupce měs-
ta, který má na starosti místní 
komunikace. V praxi to bude pro-
bíhat tak, že špatně zaparkované 

auto bude po sepsání protokolu 
a pořízení fotodokumentace od-
taženo do Olešné.

První reakcí majitelů, kteří zjis-
tí, že se jejich auto nenachází tam, 
kde jej zaparkovali, jistě bude, že 
se obrátí na policii. Ta už bude vě-
dět, kde má nezodpovědný řidič 
svůj automobil hledat. Městská 
policie bude v těchto případech 
úzce spolupracovat s Policií Čes-
ké republiky, takže bude jedno, na 
kterou z nich vlastník vozidla za-
volá. Následovat pak bude nejen 
pokuta, ale i finanční vyrovnání 
s odtahovou službou.

Helena Křížová,
www.zdarskevrchy.cz,

redakčně kráceno

Informace o smlouvě o odtaho-
vání nevhodně parkujících vozidel 
doplnil Luboš Smetana, pracovník 
odboru ISM  MěÚ v N. Městě.

Od kdy je smlouva platná?
Smlouva byla podepsána počát-

kem května a od té doby je plat-
ná. Zatím, po asi týdnu platnos-
ti, nemám zprávy, že už by bylo 
některé z vozidel odtaženo. Ale 
v době, kdy se informace o odta-
hování vozů mezi veřejností roz-
šíří, už asi nebude možno počítat 
s žádnou benevolencí.

V jakých případech bude vozi-
dlo odtaženo?

Ve třech základních případech: 
1. Vozidla, která svým postave-
ním překáží při blokovém čiště-
ní místních komunikací na území 
města Nového Města na Moravě 
a jeho místních částí v souladu s § 
19 odst. 5 a 6 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunika-
cích, ve znění pozdějších předpi-
sů (dále jen „zákon o pozemních 
komunikacích“). 2. Vozidla, kte-
rá tvoří překážku silničního pro-
vozu na místních komunikacích 
v Novém Městě na Moravě a je-
ho místních částech. 3. Vozidla 
stojící na místech, která jsou vy-
hrazena (např. ke stání pro inva-
lidy a pod.)

Kde přesně budou vozidla od-
stavována?

V Olešné v bývalém autobazaru.

S jakou finanční částkou bude 
muset majitel odstaveného vozu 
při jeho vyzvednutí počítat? 

Cenu za odtažení a dočasné pře-
chovávání vozidel si bude účtovat 
odtahová služba podle platných 
ceníků, pohybovat se bude prav-
děpodobně kolem jednoho tisíce 
korun a zcela určitě se bude zvy-
šovat za každý den, kdy zůstane 
vozidlo nevyzvednuto.

Můžete nějak odhadnout, ve 
které části města budou vozidla 
odtahována nejčastěji?

Pravděpodobně to bude tam, 
kde je vozidel nejvíce. Jmenovitě 
na starém sídlišti, na sídlišti pod 
nemocnicí... A budou odtahová-
na jistě i vozidla blokující vjezd 
do domů a výjezd z nich.

ptala se Eva Jašková
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Dne 22. dubna v časných ran-

ních hodinách byly vykáceny 

staré novoměstské borovice. Jak 

se dalo očekávat, reakce mno-

ha občanů i rodáků byly nesou-

hlasné. Reprezentuje je např. ná-

zor Mgr. et Mgr. Josefa Havlíka 

z Českých Budějovic, z obsáhlej-

šího textu vybíráme: ...kde jsou 

pevně zapuštěny moje životní ko-

řeny, kde žili moji rodiče, prarodi-

če a příslušníci další předchozích 

generaci dle dostupných doku-

mentů od konce šestnáctého sto-

letí. Byl jsem vždy pyšný na své 

rodné město a na jeho kultur-

ní a vzdělanostní tradice a to, co 

jeho občané a vůbec rodáci v mi-

nulosti i v současnosti dokázali 

a stále dokazují. ...rozhodnutí po-

kácet zdravé stromy na Vratisla-

vově náměstí považuji za znesvě-

cení všech těchto pokrokých tradic 

a barbarsky necitlivý zásah do ži-

Výměna oken a ústředního topení na 1. ZŠ
V roce 2009 bude naše ško-

la slavit 130. výročí svého ote-
vření. Ke svému jubileu dostane 
o rok dříve „předčasný dárek“. 
Po dlouhém čekání začneme 
v letošním roce s komplexní re-
konstrukcí ústředního topení 
a výměnou všech oken na hlavní 
budově na Vratislavově náměs-
tí 124. Původně se mělo se sta-
vebními pracemi začít již v roce 
2006, ale z finančních důvodů 
byly vždy pozastaveny. 

Rekonstrukce, jejíž celko-
vé náklady překračují část-
ku 9 mil. korun, bude zaháje-
na 19. 5. 2008. Investiční akci 
bude realizovat První litomyšl-
ská stavební a.s., která vyhrála 
výběrové řízení. Naším původ-

ním záměrem bylo rozložit tyto 
práce do dvou let (vždy na do-
bu hlavních prázdnin). Z důvo-
du možné státní dotace je nut-
no ale celou akci profinancovat 
a zrealizovat během jednoho 
roku. Vzhledem k velkému roz-
sahu prací, které by se v žád-
ném případě nedaly zvládnout 
jenom po dobu prázdnin, je vý-
měna stávajícího ústředního 
topení a netěsnících oken roz-
fázována do tří etap.

První etapa bude probíhat v do-
bě od 19. 5. do 27. 6. v prostorách 
tzv. „Radnice“. Tato etapa bude 
asi jedna z nejnáročnějších, neboť 
bude probíhat za plného provozu 
– ještě v průběhu stávajícího škol-
ního roku. 

Druhá etapa, ve které se bude 
rekonstruovat podstatná část 
hlavní budovy, proběhne v době 
od 23. 6. do 8. 8. 2008. Pro staveb-
ní firmu a pro všechny zaměst-
nance školy to nebude lehký a ani 
snadný úkol. Vzhledem k velké-
mu rozsahu prací v těchto dvou 
etapách bude velmi důležité do-
držet daný časový harmonogram 
jednotlivých úkonů. 1. září nám 
totiž začíná nový školní rok a do 
té doby musí být všechny učebny, 
kabinety, prostory,... vymalované, 
uklizené a vybavené školním ná-
bytkem.

Třetí etapa, výměna oken 
a ústřední topení v tělocvičně zá-
kladní školy, proběhne až v zá-
ří, v novém školním roce. Tou-

to etapou bude zakončena – a my 
všichni věříme, že úspěšně – kom-
plexní rekonstrukce ústředního 
topení a výměna stávajících oken 
na 1. ZŠ v Novém Městě na Mo-
ravě.

Vzhledem k náročnosti a vel-
kému rozsahu stavebních pra-
cí bude pro žáky naší školy letoš-
ní školní rok ukončen již v pátek 
20. 6. 2008. 

Na dobu od 23. 6. do 27. 6. 2008 
mohou žáci, pro které nebudou 
mít rodiče zajištěn dohled, ná-
hradní program apod., navště-
vovat zájmové oddělení při škol-
ní družině, které bude otevřeno 
v době od 7,30 do 11,10 hodin.

Mgr. Otto Ondráček,
ředitel školy

Pomozte navrhnout, jak by mělo vypadat městské arboretum 
Vážení občané, město Nové 

Město na Moravě získalo z pro-
gramu NADACE PARTNER-
STVÍ „Strom života“ dotaci ve 
výši 200 tis. Kč na úpravu za-
hrady, která náleží k domu na 
Vratislavově nám. č. 12 (budo-
va polikliniky).

Záměrem města je dlouho 
uzavřenou zahradu obnovit 
a otevřít ji pro širokou veřej-
nost, v podobě „Městského ar-
boreta“.

Zahrada by měla sloužit míst-
ním občanům i  turistům pro 
chvíle odpočinku, ale i  jako 
místo pro setkávání se. V rám-
ci projektu by měla být zahra-
da zpřístupněna také pro po-
řádání kvalitní a pestré výuky 
v přírodě, setkávání školní 

mládeže nebo členů různých 
zájmových sdružení a organi-
zací.

Ve spolupráci s partne-
ry projektu, kterými jsou SOŠ 
Nové Město na Moravě, Sprá-
va CHKO Žďárské vrchy, ZO 
ČSV Nové Město na Mora-
vě, I. základní škola, Vratisla-
vovo nám. 124 a  II. základ-
ní škola, Leandra Čecha 860, 
Mateřská škola Nové Město na 
Moravě, Sdružení Nové Město 
na Moravě a Centrum Zdisla-
va, má město zájem vytvořit za-
hradu s  druhy rostlin typický-
mi pro okolí Nového Města na 
Moravě, informovat návštěvní-
ky o těchto rostlinách a o jejich 
možné ochraně. K tomuto úče-
lu budou sloužit informační ta-

bule. Městské arboretum by se 
mohlo stát učebnou v přírodě, 
se zaměřením na přírodu, ži-
votní prostředí a další příbuz-
ná témata. 

V současné době město při-
pravuje dvě plánovací veřejná 
setkání, na kterých se mohou 
všichni občané zapojit do pří-
pravy návrhu „Městského ar-
boreta“ a mohou vyjádřit své 
požadavky a připomínky k za-
mýšlenému projektu.

Dne 4. června ve středu 
v 16:00 hod. proběhne v jídelně 
Domu s pečovatelskou službou, 
ul. Žďárská 68, setkání první.  
Toto setkání bude věnováno 
návrhu zahrady, dle představ, 
požadavků a přání občanů.

Ve středu 18. června v 16:00 

hod. se uskuteční v jídelně 
Domu s pečovatelskou službou, 
ul. Žďárská 68,  druhé setká-
ní. Na něm bude zahradním ar-
chitektem představen předběž-
ný návrh „Městského arboreta“ 
vzešlý ze setkání prvního a ten-
to návrh bude možno  připo-
mínkovat či doplnit. Na základě 
výsledků druhého plánovacího 
setkání bude projekt realizován 
a  slavnostně otevřen nejpozdě-
ji 30. dubna 2009.

V rámci projektu „Městského 
arboreta“ uvítáme Vaši účast na 
veřejných plánovacích setká-
ních a těšíme se Vaše podněty 
a návrhy.
město Nové Město na Moravě 

ve spolupráci
s Nadací Partnerství
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votního prostředí a životního sty-
lu města. Snažím se nalézt nějaká 
logická zdůvodnění pro rozhod-
nutí, ...ale žádná soudná výcho-
diska ... nenalézám. ... Nevím 
jak a kdo Vám tleská, ale pokud 
jsou to všichni kolem, pak ztrácím 
víru ve význam slov domov, rod-
ný kraj, životní prostředí, kořeny 
života... 

Kolem pařezů padlých stromů 
se dokonce objevily zapálené sví-
ce a kříž.

V průběhu několika málo dnů 
byly odstraněny pařezy i kořeny 
původních stromů a byly vysáze-
ny mladé stromky borovice čer-
né. Panu Havlíkovi a jistě i ostat-
ním občanům, kteří se s kácením 
původních borovic těžko smiřují, 
starostka města Zdeňka Marková 

vzkazuje (výběr z odpovědi Mgr. 
et Mgr. Havlíkovi): 

V úterý, při kácení borovic, byl na 
novoměstské náměstí velmi smutný 
pohled. Nebylo lehko ani mě. Dnes 
jsou již zasázeny do původních 
míst borovice nové. Tři metry vyso-

ké, husté, krásně zelené. Náměstí se 
zvětšilo, prosvětlilo, odkryly se krás-
né domy, sgrafita Karla Němce na 
kostele jsou ozdobou i dominantou 
náměstí. Mnozí odpůrci kácení bo-
rovic přehodnocují svůj postoj. Jsem 
přesvědčena, že dnešní podoba je 

plně v souladu s představami Vin-
cence Makovského. Borovice neza-
stiňují, ale dokreslují malebnost ná-
městí. A neohrožují lidské životy.

foto: Eva Jašková,
Marcela Kratochvílová,

Žofie Řádková 
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Mozaika z dění v 1. základní škole Nové Město na Moravě

Globální týden bezpečnosti silničního provozu na 1. ZŠ
děli i poměrně zásadní informa-
ci, že mezi kola patří také tříkolky 
a koloběžky a že by za tyto „do-
pravní prostředky“ neměli nikdy 
usedat bez patřičného vybave-
ní, čímž je bezesporu cyklistická 
přilba. Právě na tu obdrželi pou-
kázku v podobě čerpání možného 
příspěvku od VZP.

Své řidičské schopnosti si děti 
vyzkoušely jízdou na kole na sla-
lomové dráze. Vzhledem k tomu, 
že všichni jezdili bez nehod, tak 
sanitka rychlé záchranné služby 
neměla žádnou práci a jediným 
úkolem její osádky bylo seznáme-
ní dětí s výbavou sanitního vozu.

I hasiči mohli být s průběhem 
celé akce spokojeni. Zasahova-
li pouze imaginárně. „Požářiš-
těm“ se stala školní zahrada, kte-
rou děti také s patřičnou radostí 
uhasily.

Všem, kteří akci připravova-
li a jakkoli se na ní podíleli, pat-
ří obrovské poděkování, protože 
když stanovišti během čtyř hodin 
prošlo téměř 250 děti, tak to není 
zrovna málo. Všude jsme se totiž 
setkali nejenom s profesionálním 
přístupem, ale s nevšední ocho-
tou a trpělivostí. Nezbývá tedy, 
než se začít těšit na další spolu-
práci zase za rok při třetím roční-
ku Globálního týdne bezpečnosti 
silničního provozu. 

1. ZŠ Nové Město na Moravě

licie ukázala dětem své zázemí – 
cely pro zadržené osoby, vozový 
park, zbraně a vybavení policis-
tů, výcvik služebních psů i běž-
nou silniční kontrolu řidičů. Děti 
společně s dopravní policist-
kou kontrolovaly doklady řidičů, 
osvětlení vozidel, používání bez-
pečnostních pásů apod. a rozdá-
valy „usměvavá“ sluníčka, pokud 
bylo vše v pořádku, „mračouny“, 
pokud se řidič dopustil nějakého 
přestupku.

Městská policie kromě jiného 
předvedla, jak lze vycvičit růz-
né rasy psů a k čemu všemu je 
lze využít. Ve spolupráci s firmou 
Cyklosport dostali všichni lek-
ci o tom, jak má správně vypadat 
výbava kola, a dokonce se dozvě-

V pondělí 28. dubna  se v rám-
ci 2. ročníku akce „Globální týden 
bezpečnosti silničního provozu“, 
kterou vyhlásila OSN a WHO, 
konal pro žáky 1. - 5. ročníku 
1. ZŠ v Novém Městě na Moravě 
dopolední výukový interaktivní 
program s dopravně bezpečnost-
ní tématikou.

Ve spolupráci s VZP, státní 
i městkou policií, Záchrannou 
službou kraje Vysočina, Sborem 
dobrovolných hasičů a firmou 
Cyklosport z Nového Města na 
Moravě si žáci prošli celkem 5 
stanovišť, kde se dozvěděli nejen 
spoustu zajímavých a užitečných 
informací, ale celou řadu věcí si 
mohli i sami vyzkoušet.

Nabídka byla široká. Státní po-

I tak lze učit
anglický jazyk

O tom, že nejenom sezením 

ve školních lavicích se dá nau-

čit mnoho slovíček z cizího ja-

zyka, se přesvědčili žáci 1. ZŠ na 

Vratislavově náměstí 124, když se 

v rámci výuky anglického jazy-

ka rozhodli přihlásit do celostátní 

soutěže ,,VIDEO POHLEDNICE 

Z MÉHO MĚSTA“, která se usku-

tečnila pod patronací velvyslan-

kyně Spojeného království Velké 

Británie a Severního Irska a pod 

záštitou MŠMT ČR.

Tato soutěž motivuje k výu-

ce angličtiny, podporuje roz-

voj komunikativních dovednos-

tí v cizím jazyce, rozvíjí týmovou 

spolupráci, žáci se učí řešit pro-

blémy,... Soutěž také pomáhá roz-

šířit použití video techniky jako 

jazykové učební pomůcky a při-

spívá ke zkvalitnění výuky anglič-

tiny na školách.

Při natáčení video pohledni-

ce všichni prokázali velkou sna-

hu naučit se své anglické tex-

ty a zjistili, že i při této činnosti 

se dají poznat zajímaví lidé z ce-

lého světa, kterým Vysočina uča-

rovala. Náročná příprava a práce 

už má svůj výsledek a ten se všem 

zúčastněným líbí a jsou na film 

o svém městě oprávněně hrdí.

Dušan Matejka,

učitel 1. ZŠ Nové Město na Moravě

PAPRSEK aneb směr znáš, ale cestu si zvol sám!
Je název projektu zaměřeného 

na prevenci kriminality mládeže. 
Projekt je podporován KRAJEM 
VYSOČINA. Již na počátku své 
životní cesty by se měli naši žáci 
vydat správným směrem a my jim 
chceme pomoci ho najít. Uká-
zat jim tu správnou cestu, po níž 
by se měli vydat, ovšem to hlavní 
rozhodnutí leží na nich…

Žáci se během školního roku 
seznámili s právním systémem 
v ČR, s prací policie a informa-
cemi o možnostech ochrany před 
trestnou činností. Připomněli si, 
že zákony v naší společnosti li-
dem neubližují, nýbrž nás všech-
ny chrání a pomáhají nám. Zú-
častnili se besed s Městskou 
policií v Novém Městě a s mluv-
čí Policie ČR Janou Šípkovou, bý-
valou žákyní naší školy. Dozvědě-
li se, jak se stát tiskovou mluvčí 
Policie ČR, za co se lze dostat do 
polepšovny“ a plno dalších za-
jímavých informací. Své nabyté 
znalosti si prověřili na školní sou-
těži PAPRSEK.

Dne 11. dubna  proběhlo v kres-
lírně 1. ZŠ školní kolo soutěže PA-
PRSEK. Soutěže se zúčastnili žáci 
9. tříd, každou třídu zastupovalo 
pětičlenné družstvo v barvě svých 
„závěrečných“ triček. Ostatní po-
vzbuzovali své zástupce a skvě-
le fandili, nechyběly trumpetky, 
pompony, vlaječky a transparen-
ty s povzbuzujícími hesly.

Soutěž se skládala z pěti kol. Ač-
koli se může zdát, že jde o téma ne-
záživné, opak je pravdou. Žáci si 
hravou formou ověřili své znalosti, 
vyjadřovali se k dění ve společnos-
ti, vžili se do role soudců a posuzo-
vali trestné činy mladistvých. Vy-
zkoušeli si svoji zručnost, rychlost 
a týmovou spolupráci. Do soutěže 
byli aktivně zapojeni nejen soutě-
žící, ale i všichni ostatní žáci. Fan-
dili, povzbuzovali své spolužáky, ti-
povali správné výsledky, posuzovali 
jednotlivá vystoupení a zúčastnili 
se soutěže o nejvíce „fandící“ třídu. 
Průběh soutěže zpestřovali svými 
tanečními, sportovními a hudební-
mi vystoupeními žáci naší školy.

Všichni bojovali s plným nasaze-
ním. Šlo nejen o prestiž třídy, o pěk-
né ceny, ale i zájezd do Prahy do Mu-
zea Policie ČR pro vítěznou třídu.

Porota ve složení Mgr. Otto On-
dráček – ředitel školy, JUDr. Li-
bor Černý – velitel Policie ČR 
v Novém Městě na Moravě a Mgr. 
Alena Lukášová – pracovnice 
Městského úřadu, odboru škol-

ství, kultury a cestovního ruchu, 
to měla velmi těžké, neboť všichni 
soutěžící prokázali výborné zna-
losti a skvělou přípravu.

Vítězství nakonec získalo druž-
stvo z 9. A ve složení Markéta 
Horáková, Karolína Mičíková, Ja-
kub Rovenský, Martin Straka a Vít 
Prokop. Blahopřejeme!
1. ZŠ v Novém Městě na Moravě
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ZUŠáci potěšili
ZUŠáci zářili nejen oslňujícím les-

kem dechových hudebních nástro-
jů a pestrými barvami stejnokrojů, 
ale skvělým vystoupením na kon-
certu velkého dechového souboru 
dne 25. dubna ve velkém sále Měst-
ského kulturního domu v Novém 
Městě na Moravě. Čtyřicetičlen-
ný orchestr téměř dvě a půl hodiny 
krásně vyhrával pro plný sál spoko-
jených diváků, kteří tentokrát ne-
tradičně seděli u prostřených stolů, 
kde mohli konzumovat zakoupe-
né občerstvení. Bylo to milé pose-
zení při zdařilém programu učitelů 
a studentů ZUŠ Jana Štursy a obe-
censtvo nešetřilo potleskem. Líbi-

lo se mu i pěvecké vystoupení zpě-
vaček, s kterými si zazpívalo známé 
písně „Škoda lásky.., Cikánka..., 
Zůstaň tu s námi muziko česká...“ 
a vytleskalo si i přídavek.

Máme radost z úspěchů ZUŠ, 
těší nás, že z naší mladé generace 
vyrůstají dobří hudebníci, a dou-
fáme, že nezanikne rčení „Co 
Čech – to muzikant.“

Děkujeme všem, kteří se o zda-
řilé odpoledne zasloužili a umož-
nili nám krásný zážitek ve slav-
nostní atmosféře.
za vděčné diváky z Klubu seniorů

v Novém Městě na Moravě  
Draha  Pustinová

Stomatologická pohotovostní služba
Ošetření je poskytováno v době 9 – 12 hod.

24. 5. MUDr. Koutská, Sněžné, 25. 5. MUDr. Macek, V. Meziříčí, 31. 5. 

MUDr. Michalová, poliklinika ZR, 1. 6. MUDr. Michal, poliklinika ZR, 

7. 6. MUDr. Kozák, Bystřice, 8. 6. MUDr. Kozáková, Bystřice. Aktuální 

změny je možno najít na internetových stránkách novoměstské nemoc-

nice (www.nnm.cz)

Maminkám vše NEJ
Na neděli 11. května připadl le-

tos mimořádný den – DEN MA-
TEK. Proto se sociálnědemo-
kratičtí zastupitelé našeho města 
Soňa Macháčková a Jiří Madě-
ra vypravili do novoměstské ne-
mocnice popřát ženám k tomu-
to svátku. Krásnou růží potěšili 
nejen zdravotnický personál, no-
vopečené maminky a ženy z gy-
nekologického oddělení, ale také 

maminky a babičky ze sousední 
interny. Všechny ženy byly pře-
kvapeny a především potěšeny 
z příjemného dárku. Uvědomit si 
obětavost a lásku všech maminek, 
kterou obdarovávají své blízké, je 
velmi potřebné. Poděkovat jim 
za vše růží a popřát hodně zdra-
ví a trpělivosti je to nejmenší. Ma-
minky, vše NEJ.

Mgr. Jiří Maděra 

Studna – víme, co pijeme?
Mít svoji vlastní studnu. Tak tuto 

možnost zásobovaní pitnou vodou 
využívá více než jeden milion oby-
vatel ČR. Ať je to pravidelně doma 
nebo občas na chatách a chalu-
pách, má to značné výhody – např. 
voda je vždy čerstvá, bez chloru 
a nemusí se za ni platit. Abychom 
mohli pít kvalitní vodu, musíme se 
o studnu a kvalitu vody starat. Ji-
nak se vše může otočit a voda ze 
studny může být zdrojem zdra-
votních rizik a následně i příčinou 
některých nepříjemných nemocí 
a velkých starostí. 

Kvalita vody ze studní u rodin-
ných domů, na chatách a cha-
lupách by se měla pravidelně 
kontrolovat chemickými a bak-
teriologickými rozbory. Rozbory 
by se měly provádět nejméně jed-

nou za rok a potom vždy, když je 
podezření na jakékoliv znečiště-
ní studny. Jarní období je pak nej-
vhodnější doba pro tuto kontrolu. 
Důvod je zcela jasný – je to odpo-
vědnost za zdraví své a svých blíz-
kých, kteří vodu používají. Je ne-
zbytné si také uvědomit, že více 
než polovina studní je ve špatném 
technickém stavu – tedy „zrani-
telnější“ ke znečištění a kontami-
naci různými bakteriemi, zvláště 
pak v jarním období. 

Dusičnany ze soukromých stud-
ní zdarma

Zdravotní ústav se sídlem v Jih-
lavě chce přispět k zlepšení kvali-
ty vody v soukromých studnách, 
a proto přichází s nabídkou velmi 
výhodného balíčku (dusičnany, 
amonné ionty, dusitany), ve kte-
rém je vyšetření dusičnanů zdar-

ma, a na další ukazatele je po-
skytnuta 10% sleva. Cena celého 
balíčku vyšetření vzorků je pak 
180 Kč s DPH. Jedná se praktic-
ky o monitoring dusíkatých látek 
charakterizujících kontaminace. 
Následně je vhodné doplnit roz-
bor o další zejména mikrobiolo-
gické ukazatele. Tato akce bude 
probíhat v měsících květen a čer-
ven a vzorky vody bude možné 
předat ve všech okresních měs-
tech kraje Vysočina na pracoviš-
tích zdravotního ústavu. Bližší in-
formace včetně rad jak provést 
vyčistění či asanaci studny a kon-
taktů je možno získat i na webo-
vých stránkách www.zujih.cz. 
V případě dotazů se můžete ob-
rátit např. na žďárské pracoviště: 
Hutařova 1, tel. 604 457 958.

 Jan Hofman 

Tenisté TJ Nové Město dokončili 
jarní úpravu dvorců a zahájili pří-
pravu na novu sezónu. V soutěžích 
Jihomoravského tenisového sva-
zu máme tři družstva, jedno druž-
stvo hraje přebor okresu Žďár nad 
Sázavou. První družstvo dospě-
lých zvítězilo v minulé sezóně ve 
své skupině III. třídy a postoupi-
lo do II. třídy, kde nás čekají zdat-
ní soupeři v boji o dobré umístění. 
Družstvo dorostu bylo loni úspěš-
né a bude také hrát II. třídu. Druž-
stvo staršího žactva startuje ve III. 

Novoměstský tenis v sezóně 2008
třídě a bude usilovat o zlepšení 
loňského 4. místa. Druhé družstvo 
dospělých hraje okresní přebor, ve 
kterém obsadilo 2. místo a bude 
usilovat o vítězství v OP.

Kromě soutěží družstev, ve kte-
rých bude na našich dvorcích se-
hráno celkem 13 mistrovských 
utkání (z celkového počtu 27), 
uspořádáme letos 14. a 15. červ-
na okresní přebor dospělých, dále 
9. a 10. srpna XXVI. ročník tur-
naje mužů a v měsíci září turnaj 
neregistrovaných ve dvouhře a ve 

čtyřhře. Již tradičně organizuje-
me (od 5. května) tenisovou školu 
pro děti ve věku 6 – 12 let.

Z programu mistrovských utká-
ní na našich dvorcích: A družstvo 
dospělých: – 7. 5 Sokol Brno Ža-
bovřesky, dorost: 1. 6. TK Brno 
Bosonohy, 22. 6. TK Medlánky 
Brno, 29. 6. Sokol Letovice B, star-
ší žáci: 7. 6. STK Tišnov B, 13. 9. 
TK Bystřice n.P., B družstvo do-
spělých: 1. 6. Sokol Dolní Loučky, 
22. 6. Spartak Velké Meziříčí.

Ing. Ivo Fiala

Výchovně vzdělávací program „Hele lidi“
Žijí tady s námi, potkáváme je 

na ulici a někdy se k nim chováme 
s odstupem. Ptáte se o kom píši? 
Přece o lidech se zdravotním han-
dicapem. Ale když je poznáte blíž, 
zjistíte, že mají mnohdy stejné sta-
rosti a prožívají radosti jako my 
„ostatní“. Většinou jsou mnohem 
kamarádštější a milejší než my. A s 

jedním takovým člověkem jsme 
strávili jedno páteční dopoledne. 
Jmenovala se Renata a byla nevi-
domá. Přijela společně s vidící lek-
torkou ze sdružení SLEPÍŠI z Ta-
sova. Se zavázanýma očima jsme 
prošli svět nevidících, vyzkouše-
li si svůj sluch při poznávání zvu-
ků, hmat při zkoumání předmětů 

a dozvěděli se spoustu zajímavých 
a užitečných informací. Domů 
jsme si odnášeli vlastnoručně vy-
robené obličeje z hlíny, které jsme 
vymodelovali na krabičce od mlé-
ka. Prožili jsme velmi příjemné 
dopoledne se zajímavými lidmi.

Mgr. Andrea Sedlaříková,
ZŠ Nové Město, L. Čecha

Naučná stezka 
v Krátké 

V sobotu 24. května bude ve 

vesnické památkové rezervaci 

Krátká slavnostně otevřena na-

učná stezka. Zájemce provede po 

místních objektech lidové archi-

tektury. Průvodci na stezce jsou 

pohádkové bytosti inspirované li-

dovou slovesností. 

Program dne 24. května: 14.00 

zahájení pro veřejnost, přestřih-

nutí symbolické pásky, 14.15 spo-

lečná procházka po naučné stezce 

s komentářem PhDr. Sylvy Tesa-

řové z Horáckého muzea a Petra 

Matějky ze Správy CHKO Žďár-

ské vrchy,  krátký kvíz o Krátké, 

výstavka kreseb kráteckých po-

hádkových bytostí od žáků ZŠ 

Sněžné.

Naučná stezka vznikla ve spo-

lupráci Správy Chráněné kra-

jinné oblasti Žďárské vrchy, 

Základní organizace Českého 

svazu ochránců přírody Žďár 

nad Sázavou, Horáckého muzea 

v Novém Městě na Moravě a ob-

ce Sněžné.

Veliké úspěchy
S velikým úspěchem absolvo-

vala děvčata z Tanečního stu-
dia Evy Olejníkové závody v mo-
derní gymnastice ve Žďáře n/S. 
Získala dvakrát  1. místo - Pav-
la Polnická a Alena Dolníčko-
vá, 2. místo - Veronika Pollaková 
a 3. místo Barbora Macháčková!
Další úspěch sklidily mažoretky na 
regionální soutěži v Těšanech a zís-
kaly postup na Mistrovství Mora-
vy a Slezska. V sólech vybojovala 
Aneta Lopraisová postup na Mi-
strovství České republiky v Písku.
Všem děvčatům gratulujeme 
a přejeme hodně dalších úspěchů!

A. D.
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Účastníci přeboru Vysočina v přespolním běhu si z Pacova přivezli celkem šest medailí.            foto Vlasta Holubová

TÁBOŘENÍ
S GOHIRALEM

Přátelé Podoláci, již tradiční 
soutěž o táboření zdarma je tu. 
Ještě než Vám napíšeme sou-
těžní otázky, musíme připome-
nout, že termín letošního tá-
bora v PODOLÍ je od 3. srpna 
2008 do 16. srpna 2008 a tábor 
je určen pro děti s ukončenou 
druhou až devátou třídou. Při-
hlášky najdete jako vždy v cuk-
rárně „U Janovských“ v Novém 
Městě na Moravě a nebo v Ka-
deřnictví „Ha“ na Smetano-
vě ulici ve Žďáru nad Sázavou. 
A teď už s námi zkuste vyhrát 
pobyt zdarma a za ušetřené pe-
nízky si třeba můžete koupit 
spacák.

Postupně, ještě v dalších číslech 
Novoměstska, vyjdou otázky, na 
které musíte znát správnou od-
pověď. Na konci soutěže se do-
čtete, kam odpovědi přinést či 
poslat mailem.

Otázka č 1.  Jak v přírodě bez 
pomoci technických vymože-
ností poznáme sever?

CYKLISTICKÁ 24 HODINOVKA
Ve dnech 7. 6 .- 8. 6. 08 pořádá Montana Brno TK „24 hodinovku“

na kolech na Třech Studních na Vysočině.
Přihlášky a informace: www.volny.cz/montanatk   

kontakt:  545 212 387, montanatk@volny.cz      

 COCA-COLA CUP 2008
Zájezd do Švýcarska na letoš-

ní EURO čeká na vítěznou ško-
lu a jeho družstvo v Coca-Co-
le Školském poháru v kopané. 
Do soutěže se letos přihlási-
lo 1 276 škol, tedy o téměř stov-
ku více než loni, a i díky tomu se 
tento celorepublikový turnaj stá-
vá nejmasovějším sportovním 
měřením sil v kopané. Coca-
-Cola Školský pohár byl v lednu 
ČMFS oceněn jako nejlepší akce 
mládežnického fotbalu, záštitu 
nad ním převzalo Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR a finálové duely bude vysílat 
dokonce televize. 

Po kvalifikačních utkáních se 
po celé republice konaly turna-
je čtyř týmů a pouze vítězové 
mohli počítat s dalším pokračo-
váním v soutěži. Letos jsme byli 
vybráni jako organizátoři prv-
ního kola. O postup jsme měli 
bojovat se ZŠ Bobrová a 3. ZŠ 
a Gymnázium Žďár nad Sáza-
vou. Bylo nám poskytnuto míst-
ní travnaté hřiště a i krásné slu-
nečné počasí slibovalo hezký 
sportovní zážitek.

V prvním utkání se naše 1. ZŠ 
utkala se stále se zlepšující ško-
lou z Bobrové, v jejímž týmu 
hraje několik velmi talentova-
ných hráčů. Zápas to byl od za-

čátku až do konce velmi vyrov-
naný, nikdo nechtěl odejít jako 
poražený, jelikož se předpoklá-
dalo, že vítěz  tohoto duelu bude 
i vítězem celkovým. Nakonec 
rozhodla 20. minuta a gól Václa-
va Kucharčíka, na nějž už nesta-
čili soupeři odpovědět. Těsná, ale 
zasloužená výhra nás povzbudila 
do dalších bojů.

Ve druhém i třetím utkání tur-
naje jsme nečekaně vysoko po-
razili žďárské školy (gymnázium 
7:0 a 3. ZŠ 6:0) a prokázali jsme 
velmi dobrou připravenost, která 
by se nám mohla vyplatit v první 
polovině května, kdy se mezi se-
bou utkají čtyři nejlepší týmy kra-
je, včetně naší školy. Dobrý výkon 
předvedlo celé družstvo, každý se 
zapojil do hry a zasloužil se tak 
o postup. Nejlepším naším střel-
cem i střelcem celého turnaje se 
stal Tomáš Kalvoda se šesti (!) 
brankami.

Je jen veliká škoda, že náš dlou-
holetý sportovní rival – 2. ZŠ 
Nové Město na Moravě - stejně 
jako loni tuto akci neobsadil. Že 
by se sportovní škola bála poráž-
ky? Vždycky jsme se těšili na vzá-
jemná měření sil, která byla po-
každé vyvrcholením podobných 
akcí. Tak snad příště…

Závěrem bychom chtěli moc 
poděkovat SFK Vrchovina za ne-
zištnou pomoc při organizaci tur-
naje a bezplatné zapůjčení hřiště 
téměř na celý den!

PaedDr. Miroslav Jurek
učitel 1. ZŠ Nové Město

Slavnostní křest nového umělého povrchu 
na atletickém stadionu!

V sobotu dne 24. 5. ve 13.00 bude slavnostně otevřen nový povrch at-
letického stadionu. Na zahájení se poběží závod mužů na 1500m a zá-
vod žen na 800m s velmi kvalitním obsazením. Od 14.00 pak bude pro-
gram na stadionu pokračovat tradičním kláním Moták roku. 

Běh Korunou za korunu – 9. ročník
Běh pořádaly 13. dubna TJ 

Nové Město na Moravě – od-
díl atletiky a KAS Vysoči-
na. Výsledky: Žákyně 01 a ml 
800m: 1. Slonková Marta NM-
MOR 3:13; 2. Šaclová Patricie 
NMMOR 4:05; Žákyně 99-00 
800m: 1. Pulgretová Kateřina 
NMMOR  2:53; 2. Dufková Ka-
mila NMMOR 3:06; 3. Nečasová 
Kateřina NMMOR 3:08; Žákyně 
97-98 800m: 1. Jančíková Karo-
lina NMMOR 3:11; 2. Buchtová 
Michaela VELME 3:31; 3. Čer-
ná Aneta NMMOR 3:36; Žáky-
ně 95-96 800 m: 1. Beránková 
Zuzana HBROD 2:28; 2. Coura-
lová Simona JIVIR 2:28; 3. Ho-
molová Martina VELME 2:41; 
Žákyně starší 93-94 1600m: 1. 
Tlustá Helena NMMOR  5:10; 2. 
Nováková Lada HBROD 5:20; 3. 
Košíková Tereza BATNM 6:10; 
Dorostenky a ženy 1600m: 1. 
Krejčí Markéta BATNM 5:23, 
2. Janoušová Radka NMMOR 
5:26; 3. Nehybová Barbora JIH-
LA, 5:47; Žáci  01 a ml  800m: 
1. Coural Jaroslav JIVIR 4:10, 
2. Chroustovský Filip NMMOR 
4:22; Žáci 99-00 800m: 1. No-

vák Jakub HBROD,3:00; 2. Šo-

tola Bohuslav NMMOR 3:13; 3. 

Špaček Jan NMMOR 3:20; Žáci 

97-98 800m: 1. Slonek Matouš 

NMMOR 2:44; 2. Libra Jiří NM-

MOR 2:47; 3. Jelínek Petr VEL-

ME 2:48; Žáci 95-96 800m: 1. 

Kyus Michal VELME 2:29; 2. 

Beneš Viktor NMMOR 2:33; 3. 

Žák Martin JAVOR 2:41; Star-

ší žáci 93-94 1600m: 1. Zahrad-

ník Vojtěch BATNM 5:06; 2. 

Šacl Jiří NMMOR 5:08, 3. Ha-

lák Matěj HBROD 5:10; Doros-

tenci 91-92 3200m: 1. Vala Fi-

lip HBROD 9:46; 2. Hnatiak 

Jakub JIHLA  9:47; 3. Rygl Josef 

SPTRE 9:59;  Veteráni 3200m: 

1. Bradáč Alois ORELZ 15:12; 

Junioři a muži 3200m: 1. Krbek 

Kamil BATNM 9:42 2. Kubalák 

Jiří UNIBR 9:43; 3. Rosa Ondřej 

UNIBR 9:44.

Závody proběhly za krásné-

ho slunečného počasí, bez pro-

testů.   

Hubáček Petr st. – hl. rozhodčí
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TS služby s.r.o., Nové Město na Moravě,
Soškova 1346, IČ: 25508187

veřejně oznamují 

vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice 

j e d n a t e l (ka)
obchodní společnosti TS služby s.r.o.

Nové Město na Moravě, Soškova 1346, IČO: 25509187

1. požadované  předpoklady: 
- státní občanství ČR (příp. fyzická. osoba, která je cizím státním občanem 

a má v ČR trvalý    
   pobyt a ovládá jednací jazyk)   
- dosažení věku 18 let a způsobilost k právním úkonům 
- ukončené vysokoškolské vzdělání nebo ukončené střední vzdělání s matu-

ritní zkouškou 
- organizační a řídící schopnosti
- samostatnost, vysoké pracovní nasazení, odpovědný přístup k plnění úko-

lů, časová flexibilita 
- občanská a morální bezúhonnost 
- splňování předpokladů dle zák.č. 451/1991 Sb., v platném znění
- samostatnost, vysoké pracovní nasazení, odpovědný přístup k plnění úko-

lů, časová flexibilita 
- komunikativnost, schopnost jednat s lidmi 
- uživatelská znalost práce na PC  
- řidičské oprávnění skupiny B 
- znalost problematiky správy majetku a zajišťování komunálních činností 

a odpadového hospodářství výhodou, ale ne podmínkou 
- předpokládaný nástup v měsíci červenci 2008
2. požadované doklady: 
- písemná přihláška, která bude obsahovat jméno, příjmení a titul, datum a mís-

to narození, místo trvalého pobytu, datum a podpis uchazeče
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o od-

borných znalostech a dovednostech 
- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- ověřenou kopii lustračního osvědčení dle §4 odst. 1 zák. č. 451/1991 Sb., 

v platném znění – postačuje doložit nejpozději ke dni jmenování, nevzta-
huje se na osoby narozené po 1.12. 1971

- čestné prohlášení dle §4 odst. 3 zák. č. 451/1991 Sb., v platném znění – po-
stačuje doložit nejpozději ke dni jmenování, nevztahuje se na osoby naro-
zené po 1.12. 1971

- písemný návrh koncepce zajišťování komunálních činností ze strany ob-
chodní společnosti TS služby s.r.o. pro město Nové Město na Moravě v roz-
sahu min. jedné strany A4

3. lhůta a místo pro podání přihlášky: 
Přihlášky s požadovanými doklady podejte laskavě nejpozději do 6. 6. 
2008 na adresu: 
Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31, k ru-
kám pana Stanislava Marka, tel. 566 650 202 (200), na obálku žadatelé uve-
dou: „Výběrové řízení jednatel TS-služby s.r.o.“. Současně žádáme uchaze-
če, aby na zasílaných přihláškách uvedli svůj telefonický kontakt, nebo svoji        
e-mail adresu. Děkujeme. 

Město Nové Město na Moravě Vratislavovo nám. 103, 592 31
tajemník Městského úřadu Nové Město na Moravě 

v y h l a š u j e   
v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samo-

správných celků, v platném znění
 v ý b ě r o v é   ř í z e n í  

 na obsazení pracovního místa

referent/ka odboru dopravy
Městského úřadu Nové Město na Moravě

požadujeme:   
• státní občanství ČR, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním 

úkonům, bezúhonnost ve smyslu §4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřední-
cích územně samosprávných celků, v platném znění, ovládání jed-
nacího jazyka

• ukončené min. vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání 
• znalost právních předpisů upravujících příslušnou oblast veřejné 

správy
• samostatnost, vysoké pracovní nasazení, odpovědný přístup k plně-

ní úkolů
• používání a velmi dobrá znalost běžného kancelářského software 

(zejm. textový, tabulkový editor, Internet) 
• řidičské oprávnění min. skupiny B, řidičská oprávnění dalších sku-

pin výhodou, ale ne podmínkou 
• komunikační schopnosti, pečlivost 
• praxe v oboru výhodou, ale ne podmínkou  
• zvláštní odborná způsobilost některé ze správních činností výho-

dou, ale ne podmínkou 
písemná přihláška do výběrového řízení: 
musí obsahovat jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo na-
rození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého poby-
tu uchazeče, číslo občanského průkazu uchazeče nebo číslo dokladu 
o povolení k pobytu jde-li o cizího státního občana, datum a podpis 
uchazeče
doklady, které uchazeč předloží: 
- životopis uchazeče 
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
lhůta pro podání přihlášky: 
doručením písemné přihlášky s požadovanými doklady do 9. 6. 2008 
na adresu: Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 
103, 592 31 Nové Město na Moravě, k rukám tajemníka  
nabízíme: perspektivní pozici, pracovní poměr na dobu neurčitou, 
10. platovou třídu, možnost dalšího vzdělávání a osobního růstu, 
předpokládaný termín nástupu 07-08/2008

Úplné informace o výběrovém řízení jsou k dispozici na úřední 
desce MěÚ Nové Město na Moravě (umístěna na Vratislavově ná-
městí před budovu MěÚ Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 
103 a na internetových stránkách města Nového Města na Moravě 
www.nmnm.cz v sekci úřední deska). Bližší informace rovněž na 
tel. č. 566 650 203, 566 650 270. 

Město Nové Město na Moravě oznamuje,
že bude zahájeno řízení o námit-
kách k obnovenému katastrální-
mu operátu v katastrálním území 
Nové Město na Moravě.

 Nový soubor geodetických 
informací a soubor popisných 
informací (obnovený katast-
rální operát) bude v souladu 
s ustanovením § 16 odst. 1 zá-
kona č. 344/1992 Sb., o katast-
ru nemovitostí České republi-
ky (katastrální zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, vyložen 
k veřejnému nahlédnutí v bu-
dově Městského úřadu v No-
vém Městě na Moravě v zaseda-
cí místnosti ve 4. patře v období 
od 2. 6. 2008 do 6. 6. 2008, od 

10. 6. 2008 do 13. 6. 2008 a 16. 
6. 2008 a to:

Po, St od 8.00 do 17.00 hodin,
Út, Čt, Pá od 8.00 do 14.00 ho-

din.
Zástupci Katastrálního úřa-

du pro Vysočinu, Katastrálního 
pracoviště Žďár nad Sázavou bu-
dou na Městském úřadu přítomni 
vždy v době vyložení operátu.

Po celou dobu vyložení se mo-
hou vlastníci nemovitostí a jiní 
oprávnění seznamovat s výsledky 
obnovy katastrálního operátu. Ve 
stejné době a ještě ve lhůtě 15 dnů 
od skončení vyložení obnovené-
ho katastrálního operátu mohou 
proti jeho obsahu podat námitky.



Dotace-podpory-akce 
na obnovitelné zdroje energie 

TEPELNÁ ČERPADLA
SOLÁRNÍ SYSTÉMY

KOTLE NA DŘEVO, PELETY 

1. Finanční podpora ze Státního fondu ŽP ČR:
- kotle na biomasu 50% z nákladů, max. 50 tis. Kč,
- solární systémy 50% z nákladů, max. 60 tis. Kč, 
- tepelná čerpadla1) 30% z nákladů, max. 60 tis. Kč.
1)nevztahuje se na novostavby RD

2. Dotace na tepelné čerpadlo pro rod. domy 
od německého výrobce zn. Stiebel Eltron:
 - 30 000,-  nebo 20 000,- Kč dle použitého typu TČ.

3. AKCE2) na švédská tepelná čerpadla IVT:
ke každému TČ IVT Greenline Plus – bonus:
- sleva na podlahové topení  50 tis. Kč vč. DPH,
- další TČ vzduch/vzduch v ceně 54 600,- Kč vč. DPH,
- finanční sleva 7 % z ceny tepelného čerpadla.
2) akce platí od 1. května do 31. května 2008

Konzultace-návrhy-projekty-realizace.
SOLAR TOP – úspory energie, Nové Město na Moravě 

Soškova 1550, 566 616 659, 777 616 659
solar@solartop.cz, www.solartop.cz

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ PÁROU
UŠITÍ PROŠÍVANÝCH 

DEK A POLŠTÁŘŮ
VELKÝ VÝBĚR

SYPKOVIN

LŮŽKOVINY
PRO ALERGIKY

příjem a výdej zakázek

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

OBUV SLÁMOVI

Komenského nám. 135
(u obch. Albert)

721 277 347

po – pá 8,30 – 17 h

www.luzkoviny-burdova.blog.cz

Autoškola
Josef Kadlec

zahajuje
13. a 17. června
v 15 hod. v KD 

prázdninový kurz
k získání

řidičského oprávnění
tel. 604 348 736

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.

Nebankovní půjčky

pro všechny
• bez poplatků, bez ručitele
   a bez zbytečných formalit
• jsme schopni vyplácet
   i exekuce a předžalobní fáze

tel. 721 584 731

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

Prostory k pronajmutí
na Vratislavově nám. čp. 13 v 1. patře

vhodné jako kanceláře, pobočka, reprezentativní prostory,
zdravotnické zařízení (Vratislavovo nám. 13, N. Město) 

80 m2 – 7500 Kč/měsíc              tel. 775 616 626

ŽALUZIE
vertikální, horizontální

těsnění oken a dveří

sítě proti hmyzu

Milan Polanský
Maršovice 73

607 510 991, 774 510 991
polansky64@seznam.cz

Nejlevnější nebankovní půjčky

pro všechny, i ženy na MD

tel. 777 229 889

Hledáme 
brigádníky, brigádnice 

na rozvoz knih
s vlastním autem,

možno i dlouhodobě,
vhodné i pro důchodce.

tel. 739 06 76 95

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

PORADENSTVÍ
poskytují poradci 

z oblasti psychologické, 

sociální a duchovní

720 610 959
po-pá: 9:00 – 15:00

INZERCE
• Prodám novou rohovou sedací 
soupravu, potah mikroplyš, není 
rozkládací!  Cena 12 tis. Kč, Kon-
takt: 732 230 194
• Koupím byt v Novém Městě. 
Preferuji OV a blízkost Racomu. 
tel. 723 792 530
• Prodám dvouosou obytnou 
maringotku, zařízenou. Elektro-
insalace 220 V. Zachovalá. Cena 
55 tis. Kč. Tel. 606 312 213
• Prodám malý rodinný domek 
v obci necelých 30 km od Jihlavy, 
15 km od ZR. Cena k jednání 660 
tis. Kč. tel. 721 800 220
• Prodám rekonstruovaný DB 
2+1 u nemocnice, možno i s ga-
ráží. 773 648 548
• Prodám chatku v NM (Bezdě-
kov), pozemek svazu zahrádkářů, 
možno odkoupit. tel. 566 616 967)
• Koupím RD, stavební mís-
to nebo zahradu ke stavbě RD 
v  NMNM.
Telefon: 728 836 827
• Daruji skleník 4 x 9 m - za ro-
zebrání, NM, tel. 777 933 760
• Prodám dvojkřídlé dveře d 195 
š 128 do ¾ prosklené, dvoje dveře 
d 190, š 75 do poloviny prosklené, 
cena dohodou, tel. 566 618 730

• Hledám podnájem v RD nebo 
v bytě, rád vypomohu (zejména 
se zámečnickými  pracemi). Nebo 
koupím 1+1. tel. 604 205 665 
• Počátkem května byl na Ne-
zvalově ulici (u nádraží) nalezen 
mladý černý kocourek – odrost-
lejší kotě. Přítulný, zvyklý na psy. 
Hledá se původní nebo nový ma-
jitel. tel. 776 013 005

AUTORIZOVANÝ DEALER

MOTO VYSOČINA
Soškova 660
Nové Město na Moravě
prodej servis
motocykly, skútry, čtyřkolky
náhradní díly - příslušenství
motocykly se vstřikováním
paliva

skútry již od 16.990 Kč

737 357 671
motovysocina@centrum.cz

Prodej - pronájem
nebytových prostor

v Novém Městě na Mor.
obchod -100 m2

hala       -150 m2

možné využití - obchod, sklady, 
služby, přístavba do pater …

tel. 737 327 027
info@branyploty.cz
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VZORKOVÁ PRODEJNA
KRUCEMBURK
tel. 569 698 705
Otevřeno: PO - ST 9.00 - 16.00
 ČT - PÁ 9.00 - 18.00
 SO 8.00 - 11.00

95 % zboží k okamžitému odběru!!!

www.montero.cz

NOVĚ – matracové studio!!!

široký sortiment
nábytku – masiv
dýha, lamino

dětské a obývací 
pokoje, ložnice,
domácí pracovny

kompletní 
servis služeb – 
doprava a montáž

55 let tradice výroby nábytku

Dodavatel vstupních dveří, požárních uzávěr
a zámečnických konstrukcí

přijme zámečníky i na ŽL
Nabízíme: zajímavou práci
 závodní stravování
 příjemné pracovní prostředí 
 nadstandardní výdělek
Požadujeme: ochotu pracovat

Provozovna: Maršovice 57, 592 31 Nové Město na Mor.
VOLEJTE: 777 66 55 42     MAILUJTE: info@pmetal.cz

PROFI-CREDIT, a.s.
Pracovní příležitost pro všechny

bez rozdílu věku

Jedna z největších společností v ČR pohybující se ve finanční oblasti
hledá zájemce, kteří chtějí zprostředkovávat

velice žádané a jednoduché finanční produkty.

Hledáme ctižádostivé zájemce, kteří mají chuť pracovat
za velmi zajímavé provize s možností kariérního postupu

– anebo ty, kteří si chtějí jen přivydělat peníze navíc.

Nabízíme: prestižní práci za nejvyšší provize v oboru v ČR
  plnou podporu kolegů v týmu
  spoustu benefitů navíc

Nutný osobní pohovor. Schůzku možno domluvit
na tel. 777 229 889, p. Petr Hromátka, oblastní manažer.

NONSTOP
TAXI

723088 915,

607  927 698,  723 925 389

AUTOŠKOLA   ČERNÝ
Horní 30, 591 01 Žďár nad Sázavou,
                  tel. 566 622 811, 602 755 196,
                                 autoskola@jihlavsko.com

zahajuje kurzy k získání řidičského oprávnění 
pro skupiny A, B, T, C, E, D   

KDYŽ ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ NA MOTOCYKL,
TAK POUZE U NÁS!!!

 -  JAWA 125, JAWA 250, NOVÝ MOTOCYKL KAWASAKI ER 5
 -  VĚRNOSTNÍ SLEVA !!!
Žďár nad Sázavou, hotel FIT   v 15,00 hod.
29. května 2008
19. června 2008 – prázdninový kurz

Nové Město na Mor., CK Hejkal Tour,
Vratislavovo nám. 116  v 15,00 hod.
5. června 2008
24. června 2008 – prázdninový kurz

Svratka, základní škola
27. června   v 16.00 hod. 

Další služby: počítačová učebna, škola smyku, jízda Brnem, Jihlavou, 
možnost splátek

Organizujeme pro řidiče nákladní dopravy psychologické a EEG vy-
šetření: 7. června 2008 – učebna autoškoly, hotel FIT-Horní 30, Žďár 
n.S, 3. patro.  Z kapacitních důvodů je nutné se předem objednat na 
tel. č. 566 622 811

Cestovní kancelář HEJKAL Tour,
Vratislavovo nám.116, Nové Město na Moravě, tel. 566 618 823

18.-21. června 2008 – 3 noci - Slovensko, Veľký Meder – termální kou-
paliště:  cena 2490 Kč - doprava autobusem, ubytování, polopenze

1. – 3. srpna 2008 – Itálie, Bibione – 12 hod. koupání a opalování
cena 1190 Kč


