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Novoměstsko

Účastníci atletického mistrovství ČR (viz text Fantastický úspěch… na str. 
9).  Medailisté zleva: Helena Tlustá, Radka Janoušová, Petr Vitner, Jitka 
Kubelová.

Jiří Brady převezme čestné občanství v září
Na neděli 20. září je plánová-

no předání čestného občanství 
Jiřímu Brady. Při té příležitos-
ti bude v Novém Městě na Mo-
ravě promítán 95minutový film, 
zatím uváděný pod anglickým 
názvem Inside Hana´s Suitcase. 

Účast na této slavnosti přislíbily 
i Japonka Fumiko Išioka a  nově 
jmenovaná velvyslankyně Kana-
dy v České republice.

Více podrobnějších informací 
přineseme později.

 EJ

Hezké prázdniny
První  letní dny letošního roku je 
možné charakterizovat slovy kla-
sika „Tento způsob léta zdá se mi 
poněkud nešťastným“. Přesto jsou 
to dny, které předznamenávají tou-
žebně očekávané období školních 
prázdnin. Je to období, ve kterém 
končí a zároveň začíná další etapa 
dětství a dospívání. Dnes je běž-
né, že vedle studentů, kteří kon-
čí svá středoškolská studia slav-
nostním předáním vysvědčení, se 
se svojí školou oficiálně loučí  také 
žáci devátých tříd základní školy 
i děti škol mateřských. Slavnostní 
akty jsou velmi rozdílné, mají však 
i společného jmenovatele.  Ze slov, 
která zaznívají, je cítit osobní ro-
vinu, rozechvění, úctu a nešetří se 
díky. Vždyť je také za co děkovat.  
Dovolte mi, abych se k nim připo-
jila a navíc popřála hezké prázdni-
ny plné sluníčka a pohody.    
Zdeňka Marková, starostka města

Hasičský fotbal – nový zajímavý a zábavný způsob soutěžení  provozují v 
Pohledci.  Více na str. 9. foto Martin Drápalík

Beseda s občany nad plánovanou 
budoucí podobou Vratislavova náměstí

Velké množství novoměstských 
občanů využilo pozvání od vede-
ní města a přišlo se blíže seznámit 
s návrhem budoucí možné podo-
by Vratislavova náměstí. Návrh 
byl již dříve podrobně předsta-
ven v mimořádném vydání No-
voměstska a vystaven v podo-
bě dřevěné makety ve vestibulu 
městského úřadu. Dne 22. červ-
na přijel na setkání s občany i je-
den z jeho autorů – Ing. Arch. Ja-
kub Kynčl.

Připomenul, že na základě za-
dání připravuje řešení čtyř důle-
žitých novoměstských lokalit, a 
to tak, aby na sebe jednotlivé na-
vrhované změny a úpravy logic-
ky a funkčně navazovaly (Vrati-
slavovo náměstí, Komenského 
náměstí, autobusové nádraží, ná-
draží Českých drah). V přípa-
dě Vratislavova náměstí se ateli-
ér soustředil na hlavní problémy: 
průtah městem, který již ztratil 

opodstatnění a rozděluje centrum 
města, osvětlení, zeleň, prostory 
před základní školou a zámkem 
a chodníky. Realizaci předlože-
ného návrhu by bylo vhodné roz-
dělit do dvou etap a případně i 
podetap. V první etapě by mělo 
dojít především k úpravě dopra-
vy (obousměrným provozem po 
obvodu celého náměstí) a rozší-
ření chodníků. Se zásadními zá-
sahy do zeleně tato etapa nepočí-
tá, respektive doporučuje doplnit 
jižní část náměstí o dvě stromo-
řadí lísek tureckých. Teprve dru-
há etapa revitalizace doporučuje 
nahradit dnešní park dvojicí alejí 
lip srdčitých.

Besedu přehledně  moderoval 
člen nadace Partnerství. Postup-
ně předával slovo diskutujícím a 
vyzýval jak architekta Kynčla, tak 
starostku Zdeňku Markovou k 
odpovědím na dotazy. 

(dokončení na str. 4)
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Úmrtí

Z významných výročí

Jubilanti

Narození

Sňatky
6. června

Vladimíra Vašíková  Stanislav Stehlík
19. června

Monika Sušienková    Jan Schiller
20. června

Markéta Kučerová    Lubor Kemza
Petra Kopáčková   Stanislav Benda
Jitka Dvořáková  Jozef Daňo

  5. 7.  Bohumila Novotná 87 let
10. 7.  JUDr. Miroslav Řepiský 85 let
13. 7.  Božena Trdlová 75 let
14. 7.  Božena Němcová 80 let
15. 7.  Jaroslav Havlík 86 let
15. 7.  Vlasta Rousková 88 let
20. 7.  Soňa Leinweberová 75 let
25. 7.  Alena Kopáčková 85 let
25. 7.  Stanislav Ptáček 87 let
28. 7.  Václav Zelený 80 let

13. 6. Patricie Dražková
17. 6. Petr Dvořák
20. 6. Natálie Pinterová
21. 6. Jan Kunstmüller

Hudba napříč generacemi s triem Pacora

 Ladislav Zívr – Výběr ze sochařské tvorby, výstava ke 100. výročí naroze-
ní.  Ladislav Zívr nepostrádal sebevědomí a odvahu, které jsou v moderním 
umění nezbytné. Tato dvě aktiva zúročil, když české umění zasáhl surrea-
lismus.Vlna svobody tvoření a vnitřní svobody umělce Zívra nadchla. Pra-
coval s vědomím, že má právo a dokonce povinnost tvořit podle vlastních 
představ, vnější zásahy do jeho tvorby jsou pro něj nepřijatelné. Vytvořil ob-
jekty s novou realitou - poetickou, úsměvnou někdy až absurdní. Vymýšlel, 
hledal, kombinoval, skládal. Poukazoval na události měnící svět, na bortící 
se zásady lidského řádu. O tvorbě a svobodném tvoření v dlouhém období 
totalitních režimů si zapsal: „Těžko se dá v kumštu něco udělat, pokud, byť 
i podvědomě, působí tlak seshora a pokud bude úspěšné jen to, co je oficiál-
ní.“ Vysvobozením pro něj bylo přestěhování se na samotu, do volné příro-
dy. Nalezl tu novou motivaci, novou soustředěnost na práci, nalezl opět sám 
sebe. Během dvaceti let na  venkově vytvořil největší a neucelenější část své-
ho sochařského díla. (do 30. srpna 2009)
 Karel Němec – Z moudrosti předků i vlastní  Výstava ke 130. výročí 

narození Karla Němce prezentuje výběr grafických listů se středověkými 
motivy. PRODLOUŽENO do 30. srpna 
 Vysočinou (do 30. srpna) 
 Josef Thér – Proměny (do 30. srpna) 

10. 7. 1884 se ve Víru  narodil ThDr. František Bednář (evangelický fa-
rář, spisovatel, 125. výročí narození, zemřel 11. 7. 1963 v Novém Městě 
na Moravě)
16. 7. 1824 zemřel v Brně Daniel Matyáš Německý (lékař, 185. výročí 
úmrtí, narodil se 13. 2. 1762 v Novém Městě na Moravě)
16. 7. 1949 zemřel v Praze ThDr. Josef Křenek (evangelický theolog, 60. 
výročí úmrtí, narodil se 15. 1. 1885 v Kundraticích u Rozsoch)
25. 7. 1949 zemřel v Okarci v okr. Třebíč  Petr Křička (básník, překlada-
tel, 60. výročí úmrtí, narodil se 4. 12. 1884 v Kelči)
27. 7. 1919 se ve Veselí nad Lužnicí narodil Josef Batelka (farář církve 
českobratrské evangelické, 90. výročí narození, zemřel 30. 5. 1999 v No-
vém Městě na Moravě)

Horácká galerie

Letos u nás poprvé zahraje a zanaříká smutná, veselá i hravá
Rokytenská harmonika

5. července ve 14 hod., Rokytno – Obůrka
Co vás čeká? Jídlo, pití, dobrá zábava, tanec a samozřejmě HARMONIKA

Vstupné 50 Kč

Letní kalendář akcí
Stejně jako v předchozích letech informační centrum letos opět vyda-

lo Letní kalendář akcí na Novoměstsku a v okolí. Najdete zde kulturní a 
sportovní akce, které se tu budou konat až do konce září. Nechybí progra-
my festivalů Otevřeno Jimramov, Horácký džbánek a Křídla.  V nabídce 
najdete také programy letních kin a spoustu dalších akcí. Seznamte se s 
možnostmi, jak příjemně strávit letošní léto, sami nebo s přáteli. Kalendář 
je v prodeji v IC za 20 Kč.                    ech

Tři nesmírně tvůrčí muzikanti, 
kteří nechávají žánrové škatulky 
pro ty, kdo je potřebují jako berlič-
ky, se sešli v této neobvyklé forma-
ci. Slováci Stano Palúch (housle) a 
Róbert Ragan (kontrabas) se skvě-
le doplňují s moldavským cimba-
listou Marcelem Comendantem.

Z té trojice je jistě nejznámější Sta-
no Palúch, alespoň těm, kdo si čtou 
na obalech desek, koho si pozvali 
muzikanti do studia jako hosta. 

Stanislav Palúch (1977) je absol-
ventem Vysoké školy múzických 
umění v Bratislavě, ale kromě váž-
né hudby se už od dětství věno-
val folkloru a od středoškolských 
let jazzu. Najdete ho na více než 
40 albech, počínaje Druhou tra-
vou (newgrass), přes Petera Lipu 
(jazz), Janu Kirchner (pop), až tře-
ba po Pavlu Milcovou (folk). Hud-
bu nejen hraje, ale i skládá (včetně 
filmové hudby) a aranžuje. Hra-
je v několika dalších malých for-
macích, které si nedělají problé-
my s žánrovým omezením. Projel 
už prakticky celou Evropu a hraje 
i v USA.

Marcel Comendant (1980) je 
z moldavského Chisinau a před-
ním cimbalistou je i jeho otec. 

Marcel v letech 2000 – 2005 studo-
val vysokou hudební školu na Slo-
vensku, a to už byl ověnčen něko-
lika interpretačními cenami. Právě 
v té době vzniklo trio Pacora. I on 
hraje v mnoha komorních uskupe-
ních.

Róbert Ragan (1963) je vyhlá-
šený jazzový kontrabasista, který 
ovšem hrál na kontrabas dlouhá 
léta v operním orchestru. Záro-
veň ovšem hrál i jazz, ke kterému 
se naplno vrátil v roce 2003. A 
protože jazz nezná hranic, může se 
pochlubit spoluprací s mnoha jaz-
zmany celého světa.

Když se tito pánové v roce 2004 
uskupili do tria Pacora, vytvořili 
zvláštní styl, kde slovenský a mol-

davský folklor jazzově swinguje, 
swingové evergreeny se potkáva-
jí s world music i funky, kde cim-
bál dokáže sehrát roli nejen klaví-
ru z jazzových trií, ale díky svým 
rytmickým možnostem i přinést 
něco jiného.

Poslouchat Pacora trio je hudeb-
ní svátek a moc se těším na jejich 
nové CD.     Jiří moravský Brabec

Trio Pacora vystoupí 
ve středu 8. července ve 20 hod. 

na nádvoří Horácké galerie. 

Celoroční projekt Hudba napříč 
generacemi dále nabídne dne 14. 
srpna varhanní koncert Petra So-
botky, rovněž na nádvoří Horác-
ké galerie.

13. 6. Roman Minář  (1927)
14. 6. Ivan Bulla  (1976)
v poslední době žil v Brně
14. 6. Štefanie Petrovičová  (1923)
21. 6. Jiří Krejča  (1940)



nevhodný do 12 let, premiéra, 65 
Kč - Díky fotbalovému talentu a  
šťastným náhodám unikl deporta-
ci do koncentračního tábora. Dnes 
žije v  USA a hlásí se ke slovenským 
kořenům…
15. st ve 20 h.
Holka z města
USA 2009, romantická komedie, 
české titulky, 97 min, nevhodný 
do 12 let, premiéra, 65 Kč - Podni-
kavá manažerka dostane nabídku 
na krátkodobý úkol. Co však začí-
ná jako jednoduchá práce, se stává 
zkušeností, která jí  změní život. 
17. pá ve 20 h.
Občan Havel přikuluje
ČR 2009, dokumentární, 72 min, 
přístupný, premiéra, 70 Kč -  V ro-
ce 1974 sháněl dramatik Václav Ha-
vel razítko do občanky. Našel si za-
městnání jako pomocný dělník 
v trutnovském pivovaru…
21. út v 18 h.
Noc v muzeu 2
USA 2009, komedie, česká verze, 
105 min, přístupný, premiéra,  65 
Kč - V jednom z muzeí nastala noc. 
Strážci odešli domů, světla zhas-
la, dětští návštěvníci jsou doma ve 
svých postelích... 
22. st ve 20 h.
Terminator Salvation
USA/Německo/Velká Británie 
2009, akční sci-fi thriller, české ti-
tulky, 116 min, nevhodný do 12 let, 
premiéra, 75 Kč - Je post-apoka-
lyptický rok  2018. Za možným vy-
vražděním lidstva stojí hrozivé ta-
jemství.
24. pá ve 20 h.
Víno roku
USA 2008, komedie, české titulky, 
110 min, nevhodný do 15 let, pre-
miéra, 65 Kč - Příběh o lásce, vítěz-
ství a kvašení inspirovaný skuteč-
nou událostí.
29. st ve 20 h.
Jménem krále
ČR 2009, historické drama, 80 min, 
přístupný, premiéra, 70 Kč - Píše se 
13. století. Na zásnuby, které mají 
usmířit  znesvářené rody, odjíždí 
Oldřich z Chlumu. Cestou narazí 
na mrtvolu oloupeného kupce...
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Dny dětí na 1. ZŠ

Organizační výbor TJ Pohledec zve všechny příznivce 
kopané a dobré zábavy na oslavy

40. výročí TJ POHLEDEC
program na fotbalovém hřišti TJ Pohledec

pátek 3. 7.: 18 – 20 hod. přivítání hostů z FK Sedliská (Slovensko), 20 – 
01 hod. diskotéka
sobota 4. 7.: 13 – 14 hod. zahájení sport. odpoledne, 14 – 15,30 hod. fot-
bal. zápas TJ Pohledec žáci versus rodiče, 16 – 18 hod. fotbal. zápas TJ 
Pohledec dorost – SFK Vrchovina ženy, 19 – 02 hod. taneční zábava s ka-
pelou Jásalka
neděle 5. 7.: 14 – 16 hod. fotbal. zápas mužů TJ Pohledec – FK Sedliská, 
16,30 – 18,30 hod. fotbal.  zápas starých gard TJ Pohledec – FK Sedliská, 
19 – 02 hod. taneční zábava DUO UNIVERSAL – manželé Sýkorovi

Po celou dobu oslav je zajišten program pro děti a občerstvení.

Koncert v rámci hudebního festivalu Americké jaro 2009 
Solomia Soroka: housle, Arthur Greene: klavír

Díla E. Griega, A. Hartmanna, Maurice Ravela, 
Williama Bolcoma, Jeno Hubay 

18. července, 19 hod., Horácká galerie, vstupné 80 Kč

Obec Vlachovice
srdečně zve na

Slavnost udělení praporu
1. srpna 2009 od 14 hodin.

Součástí oslav bude sraz 
rodáků, bohatý kulturní

 program, občerstvení, ukázky 
tradiční řemeslné výroby.

Večer taneční zábava 
s duem „Sýkorky“.

Sbor dobrovolných hasičů
Nové Město na Moravě

Vás co nejsrdečněji 
zve na oslavy

130 let od založení 
SDH 

Nové Město na Moravě
neděle 12. července

Program:
10,30 Vratislavovo nám. – za-

hájení výstavy historické 
a hasičské techniky

13,00 Vítání sborů před hasič-
skou zbrojnicí a pochod 
na Vratislavovo nám.

14,15 Zahájení oslav, projevy 
hostů

15,00 Ukázky práce hasičů:

• vyproštění osob z havarované-
ho vozidla
• slanění zraněné osoby z ocho-
zu kostela
• hašení historickou koňskou 
stříkačkou
• žebříkové cvičení hasičů z ital-
ského Ziana di Fiemme
• správný a špatný postup při 
hašení hořícího oleje při vaření
• požární útok
• vystoupení mladých hasičů
• další ukázky hasičské činnosti
21,00 Ukončení oslav

K poslechu zahraje
kapela Zuberská šestka

Kino
4. so ve 20 h. 
Dvojí hra
USA/Německo 2009, krimi-thriller,  
české titulky, 125 min, nevhodný 
do 12 let, premiéra, 65 Kč - Chyt-
rý film, v němž má každý rafinova-
ný plán, nikdo nehraje fér a divák 
nesmí uvěřit ani závěrečným titul-
kům.
8. st v 17,30 h.
Madagaskar 2
USA 2008, animovaná komedie, 
česká verze, 90 min, přístupný, děti 
do 12 let vstup zdarma, ostatní 44 
Kč - Hvězdy newyorské zoo stále 
spolu a stále ztraceny.
8. st ve 20 h.
Star Trek
USA 2009, sci-fi, české titulky, 127 
min, přístupný, premiéra, 65 Kč - 
Jedenáctý díl slavné ságy se vrací na 
samotný začátek.
10. pá ve 20 h.
Nedodržený slib
Slovensko 2009, drama, 129 min, 

Koncert skupiny 
Arzenal

Rokytno – Obůrka
24. července, 20 hod.

Město Nové Město na Moravě 
pravidelně organizuje ve spolu-
práci s ostatními místními organi-
zacemi pro své malé občánky jako 
dárek k Mezinárodnímu dni dětí 
dny plné her, soutěží, vyrábění a 
mnoha dalších aktivit. 1. ZŠ v No-
vém Městě je jednou z organizací, 
které se na Dnech dětí podílejí.

V pátek 29. 5. se tak mladší žáci 
mohli místo učení vydat na dob-
rodružnou cestu kolem světa. Bě-
hem jediného dopoledne navštívili 
Francii, kde pomohli se stavbou Eif-
felovky. Místní zvyky si vyzkouše-
li v Keni, ve Španělsku si zahráli na 
toreadory, v Norsku lovili ryby, v 
Číně přebírali rýži. Nejtěžší úkol je 
čekal v Grónsku. Aby přežili, mu-
seli ulovit ledního medvěda. Trefit 
ho kuší dokázali jen ti nejlepší! A 
protože byli všichni šikovní, odná-
šeli si z dopoledne nazvaného LE-
TEM SVĚTEM nejen nové vědo-
mosti o různých koutech světa, ale 
i sladkou odměnu. Chladné a deš-
tivé počasí, kvůli kterému se pro-
gram  konal v tělocvičně, bylo to 
jediné, co zamrzelo.

Odpoledne byla v budově 1. ZŠ 
otevřena pro veřejnost DĚTSKÁ 
VÝSTAVA fotografií ze života ško-
ly, dětských prací a výrobků. Ná-
vštěvníci si mohli prohlédnout 
okamžiky z běžné výuky i z růz-
ných zajímavých akcí. A protože se 
ve škole stále něco děje, bylo se na 
co dívat.

Také v sobotu 30. 5. byla 1. ZŠ 
plná dětí a jejich rodičů. V TVO-
ŘIVÝCH DÍLNIČKÁCH si spo-
lečnými silami mohli vyrobit všeli-
jaké věci. V dílničkách U veselých 
zvířátek, v Hrnečkové a v Krucán-
kové se tvořily náramky, misky, 
svícínky apod. Za každý výrobek 
děti dostaly „grošíky“ a mohly vy-
razit na jarmark.

DĚTSKÝ JARMARK nebyl leda-
jaký. Prodávalo a nakupovalo se za 
„grošíky“ a na prodej byly ty nej-
hezčí výrobky - např. kytičky, ko-
šíčky, berušky, šneci, ozdobené 
květináče… 

Ačkoli Dnům dětí tentokrát po-
časí nepřálo a hodně akcí bylo zru-
šeno, děti přece jen svůj dárek k 
svátku dostaly. Poděkování patří 
MěÚ za finanční podporu a všem 
učitelům a žákům 1. ZŠ, kteří se na 
programu podíleli.

Mgr. Hana Knapčoková. 
učitelka 1. ZŠ 

v Novém Městě na Moravě
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Projekt udržitelné dopravy
Město N. Město zadalo vypracování jednoho z důležitých strategických 

dokumentů, a to projektu, který  chce mapováním současné dopravy a 
hlavních dopravních problémů koncepčně napomoci s řešením hlavních 
dopravních tahů městem, budováním parkovišť a odstavných míst a po-
dobně.

Nová ředitelka NSS
Vedení města poděkovalo Marii Scheibové za dlouholeté vedení Novo-

městských sociálních služeb. Pod jejím vedením, které v mnohém předbí-
halo dobu, se zejména DPS stával cílem  odborných návštěv, které zde čer-
paly podněty a zkušenosti.

Vedení města předpokládá, že nová ředitelka Ing. Hana Janů bude v do-
savadním duchu vedení NSS pokračovat.

Kontaktní centrum kraje Vysočina
Dne 16. června 2009 uvedl kraj 

Vysočina do provozu ve spolupráci 
s městy Telč, Velké Meziříčí a No-
vé Město na Moravě „Kontaktní 
centrum kraje Vysočina“. Cílem 
tohoto projektu, který je postaven 
na bázi telefonického call centra, 
je zajištění rovného a transparent-
ního přístupu klientů samosprávy 
k informacím týkajícím se vztahů 
klient-veřejná správa bez ohledu 
na způsob komunikace, kdykoliv 
a odkudkoliv, tzn. zjednodušení 
dostupnosti informací pro klienty 
samosprávy kraje Vysočina.

Ve zkušebním období bude 
„kontaktní“ telefonní linka určena 
především pro pracovníky veřejné 
správy, typicky představitele obcí 
a příspěvkových organizací, pro 
poskytování informací k proble-
matice elektronizace veřejné sprá-
vy (tzv. eGovernment). Provoz-
ní doba bezplatné telefonní linky 
800 809 809 je v pracovní dny od 
8:00 do 15:00. Na pracovníky kon-
taktního centra je možné se obrá-
tit kdykoliv prostřednictvím emai-

lu egon@kr-vysocina.cz.
 „Kontaktní centrum je virtuální 

kancelář dostupná prostřednictvím 
sady přístupových kanálů, tzn. kli-
ent může pro kontakt využít bez-
platnou informační linku, poslat 
dotaz emailem nebo si zjistit po-
třebné informace na portálu kon-
taktního centra.  Informace po-
skytují v současné době operátoři 
- pracovníci spolupracujících úřa-
dů v kraji Vysočina,“ uvedl krajský 
radní pro informatiku Zdeněk Ry-

šavý, který doplnil, že hlavním pří-
nosem projektu je sjednocení ko-
munikace s klienty samospráv a 
vytvoření společné znalostní báze 
úřadů pro řešení různých proble-
matik a životních situací.

 Tímto projektem kraj Vysoči-
na navazuje na podobné aktivity 
hlavního města Prahy a statutární-
ho města Ostravy. Projekt je plně 
financován z rozpočtu kraje Vyso-
čina.

dle www.kr-vysocina.cz

Hovory s občany
(při XXII. řádném zasedání ZM 

dne 23. června)
 Občan z Křenkovy ulice po-

žádal, aby tato ulice byla v zimě 
udržována a aby vyhrnutý sníh 
nebyl navážen do volného místa u 
křižovatky ulic Křenkovy a Malé. 
Navezená hromada sněhu poško-
zuje nemovitost čp. 900. 
 V posledních dnech školní do-

cházky by měl být zvýšen dohled 
městské policie zejména v místch, 
kde se v souvislosti s objížďkou 
zvýšila frekvence dopravy. 
 V době rekonstrukce ulic Křen-

kova, Monseova a Mírová bude 
jako náhradní parkoviště sloužit 
plocha na konci ulice Malé – bý-
valé Sběrné suroviny. 
 Pochvalu si zalouží úklid Obo-

ry a instalace odpadkových košů. 
 Invalidům se u supermarke-

tu Penny špatně parkuje, vinu 
mají bezohlední řidiči. Přestože je   
toto parkoviště firemní, pokusí se 
Městská policie dojednat možnost 
dohlížení na parkování i v těchto 
místech. 
 Vstupní prostor evangelické-

ho hřbitova se zřejmě dočká úpra-
vy.  EJ

Krátce
 Vedení města dojednalo s No-

voměstskou teplárenskou a.s. cenu 
tepla na 2. pol. r. 2009. Cena 434 
Kč/GJ bude stejná jako v 1. pololetí.
 Podle probíhajících jednání by 

měla prodejna na Komeského ná-
městí (bývalý Albert) opět nabízet 
především potravinářské zboží.
 Likvidace společnosti Novo-

městská správa budov s.r.o. bude 
dokončena pravděpodobně do 
konce srpna.
 Aktualizací Programu rege-

nerace památkové zóny N. Měs-
ta se mimo jiné umožní majite-
lům domů, aby mohli pokračovat 
v údržbě objektů i v násedujících 
letech.
 Termíny řádných zasedání za-

stupitelstva města ve 2. polole-
tí roku 2009: 29. září, 3. listopadu, 
15. prosince.
 Ing. Černý opětovně poukázal 

na  velmi špatný zdravotní stav 
památné lípy na hřbitově a dopo-
ručil, aby se město vůči stromu za-
chovalo uctivě a pokusilo se jeho 
život ještě o pár let prodloužit.
 Sesuv půdy ze stráně nad Kou-

palištěm znečistil jak Koupaliště, 
tak nedávno vyčištěný Cihelský ryb-
ník. S majitelem pozemků je třeba 
jednat, aby se situace neopakovala.
 V sobotu 19. září přivítá N. 

Město starosty Nových Měst Evro-
py na jejich pracovním zasedání.
 EJ

Spolupráce měst v sociální agendě – první svého druhu v republice
Města Nové Město na Moravě, 

Žďár nad Sázavou, Bystřice nad 
Pernštejnem a Velké Meziříčí, jako 
sousedící obce s rozšířenou působ-
ností, využila zákonné možnosti 
a dne 1. dubna 2009 uzavřela ve-
řejnoprávní smlouvu na zajišťo-
vání části agendy sociálně právní 
ochrany dětí. 

Konkrétně je touto smlouvou ře-
šeno zajištění pracovní pohotovos-
ti mimo rozsah obvyklých pracov-
ních směn, a to tak, aby zejména v 
případech bezprostředního ohro-

žení dítěte, nebo v případech, kdy 
jeho život nebo příznivý vývoj jsou 
ohroženy, byli pracovníci zúčastně-
ných městských úřadů připraveni 
podat i v této mimopracovní době 
patřičné návrhy soudu nebo mohli 
poskytnout potřebnou součinnost 
orgánům činným v trestním řízení.

K tomuto způsobu spolupráce 
města přistoupila zejména z důvodu 
omezeného počtu kvalifikovaných 
úředníků na uvedenou agendu, ale 
i z důvodů ekonomických. Společná 
roční úspora je odhadována na při-

bližně čtvrt milionu korun. 
Institut veřejnoprávních smluv je 

poměrně obvyklým a rozšířeným 
způsobem spolupráce mezi obcemi 
(např. v přestupkové agendě), zmí-
něnou smlouvou je však úspěšně  a 
v České republice poprvé realizo-
vána myšlenka rotačního týdenní-
ho střídání se jednotlivých měst na 
zajišťování uvedené agendy. 

Smlouva nabyla platnost k 1. čer-
venci 2009.                dle informací 

Mgr. Petra Hanycha, 
tajemníka MěÚ

Beseda s občany nad budoucí podobou Vratislavova náměstí
(dokončení ze str. 1)
V druhé části besedy měli  přítomní 

příležitost vyjádřit neformálním hla-
sováním pomocí barevných lepítek 
podporu podnětům, které považují 
za nejdůležitější. Jak lepítka, tak po-
tlesk v průběhu besedy naznačily, že  
se veřejnost přiklání k jen částečným 
úpravám náměstí. Zejména možnost 
radikální záměny parku za stromořa-
dí není vítaná.

Náklady na realizaci obou etap re-
vitalizace náměstí jsou odhadovány 
na 50 mil. Kč. A to včetně nákladů na 
obměnu inženýrských sítí pod komu-
nikacemi. Při včasném přijetí projek-
tu a zahájení prací je možno počítat 
se značnou dotační podporou Evrop-
ské unie.

Výběr z dalších zajímavých pod-
nětů více než dvouhodinové bese-
dy: Vánoční strom, třebaže již začí-
ná prosychat, nechme ještě několik 

let „dožít“. Nový vánoční strom – ra-
ději živý než každoročně dovážený 
z lesa. Patří lísky turecké na Vysoči-
nu? Dají stín k posezení, nebo jen za-
stíní domy? Važme si prastarého tisu 
i vzácného javoru babyky, odstraňme 
nemocné stromy, ale ty zdravé - to je 
naše dědictví. Při výběru městského  
mobiliáře by bylo vhodné pamatovat 
i na historii (kadovské hutě) a litinu, 
která je tu „doma“. Jedním z důvodů 
pro obměnu borovic bylo, aby byly 
vidět pěkné fasády domů, nyní dává-
me blízko k fasádám lísky. Máme tak 
významné rodáky, aby si jejich bus-
ty  zasloužily  být téměř v řadě s po-
mníkem TGM a Raněným? Zhor-
ší se dvousměrnou dopravou životní 
prostředí lidem žijícím na Vratisla-
vově náměstí? Zhorší se životní pro-
středí po uzavření diagonály  a in-
stalování zpomalujících prahů lidem 
z ulic Makovského a Leandra Čecha?  

Jako vzpomínku na Makovského ná-
vrh náměstí vsaďme do bývalé diago-
nály kovovou destičku na její připo-
menutí.

Starostka města Zdeňka Marková 
poděkovala za všechny podněty a slí-
bila, že mnohé z nich budou brány 
v potaz a v další přípravě revitaliza-
ce náměstí mohou být do návrhu  za-
pracovány.    E. Jašková



VÝHODNÁ SPOLUPRÁCE
Koncem minulého a začátkem to-

hoto roku naše nemocnice navázala 
spolupráci s Doc. Ing. Petrem Ku-
čerou, PhD., děkanem Zahradnické 
fakulty v Lednici, která je jednou z 
fakult Mendelovy zemědělské a les-
nické univerzity Brno. Účelem této 
spolupráce bylo získat projekt na 
úpravu a revitalizaci zelených ploch 
v naší nemocnici, který by vypra-
covali studenti posledního ročníku 
magisterského studia jako svoji zá-
věrečnou ateliérovou práci.
Cílem projektu bylo:
- vytvořit jednotný koncept řešení 

pro tvarově funkčně diferencova-

né části nemocnice
- vytvořit programovou linii pro 

fyzickou a duševní aktivitu paci-
entů, zaměstnanců a návštěvníků 
nemocnice

- zpracovat podrobnou dokumen-
taci k návrhu řešení centrální čás-
ti nemocnice a starého parku.

Studenti vycházeli při své projekto-
vé práci hlavně z těchto principů:
- bezbariérovost areálu
- zpřístupnění všech zelených 

ploch
- jednotný mobiliář a vodní prvky
- sjednocení funkčně rozdílných 

ploch společnou myšlenkou.

Výsledkem spolupráce je vel-
mi zdařilý projekt, který napl-
ňuje naše představy a cíle. Pro-
jektovou dokumentaci, která má 
přibližně milionovou hodnotu, 
získala naše nemocnice touto ces-
tou zcela zdarma. Dokumenta-
ce bude podkladem a základním 
materiálem pro žádost o financo-
vání z fondů EU. Celkové náklady 
na úpravu a revitalizaci zelených 
ploch v nemocnici dle projektu 
činí 16 mil. Kč.

Touto cestou bych rád poděkoval 
děkanovi Zahradnické fakulty v 
Lednici Doc. Ing. Petru Kučerovi, 

Ph.D., vedoucímu práce Doc. Ing. 
Milanu Rajnochovi, CSc. a studen-
tům Bc. Danielu Matějkovi, Bc. 
Milotě Sidorové, Bc. Zdeňce Šup-
kové, Bc. Evě Teplické, Bc. Haně 
Zemanové a Bc. Kristině Župkové 
za zdařilou spolupráci.

Velký dík patří též Doc. Ing. La-
dislavu Slonkovi, CSc., emeritní-
mu děkanovi Lesnické a dřevařské 
fakulty Mendelovy zemědělské a 
lesnické univerzity v Brně za zpro-
středkování spolupráce.

MUDr. Zdeněk Kadlec, 
ředitel  Nemocnice 

Nové Město na Moravě, p.o.

Setkání rodáků a přátel města v r. 2009
Společenská komise informu-

je občany, že v sobotu 17. 10. 2009 
se bude konat tradiční Setkání ro-
dáků a přátel města, kteří v letoš-
ním roce oslaví své padesáté naro-
zeniny. 

Termín akce je zveřejňován s 
předstihem, aby na něj mohly být 
upozorněny i osoby, které se ve 
městě nezdržují. Pozvání na setká-

ní je určeno padesátníkům, kteří se 
zde narodili nebo chodili do školy, 
i těm, kteří se přistěhovali do měs-
ta později.

Program bude zahájen ve 14 ho-
din v Horácké galerii a od 17 ho-
din bude setkání pokračovat v Pen-
zionu Vrchovina společnou večeří a 
zábavou při tanci. Detailní informa-
ce k programu budou zveřejněny v 

některém z dalších vydání Novo-
městska i na internetových strán-
kách města. Všem občanům, kteří 
již nyní na akci upozorní své bývalé 
spolužáky, příbuzné a známé, velice 
děkujeme. Konkrétní kontakty pro 
zaslání pozvánek je možné sdělovat 
na tel. č. 566 650 230. 

Ing. Jana Bartošová
tajemnice společenské komise

Třetí věžák ve finiši
V současné době finišují práce na 

revitalizaci posledního ze tří věžá-
ků – bývalého „zeleného“ na Křen-
kově ulici 732. Dokončuje se nová 
zateplená fasáda v nových barvách 
a rekonstrukce lodžií, které dopl-
ňují již dokončenou rekonstrukci 
střechy, vnitřních páteřních rozvo-
dů elektro a výměnu oken. Podle 
původního plánu měly být práce 

dokončeny do 26. června, bohužel 
z důvodu špatného počasí v době 
zahájení akce a průběhu května a 
června, kdy nebylo možno pláno-
vané práce provádět, dojde k cca 2 
– 3 týdennímu zpoždění.  

 L. Kubík 

Novoměstská teplárenská a.s. 
navýšila základní kapitál

Město Nové Město na Mora-
vě je akcionářem obchodní spo-
lečnosti Novoměstská teplárenská 
a.s.   Jeho akcie v celkové jmenovi-
té hodnotě 360 tis. Kč  tvořily podíl 
1,9 %.  Majoritní vlastník informo-
val, že hodlá zvýšit základní kapi-
tál společnosti ze současných 19 

mil. Kč na částku 34 mil. Kč.
Rada města a dne 23. června  také  

zastupitelstvo města neschválily 
účast města na zvýšení základního 
kapitálu společnosti. Na postavení 
města jako minoritního akcionáře 
se po snížení jeho podílu na cca 0,8 
% fakticky nic nezmění.                EJ

Zimní údržba – zatím nerozhodnuto
O zimní údržbě a vhodném po-

sypovém materiálu diskutovali za-
stupitelé již v březnu tohoto roku. 
Výhody a nevýhody obou mož-
ností  – posypu drtí nebo zkrápě-
ní solným roztokem – byly tehdy 
jen nastíněny. Zastupitelé si přáli 
se k problematice vrátit a  teprve  
nad podrobnými ekonomickými 
a ekologickými podklady a argu-
menty rozhodnout o dalším způ-
sobu zimní údržby novoměst-
ských komunikací. Přestože byli 
na XXII. řádném zasedání dne 

23. června  s propočty seznáme-
ni, odložili rozhodnutí na zářijové 
zasedání, protože ministerstvo ži-
votního prostředí se dosud nevy-
jádřilo k žádosti o výjimku, která 
by povolovala solení komunikací 
v CHKO Žďárské vrchy.

Je otázkou, zda v případě, že N. 
Město výjimku získá a že zastupi-
telé solení upřednostní, bude před 
nadcházející zimou dostatek času 
na přípravu všeho, co by s nově 
zaváděnou technologií souviselo. 

 EJ

Místní Agenda 21 startuje
Nové Město na Moravě je čle-

nem Národní sítě Zdravých měst 
a současně je v databázi míst-
ní Agendy 21. Místní Agenda 
21 je douhodobý proces vedou-
cí ke spokojenému životu občanů 
ve městě. A to v oblasti sociální, 
ekonomické, životního prostředí,  
kultury atd.

Podporuje vznik dlouhodobých 
strategických plánů a zapojování 
veřejnosti do dění a rozhodová-
ní  o problémech týkajících se ži-
vota ve městě, podporuje  spolu-
práci veřejné správy a veřejného a 
podnikatelského sektoru, angažu-
je se v tvorbě dílčích koncepcí pro 
udržitelný rozvoj atd. 

Z konkrétních novoměstských 
aktivit je možno jmenovat např. 
projekt „Udržitelná doprava ve 
městě“, Studie podél říčky Bob-
růvky“,  Den dětí a další  akce pro 
děti a mládež, Petmen 2010…

Zastupitelstvo města schválilo 
dne 23. června projekt „Realizace 
místní Agendy 21 v Novém Městě 
na Moravě aneb Nově v Novém“ 
a schválilo podání žádosti o do-
tace na podporu zlepšování kva-
lit místní Agendy 21, a tím i života 
občanů města. Žádost bude podá-
na na ministerstvo životního pro-
středí.

dle informací 
Andrey Kramárové

Co je to místní Agenda 21? 
Představte si, že plánujete rodinnou dovolenou. Možná máte představu 

o tom, kam se  chcete podívat a co všechno je potřeba pro zdar výletu udě-
lat. Aby však měla z dovolené radost celá rodina a nezapomnělo se na po-
třeby a přání všech jejích členů, je potřeba to doma probrat a naplánovat. 
Dohodnete se, kam pojedete, kolik peněz můžete za dovolenou utratit, co 
bude potřeba zařídit a kdo co udělá. Když půjde vše podle plánu, bude 
vaše dovolená příjemným zážitkem a inspirací do budoucna.  

Stejně může fungovat správa obce. Lidé se sejdou, proberou, co je po-
třeba k tomu, aby se jim v obci dobře žilo, domluví se, jak toho dosáh-
nout a co je potřeba pro dosažení vytčeného cíle udělat.  Řečí úřední by 
se dalo říci, že takto vznikne jakási agenda, neboli soubor aktivit potřeb-
ných pro spokojený život. 

V každé z obcí bude tento soubor aktivit trochu jiný, bude zdejší neboli 
místní. Odtud název Místní agenda. Číslo 21 už není tak podstatné, zna-
mená, že tato agenda je pro století, ve kterém žijeme, tedy pro 21. stole-
tí.  A to je celé.

Tomáš Blažek, vyšlo  v Křídelském zpravodaji 1/2009
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Ve čtvrtek 18. června se v zasedací místnosti MěÚ Nové Město na Moravě 
sešli studenti nástavbového studia oboru Podnikání ze Střední odborné ško-
ly Nové Město na Moravě. Pracovnice obecního živnostenského úřadu MěÚ 
jim předaly základní informace o podmínkách živnostenského podnikání v 
České republice a zodpověděly jejich dotazy.

Další krok na cestě elektronizace veřejné správy
Jedním ze strategických cílů vlá-

dy ČR je realizace myšlenek elek-
tronizace veřejné správy - tzv. eGo-
vernment. Měl by přinést zásadní 
změnu ve vztahu občan a byro-
kracie. Tedy občan nebude obchá-
zet úřady, ale obíhat budou do-
kumenty. Dále by mělo dojít ke 
zrovnoprávnění elektronických 
dokumentů s papírovými - zákon 
300/2008 Sb., který dne 1. 7. 2009 
vstupuje v platnost. V České re-
publice vznikne hustá síť kontakt-
ních míst (CzechPoint), ze kterých 
bude moci každý komunikovat se 
všemi úřady a institucemi. Dnes 
jsou tato kontaktní místa zříze-
na na všech poštách, u notářů, na 
hospodářské komoře a na obec-
ních úřadech s matrikou. Po obdr-
žení dotací z prostředků EU budou 
tato kontaktní místa zřízena v té-
měř všech obcích České republiky.

Pro koordinaci rozvoje eGover-

nmentu pro obce správního území 
ORP (obec s rozšířenou působnos-
tí) Nové Město na Moravě (území 
od Křižánek po Mirošov) vznik-
ne v Novém Městě na Moravě tzv. 
technologické centrum. Toto tech-
nologické centrum bude zajišťovat 
provozování informačních systé-
mů (aplikací a služeb), zálohová-
ní datového prostoru, sdílení dat 
a dokumentů, základní zabezpeče-
ní pro obce, které se k projektu při-
pojí. Dále pak zajistí dohled a ser-
vis nad provozem a bude vzdělávat 
úředníky těchto obcí v oblasti eGo-
vernmentu.

Spolupráci mezi ORP a obcemi 
na tomto projektu je třeba smluv-
ně ošetřit. Zastupitelstvo měs-
ta Nového Města na Moravě pro-
to schválilo na svém zasedání dne 
23. 6. 2009 partnerské smlouvy o 
spolupráci na tomto projektu mezi 
městem Nové Město na Moravě a 

jednotlivými obcemi ve správním 
území ORP Nové Město na Mora-
vě.

V rámci rozvoje eGovernmen-
tu vzniknou podobná technolo-
gická centra v krajích. Technolo-
gická centra kraje a jednotlivých 
ORP v kraji by mezi sebou taktéž 
měla spolupracovat. Zastupitel-
stvo města dne 23. 6. 2009 schvá-
lilo i smlouvu o spolupráci mezi 
krajem Vysočina a obcemi s rozší-
řenou působností v kraji Vysočina. 

Důvodem je mimo jiné vzájemná 
výpomoc při zálohování uchová-
vaných dat.

Pro realizaci projektu „Techno-
logického centra ORP Nové Město 
na Moravě“ požádá město o dota-
ci  ve výši 85 % z prostředků EU, z 
Integrovaného operačního progra-
mu (IOP) v rámci kontinuální vý-
zvy 04 na Technologická centra a 
pořízení spisové služby.

dle informací 
Radky Šoustarové

Rekonstruovaná služebna policie – zlepšení pro občany i pro policisty
V pátek 19. června byla slavnost-

ně otevřena zrekonstruovaná slu-
žebna Obvodního oddělení Policie 
ČR v Novém Městě na Moravě. Ve 
stejný den bylo u příležitosti Dne 
policie v rámci Krajského ředitel-
ství policie Jihomoravského kra-
je slavnostně otevřeno dalších 23 
služeben a Kontaktních a koordi-
načních center, které byly moder-
ně zrekonstruované v jednotném 
stylu v rámci projektu P 1000.

V rámci projektu zde bylo vybu-
dováno moderní pracoviště s bez-
bariérovým vstupem. Cílem uve-

deného projektu je právě zlepšít 
prostředí pro občany, kteří na po-
licii přicházejí, ale zároveň zlepšit i 
pracovní podmínky pro policisty.

Slavnostního aktu se zúčastnili 
pplk. JUDr. Jindřich Secký z Kraj-
ského ředitelství policie Jihomo-
ravského kraje, vedoucí Územ-
ního odboru vnější služby Žďár 
nad Sázavou plk. Oldřich Novák, 
koordinátor Územního odboru 
SKPV ve Žďáru nad Sázavou kpt. 
Mgr. Ivo Marec, starostka Nové-
ho Města na Moravě  Zdeňka Mar-
ková, místostarosta  Stanislav Ma-

rek, Okresní státní zástupkyně ze 
zastupitelství ve Žďáru nad  Sáza-
vou Mgr. Miloslava Hevierová, ře-
ditel Gymnázia V. Makovského v 
Novém Městě na Moravě PaedDr. 
Milan Pavlík, velitel Městské poli-
cie v Novém Městě na Moravě Petr 
Gregor a ředitel Sportovního klu-
bu v Novém Městě na Moravě Petr 
Honzl.

Přestřižení pásky se ujali plk. Ol-
dřich Novák, vedoucí územního 
odboru a starostka města Zdeňka 
Marková. Vedoucí zmiňovaného 
obvodního oddělení npor. JUDr. 

Libor Černý poté hosty provedl 
nově zrekonstruovanými prostory.

Upozornil na největší změny a 
novinky. Jde např. o oddělení pro-
storu sloužícího běžné veřejnsti -   
je vybaven malou recepcí, pamatu-
je se tu jak na maminky s dětmi, 
tak na vozíčkáře. Jiný prostor je ur-
čen osobám předváděným k výsle-
chům. S těmito pravděpodobnými 
pachateli trestných činů se veřej-
nost v budově nepotká.

Největší novinkou rekonstruova-
né služebny je moderně vybavená 
dozorčí místnost. Pomocí kamero-
vého systému je možno na moni-
torech sledovat dění na vybraných 
místech ve městě. 

Celá budova je vybavena moder-
ně a účelně, přesto stroze. „Policis-
té patří do terénu a ne do kancelá-
ří.“, konstatoval vedoucí oddělení 
JUDr. Černý.

 E. Jašková
Na snímcích dozorčí místnost s 

monitory kamerového systému a 
stříhání pásky.
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Za Hejkalem do Ochozy

Středeční odpoledne jako malo-
vané a od školky ze Žďárské ulice 
se směrem k Ochoze  trousí sku-
pinky dětí s rodiči. Hledají šipky, 
plní úkoly. Co děti vymyslí, rodi-
če pečlivě zaznamenávají na cedul-
ky, vždyť jejich malé ratolesti ještě 
neumí psát!

Co se děje? To paní učitelky při-

pravily pro své svěřence vycházku 
do Ochozy. Poznej stromy, rostli-
ny, nakresli  Hejkala a jiné úkoly 
zpříjemnily dětem cestu přírodou 
až k obrázku sv. Huberta na roz-
cestí. A když na vás vykoukne sku-
tečný Hejkal? Děti se nebojí, vždyť 
ti senzačně vyhlížející  Hejkalové 
připomínají známe tváře ze škol-

ky! A co teprve ohýnek u přírodní-
ho koupaliště! A ty nádherně upe-
čené buřtíky tak krásně voní!

Spokojenost z příjemného odpo-
ledne (17. 6. 2009) bylo vidět na 
tvářích dětí, rodičů i pořádajících.

Moc děkujeme a těšíme se na dal-
ší společné zážitky. 

          Marcela Stará

Vydání příštího 
čísla Novoměstska je plá-

nováno za čtyři týdny, 
k datu 30. července.

Úspěchy 
1. ZŠ v ekologii

Již několik let se účastníme eko-
logického projektu LES VE ŠKO-
LE, ŠKOLA V LESE, který vyhla-
šuje Sdružení Tereza. Letos slavíme 
úspěch. Obsadili jsme (spolu se ZŠ 
Rosice) v kategorii pokročilých prv-
ní místo.

Odměnou nám bude třídenní lesní 
setkání pro 5 žáků naší školy v Do-
mašově nad Bystřicí. Na žáky zde 
čeká, ve spolupráci s lesníky a pra-
covníky Sdružení Tereza, pestrý pro-
gram. Spousta her v přírodě, návště-
va kulturních i přírodních památek, 
ale také nové zkušenosti, dovednosti 
a noví kamarádi.

Mgr. Martina Janíčková
učitelka 1. ZŠ

Přípravy na Setkání
Nových Měst 
Evropy 2010

Ve dnech 3. až 5. července se v Ne-
ustadt an der Spree koná Setkání 
Nových Měst Evropy. Na tuto kaž-
doroční slavnost, při níž se jednotli-
vá Nová Města střídají jako hostite-
lé, odjela i delegace z našeho města. 
Většina účastníků bude bedlivě sle-
dovat organizátorské zákulisí a čer-
pat zkušenosti pro příští rok. Na ví-
kend v polovině června 2010 zveme 
obyvatele evropských Nových Měst 
k nám. Do Neustadt and der Spree 
odjeli i muzikanti Veselé sedmy – 
jako náš příspěvek kulturního pro-
gramu.

V souvislosti s přípravou Setká-
ní Nových Měst Evropy v roce 2010 
v Novém Městě na Moravě upo-
zorňujeme,  že u této příležitos-
ti již byla vydána výroční turistic-
ká známka. Je  možné si ji zakoupit 
v Informačním centru a v Horác-
kém muzeu.

Rovněž již byly zprovozněny 
dvojjazyčné webové stránky k se-
tkání v příštím roce www.nmnm.
eu, kde je možné najít informace o 
všech sdružených Nových Městech 
a předběžný námi připravovaný 
program. Je zde také vyfocena vý-
roční turistická známka.       EJ

Rekonstrukce Křenkovy a Monseovy ulice zahajuje
Počátkem července bude zaháje-

na jedna z velkých investičních akcí 
letošního roku, kompletní rekon-
strukce ulic Křenkovy a Monseovy. 
Dva hlavní investoři – město Nové 
Město na Moravě a Svazek vodovo-
dů a kanalizací Žďársko – předpo-
kládají, že v průběhu letošního říj-

na bude vše hotovo. Vše znamená 
nové inženýrské sítě, nový povrch 
vozovky, upravené chodníky a hlav-
ně vyšší počet parkovacích míst, 
než tento prostor nabízí dosud.

Náklady na rekonstrukci obou 
ulic budou představovat částku ve 
výši kolem  18 mil. Kč. Ve výbě-

rovém řízení na zhotovitele stav-
by zvítězila  mezi  pěti přihlášený-
mi firmami  novoměstská firma 
JCZ s.r.o.

Stavební akce bude probíhat na 
poměrně složitém uzemí, s velkou 
kumulací občanů. Zcela nepochyb-
ně bude mít mnoho dočasných  ne-

gativních dopadů. Od dopravní-
ho omezení až po průvodní hluk a 
prašnost. Oba hlavní investoři věří, 
že při vzájemné  toleranci obča-
nů i stavebníků bude možné udr-
žet drobné nepříjemnosti v přijatel-
ných mezích.

dle informací Miloše Hemzy

Setkání po padesáti letech
Padesát let je v životě člověka dlou-

há doba a padesáté výročí je dobré 
oslavit. A tak jsme se 5. června sešli 
před gymnáziem v Novém Městě.

Před padesáti lety jsme se totiž 
právě z této budovy – tehdy jede-
náctileté střední školy – rozběhli s 
čerstvým maturitním vysvědčením 
v kapse a s hlavou plnou ideálů do 
vysněného „velkého“ a neznámého 
světa. 

Se zájmem jsme prošli školu, shle-
dávali, co od našich studií zůstalo 
a co se změnilo. Zavzpomínali jsme 
i na své zemřelé spolužáky a profe-
sory. Při zpětném pohledu na naše 
životy se dá říci, že nám profeso-
ři předali nejen bohaté vědomosti 
ze svých oborů, ale vychovali z nás 
i řádné lidi, za které by se snad ne-

museli stydět.
A tak přejeme naší milé škole, na 

kterou s láskou vzpomínáme, hod-
ně úspěchů a dnešním studentům 
odborně zdatné, laskavé a moudré 

profesory a profesorům, aby na ně 
studenti po letech vzpomínali s ta-
kovou láskou a vděčností, jako my 
na ty svoje.        za abiturienty 1959                   

Jana Černá
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Taneční maratón 2009
Letošní konec jara v Novém Měs-

tě na Moravě kulturně i sportovně 
zpestřili studenti gymnázia akcí Ta-
neční maratón 2009. Nápad vůbec 
ho uspořádat vzešel od studentky 
Radky Maděrové, dcery organizáto-
ra a účastníka tanečního maratónu, 
který se konal před dvaceti lety.

Celý výkon měl trvat 24 hodin, což 
některé případné zájemce odrazova-
lo, ale i přes původní obavu z nedo-
statku párů se jich nakonec přihlá-

silo čtrnáct. Dva bohužel odpadly 
ještě před zahájením akce, a tak se 
na pomyslnou startovní čáru posta-
vilo párů dvanáct.

Celou dobu se však jen netanči-
lo. Průběžně byly pro závodníky 
připraveny různé soutěže, za které 
mohli získat buď ceny, nebo cenné 
bonifikace. Plus si páry připisovaly 
i za bravurně zvládnutý povinný ta-
nec (v každé hodině jeden). Mínus 
jim naopak porota přidělila za jeho 

součtu plusů a mínusů se stali vítě-
zi Pavlína Kociánová a Vojtěch Žák 
z druhého ročníku čtyřletého gym-
názia. Nemalou zásluhu na jejich ví-
tězství měl i jejich manažer, který 
jim masíroval unavené svalstvo, no-
sil pití a jídlo a povzbuzoval je k dal-
ším výkonům.

Celý maraton bylo možno sledo-
vat i online nebo si na některý z párů 
přes internet vsadit. Změny kurzů se 
sledovaly každou hodinu. Vstupů na 
online kameru bylo přes 2000 a nej-
vzdálenější byl až z Kanady od rodilé-
ho Novoměšťáka. Videa nahraná re-
gionální televizí je možné shlédnout 
na serveru i-vysočina. Na propagaci 
se podílelo i rádio Petrov, z kterého 
nám přijela vypomoci i slečna mode-
rátorka Veronika Klapačová.

Organizátoři, a nejen oni, jsou s vý-
sledkem prvního maratónu po dva-
ceti letech spokojeni a již se těší, až 
budou pořádat příští rok další a zno-
vuobnoví tradici. 

 Pavlína Wurzelová
Vítězné páry na barevném snímku 

na poslední straně.

neznalost nebo přílišnou pasivitu. 
Kdo nezazářil při tanci, mohl zís-

kat alespoň ocenění od publika v 
podobě titulu nejsympatičtější pár, 
nejkrásnější tanečnice nebo nejkrás-
nější tanečník. Porota udělovala titul 
nejelegantnějšímu páru a nejtočivěj-
šímu tanečníkovi nebo tanečnici.

První cenou byl týdenní zájezd do 
Chorvatska. Druhou a třetí pak byly 
pětidenní zájezd do Velkého Mede-
ru (dříve Čalovo, Slovensko) a ví-
kendový zájezd do Itálie. Rozdalo se 
přes dvacet různých cen, proto moh-
li být účastníci spokojení. Nikdo to-
tiž neodešel s prázdnou.

Soutěžní páry sice hřálo mlá-
dí, většina byla složena ze studentů 
gymnázia, ale ve výdrži to mnohým 
pomohlo pramálo. Po jedenácti ho-
dinách zbyly již poslední tři páry, u 
kterých se jen čekalo, kdo získá kte-
rý pobyt v zahraničí. Naprostým 
překvapením ovšem bylo, že tyto tři 
páry vydržely tančit plných 24 ho-
din. Výsledné pořadí se tedy roz-
hodlo podle bonifikací a napome-
nutí pro jednotlivé páry. Při úplném 

• Během Galerijní noci v pátek 12. června se v Horácké galerii našly 
černé dětské hodinky. Majitel hodinek se o ně může přihlásit v poklad-
ně galerie v otvírací době (od úterý do neděle od 9-12 a od 13-17 ho-
din).
• Prosím nálezce mé peněženky, aby se na mne nezlobil pro mé nedo-
myšlené jednání. Miroslav Bena.

Lentilkové odpoledne v MŠ Drobného
Na rozloučení s letošním škol-

ním rokem jsme si pro děti při-
pravili zábavné odpoledne. Jak už 
název napovídá, vše se neslo v du-
chu barviček – lentilek. Akce měla 
proběhnout na školní zahradě, ale 
počasí nám nepřálo, tak se muse-
lo zaimprovizovat ve třídách naší 
školky. Ale vůbec to nevadilo. 

Děti zahájily Lentilkové odpo-
ledne  veselým tanečkem. Děti 
i rodiče mohli přijít v barevném 
oblečení, aby byli styloví. Potom 
už  každý  plnil připravené úkoly. 
Třídění barevných pet vršků nebo 

tvoření  obrázků z nich, stavění 
hradu z barevných kostek, hledání  
potopených vraků v mořské pěně, 
chůze s lentilkou na lžíci po pře-
kážkové dráze, zatloukání barev-
ných hříbečků a spoustu dalších 
„barevných“ úkolů. Bavili se rodiče  
i děti. Závěrečným důležitým úko-
lem  každého bylo sníst lentilko-
vou buchtu, kterou připravily naše 
kuchařky. Mňam, byla moc dobrá! 
A kdo splnil i tenhle poslední úkol, 
získal za odměnu nefalšované len-
tilky.                     Marta Juránková

Barevná fotografie na poslední straně.

Čtyři děvčata z oddílu moderní gymnastiky 
si vybojovala účast na MČR v Praze

24. května proběhly ve Žďáru n.S. 
krajské závody v moderní gymnasti-
ce. Pro děvčata z oddílu moderní 
gymnastiky při TJ a ZŠ L. Čecha to 
byly závody o to důležitější, že se zde 
bojovalo o postup na Mistrovství ČR 
v Praze. Z kraje Vysočina bylo do 
Prahy nominováno 8 závodnic, kte-
ré předvedly  nejlepší výkony. Náš 
oddíl budou v Praze zastupovat  čty-
ři závodnice, které obsadily na těch-
to závodech 1. a 2. místo. Jsou to Ka-
teřina Pulgretová, Ivana Zdražilová, 
Kristýna Pejchalová a Martina Pul-
gretová.

Uznání patří  i ostatním děvčatům, 
která předvedla  výborné výkony.
Výsledky: 
kat. MŠ: 1. místo Berenika Podaři-
lová, 2. Martina Chroustová, 4. Adé-
la Rychtářová

kat.roč. 2002 + 2003: 6. místo V. 
Trödlerová, 7. I. Moravcová, 9. D. 
Zavadilová, 10. N. Dítětová 
kat. roč. 2000 + 2001: 4. místo D. 
Horváthová, 5. T. Havelková, 7. P. 
Šaclová, 8. K. Polnická
kat. roč. 1998 + 1999: 1. místo K. 
Pulgretová, 2. I. Zdražilová, 3. G. 
Pejchalová, 5. L. Prokopová
kat. roč. 1996 + 1997: 2. místo K. 
Pejchalová
kat. roč. 1995 a st.: 1. místo M. Pulgre-
tová, 5. A. Dítětová, 6. V. Pechová, 7. V. 
Bednářová, 8. K. Svobodová.

Všem děvčatům blahopřejeme.
Pozn.: Na konci září proběhne ná-

bor pohybově nadaných děvčat  ve 
věku 5 – 8 let do našeho oddílu mo-
derní gymnastitky. 

                                 L. Zdražilová
                           oddíl MG

Co se skrývá pod pojmem „SAS“?
Sdružení Nové Město na Moravě 

o. s. poskytuje pět sociálních slu-
žeb. Řadíme mezi ně také „Sociál-
ně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi“, zkráceně „SAS“. 

Podstatou této služby je spolu-
práce s rodinou s dětmi, která se 
dlouhodobě nachází v obtížné ži-
votní situaci. Může to být např. si-
tuace, kdy si rodič příliš neví rady s 
chováním svého dítěte, s péčí o něj, 
s přípravou dítěte do školy, s péčí 
o domácnost. Dále situace, kdy 
v rodině dochází ke komunikač-

ním, vztahovým problémům, ro-
dina se nachází ve finančních potí-
žích apod. Jedná se o situace, které 
souvisí s vývojem, výchovou a péčí 
o dítě. 

Sociální pracovník a členové ro-
diny spolupracují na věcech, které 
rodinu tíží. Pracovník může rodi-
nu doprovázet na jednání s úřady, 
pomoci s vyplňováním formulá-
řů, při nácviku vedení domácnosti 
(úklid, příprava jídla, praní, žehle-
ní). Podporuje rodičovské chová-
ní, může doporučit další odborné 

služby a instituce nebo poskytnout 
informace apod. 

Cílem je zlepšit kvalitu života ro-
diny tak, aby byl zajištěn bezpro-
blémový vývoj dítěte.

Na službu SAS se může obrátit 
sám rodič nebo mu službu dopo-
ručí další instituce (Oddělení soci-
álně právní ochrany dětí, škola, pe-
diatr, psycholog apod.). 

Služba je poskytována bezplatně 
a diskrétně. Pracovník spolupracu-
je se členy rodiny převážně v jejich 
přirozeném prostředí, dochází do 

domu nebo bytu rodiny.
Služba SAS je určena pro rodiny 

žijící v Novém Městě na Moravě a 
Bystřici nad Pernštejnem.

Podrobnější informace může-
te získat na adrese Drobného 366, 
Nové Město na Moravě, 

tel. 739 957 800, 566 617 939, na 
webových stránkách www.sdruze-
ninovemesto.cz nebo prostřednic-
tvím e-mailu sdruzeninmnm.sas-
@centrum.cz. 

Pavla Brychtová,
vedoucí služby SAS



otevřela v červnu nové obchodní a poradenské centrum v Novém 
Městě na Mor., Vratislavovo nám. 122 (nad papírnictvím). Kromě spo-
ření a půjček na bydlení nabízí v rámci finančního poradenství i pen-

zijní připojištění se státním příspěvkem a pojišťovací produkty 
Šauerová Věra 723 429 548               Ing. Nosek Miloš 604 361 207

INZERCE
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Kavárna u Bukáčků
Malá 161, N. Město

st, čt  16 – 22
pá, so 16 – 01

ke kávě
zákusek zdarma

Nabízíme:
 pronájem trubkového lešení

 zednické práce
tel. 605 175 483

Peníze až do domu!
nebankovní půjčka

od 5 000 Kč!
volejte: 777 310 620

Výroba a montáž brán 
s automatickým posunem

firma VRS, s.r.o.
tel. 733 514 182

Vlastimil Bezchleba

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ

TAXI NON STOP

te. 605 240 248

Truhlářství
výroba dveří z masivu i lamina 

plovoucí podlahy Parador a veškeré 
jiné truhlářské práce tel. 777 225 038

Soutěž v hasičském fotbale
Tuto ještě málo známou soutěž 

připravil Sbor dobrovolných hasi-
čů v Pohledci na sobotu 13. června. 
U požární nádrže, pochopitelně. Vše 
bylo perfektně připraveno a bylo na 
co se dívat. S nadšením soutěžilo 12 
družstev z různých okrsků.  Pohle-
dečtí hasiči se podobné soutěže zú-
častnili již v loňském roce ve Svrat-
ce a vybojovali tehdy 4. místo, stejně 
jako letos. Letošními vítězi se stali ha-
siči z SDH Sedliště, druzí byli hasiči 
z Dlouhého a třetí ze Svratky.

Soutěž sledovalo množství diváků, 

z nich většina do poslední chvíle ne-
věděla, co to vlastně hasičský fotbal je 
a jak se hraje. Družstev, která se o hru 
zajímají, stále přibývá. I v Pohledci se 
bude nadále provozovat a zájemci o 
podrobnosti mohou kontaktovat Jiří-
ho Kloudu (jiri.kloudik@seznam.cz).

Pro obrovský zájem dětí, které nad-
šeně fandily, zorganizovali pohledečtí 
hasiči následující den dětský turnaj v 
hasičském fotbale. 

dle informací Jiřího Kloudy
Barevná fotografie Martina Drápalí-

ka na titulní straně.

Fantastický úspěch atletů 
Tělovýchovné jednoty!

O víkendu se v Ostravě uskuteč-
nilo atletické mistrovství ČR mlá-
dežnických kategorií – dorostu a 
juniorů. Atleti TJ Nové Město vy-

nikajícím způsobem reprezentova-
li Nové Město na Moravě, když se 
jim neuvěřitelně dařilo a  přivezli 
celkem 8 cenných kovů! 

Mistři ČR dorostenek: Radka Janoušová -  1500 m v čase 4:42,88; Hele-
na Tlustá – 3000 m za 10:25,72

Mistr ČR juniorky: Jitka Kubelová - hod diskem  43,82 m
Stříbrné medaile dorostenky: Helena Tlustá – 1500 m za 4:50,03; juni-

orky: Jitka Kubelová - vrh koulí 4 kg – 13,66; junioři: Petr Vitner – 800 m 
v čase 1:54,38;  - 1500 m za 3:57,56

Bronzová medaile dorostenky: Radka Janoušová -  400 m v čase 58,32

Další cenná umístění ještě mají 
Marie Miličková – 4. místo v běhu 
na 3 km a sedmé v běhu na 1500 
m. Petr Zimola obsadil páté místo 
ve finále juniorů na 800 m.  Šestá 
byla Lucie Maršánová na trati 3000 
m překážek a Lukáš Dostál pak byl 
ještě osmý v závodě na 2000 m pře-
kážek. Většina z reprezentantů TJ 
si vytvořila kvalitní osobní rekor-
dy a dokázala fakt, že v kolektivu je 

síla.  Jitka Kubelová a Petr Vitner si 
vybojovali také reprezentační dres 
na mezistátní juniorské víceutká-
ní Maďarsko-Chorvatsko-Slovin-
sko-Česko, které se uskuteční 4. 7. 
2009 v Uherském Hradišti. Tento 
výsledek řadí atletický oddíl našeho 
města  mezi nejúspěšnější oddíly v 
ČR a dokazuje velmi dobrou práci s 
mládeží.       ph

Barevná fotografie na titulní  straně.

Stomatologická pohotovostní služba
Ošetření je poskytováno v době 9 – 12 hod. 
4. 7. MUDr. Havlíčková, Radostín n.O., 5. 7. MUDr. Michal, poliklinika 
ZR, 6. 7.  MUDr. Michalová, poliklinika ZR, 11. 7. MUDr. Chromá, Kři-
žanov, 12. 7. MUDr. Pařízková, poliklinika ZR, 18. 7. MUDr. Koutská, 
Sněžné, 19. 7. MUDr. Semerádová, Palachova 35 ZR,  25. 7. MUDr. Fil-
lová, Poříčí 11, V. Meziříčí, 26. 7. MUDr. Stalmachová, Vír, 1. 8. MUDr. 
Kreisler, Bezručova 16/23 ZR, 2. 8. MUDr. Kreislerová, Bezručova 16/
23 ZR. Aktuální změny je možno najít na internetových stránkách novo-
městské nemocnice (www.nnm.cz)

• Dlouhodobě pronajmu kom-
pletně zařízenou garsonku v pane-
láku v NM, info na tel. 732 873 611 
v době 19 – 20 hod.
• Sběratel z N.M. koupí obrazy od 
p. Lacina, Blažíček, Jambor, Ull-
mann, platba hotově, čestné jedná-
ní, tel: 777 75 75 00.
• Prodám krásný velký  obraz od 
význačného malíře Otakara Šem-
bery, Léto v Daňkovicích, 68 x 58 
cm, olej, karton, cena 9 990,- tel:  
777 259 058
• Prodám byt 2+1 v osobním 
vlastnictví v Novém Městě na Mo-
ravě, tel. 732 488  494
• Prodám  čistokrevná štěňata 
Špice německého  po překrásných 
rodičích. Odběr možný začátkem 
srpna 2009. Cena za štěňátko je  

1500 Kč. Foto mohu poslat e-mai-
lem. Bližší informace na tel. č. 737 
027 287.
• Prodám byt 2+1 v NM, cena 900 
tis. Kč, při rychlém jednání sleva, 
tel. 737 549 210
• Nabízím kámen do základů, asi 
8 m3, tel. 732 938 904
• PRONAJMU BYT 2+1, 71 m2 

v N. Městě na Mor. PLASTOVÁ 
OKNA, VYBAVENÁ KUCHYŇ. 
Od 1. 7. 2009, tel. 776 629 672
• Prodám RD se zahradou v cen-
tru NM, vážní zájemci volejte na 
tel. 608 763 113, 566 616 496
• Inzeráty v této rubrice zveřejňujeme 
zdarma, nejvhodnější způsob podání 
je e-mailem (viz adresa v tiráži).

Prodej a pokládka plovoucích podlah, PVC, lina, dřevěných 
korkových podlah.
Akční cena bytového lina Tarkett Authentic 300.
Dřevěné podlahy 14,5 mm za rozumné ceny.
Interiérové doplňky – dveře bytové i vchodové, stínící technika, 
kvalitní čistící přípravky, kusové koberce za skladové ceny, dět-
ské koberce, běhouny a rohožky.

Další dvě medaile do sbírky atletů TJ!
Ve dnech 27. a 28. 6. se v Praze 

uskutečnilo mistrovství ČR v atle-
tice mužů a žen. Skvěle si tam po-
čínali zástupci oddílu atletiky TJ. 
Radka Janoušová získala stříbrnou 

medaili v běhu na 800 m v novém 
osobním rekordu 2:10,97 a Lukáš 
Kourek přidal bronzový úspěch ze 
závodu na 5 km, kde dosáhl výbor-
ného času 14:38,35.     ph

Studio IDA 
LETNÍ KURZY červenec
Sportovní relaxační centrum SPORTEN
Nové Město na Moravě
• 13. 7. - 15. 7. - 17. 7. 18.30 - 19.30
Kurz BOSU CORE + POWER YOGA
3 intenzivní lekce zaměřené na zpevnění
 svalstva centra těla, sílu a protažení zkrácených svalových skupin 
cena: 250 Kč + bonus praktický dárek  
• 20. 7. - 22. 7. - 24. 7. 18.30 - 19.30
Kurz BOSU CARDIO + STRENTCH 
cena: 250 Kč + bonus praktický dárek
Kontakt - rezervace tel.: 775 665 657  e-mail: idaskovic@centrum.cz
další informace a rozpis letních aktivit ve Žďáru n.S. na www.fitclubida.cz

ZPIS HODI Í

Tábor PODOLÍ 2009 - GOHIRAL 1785: Díky chybě v systému nebyly přijaty ně-
které přihlášky na tábor, odeslané elektronicky. Kdo neobdržel odpověď o přije-
tí a poštou nedostal fakturu s informačním dopisem, kontaktujte nás na 737 173 
587 nebo lora.pro@seznam.cz. Děkujeme za pochopení.
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Neustadt am Rübenberge

Německo, Dolní Sasko

Počet obyvatel: 47.500

www.neustadt-a-rbge.de/internet

1 000 let staré město Neustadt am Rüben-
berge sloužilo původně jako pevnost, šlech-
tická rezidence i sídlo měšťanů. Jeho název 
je odvozen od vyvýšeniny ležící nedaleko 
města, které se říká „drsný kopec“ (středo-
hornoněmecky „Ronenbarge“). 

Ve městě najdeme pěkné hrázděné domy 
a středověký zámek Landestrost, nedaleko 
města pak Steinhuderské jezero s oblíbený-
mi  plážemi. 

V roce 1974 došlo ke sloučení třiceti tří 
dříve samostatných obcí do regionu zvané-
ho „Neustädter Land“. Neustadt am Rüben-
berge se tak stalo svou rozlohou největším 
městem Dolního Saska.

NOVA CIVITAS
2009

Vlevo nahoře: Lentilkový den v MŠ Drobného.  Vlevo dole: Pohledečtí hasiči věnovali celé jedno do-
poledne na konci května pohledeckým školákům i předškolákům a zábavnou formou je poučili o ne-
bezpečí požárů i o prevenci. Vpravo nahoře a dole: Účastníci Tanečního maratonu na jarmarku při 
NOVA CIVITAS a vítězné (nejlepší a nejvytrvalejší) páry Tanečního maratonu. Více na str. 8



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003B203B503BB03C403B903C903BC03AD03BD03B7002003C003BF03B903CC03C403B703C403B1002003B503BA03C403CD03C003C903C303B703C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002E0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B06270626064200200050004400460020062806230639064406490020062F06420629002006440644063506480631062900200645064600200623062C06440020062A062D0633064A06460020062C0648062F062900200627064406370628062706390629002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E9007400720065002000610020006A006F006200620020006E0079006F006D00740061007400E1007300690020006D0069006E0151007300E90067002000E9007200640065006B00E900620065006E0020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A002000770079017C0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F30077002C0020007A0061007000650077006E00690061006A0105006301050020006C006500700073007A01050020006A0061006B006F015B0107002000770079006400720075006B00F30077002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200431043E043B0435043500200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F0020043B04430447044804350433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F04350447043004420438002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF004400610068006100200069007900690020006200610073006B01310020006B0061006C006900740065007300690020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f0020005000440046002000730020007600790161016100ed006d00200072006f007a006c006901610065006e00ed006d0020006f006200720061007a016f002c002000610062007900730074006500200064006f007300e10068006c00690020007600790161016100ed0020006b00760061006c0069007400790020007400690073006b0075002e00200044006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


