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zpravodaj Nového Města na Moravě
zdarma

Stejně jako v předchozích letech
se Nové Město na Moravě zúčastnilo Regiontouru – mezinárodního veletrhu turistických možností v
regionech. Konal se ve dnech 14. –
17. ledna v Brně, a to již podevatenácté.
Města a regiony se zpravidla v
rámci svých krajů sdružují a připravují expozici částečně společně. Stánek N. Města zapadal do koncepce
prezentace kraje Vysočina. Pracovnice novoměstského Informačního
centra rozdaly množství tištěných
propagačních materiálů a zodpovídaly na nespočet dotazů - týkaly se
turistických zajímavostí, možností ubytování a aktuálně i množství
a kvality sněhu jak na novoměstské
sjezdovce, tak v běžeckých stopách.

Technické služby
dětem
Tříkrálový koncert v Novém Městě završil dobu vánoční
Ve žďárské Charitě pokračovali v neděli 10. 1. 2009, v poslední den vánoční, v tradici Tříkrálového koncertu. Byl věnovaný
lidem podílejícím se na Tříkrálové sbírce a příznivcům Charity. V pořadí již čtvrtý koncert se
uskutečnil opět v Novém Městě
na Moravě v kostele sv. Kunhuty. Pro radost přítomným hrála a zpívala Schola od sv. Kunhuty v Novém Městě na Moravě
a Schola od svatého Prokopa
ve Žďáře nad Sázavou I. Před
samotným zahájením vítala u
vchodu návštěvníky trojice králů s nádherným velbloudem,

Novoměstští kronikáři
Rada města oficiálně převzala a odsouhlasila zápis do městské kroniky za rok 2008. Zároveň převzala i informaci dlouholetého městského kronikáře Mgr. Františka Vyplašila, že již v této práci nebude pokračovat.
Rada města vyslovila Mgr. Vyplašilovi poděkování za patnáctiletou
zodpovědnou kronikářskou práci.
Rada města bude v dohledné době jmenovat nového městského kronikáře, zájem o tuto práci projevil Mgr. Vít Křesadlo, archivář ze Státního okresního archivu ve Žďáru nad Sázavou.
EJ

který se stal lákadlem zejména
pro děti.
Dárci na Novoměstsku byli v
Tříkrálové sbírce štědří, po rozpečetění kasiček byla spočítána
částka přes 153 tis. Kč, z toho z
N. Města přes 90 tis. Kč.
dle tiskové zprávy, další foto
Zbyňka Čecha na poslední straně

Dne 13. ledna otevřely Technické služby Nového Města kluziště pod Ráčkovcem. My, žáci 2. ZŠ
L. Čecha, jsme to s radostí uvítali.
V prodloužených hodinách tělesné výchovy a ve volných hodinách
hrajeme hokej a děvčata s nadšením bruslí. Jsme rádi, že si takto můžeme zpestřit hodiny tělesné
výchovy. Děkujeme TS za vždy připravené kluziště.
žáci ZŠ L. Čecha Nové Město
(další foto na poslední straně)

Vzpomínka na ThDr. Josefa Křenka

Poděkování
Rodina Chmelařova děkuje všem,
kteří se 2. ledna na Kostelíčku zúčastnili posledního rozloučení s panem Jiřím Tulisem.

Narození
5. 1. Gabriela Německá
7. 1. Jitka Slámová
9. 1. Anna Babáčková
10. 1. Lukáš Bezchleba

Jubilanti
6. 2. Marie Kučerová
6. 2. Marie Sáblíková
7. 2. Milada Kaštánková
13. 2. Miluška Bukáčková
15. 2. Vincenc Žák
16. 2. Bohumil Kyšperský
19. 2. Emilie Šišková
19. 2. Jaroslava Weigelová
24. 2. Štěpán Bittner

88 let
87 let
80 let
88 let
99 let
86 let
90 let
85 let
89 let

Mezi jubilanty – významné osobnosti letošního ledna – patří i ThDr.
Josef Křenek, od jehož narození
uplynulo 125 roků. Jeho jméno nese
ulice od evangelické fary po ulici Malou. Mnozí občané města, dokonce i mnozí mladí členové sboru
Českobratrské církve evangelické,
toho mnoho o Dr. Křenkovi nevědí,
ráda bych tedy touto krátkou vzpomínkou jeho osobnost přiblížila.
Narodil se v Kundraticích v evangelické rolnické rodině v roce 1885.
V roce 1903 maturoval na zemské
reálce v Novém Městě na Moravě,
po maturitě se rozhodl pro studium
evangelické teologie. Studia zahájil ve
Vídni a dokončil na Union Theological Seminary v New Yorku. V USA

Úmrtí
5. 1. Marie Havlíčková
(1922)
13. 1. Jaroslava Karpíšková (1946)
15. 1. Dana Vařáková
(1933)

Dům dětí
a mládeže Klubíčko
30. 1., 9,30 h. – Grafická dílnička Vyzkoušíme si tisk pomocí lisu.
Jsou pro vás připraveny již hotové
matrice. A šikovnější si pomocí rydel vyryjí originální obrázek. Pro
děti od 8 let. Vstupné 50 Kč, s sebou přezůvky.
6. 2., 9,30 h. Drobnůstky z korálků Přijďte si vyrobit zvířátka z korálků, která vypadají jako živá. Malé
parádnice si mohou vyrobit šperky.
Pro děti od 8 let, s sebou přezůvky,
vstupné 40 Kč.
8. - 12. 2. Jarní prázdniny v Klubíčku - příměstský tábor Nevíš co
budeš dělat o jarních prázdninách?
Pojď si zahrát turnaj ve stolním tenise, pohrát se spoustou deskových
her a také vyzkoušet velkou autodráhu. Jsme tu od 10.00 do 16.00 hod.
Vstupné 10 Kč, s sebou přezůvky.
13. 2. Veselá trička Pomocí šablon
či podle vlastního návrhu ozdobíme trika či taštičky glitrovými barvami a barvami svítícími ve tmě.
Vstupné 40 Kč, s sebou bavlněné
tričko, přezůvky.

Klub seniorů
po 1. 2., DPS, 15 h. Zábavné odpoledne - hra „Odpovíš nám na otázku?“
po 8. 2., DPS, 15 h. B. Ptáček
vzpomíná na ochotnické divadlo
v Novém Městě.
út 16. 2., jídelna II. ZŠ, 17 h. MASOPUSTNÍ MERENDA. K tanci i
poslechu hrají Sýkorovi. Přihlášky
+ poplatek 150 Kč nejpozději 1. 2.
Masky vítány.
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působil nejdříve jako pomocný kazatel. Oženil se a vzal si Češku Boženu Jursíkovou. Později byl zvolen farářem českého sboru v Silver Lake
v Minnesotě. Ve sboru byli i rodáci
z Vysočiny, a tak často společně vzpomínali na svou vlast a rodný kraj.
V první světové válce se Dr. Křenek aktivně zapojil do pomoci českému prvnímu odboji, pro který se
snažil získávat finanční podporu. Za
tuto činnost byl oceněn revoluční
medailí za zásluhy v prvním odboji.
Do Československa se manželé Křenkovi vrátili v roce 1932. Dr.
Křenek působil jako farář v Praze. V
roce 1939 byl zvolen synodním seniorem ČCE a tuto funkci vykonával
– s roční přestávkou od roku 1944

do konce války, kdy upadl v nemilost protektorátní vlády – až do roku
1949, tedy do své smrti.
Po válce byl vyznamenán československou medailí za zásluhy 1.
stupně a Československým válečným křížem.
Miloval svůj rodný kraj, rád přijížděl do Nového Města a býval hostem
na evangelické faře. S tehdejším farářem sboru (seniorem Dr. Václavem
Kejřem) ho pojilo velké osobní přátelství.
Zemřel náhle v Praze v roce 1949.
Pohřben je na evangelickém hřbitově v Novém Městě na Moravě, pomník na jeho hrob navrhl akademický sochař Vincenc Makovský.
Jana Černá
Foto nahoře: Busta Josefa Křenka od akad. sochaře Karla Dvořáka.
Dole: S novoměstským farářem Václavem Kejřem.

Horácké muzeum

Horácká galerie

Výstava Kouzelný svět hraček je v
Horáckém muzeu k vidění do 27. 2.
Hračky pocházející ze soukromých
sbírek, ze sbírek Horáckého muzea,
Regionálního muzea ve Žďáru nad
Sázavou a Městského muzea v Bystřici nad Pernštejnem zaujmou jistě nejen dětské návštěvníky, ale i ti
dávno dospělí si určitě rádi zavzpomínají na své dětství.

• Max Švabinský – O figuře, o krajině Jméno Maxe Švabinského je
téměř sto let spojováno s oficiální výtvarnou scénou a tradiční moderní českou grafikou. Byl zakládajícím členem Spolku českých umělců grafiků Hollar v roce 1918. Zdrojem inspirace Maxe Švabinského
byla krajina v ročních proměnách a žena, svůdná krasavice kyprých
tvarů. Ženu nezachycoval pouze prvoplánově jako akt, ale stala se
oživujícím prvkem komponovaných interiérových záznamů, alegorických výjevů i přírodních krajinných scenérií. Proto nelze ve Švabinského díle oddělovat figurální tvorbu od krajinářské. Vždy pracoval s nadšeným zaujetím, s radostí z práce. Vystavené Švabinského
lepty, mezzotinty i litografie jsou majetkem Oblastní galerie Liberec.
Vernisáž ve čtvrtek 4. února v 17 hodin, výstava potrvá do 4. dubna.
• Miloš Cvach – Cestou výtvarnou (reliéfní tvorba) Světoběžník
Miloš Cvach cestuje po místech známých i zcela neznámých. Z cest
si přiváží fotografie a zážitky, vjemy, které se hromadí v podvědomí. Letmé dotyky vzpomínek na kombinace tvarů a úhlů vnímání,
na barevné detaily, světla a stíny, vůně a nálady navštívených míst
se pomalu zhutňují a mění v kresbu. Na základě kresby začíná Miloš Cvach pomalu budovat reliéf, trojrozměrnou myšlenku a pocit,
zhmotněné a žijící ve vlastním prostoru. Nechte fantazii pracovat,
stačí se jen dívat. Vernisáž ve čtvrtek 18. února v 17 hodin, výstava
potrvá do 2. května.
starší výstavy:
• Kamil Lhoták – Chlapecké sny (leden)
• Ivan Štěpán - Oheň, sklo, kov, spolutvůrce. (do 7. února)
• Věra Frömlová – Z malířské tvorby (do 28. března)
• Růžena Magniová – Barevné povídání (do 31. ledna)
• Náš školní rok - (do 31. ledna)

Mateřské centrum

Zvoneček
při DDM Klubíčko
herna pro děti vždy od 8.30 hod
1. 2. Dokončení kurzu masáží dětí.
15. 2. Keramická dílna pro maminky i děti Probuďte s námi svoji kreativitu a vyrobte si originální
dílko, které ozdobí Váš byt. Zpracovat hlínu není těžké a tvořit budou i dětičky! Vede Alena Sobotková.
22. 2. Velký karneval Karnevalové cvičení v maskách pro nejmenší děti. S sebou jakoukoli masku.
Vede Jindřiška Nečasová.

Kino
30. so ve 20 h
3 sezóny v pekle
ČR/SR/Německo 2009, drama, nevhodný do 12 let, premiéra, 75 Kč Nacházíme se v roce 1947 po Ježíšku, v poválečném Československu,
kdy lidé ještě věří ve změny pozitivního druhu.
3. st ve 20 h
Zombieland
USA 2009, hororová komedie, české titulky, 88 min, nevhodný do 15
let, premiéra, 75 Kč – Nadvládu nad
naším světem převzaly zombie…
5. pá ve 20 h
Prorok
Filmový klub
Francie/Itálie 2009, krimi drama,
české titulky, 153 min, nevhodný
do 15 let, premiéra, 65 Kč - Mladý negramotný vězeň odsouzený k
šesti letům působí mladším a křehčím dojmem než ostatní. Ve vězení
zocelí. Je odvážný a učenlivý a začne si spřádat vlastní plány.
6. so ve 20 h
Twilight Saga: Nový měsíc
USA 2009, thriller, české titulky,
130 min, nevhodný do 12 let, 65
Kč - Pokračování veleúspěšného
romantického hororu Stmíváni.
10. st ve 20 h
2 Bobule
ČR 2009, komedie, 93 min, přístupný, 70 Kč - Volné pokračování
úspěšné filmové komedie Bobule.
13. so ve 20 h
Samec
USA 2009, romantická komedie,
české titulky, 97 min, nevhodný do
12 let, premiéra, 70 Kč - Lehká komedie o notorickém svůdníkovi,
který si vybírá zkušenější partnerky.

110 let organizovaného včelařství v Novém Městě
Brtníci a včelaři
Včelaření, tak jako jiná řemesla,
procházelo v průběhu staletí různými fázemi vývoje. Tak jak se člověk
se včelami potkával a jak je poznával, tak s nimi i zacházel. V knize
Zapomenutá řemesla se píše o čtyřech způsobech hospodaření se včelami: včelaření sběrném – kořistnickém, včelařství lesním – brtnickém,
včelařství rolnickém – domácím a
nakonec včelařství racionálním.
Včelaření sběrné – kořistnické
V době pravěké se lidé živili především lovem a sběrem různých
plodů. Určitě už také znali sladkou
chuť medu. Věděli, že včely žijí převážně v dutinách stromů, v takzvaných brtích. A právě z nich vybírali
plásty s medem. Zpravidla odebrali celou zásobu medu a tím způsobili uhynutí včel. Teprve později, když
se člověk začal usazovat na jednom
místě, došlo mu, že musí s medem
zacházet tak, aby se za ním nemusel vydávat do velkých dálek. Tehdy si uvědomil, že včelám pro jejich
přežití musí ponechat část zásob.
A právě v této době se začal o včely starat.
Včelaření lesní – brtnické
Z lidí, kteří se starali o včely, se
stali brtníci. Jejich úkolem bylo hlídat zasedlé dutiny stromů. Časem
tyto dutiny různé upravovali, neboť
si byli vědomi, že jim včely mohou
poskytovat med každoročně. Nejčastější úprava spočívala v ucpání velké dutiny ve stromech kusem
drnu nebo mazlavým jílem. Tehdejší brtník se nesměl bát výšek. Za
lahodným medem totiž šplhal po

kmeni stromu pomocí osekaných
větví takzvaných ostrví. Medové
plásty pak odlamoval nebo vyřezával speciálním brtnickým nožem.
A tak jako dnes i tehdy se brtníci pochopitelně bránili před včelím bodnutím. Ve včelařské tradici
se uchovává jedno pravidlo: „Jdeš-li na včely, utrhni kus drnu a hlinou pod ním pomaž ruce a budeš
bezpečen.“ Dalším a dodnes používaným způsobem k uklidnění
včel je nakuřování. Až do středověku se vykuřovalo dřevěným uhlím,
na které brtníci dávali různé zapáchající látky. Čím byl kouř odpornější, tím účinnější byl výsledek. Jak
rostla spotřeba medu a vosku, museli brtníci vytvářet nové brtě. Zvětšovali tak malé dutiny. Kromě stojatých stromů budovali dutiny také ve
stromech padlých. Tyto brtě označovali jako ležany. Lesní včelaření
je považované za záležitost ryze slovanskou. Vyžadovalo velkou dávku znalostí přírodních zákonitostí. Řemeslo přecházelo z otce na
syna a po dlouhá léta se mezi brtníky tradovaly různé způsoby šetrného zacházení se včelami. Lesní
včelaři už někdy v 11. a 12. století
zakládali spolky podobné pozdějším cechům. V čele spolku stál starší včelař (lamfojt). Brtníci odváděli
vrchnosti z každého úlu jeden groš.
Za to si mohli v lese vyhledat vhodný strom a označit jej pomocí víchu
slámy. Toto označení se považovalo
za nedotknutelné a kdo strom poškodil nebo porazil, byl potrestán.
Začínalo se také s ochranou stromů, které přinášely včelám tu nej-

lepší pastvu. Chráněny tak byly lípy,
javory, vrby nebo třešně. Práva včelařů potvrdil v roce 1350 také Karel
IV. Z Čech se v té době hojně vyvážel med i vosk. V Praze se pak tradičně konaly medové trhy, na nichž
se měnil med za sůl, a to ve váze
jedna ku jedné. Tak ceněná to byla
komodita.
Brtnictví se stalo jedním ze základních způsobů tehdejšího využívání lesa a přetrvalo až do poloviny 16. století, kdy v lese začala těžba
dřeva holosečí. Nastoupil tedy další
způsob včelaření, a to včelaření rolnické – domácí. Ale o tom zase až
někdy příště.

Recept pro vás
Irská medová pěna
Na závěr tohoto článku vám nabízíme jeden medový recept. Je to
taková kalorická bomba, která se
možná hodí po nějakém delším lyžařském výletu. Budete potřebovat
čtvrt litru medu a 4 vejce.
Žloutky mícháme ve vodní lázni, až vznikne hustá pěna, do které postupně přiléváme med. To celé
pak na mírném ohni mícháme, až
hmota zhoustne. Potom ji necháme
vychladnout, aby byla jen vlažná.
Z bílků ušleháme tuhý sníh a postupně vmícháme do připravené
hmoty z medu a žloutků. Vzniklou
směs náléváme do sklenic. Podáváme vychlazené, přelité lžící medu a
ozdobené hrstkou sekaných ořechů
a snítkou máty. Dospělí si můžou
přikápnout trochu whisky. Ta dodá
tu pravou irskou chuť.
Petr Hladík,
ZO ČSV Nové Město

HORÁCKÁ GALERIE - CELOROČNÍ DÍLNY 2010

Divadlo pro děti - Tentokrát už doopravdy!

KERAMIKA
Zájemci mají k dispozici tři hrnčířské kruhy, tvarovací a dekorovací pomůcky, hrnčířskou hlínu, glazury a pec.
TKANÍ
Zájemcům je k dispozici čtyřlistý tkalcovský stav, na kterém si mohou
během týdenního cyklu vyzkoušet různé vzorovací techniky.
PATCHWORK
V dílně se naučíte základní postupy různých vzorů k výrobě polštáře
nebo prostírání. S sebou si přineste různé druhy bavlněných látek.
Bližší informace a přihlášky: Bc. Simona Divilová Zobačová
Tel.: 566 654 225 E-mail: divilova@ horackagalerie.cz

Novoměstský soubor Zkládanka srdečně zve své malé diváky od 3 let
a jejich rodiče i prarodiče na své nové divadelní představení. Interaktivní pohádka JAKO TY se koná v prostorách LDO ZUŠ na Monseově ulici v neděli 31.1.2010 od 16 hod. Těší se na vás uzdravení divadelníci, velký zelený drak a malá modrá myška! Vstupné 20 Kč dospěláci,
10 Kč děti.

GRAFIKA
Dílna je plně vybavena pro techniku linorytu a suché jehly. Zájemci si
vyzkouší grafický proces od výroby matrice až po tisk.
SMALT
Dílna je vybavena smaltovací pecí, ve které si můžete zhotovit drobné šperky nebo dekorační cedulky. Zájemci se mohou hlásit také ve skupinách.
TIFFANY VITRÁŽ
V dílně si osvojíte postup této krásné techniky a zhotovíte si závěsnou
dekoraci nepomalý trojrozměrný objekt.
Bližší informace a přihlášky: Bc. Eva Kulková
Tel.: 566 654 216 E-mail: kulkova@horackagalerie.cz
Doba trvání dílen: cca 90 min.
Na všechny dílny je možné se individuálně objednat.
Na jednotlivé techniky se zakupují permanentky na 5 nebo na 9 vstupů,
které jsou přenosné a časově neomezené. www.horackagalerie.cz

Takhle se v keramické dílně tvořilo loni v červnu.
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Cena tepla se nemění (dodatek k informaci zveřejněné v Novoměstsku 23/2009)
V současné době vzniká poslanecká iniciativa a také nové občanské sdružení s názvem „Dost“. Mají
společný cíl a tím je „snížení ceny
tepla“ pro konečného spotřebitele.
V Novém Městě na Moravě se
tímto problémem zabýváme společně se zástupci místní organizace
Sdružení na ochranu nájemníků od
začátku tohoto volebního období.
Jednání s dodavatelem, Novoměstskou teplárenskou a.s., byla zdlou-

havá, ale konstruktivní. Výsledkem
bylo nastavení cenové hladiny přijatelné jak pro dodavatele tepla, tak
také pro odběratele.
Při každoročních jednáních o
ceně tepla argumentovali zástupci
dodavatele tepla tím, že neví, jaké
budou ceny energií pro dané nastávající období. Souvisel s tím také
provoz kogenerační jednotky, kterou provozují, tudíž výkupní cena
elektrické energie. Vzhledem k

tomu, že v roce 2010 má NT garantované ceny energií na celý rok, vyjednávání o ceně na rok 2010 a závěrečná vzájemná dohoda proběhy
v relativně krátkém čase.
V současné době se cena tepla v
Novém Městě na Moravě pohybuje
pod hranicí ceny, která je nastavena
jako limitní Energetickým regulačním úřadem.
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem zástupcům zainteresova-

ných stran. MO SON - zejména
pánům Ing. Dlabačovi, Apolínovi
a Wolkerovi, stejně tak zástupci NT
Ing. Netrhovi za spolupráci a čas,
který věnovali dané problematice.
Bylo by jenom ku prospěchu,
kdyby problém výše ceny za teplo byl v budoucnosti řešen legislativně ke spokojenosti všech odběratelů tepla.
Stanislav Marek,
místostarosta města

Informace pro rodiče dětí, které by měly nastoupit do 1. ročníků základní školy
Vzhledem k tomu, že se blíží termíny zápisů dětí do 1. ročníků základních škol, objevují se z řad
veřejnosti dotazy na novelu školského zákona č. 49/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon). Týkají se zejména nástupu dětí k plnění
povinné školní docházky tj. do 1.
ročníků základní školy, proto uvádíme následné upřesňující informace pro rodiče těchto dětí.
§ 36 odst. 3 školského zákona –
povinná školní docházka
(3) Povinná školní docházka začíná začátkem školního roku, který

následuje po dni, kdy dítě dosáhne
šestého roku věku, pokud mu není
povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září
do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v
tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také
doporučující vyjádření školského
poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od
ledna do konce června doporuču-

Ze zápisu do prvních tříd v roce 2009 v ZŠ L. Čecha

Názory zastupitelů
Vážení spoluobčané,
jak ten čas letí - je tady rok 2010.
Jako každý z vás provádí sám
pro sebe bilancování loňského
roku, tak ho provádím i já, které
mnozí z vás dali důvěru spolurozhodovat o věcech týkajících se našeho kouzelného města a okolí.
Podle mého názoru byl rok 2009
obecně rokem plným zvratů, chaosu, právní nejistoty. Rok, který
byl velkou měrou poznamenán ve
všech oblastech lidského bytí světovou hospodářskou krizí.
V tomto článku nebudu celkově
rozebírat, vypočítávat a hodnotit,
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co se udělalo či neudělalo dobře. To
jsem již částečně učinila v dřívějším
článku zastupitele. Učinili tak přede
mnou i ostatní zastupitelé, a to každý ze svého pohledu. Z reakcí občanů je zřejmé, že o dění v našem
městě a jeho okolí zájem je, o čemž
svědčí různé petice (např. přestavba náměstí a parku atd.). Dost se
taky diskutovalo o prodeji a zejména ceně za nájemní byty, o výstavbě
regecentra a dalších akcích.
Závěrečný účet nám, zodpovědným, vystavíte vy sami.
Ten z vás, který měl zájem zjistit, jaký postoj (vyjádřeno přede-

jící vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný
zástupce.
Komentář: Nová úprava umožňuje, aby povinnou školní docházku mohli předčasně zahájit
výjimečně i žáci, kteří dosáhnou
šesti let věku od září do konce června daného školního roku.
I v těchto případech bude nutné
doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Tato vyjádření
by měla potvrdit dostatečnou fyzickou i psychickou zralost dítěte
k předčasnému zahájení povinné
školní docházky.
§ 37 odst. 1 školského zákona –
odklad povinné školní docházky
(1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o
to písemně zákonný zástupce dítěte
do 31. května kalendářního roku,
v němž má dítě zahájit povinnou
školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky
o jeden školní rok, pokud je žádost
doložena doporučujícím posouze-

ním příslušného školského poradenského zařízení, nebo odborného lékaře. Začátek povinné školní
docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě
dovrší osmý rok věku.
Komentář: Pro rozhodnutí ředitele školy o odkladu povinné
školní docházky bude postačující
doporučující posouzení buď lékaře, nebo školského poradenského
zařízení. Podle původního znění
musela být dodána obě. Každé z
uvedených posouzení se vyjadřuje k jiné stránce vývoje dítěte, lékař posuzuje fyzickou zralost dítěte v kontextu jeho možných
nebo dlouhodobých onemocnění (zdravotní oslabení) a školské
poradenské zařízení se vyjadřuje
k psychosociálnímu vývoji dítěte. Žádost zákonných zástupců by
měla být předložena do 31. května
příslušného školního roku, kdy by
mělo dítě zahájit povinnou školní docházku. Dříve bylo umožněno podávání žádostí i v průběhu
hlavních prázdnin.
Ž. Řádková, odbor ŠKCR MěÚ
Nové Město na Moravě

Zápis dětí pro školní rok 20010/2011 se uskuteční dne 4. 2. 2010 od
15.00 do 17.00 hodin. Zápis pro I. ZŠ proběhne na přístavbě školy – ul.
Tyršova 321 a zápis pro II. ZŠ v budově školy – ul. L. Čecha 860. Zápisní lístek se bude vyplňovat až při zápisu na zvolené škole. Rodiče u zápisu
předloží rodný list žáka a průkaz totožnosti zákonného zástupce. Pokud
rodiče uvažují o odkladu školní docházky dítěte, předloží u zápisu písemnou žádost.
vším v hlasování) k té které akci
měl popř. má konkrétní zastupitel, to zjistit mohl a jistě tak již učinil. Podstata všeho spočívá ve svědomí zastupitele hlasovat tak, aby
výsledek byl ku prospěchu občanů a aby byla naplněna podmínka,
že vše činění je v souladu s řádným
hospodařením s veřejným majetkem. O to jsem se snažila.
Je třeba poděkovat všem, kteří se
podíleli na řádném chodu města
a jeho okolí.
Myslím si, že již by měla konečně nastat doba, kdy se bude méně
žvanit a více dělat, a to na všech
úrovních společnosti.

Do roku 2010 přeji nám všem,
aby se experimentovalo ve vědě
a výzkumu, nikoliv s občany této
republiky. Dále pak přeji hodně
zdraví, energie, selského rozumu
a taky trochu štěstíčka.
JUDr. Marie Rusová,
zastupitelka za KSČM
Při této příležitosti ještě sděluji, že v dalších číslech Novoměstska budu jako zastupitelka kraje
Vysočina příležitostně informovat o nejdůležitějším z činnosti
Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina a Zdravotnické komise Rady kraje Vysočina.

Dík všem, kteří spolupracují…
Ekologie na naší škole není již řadu
let jen prázdným pojmem. Klub
ekologické výchovy v Praze uděluje
prestižní titul ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE těm, kteří splňují
přísná kritéria ekologického provozu školy a environmentální výchovy
na škole. Ocenění se propůjčuje školám na tříleté období. Nám náleželo od roku 2006 do roku 2009. Letos
jsme ho opět na další tři roky obhájili. V loňském roce jsme také dosáhli
na titul Zdravá škola. Další metou je
pro nás titul Ekoškola.
Od roku 2005 u nás také funguje i
projekt, který v sobě spojuje dvě základní myšlenky – ochranu životního prostředí a charitu. V rámci environmentální výchovy vedeme žáky

nejenom k ochraně prostředí, ale
snažíme se pomáhat i těm, kteří pomoc potřebují.
Jsme si vědomi toho, že nikdy nepomůžeme všem, kteří naši pomoc
potřebují. Přesto se společně s vámi
snažíme, aby naše děti nebyly lhostejné nejenom k neštěstí jiných lidí, ale i
k prostředí, ve kterém žijí. Vedeme je
k tomu, aby naslouchaly svému srdci, následovaly svoji intuici a měly odvahu udělat něco, co je možná trochu
namáhavé, ale co má smysl. Usilujeme o to, aby se tyto činnosti staly přirozenou součástí jejich života.
A co to vlastně děláme? Po celé
toto dlouhé období v pravidelných
intervalech sbíráme sušenou kůru z
pomerančů a citrónů, víčka od PET

lahví a v letošním školním roce jsme
začali sbírat ještě papír.
Není to úplně jednoduché, ale výsledky za to určitě stojí. Nasušeno
zatím bylo 2 024 kg pomerančové
a 36 kg citrónové kůry, nasbíráno 3
488 kg víček od PET lahví a bezmála 6 tun papíru.
Právě u této položky bych se chtěla zastavit, protože po dvou sběrových kolech je to opravdu úctyhodný výkon.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří s námi úzce spolupracují, protože bez nich by naše
snažení bylo marné. Jsou to především rodiče, prarodiče, ale i široké
příbuzenstvo, známí i neznámí lidé
z celé naší republiky, kteří vozí, sbí-

rají, suší, aby přispěli svou troškou
do mlýna a pomohli tak dobré věci.
Není jim zatěžko, aby i několikrát po
sobě přijeli svými auty naloženými
až po střechu papírem, vytáhli obyčejnou kárku nebo jen tak v rukách
donesli i několik desítek kilogramů
papíru. Finanční prostředky získané
z této činnosti jdou pak na našeho
společného adoptivního syna Gabriela, který i díky naší pomoci navštěvuje už třetí třídu v daleké africké Zambii.
Budeme rádi, když nás i nadále
budete podporovat v našem snažení. Třeba se potkáme už u nejbližší
sběrové akce, která vypukne v měsíci
březnu.
Mgr. Pavlína Poláčková
učitelka 1. ZŠ

Zima a dětské radovánky
Kluziště pod Ráčkovcem
Jednoznačnou pochvalu si v tuhých lednových mrazech vysloužili pracovníci TS služeb. Víceúčelovým oploceným hřištím pod
Ráčkovcem dodali další možný
účel – jako umělou ledovou plochu ji novoměstská veřejnost přijala
s nadšením. Zejména školy si možnost bezpečného bruslení pochvalují. Starší generace sice chodívala

v hodinách tělesné výchovy občas
bruslit i na zamrzlé rybníky, to však
již dnešní předpisy nedovolují.
S myšlenkou upravovat pro individuální bruslení v příhodných
mrazivých dnech část zamrzlé hladiny některého z novoměstských rybníků přišel již v loňském
roce radní MUDr. Zdeněk Kadlec.
V přibližně stejné době se však při

údržbě přírodní plochy stala nehoda na jedné z českých přehradních
nádrží.
Jednatel TS-služeb Ing. František
Laštovička na nápad nezapomněl.
Tvrdí, že úprava asfaltových ploch
pod Ráčkovcem na kluziště nebyla náročná, rovněž tak občasné pře-

stříkání vodou z rybníka je snadné.
Snad bude výhledově možno v N.
Městě u vodních zdrojů najít a upravit více obdobných míst pro bruslení, případně udržovat ve velkých
mrazech pro individuální bruslení i část ledové plochy na některém
z rybníků.

Sáňkování a lyžování nejmenších
Méně spokojenosti projevují rodiče nejmenších dětí, protože sáňkovat se N. Městě téměř nikde
nedá. Rada města sice vyčlenila svažitou komunikaci podél katolického hřbitova a Cihelského
rybníka jako jedno z míst, která se
v zimě nebudou udržovat, ale posypáno tam občas bylo, stejně tak
i v dalších místech parku Koruna.
Kopec vhodný k sáňkování není
a kopeček pro první pokusy na
dětských lyžičkách se hledá těžko.
Jakýmsi mluvčím všech zastánců bílé zimy je Mgr. Olga Kadlecová. Jako profesorka tělocviku volá

po tom, aby se dětem co nejvíce
umožnil pohyb, a to pokud možno
co nejblíže domovu. A zvláště ve
městě se slavnou lyžařskou tradicí, kde prý se dříve „děti rodily už
s lyžemi na nohou…“
Pravda, doby, kdy měly lyžařské závody start i cíl před dnešním
kulturním domem, se nevrátí. Bezpečnost dopravy a chodců je mimořádně důležitá. Snad bude pro
budoucí zimy přínosná domluva na několika vhodných místech,
která zůstanou bílá i uprostřed
města a v obytných okrajových
částech.
EJ

Masy sněhu a ledu padající ze střech jsou velmi nebezpečné. V centru Nového Města je dne 22. ledna z městských budov preventivně shazovali pracovníci TS-služeb.

Evropský pohár v biatlonu
Na start druhé nejprestižnější
biatlonové soutěže mužů (po Světovém poháru) se postavili i dva
novoměstští biatlonisté (věkem
ještě dorostenci), kteří jsou i studenty novoměstského sportovního gymnázia.
V pátek 15. ledna byl na programu individuální závod na 20 km
se čtyřmi střeleckými položkami
(dvě vleže a dvě vstoje), kdy za každý netrefený terč se závodníkům
přičítá k dosaženému času jedna
trestná minuta navíc. V sobotu 16.
ledna se závodilo ve sprintu na desetikilometrové trati se dvěmi střeleckými položkami (jedna vleže a

ve dnech 15. a 16. ledna v Novém Městě na Moravě

jedna vstoje), za každou chybu na
střelnici musí biatlonista absolvovat trestný okruh o délce 150 metrů.
Michal Žák v pátek předvedl
mezi 107 závodníky jednu z nejlepších střeleb, kdy z dvaceti ran
nezasáhl tři terče (1,1,0,1) a v cíli
byl klasifikován na výborném 50.
místě. Matěj Trávníček na střelnici chyboval devětkrát (2,2,2,3) a
obsadil 73. místo. V sobotu bylo
na startu 122 závodníků a Michal
po střelbě za čtyři (1,3,) skončil na
velmi dobrém 65. místě. Matěj po
střelbě za pět (1,4,) doběhl na 83.
místě.

K výkonu svých svěřenců trenér
Jirka Žák poznamenává: ,,Se střeleckým výkonem u Michala jsem
za páteční závod velmi spokojený,
u Matěje to byla dobrá střelba, u
běhu bylo u Michala i Matěje znát,
že je to jejich první vytrvalostní
biatlonový závod v životě, kdy oba
měli s délky 20km určitý respekt.
Za sobotní běžecký výkon jsem s
oběma spokojený, to platí u obou
i o střelbě vleže, ale nepodařená
střelba vstoje už byla ovlivněna
únavou, kdy jak Michal, tak i Matěj si nedokázali vypracovat správnou střeleckou polohu. A věřím, že
získané zkušenosti oba dva zúročí

v příštím roce, kdy se uskuteční ve
sportovním areálu u hotelu Ski juniorské mistrovství světa v biatlonu.“
SG NMnM
Foto ze závodů na poslední
straně.

Bruslení zimní stadion
Žďár nad Sázavou
so 30. 1.
ne 31. 1.
so 6. 2.
ne 7. 2.
so 13. 2.
ne 14. 2.
so 20. 2.
ne 21. 2.

15.30-17.00
10.15-11.45
15.30-17.00
13.45-15.15
15.30-17.00
17.00-18.30
15.30-17.00
17.00-18.30
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Město Nové Město na Moravě oznamuje občanům města a jeho místních částí, že od
1. února do 30. června 2010 je
vybírán místní poplatek za komunální odpad na rok 2010 od
občanů majících na území obce
trvalý pobyt.
Poplatek je stanoven obecně závaznou vyhláškou města č.1/2009
„o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“
ve výši 480 Kč na osobu a rok.
Poplatek je splatný jednorázově!
Místní poplatek je možno uhradit
v hotovosti na pokladně MěÚ,
Vratislavovo nám. 103:
Po, St 8:00 – 11:30 12:30 – 17:00 h
Čt 8:00 – 14:00 h

Ceník inzerce
v Novoměstsku
V souvislosti se zvýšením DPH z
19 % na 20 % se mírně zvýšila cena
za inzerci v Novoměstsku. Platný
ceník je zveřejněn na: http://noviny.nmnm.cz/inzerce.pdf, zájemcům zasíláme ve formátu pdf na
e-mailové adresy. Podmínky pro
poskytnutí slevy 10 % zůstávají
stejné (tři a více opakování stejné
inzerce).
Základní informace:
celá strana
9076 Kč
polovina strany
4639 Kč
čtvrtina strany
2420 Kč
osmina strany
1311 Kč
šestnáctina strany
706 Kč
dvaatřicetina strany
383 Kč
doplňkové plochy 504 Kč, 252 Kč

SKI ADVENTURE
SK Orientační sporty Nové Město na Moravě zve všechny příznivce bílé
stopy na 2. ročník dobrodružného závodu dvojic po Vysočině Ski Adventure, který se koná 14. 2. 2010 se startem u firmy Sporten a.s.
Ski Adventure je lyžařský závod dvojic pro širokou veřejnost, orientační
vytrvalostní soutěž, které se mohou účastnit jak profesionální, výkonnostní, tak i sváteční lyžaři. Na tratích podobných závodů potkáte klasické lyžaře, lidi startující na dálkových skimaratonech, orienťáky i horolezce.
Více informací naleznete na stránkách závodu www.ski-adventure.cz/2010/
Těšíme se na vaši účast. SK OS Nové Město na Moravě

PODOLÍ 2010 GOHIRAL 1785
Přátelé, táborníci,
letošní táboření v Podolí u Bobrové pořádané sdružením Gohiral
1785 se uskuteční v termínu od 25. 7. do 7. 8. včetně.
Jako vždy můžete na stránkách Novoměstska očekávat soutěž o táboření zdarma, a proto sledujte nejbližší čísla zvlášť pozorně.
Soutěž se objeví i na našich stránkách www.gohiral.cz, jakož i veškeré
info ohledně tábora. Přihlášku chystáme opět elektronickou i tištěnou.
Vše najdete na obvyklých místech.
Je možné si i objednat dvd s fotkami z táboření 2009 na lora.pro@seznam.cz.
Zdraví Podoláci.

STUDIO IDA
Mgr. Ida Kršková - pozvánka na cvičení a nové kurzy od 15. 2. 2010
SPORTEN TIME - sportovně relaxační centrum
PO 17.00-17.55 KURZ Pilates Z + (18 odcvičených hodin)
PÁ 17.00-17.55 KURZ Pilates P (pokročilé - více než 30 odcvičených
hodin)
PÁ 19.00-19.55 KURZ Pilates Z (začátečníci)
přihlášky na: idaskovic@centrum.cz, www.ﬁtclubida.cz
Otevřené hodiny:
BOSU CARDIO + BODY STYLING + (cvičení na balančních půlmíčích v tempu + posilovací cvičení) PO 18.00-18.55
BOSU CORE s posilovacím gumovým pásem (zpevnění centra
těla + strečink) PÁ- 18.00-18.55
na hodiny BOSU je nutné se objednat na 732 112 488 -SPORTEN
Těším se na Vás, Vaše tělo si zaslouží patřičnou pozornost.

Stomatologická pohotovostní služba
Ošetření je poskytováno v době 9 – 12 hod.
6. 2. MUDr. Koutská Sněžné 134, 7. 2. MUDr. Řezáčová, Tyršova 23, V.
Bíteš, 13. 2. MUDr. Kozák, Zahradní 271, Bystřice n.P., 14. 2. MUDr. Kozáková, Zahradní 271, Bystřice n.P., 20. 2. MUDr. Fialová, nám. Republiky 65, ZR, 21. 2. MUDr. Brázdilová, O. Bitýška 130. Aktuální změny na
www.nnm.cz.
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INZERCE
• Prodám levně různé druhy látek. Spíše menších rozměrů. Tel
603 352 707.
• Prodám PEUGEOT 206 1.1.i,
r.v. 2004, první majitel, modrá metalíza, najeto 18,2 tis. km, stav i
vzhled vozu výborný. Důvod prodeje – zdravotní stav, nutno vidět,
cena dohodou, tel. 608 311 977,
566 318 358
• Prodám byt 3+1 OV v NM,
Hornická, tel. 723 381 197, 723 34
34 37
• Prodám plastové balkonové
dveře i s rámem, bílé, levé, se žaluziemi, rozměr 87,5 x 213. Tel. 724
531 572
• Pronajmu dlouhodobě garáž U
Jatek. Tel. 602 748 927.
• Hledám pronájem bytu 1+1
nebo garsoniéry. Tel.: 776 042 967.
• Koupím garáž v Novém Městě
na Moravě (Holubka, Staré sídliště, Na Luční, U Chirany, U Jatek,
Pod Nemocnicí, nebo u Jelínkova
Mlýna). 608 928 191
• Pronajmu od května 2010 dlouhodobě byt 2+1, 87m2 po rekonstrukci v RD. Nově zařízená kuchyň a koupelna. Prostorná hala,
vlastní vchod. Lokalita pod nemocnicí NM. Tel. 603 352 707
• Prodám byt 3+1 v OV na sídlišti pod nemocnicí, nová okna, dveře, kuchyně, plovoucí podlahy, tel.
737 231 155
• Prodám nový mixér – zn.
CL4TRONIC, cena dohodou, tel.
723 627 660
• Prodám nový vysavač – zn. BOMANN (bez sáčků), cena dohodou, tel. 723 627 660
• Prodám PC soustavu (monitor
17´´, vypalovací soustava) cena 12
tis. Kč, při rychlém jednání i sleva,
tel. 604 205 665
tel./fax: 566 615 270

ZBOŽÍ NA PLES A KARNEVAL
přes 500 druhů masek, paruk,
klobouků, kostýmů, líčidel atd.

BENZÍN: 32,- Kč/l

• Nabízím pronájem garáže
v NM pod nemocnicí, tel. 777 828
808
• Nabízím pronájem pokoje
(s připojením k internetu) v NM
(Tyršova ul.) tel. 777 828 808
• Prodám nepoužitá dvířka na
kuch. linku s širokým rámečkem, 7
kusů. barva vanilka, v původ. obalu, rozměr 55x 59cm, provedení asi
folie, 2 ks - vyfrézované otvory na
panty. K tomu nová skříňka horní,
44x92cm bílá se stejnými dvířky.
Cena celkem 1000 Kč. Mob. 739
356 357
• Koupím koloběžku - kovovou,
větší, do 500 Kč. tel. 776 220 351
• Prodám masivní nábytek v dobrém stavu – smrk od fy Domestav,
skříně, komody, stoly – vybavení 2
pokojů, velká sleva. Tel: 736 672
169
• Obrazy od malířů B. Lacina, J.
Jambor, O. Blažíček i jiné význačné malíře Vysočiny koupí sběratel.
Platba hotově, čestné jednání. Tel:
777 75 75 00.
• Hledám
podnájem
bytu
(1+1, 1+kk) v NM a okolí. tel.
775 722 335
• Pronajmu zařízený dům se zahradou v N. Městě, dlouhodobě.
Obyt. plocha asi 90 m2, kontaktu e-mail: dum130@seznam.cz

Kancelář
v Novém Městě na Moravě,
Vratislavovo nám. č. 126
v 1. patře objektu „HALINA“
otevřena
Po – Pá 8:30-12 a 13-17 hod.
v pátek pouze do 15 hod.
Tel.: 731 287 016
Nabízíme též služby
Penzijních fondů ČSOB,
Českomoravské
stavební spořitelny
a kontakt pro zájemce
o úvěr u ČSOB banky a.s.

LPG: 11,80 Kč/l

NEJLEVNĚJŠÍ MONTÁŽE LPG!
ZÁRUKA PO CELOU DOBU ŽIVOTNOSTI
VAŠEHO VOZIDLA!
vše na: www.autolpg.cz
tel.: 731 441 160, 566 618 183
e-mail: jaroslav.cadek@tiscali.cz

SIMPLY CLEVER
zruseni 190x138_novomestsko_cb_kr.indd 1

18.1.2010 14:33:00

VYSTARTUJTE VČAS!
Ze skladových zásob 2009 nebo
raději přímo z výroby? Je jen na
Vás, kterou z našich mimořádně
výhodných nabídek využijete.
Můžete získat vůz Fabia,
Roomster, Octavia Tour Trumf,
Octavia či Yeti za cenu, na kterou
se Vám vyplatilo si počkat.
Obraťte se na nás co nejdříve
– čím dříve přijdete, tím větší
budete mít výběr! Těšíme se
na Vaši návštěvu.
Při ﬁnancování od ŠkoFINu
zimní kola zdarma.

VOZY ŠKODA
NYNÍ JIŽ OD 199 900 KČ

Kombinovaná spotřeba
a emise CO2 uvedených vozů:
4,1–9,2 l/100 km, 109–189 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:
AUTO … s.r.o.
Nádražní 2118/67
591 01 Žďár nad Sázavou
Prodej: 566 630 303
Servis: 566 624 948
E-mail: vedeni@auto-auto.cz
www.auto-auto.cz

AUTO … s.r.o.
Havlíčkova 847
583 01 Chotěboř
Prodej: 605 298 109
Servis: 569 624 611
E-mail: chotebor@auto-auto.cz
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Setkání
Nových Měst

2010
Titisee-Neustadt

Německo,
Bádensko-Württembersko
Počet obyvatel: 12.000
www.titisee.de
Počátky města sahají do 13. století, kdy
sloužilo jako celnice a správní středisko vévodů z Fürstenberka. Původní název Nova civitas se několikrát měnil, až
v roce 1971 vzniklo sloučením několika
obcí dnešní Titisee-Neustadt.
Město je jedním z nejstarších a nejznámějších rekreačních cílů v pohoří Černý
les. Leží na úpatí hory Hochfirst (1190
m n. m.) přímo na břehu jezera Titisee.
Město nese přívlastek „klimatické lázně“. Najdeme zde lázeňské domy, mořské
lázně, otevřená koupaliště, kryté bazény,
rozmanitá sportoviště, turistické stezky i
sjezdovky.

NOVOMĚSTSKO - vydává město Nové Město na
Moravě. Redaktorka: PhDr. Eva Jašková, redakce
a administrace: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové
Město na Moravě, telefon 566 650 253, 724 984 857,
e-mail: zpravodaj@nmnm.cz http://noviny.nmnm.cz.
Tiskne Horácká tiskárna Nové Město na Moravě.
Registrační značka OÚ 3714-1491. Nevyžádané rukopisy
a fotografie se nevracejí. Názory autorů příspěvků nejsou
vždy totožné s názory redakce.
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Nahoře a vpravo: Závod IBU - Evropský pohár v biatlonu patřil k nejvýznamnějším sportovním událostem letošní zimní sezony. O účasti
novoměstských závodníků viz str. 6.
Třetí řada vlevo: Novoměstské hokejové naděje při bezpečném tréninku u Ráčkovce. Vpravo: Nenechte si
ujít výstavu Kouzelný svět hraček v
Horáckém muzeu. Uvidíte množství
hraček svého dětství a také kolotoč,
ručně vyřezávaný holičem Václavem
Pivoňkou z Jimramova v letech 19481950. Dole: Novoměstská Schola od
sv. Kunhuty na Tříkrálovém koncertu dne 10. ledna.

