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zpravodaj Nového Města na Moravě
zdarma

Velikonoce
v Horáckém muzeu
Jako každým rokem i letos zve Horácké muzeum na předvelikonoční
setkání se zručnými členy Horáckého sdružení lidových
řemesel kraje Vysočina. V pátek
2. dubna v době od 9 do 15 hodin
bude možno se inspirovat při malování kraslic, pletení pomlázek a
košíků, drátkování a jiných dovednostech. Mnoho pěkných výrobků
bude i na prodej.
Na snímku Petry Tomáškové z
dubna 2009 zdobí kraslice Iva Jindrová z Chotěboře.

Krásné prožití
velikonočních svátků
přejí čtenářům
Novoměstska
redakce a redakční rada.

32. setkání Nových Měst Evropy
Soutěžte o ceny s Televizí Vysočina!
Od poloviny března přináší Televize Vysočina ve svém zpravodajském vysílání každých čtrnáct

dní reportáže o přípravách Setkání
Nových Měst Evropy a zajímavostech, na které se můžete těšit. Reportáže můžete sledovat jak prostřednictvím kabelové televize, tak
na stránkách www.televizevysocina.cz. A nejen sledovat – můžete
také vyhrát některou z cen, kterou
do soutěže věnovalo novoměstské
Informační centrum, ať už jde o
publikaci, tričko nebo hrnek s motivem Nového Města. Stačí jen poslat SMS se správnou odpovědí na
aktuální soutěžní otázku.
V úvodní reportáži tohoto soutěžního seriálu, kterou najdete ve Zpravodajství TVV s datem 11.3.2010,
se například dozvíte, že na páteční večer 18. června se u hotelu Ski
chystá pokus o nový rekord o největší počet Novoměšťáků na jednom místě a že v sobotu 19. června

Foto vpravo: Novoměstští mladí biatlonisté přivezli koncem února z Harrachova z Mistrovství České republiky v biatlonu žactva kompletní sadu medailí. Více informací na str. 6.

vyrostou v Novém Městě na
Moravě čtyři hudební pódia, na kterých se objeví
domácí účinkující, hosté z Nových
Měst ze zahraničí i známé skupiny, jako jsou Děda Mládek Illegal Band, Nightwork, Čechomor a
Olympic.
Věra Staňková

Regecentrum
získá evropskou dotaci
Novoměstské regecentrum bylo
dle informací ze 17. března vybráno mezi strategické projekty, které
získají finanční podporu z evropských fondů.
Výše podpory ani jiné podrobnosti nebyly v době uzávěrky známy.
EJ

Vzpomínka
Tak pilné jsi měl ruce,
tak dobré jsi měl srdce,
Tvé usměvavé oči nám
všude schází,
vzpomínky na Tebe nás
stále doprovází.
Dne 25. března 2010
uplynul smutný rok,
co nás opustil náš drahý
manžel, tatínek a dědeček
pan
Ladislav Trdla
S láskou vzpomíná celá rodina
a příbuzní.

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se přišli
naposledy rozloučit s naším manželem, tatínkem a bratrem panem
Jaroslavem Kosteckým. Děkujeme
za projevy soustrasti a květinové
dary.
rodina Kostecká

Narození
2. 3.
7. 3.
9. 3.
12. 3.

Ester Marcinko
Karolína Smetanová
Matyáš Jurda
Anežka Brychtová

Jubilanti
2. 4.
2. 4.
4. 4.
12. 4.
14. 4.
18. 4.
20. 4.
20. 4.
27. 4.
27. 4.
27. 4.

Karel Paseka
Marie Procházková
Marie Běhounková
Miloslav Veselský
Miloslava Matyášová
Jiří Kotovic
František Srnský
Leopold Orel
Jaroslav Teplý
Marie Korbářová
Jaroslav Filipi

92 let
89 let
75 let
75 let
86 let
75 let
80 let
75 let
87 let
86 let
75 let

Úmrtí
6. 3. Jaroslav Sláma
8. 3. Jaroslav Kostecký
14. 3. Anna Ruprechtová

(1934)
(1942)
(1951)

110 let organizovaného včelařství v Novém Městě VI.
Nekorunovaným králem včelařů
ve druhé polovině devatenáctého
století byl Jan Dzierzon. Vystudoval na kněze a půl století působil na
faře v Kralovicích. Své pokrokové
včelařské názory dokázal publikovat a obhajovat jak v Rakousku, tak
i v Německu. Stal se také prvním

Kino
26. pá ve 20 h., 27. so ve 20 h.
Doktor od jezera hrochů
ČR 2010, komedie, 102 min, přístupný, premiéra, 75 Kč - Příběh
slušného, hodného, ale do dnešního života se skoro nehodícího
doktora.
31. st ve 20 h.
Nějak se to komplikuje
USA 2009, romantická komedie,
české titulky, 120 min, nevhodný
do 12 let, premiéra, 65 Kč – Stará
láska nerezaví ani po deseti letech
od rozvodu.
3. so ve 20 h.
Sherlock Holmes
Velká Británie / USA / Austrálie
2009, české titulky, akční dobrodružný, 128 min, nevhodný do 12
let, 65 Kč - Odhalování spiknutí,
které by mohlo zničit celou Zemi.
6. út v 17,30 h., 7. st v 17,30 h.
Dešťová víla
ČR 2010, pohádka, 96 min, přístupný, premiéra, 70 Kč – Dešťová
víla, převlečená za chudou ženu,
cestou krajem poznává, že lidé začali myslet hlavně na peníze, že se
vytrácí láska a dobro...
10. so ve 20 h.
Pouta
ČR/SR 2009, drama/thriller, 146
min, nevhodný do 12 let, premiéra, 70 Kč - Československo, 1982.
Totalitní režim se zdá jako nekonečný a neukončitelný. Násilnický příslušník tajné policie je plný
vzteku a zoufalství...

V pátek 26. března od 20 hod.
pořádá SDH Pohledec
v kulturním domě v Pohledci taneční zábavu.
K tanci a poslechu hraje DUO Sýkorky.
(manželé Sýkorovi ze Žďáru n.S.)
SDH Pohledec zve všechny příznivce dobré hudby. Vstupné 60 Kč.

Pozvánka na divadlo do Křídel
Ochotnický divadelní soubor Křídla sehraje divadelní veselohru
,,Kristýnka z myslivny“ v KD Křídla ve dnech:
sobota 27. března v 19 hodin, neděle 28. března ve 14 a v 19 hodin,
neděle 4. dubna v 19 hodin. Všichni jste srdečně zváni!

Horácká galerie
• Max Švabinský – O figuře, o krajině (do 4. dubna)
• Miloš Cvach – Cestou výtvarnou (reliéfní tvorba) do 2. května
• Věra Frömlová – Z malířské tvorby (do 28. března)
• Jana Švábová – Pastely, akvarely (15. dubna - 30. května, více informací
o autorce a její tvorbě v příštím čísle)

výstavy, na nichž nikdy nezapomněl
čestným členem včelařské spolkové
na včelaře. Byl výtečným řečníkem
organizace na Moravě. Měl více včela na schůzích nejenom hlásal nové
stev, než je dnů v roce. A proč se o
směry, ale názorně ukazoval i nové
něm zmiňuji v příspěvku o včelařích
úly a nářadí. Karel Kandus zůstal
na Novoměstsku? Právě Drierzonovčelaření věrný i poté, co se v roce
vy myšlenky šířil v našich končinách
1860 odstěhoval z Obyčtova do CvrKarel Kandus – obyčtovský děkan
čovic a později do Bystrce. Za svůj
a čestný občan Nového Města na
život založil čtyři hospodářské spolMoravě. Dalo by se říci, že doslova
ky a v řadě dalších pracoval. Včelarozproudil včelařský život na Novoření mu zůstalo až do smrti milým
městsku. Páter Kandus se narodil 23.
koníčkem. Karel Kandus zemřel 18.
listopadu 1806 v Nové Říši, vystubřezna 1885, patnáct let před zalodoval na kněze v Brně a působil na
žením včelařského spolku v Novém
farách v Budišově, Obyčtově a Žďáře
Městě na Moravě.
nad Sázavou. Jako předseda hospoPetr Hladík,
dářského spolku pořádal v Novém
ZO ČSV Nové Město na Moravě
Městě, ve Žďáře i Velkém Meziříčí
Recept pro vás: Jidáše s medem (Jidáše se dřív pekly na Zelený čtvrtek a
jejich tvar má symbolizovat provaz, na kterém se Jidáš oběsil.)
Ingredience: 60g, krupicového cukru, 2 lžíce medu, 500g hladké mouky, 300ml dvanáctiprocentní smetany, 40g droždí, 2 žloutky, 150g másla,
nastrouhaná kůra z jednoho citronu, 2 lžičky citrónové šťávy, 1 vanilkový
cukr, 1 vejce na potření, med na pokapání.
Postup: Ze lžíce cukru, mouky, trošky vlažné smetany a droždí připravte
kvásek. Zhruba po čtvrthodině ho smíchejte se zbytkem cukru a mouky,
žloutky, měkkým máslem, citrónovou kůrou a šťávou, medem, vanilkovým cukrem a trochou soli. Na závěr přilijte vlažnou smetanu. Zadělejte
těsto – pokud je potřeba podsypávejte ho moukou. Nechte ho asi hodinu
kynout. Troubu předehřejte na 180 °C. Plech potáhněte pečícím papírem.
Z vykynutého těsta oddělujte kousky a vyválejte z nich válečky. Na plechu je stočte do spirály nebo zauzlujte a nechte ještě čtvrt hodiny kynout.
Potřete rozšlehaným vajíčkem a přibližně pětadvacet minut pečte. Horké
jidáše pokapejte medem nebo je rozkrojte a namažte máslem a medem.

Mateřské centrum Zvoneček při DDM Klubíčko
herna pro děti vždy od 8.30 hod.
29. 3. od 9 hod. - Barvíme vajíčka netradičně. Pojďte si společně s dětmi vyrobit originální kraslice. S sebou vyfouknutá vajíčka, vede Alena
Sobotková
12. 4. Barevné cvičení - Cvičení pro nejmenší s říkankami. Vede Jindřiška
Nečasová
19. 4. Kulinářská dílna - Vaříme zdravě, rychle pro naše děti. Vede Kamila Jamborová

Benefiční koncert - Jaroslav Svěcený
28. března, 17 hodin, evangelický kostel
Houslista Jaroslav Svěcený vystoupí s doprovodem - na cembalo zahraje Jitka Navrátilová. Cena vstupenky je 200 Kč. Předprodej vstupenek: Knihkupectví Trojan, Vratislavovo náměstí, Nové Město na
Moravě. Pokud se nezúčastníte benefičního koncertu, je možné Hospicové hnutí - Vysočina podpořit příspěvkem 30 Kč ve formě DMS
na čísle 87777 ve znění: DMS HOSPICVYSOCINA

Horácké muzeum zve
• pátek 2. 4. od 9.00 do 15.00: 4. ročník akce „Velikonoce v Horáckém
muzeu“ (předvádění a prodej: kraslice, pomlázky a košíky, figurky z vizovického pečiva, drátkování, vyšívaná přání, výrobky z medu, perníčky,
dřevěné soustružené užitkové předměty)
• do 10. 4.: „Šikovné ruce 2010 – Točená krása“ - autorská výstava členů
Horáckého sdružení lidových řemesel (Miloslava Gregorová – paličkovaná krajka a kraslice; Miluše Hlavinková – kamenina; Danuška Partyková
– dekorativní figurky z vizovického těsta; Bára Štěpánková – kamenina).
K prodeji jsou klasické výrobky z kameniny – hrnky, talíře, misky, džbány
atd. tak, jak je známe z domácnosti našich babiček, ale také podobný
sortiment v „moderním“ pojetí, který překvapí jak
rozmanitostí tvarů, tak svou barevností.
• 24. 3. - 3. 4.: „Nevšední tvář radosti“ – putovní výstava fotografií z hospicového prostředí autorů Hannah Bartíkové a Luboše Tona připomene
10. výročí založení Hospicového hnutí - Vysočina.

Hádanka pro pamětníky
Horácké muzeum získalo v nedávné době od sběratele Mgr. Milana Hrabince v elektronické podobě
starou pohlednici Nového Města
na Moravě s procesím ke Třem křížům. Zveřejňujeme z ní výřez. Čtenářům pamětníkům může přinést
pár chvil vzpomínání při určování,
ve které době byla pořízena a které

Klub seniorů
po 29. 3., 15 h., DPS Výroční schůze, zveme všechny členy.
po 12. 4., 16 h., DPS - Zábavný kvíz

KURZ KRESBY
duben – červen 2010
Kreslíte rádi a chtěli byste se
něco přiučit, seznámit se s dalšími kresebnými prostředky či
základy perspektivy, kompozice nebo anatomie?
Přihlaste se do kurzu,, který povede Mgr. Hana Jelínková vždy
ve čtvrtek ve večerních hodinách ve Výtvarné dílně Horácké
galerie. Kurz je určen začátečníkům i pokročilým, všem nadšencům jakéhokoliv věku.
Cena: 2. 900 Kč (cena včetně
potřebného materiálu)
Bližší informace a přihlášky:
Bc. Eva Kulková, DiS,
Tel.: 566 654 216,
E-mail:
kulkova@horackagalerie.cz
www.horackagalerie.cz

budovy jsou na ní zachyceny.
První úvahy směřují k letopočtu 1928 nebo jen o málo později –
podle výšky javorů v aleji sázené
v dubnu roku 1928. Jedním z orientačních bodů může být katolický hřbitov v při levém okraji snímku, na opačné straně je bezpečně
k poznání komín Kadlecovy pily

a nedaleký hotel Artis. Pod katolickým hřbitovem je zřejmě budova
dnešní ZUŠ na rohu ulic Křenkova a Monseova, za hřbitovem svítí
bílá střecha někdejšího chudobince. Identifikovat se dá i Malá ulice
a zástavba na křižovatce ulic Masarykova, Křičkova Soškova. Nalevo
od tohoto shluku budov, výrazněji viditelná světlá patrová stavba,
je patrně nejstarší část dnešní fir-

my Roto, napravo pak jedna z vilek
zřejmě bude Tulisův „dům s hejkalem“. Zcela vpravo je zřejmě „zárodek“ dnešní Nezvalovy ulice. Omyl
při prvním určování není vyloučen,
do Horáckého muzea i do redakce Novoměstska mohou úspěšnější
pátrači sdělit svoje postřehy. Třeba
i informaci, kde přesně stál lesík ve
středu snímku a kdy byl vykácen.
EJ

Vychází kniha Malíř zvěře Jiří Židlický
V těchto dnech se na pultech
knihkupectví objeví kniha Ing.
Zdeňka Auerswalda Malíř zvěře
Jiří Židlický.
Jiří Židlický (1895 – 1950) se
výtvarné tvorbě začal plně věnovat až v posledních letech svého
života. A byla to především lesní
zvěř, kterou zejména v tužce a perokresbě dokázal dokonale a mistrovsky ztvárnit. Ilustroval přes
šest desítek knih, vytvořil mnoho
přírodopisných tabulí pro školy,
mysliveckých plakátů, pohlednic
a exlibris, přispíval články i ilustracemi do odborných časopi-

Centrum ZDISLAVA
v Novém Městě na Moravě
zve na výstavu výtvarných prací

TEN UMÍ TO
A TEN ZAS TOHLE …
zahájení v úterý 30. března
v 16.00 hodin v Horácké galerii
výstava potrvá do 18. dubna 2010

Svátek Božího milosrdenství a žehnání varhan
kostel Božího milosrdenství a sv. Faustyny ve Slavkovicích
neděle 11. dubna
od 12.00 hod.: Příležitost ke svátosti smíření
13.40 hod.: Úvodní slovo, zahájení
13.50 hod.: První přednáška, P. Mgr. Tomasz Kazański SAC
14.00 hod.: Druhá přednáška, Doc. ThDr. MUDr. Jaroslav Max Kašparů
14.30 hod.: Modlitba Korunky k Božímu milosrdenství
příprava ke slavnostní liturgii
15.00 hod.: MŠE SVATÁ
(Hlavní celebrant: Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký)
půl hodiny po mši svaté Cesta světla

sů. Pozůstalost po Jiřím Židlickém uchovává Horácké muzeum
v Novém Městě na Moravě.
Velkoformátová kniha přináší
obsáhlé informace ze života Jiřího Židlického, hlavním cílem
vydavatele však bylo - k potěše
všech přátel přírody a příznivců myslivosti - zveřejnit část z
mnoha tisíců jeho kreseb a obrazů.
Knihu je možno v Novém Městě zakoupit v Knihkupectví Trojan, v Horáckém muzeu a v In-

formačním centru, případně je
možno ji objednat na adrese Nakladatelství Lesnická práce, s.r.o,
Zámek 1, 281 63 Kostelec nad
Černými lesy, predplatne@lesprace.cz a v internetovém obchodě www.silvarium.cz

Zveřejňujeme úvod autora Ing.
Zdeňka Auerswalda ke knize
Malíř zvěře Jiří Židlický. Barevný přebal knihy zveřejňujeme na
poslední straně.
EJ
V roce 2010 uplyne šedesát let od úmrtí Jiřího Židlického. Je to dlouhá doba. A je to údobí, které přispívá k tomu, že tvorba Jiřího Židlického
jakoby se vytrácela z povědomí lidí, kteří mají vztah ke zvěři a přírodě.
V minulosti i v době současné jsou vydávány obrazové publikace našich
předních fotografů a jakoby se zapomínalo na malíře, kteří svoji tvorbu
zaměřili na zvěř. Až na malé výjimky knihy ilustrované mistrem, převážně myslivcům blízké, jsou i na pultech antikvariátů vzácností. A to je
důvod, proč jsem se ujal práce na této knize. Netajím se tím, že jedním
z hlavních důvodů je můj bezmezný obdiv ke ztvárnění, jakým nám mistr představuje zvěř. Jestliže se vám budou jednotlivé ilustrace líbit, budou ve vás v dnešní uspěchané době vyvolávat vzpomínky na chvíle strávené v přírodě, někomu vzpomínky lovecké, anebo jen připomínat krásu
a umění mistra Jiřího Židlického, pak tato kniha splnila svůj účel. Nic víc
jsem dosáhnout nechtěl.

Dům dětí a mládeže Klubíčko
27. 3., 9,30 h. - Obrázky z leptaného skla Budeme tvořit návrhy obrázků
na samolepící tapetu, kterou si přilepíme na sklíčka. Obrázek pomůže dotvořit leptací pasta. Vstupné 40 Kč, s sebou přezůvky.
3. 4., 9,30 h. – Veselé slepičky Vytvoříme si papírovou dekoraci na velikonoční stůl. Nebude chybět barvení vyfouknutých vajíček střípkovou mozaikou, duhovými barvami a vyzkoušíme i falešný modrotisk. Vstupné 40
Kč, s sebou vyfouknutá vajíčka, přezůvky.
10. 4., 9,30 h. - Jam - dopoledne s hudbou
3

Ekologické projekty na ZŠ Leandra Čecha
Již několikrát jsme novoměstskou
veřejnost informovali o účasti naší
školy ve dvou ekologických projektech – Ekoškola a Recyklohraní. Od
začátku šk. roku už uběhlo několik
měsíců a my bychom se s Vámi rádi
podělili o výsledky a plány v této
oblasti.
Recyklohraní je školní recyklační projekt, jehož cílem je realizace zpětného odběru elektrospotřebičů, baterií, zářivek, žárovek
a osvětová činnost v oblasti třídění a recyklace odpadů ve školách. Tento projekt je organizován
pod záštitou Ministerstva školství.
Za každý úkol škola získává určitý počet bodů, které lze směnit za

různé pomůcky a materiály. Na základě dosažených bodů jsme tak
pro naši školu získali DVD – přehrávač, pastelky, modelovací sady
a sady kvartet pro výuku prvouky
a přírodovědy. S výsledky byli seznámeni všichni žáci, neboť možnost získání těchto materiálů je
výsledkem jejich aktivní účasti ve
zmíněném projektu. V současné
době pokračujeme se stejnou intenzitou ve sběru bodů a těšíme se
na další „nákup“.
Program Ekoškola zahrnuje velké
množství aktivit a je třeba si vybrat
tu, ve které má škola největší rezervy. Po vytvoření plánů na tento rok
jsme se rozhodli zaměřit na proble-

matiku odpadů, neboť jde o ožehavý problém celé naší planety, a je
tedy třeba začít již v útlém věku důsledně třídit odpad vyprodukovaný ve škole. Každá třída, kancelář,
ale i šatny jsou vybaveny minikontejnery s příslušnou barvou. Cílem
je, aby si tyto návyky žáci přenesli
i do svých domovů a naučili je třeba i rodiče, kteří nejsou na třídění
odpadů zvyklí. O tom, že třídění
odpadů může být i legrace, svědčí
naše plány na období březen a duben. Akce, které jsme naplánovali,
vyvrcholí na Den Země - 22. dubna 2010.
Plánované akce: Celá škola vytvoří „Strom přání“, na který jed-

notlivé třídy zavěsí přání pro planetu Zemi. 1. stupeň vytvoří výrobky
z druhotných materiálů. 22. dubna
proběhne v každé třídě vyhodnocení nejlepších prací, které budou vystaveny v areálu školy, a proběhne
tajné hlasování o nejlepší výrobek,
kterého se zúčastní nejenom žáci,
ale i všichni zaměstnanci naší školy. 2. stupeň má v plánu módní přehlídku v modelech z druhotných
surovin, která proběhne 20. dubna
v tělocvičně ZŠ. Moderování se ujal
žák 9. A Jakub Opat. I tyto modely
budou vyhodnoceny nejen žáky, ale
i odbornou komisí.
L. Kachlíková – koordinátorka
Ekoškoly ZŠ L. Čecha

Křest knihy Venkovské stavby na Moravském Horácku
S nevšedním zážitkem odcházeli 16. dubna z Horáckého muzea
účastníci křtu knihy Venkovské
stavby na Moravském Horácku.
První akce toho druhu na muzejní půdě se mimořádně zdařila. Přispěli k tomu Věra Kovářů a
Jan Kuča poutavým srozumitel-

ným představením své publikace,
aktivní štědrý sponzor a vydavatel Miroslav Klepáček i muzikanti
známého podhoráckého souboru
Bítešan. Hráli s velkým nasazením,
nehleděli na čas a v ponurém sněhovém dni svým krásným vystoupením přítomné rozveselili a roz-

tančili. Díky tomu vyšlo najevo, že
autoři knihy ovládají i písňový a
taneční folklor různých regionů.
Jejich publikace garantovaná Horáckým muzeem je první syntetickou prací o lidových stavbách
na rozsáhlém území Moravského
Horácka. Kvalitním čtivým zpra-

cováním s množstvím fotografií
oslovuje vedle odborníků i početnou obec chalupářů a dalších zájemců o stavitelské umění dřívějších generací. Přejeme autorům, ať
je jejich záslužné průkopnické dílo
přijímáno se stejným ohlasem, s jakým vykročilo do světa.
ZCh

V Kulturním domě v Pohledci je živo po celý rok
Díky průběžným investicím v
předešlých letech do jeho vybavení se komfort mnohonásobně zvýšil. Celý dům je již vytápěn plynem, máme opravené podlahy a
bylo zakoupeno nové vybavení,
nebo převedeno použité z jiných
zařízení. Díky tomu je nyní Kulturní dům využíván celoročně a je
vhodný k uspořádání od menších
akcí po akce až pro 250 lidí. Konají se zde plesy, víkendové akce pro

dětské oddíly, vzdělávací kurzy, rodinné oslavy, karnevaly, taneční
zábavy či diskotéky. V týdnu zde
dopoledne cvičí škola a odpoledne
využívá sál místní mládež pro svoje aktivity. Mezi ně patří florbal,
ping pong, šipky nebo stolní společenské hry. Také zde trénuje aerobic team Rosarotky.
Provoz KD mají na starosti od
roku 1997 novoměstští skauti, kteří zajišťují vlastními silami další

údržbu: opravy vybavení, malování, úklid.
Touto cestou bych chtěl poděkovat
N. Městu za finanční podporu, vedení NKZ za umožnění převodu vybavení z rekonstruovaného KD v No-

vém Městě a všem, kteří pomáhají
při zajištění provozu KD Pohledec.
Martin Drápalík – správce
KD Pohledec
(barevná fotografie na poslední
straně)

Pokud plánujete velkou rodinnou oslavu, její uspořádání u nás je dobré
a levné řešení. Nabízíme velký sál s podiem, plně vybavenou kuchyň s jídelnou, parkování před KD a možnost grilování na vlastním grilu hned
u vchodu. Informace včetně fotografií získáte na webu novoměstských
skautů http://okenko.jinak.cz, nebo na tel. 721 537 236. (placená inzerce)

Názory zastupitelů: Co naše město potřebuje?
Nové Město má před sebou velkou šanci. Má šanci stát se městem,
ve kterém žije stále více spokojených lidí. Má šanci být městem,
kde se dobře žije seniorům i mladým rodinám. Nové Město může
být městem, kde je dost míst v mateřských školkách i v domech s pečovatelskou službou, kde se rozvíjí
sport i kultura. Můžeme být městem, kde je fajn život pro domácí a
kam se rádi vracejí turisté.
Před Novým Městem je však i
řada nebezpečí. Můžeme se věčnými hádkami odsoudit k úpadku a
zaostávání. Můžeme se po uši zadlužit a dlouhá léta trpně splácet
nesmyslné vize mocných snílků.
Můžeme zkrátka mnohé pokazit.
Rád bych se s vámi poradil o několika projektech, které by mohly
našemu městu přinést prospěch.
Záměrně se v tomto textu nevracím k projektu „Regecentra“, které
bylo diskutováno v minulých číslech Novoměstska. Předpokládám,
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že současné vedení radnice nepodlehne pokušení obejít občany a nepokusí se o jeho výstavbě rozhodnout ve spěchu a zbrkle těsně před
koncem svého mandátu. Mám k
vedení města řadu výhrad. Tomu,
že by se zachovalo takto nezodpovědně, však nevěřím. Chci naopak
věřit, že ve vedení města jsou lidé,
kteří dokážou odolat lobbyistickým tlakům a vyčkají na rozhodnutí občanů.
Co tedy naše město potřebuje?
1. Myslím si, že bychom měli ve
spolupráci s krajem usilovat o vybudování nového domu sociálních
služeb. Vhodné místo pro takovou
stavbu je v dolní části nemocnice.
2. V našem městě je poměrně dobrá síť kvalitních dětských hřišť.
Bylo by dobré je doplnit o několik klidových odpočinkových míst
pro seniory.
3. Kompletní rekonstrukci si zaslouží novoměstské kino. Výsledkem by měl být moderní mul-

tifunkční sál a digitální kino s
možností 3D projekce. Celá budova by se pak měla stát kulturně-společenským centrem s širokým
využitím.
4. Potřebujeme několik důležitých infrastrukturních investic. Jejich realizace je finančně velmi náročná, do některých z nich je však
možné zapojit vedle veřejných prostředků i soukromé investice.
- vybudování parkoviště a zastávky
nad nemocnicí, včetně chodníků, případné propojky na silnici
I/19, zvýšení kapacity Vlachovické silnice a řešení přejezdu železnice
- dlouhodobý plán výstavby obchvatu města
- realizace projektu Dyje – kanalizace pro místní části (Pohledec,
Maršovice)
- rekonstrukce silnic – Petrovice,
Jiříkovice, Slavkovice
- postupné zkvalitnění komunikací ve městě

5. Zahájení bytové výstavby a pokračování příprav lokalit pro rodinné domky
6. Rozumné investice do sportovních aktivit, mimo jiné i v souvislosti s přípravou lyžařského areálu
na mistrovství světa.
To jsou některé z investic, které
chci navrhnout svým kolegům z
ČSSD a prosadit je jako závazky, s
nimiž se budeme ucházet o přízeň
občanů v komunálních volbách.
Možná se nakonec ukáže, že potřebujeme něco úplně jiného. Možná
je něco z uvedeného zbytečné. Byl
bych rád, kdyby se diskuze o tom,
které projekty jsou pro naše město potřebné, zúčastnilo co nejvíce lidí. Budete-li mít zájem nám v
této diskuzi pomoci, napište nám
prosím své návrhy připomínky na
adresu: info@cssd-nmnm.cz nebo
Michal Šmarda, Karníkova 1139,
Nové Město na Moravě.
Michal Šmarda,
zastupitel města za ČSSD

Před Mistrovstvím světa v biatlonu 2013 – obavy a plány
Tribuna, ze které není dobře vidět
(Redakčně upravená část odpovědi na otázku politickým stranám ohledně stravování při MS
2013.)
Do zahájení MS v biatlonu zbývají dva roky, to je dost času na to,
aby organizační výbor zareagoval
na některé moje poznatky, které
jsou pro diváky a uspokojení jejich sportovních zážitků důležité.
Poznatky jsem získal přímou
účastí na dvou - dle mého názoru významných - závodech v biatlonu v r. 2009 a v r. 2010 při závodech IBU-Cup EP.

Kapacita tribun je 2000 – 2500
diváků. Z této kapacity je jedna třetina míst z důvodu chybného založení stavby tribun nepoužitelná. Diváci stojící na prvních
čtyřech stupních od spodu nevidí stadion a dívají se na zadní stěny reklamních panelů, které jsou
zavěšeny na zábradlí kolem stadionu. Diváci stojící na sedmém
stupni nevidí na terče. Diváci stojící na nejvyšším stupni tribuny
stíní ve výhledu lidem, kteří jsou v
prosklených kabinách, zvláště pokud mají prapory a transparenty.

Ostatní diváci z tribun nevidí střílející závodníky, ať už svoji střelbu
vykonávají ve stoje či vleže.
Světové biatlonové velmoci jako
Německo, Francie, Rakousko, Rusko mají vyspělé diváky, kteří tento
sport milují. Jejich divácká představa je taková, že fandí z místa proti střelnici, kde se závod odehrává. Nedovedu si představit, že by
bylo možné diváka z Německa a jiných zemí, který se nevejde na tribunu s výhledem na střelbu, poslat
na posty okolo tratě na místa, kde
stávají novoměstští diváci, a to na
všech akcích pořádaných v lyžařském areálu. Výborná divácká ku-

lisa bývala vždy to, co do Nového
Města táhlo závodníky, povzbuzovala je při jejich sportovních výkonech a toto prostředí bylo jedním
z kritérií, které N. Městu dávalo
punc vysoké sportovní a společenské úrovně závodů.
Věřím, že organizační výbor vezme v úvahu přednosti i nedostatky
areálu. Jsou dva roky na to, aby se
chyby odstranily. I když se nám na
tribuny nevejdou desetitisíce diváků, máme šanci uspořádat MS v
biatlonu s vysokou sportovní i kulturní úrovní, která přivede do N.
Města diváky i sportovce opakovaně.
František Skalník

MS v biatlonu 2013 – jedinečná příležitost dalšího rozvoje Nového Města na Moravě a širokého okolí
V souvislosti s otevřenou diskusí v minulém čísle Novoměstska
možná trochu pozdě, ale do budoucna častěji a pravidelně, bychom rádi informovali i prostřednictvím Novoměstska širokou
veřejnost o dění souvisejícím s přípravou velkých biatlonových soutěží v N. Městě.
Úvodem je dobré říci, při vší
skromnosti, že se nám podařila diplomaticky a organizátorsky světově unikátní záležitost. Nikdo před
námi neměl během pěti let všechny nejvyšší soutěže, počínaje ME a
konče MS…
Co nás čeká z hlediska hlavních
akcí:
• 28. 1. - 6. 2. 2011 Mistrovství
světa juniorů a dorostu
• 20. - 25. 9. 2011 Mistrovství světa
v biatlonu na kolečkových lyžích
• 9. - 15. 1. 2012 Světový pohár v
biatlonu
• 18. 2. - 4. 3. 2013 Mistrovství
světa
• cílem je pravidelné pořádání SP
a jiných vrcholných soutěží v dalších letech.
Je to skvělé, ale obrovsky zavazující. Především MS, ale i předcházející akce jsou rozsahem a požadavky nesrovnatelně logisticky
náročnější akce v porovnání s tím,
co N. Město zná a doposud organizovalo, tzn. TdS resp. SP v klasickém lyžování.
Délka trvání soutěží je 5 - 12 dnů,
závody jsou rozloženy do 3 – 7 závodních dnů. Můžeme se těšit na
skvělou diváckou kulisu. Celková
návštěva na MS 2008 v Ostersundu
(poslední pořádané v Evropě) byla
více než 120.000 diváků. Vzhledem
k naší poloze a dostupnosti můžeme očekávat reálně podstatně více,
především z Německa, Rakouska
a dalších okolních zemí. Očekáváme, že více než 60 % budou zahraniční návštěvníci.
I přes některé nedostatky v are-

álu budeme mít jeden z nejlepších
biatlonových stadionů na světě.
V nejbližších měsících se rozběhne dostavba areálu s cílem splnění
náročných podmínek mezinárodní biatlonové federace tak, abychom měli moderní stadion a tratě
s potřebným zázemím s výhledem
dalších 15 - 20 let. Stadion, který
bude sice primárně sloužit biatlonu a lyžování, ale bude využitelný
jako multifunkční stánek pro další
sportovní a kulturní akce.
Některé průšvihy minulého vedení SK můžeme dnes už bohužel
jen částečně kompenzovat.
Dostavbou a prostřednictvím
mobilních tribun pro MS navýšíme diváckou kapacitu stadionu
na 20.000 míst. Limitovaný výhled
z nižších řad (s kterým se potýká
většina stadionů) eliminujeme velkoplošnými obrazovkami, kde divák dostane kvalitativně lepší detail sportovců na trati i střelnici,
doplněný grafickými informacemi.
Počítáme i s oblíbenou možností fandění na trati ve vymezených
ozvučených prostorech vybavených taktéž velkoplošnou obrazovkou. Změny doznají tratě, střelnice, mazací boxy, atd., atd… Mohli
bychom pokračovat, ale rádi bychom v nejbližší době seznámili s
projektem a plány nejprve zastupitelstvo města a následně nejširší
veřejnost. Takže příště.
Na druhou stranu, přiznejme si,
že v porovnání s ostatními biatlonovými centry nejsme v úplně ideální pozici z hlediska možností
stravování a ubytování. Kvalitnější
ubytovací kapacity ve městě a nejbližším okolí obsadí aktivní účastníci MS (národní týmy, doprovody, média – novináři, fotografové,
televizní štáby, sponzoři, lyžařské
firmy, organizátoři, atd.). Relativně velkou kapacitu „levnějšího“
ubytování odeberou dobrovolníci, rozhodčí a domácí diváci. Jen

velmi těžko budeme hledat kvalitní ubytování a stravování pro náročnější zahraniční klientelu, bude
nutné využít opravdu možnosti v
okolí 70 km od N. Města.
S tím souvisí finančně a logisticky náročné zvládnutí dopravy
účastníků a především jejich stravování v místě. Počítáme, tak jak
je běžné, s řešením přímo v areálu
závodiště, od cateringu pro týmy,
VIP stany pro sponzory a jejich
hosty, až po divácké stany resp. divácké městečko v nejbližším okolí
stadionu a parkovišť.
Přes vše uvedené chceme návštěvníky dostat i přímo do města a zde je obrovský prostor pro
nabídku místních služeb. Je jen
na domácích, jak příležitosti (i ve
spolupráci s organizátory) využijí, a jsme přesvědčeni, že je co nabídnout.
Trápí nás trochu dopravní obslužnost a vybavenost. Město má
samozřejmě dlouhodobý plán rozvoje, jak z hlediska infrastruktury, tak nabídky služeb. Každá podobná akce jako MS dokáže ale
přinést nové možnosti, aspekty a
vždy podstatně urychlit běžný vývoj. Velmi usilovně na tom společně pracujeme a jsme si jisti, že vše
přinese značný efekt i pro každého
„normálního“ obyvatele.
Naším cílem je presentovat Nové
Město na Moravě jako schopného pořadatele lyžařských a biatlonových soutěží, jako místo, kam
se návštěvníci budou rádi vracet.
Na pořádání akcí se budou podílet stovky místních jako rozhodčí, pořadatelé či dobrovolníci. Pevně věříme, že duch sounáležitosti,
hrdosti a zdravého patriotismu
pomůže úspěchu soutěží a že se
vyvarujeme chyb pořadatelů libereckého MS.
Jelikož MS je prakticky za dveřmi, význam této akce není v okamžitém inkasování zisků, ale pře-

devším ve vytvoření si podmínek
pro výrazný rozvoj turistického ruchu v dalších letech. Výsledný efekt je jako skládanka, kdy je
nutné nabídnout takové služby,
aby se klientela pravidelně vracela. Doufejme, že za 3 roky ukážeme nejen to nejlepší, co jsme v
současnosti schopni dát, ale především přesvědčíme, že jsme v nejbližší budoucnosti schopni nabídnout mnohem více. A nemyslíme
tím samozřejmě jen ryze materiální záležitosti, ale i duchovní, kulturní rozměr akce.
Kdo se vyzná v mezinárodním
businessu organizování sportovních akcí, ví, že hlavním profitem
pro kandidáty je především propagace samotného města a turistického ruchu v okolí a blízkém regionu v dlouhodobém horizontu.
Nejde o to primárně vydělat, ale
prezentovat se v globálních médiích co největšímu počtu potenciálních budoucích návštěvníků.
Ano, Nové Město na Moravě si
asi lyžařský svět stále ještě pamatuje. Ale desítky tisíc zahraničních
návštěvníků, stovky miliónů diváků u TV obrazovek, miliony na internetu a dalších médiích – to je
obrovský a úplně jiný kapitál. Navíc dlouhodobě a opakovaně. Co
víc si lze přát? Mimochodem, už v
roce 2008 vidělo prostřednictvím
Eurovize biatlonové ME v N. Městě na TV obrazovkách 23 milionů
diváků…
Je teď na nás, abychom naučili chodit na biatlon i českého diváka. Nejbližší příležitost v N. Městě bude už koncem srpna (27. - 29.
8.), kdy pořádáme IBU Cup na kolečkových lyžích. Chtěli bychom
do ČR přivézt v rámci promo akce
velká biatlonová jména a celý podnik pojmout trochu netradičně.
Budeme vás informovat a budeme
se těšit!
za OV MS 2013
Vlastimil Jakeš, ředitel soutěží
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Veřejně
prospěšné práce
Jak pomohla Evropská unie
a Evropský sociální fond
Novému Městu na Moravě?
V období 1. 2. – 31. 12. 2009 byla
v Novém Městě na Moravě v rámci
projektu Veřejně prospěšné práce
financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
ČR podpořena 3 pracovní místa na
VPP. Podporu 380 229 Kč poskytly z 85 % Evropský sociální fond a
z 15 % státní rozpočet ČR.
Tato pracovní místa byla zaměřena na: úklid veřejného prostranství, úklid veřejné zeleně, drobná
údržba a opravy zařízení ve vlastnictví města, zajištění chodu veřejných WC, podatelna – roznos listovních zásilek vydaných MěÚ N.
Město v rámci k.ú. N. Město.

Skládací pohlednice
Pidifrk
v prodeji v IC
(N. Město, Žďár n. S.,
Pernštejn, Svojanov)

více na www.pidifrk.cz

Tradiční
Jarní výstava
Základní škola Malá ul. 154,
1. patro
31. března, 10 – 16 hod.
zvou žáci a zaměstnanci školy

Mistrovství Česka
Žák dvakrát třetí
Ve dnech 12.-14. března se uskutečnilo v Harrachově Mistrovství
Česka v biatlonu dorostu a dospělých. V sobotu jednotlivé kategorie
soutěžily v závodech s hromadným
startem, v neděli se závodilo ve
sprintu. Jediným novoměstským
medailistou se stal Michal Žák,
který po oba dny doběhl na třetím místě.
Výsledky - dorostenci mladší: Dostál Lukáš 5. a 17. místo, Zahradník Vojtěch 6. a 8. místo, dorostenky starší: Sádovská Kateřina 8. a 7.
místo, dorostenci starší: Žák Michal 3. a 3. místo, Trávníček Matěj
8. a 10. místo, juniorky: Buchtová
Gabriela 6. a 7. místo, Ambrožová
Hana v sobotu nestartovala a v neděli skončila na 5. místě.
K výkonům kluků trenér Jirka Žák
dodává: ,,Na Mistrovství ČR jsme
odjížděli s medailovými ambicemi u Michala a ten je potvrdil. A
za celosezónní výsledky by měl být
nominován do juniorské reprezentace. Více jsem očekával od Lukáše a Matěje, Vojta (po přechodu ze
žákovské do dorostenecké kategorie) zajel podařené závody.“
SG NMnM
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Jak studničtí hasiči tmelili kolektiv
O problémech s aktivitou svých
členů, zvláště pokud jde o práci,
by mohl sáhodlouze vykládat nejeden spolek či sdružení. Jak zapojit a povzbudit i ty méně ochotné,
na to je většinou každá dobrá rada
drahá.
Sbor dobrovolných hasičů ve Studnicích to 13. března vyřešil po svém.
„Stmelit kolektiv lze pouze v případě, že se spojí příjemné s užitečným“,
řekli si místní hasiči a rozhodli se
uspořádat vlastní zabijačku: „Protože nemáme živé prase, tak jsme koupili půlky a k tomu jsme přidali ještě
hlavu a vnitřnosti, abychom měli na
jitrnice a na tlačenku,“ říká starosta
SDH Studnice Petr Hladík.

Hasičská zabijačka je v této malé
vesničce na Vysočině tak trochu raritou. Nejen proto, že ji pořádá zájmový spolek, ale také z toho důvodu, že i zde, stejně jako jinde na
venkově, už tradice domácích zabijaček pomalu upadá. Důkazem toho
je i nákup surovin odjinud, protože
domácí zdroje selhaly na plné čáře.
„V podstatě je to takové obnovení
původní tradice, kdy se tady v každé
chalupě pravidelně zabíjelo. Dnes už
je trochu jiná doba, všichni si koupí
maso hotové a prasata nikdo doma
nechová,“ přiznávají hasiči.
Ze všech čtrnácti hasičů, což je celá
polovina obyvatel Studnic, nechyběl
jeden jediný. Někdo sice přišel dříve,

jiný později, ale dostavili se opravdu
všichni. Mistra řezníka si hasiči museli vypůjčit z nedalekého Kuklíku,
protože ani jeden z nich si netroufl celou akci zorganizovat a dovést
ke zdárnému konci. Jako zdatní pomocníci se ovšem dokonale osvědčili.
Domácí zabijačka je ale pouze začátek tmelení kolektivu hasičů ve
Studnicích, což všichni přítomní jednohlasně potvrzují: „Počítali
jsme s tím, že teď uděláme zabijačku, na Velikonoce vyudíme a zbytek
masa si upečeme na čarodějnice.“
Helena Zelená Křížová
www.zdarskevrchy.cz
(barevná fotografie na poslední straně)

Městská policie informuje
Při obchůzkové službě dne 8. 2.
byla hlídka MP ve 14:00 hodin na
Vratislavově náměstí upozorněna
na občana, kterému se udělalo špatně, upadl na zem a seděl na lavičce.
Při hovoru s mužem strážníci zjistili, že se mu motá hlava a je lehce dezorientovaný. Co víc, bylo jasné, že na
vině není alkohol. Naprosto nezbytnou se jevila pomoc lékaře. Situace
se zkomplikovala poté, co na lince
155 strážníci zjistili, že všechny sanitní vozy jsou u jiných případů. Zbylo
jediné řešení, přistavit policejní vůz
a muže dle pokynu pracovníka tísňové linky opatrně převézt k ošetření do nemocnice. A jak se říká - konec dobrý…
Krádeže a vykrádání vozidel a stejně tak i krádeže věcí z garáží jsou stále poměrně frekventovanou trestnou
činností. Městská policie proto v růz-

ných časových intervalech kontroluje volně stojící vozidla. Stejné pozornosti se dostává i garážím, zejména
těm volně stojícím či řadovým. Dne
2. 3. vyšlo najevo, že garáže nejsou
jen pod naším dohledem. V 21:30
hod. nás anonym telefonicky upozornil na otevřenou garáž v blízkosti
kolejí na ul. Mírové. Upozornil včas.
Ze špatně zavřené garáže se nic neztratilo. A proč vše zmiňujeme, když
se vlastně nic nestalo? Je totiž velká
škoda, že oznamovatelé u řady případů nemají odvahu se představit. Kdyby ale celá věc dopadla jinak, mohly
být další informace od oznamovatele
velmi cenné.
Kdyby se psi chovali v pytlích,
mohli bychom říci, se s nimi v měsíci
únoru pytel roztrhl. Pět odchytů psa
v době od 5. 2. do 21. 2. je skutečně
hodně. Dne 5. 2. v 19:30 hod. běhal

po ul. Smetanova jorkšírský teriér, 6.
2. v 8:30 hod. se toulal po Vratislavově náměstí zlatý labrador, 7. 2. v 9:45
hod. byl odchycen na Studnicích kříženec jezevčíka. Stejný pes se potuloval i 12. 2. v 19:20 hod. v chatové
oblasti Zahradníkův kout. Poslední
z tuláků, černý labrador, byl 21. 2. v
17:30 hod. nalezen na samotě u Pohledce. Všechny majitele se podařilo
zjistit a případy byly řešeny pokutami. Abychom si v našem městě nemuseli připadat jako na safari a aby
se po jarních uklizených ulicích dalo
projít s čistou botou, plánuje Městská
policie na jaře více kontrol způsobu
venčení psů. Přísný metr budeme i
nadále používat při volném pobíhání
psa, při nepoklizení exkrementů po
zvířeti a při uvazování psů bez dozoru na veřejných prostranstvích.
Petr Gregor, velitel MP

Kompletní sada medailí z MČR biatlonu
Ve dnech 27. - 28. 2. se v Harrachově konalo Mistrovství ČR v
biatlonu žactva, které ukončilo celou zimní sezónu. Zúčastnili se ho i
naši mladí biatlonisté.
Zlato, tedy titul Mistra ČR a k
tomu 3.místo si přivezl ml.žák Matouš Slonek, stříbro a 5. místo vybojovala ml.žačka Karolína Otavová, bronz a také 5. místo v kategorii
st. žaček Anna Tkadlecová.
V sobotu se závodilo klasicky

hromadným startem a v neděli byl
na programu závod rychlostní, volnou technikou. Do posledního závodu se bojovalo i o umístění v celorepublikové soutěži jednotlivců,
kde nakonec pohár vítěze v kategorii ml.žáků získal Matouš Slonek,
Karolína Otavová ve stejné kategorii
žaček obsadila 2. místo. Jako družstvo naši žáci vybojovali 2. místo za
vítězným Letohradem. Vylepšili tak
třetí příčku z letní sezóny.

Výsledky našich dalších závodníků: ml. žáci- Jan Tkadlec 12. a 9. a
Petr Holek 11. a 13. místo, ml. žačky- Kristýna Černá 8. a 8., Michaela
Sádovská 13. a 14., st. žáci- Jan Burian 6. a 8. místo, Martin Žák 4. a
18., Viktor Beneš 19. a 15. a Štěpán
Janíček 31. a 30. místo. Všem sportovcům gratulujeme a přejeme do
dalších sezón mnoho úspěchů.
biatlonnmnm
(barevná fotografie na titulní straně)

Mistrovství České republiky - stříbrná medaile pro Simonu Couralovou
V Jablonci nad Nisou, na halovém mistrovství České republiky žáků, startovali ve dnech 6. a 7.
března dva závodníci klubu Batt,
kteří splnili přísný limit pro účast
na republikovém mistrovství: Simona Couralová a Jan Vašík,
Talentovaný sprinter Jan Vašík se
v běhu na 60m probojoval z rozběhů a meziběhů až do finále, kde
skončil na 8. místě. Je to zatím jeho

největší sprinterský kousek. Škoda
že na startu ve finále „zaspal“, určitě
by se posunul o 2 -3 příčky výše…
Tak třeba příště. Honza dojíždí do
2.ZŠ školy z Věcova.
Simona Couralová běžela trať
1500m. Byl to její první veliký závod na této trati. Po taktické stránce
ho zvládla velice dobře a překvapila
krásným druhým místem. Simona
žije ve Víru, k nám do Nového Měs-

ta dojíždí. Tréninky, závody a školu
zvládá s pomocí obětavého tatínka,
který je její velikou oporou.
Oba dva závodníci jsou žáci ZŠ
Leandra Čecha, protože tato škola má skvělé výsledky s mládeží po
sportovní i studijné stránce.
Simoně i Honzovi gratulujeme a
přejeme další úspěchy na MČR.
Batt klub
(barevná fotografie na poslední straně)

Darovat nemovitosti dětem „za života“ nebo je odkázat v závěti ?
(dokončení z minulého čísla)
Pokud se vlastník nemovitosti rozhodne nechat věc na budoucí dědické
řízení, má možnost sepsat závěť, nebo je postupováno dle zákona (dědění
ze zákona). V závěti může ustanovit jednoho či více dědiců
a určit jejich podíly nebo věci a práva, které jim mají připadnout. Závěť může napsat buď vlastní rukou nebo ji zřídit v jiné písemné formě za účasti svědků
nebo ve formě notářského zápisu. Dědicem ze závěti může být jak fyzická osoba, tak právnická osoba i stát. Vlastnoručně sepsaná závěť musí být
vlastní rukou sepsána, podepsána a musí obsahovat datum (den, měsíc a
rok), jinak je neplatná. Mělo by v ní být uvedeno kdo odkazuje a komu odkazuje (tedy jméno, datum narození, popř. adresa) a co konkrétně odkazuje (u nemovitých věcí – zda celek, či pouze podíl na nemovitosti, dále
číslo pozemku nebo číslo popisné/evidenční, jedná-li se o budovu, popř.
typ stavby nebo způsob využití a dále obec nebo katastrální území, kde se
nemovitost nachází).
Podmínky pro pořízení závěti v jiné písemné formě, popř. zůstavitelem,
který nemůže číst nebo psát, a pro pořízení závěti ve formě notářského
zápisu jsou uvedeny v občanském zákoníku a notářském řádu. Závěť lze
omezit pouze na část majetku. V takovém případě dědí dědicové ze závěti
majetek uvedený v závěti a ohledně zbývající části majetku v závěti neuvedené, dědí dědicové ze zákona. Je-li v závěti uvedeno více dědiců a podíly
dědiců nejsou určeny, platí, že podíly jsou stejné. Neplatnou je závěť společná, popř. vzájemná závěť.
Závěť lze kdykoli zrušit nebo odvolat. Závěť se zruší platnou závětí pozdější, pokud vedle ní nemůže obstát. Zřídí-li zůstavitel novou závěť, aniž
zruší dřívější, pak obě závěti vedle sebe obstojí např. tehdy, jestliže se obě
týkají jen části majetku a vzájemně se nevylučují. Závěť se zruší rovněž odvoláním závěti. Tato musí mít formu, jaké je třeba k sepsání závěti. Účinky zrušení závěti má také její zničení zůstavitelem. Nezletilý mladší 15 let
nebo osoba zbavena způsobilosti k právním úkonům, nemá způsobilost
pořídit závěť. Nezletilí, kteří dovršili 15 rok, mohou projevit poslední vůli
pouze ve formě notářského zápisu. K podmínkám v závěti, jako omezením, příkazům, zákazům zůstavitele, které mají omezit dědice v dispozici
s majetkem, se nepřihlíží. Dědic může dědictví také odmítnout. Dědictví,
jehož nenabude žádný dědic, připadne státu. Toto je pouze stručný výčet
možností a podmínek pořízení závěti.
Za upozornění ještě stojí existence ustanovení občanského zákoníku,
které představuje omezení volnosti v pořízení závěti s ohledem na práva
tzv. neopomenutelných dědiců. Nezletilým potomkům se musí dostat alespoň tolik, kolik činí jejich dědický podíl ze zákona, a zletilým potomkům
alespoň tolik, kolik činí jedna polovina jejich dědického podílu ze zákona.
Pokud závěť tomu odporuje, je v této části neplatná, nedošlo-li k vydědění uvedených potomků. Neplatnost závěti, pokud odporuje shora uvedenému, je pouze relativní neplatností, tzn. že je třeba, aby neopomenutelný
dědic se jí v průběhu dědictví dovolal. Toto ustanovení v zákoně neumožňuje definitivně vyřešit majetkové vypořádání formou závěti v případě, že
zůstavitel má více potomků a odkázal by majetek pouze jednomu nebo
některým z nich. Zůstavitel musí vždy počítat s tím, že další neopomenutelní potomci mohou namítnou neplatnost závěti.
Ještě velice stručně k vydědění potomka. Vydědit lze pouze potomka, nikoli jiné dědice. Vydědění je jednostranný právní úkon, který může, ale
nemusí být spojen se závětí. Pro listinu o vydědění jsou předepsány stejné
náležitosti jako pro závěť. Navíc musí být v listině uveden i důvod vydědění. Důvody vydědění jsou taxativně (nelze je dále rozšiřovat) stanoveny
zákonem a jsou čtyři. Zůstavitel může vydědit potomka jestliže: a) v rozporu s dobrými mravy neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nemoci,
ve stáří nebo v jiných závažných případech, b) o zůstavitele trvale neprojevuje opravdový zájem, který by jako potomek projevovat měl, c) byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v trvání nejméně
jednoho roku, d) trvale vede nezřízený život. Pokud chce zůstavitel vydědit současně i děti potomka, musí to v listině o vydědění výslovně uvést.
Občanský zákoník v rámci úpravy nabývání dědictví zná rovněž institut
dědické nezpůsobilosti, podle něhož nedědí, kdo se dopustil úmyslného
trestného činu proti zůstaviteli, jeho manželu, dětem nebo rodičům anebo
zavrženíhodného jednání proti projevu poslední vůle zůstavitelovy. Může
však dědit, jestliže mu zůstavitel tento čin odpustil.
Pokud jde o vydědění či sepsání závěti, nebo posouzení dědické nezpůsobilosti, vždy bych doporučila odbornou konzultaci u notáře, s přihlédnutím ke konkrétní situaci, popř. sepsání vydědění či závěti ve formě
notářského zápisu. Závěť sepsaná formou notářského zápisu poskytuje jis-

totu, že závěť je v pořádku po formální stránce. Současně se snižuje riziko pozdějšího napadnutí platnosti závěti, například z důvodu sepsání závěti osobou jednající v duševní poruše. Na rozdíl od běžné závěti, sepsané
a uložené doma, je uložena ve sbírce notářských závětí a není tedy nebezpečí její ztráty či nedohledání.
Ponechání věci na dědickém řízení formou dědění ze zákona je možné
obecně doporučit v situaci, kdy rodiče mají jen jednoho potomka a žijí s
ním trvale v bezproblémových vztazích. U dědění ze zákona občanský zákoník vymezuje čtyři dědické skupiny, přičemž dědici další skupiny v dědickém řízení nastupují teprve tehdy, pokud dědictví nenabyli dědicové
skupiny předchozí. V první skupině dědí zůstavitelovy děti a manžel nebo
partner (dle zákona o registrovaném partnerství), každý z nich stejným
dílem. Nedědí-li některé dítě, nabývají jeho dědického podílu stejným dílem jeho děti. Jestliže nedědí ani tyto děti nebo některé z nich, dědí stejným dílem jejich potomci. Nedědí-li zůstavitelovi potomci, dědí ve druhé skupině manžel nebo partner, zůstavitelovi rodiče a dále ti, kteří žili se
zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost
nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele. Dědici druhé skupiny dědí stejným dílem, manžel nebo partner však vždy nejméně polovinu dědictví.
Nedědí-li manžel, partner ani žádný z rodičů, dědí ve třetí skupině stejným dílem zůstavitelovi sourozenci a ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří
z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele. Nedědí-li některý ze sourozenců zůstavitele, nabývají jeho dědického podílu stejným dílem jeho děti. Nedědí-li žádný dědic
ve třetí skupině, ve čtvrté skupině dědí stejným dílem prarodiče zůstavitele a nedědí-li žádný z nich, dědí stejným dílem jejich děti. Dědictví, jehož
nenabude žádný dědic, připadne státu. Stávající úprava okruhu možných
dědiců ze zákona je v České republice, na rozdíl od jiných států, poměrně
úzce vymezena. Je otázka, zda léta připravovaný a diskutovaný nový občanský zákoník přinese v tomto směru uvolnění.
Pro úplnost nutno ještě zmínit, že od 1.1.2008 došlo k rozšíření osvobození vedle daně darovací i u daně dědické. Okruh osob je shodný jako
u daně darovací, tedy osoby zařazené v I. a II. skupině daňového zákona.
Jestliže při darování nemovitostí vzniknou stranám určité náklady (správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, odměna advokáta či notáře
za sepis smlouvy), také v případě dědického řízení vzniknou dědici náklady s tímto řízením spojené (odměna notáře, náklady za případný znalecký posudek k určení ceny nemovitosti, a.j.).
Co říci závěrem. Z výše uvedených důvodů nelze dát obecné doporučení, zda nemovitost darovat, sepsat závěť, nebo vše nechat na dědění ze zákona. Záleží vždy na konkrétní situaci, vztazích v dané rodině a formě
vlastnictví u dané nemovitosti. Konkrétní rozhodnutí, do něhož se většinou promítají výše uvedená subjektivní hlediska, je pak vždy individuální.
Dispozice s majetkem během života je výlučným právem jeho vlastníků.
Je věcí osoby sepisující danou smlouvu, ve složitějších případech nejlépe
advokáta či notáře (pokud se na ně samozřejmě zájemce obrátí), aby věc
seriózně probral a odborně poradil, a to nejenom z pohledu dané smlouvy, ale i s vysvětlením širších souvislostí. Někdy i za cenu, že smlouva
bude sepsána až po delší době, nebo nebude sepsána vůbec, neboť v dané
konkrétní situaci je lépe si nemovitý majetek ponechat a rozhodnutí odložit na vhodnější dobu.
JUDr. Božena Slezáková, advokátka, Nové Město na Moravě
• Humanitární sbírka šatstva, lůžkovin… se koná 25. – 26. 3. v době 10
– 18 hod. v kotelně na Hornické ul. Více v Novoměstsku 5/10.
• Zápis do MŠ se koná 7. – 8. dubna v době 10 – 16 hod. na ředitelství
MŠ, Drobného ul. Více v Novoměstsku 5/10.

Stomatologická pohotovostní služba
Ošetření je poskytováno v době 9 – 12 hod. 27. 3. MUDr. Kreisler, Bezručova 106/23, ZR, 28. 3. MUDr. Kreislerová Bezručova 106/23, ZR3. 4.
MUDr. Štěrbová, poliklinika, ZR, 4. 4. MUDr. Foltanová, U Zbrojnice
404, Svratka, 5. 4. MUDr. Voborný. O. Bitýška 130, 10. 4. MUDr. Čumplová, Zahradní 580, Bystřice n.P., 11. 4. MUDr. Matonoha, Jimramov 265,
17. 4. MUDr. Zrieka, Tyršova 223, V. Bíteš, 18. 4. MUDr. Macek, Poříčí 11,
V. Meziříčí. Aktuální změny na www.nnm.cz. Zubní LSPP (dospělí i děti):
po - pá 17 - 07 hod., víkend, svátky nepřetržitě v Úrazové nemocnici Brno,
Ponávka 6, tel. 545 538 421
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Vzpomínka
S blížícím se příchodem jara nezbývá nám, všem obdivovatelům krás
Novoměstska, než zavzpomínat na prastarou solitérní borovici na Kaplisku. Vzdorovala extrémním přírodním podmínkám na exponovaném stanovišti těsně pod vrcholem Tři křížů (675 m n.m.) déle než pět lidských
generací. Letos už s námi jaro nepřivítá.
Všichni majitelé útlé knížky Kaplisko (autor Ing. Černý, r.v. 2000) si mohou doplnit epilog takto:
Rok 2009 – při průklestu dřevin byla solitérní borovice sťata. Její původní stanoviště dokumentují fotografie na stranách 30 a 31.
Ing. Krauer

Akce Čistá Vysočina
Druhý ročník akce „Čistá Vysočina“ bude probíhat 16. 4. - 22. 4. 2010 ve
spolupráci s obcemi, školami, neziskovými organizacemi, Krajskou správou údržby silnic Vysočiny a autobusovými dopravci v kraji Vysočina v
rámci projetu Vysočina 21. Pracovní pomůcky jako pytle a reflexní vesty
budou účastníkům poskytnuty bezplatně v rámci projektu Vysočina 21.
V loňském roce se zapojilo přes 6 tisíc lidí a bylo sesbíráno přes 30 tun
odpadu, z něhož část byla použita k dalšímu zpracování. Můžeme říct, že
opravdu bylo co sbírat! Je až neuvěřitelné, kolik odpadků jsme my lidé
schopni odložit u silnic.
Zájemci o pomoc při úklidu Vysočiny se mohou přihlásit do konce března prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách kraje Vysočina. Další informace na tel. 564 602 556 a na www.kr-vysocina.cz/
zdravykraj dle informací kraje Vysočina

INZERCE
• Pronajmu dlouhodobě slušným
lidem byt 2+1 u nemocnice. Byt je
po kompletní rekonstrukci, vybaven a vč. balkonu. Cena dohodou.
Kontaktní tel. 774 665 877 nebo
email: kikinulka@seznam.cz
• Prodám vestavný set zn. ZANUSSI - horkovzdušná trouba +

plyn, zdarma digestoř, cena 4 tis.
Kč, tel. 608 311 977
• Pronajmu cihlový byt 3+1 v Novém Městě, plastová okna. Tel.:732
546 576
• Prodám byt v OV 3+1, cihlový,
Hornická ul., 2. patro, tel. 604 201
107

NEZISKOVÉ OBÈANSKÉ SDRUENÍ

INTERNET RYCHLOST A 6 Mb/s DOWN, 3 Mb/s UP
290 Kè za mìsíc

bez limitu na mnoství pøenesených dat

ZA 5 LET EXISTENCE
sdruujeme více ne

400 èlenù

PØÍSTUPOVÉ BODY NOVÌ I V OKOLNÍCH OBCÍCH
Steadynet o.s., Vratislavovo námìstí 190, Nové Mìsto na Moravì, e-mail: support@steadynet.org

tel.: 721 963 326

www.steadynet.org

Domestav s.r.o.

Přední výrobce a prodejce nábytku z masivu, Herálec 140
Vypisuje výběrové řízení na pozici

Mistr
Požadujeme:
vyučen v oboru, nejlépe s maturitou
praxe v oboru min. 5 let na obdobné pozici
manažerské vlastnosti
autoritativní typ
časovou ﬂexibilitu
Nabízíme:

nástupní plat 22 000 Kč čistého
možnost ubytování
zajímavou a náročnou práci
Písemné žádosti zasílejte na: heralec@domestav.cz
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Dùm dìtí a mládeže Klubíèko Nové Mìsto na Moravì
zve na tábor

ROCKOVÝ TÁBOR

- pro dìti ve vìku 12 - 18 let, kytaristy, baskytaristy, hráèe na klávesové
a bicí nástroje
- dennì ètyøi hodiny výuky pod vedením profesionálních hráèù a hudebních
pedagogù
- workshopy k nástrojové a ozvuèovací technice, základy studiové práce,
jam sessiony, panely o historii rockové hudby, teoreticko praktické semináøe
- sport, relaxace, adrenalin, jízda na koni, závìreèný veøejný koncert

3. - 10. 7. 2010 - Táborová základna Olešná, cena 4 490 Kè

www.rockcamp.estranky.cz
TÁBOŘENÍ S GOHIRALEM
Přátelé Podoláci, již tradiční soutěž o táboření zdarma je tu. Ještě než Vám
napíšeme soutěžní otázky, musíme připomenout, že termín letošního tábora v PODOLÍ je od 25. července 2010 do 7. srpna 2010 včetně a tábor je určen pro děti s ukončenou druhou až devátou třídou. Přihlášky najdete jako
vždy v cukrárně „U Janovských“ v Novém Městě na Moravě nebo v Kadeřnictví „Ha“ Na Smetanově ulici ve Žďáru nad Sázavou a můžete využít i
elektronické přihlášky na našem webu www.gohiral.cz. Teď už s námi zkuste vyhrát pobyt zdarma. Neváhejte šance jsou vysoké.
Postupně ještě v dalších třech číslech Novoměstska vyjdou otázky, na které
musíte znát správnou odpověď. V onom čtvrtém čísle se dočtete, kam odpovědi přinést či poslat mailem.
Otázka č 1. Co znázorňuje a jakých barvách je znak našeho sdružení
Gohiral 1785 ?

!!!! Obrazy !!!!
Koupím obrazy
od malířů:
Jambor Josef
Josef Ullmann
Blažíček Oldřich
Bohdan Lacina
I jiné význačné malíře
Čestné jednání, platba hotově.
Tel: 777 75 75 00
Penzion Vrchovina
Bělisko 389
Nové Město na Moravě

pořádá ve dnech
6. – 11. 4. 2010

DNY
STEAKOVÝCH
SPECIALIT
(bohatá nabídka hovězích,
vepřových a kuřecích steaků)
Rezervace
na tel. č. 566 616 579

INZERCE
• Pronajmu byt 3 + 1 v NM, nová
kuchyně, klidná lokalita, tel. 776
67 25 26
• Koupím garáž v NM (Holubka,
Staré sídliště, Na Luční, U Chira-

Zveme Vás do prodejny

ELEKTROMAT
na nové adrese:
Nečasova 22,
Nové Město na Moravě.
Tel: 566 616 743

ny, U Jatek, Pod Nemocnicí, nebo
u Jelínkova Mlýna). 608 928 191
• Vyměním velký městský byt 2+1
v Bystřici za garsonku v NM. tel.
605 04 22 14
• Prodám byt v Radňovicích 1,39
mil. Kč tel: 777 000 772

• Pronajmu byt v Radňovicích,
cena 4800 Kč včetně inkasa. Tel.
733 397 981
• Prodám zahradu (parcelu) cca
840 m2, ul. Nečasova. (chatka, skleník, ovocné stromy). Cena dohodou, kontakt : 602507173

Stavební ﬁrma Jan Pátek
Provádíme veškeré drobné
i velké stavební práce a rekonstrukce.

www.janpatek.cz tel. 605 438 269

Rada města Nové Město na Moravě
ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu se svým usnesením ze dne 8. 3. 2010

vyhlašuje konkurzní řízení
na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
Základní škola Nové Město na Moravě,
Leandra Čecha 860,
okres Žďár nad Sázavou, IČ: 60574674
s předpokládaným nástupem do funkce 1. července 2010
Požadavky:
- předpoklady pro výkon funkce ředitele/ředitelky školy a odborná kvalifikace
podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- znalost školských předpisů,
- občanská a morální bezúhonnost,
- organizační a řídící schopnosti.
Písemně zašlete:
- přihlášku (uveďte jméno, příjmení, kontaktní adresu, telefon, případně e-mail),
- úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce),
- doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzený posledním
zaměstnavatelem, včetně uvedení funkčního zařazení,
- strukturovaný profesní životopis,
- koncepci rozvoje a řízení školy (max. rozsah 4 strany formátu A4),
- výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
- čestné prohlášení v plném znění podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů (nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci
1971),
- originál nebo ověřenou kopii lustračního osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č.
451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo doklad o jeho vyžádání (nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971),
- originál lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce ředitele/ředitelky
(ne starší 3 měsíců),
- písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Termín pro podání přihlášek: 6. duben 2010 do 14,00 hod.
Přihlášky s uvedenými doklady zašlete na adresu:
Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě. Obálku označte slovy „Konkurz 2. ZŠ – neotvírat“.
Bližší informace získáte:
PhDr. Žofie Řádková, vedoucí odboru ŠKCR MěÚ Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, čt: 566 650 250, e-mail: zofie.
radkova@meu.nmnm.cz
Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené kompletními doklady (přihlášku, životopis, čestné prohlášení a koncepci rozvoje zařízení vlastnoručně podepište).
Zdeňka Marková, starostka města

• Pronajmu byt 3 + kk dlouhodobě, byt je po celkové rekonstrukci
a je zařízený včetně kuchyňských
spotřebičů. Cena dohodou, kontakt : 607863181
• Pronajmu byt 3+1 na ulici Pavlovova v NM. Byt je rekonstruovaný, zařízený, k nastěhování duben-květen 2010. Telefon: 602 569 184
• Muž 42 hledá spolubydlící do
bytu 3+1. Pronajmu jeden nezařízený neprůchozí pokoj, cena dohodou. Tel.732 573 745
• Nabízím pronájem garáže u jatek. tel. 732 666 318
• Prodám byt 3+1 Hornická ul. NM,
cena 1380 tis. Kč. tel. 723 381 197

Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 103, 592 31
tajemník Městského úřadu Nové Město na Moravě
vyhlašuje
v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků, v platném znění
výběrové řízení
na obsazení pracovního místa
vedoucí úředník/úřednice-vedoucí/ho odboru investic
a správy majetku města Městského úřadu Nové Město na Moravě
požadujeme zejména:
- státní občanství ČR, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost ve smyslu §4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků, v platném znění, ovládání jednacího jazyka, splňování předpokladů dle zák.č. 451/1991 Sb., v platném znění (tzv. lustrační zákon)
- ukončené vysokoškolské vzdělání (magisterský nebo bakalářský studijní program) zejména v některém z těchto studijních programů - hospodářská politika a správa, ekonomika a management, ekonomie a hospodářská správa,
právní specializace, právo a právní věda, stavební inženýrství, pozemní stavby a architektura
- praxe nejméně 2 roky v oboru nebo ve veřejné správě
- znalost problematiky investic, správy majetku
- řidičské oprávnění skupiny B
- organizační a řídící schopnosti, samostatnost, vysoké pracovní nasazení
- používání a znalost běžného kancelářského software
písemná přihláška do výběrového řízení:
musí obsahovat jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče,
státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu uchazeče nebo číslo dokladu o povolení k pobytu jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče
doklady, které uchazeč předloží:
- životopis uchazeče
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- originál nebo ověřenou kopii lustračního osvědčení dle §4 odst. 1 a čestné prohlášení dle §4 odst. 3 zák. č. 451/1991 Sb., v platném znění (tzv. lustrační zákon, nevztahuje se na osoby narozené po 1. 12. 1971)
- písemný návrh koncepce správy majetku města v rozsahu min. jedné strany A4
lhůta pro podání přihlášky: doručením písemné přihlášky s požadovanými doklady v
zalepené obálce do 09.04. 2010 na adresu: Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, k rukám tajemníka
nabízíme: perspektivní pozici, pracovní poměr na dobu neurčitou, 11. platovou třídu, možnost dalšího vzdělávání a osobního růstu, předpokládaný termín nástupu
květen 2010.
Úplné informace o výběrovém řízení jsou k dispozici na úřední desce MěÚ Nové
Město na Moravě (umístěna na Vratislavově náměstí před budovu MěÚ Nové Město
na Moravě, Vratislavovo nám. 103 a na internetových stránkách Města Nového Města na Moravě www.nmnm.cz v sekci úřední deska). Bližší informace rovněž na tel. č.
566 650 203, e-mailu tajemnik@nmnm.cz
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Setkání
Nových Měst

2010
Neustadt im Südharz

Německo, Durynsko
Počet obyvatel: 1.250
www.neustadt-harz.de
Neustadt se rozkládá se u paty hradu Hohnstein, jenž byl vybudován roku
1120. O významu, kterému se dříve městečko v hrabství Hohnstein těšilo, dodnes
svědčí socha středověkého rytíře Rollanda z roku 1730.
Městečko ležící v nadmořské výšce 260
až 600 m je prohlášeno za klimatické lázně. Poloha ve slunném jižním Harzu, lázeňské prostředí i malebné křivolaké
uličky s hrázděnými domy, to vše činí z
Neustadtu „perlu jižního Harzu“.

Nahoře: V sobotu 13.
března si dobrovolní hasiči ze Studnic uspořádali
zabíjačku. Více na str. 6.
Druhá řada: O křestu
knihy Věry Kovářů a Jana
Kuči Venkovské stavby
na Moravském Horácku
dne 16. března se všichni,
co se akce zúčastnili, vyjadřovali velmi pochvalně. Foto Petra Tomášková. Více na str. 4.
Třetí řada: Simona
Couralová z Víru, členka novoměstského atletického Batt klubu, si na
halovém mistrovství ČR
počátkem března doběhla pro stříbrnou medaili.
Více na str. 6.
Dole vlevo: Přebal nové
publikace plné reprodukcí kreseb lesní zvěře novoměstského výtvarníka Jiřího Židlického. Více na
str. 3.
Dole vpravo: Sál KD v
Pohledci připravený na
oslavu kulatých narozenin. Foto Martin Drápalík. Více na str. 4.

Zdeněk Auerswald

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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