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zpravodaj Nového Města na Moravě
zdarma

Čistota řek
povodí Dyje
Tak se jmenuje rozsáhlý projekt
podpořený finančními prostředky EU. Jeho příprava byla zahájena v roce 2000 s tím, že realizace bude rozdělena do dvou
etap. Z názvu projektu je patrný
územní rozsah a z toho pak vyplývají i celkové náklady. Nové
Město na Moravě se do projektu
zapojilo již před deseti lety zahájením přípravy první etapy stavby, v rámci níž bylo provedeno
zvýšení kapacity čistírny odpadních vod. Tato stavba byla dokončena a uvedena do trvalého
provozu v září 2007. Její celkové
náklady byly 87 mil. Kč, z toho
dotace činila 62 mil. Kč.
Druhá etapa bude zahájena v
letošním roce. Její celkové náklady činí téměř 1,5 miliardy Kč.
Na okrese Žďár nad Sázavou se
týká Velkomeziříčska a Novoměstska. V obou lokalitách bude
proinvestováno 526,4 mil. Kč.
Jedná se o rekonstrukci čistírny odpadních vod a kanalizace
ve Velkém Meziříčí, kanalizace v
Mostištích, v Oslavicích, v Nové
Vsi u Nového Města na Moravě
a v Novém Městě na Moravě.
Nového Města na Moravě se
týká rekonstrukce kanalizační sítě přímo v Novém Městě na
Moravě, kde bude investováno
8,4 mil. Kč, v Pohledci 40,2 mil.
Kč, v Maršovicích pak bude proinvestováno 23,6 mil. Kč. Celkem jde na území našeho města o částku 72,2 mil. Kč, která
je nezbytnou investicí pro další rozvoj města a jeho místních
částí. Finanční podíl města tvoří 23 % celkových nákladů. Dílo
by mělo být dokončeno v roce
2011.
Zdeňka Marková
starostka města
I když jen s bydlištěm přechodným, patří také mezi nás - obyvatele N. Města. A je to milé, že se každý rok vrací…

Učíme se pohádkou: Prožít ve
škole pohádkový den s pejskem a
kočičkou měli možnost prvňáčci ze
ZŠ Leandra Čecha dne 6. dubna.
Na tento den se všichni moc těšili a
ještě než začalo vyučování, děti i uči-

telky se převlékly do kostýmů pejsků a kočiček. Vše začalo pohádkou
Jak pejsek a kočička pekli dort,
kterou děti zhlédly na interaktivní
tabuli. Poté každý prvňáček dostal
obrázek velkého dortu se sedmi

svíčkami. A proč právě 7 svíček?
Většina dětí během první třídy slaví své 7. narozeniny a každá svíčka
na dortu představovala jeden úkol.
A mohlo se začít.
(dokončení na str. 5.)

32. setkání Nových Měst Evropy
Sběratelské kuriozity a potěšení pro děti
Na setkání Nových Měst Evropy se
již dnes mohou těšit nejen dospělí, ale
i děti. V pátek 18. června odpoledne
se mohou všichni vydat do areálu u

hotelu Ski, kde budou k vidění horkovzdušné balony, historické vozy,
motocykly i hasičská technika a další zajímavosti. Na sobotu 19. června
je připraven bohatý doprovodný program přímo ve městě, kdy budou otevřeny všechny novoměstské školy a
mnohé instituce. Program setkání je
průběžně aktualizován na webových
stránkách www.nmnm.eu, z nichž
vybírám několik tipů pro nejmenší.
ZUŠ nabídne dvorek plný loutek –
expozici českých marionet a loutková představení. V zahradě ZŠ na Malé
ulici se děti mohou podívat na chov
haftlingů Karla Novotného ze Studnic a projet se na koni. V zahradě
gymnázia se zabydlí skauti s mnoha
atrakcemi (obří bublifuk, lukostřelba
a další) spolu s kreativní dílnou z německého města Neustadt in Sachsen.

V DDM Klubíčko vznikne modrotisková dílna, v
Horácké galerii bude
možné pořídit fotografii v historickém lyžařském kostýmu nebo si v
Dřevíčkově dílničce vyrobit a namalovat dřevěná zvířátka. Ta živá vystaví místní chovatelé. Za zmínku stojí
i zajímavé sběratelské úlovky. V Horáckém muzeu budou k vidění krojované panenky Marie Žilové a Evy
Jurmanové z Nového Veselí, v obřadní síni novoměstské radnice bude
vystavena kolekce kraslic Drahoslavy Horké z Pohledce, která má ve své
sbírce na 1200 kraslic vyrobených
devadesáti různými technikami. Více
informací se dozvíte ve zpravodajství
Televize Vysočina na www.televizevysocina.cz z 15. dubna.
Věra Staňková

Poděkování
Nevěřte pověrám, že se na Buchťák chodí jen umírat. Je to pravý
opak – léčit. Chci poděkovat hlavně lékařům. Nestojí u vizity u konce postele, sednou si k pacientům
na postel, ba dokonce i dřepnou
k lůžku, všechno vysvětlí, dodají
naději na uzdravení, a to s úsměvem na tváři. Děkuji prim. MUDr.
Petrů, dále MUDr. Gregorové
a obzvlášť MUDr. Kubíkové za laskavost a péči. Jsou příkladem. Také
sestrám Jitce Z. a Janě H. a ostatnímu personálu sester. Ještě jednou
děkuji za léčebný pobyt.
I. Krupová

Vzpomínka

Dne 27. dubna jsme uctili tichou
vzpomínkou 10. výročí naší milované manželky, maminky a babičky paní Isabely Drdlové. Kdo jste ji
měli rádi, vzpomeňte s námi.
rodina Drdlova

Dne 7. května vzpomeneme 10.
výročí náhlého úmrtí pana Václava Melichara. Všem, kdo ho měli
rádi a vzpomenou, děkujeme.
rodina Melicharova

Narození
29. 3. Kateřina Šálková
4. 4. Marie Remeňová
9. 4. Tereza Vargová
10. 4. Anna Rozálie Pavlíková

ZUŠ Jana Štursy
Koncert Velkého dechového orchestru „Z-Ušáci“
Pátek 7. 5. v 17:30 hod., Kulturní dům
Koncert ZUŠ /představí se všechny obory školy/
Středa 19. 5. v 17:00 hod., Kulturní dům

Sňatky
3. dubna
Iveta Dvořáková Michal Neřima
Ivona Fialová Luděk Gregor
10. dubna
Martina Lemperová Pavel Novák

Úmrtí
30. 3. Alena Vybíralová
2. 4. Ladislav Cimbálník
9. 4. Vojtěch Havlík
11. 4. Věra Tajzlerová
13. 4. Josef Kostecký
16. 4. Jaroslav Šemberk
18. 4. Tomislav Potocký
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(1944)
(1926)
(1958)
(1920)
(1935)
(1946)
(1935)

Jubilanti
30. 4.
4. 5.
8. 5.
14. 5.
17. 5.
18. 5.
23. 5.
25. 5.
29. 5.
30. 5.
31. 5.

Richard Hlaváč
Františka Sklenářová
Žofie Buřvalová
Jarmila Německá
Marie Krejčová
Jarmila Boušková
Vladimír Havlík
Josef Mikeš
Marie Šimková
Růžena Špinarová
Vladimír Blaha

75 let
89 let
75 let
88 let
88 let
91 let
75 let
96 let
86 let
85 let
90 let

Z významných
výročí
15. 5. 1880 se v N. Městě narodil
a 2. 5. 1925 v Praze zemřel Jan
Štursa (sochař, 130. výročí narození a 85. výročí úmrtí)
13. 5. 1920 se v N. Městě narodil
Arnošt Košík (akademický sochař, 90. výročí narození, zemřel
6. 1. 1990 v Praze)

Arnoštu Košíkovi
sochaři a rodákovi
Čestmír Zelený
Pomyslnou zdravici
k Tvým pomyslným narozeninám
a rovněž tak imaginární kytici
co Ti od všech předávám
co sedávali spolu
u toho kulatého stolu
který jediný z nás neumírá.
A tak tu vzpomínku
za všechny, tichou,
přijmi tam
v tom království všehomíra.
Byli jsme přátelé.

Horácké muzeum
• II. světová válka – okupace a
odboj na Novoměstsku
Výstava připravená k 65. výročí
ukončení II. světové války připomíná toto období dějin jak v
celosvětovém, tak i evropském
kontextu, ale hlavně se zaměří na
události a všední život v Protektorátu Čechy a Morava a také na
Novoměstsku.
Texty a různorodý plošný materiál (mapy, plakáty, vyhlášky
apod., fotografie) z archivu Horáckého muzea doplnily i zajímavé trojrozměrné sbírkové předměty dokreslující toto období
dějin (např. uniforma příslušníka
britské armády Jana Štůly ze Sněž-

Kino
1. so ve 20 h.
NINE
USA/Itálie 2009, romantický muzikál, české titulky, 120 min, přístupný, premiéra, 70 Kč - Čerstvému čtyřicátníkovi kazí radost
nastupující krize středního věku a
nedostatek inspirace. Navíc podléhá vlivu žen, které ho obklopují.
5. st v 18 h.
Percy Jackson: Zloděj blesku
Kanada/USA 2009, dobrodružná fantasy komedie, český dabing,
118 min, přístupný, premiéra, 70
Kč - Napůl člověk a napůl bůh. Teď
se ukáže, jestli je také hrdina.
8. so ve 20 h.
Pevné pouto
USA/Velká Británie/Nový Zéland
2010, fantasy-thriller, české titulky,
135 min, nevhodný do 12 let, premiéra, 65 Kč - Příběh o životě a o
tom, co následovalo po něm.
12. st v 17,30 h.
Vzhůru do oblak
USA 2009, animovaná dobrodružná komedie, český dabing, 102
min, přístupný, 48 Kč, děti do 6 let
vstup zdarma - Prodejce balónků
si splní celoživotní sen o dobrodružstvích, na svůj domek přiváže
tisíce balónků a odletí s ním do divočiny Jižní Ameriky.
14. pá ve 20 h.
Oko nad Prahou Filmový klub
ČR 2010, dokumentární, 80 min,
přístupný, premiéra, 65 Kč - Film
o osobním i politickém životopisu Chobotnice - projektu pražské Národní knihovny, i životopisu Jana Kaplického.
15. so ve 20 h.
Legie
USA 2010, akční horor, české titulky, 104 min, nevhodný do 12 let,
premiéra, 70 Kč - Děsivé zpracování Apokalypsy. Lidstvo se samo
ničí v záchvatech zuřivosti a skupinka lidí, v pustině se chystá na
poslední pokus o odpor.

ného, vysílačka partyzánského
oddílu Soška atd.). Autorem scénáře a textů této výstavy je Mgr.
Aleš Kříž.
• Beseda k 65. výročí ukončení 2.
světové války se uskuteční ve čtvrtek 13. 5. 2010 od 16.00 v Horáckém muzeu. Budete mít možnost
vyslechnout si vzpomínky pana
Oldřicha Zeleného, jehož otec,
hajný na Koníkově, ukrýval sovětské vojáky uprchlé ze zajateckých
táborů a pomáhal partyzánům
oddílu Dr. Miroslav Tyrš. Dalšími z besedujících budou pplk. ve
výslužbě, předseda OV Českého
svazu bojovníků za svobodu Pavel
Koutenský a Mgr.Aleš Kříž, učitel dějepisu na ZŠ Leandra Čecha
a zároveň autor scénáře a textů k
výše uvedené výstavě.
• Otvírání mlejnku - 7. 5. 2010
od 15.00 hod.
Slavnostní zahájení turistické
sezóny spuštěním mlejnku bude
provázeno folklorním pásmem
dětského souboru Kamínek ze
Žďáru nad Sázavou. Mlejnek bude
v provozu do konce září, pouští se
každou půlhodinu.

Klub seniorů
út 4. 5. - Výlet do zámku Lešná
u Zlína a ZOO Lešná. Odjezd od
KD v 6,30 hod., cena: člen Klubu
300 Kč, host 350 Kč. V ceně je i
vstupné, bude zaplaceno hromadně. Přihlášky a platba při akcích
Klubu seniorů.
út 11. 5. - Prohlídka kostela sv.
Kunhuty (s průvodcem) a návštěva Horácké galerie. Sraz u kostela
ve 14 hod.
po 17. 5. - Exkurze do zrekonstruovaného KD. Sraz před KD ve
14 hod.

Mateřské centrum

Zvoneček
při DDM Klubíčko
herna pro děti vždy od 8.30 hod.
3. 5. - Barevné cvičení - Cvičení
pro nejmenší s říkankami. Vede
Jindřiška Nečasová, vstupné 30 Kč
10. 5. - Tvořivá dílna Chystáte se
na dovolenou? Pojďte si vyrobit
originální hru - dominové kostky.
Vede Alena Sobotková, vstupné 30
Kč
17. 5. - Cesta za pohádkou - Tentokrát hledáme zakletou princeznu. Čeká nás spousta úkolů, které
budeme plnit cestou do lesa Ochoza. Na závěr bude připraveno překvapení. Vede Alena Sobotková,
vstupné 30 Kč
Pozor, začátkem června bude probíhat v Klubíčku oblíbený bazárek
dětského oblečení.



                
      


   


     


      


          




   




 

Hospicové hnutí – Vysočina, o.s.
zve u příležitosti 10. výročí své činnosti širokou veřejnost
na HOSPICOVÝ VEČER
Beseda na téma

Domácí hospicová péče a další poskytované služby
se koná 5.5.2010 v Domě s pečovatelskou službou, Žďárská 68, Nové
Město na Moravě. Začátek v 18,30 hodin.
V průběhu večera budete mít možnost vyslechnout odbornou garantku
HHV MUDr. Věru Němcovou, MUDr. Ondřeje Slámu z Masarykova
onkologického ústavu v Brně a zaměstnance Hospicového hnutí – Vysočina, o.s. a popovídat si s nimi o daném tématu.
Také vám bude předveden sortiment zdravotnických a kompenzačních
pomůcek, které lze v HHV zapůjčit.

Horácká galerie
• Miloš Cvach – Cestou výtvarnou (reliéfní tvorba) do 2. května
• Jana Švábová – Pastely, akvarely (do 30. května)

Zpíváme maminkám
DDM Klubíčko srdečně zve všechny (zvláště maminky) na přehlídku
hudebních kroužků pod vedením Jaroslava Růžičky a Romana Horvátha.
Můžete se také těšit na divadelní vystoupení, které připravila Jaroslava
Štorková spolu s dětmi z anglického kroužku.
Vystoupení se bude konat v pátek 7. května 2010 v 17,00 hodin v sále
kina v Novém Městě na Moravě. Vstupné dobrovolné.
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Krátce
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení dvě dotace po 150 tis. Kč, a
to pro Hospicové hnutí - Vysočina a pro Sdružení Nové
Město na Moravě. S oběma organizacemi má N. Město uzavřenu dlouhodobou smlouvu o
spolupráci.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit v souladu
s Programem regenerace městské památkové zóny příspěvky na opravu několika měšťanských domů v N. Městě. V
případě schválení budou opravy v celkové částce cca 1 mil. Kč
hradit majitelé nemovitostí (cca
200 tis. Kč), N. Město cca 450
tis. Kč) a stát ( cca 400 tis. Kč).
Prvními oficiálními hosty nově
rekonstruovaného
kulturního domu budou zdravotní sestry. Dne 29. dubna se zde koná
kongres zdravotních sester
chirurgických oborů.
Série odbahňování rybníků na
Novoměstsku bude pokračovat
odbahněním rybníka ve Slavkovicích, z letošní zimě pak přijde
na řadu rybník Trnka.
dle informací starostky města
Z. Markové

Jarní výlov
novoměstských rybníků
Všímaví občané zaznamenali,
že v polovině dubna výrazně ubývalo vody v rybnících Cihelský
a Kazmírův. Pročpak?
Předseda MO MRS Ladislav Sochor odpověděl: Násada ryb nejlépe přežívá zimu v tzv. komorových rybnících, to je v hlubokých
rybnících s pravidelným přítokem
potoční vody. Malé rybičky zde
mají dostatek kyslíku. Na jaře se
násada sloví a přemístí do rybní-

ků „nebeských“ tedy těch, do kterých stéká jen voda dešťová a průsaky z polí. Oba zmíněné rybníky
jsme před jarním výlovem upouštěli, výlov je plánován na sobotu
24. dubna. Na středu 28. dubna
pak plánujeme výlov Klečkovského rybníka. Násadu vypustíme v
Křivce.
Další fotografie z výlovu přineseme v příštím čísle Novoměstska.
EJ

Pracovní setkání úředníků
z Chotěboře a N. Města
Dne 9. dubna navštívili Nové
Město na Moravě pracovníci Městského úřadu v Chotěboři. V dopoledních hodinách konzultovali se svými novoměstskými kolegy
na jednotlivých odborech pracovní záležitosti. Podobná předávání
zkušeností jsou vždy ku prospěchu
a obě strany konstatovaly, že setkání pro ně bylo přínosné.
Po poledni zbyl čas i na prohlídku
některých novoměstských památek,
Horácké galerie a Horáckého muzea.
Na snímku z archivu MěÚ Chotěboř
si chotěbořští úředníci prohlížejí Vírský mlejnek v Horáckém muzeu.

Názory z místních částí N. Města: Jak se žije v nejvýše položené vesnici Vysočiny
Studnice, pro spoustu lidí možná jenom ta vesnice, vedle které se
tyčí ty tři velké stožáry na měření
námrazy. Možná ji také charakterizuje to, že je to nejvýše položená obydlená ves na celé Vysočině.
Je také nejmenší místní částí Nového Města na Moravě – trvale zde
žije jenom 28 obyvatel. Poměrně
dlouho tady vydrží sníh a vzhledem k tomu, že vesnice leží na otevřené jihovýchodní straně vrcholu Kopeček s nadmořskou výškou
822 metrů, je tu často pořádně větrno. Na autobusovou zastávku je
to něco málo přes kilometr po ote-

vřené pláni. Není tady obchod.
Občas se kvůli sněhovým závějím nedostaneme z vesnice. Silnice k nám má tvar obráceného U,
ale zatím se problém nebude řešit.
Máme nedostavěnou obecní budovu a teče nám rybník přímo na návsi. Co myslíte, je to dobré místo
k životu? Ano je. Ovšem nejenom
kvůli klidu, který tu panuje. Kvalitu života přeci nejde jenom měřit dostupností různých služeb. I v
té nejmenší vesnici, stejně jako ve
velkém městě, můžete žít spokojeně, pokud máte dobré rodinné zázemí, vycházíte se sousedy a máte

Na počátku roku 2009 se ve Studnicích natáčel hudební pořad České televize Vracaja sa domů z Betléma. Jako kompars si zahráli někteří obyvatelé ze Studnic.
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své přátele. K tomu máte možnost
ovlivnit i to, kam nasměrujete peníze, kterými ve svém malém rozpočtu disponujete. Již se nemusíme bát, že nám někdo z městského
úřadu peníze předisponuje na jinou nutnou akci, což se nám opakovně stávalo.
Také je dobré, když vám nikdo
nedává najevo, že jste ten poslední, který by si zasloužil pozornost.
Řekl bych, že my tu možnost ovlivnit kvalitu života ve Studnicích
máme a snažíme se ji využít, jak to
jde. Pochopitelně to chce lidi, kteří dovedou nalézt společnou řeč
a kteří dovedou obětovat svůj volný
čas ve prospěch druhých. Na tomto místě musím připomenout jednu
velmi významnou věc, za niž vděčíme generaci dnešních penzistů. Je
dobře, že se ve Studnicích podařilo udržet jediný spolek - Sbor dobrovolných hasičů. K požárům ani
dopravním nehodám nevyjíždíme,
ale přeci jenom nás ta spolková činnost občas přinutí táhnout za jeden
provaz. Ať už se jedná o zábavu či
o práci. A tak tady v zimě hrajeme
pravidelně hokej, na který se sjíždějí dospělí i děti z okolních vesnic. Udělali jsme obecní zabíjačku,
uspořádali zájezd do Moravského
krasu, děláme přednášky pro děti
z mateřských a základních škol,
které přijíždí na pobyty do zdejší

Turistické chaty, a udržujeme pořádek na obecních pozemcích. Letos
na jaře jsme se například se pustili do likvidace černé skládky přímo
v centru vesnice, odstranili jsme
náletové dřeviny a čeká nás úprava terénu, protože bychom rádi na
tomto místě viděli místo odpadu
hřiště. Ve spolupráci s Novým Městem se snažíme získat dotace na
dostavbu obecní budovy, která by
byla důstojným místem pro setkávání všech obyvatel Studnic. Členy hasičského sboru nejsou všichni
obyvatelé ani chalupáři. Možná se
na nás někteří dívají skrz prsty, ale
jsem si jit, že to samé se děje jak ve
vesničce s necelou třicítkou obyvatel, tak ve větších sídlech. I ve Studnicích se můžeme řídit tím, že kdo
nic nedělá, nic nezkazí.
Jsou věci, které běžný návštěvník
nedokáže odhalit. Například onu
zmiňovanou kvalitu života. Já doufám, že tím, co děláme, ji zvyšujeme, alespoň je to naším dobrým
úmyslem. Nejenom pro trvale žijící obyvatele, ale i pro návštěvníky, kteří sem přijíždí na krátkodobou dovolenou nebo tudy prostě
prochází po zelené či žluté turistické značce. Budu rád, když i nadále budete pociťovat po návštěvě
Studnic klid, který vám dodá sílu
do dalších dní.
Petr Hladík
a osadní výbor Studnic

Učíme
se pohádkou
(dokončení z titulní strany)
Společné vypravování pohádky,
dramatizace některých částí, hra
na pocity, vzpomínání, co pejsek
s kočičkou dali do dortu, a následné roztřídění surovin, které do dortu patří a které ne. Dále děti vybíraly z dvojice slov to, co je zdravější,
určovaly počet slov ve větě, počet
slabik. V matematice na děti čekalo
barevné počítaní a hravé slovní úlohy se zvířátky. Nechybělo ani zpívání písniček, v nichž se objevuje
pejsek nebo kočička. Nejšikovnější děti ještě stačily zhotovit masku
zvířátek. Do projektu byla zařazena i skupinová práce. V ní se všichni museli dohodnout na spolupráci
při třídění druhů potravin. Po splnění každého úkolu si děti vybarvily vždy jednu svíčku na dortu.
Cílem jednotlivých aktivit bylo
zábavnou formou procvičit probírané učivo. Žákům se práce líbila, při jednotlivých činnostech byli
velmi aktivní a mnozí z nich ani
nepostřehli, že se celý den učili. A
proto se těší na prožití dalšího pohádkového dne. Tentokrát vyrazíme na cestu kolem světa.
ZŠ Leandra Čecha

Projekty v občanské výchově
Žáci 8. a 9. tříd v rámci výuky
občanské výchovy mají možnost
prezentovat své záliby a koníčky
formou projektu ve své třídě. Běžná je spolupráce 2 - 3 žáků, důraz
je kladen na ústní komentář s minimem čteného textu, dále obrazový materiál a názorné pomůc-

ky. Ti nejúspěšnější pak na konci
každého pololetí prezentují svoje práce před žáky I. stupně (2. 5. třída). V I. pololetí letošního
školního roku celkem 15 žáků s 8
projekty prezentovalo svoje práce
ve třídách: 2. A, 3. A, 4. A, 4. B,
5. A, 5. B.

Témata byla různá – podle zájmů: golf, rybaření, koně, futsal,
airsoft, psi, Paříž, Itálie. Pro starší žáky je to zhodnocení snažení a
další motivace k práci a pro mladší spolužáky zase zdroj poučení a
vhodné zpestření výuky.
ZŠ Leandra Čecha

1. ZŠ ZÍSKALA TITUL EKOŠKOLA
Letošní rok je pro naši školu ve
znamení kulatin. Slavíme 130. výročí od svého založení, 10 let má
náš školní časopis Puclík a 10. výročí si může připsat i ekologická
výchova na naší škole. V oblasti již
zmiňované ekologické výchovy se
můžeme radovat dvojnásob, neboť
jsme získali titul EKOŠKOLA.
Již v říjnu roku 2008 jsme se přihlásili do mezinárodního programu Ekoškola, kterého je patronem
ekologické sdružení Tereza v Praze.
Nejprve jsme založili z řad učitelů a žáků ekotým. Prvním úkolem bylo provést analýzu ekologického provozu školy v oblasti
odpadů, vody, energie a prostředí
školy. Na základě získaných informací jsme vyhodnotili silné a slabé
stránky a začali s plánováním. Jako
další kroky vznikaly plány krátkodobých i dlouhodobých cílů, které
jsme postupně realizovali a vyhodnocovali.
Co se týče odpadů, třídíme již
několikátým rokem plasty a tetrapackové obaly, papír a směsný odpad. Celoročně na naší škole probíhá sběr plastových víček, sběr
papíru a sběr pomerančové a citrónové kůry. Na školní zahradu byly
zakoupeny nové kompostéry. Pro
snadnější oboustranný tisk byla
zakoupena nová kopírka. Ve spo-

lupráci se střední odbornou školou proběhla přednáška o třídění
odpadu. Žáci ekologicko přírodopisných praktik tradičně vyčistili
místní park Korunu od odpadků a
navštívili třídící linku na plasty firmy ODAS ve Žďáře nad Sázavou.
Zapojili jsme se do soutěže výroby rostlin z odpadového materiálu
a v rámci projektu Zdravý životní
styl žáci devátých ročníků prezentovali jednak oděvy z odpadového
materiálu a jednak provedli anketu
mezi veřejností v oblasti nakládání s odpady.
V oblasti Voda se nám podařilo
zajistit na školní zahradu sud na jímání dešťové vody, kterou dále využíváme k zalévání zahrady. Žáci
3. ročníku založili lesní studánku, kterou pojmenovali Vratislávka, a žáci 7. a 8. ročníků vyčistili
studánku Hubert v nedalekém lese
Ochoza. Na prvním stupni proběhl týden věnovaný vodě a Světový
den vody jsme oslavili „Modrým
dnem“.
V oblasti Energie se nám ještě před zapojením do programu
Ekoškola podařilo zrealizovat celkovou rekonstrukcí topného systému a výměnu všech oken na škole. V rámci větších oprav proběhla
o prázdninách roku 2009 celková rekonstrukce osvětlení v přízemí hlavní budovy. Pokračování

rekonstrukce dalších pater je dále
plánováno.
Z těch menších cílů, které jsme si
stanovili, se nám podařilo nad každý vypínač umístit zalaminovanou
ceduli, která vyzývá k úspoře energie a zhasínání při odchodu z místnosti. Cedule navrhovali sami žáci.
Na vypínačích jsou dále umístěny vtipné samolepky, jež upozorňují na zhasnutí světla. Do každé
třídy byly zakoupeny teploměry
a teplota ve třídách je pravidelně
sledována. Byla vybudována zcela
nová cvičná kuchyň, která je vybavena moderními elektrospotřebiči
s nízkou spotřebou energie. Žáci 7.
ročníku navštívili teplárnu na biomasu v Třebíči a žáci 8. a 9. ročníků pak elektrárny Vír, Dalešice a
Dukovany.
Oblast Prostředí školy byla, co se
cílů týká, nejpestřejší. Žáci ekotýmu sestavili návrh podoby relaxační místnosti a díky grantu v rámci
Zdravé školy se nám podařilo získat finance na její rekonstrukci. Ta
by měla proběhnout v následujících měsících. Pro tuto herní místnost jsme také připravili stolní hry,
na jejichž výrobě se podíleli žáci
druhého stupně.
Velký úspěch vidíme také v realizaci školní učebny v přírodě na
školní zahradě, kde byla vybudována naučná stezka a jezírko. Dále

se nám podařilo „ozelenit“ prostory školy. Z původních 6 rostlin na
chodbách školy vzrostl počet na 41
rostlin, v učebně přírodopisu bylo
původně 32 rostlin, dnes jich zde
máme 56 a ve třídách z původního
celkového počtu 43 rostlin vzrostl
počet na 64.
Zajímali jsme se i o téma Doprava. Žáci provedli terénní výzkum
dopravní zatíženosti hlavního silničního tahu v našem městě. Také
proběhl výzkum využívání dopravních prostředků v rodinách a
anketa mezi veřejností, kterou zrealizovali žáci 8. ročníku.
Závěrem jsme sestavili ekokodex,
který představuje pravidla ekologického chování na naší škole.
Dne 10. března proběhl na naší
škole audit. Byli jsme podrobeni
drobnohledu přísných, ale objektivních auditorek, které si prohlédly školu od sklepa, přes jednotlivé
třídy, školní zahradu až na přístavbu. Získali jsme titul Ekoškola.
Tento titul je propůjčen pouze na 2
roky a následně musí proběhnout
jeho obhajoba.
Stojí za tím práce, úsilí a čas vedení školy, učitelů, žáků ekotýmu,
ale i správních zaměstnanců. Tímto jim všem děkuji za spolupráci.
Mgr. Martina Janíčková,
koordinátorka ekologické
výchovy na 1. ZŠ
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Otázky politickým stranám a sdružením
Novoměstské Koupaliště a sezony 2010 a 2011. A co psi? A co rybáři?
za KDU-ČSL
Petr Pejchal, místopředseda MO
KDU-ČSL a zastupitel města
Přírodní koupaliště s průzračnou
vodou bude mít vždy pro návštěvníky své kouzlo. Jistě se shodneme
na tom, že udržitelnost čisté vody
v letním období v dané lokalitě je
závislá na mnoha aspektech.
Které to jsou, posuďme každý z
nás. Spor o znečištění vody koupaliště se již traduje od 60. let minulého století, od času, kdy bylo město postaveno. Označit viníkem za
znečištění vody rybáře s větší hrstkou kukuřice, pokládám za laciný
argument. Věřte, že ani současná
demolice objektu šaten a výstavba
nového zázemí výše uvedený spor
nevyřeší. Po dohodě s Radou města N. Města (22. 11. 2004) předložilo tehdy vedení MO MRS N.
Město (rybáři) svůj investiční záměr výstavby cca 7 ha vodní plochy pod názvem Biocentrum –
Potok Olešná v Pohledci a Zubří. S
výše uvedeným záměrem byli toho
času seznámeni především majitelé dotčených pozemků, kterým za
jejich dosavadní přístup patří poděkování. Předpokládal jsem, že
vedení města bude společně s rybáři na investičním záměru pracovat. Konečným cílem by mělo být
vymístění sportovních rybářů do
výše uvedené lokality.
Investiční záměr prošel schvalovacím řízením (r. 2005) na zasedání regionálního poradního sboru - Agentury ochrany přírody a
ochrany. Zárukou pro úspěšnou
realizaci stavby je příkladná ekonomika MO MRS N. Město. Tato
místní organizace mimo jiné hospodaří na cca 30 ha vodní plochy
městských rybníků.
Výši státního příspěvku (t. č.
90 % z cca 15-20 mil. Kč) nemohu potvrdit. Pokládal jsem a stále pokládám investiční záměr za
prospěšný i z pohledu zlepšení životního prostředí. Co tedy popřát
rybářům? Nový rybník a krásné
úlovky. Návštěvníkům našeho výjimečného přírodního koupaliště
přeji příjemnou rekreaci (bez negativních vlivů psů, koní a motorkářů) a hodně letních slunných
dnů.
za sdružení Nový směr
JUDr. Libor Černý
předseda sdružení Nový směr
V dětství jsem každé léto prožil u
rybníků Medlov, Sykovec, Milovy
či Koupaliště. Nikdo z nás neměl
možnost srovnání s vodou v bazénu či moři, takže nevím, jestli byla
voda čistší, nebo jestli nám to teh6

dy jako dětem
pouze nepřišlo. I těch alergií a nemocí,
bych řekl, že
bylo méně. Je
seriózní sám
za sebe říci, že
bych se dnes v
rybníce již nekoupal a ani své děti
bych do rybníka nepustil, což ale
neznamená, že koupání nepřeji
těm ostatním.
Pokud by chtěli občané Nového Města rybník Koupaliště užívat
jako koupaliště, musí dojít k radikálnímu řešení. Vykácet všechny stromy v okolí rybníka, hráze
a podél celého přítoku. Dále tento nevyužívat pro rybaření, vyčistit břehy, dno vysypat pískem
a najít dobrodruha, kterému stačí
provozovat živnost třeba jen měsíc v roce. I tak díky všem hygienickým předpisům zde vždy nalezneme nápisy „Koupání pouze
na vlastní nebezpečí“. (Nechci polemizovat s ochranáři přírody, ale
pokud se podíváte na dobové fotografie všech rybníků ve městě či
okolí, koupalo se v nich do doby,
dokud okolí rybníků nezarostlo
stromy.)
Sezona 2010 bude beze změn. V
budoucnu bych rád viděl u Koupaliště něco, co jinde není. Rybářskou baštu s půjčovnou loděk a rybářských potřeb s možností chytat
ryby i bez rybářského lístku, gril,
výletiště a křižovatku cyklotras.
Systém jednodenních povolenek
za úplatu a odborný dozor vyřeší profesionální rybáře a přikrmování. Myslím, že ne město, ale
rybáři jsou na tahu. Za velmi symbolickou částku, za kterou mají
pronajaty všechny rybníky v majetku N. Města, bych od nich očekával přidanou hodnotu. Já jim věřím. Když to fungovalo v Křídlech,
proč ne na koupališti.
A co psi? To je novoměstské staronové klišé. Místo vynutitelnosti
práva (vyhlášek města týkajících
se volného pohybu psů), budeme
vymýšlet ploty, stejně jako výjimky
z parkování, jednosměrky apod.
za ODS
Ing. Ilona Komínková
předsedkyně MS ODS
Přírodní koupaliště nám mohou
jiná města jen závidět. Je to krásný kout, který přímo vybízí k odpočinku. V současné době je využíván rybáři a zároveň našimi
občany pro koupání. Neumím si
do budoucna představit, že by obě
skupiny občanů mohly využívat

tento rybník ke
vzájemné spokojenosti.
Již
několik let se
problém kolem
koupaliště řeší
a stále se nedospělo k žádném rozumnému rozhodnutí. Já osobně dávám
přednost přírodnímu koupání před rybařením. Vždyť v okolí je tolik pěkných rybníků, které
by mohli rybáři využívat, krmit
si ryby a nerušeně odpočívat, že
nevidím důvod, proč by měli užívat právě koupaliště, které jediné je vhodné k rekreaci.. Rovněž
problematika psů na koupališti je
hlavně o lidech. Koupaliště není
oploceno, nemá žádný zvláštní režim, takže nemůžeme zakázat přístup se psy. Nelíbí se mi však bezohlednost některých pejskařů, kteří
po svých miláčcích neuklízí. Představa bosého dítěte běhajícího po
trávě, které šlape v psích exkrementech, je opravdu hodně nepříjemná.. Rovněž volné pobíhání
psů mezi dětmi není zrovna ideální ve spojení s představou o klidném koupání. Některé pejskaře,
bohužel, kázni nenaučíme, proto vidím řešení v uklízení celého
koupaliště a i celého města technickými službami speciální technikou. A hlavně v rozmístění dostatečného množství odpadkových
košů, aby ti opravdu správní pejskaři měli kam poklady svých miláčků odhazovat. Je to určitě finanční investice, ale za čisté Nové
Město by určitě stála.
za SNK-ED
Martin Grepl
zastupitel města
Novoměstské koupaliště. Je
svým umístěním jedním z nejhezčích rybníků v okolí. Jako malý
kluk si pamatuji dřevěnou boudu na lodičky s okénkem pro vybírání vstupného na tzv. „sluneční straně“. V horní části areálu
věčně zavřenou kamennou budovu. V pubertálním věku jsem se
zaměřoval na jiné aktivity než na
naše koupaliště. O to větší překvapení jsem zažil již za éry obsluhy
v kamenné budově, že věci v „bufetu“, dá-li se to tak nazvat, jsou
jenom pro ty, kdo si je objednali. Tak jsem se otočil a zase si sedl
na hráz rybníka ke svým prutům
a přemýšlel, komu je určen provoz
…. a obsluha?
S povděkem jsem přijal fakt, že
zmizelo oplocení a přitom funkce
pláže zůstala zachována. Vůbec mi

nevadí, že zmizela budova, která
z mého pohledu sloužila pravděpodobně jenom těm, co si domluvili věci a obsluhu dopředu.
Věřím, že naše přírodní koupaliště zůstane zachováno ve stejném
režimu. Vždyť koupající i rybáři našli za léta společného soužití rozumný způsob využití rybníka. Tak jako všude se najdou lidé
jak pořádkumilovní, tak i „špindíry“. A ani rybáři nejsou výjimkou.
Jsem rybář a nerybařím jenom na
koupališti. Mohu proto potvrdit,
že naše novoměstské koupaliště je
z volně přístupných rybníků nejčistší. Jak jeho okolí, tak i vodní
plocha.
Psi jsou již mnohokrát popisované téma. Chyba není ve psech, ale
v lidech.
My, majitelé psů, přece za psa
odpovídáme. Je jedno, jestli je to
pejsek nebo hafan. Na druhé straně mordy vyjde oběma stejný produkt a pokud ho po svém psovi
neodstraníme, tak na pláži koupaliště nebo kdekoliv jinde se budeme setkávat s pozůstatky po psech.
Na závěr jeden postřeh. Jednou
jsem upozornil majitele, že pes vykonal potřebu na chodníku. Odpovědí se mi dostalo - vždyť je
to malý pes a tím i malé h….ko, a
proto se nemusí uklízet.
za SNK- obce
Ladislav Sochor
zastupitel města
Na novoměstském koupališti je vyhlášen rybářský revír, který ustanovuje kraj. Na tomto revíru je možné vykonávat rybářské
právo. Revír obhospodařuje Moravský rybářský svaz o. s. místní
organizace Nové Město na Moravě. Zarybnění tohoto revíru určuje ministerský dekret, který vydalo Ministerstvo zemědělství. Tento
dekret určuje druhy ryb a jejich
množství, které se do tohoto revíru mají ročně vysadit. Toto stanovené zarybnění musí organizace
dodržet. Ryby se na revíru nepřikrmují, do vody se dostane pouze
to, co mají rybáři na svých návnadách. V období letních prázdnin
mají rybáři zákaz lovu od 11.00
do 18.00, lov z pláže je celoročně
zakázán. Jednou za čtyři roky se
nádrž vypustí, zkontroluje se stav
hráze a výpustního zařízení a odloví se přemnožená obsádka bílé
ryby. Myslím si, že stanovená rybí
obsádka nenarušuje kvalitu vody.
Faktory, které ovlivňují kvalitu
vody, jsou především naplavené
sedimenty ze zemědělské činnosti, jejichž vrstva dosahuje u výpus-

ti až 1 metr. V naplavených sedimentech jsou uloženy organické
látky, které jsou živinami pro vodní fytoplankton. Proto dojde po
prohřátí vody k rychlému nárůstu vodního květu. Dalším faktorem, který ovlivní kvalitu vody, je
nedostatek přítokové vody hlavně v letním období, kdy je sucho,
a proto nedochází k obměně vody.
Pro zlepšení kvality a čistoty vody
by bylo vhodné nádrž do budoucna odbahnit.
Pro návštěvníky tohoto krásného
koutu přírody by se mělo vybudovat
vhodné sociální zázemí a také možnost občerstvení. Do budoucna by
měl městský úřad stanovit pravidla
provozu pláže, která nastaví podmínky pro návštěvníky. To znamená
i zákaz vstupu psů na pláž.
za ČSSD
Josef Brůna
zastupitel města
Přírodní koupaliště které máme,
je darem, kterého si moc nevážíme. Za ta léta, místo toho, aby
vzkvétalo, chátrá. Stalo se prostředím, které je zdevastováno a je dokonce zdrojem soudních tahanic.
Rozhodnutím zastupitelstva města byl započat první krok. Navrátit
přírodní koupaliště do přirozeného přírodního stavu, aby sloužilo
občanům Nového Města na Moravě a jeho návštěvníkům.
Určitě najdu souhlas a podporu k zamezení volného pohybu a
přístupu psů. Majitelé psů si musí
uvědomit, že nikdo nebude nadšen pobytem mezi psími výkaly.
Rovněž přítomnost psů mezi koupajícími se lidmi není z hygienického hlediska možná. Tato dosud
vžitá praxe má za následek, že se
lidé takovému místu vyhýbají.
Tento přírodní areál se může stát
další lokalitou, kde lze objevovat
pomalu mizející nedotčenou krajinu. Bude záležet na tom, jak nastaví laťku nový vlastník. Určitě najde pochopení u těch, kteří si přejí
zase koupaliště a jeho okolí spojené s kusem krásné přírody.
Domnívám se, že by měl být
zpracován výhled na regeneraci celého areálu. Náletové dřeviny
na březích a hrázi neslouží právě
k okrase. Určitě by našel odezvu
u rybářů, kteří mohou svou zálibu provozovat prakticky na okraji
města. Vše je otázka vzájemné tolerance a pochopení.
S celkovým pohledem souvisí
i přístupová komunikace a s tím
spojené parkovací plochy. Současný stav je neutěšený a odpovídá zanedbanosti celého areálu.
Vzhledem k zahájené výstavbě rodinných domů doporučuji spojit
tento celek s komunikací navazující na přístup ke koupališti.

Nové Město na Moravě má několik neopakovatelných výtvorů
přírody, které jiná města nemají. Novoměstské koupaliště je jedním z nich.
za KSČM
Ing. František Skalník
předseda MO KSČM
Svůj příspěvek k problematice
novoměstského
koupaliště začínám z širšího pohledu na
věc, která se
týká celkového hospodaření s vodou a čistotou
vod na horních tocích v ČR. První
kroky v této otázce zde v N. Městě byly učiněny a je chvályhodné,
že všechny rybníky v místním katastru byly revitalizovány až na jeden, to je Zichovec (Líbalák). Protože jsem viděl, jak vypadá voda
znečištěná sinicemi na Přehradě
v Brně, Plumlově, Luhačovicích
a Máchově jezeře, musím konstatovat, že ani jeden rybník včetně
koupaliště není sinicemi znečištěn,
i když hygiena doporučuje koupání na vlastní nebezpečí. Přesto je
třeba brát v úvahu, že se sinice vyskytují, a nutností je jejich výskytu
zamezit. Jak toho docílit u koupaliště? Využít možnosti přírodních
filtrů nad předehřívákem tím, že
se rozvodní přítok, nechá se protékat mokřadem osázeným vodními rostlinami, které odeberou
vodě přebytečné živiny. Obdobně je třeba zamezit průniku přívalových vod ze strany rybníčka po
Rychtářovcem, kde se malý potůček mění v řeku. Tyto vody svést
pod koupaliště do dalšího přírodního mokřadu pod hrází koupaliště. Pro čistotu vody v koupališti je
naprosto nezbytné upravit vodní
režim tak, aby každý rok byla voda
upuštěna tak, že bude plážová část
bez vody a vystavena mrazu přes
zimu. Každé dva roky nechat vymrznout celou plochu koupaliště.
Písek v brouzdališti pro děti nahradit inertním pískem.
Připravuje se investiční akce, kte-

rá má nahradit odstraněný původní objekt. Nová stavba by měla vypadat tak, jak v mé paměti utkvěla
stavba p. Stehlíka nad Medlovem
včetně šaten a soc. zařízení. Rekreační část pláže by měla mít skluzavky, pískoviště, přírodní sprchy
a malý přírodní potůček, na němž
by se vyřádily děti.
Koupaliště jako rekreační objekt
by měl sloužit ke koupání, ale i rybářům. Ryba vodu neznečišťuje a
je vizitkou čistoty vody. Předpokladem je dodržení režimu vymrzání, ale i úprava protějšího břehu,
který nepatří k takovým, který by
prostředí zdobil. Jsem pamětníkem
skutečnosti, že Bobrůvka byla plná
ryb až po rokytenský Rychtářovec.
V potoku byly vranky, ale i piskoři,
mřenky, které užitkové rybě, pstruhům, sloužily k potravě. K diskuzi dávám podnět. Je možné oživit
Bobrůvku protékající městem rybami tak, aby v ní ryby byly, žily, množily se, přirozeně zemřely nebo byly
obětí predátorů? Hlavně, nestaly se
předmětem lovu. Jako příklad uvádím Bečvu v Rožnově, Loučku v Litomyšli, kde návštěvník může vidět
živou rybu velkých rozměrů a kochat se pocitem z živé a čisté vody.
Závěrem chci říci, že celý areál
koupaliště je jedinečný a nenahraditelný. Živou čistou vodu nelze
nahradit žádným umělým bazénem s chemicky upravovanou vodou. Vyskytne se otázka, zda areál
oplotit, nebo nechat volně přístupný. Přikláním se k variantě volné přístupnosti s dozorem, který
by zamezil výstřelkům proti dobrým mravům. Předpokládám, že
se tím vyloučí vandalismus, poškozování veřejného majetku, ale
že i účastníci, lidé na vycházce pochopí, že na pláž není možné vodit
psy, není možné je koupat ve vodě,
že kola cyklistů budou na vyhrazeném místě a není možné je ve vodě
umývat, a že každý účastník bude
dodržovat čistotu prostředí. Za
předpokladu, že se podaří vybudovat objekt, v němž se lidé budou
moci občerstvit, stane se celý areál vyhledávaným rekreačním zařízením a opět dojde k jeho zaplnění
spokojenými lidmi.

DESATERO PROBLÉMŮ Zdravého Města Nové Město na Moravě

Přijďte na veřejné projednání
„CO V NAŠEM MĚSTĚ ZMĚNIT, ABY SE NÁM LÉPE ŽILO“
a diskutujte s námi na témata:
- Volný čas, kultura, sport,
společenský život
- Vzdělávání
- Životní prostředí
- Podnikání

- Sociální oblast, bydlení, zaměstnanost
- Veřejná správa, rozvoj města
- Doprava a dopravní situace města
- Zdravý životní styl, zdravotní služby
-

KDY: pondělí 3.5.2010 v 16 hod.
KDE: Přísálí Kulturního domu,
Nové Město na Moravě

Zdravá Města, obce, regiony
České republiky

ZDRAVÉ MĚSTO
Nové Město na Moravě

Městská knihovna obnovila činnost již 19. dubna. Pravidelní čtenáři dostali i osobní pozvání do své
elektronické pošty. V nově nablýskaných sálech přibylo za rok do regálů tolik nových knih! Pro dospělé i
pro děti.

Zastupitelstvo města
XXVII. řádné zasedání
zastupitelstva města
se koná 4. května 2010
zasedací síň MěÚ
program na www.nmnm.cz
Hovory s občany od 15,30 hod.
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 h
12:30 – 17:00 h
Čt
8:00 – 14:00 h
Město Nové Město na Moravě
pořádá
v pátek 7. 5. 2010
na Vratislavově náměstí
od 8.00 hodin tradiční

novoměstský jarní trh
K vidění i zakoupení budou
různé druhy zboží (ze dřeva, skla,
keramiky, textilu i jiných materiálů), jakož i ukázky řemeslné lidové tvorby.
K ochutnání i občerstvení budou pro návštěvníky připraveny
různé pochutiny a nápoje.
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110 let organizovaného včelařství na Novoměstsku VIII.
V teplejších dubnových dnech
jste se už možná setkali s poletujícími včelami. Na větší množství jste mohli narazit v době takzvaného vyprášení. Pro včely to
byl dlouho čekávaný okamžik.
Po dlouhé zimě, kterou strávily
v chomáči v úlech, vyletěly hromadně ven, aby vyprázdnily svůj
výkalový vak. Pro každého včelaře a potažmo pro včelstvo pak
bylo v tomto období důležité
zjistit, zda zimu přečkala matka.
To se pozná zejména pohledem
na česno (vchod do úlu). Pokud
tudy přilétají včely s pylovými
zásobami, znamená to, že matka ve včelstvu je a připravuje se
k plodování. V dubnu také začaly včely nosit první nektar, který
jim poskytly především kvetoucí jívy. Včelstva jsou nyní v očekávaní největší snůšky. Vydatnou
pastvu by jim měly poskytnout
zejména kvetoucí louky a ovocné stromy.
Dnes se znovu vrátíme k některým zajímavým údajům, které jsou zapsány v Kronice Základní organizace Českého svazu
včelařů v Novém Městě na Moravě. Ustavující schůze se konala 13. prosince 1900 ve 13 hodin
v Hotelu Panský dům a bylo na
ní přítomno 13 účastníků. Schůzi řídil Josef Koněrza. Ten mimo
jiné seznámil přítomné se Stanovami Pobočného spolku včelařského v Novém Městě, které byly
schváleny výnosem c.k. místodržitelství v Brně dne 14. září 1900.

PETMEN 2010
Tradiční úklid cest a příkopů
Novoměstska.
Koná se 5. května od 10 hodin,
sraz před hospodou U Janečků
na Kadově.
info: 608 617 234

Za členy spolku bylo přihlášeno
těchto devatenáct včelařů: Josef
Pohanka – řídící učitel v Rozsochách; František Koudela – řídící učitel v Německém Rudolci;
František Štourač – řídící učitel
ve Vysokém; Josef Krejčí – řídící
učitel v Radešínské Svratce; Josef
Koněrza – správce školy ve Slavkovicích; Adolf Pokorný – řídící
učitel v Novém Veselí; Vincenc
Chládek – správce školy ve Věcově; Jan Fendrych – správce školy
ve Věcově; Václav Špona – správce školy v Bohdalově; Josef Fišer

– rolník v Chroustově; František
Kuda – rolník ve Vítochově; Josef Německý – pekař v Novém
Městě. Včelařský spolek založený
v Novém Městě zahrnoval svou
působnosti celé hejtmanství Novoměstské.
Petr Hladík ZO ČSV Nové
Město na Moravě

Recept pro vás – dnes něco na gril: Grilované roštěnky Texas
4 roštěnky, 1/4 hrnku medu, 4 stroužky česneku (utřené), 1 lžička soli, 1
lžička hrubě mletého pepře, 2 lžičky hořčičného prášku, 2 lžičky chilli.
Do každé roštěnky vetřeme lžíci medu a koření. Necháme odležet půl
hodiny a grilujeme.

JARO VRCHOVINĚ ZATÍM SVĚDČÍ
Nejvyšší krajská fotbalová soutěž
mužů – krajský přebor, má za s sebou čtyři odehraná kola. SFK Vrchovina je zatím bez ztráty kytičky,
postupně porazil Okříšky 2:0, Mor.
Budějovice 4:3, St. Říši 2:0, a Herálec 1:0. Získal plný počet 12 bodů a
pyšní se, jako lídr soutěže, náskokem 12 bodů před Polnou a Havl.
Brodem. Trenérské duo Richard
Zeman a František Smetana naplánovalo přípravu od 8. ledna 2010
a splnilo počet přípravných zápasů
i tréninkový plán. V širším kádru
trenéři vyzkoušeli v těchto zápasech 22 hráčů. Z podzimního kádru odešli Václav Pohanka (hostování Žďár,), Pavel Bukáček a Lukáš
Wolker (do B týmu). Naopak přišli
Pavel Smetana (z FC Slovan Liberec), Jakub Skryja (z B týmu), Libor Polnický (z dorostu). „V sou-

časné době se nám vrací poctivá
desetiletá práce s mládeží, máme
z čeho čerpat,“ říká místopředseda
klubu Roman Wolker.
Čím dál více se začíná hovořit o
postupu do Moravsko-slezské divize. „Stále se však hraje o 33 bodů,
je před námi mnoho těžkých kol,
musíme jít zápas od zápasu,“ dodává Roman Wolker. Lídra čeká
zápas doma s Havl. Brodem a
hned na to zajíždí dvakrát ven, do
V. Bíteše a Jemnice.
Klub vidí stále prioritu ve výchově mládeže, aby děti a následně i
rodiče byli s činností a náplní spokojeni. „Více musíme zapojit rodiče, bez jejich pomoci a fandovství
bychom to nezvládli,“ říká Roman
Wolker a dodává: „V dnešní složité ekonomické situaci není vůbec
lehké shánět sponzory.“

Další týmy klubu dělají také radost, ženy vedou divizi, stejně tak i
žáci v krajském přeboru, kteří mají
na postup do žákovské divize. Dorost a rezerva mužů jsou zatím v
klidných vodách středu tabulek.
Naši benjamínci – přípravka svoje
jarní soutěže teprve rozjíždí.
Klub zřejmě opustí stávající stadion. „V žádném případě nebude
Vrchovina bránit v rozvoji našeho
města,“ říká Roman Wolker a dodává: „Náš klub se musí také rozvíjet, chybí nám tréninkové plochy.
Kabiny, které byly vystavěny v roce
1970, se zázemím již k naší činnosti nestačí.“
Více informací najdete na http://
sfkvrchovina.nmnm.cz
Roman Wolker, SFK Vrchovina
(barevné foto týmu A na poslední straně)

Orelský kvalifikační turnaj ve stolním tenise – Ivančice u Brna
Dne 10. dubna se hráči stolního tenisu jednoty Orel z Nového
Města na Moravě zúčastnili orelské kvalifikace v Ivančicích u Brna.
Turnaje se účastnilo celkem 26
hráčů z okresního, krajského přeboru, divize a jeden z ober ligy.
Mezi nimi si zahráli: Stanislav Lu-

ZAMYŠLENÍ…
Tak nám nastalo jaro, roztály poslední zbytky sněhu a najednou se
objevilo, co po sobě zanechali občané, kteří jsou lhostejní k přírodě
a k prostředí kolem sebe. Stačí se
jenom podívat, příkopy a odpočívadla u silnic jsou plné odpadu,
který tvoří většinou PET láhve,
dokonce i ojeté pneumatiky a další plastový odpad. Kdyby silničáři
každý rok po jaru tento odpad nevysbírali, byly by tyto příkopy po
určité době plné až po okraj. Nejhorší je, že netrvá dlouho a odpad
se začne znovu hromadit. Tímto bezohlední občané přidělávají práci druhým, kazí vzhled krajiny a narušují životní prostředí.
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– správce školy v Pivnicích; Alois
Benč – správce školy v Dlouhém; Josef Šouba – správce školy ve Vlachovicích; Antonín Lorenc – učitel v Německém; Karel
Peňáz – učitel v Březí; František
Ptáček – rychetník ve Vlachovicích; Cyril Krejčí – rolník v Německém Rudolci; Bohuslav Fišar

Někteří jedinci jsou tak troufalí,
že naloží svůj odpad a vyloží ho
na kraji lesa či pole, čímž způsobí
velikou radost vlastníkovi, který
musí na své náklady tento odpad
zlikvidovat. Tento nešvar je nepochopitelný v době sběrných dvorů a kontejnerů na tříděný odpad.
Přál bych si, abychom si do budoucna zachovali čistou a nenarušenou krajinu pro další generace. Myslím si, že prostředí kolem
nás je obrazem vyspělosti lidské
společnosti. Bohužel si tento článek zřejmě nepřečtou jedinci, kteří toto způsobují. Ale někde se začít musí…
Ladislav Sochor, zastupitel města

keš, Jan Brezáni, Marek Miko a Jiří
Svoboda.
Jak turnaj probíhal ?
Bylo několik skupin z toho postupovali první dva hráči ve skupině do pavouka na jednu porážku. Hrálo se na tři vítězné sety po
dvou podání. Jen osm nejlepších

hráčů postupovalo do státního finále.
Turnaj se vydařil velmi dobře,
všichni se zahráli pěkně. Nadarmo
se neříká: „Sláva vítězům, čest poraženým“. Vítězům samozřejmě srdečně blahopřejeme a hodně štěstí
ve státním finále.
S. Lukeš

Běh Korunou za korunu
11. ročník, 11. 4. 2010
TJ Nové Město na Moravě – oddíl atletiky a KAS Vysočina
Z výsledků:
Žákyně 03 a ml,
800 m
1. Hradilová Jolana 04 NM
Žákyně 01-02
800 m
1. Slonková Marta 01 NM
Žákyně 99-00
800 m
1. Pulgretová Kateřina 99 NM
Žákyně 97-98
800 m
1. Jančíková Karolina 98 NM
Žákyně 95-96
1600 m
1. Papežová Martina 95 M
Dorostenky 93-94
600 m
1. Nováková Lada 93 HB
Ženy 92 a st.
1600m
1. Janoušová Radka 92 NM
Žáci 03 a ml
800 m
1. Slonek Ondřej 03 NM
Žáci 01-02
800 m
1. Kabrda Josef 01 NOVES
Žáci 99-00
800 m
1. Šorm Jakub 00 NM
Žáci 96-97
800 m
1. Musil Čeněk 97 HB
Žáci 95-96
1600 m
1. Beneš Viktor 96 NM
Dorostenci 93-94
3200 m
1. Janů Jan 93 HVPAR
Veteráni
3200 m
1. Veselský Martin 69 NM
Junioři a muži
3200 m
1. Kourek Lukáš 88 NM

4:01
3:01
2:40
2:52
5:31
5:02
5:02
4:27
3:07
3:00
2:32
5:02
9:53
10:15
8:45

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky v roce 2010

ZMĚNA VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ!!!
Starostka města Nové Město na Moravě podle ust. § 14c písm. a) a §
15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, oznamuje
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky proběhnou ve dnech 28. a 29. května 2010, a to v pátek dne 28. 05. 2010
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 29. 05. 2010 od 8.00
hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb je:
ve volebním okrsku č. 1
volební místnost v přízemí Domu s pečovatelskou službou, Žďárská 68,
Nové Město na Moravě pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici Mendlova, Pavlovova, Purkyňova, Vlachovická, Žďárská (č.p.
61, 68, 70, 71, 72, 74, 80, 86, 89, 95, 309, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720,
721, 722, 723, 990)
ve volebním okrsku č. 2
volební místnost v Obřadní síni Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě pro voliče, kteří jsou
přihlášeni k trvalému pobytu v ulici Blažíčkova, Brněnská, Horní dvůr,
Jamborova, Jánská, Komenského náměstí, Nečasova, Němcova, Německého, Palackého náměstí, Petrovická, Podlouckého, Pod Novoveskou silnicí, Vratislavovo náměstí, Žďárská (č.p. 35, 36, 37, 39, 40, 41, 45, 46, 47,
49, 50, 83, 84, 85, 332)
ve volebním okrsku č. 3
volební místnost v přízemí hlavní budovy Základní školy Nové Město
na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou (tzv. I.
základní škola), Vratislavovo nám. 124, Nové Město na Moravě pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici Budovatelů, Hornická, Masarykova
ve volebním okrsku č. 4
volební místnost v 1. patře (velký přednáškový sál) Kulturního domu
Nové Město na Moravě, Tyršova 1001, Nové Město na Moravě pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici Čapkova, Hájkova, Kárníkova (mimo č.p. 981, 982, 984, 1118), Luční, Mrštíkova, Nádražní, Nezvalova, Soškova, Vančurova, Wolkerova (mimo č.p. 1116,
1117)
ve volebním okrsku č. 5
volební místnost v přízemí (tzv. gobelínový salónek) Kulturního domu
Nové Město na Moravě, Tyršova 1001, Nové Město na Moravě pro voliče,
kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici Drobného, Horní, Křičkova, Malá (č.p. 173, 181, 182, 188, 189, 856), Mírová, Smetanova, Výhledy
ve volebním okrsku č. 6
volební místnost v přízemí (místnost č. 7) hlavní budovy Základní školy
Nové Město na Moravě, Leandra Čecha, okres Žďár nad Sázavou (tzv.
II. základní škola), Leandra Čecha 860, Nové Město na Moravě pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici Bělisko, Dukelská, Leandra Čecha, Lesní, Makovského, Na Výsluní, Polní, Radnická, Sportovní,
Šimkova, Školní, Štursova, U Jatek, Veslařská, Zahradní
ve volebním okrsku č. 7
volební místnost v 1. patře (malý přednáškový sál) Kulturního domu
Nové Město na Moravě, Tyršova 1001, Nové Město na Moravě pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici Křenkova, Malá (č.p.
156, 157, 159, 161, 192, 193, 195, 196, 302, 306, 747), Monseova, Tyršova
ve volebním okrsku č. 8
volební místnost v přízemí budovy odloučeného pracoviště Základní
školy Nové Město na Moravě, Leandra Čecha, okres Žďár nad Sázavou
(tzv. II. základní škola) – Pohledec, Pohledec 43, Nové Město na Moravě pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části Pohledec
ve volebním okrsku č. 9
volební místnost v obecním domě Maršovice, Maršovice 80, Nové Město
na Moravě pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici Bezručova, Kárníkova (č.p. 981, 982, 983, 1118), Maršovská, Nad Městem,
Wolkerova (č.p. 1116, 1117) a v místní části Maršovice
ve volebním okrsku č. 10
volební místnost v patře obecního domu Rokytno, Rokytno 49, Nové

Město na Moravě pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v
místních částech Rokytno a Studnice
ve volebním okrsku č. 11
volební místnost v patře obecního domu Jiříkovice (hasičská zbrojnice),
Jiříkovice 62, Nové Město na Moravě pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části Jiříkovice
ve volebním okrsku č. 12
volební místnost v přízemí Kulturního domu Slavkovice, Slavkovice 79,
Nové Město na Moravě pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části Slavkovice
ve volebním okrsku č. 13
volební místnost v přízemí obecního domu Hlinné, Hlinné 46, Nové
Město na Moravě pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v
místní části Hlinné
ve volebním okrsku č. 14
volební místnost v obecním domě Petrovice (KD), Petrovice 71, Nové
Město na Moravě pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v
místní části Petrovice
ve volebním okrsku č. 15
volební místnost v budově Domu dětí a mládeže, Olešná 25, Nové Město na Moravě pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části Olešná.
3. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
4. Voliči předstupují před okrskovou volební komisi nebo zvláštní
okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti.
5. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a
státní občanství České republiky platným občanským průkazem
nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky anebo cestovním průkazem.
Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu nebo zvláštního seznamu obdrží od okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče mu
okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak
označené hlasovací lístky jiné.
6. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
7. Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu dodatečně a umožní mu
hlasování. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz.
8. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi,
která jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu a voliče do tohoto
výpisu dopíše.
9. Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny před
dnem konání voleb.
10. Volič po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků
vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do
úřední obálky 1 hlasovací lístek.
11. Volič může na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky,
zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů
dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na
posuzování hlasovacího lístku vliv.
12. Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před
okrskovou volební komisí do volební schránky.
13. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise
hlasování neumožní.
Zdeňka Marková
starostka města
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TÁBOŘENÍ S GOHIRALEM
otázka č. 3

Městská policie informuje
Zima skončila. Nebýt nečistot a
odpadků v ulicích, nikdo by si na
zimu už nevzpomněl. TS služby
si letos s úklidem pospíšily a zdá
se, že nic krom počasí již nebrání
tomu, abychom si začali vychutnávat první jarní dny. Škoda jen,
že vlastní zametání ulic je komplikováno některými neukázněnými řidiči. Stále se totiž najdou
tací, kteří se domnívají, že se opět
najde někdo, kdo jejich auto ručně podmete a okolí vyčistí. Stále
jsou tací, kteří do poslední chvíle čekají, že je strážník osobně navštíví a požádá, aby již konečně s
vozidlem odjeli. Po peripetiích a
neblahých zkušenostech z minulosti se v letošním roce Městská

Délka letošní zimy
I když se nám zdála letošní zima
– z hlediska sněhové pokrývky –
velice dlouhá, ve skutečnosti tomu
tak ve srovnání s minulými roky
nebylo. Za posledních dvanáct let
byla sněhová pokrývka zde v N.
Městě následující:
1999
123 dnů
2000
101 dnů
2004
101 dnů
2006
138 dnů
Letošní zima měla sto dnů.
Ostatní roku to bylo méně než
sto. Nejméně v roce 2007, pouze 36 dnů bylo se sněhovou pokrývkou. Obdobné rozdíly jsou i
v měsíčních srážkách. Měsíc duben mívá pravidelně nejnižší spad
srážek. V roce 2007 to bylo pouze
0,3 mm na m2
Oldřich Pojezný
TJ Nové Město na Moravě
pořádá
TENISOVOU ŠKOLIČKU
pro děti od 6 do 12 let
začínáme 3. května
v 15,00 na
tenisových dvorcích
dále pak PO a ČT
od 15,00 do 17,00
info 604 484 998

policie ve spolupráci s pracovníky MěÚ a odtahovou službou rozhodla vozidla z ulic odtáhnout. Za
první dva dny bylo odtaženo celkem devět vozidel. Na výsledku je
to znát.
Naší snahou není a nebylo řidičům komplikovat život. Chceme
jen majitele vozidel odstavených
na ulicích požádat, aby se sledováním dopravního značení (které mimochodem je a bude vždy
umísťováno na komunikace v zákonném předstihu) vyhnuli nepříjemnostem.
Vozidla je přitom třeba přemístit tak, aby v době vyznačené na dodatkové tabulce byl čištěný úsek zcela prázdný. Pokud z
nějakých důvodů nemůže majitel
sám s vozidlem odjet, doporučujeme požádat známého, rodinného příslušníka, aby s vozidlem
odjel. Smlouvání a dohadování ničemu a nikomu neprospějí a navíc úklid se tím jen zpozdí. Každému doporučujeme, aby
si udělat představu, kam své vozidlo přesune, neboť přejet s vozidlem na trávník, či ucpat chodník
není žádné řešení a může být tolerováno snad jen u osob s pohybovým postižením, a to jen zcela
výjimečně. Věřím, že u naprosté
většiny občanů najdeme pochopení, vždyť čištění ulic ve stejném rozsahu bývá pouze několikrát do roka a vlastní práce trvají
jen několik hodin. Těm, kteří mé
rady již dnes berou za samozřejmost, bych chtěl poděkovat.
Petr Gregor, velitel MP

Jarní výstava
drobného zvířectva
a exotických ptáků
okresní expozice
chovných samců králíků
Výstaviště ZO ČSCH N. Město
za nádražím ČD
so 8. 5. 13 – 18
ne 9. 5. 8 – 15

Jak jsme říkali malému rybníčku u silnice mezi Podolím a Radešínem ?
(Pátrejte u starších Podoláků.)

Dům dětí a mládeže Klubíčko
Nové Město na Moravě
vás zve na červnovou víkendovou akci: Call of Duty
- pro kluky a holky ve věku 9-16 let, kteří mají rádi dobrodružství
- Už se těšíte na začátek prázdnin, ale nemůžete se dočkat? Zažijte s námi
prázdniny už o trochu dříve.
- Kdo z vás by neznal PC hru Call of Duty. Sami jste ji jistě hráli anebo jste
o ní alespoň slyšeli. A právě na motivy této hry se bude odehrávat naše víkendová akce. Čeká na vás několik misí, včetně jedné noční, kde budete
muset prokázat svoji odvahu.
- pestrý repertoár všemožných i nemožných her, takže se nemusíte bát, že
byste se byť jenom chvíli nudili.
25. - 27. června, cena 390 Kč, přihlášky přijímáme do 20. června
Bližší informace: info@klubicko.eu

Firma E.ON informuje o přerušení dodávky el. energie:
3. 5. 7 – 15,30 hod ul. Tyršova od KD č. 1001 a bytového domu č. 144 po
č. 854 a 726 včetně, ul. Křenkova (mimo č 900 – 902), ul. Monseova, Komenského nám. 1002, 1003, 1341 (kostel) 999 (bývalý Meinl + automat na
mléko), ul. Masarykova č. 133 a 135

Stomatologická pohotovostní služba
Ošetření je poskytováno v době 9 – 12 hod.
1.5. MUDr. Stalmachová, Vír 172, 2. 5. MUDr. Fialová, nám. Republiky
65 ZR, 8. 5. MUDr. Peňázová, Vratislavovo nám. 12, NM, 9. 5. MUDr. Janoušek, U Hřiště 552, Měřín, 15. 5. MUDr. Havlíčková, Radostín n.O. 71,
16. 5. MUDr. Fillová, 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

INZERCE
• Pronajmu byt 3+1 v centru NM,
klidná lokalita. Kontakt: 604 926
426
• Pronajmu byt 3+1 v OV v NM,
nová kuchyně, dlouhodobě, tel.
776 67 25 26
• Pronajmu byt 2+1 v NM, část.
zařízený, tel. 733 328 856
• Prodám korbu k hlubokému kočáru X-lander. Typ X-pram, model
2009, barva red (červená). Použítel./fax:
615 270

se koná ve čtvrtek 20. května 2010
v tělocvičně gymnázia v Novém Městě na Moravě od 14.45 do 16.45 h.
Přijímají se děvčata ve věku 5 - 15 let.
Cvičební úbor sebou!
Náhradní termín: 3.června 2010

Základní umělecká škola Jana Štursy
v Novém Městě na Moravě
zve zájemce o studium na talentové zkoušky do všech oborů, které se
uskuteční ve středu 26. května 2010 v době 14: 00 – 17: 00 hod. v prostorách ZUŠ.
Zkoušky do hudebního a tanečního oboru budou probíhat v budově na
Vratislavově nám., do výtvarného a literárně dramatického oboru v budově na Monseově ul.
Pro ty, kteří se nemohou dostavit, je určen náhradní termín: 9. 6. 2010
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ČARODĚJNICE
% létající přání tzv. lampion štěstí
% pískoviště, bazénky a skluzavky

Talentový průzkum do MAŽORETEK

pořádá

www.fitclubida.cz

vaná půl roku. Cena dohodou. Tel.
608 461 419
• Hledám pronájem chatky se zahrádkou, nebo zahrádky v NM. tel.
776 031 925
• Prodám cvičební stroj King Gym
Comfort Deluxe, cena 1800 Kč, v
záruce do dubna 2011, inf: kr.libor@seznam.cz, 608 124 508
• Nabízím pronájem bytu 1+1 v
NM. Možno se zařízením. tel. 737
179 844

FITNESS
KONGRES

pro lektory i širokou veřejnost
15. 5. sobota - SPORTEN TIME
–Nové Město na Moravě
podrobné informace na www.fitclubida.cz, přihlášky na idaskovic@centrum.cz, 775 665 657
Ida Kršková vás zve do Chorvatska – Umag 2010:
termíny: 2. – 11. července
a 9. – 18. července,
dítě do 14 let zdarma, další info
na www.fitclubida.cz.

Zdravotní sestra
hledá práci (10 let praxe u lůžka a 5 let ambulantní složka).

tel. 608 384 566

Kadeřnictví

Jaroslava Mužátková
Masarykova 1498 (hotel DUO)
tel: 603 708 705

Zahradnictví Nové Město na
Mor. nabízí: sadbu květin, zeleniny, vazby, projektování zahrad.

AKCE v pátek a sobotu v Květince na nám. Palackého SLEVA
na vybrané druhy řezaných květin. Prodej svíček, upomínkových předmětů, substrátů, hnojiv a sadby.

Hledám ke koupi RD
či pozemek v Novém
Městě na Moravě, na
náměstí či v klidné
lokalitě. R. Šebela, tel.
604 215 988

nabízíme
výstavbu rodinného domu
s bezplatným vyřízením dotace
z programu „Zelená úsporám“
Kontakt: tel. 724 143 323 Ing. Kutra

!!!! Obrazy !!!!
Koupím obrazy
krajiny od malířů:
Jambor Josef
Josef Ullmann
Blažíček Oldřich
Bohdan Lacina
I jiné význačné malíře
Čestné jednání, platba hotově.
Tel: 777 75 75 00

STAREDO s.r.o.

Maršovská 1358, Nové Město na Moravě 592 31
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STAREDO s.r.o.

Maršovská 1358, Nové Město na Moravě 592 31

AUTOŠKOLA ČERNÝ

92

nový výtah a balkon. Cena 1,7 mil.
Kč. Telefon 737 476 807.
• Prodám byt 5+1 na ulici Luční
s velkou garáží a 2 sklepy. Tel: 606
725 505
• Prodám kombinovaný kočárek JERRY(taška dítě + hluboký
+ sporťák), překlápěcí a výškově
nastavitelná rukojeť, konstrukce chromovaná s výztuhou proti zatáčení, bouda s kapsou,
kšiltem a odvětráním, kola nafukovací, nákupní košík prostorný a vyztužený, odvětrávání
boudy síťkou, odpínatelný zadní díl boudy. Výborný stav, barva oranžovo-béžová, po 1 dítěti.
Cena 2,5 tis. Kč, sleva dohodou.
Tel.: 608 821198
• Prodám velký desetiramenný
křišťálový lustr. Foto možno zaslat
mailem. Cena 2,5 tis. Kč

7

• Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, neplatné bankovky, tuzexové bony, losy, akcie, celé
sbírky - větší množství - pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny, po domluvě přijedu. Info na tel. 724229292
• 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
• Prodám dvouletou fenku Shi-tzu a kvalitní zakázkovou jednolůžkovou postel světlé barvy. Kontakt: 561 027 809
• Vyměním velký městský byt 2+1
v Bystřici za garsonku v NM. tel.
605 04 22 14
• Prodám cihlový byt 4+1 v osobním vlastnictví, ulice Nádražní v
ZR. Nová koupelna, plastová okna,

60

INZERCE

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

Zahájení kurzů na výcvikové skupiny AM, A1, A, B, T, C, E, D
Žďár n. S., Horní 30, hotel FIT - od 15 hod.: 11. 5., 27. 5.
N. Město na Mor., Vratislavovo nám. 116 - od 15 hod.: 10. 5.
Prázdninové kurzy:
Žďár n.S. 10. 6. (od 15 hod.)
N. Město na Mor. 15. 6. (od 15 hod.)
Svratka 11. 6. (od 16. hod.)
Sleva 7 % z ceny 7900 Kč (autoškola skupiny B) s kuponem „Žďárský průvodce“.
Školení pro držitele profesních průkazů
Žďár n.S., Horní 30 - od 8 hod.: 30. 4., 15. 5,. 24. 5., 5. 6., 11. 6.
V brzké době zahájíme vstupní školení pro získání profesního průkazu.

ZZN Hospodářské potřeby
Soškova 1550 Nové Město na Moravě
Vážení zákazníci, upozorňujeme vás na novou sezonní pracovní
dobu.
Od 1. 4. do 30. 9. 2010: po – pá 7,00 – 16,30 so 8,00 – 11,00
Nabízíme široký sortiment:
• zahrádkářské potřeby, hnojiva, postřiky, skleníky, pařeniště, pletiva
• sekačky, Vari, značkové elektronářadí za akční ceny
• hutní materiál
• vše pro stavebnictví, kutily
• pracovní, vycházkové oděvy a obuv
• krmiva pro hospodářské zvířectvo
Pro naši prodejnu přijmeme prodavače – skladníka (práce v prodejně
a s hutním materiálem), ŘP pro vysokozdvižný vozík – výhoda.
kontakt: tel. 566 618 026, mobil vedoucí: 777 250 619

progresivní stavební ﬁrma
přijme do svých řad
zedníky do pracovního poměru
zednické party na živnostenský list

Nástup možný dle dohody
Kontakt: tel. 724 143 323
602 759 575

ZAHRADNICTVÍ U CHLUBNŮ, Žďár n. S. -Vysočany (naproti vjezdu
k zimnímu stadionu, ul. Šípkova 8) tel. 724 960 317
sadba zeleniny, ovocné a okrasné stromy i keře, růže
bylinky, trvalky, jahody, balkonové květiny, pnoucí rostliny
Levně POHŘEBNÍ VAZBA, ÚPRAVA ZAHRAD – PROJEKTY

ČISTÍRNA PEŘÍ PÁROU Burdová – Nové Město na Mor.
-čištění a ušití dek a polštářů s paspulí
-výběr sypkovin se záručním listem
cena: DEKA od 900 Kč POLŠTÁŘ od 250 Kč

AKCE CELÉ JARO ČIŠTĚNÍ ZDARMA!
příjem zakázek: OBUV SLÁMA
Komenského náměstí čp. 135, po až pá 9-17 so 8-11
tel. 721 277 347, 567 318 249
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2010
Neustadt -Glewe

Německo, Meklenbursko
Přední Pomořany
Počet obyvatel: 7.000
www.neustadt-glewe.de
Neustadt-Glewe se nachází na okraji jedné z největších přírodních rezervací a chráněných krajinných oblastí
Meklenburska zvané Lewitz.
Městečko si dodnes uchovalo středověký ráz, nabízí návštěvníkům skutečné
historické skvosty: hrad, zámek, městský kostel v idylické lokalitě, restaurovanou radnici a mnoho hrázděných
domů.
Perlou Neustadt-Glewe je 146 ha velké jezero s písečnou pláží, které zve ke
koupání, plachtění, surfování, veslování i rybaření.

Muži A SFK Vrchovina (k textu na str. 8: Jaro Vrchovině zatím svědčí) 1. řada zleva: Skryja Petr
ml., Němeček František, Mužátko Martin, Smetana František – asistent trenéra, Ing. Michal Jaroslav – předseda klubu. Zeman Richard – hlavní trenér, Skryja Jakub, Kalich Radim, Krupík Jan.
2. řada zleva: Bajer Pavel – vedoucí týmu, Šustáček Ondřej, Zedníček Vojtěch, Skryja Petr st. – 2.
asistent trenéra, Adamec Jindřich, Brambora Dalibor – kustod týmu, Skalník Michal, Dobrovolný
Jan, Tulis Miroslav – masér. 3. řada zleva: Polnický Libor, Skalník Kamil, Buchta Michal, Smetana
Pavel, Smetana Lukáš, Laštovička Ondřej. Chybí: Michal Lukáš, Oros Miroslav, Škorpík Marek, Poul
Ondřej, Fagula Vít.

Nahoře vlevo: Z Orelského turnaje ve stolním tenise. Více na str. 8. Nahoře vpravo:
Dne 11. dubna se běžel Běh Korunou za korunu. Jména nejlepších na str. 8. Foto Dalibor Janouš. Dole vlevo: Koncem března
podpořil Hospicové hnutí – Vysočina benefičním koncertem Jaroslav Svěcený. Dole
vpravo: Kvetoucí květnové louky by měly
včelám poskytnout dostatek pastvy. Foto od
Petra Bartošíka – nejen k seriálu o novoměstských včelařích na str. 8.

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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