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zpravodaj Nového Města na Moravě
zdarma

Desatero problémů
Zdravého města
Nového Města na Moravě
V pondělí 3. května měli novoměstští občané po roce možnost
prodiskutovat nejpalčivější problémy města, seznámit se s postupy a
výsledky, které se uskutečňují k nápravám a úpravám všeho, co se společně vytipovalo jako loňské „desatero“, a pochopitelně vyslovit další
názory a „desatero“ jimi aktualizovat.
Přestože účast veřejnosti nebyla
vysoká, zaznělo mnoho podnětů
pro zlepšení kvality života ve městě a v okolí. Širší veřejnost bude v
příštích týdnech oslovena obdobným dotazníkem, jaký vyšel v Novoměstsku loni v červnu, a bude
moci do stávajícího pořadí problémů zasáhnout.
Aktuálně se jako priority jeví: 1.
komplexní dopravní řešení (posouzení) lokality nad nemocnicí (zastávka, parkování…), 2. chybějící infrastruktura pro regeneraci (bazén,
sauna, whirpool…), 3. dořešení nabídky sociálních služeb - dostavba
DPS, chráněné bydlení…
EJ
Ke Dni Země se v ZŠ L. Čecha
konala ekologická módní přehlídka. Místo látek použili tvůrci oděvů
materiál, který by normálně končil
na skládkách. Bylo se na co dívat.
Více uvnitř listu.

Olympijská vítězka Martina Sáblíková navštívila v sobotu 24. dubna se svým trenérem Petrem Novákem a svým
lékařem MUDr. Liborem Mackem novoměstskou radnici. Více na str. 3.

SLET ČARODĚJNIC V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ
S nápadem uskutečnit v našem
městě slet čarodějnic pro Novoměšťáky přišla mezi seniory vedoucí zahradnictví paní Milena Jirčíková s tím, abychom se do této akce
aktivně zapojili. Protože naši senioři mají smysl pro recesi, spoluprá-

ci jsme přislíbili. Popovídali jsme
si o tom, jak by měl vypadat program celé akce, kdo co zajistí a podobně. Byl to První slet čarodějnic
v Novém Městě na Moravě. Záštitu nad akcí převzala paní starostka Zdeňka Marková. Úzce s námi

spolupracovala pracovnice MěÚ
paní Mgr. Veronika Teplá z odboru školství a kultury. V Novoměstsku byla zveřejněna pozvánka pro
všechny, kteří se rozhodnou se této
akce zúčastnit.
(dokončení uvnitř listu)

Vzpomínka

VZPOMÍNKA NA KONEC VÁLKY V ROCE 1945
V průběhu II. světové války jsem
spolu se starší sestrou Alenou navštěvoval obecnou školu v malebném městečku Českomoravské vysočiny v Novém Městě na
Moravě. Začátkem roku 1945 se
i v našem městě začala projevovat
zvýšená aktivita německých vojenských jednotek. Koncem ledna

Dne 19. května uplyne 10 roků
od úmrtí pana Františka Pařila.
Vzpomínají manželka a synové s
rodinami.

Dne 26. května vzpomínáme 10.
výročí úmrtí paní Jany Hudcové
z Pohledce. S láskou vzpomínají
manžel, dcery s rodinami, maminka a bratr a sestra.

Narození
12. 4. Sabina Juračková
22. 4. Eva Dvořáčková
28. 4. Štěpánka Lukešová

Sňatky
1.května
Nikola Suchnová Branislav Brtko

Úmrtí
21. 4. Viktor Beneš
22. 4. Jiří Tacej

(1920)
(1940)

ZUŠ Jana Štursy
zve své příznivce na:
Koncert ZUŠ (představí se
všechny obory školy), středa 19.
5. v 17:00 hod., Kulturní dům
Kytarový koncert žáků ZUŠ
Úterý 25. 5. 2010 v 18:00 hod.
Horácká galerie
Prezentace učebnice nového stylu výuky kytarové hry za přítomnosti autorů: prof. Jiří Jirmal, Miloslav Mrlík, ilustrátor Jan Hanuš

Kino
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.
19. st ve 20 hodin
Doktor od jezera hrochů
ČR 2010, komedie, 102 min, přístupný, 75 Kč - Příběh slušného,
hodného, ale do dnešního života
se skoro nehodícího doktora.
22. so ve 20 hodin
Prokletý ostrov
USA 2010, mysteriózní thriller,
české titulky, 137 min, nevhodný
do 15 let, premiéra, 70 Kč - Pátrání po šílené vražedkyni na ostrově
uprostřed oceánu.
26. st v 17,30 h
Alenka v říši divů
USA 2010, rodinné dobrodružné fantasy, český dabing, 108 min,
přístupný, premiéra, 75 Kč - Setkání s celou škálou pozoruhodných postav v ohromujícím a fantastickém světě.
29. so ve 20 hodin
Nezapomeň na mě
USA 2010, drama, české titulky, 113 min, nevhodný do 12 let,
premiéra, 65 Kč - Nečekaná láska
musí projít silnou zkouškou způsobenou tragédií v obou rodinách
mladého páru.

Z významných výročí
21. 5. 1940 zemřel v koncentračním táboře v Sachsenhausenu JUDr.
Ivan Sekanina (právník, politik, 70. výročí úmrtí, narodil se 31. 10. 1900
v N. Městě)
26. 5. 1865 se v Černovicích na Ukrajině narodil MUDr. Bedřich Drož
(lékař a vlastivědný pracovník, 145. výročí narození, zemřel 20. 1. 1943 v
Jihlavě)
27. 5. 1895 se v N. Městě narodil Jiří Židlický (malíř, ilustrátor knih, 115.
výročí narození, zemřel 7. 10. 1950 v Praze)
27. 5. 1945 zemřel v N. Městě Rudolf Litochleb (berní ředitel a starosta v N. Městě v letech 1926-1945, 65. výročí úmrtí, narodil se 19. 6. 1876
v N. Městě)
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zabrala naši školu německá armáda a výuka se uskutečňovala v náhradních prostorách lx až 2x týdně formou zadávání a kontrolou
domácích úkolů.
Vzpomínám, jak jsme se zvláštním pocitem sledovali 6. května 1945 vyvěšování československých státních vlajek a nadšení
lidí v ulicích. Toto však bylo záhy
vystřídáno příjezdem kolony německých obrněných vozidel a
pancéřového vlaku a výstrahou
zničení všech domů s vyvěšenými
vlajkami. K vyvrcholení pohybu
ustupujících německých jednotek došlo až 9. května. Do města se valil ze tří stran nepřetržitý
proud ustupující německé armády a v panice pokračoval jedinou
cestou na západ. Náš dům se nacházel o samotě v loukách, vzdálený asi 300 m od této silnice.
Naše dětská zvědavost nám nedala a spolu se sestrou jsme se
vypravili podél této přeplněné
silnice na kopec nad městem, kde
hořela některá odstavená nepojízdná auta. Zde se nám naskytl
celkový pohled na ustupující armádu. Náhle od východu přiletěla letka ruských bojových leta-

del sledujících tento ústup. Když
začala letadla bombardovat město, dostali jsme strach a utíkali
co nám nohy stačily po polích a
loukách směrem k domovu. Náhle kousek za námi vybuchly dvě
bomby a byli jsme rádi, že nás
známý ukryl do svého sklepa.
Ihned po skončení náletu jsme se
vydali k našemu domu. Naši rodiče byli hrůzou bez sebe v pomyšlení, co s námi je. Sestra měla
jedenáct roků a já devět a půl. Tatínka jsme potkali s trakařem, na
kterém svážel k nám domů těžce
raněné ze skupiny lidí utíkajících
před náletem z města do lesa. Bohužel kousek od našeho domu
byli na polní cestě zasaženi výbuchem letecké bomby. Doma leželo několik raněných, kterým naši
rodiče a sousedé poskytovali první pomoc. V ulici hořelo několik
domů, byli i mrtví a těžce zranění obyvatelé. Myslím si, že tyto
ztráty na konci války, kdy už němečtí vojáci nebojovali a jen utíkali před Rudou armádou, byly
zcela zbytečné.
vzpomíná Ing. Karel Švanda
spolu se sestrou
Alenou Albrechtovou

Kulturní dům
20. 5. v 19 h. Screamers naruby – travesti show, vstupné 190, 180 Kč
27. 5. v 19 h. – Zábavně o stáří??? Ale ano!!! uvádějí Aleš Cibulka a Vladimír Hron, vstupné 50 Kč

Klub seniorů
17. 5. Po. — Exkurze do zrekonstruovaného kulturního domu, sraz
před KD ve 14 hod.
24. 5. Po. — Bowling, sraz před penz. Vrchovina v 15 hod.
31. 5. Po. – Příprava na setkání N. Měst Evropy, jídelna DPS 16 hod.

Mateřské centrum Zvoneček při DDM Klubíčko
herna pro děti vždy od 8.30 hod.
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
24. 5. Kulinářská dílna - Vaříme zdravě, rychle pro naše děti.
Vede Kamila Jamborová, vstupné 30 Kč
Pozor, začátkem června bude probíhat v Klubíčku oblíbený bazárek dětského oblečení.

Horácké muzeum
II. světová válka – okupace a odboj na Novoměstsku (do 23. 5.) Výstava
připravená k 65. výročí ukončení II. světové války připomíná toto období
dějin jak v celosvětovém, tak i evropském kontextu, ale hlavně je zaměřena 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 Sněžného, vysílačka partyzánského oddílu atd.). Autorem scénáře a textů této výstavy je Mgr. Aleš Kříž.
„Řada výtvarných příhod ....“
Výstava výtvarného oboru místní ZUŠ Jana Štursy bude k vidění v prostorách muzea ve dnech 28. 5.-27. 6. 2010. Vernisáž, v jejímž průběhu budou slavnostně vyřazeni absolventi tohoto oboru, se koná v pátek 28. 5.
od 16.00 hod.

Martina Sáblíková přijala dne 24. dubna pozvání k návštěvě radnice svého rodného města. Společně s trenérem Petrem Novákem a MUDr. Liborem Mackem vzpomínala na nejnapínavější okamžiky olympijských závodů, vzpomínala na své sportovní začátky, vysvětlila důvody stěhování se do
Velkého Oseku.
Všechny přítomné nechala potěžkat svou zlatou medaili, která váží přes půl kilogramu, do paNa trénink s Martinou Sáblíkovou
mětní knihy města zapsala „Jsem
Kdo přijde v pátek 18. června v
velkém stanu v 18,00 hodin a pohrdá, že jsem se zde narodila.
16,00 hodin do lyžařského areátrvá spolu s doprovodným prograDíky za vše.“ A hlavně – přislíbilu Zlaté lyže k hotelu Ski, bude mít
mem do 21,00 hodiny, je určena
la, že v době setkání Nových Měst
možnost uvidět olympijskou vítězpředevším pro hosty setkání z NoEvropy bude v N. Městě a umožku v rychlobruslení Martinu Sábvých Měst. Zúčastnit se však moní zájemcům, aby u hotelu Ski slelíkovou na vlastní oči. A nejen to.
hou i místní na základě zakoupené
dovali její trénink na kolečkových
Martina přislíbila, že spolu se svým
vstupenky. Cena je 400,- Kč a vstubruslích.
týmem si krátce zatrénuje na zdejpenku je možné získat v Informačším oválu a fanoušci ji tak zažijí příním centru v Novém Městě na Momo v akci. Dnes již světová sporravě do 30. května.
tovní hvězda pak spolu se svým
Podle aktuální statistiky se k nám
trenérem Petrem Novákem pozdrana setkání chystá 940 obyvatel z třiví i hosty z Nových Měst Evropy ve
ceti Nových Měst Evropy. Největší
15. 5., 9,30 h. Stopovaná Vyzkouvelkém stanu.
počet hostů bude z Německa a Rašíte si roli detektiva a společně zaSlavnostní večeře, která začne ve
kouska. O připravovaném prograpátráme po vašich schopnostech
přežít v přírodě. Orientaci prověříme podle azimutu a nebude chyrychle získával nové členy. Na kon„Tento rok se vyznačoval zvlášť
bět plnění různých úkolů. Vhodci roku jich bylo celkem 122. Nohorlivou schůzovou a přednáškoné pro děti od 7 let. Vstupné 40
voměstský spolek se tak rázem stal
vou činností.“ Tak je charakteriKč. S sebou sportovní oblečení,
jedním z největších na celé Morazován v kronice Včelařského spolpohodlnou obuv. V případě nevě. A považte, že zdaleka ne všichni
ku
Novoměstského
rok
1901.
První
příznivého počasí bude náhradní
včelaři z Novoměstského hejtmanrok činnosti spolku. Není se co divit.
program.
ství byli členy spolku. Podle doboNový spolek, jak už to tehdy bývalo,
Otvírání studánek
vých údajů bylo v celém hejtman10. jubilejní
Tři Studně 29. 5. 14 hod.
ství, tedy v okresech Bystřickém,
spojeno s oslavou připomenutí
Zpívánky
Novoměstském a Žďárském, 356
120. výročí narození
včelařů. Přepočítáno na počet oby4. června v 19 hod.
Bohuslava Martinů
vatel se v té době včelaření nejvíaula Gymnázia V. Makovského
vystoupí dětské folklorní soubory
ce věnovali v Křídlech, Mirošově,
Přijďte si zavzpomínat a zazpívat si.
Březí, Unčíně, Strážku a ve Víru.
Nejvíce včelstev, šestadvacet, měl
Josef Bednář z Víru. V kronice je
• Jana Švábová
také záznam o tom, že spolek nebyl
– Pastely, akvarely (do 30. května)
čistě mužskou záležitostí: „2. června 1901 – veřejná členská schůVýtvarná soutěž v rámci divadelního festivalu Sbírka motýlů
ze v Radešínské Svratce za účasti
Soutěž O nejkrásnějšího motýla
58 včelařů a 4 dam včelařek.“ Nut11. května. – 2. června. 2010
no dodat, že i stávající členská záSoutěž probíhá ve třech kategoriích: 0 -10 let, 11 – 18 let, 19 – 99 let
kladna čítá dámskou účast. Vraťme
Zájemci mohou přijít do prostor Horácké galerie, kde mohou ztvárnit
se ale zpět do roku 1901. Spolek
obrázek motýla. Z každé kategorie budou vybrány tři obrázky.
tehdy založil vlastní knihovnu a
Jejich tvůrci budou vyhlášeni a odměněni permanentkami
začal odebírat tyto časopisy: Česna Sbírku motýlů při slavnostním zahájení
ký včelař, Moravská včela a Lipv pátek 4. 6. 2010 na Vratislavově náměstí.
ské včelařské noviny. A ještě jedna
Horácká galerie je otevřena denně kromě pondělí
dobová zajímavost, z níž je patrné,
od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.
že ani v době, kdy spolková činwww.lysinalenina.cz www.sbirkamotylu.org www.horackagalerie.cz
nost zažívala velký rozmach, neby-

32. setkání Nových Měst Evropy

Dům dětí
a mládeže Klubíčko

mu setkání se
více dozvíte na
webových stránkách www.nmnm.
eu a také z televizního vysílání na
stránkách www.televizevysocina.
cz, které každých čtrnáct dní přináší poutavé reportáže. Zpravodajství z 29. dubna se zaměřuje na program pro děti, ve vysílání
ze 6. května najdete více informací o historických vozech, které budou u hotelu Ski k vidění, a v těchto
dnech se připravuje reportáž o velké novoměstské soutěži.
Věra Staňková

110 let organizovaného včelařství na Novoměstsku IX.

Horácká galerie

lo úplně všechno tak snadné a bezproblémové, jak by se mohlo zdát.
Vypovídá o tom vyjádření předsedy Včelařského spolku Novoměstského Františka Koudely, který byl
19. srpna 1901 na Sjezdu českoslovanských včelařů v Třebíči: „Já byl
prvně zúčastněn na schůzi delegátů a způsob jednání učinil na mne
dojem smutný. Pan předseda si počínal naproti nám jako kaprál proti
rekrutům.“ Zemský předseda totiž
představitelům krajinských spolků zřejmě dost nevybíravým způsobem vyčítal, že se patřičně nestarají o to, aby zlepšovali bídný stav
financí zemského spolku, což vyvolalo velmi negativní ohlasy. „K
dovršení ostudy před celým shromážděným světem včelařským odjel pan předseda večerním vlakem
do Brna. Tam pak prohlásil, že po
těch nezřízených útocích na něj
nebude moci v příštím roce přijati volbu předsedy. Jak jsem z vlastního pozorování seznal, nebude
toho žádný moravský včelař litovati,“ uzavírá svoji zprávu ze sjezdu v
Třebíči František Koudela.
Petr Hladík, ZO ČSV
Nové Město na Moravě
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Finanční půjčky,
dotace, granty

Dne 7. května položili zástupci města jako vzpomínku na konec 2. světové války věnce na hroby padlých vojáků
Rudé armády na katolickém hřbitově, k pamětní desce Eduarda Sošky na Soškově ulici a k Makovského reliéfu Blíží se konec mého utrpení na Komenského náměstí..

Úpravy v okolí
bytových domů
na Žďárské ulici
Městské byty na ulici Žďárské –
„nemocniční byty“ - budou nájemníkům na podzim nabízeny
k odkoupení. Ještě předtím však
bude v jejich okolí rekonstruována infrastruktura. Zejména vodovodní a kanalizační sítě jsou v havarijním stavu a Svazek vodovodů
a kanalizací Žďársko by je v tomto
stavu nepřevzal. Nové sítě budou
pokládány od června do září. Větší komfort získají obyvatelé těchto
bytů i po zbudování nových parkovacích míst a veřejného osvětlení.
Cena oprav a úprav je odhadována
na částku 15 mil. Kč.
EJ

• Zastupitelé města schválili přidělení celkové částky 1,35 mil. Kč pro
sedm úspěšných žadatelů o půjčky z
Fondu rozvoje města. Je mezi nimi
pět majitelů rodinných domů a dvě
sdružení bytových vlastníků.
• Na pořádání mezinárodních závodů získává Sportovní klub lyžování od města částku 1 mil. Kč.
• Částky 150 tis. Kč získávají od
města organizace pracující v sociální
oblasti: Hospicové hnutí-Vysočina a
Sdružení Nové Město na Moravě.
• Na granty bylo v letošním roce v
rozpočtu města pamatováno částkou 500 tis. Kč. Bylo přijato 27 žádostí, z toho 7 žádostí nesplňovalo formální náležitosti. Zastupitelé
města schválili rozdělit mezi žadatele o granty částku 460 tis. Kč, 40
tis. Kč zůstává jako rezerva pro případné další zajímavé projekty letošního roku. Podrobný rozpis přidělených grantů na www.nmnm.cz
EJ

Z XXVII. řádného zasedání zastupitelstva města ze dne 4. května
Větší část měst pověřených státní správou kraje Vysočina uzavírá s krajem smlouvu o odpadovém
hospodářství. Cílem je analyzovat
krajskou infrastrukturu odpadového hospodářství, tedy zjistit, kolik spaloven, kompostáren atd. kraj
potřebuje a ve kterých lokalitách.
Zastupitelé města tuto spolupráci s
krajem Vysočina schválili.

Zastupitelé města schválili Změnu Územního plánu města
číslo V. Týká se sportovního areálu u hotelu Ski a je krokem k postupnému budování areálu pro významné sportovní i kulturní akce.
(Seriál o přípravách Mistrovství
světa v biatlonu v roce 2013 připravujeme do letních čísel Novoměstska.)

Zastupitelstvo města schválilo
několik odkupů parcel v okolí Tří
křížů. Jednání o odkupu či směnách dalších parcel dále pokračují. Cílem města je získat pozemky
pod Třemi kříži a v první fázi vykácet stromy stínící ve výhledu na
kamenné kříže. Další fází má být
založení nového lesoparku, případně s naučnou stezkou.
EJ

V pátek 7. května bylo možno na Vratislavově náměstí na tradičním Jarním
novoměstském jarmarku mimo jiné
doplnit šatník, vybrat sazenice květin
do truhlíků i na záhony nebo si koupit
nový keramický hrníček.

Pravidla o převzetí místa posledního odpočinku významných osobností města do městské péče
Rada města přijala dne 12. dubna
Pravidla o převzetí místa posledního odpočinku významných osobností města do péče města Nové
Město na Moravě.
V praxi se bude jednat o hroby (na některém z novoměstských
hřbitovů - katolický a evangelický v N. Městě a hřbitov v Olešné)
osob, které se významnou měrou
zasloužily zejména o rozvoj Nového Města na Moravě nebo svými aktivitami dosáhly význačných
úspěchů v různých oblastech lidského konání.
Pokud již nežije žádný rodinný
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příslušník či neexistuje jiná fyzická nebo právnická osoba, která by
o místo posledního odpočinku významné osobnosti pečovala, a do
hrobu již nebude uložen další rodinný příslušník, převezme základní péči o hrob město N. Město.
Základní péčí se rozumí např.:
Alespoň 2x ročně bude provedena
údržba zeleně a pomníku (úklid,
očištění, omytí). Dle potřeby budou obnovena písmena, případně
jiné výtvarné prvky na pomníku
(zlacení, stříbření...) a budou provedeny vysprávky pomníku. U příležitosti výročí významných osob-

ností, případně státních svátků
bude položena vzpomínková kytice či věnec. U příležitosti dne Památky zesnulých bude zapálena
svíčka a bude položena vzpomínková kytice či věnec.
V péči N. Města jsou hroby:
katolický hřbitov Nové Město na
Moravě:
dva hroby Rudoarmějců, kteří
padli při osvobozování Novoměstska ve 2. svět. válce
Josef Jelínek (1829-1903), bývalý
význačný novoměstský starosta a
mecenáš J. Štursy
Josef Kořínek (1870-1902), profe-

sor reálky a náčelník Sokola
Petr Křička ( 1884-1949), básník a
překladatel
Josef Sadílek (1844-1935), novoměstský starosta a význačný stavitel
Karel Němec (1879-1960), malíř,
grafik a dřevorytec
Franz Plotzek, významný správce
dolů a železáren v Kadově
evangelický hřbitov Nové Město
na Moravě:
Elvíra Stárová (1875-1893), básnířka
dle podkladů
PhDr. Ž. Řádkové pro radu města

Výstava drobného
zvířectva
pamatovala na děti
Český svaz chovatelů připravil ve
svém výstavním areálu za nádražím Českých drah ve dnech 8. a 9.
května další ze svých výstav drobného zvířectva.
Pravidelní návštěvníci zaznamenali větší počet exotů a hlavně – nově
zřízený dětský koutek. Zatímco v
tradičních výstavních klecích se
spokojeně rozvalovali králičí šampióni, v dětském koutku nechyběli nejobyčejnější ušáci z dvorů dědečků a babiček. Podle slov
předsedy ČSCH Jaroslava Dudka měl koutek u dětí veliký ohlas
a možná bude právě prvním malým krůčkem k budoucímu zvýšení chovu drůbeže, králíků či holubu v místních domácnostech.
Další výstavu, nesoutěžní, která jen
představí rozmanitost chovu drobného zvířectva na Novoměstsku,
připravují chovatelé na dny Setkání Nových Měst Evropy.
EJ
Vedení města děkuje anonymní
dárkyni, která k výzdobě vestibulu radnice věnovala vzrostlou pokojovou květinu – araukarii.

Hasiči senioři novoměstského okrsku se sešli v Pohledci
V pátek 16. dubna se sešli hasiči senioři novoměstského okrsku
na svém čtvrtém setkání, tentokrát
v Pohledci, v klubovně TJ, v počtu
46 členů. Přítomné uvítal starosta SDH Pohledec bratr František
Skalník a krátce je seznámil s činností místního sboru. Bratr Ladi-

slav Fajmon – starosta okrsku a vedoucí aktivu Zasloužilých hasičů v
okrese Žďár nad Sázavou – hovořil
o práci zasloužilých hasičů v okrese i kraji. Připomněl, že takováto
pravidelná setkávání se uskutečňují již v pěti okrscích. Všem přítomným poděkoval za práci, kte-

rou odváděli a někteří stále ještě
odvádějí ve svých SDH.
Jako host vystoupil bratr Jan Slámečka, vyzdvihl zvyšující se odbornost SDH, o čemž svědčí i nárůst výjezdů jako rovnocenných
partnerů profesionálních hasičů
k různým zásahům. S potěšením
také zmínil nárůst členské základny v našem okrese, která dosahuje
již téměř 11 tisíc členů.
Bratr Jiří Mrkos, velitel okrsku,
ve svém vystoupení zhodnotil práci hasičů v okrsku, nastínil úkoly
letošního roku (soutěže, oslavy a
hlavně k datu 8. 5. připravovanou
dálkovou dopravu vody z Dolních
Louček na Devět skal, tedy na trase dlouhé 62 km).
Hostem setkání byl i JUDr. Miroslav Řepiský, nositel Záslužného
Řádu českého hasičstva.
Na závěr bylo pohledeckými hasiči podáno občerstvení a pro dobrou náladu zahrál mladý harmonikář z Maršovic. Všichni se
rozcházeli s přáním za rok opět nashledanou.
Ladislav Fajmon

Ve výzkumu „Město pro byznys“ Nové Město na Moravě opět na přední pozici
V minulých týdnech byl vyhodnocen druhý ročník srovnávacího
výzkumu Město pro byznys. V prvním ročníku se Nové Město na Moravě umístilo mezi patnácti hodnocenými městy kraje Vysočina na
třetím místě, v druhém ročníku na
místě pátém.
Absolutní prvenství zaujímá N.
Město v kraji Vysočina v kritériu
„kvalita prostředí“ (dopravní spojení mezi centrem a periferiemi,
kvality bydlení, možnosti využití volného času, životní prostředí a
rozmanitosti okolí). Druhou příčku N. Město zaujímá v hodnocení

„podnikatelského prostředí“ (počet a vývoj ekonomických subjektů,
podíl středních a velkých podniků
a rozdělení ekonomických subjektů
dle sektoru hospodářství. Vyšší podíl zahraničních osob mezi podnikateli.) Až na předposledním místě
je N. Město hodnoceno v „průzkumu mezi podnikateli“ (Nejlepší reklama je doporučení na základě
osobní zkušenosti. Investora zajímá, zda jsou podnikatelé v daném
městě spokojení, proto společnost
Factum Invenio uskutečnila výzkum mezi padesáti podnikateli v
každém městě.) Osmé místo v kra-

ji přísluší za „Přístup veřejné správy“ (Hospodaření obce, rychlé a
vstřícné vyřízení žádosti, ale i např.
schopnost získat dotace. Dále kvalita obsahu internetových stránek,
navigační systém, informační otevřenost) a za „Cenové podmínky“
(Výše cen se promítá do nákladů
jak firmám, které musí zvýšené ceny
započítat do konečné ceny výrobků
a služeb, tak občanům, kteří v důsledku vyšších cen navyšují svá platová očekávání.) Deváté je N. Město v oblasti „pracovního trhu“ (Růst
podnikání je možný jen v případě,
že profesně rostou i zaměstnanci.

Vysoká nezaměstnanost je vnímána jako společenský problém, pro
podnikatele však může být zdrojem
kvalifikovaných, odpočinutých a
motivovaných pracovních sil. Proto
je pozitivně hodnocena přirozená
míra nezaměstnanosti. Naopak negativně je hodnocen podíl dlouhodobě nezaměstnaných a jejich rostoucí věk.)
V čele tabulky se v letošním ročníku umístila Jihlava (loni 9.), ze
sousedních měst se Žďár n.S. umístil jako 8. (loni 3.), Bystřice n.P. letos i loni 15.
více na www.mestoprobyznys.cz
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Školní ekologická
módní přehlídka
V souladu s ekologickou výchovou
a k připomenutí Dne Země připravili koncem dubna žáci Základní školy
Leandra Čecha, pod vedením učitelky Mgr. Kateřiny Petrové, netradiční módní přehlídku. Co do vzhledu
a případné nositelnosti byly předváděné oděvy jak z kategorie slušivých,
tak z kategorie bláznivých výstřelků. To ostatně známe i od renomovaných módních návrhářů. Spojujícím prvkem předváděných oblečků
byly materiály velmi netradiční. A
sice to, co končí v popelnicích a recyklačních nádobách..
Každý model doprovodili moderátoři přehlídky důležitými informacemi o prostředí, kde bude
nejlépe využit, a o zvolených materiálech a výrobních postupech. Z
modelů, které se v pozdějším hlasování dostaly zásluhou poroty z řad
pedagogů a hostů na přední místa,
byl i model Večernice – viz levá část
připojeného snímku. Jeho autoři

divákům sdělili, že je určen do společnosti, ženám, které milují rafinované oblečení. Vzhled pohádkové Večernice podtrhuje mistrovské
krajkářské dílo – nádherný límec.

V tomto nepřehlédnutelném oděvu bude každá žena zaručeně obdivována...
Na prvním místě se umístil model
s názvem Havajské tanečnice. Byl

předveden ve třech provedeních viz titulní strana tohoto Novoměstska. Šaty jsou lehké, vzdušné, náklady na pořízení minimální...
E. Jašková

SLET ČARODĚJNIC V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ
(dokončení z titulní strany)
Nastal Den D. V pátek 30. dubna 2010 v 19 hodin byl sraz u kašny na Vratislavově náměstí. V hávu
čarodějnic a čarodějů přišly děti s
rodiči, senioři, paní starostka a
řada spoluobčanů. Seřadili jsme
se a průvodem jsme se vydali přes
náměstí, ulicí Školní, Tyršovou a
Malou přes Výhledy do zahradnictví. Průvod v masce čarodějnice
vedla s kytarou v ruce paní Jirčíková. V průvodu bylo veselo – zpívalo se, skandovalo „kdo je nejhezčí“,
„čarodějnice“ a podobně. Průvod
upoutal řadu spoluobčanů, sledo-
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vali nás z oken domů, bytů, mnozí se k nám cestou připojili.
Vedoucí zahradnictví paní Jirčíková a její zaměstnanci a přátelé
připravili velkou vatru s čarodějnicí na upálení, malé ohníčky na opékání uzenin, občerstvení – opečené
selátko, pivo, minerálky a podobně.
Posadili jsme se ke stolům na lavice.
Pro velký počet účastníků se posezení na všechny ani nedostalo.
Program v zahradnictví zahájila paní Jirčíková, všechny přivítala a vyzvala k tanci ty nejmenší čarodějnice a čaroděje za doprovodu
hudební skupiny Bosorky, kterou

sama vede. V tanci pak následovaly dospělé čarodějnice a potom
společně obojí. Odměnou malým
čarodějnicím a čarodějům bylo pitíčko k osvěžení pro všechny.
Zpestřením programu bylo vystoupení seniorů Blanky Krupicové a Bojdy Ptáčka. Obsah seniorské
scénky byl následující: Čarodějnice
Elefteriadu, původem z Řecka, se
vzhledem k horkému klimatu přestěhovala na Vysočinu, usídlila se v
roubence na Harusáku. Přes svých
250 let se hodlá znovu provdat, i
když zatím nemá nápadníka. Ten
se na sletu čarodějnic objeví té-

hož večera v podobě kouzelníka
Čáryfuka, sotva šedesátiletého. Ne
že by se nalákal na čarodějnici samotnou, spíš na její útulný domov
uprostřed vysočinské přírody. Pohotová starostka chystá prozíravě
svatební obřad, který se téhož večera uskuteční. Čáryfuk přičaruje
prsteny. Radost je všeobecná a děti
se tlačí kolem novomanželů.
Nejlepší bylo, že pozvání na svatební hostinu na Harusák na příští
den brali někteří lidé vážně a ptali
se provdané čarodějnice u ohně, v
kolik hodin to bude. Asi scénka seniorů působila věrohodně a „stolečku prostři se“ je lákavá věc.
Ve 21 hodin byla zapálena velká vatra, čarodějnice byla upálena, uzeniny se opékaly, pochutnávali jsme si na opečeném selátku.
Všichni se dobře bavili.
Co říci závěrem. 1. slet čarodějnic v Novém Městě na Moravě se
vydařil. Počasí nám přálo. Je třeba poděkovat všem, kteří se na
této akci podíleli. Zvláště bychom
chtěli poděkovat vedoucí zahradnictví paní Mileně Jirčíkové a zaměstnancům zahradnictví, funkcionářům a členům Klubu seniorů,
hudební skupině Bosorky, starostce našeho města paní Zdeňce Markové, malým i velkým čarodějnicím a čarodějům, všem dětem a
jejich rodičům i ostatním spoluobčanům, kteří mezi nás na 1. slet čarodějnic přišli.
Přejeme si, aby se slet čarodějnic se
stal v našem městě každoroční tradicí. Těšíme se na shledanou v roce
2011.
Alena Albrechtová a Helena Žáková

Stromy - někdy rozumně kácíme, někdy rozumně chráníme, někdy vandalsky poškozujeme
Lesopark Obora, oáza klidu? Bývávalo
Byla jsem oslovena, zda bych nenapsala článek o tom, jak se ke zděšení
místních lidí kácí lesopark známý jako Obora, až třísky lítají. Místo bylo
a je lidem blízké, chodí do něj jak starousedlíci, tak ti, co sem přišli v 60.
letech za prací do uranových dolů. Není nic jednoduššího než vzít pilu a
začít kácet, na to nemusí mít člověk diplom. Podle zbyvších pařezů soudím, že to byly stromy zdravé, tudíž jejich pokácení bylo na objednávku
toho, kterému vadily v rozhledu a stínily jeho záhonům. Ale musím podotknout, že sobecký občan není na vině. Od toho je zde radnice, která nemá
obdobné zásahy dopustit.
(z obsáhlejšího textu Zdeny Sokolíčkové)
K problematice březnového kácení stromů na Oboře sdělil a fotografiemi doložil pracovník MěÚ Ing. Dostál: Bylo pokáceno cel-

kem pět stromů. Z toho jedna lípa napadená vnitřní hnilobou, dva
smrky napadené kůrovcem, a to v pokročilém stádiu, a na žádost majitele sousedního pozemku dva stínící smrky.
Koncem dubna byly pokáceny tři jehličnany na Tyršově ulici před
kulturním domem. Jak v případě stromů před kulturním domem, tak
v případě dvou zdravých stromů na Oboře se nově ustavený Spolek
LIPA vyjádřil ke kácení souhlasně. Následná výsadba nových dřevin
bude v obou případech zajištěna. S novou výsadbou se v N. Městě
dále počítá na ulicí Sportovní - po provedené rekonstrukci komunikace a chodníku, při kterých došlo ke kácení několika lip, a pravděpodobně dojde k obměně javorů mléčů na ulici Žďárské podél nemocničního areálu.

Občanské sdružení LIPA vzniklo v Novém Městě na Moravě koncem
roku 2009. Sdružení je oprávněno aktivně zasahovat do veškerých zásahů do vzrostlé stromové zeleně. Z jeho informací vybíráme:
Posláním Spolku LIPA je ochrana přírody a krajiny, kulturních hodnot
a krajinného rázu. Spolek sdružuje aktivní obyvatele Nového Města, kterým není lhostejné, jak vypadá prostředí, ve kterém žijí. Chceme podporovat obnovu veřejné zeleně a bránit její bezdůvodné likvidaci nebo nekoncepčním zásahům do zeleně.

Spolek LIPA nevznikl ze dne na den. O jeho založení jsme přemýšleli
několik let, ale chyběl nám potřebný impuls. Tímto impulsem se stal záměr rekonstrukce Vratislavova náměstí a zejména postup, jaký byl zvolen
při tvorbě koncepce obnovy náměstí. Došli jsme k závěru, že bez aktivního přístupu veřejnosti bude nová podoba Vratislavova náměstí vytvořena
bez ohledu na názor občanů Nového Města, tedy těch lidí, pro které především je náměstí určeno a kteří jej nejvíce využívají.
Obnova Vratislavova náměstí byl prvotní impuls, ale není to jediné téma,
kterému bychom se chtěli věnovat. Rádi bychom v rámci svých možností
aktivně přispívali k pozitivním změnám v celém našem městě a jeho okolí.
Jste-li podobně naladěni, můžete se k našim aktivitám přidat. Náměty, nápady a připomínky nám můžete zasílat na e-mailovou adresu lipa.nm@seznam.cz, nebo písemně na adresu Spolek LIPA, Tyršova 446, Nové Město na
Moravě.
za Spolek LIPA Ing. Martin Petr a Ing. Tomáš Blažek
Kácení vzrostlých stromů bývá často provázeno emocemi. Věřme, že
včasná předchozí odborná péče o dřeviny i odborné a citlivé rozhodování kdy a proč sahat po pile se spojí. A že emoce a snad i patřičné tresty zbudou jen na nepochopitelné vandalské zásahy. A není jich
v poslední době v N. Městě a okolí málo – záměrně poškozené desítky
kmenů jasanů roubících silnice v okolí Hlinného, zpřerážené mladé
jeřáby u pohledecké cyklostezky, či k pomalému odumření odsouzený
topol černý na ulici Hornické – se škodlivou látkou vpravenou do kmene několika navrtanými otvory.
Na ilustračním snímku vlevo strom ze zámeckého parku v Chotěboři.

Co je vhodné vědět, když chcete pokácet strom
Kdy nepotřebujete povolení?
-pokud je strom ve vlastnictví a zároveň užívání fyzické osoby a současně
má obvod kmene v prsní výšce (tj. ve výšce 130 cm) menší než 80 cm
Kdy se musí žádat o povolení?
-v ostatních případech platí příslušná ustanovení zákona č.114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 395/
1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona a je nutné žádat
o povolení
-formulář k žádosti ke kácení získáte přímo na odboru životního prostředí městského úřadu v Novém Městě na Moravě, Vratislavovo náměstí 103,
592 31 Nové Město na Moravě
-o kácení stromu může dle zákona požádat pouze vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na
kterém dřevina roste
Co k tomu potřebujete?
-žádost může být samozřejmě uplatněna písemně i bez použití formuláře,
musí však obsahovat jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého
bydliště, vč. PSČ, u právnické osoby název nebo obchodní firmu, IČO, adresu sídla, vč. PSČ, popř. jinou adresu pro doručování. Je-li žadatelem fyzická osoba s podnikatelskou činností, uvede jméno a příjmení (případně
další název), IČO, adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, vč. PSČ, popř. jinou adresu pro doručování, dále číslo parcely a katastrální území, počet a druh
dřeviny ke kácení, obvod kmene dřevin v cm, měřený ve výšce 130 cm
nad zemí a je třeba připojit přílohy (zákres do mapy, doložení vlastnického práva, nelze-li aktuálně ověřit v katastru nemovitostí, popř. nájemního
či uživatelského vztahu)
Kolik zaplatíte?
-za uskutečněné místní šetření činí poplatek dle zákona o správních poplatcích 100 Kč za každou započatou hodinu

Za jakých podmínek a kdy můžete kácet?
-kácení dřevin vyjma havarijních stavů se provádí zejména v období vegetačního klidu od 1. listopadu do 31. března, pro lepší možnost posouzení zdravotního stavu dřevin však doporučujeme žádost
uplatnit již v době vegetace
-podle § 9 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů je za uskutečněné kácení ukládána orgánem
ochrany přírody přiměřená náhradní výsadba. Jako podklad pro rozhodování o její výši využívá orgán ochrany přírody základní protokoly o ohodnocení dřevin, rostoucích mimo les, které zpracovává
Agentura ochrany přírody a krajiny, středisko Havlíčkův Brod. Protokoly jsou zpracovány na základě Metodiky Českého ústavu ochrany přírody Praha. Dne 15. 2.1993 přípisem č.j.480/93 a následně
přípisem pod č.j. 2006/UP/01457 ze dne 22. 2. 2006 byla metodika
doporučena k používání všem orgánům ochrany přírody ve správním a trestněprávním řízení. V úvahu je brána životnost dřevin a jejich poškození.
Co když dřevina ohrožuje bezpečnost osob a majetku?
-pokud dřevina bezprostředně ohrožuje vlivem např. povětrnostních podmínek bezpečnost osob a majetku, může vlastník dřevinu
pokácet a do 15 dnů po uskutečnění kácení písemně oznámit orgánu
ochrany přírody (odboru ŽP). Náležitosti platí stejné jako u žádosti.
Co když vás trápí stromy, které nejsou vaše?
-pokud máte závažný problém s dřevinou na veřejně přístupných plochách v majetku Města Nové Město na Moravě, obraťte se na Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor ISM - správce veřejné zeleně,
ing. Dostál Bohumil tel.č. 566 650 228 nebo mob. 725 846 269, nebo
odbor životního prostředí ing. Kempová Jiřina tel. 566 650 284
Na přípravě této strany spolupracovali
Bohumil Dostál a Eva Jašková.
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Nové Město na Moravě uvažuje o odlesnění Tří křížů
Tři kříže, Kaplisko, Kalvárie. Tři
názvy určující prakticky jednu a tutéž lokalitu. V Novém Městě na Moravě určitě už určitě všichni vědí, o
čem bude vlastně řeč.
Na kopci tyčícím se nad Novým
Městem na Moravě stojí od nepaměti tři kříže. Nejdříve dřevěné,
postupem času byly vyměněny za
kamenné. Před nimi tu prý kdysi
bývala kaple, která, stejně jako kříže, byla upomínkou a poděkováním za ušetření města před morovou ranou. Mnozí ale dodnes tvrdí,
že místo je prodchnuto něčím hrozivým a raději se mu z dálky vyhýbají. Jiní sem naopak chodí rádi.
Ať tak, či onak, pravdou je, že kdysi bývalo toto místo holé a vysoké
kříže byly viditelné už z dálky. Dnes
jsou ze všech stran zarostlé smíšeným lesem. „Už od roku 2000 se hovoří o tom, že bychom měli tuto lokalitu odlesnit tak, aby kříže byly
viditelné stejně jako v minulosti.
Nyní město potvrdilo záměr odkrýt kříže tím, že byl schválen od-

kup nebo směna zdejších pozemků, které nejsou v majetku města.
Chtěli bychom v této oblasti v budoucnosti vytvořit lesopark, na jehož vrcholu budou tyto dominantní tři kříže,“ vysvětluje rozhodnutí
městského zastupitelstva starostka
Nového Města na Moravě Zdeňka
Marková.
Na kácení stromů jsou novoměstští patrioti zvláště citliví. Toho si
je radnice plně vědoma. „Nicméně aby mohl být založený lesopark,
ve kterém by mohla být buď naučná stezka, nebo příjemné posezení
pro návštěvníky, tak se bude muset
nejdříve celá lokalita vykácet,“ říká
starostka.
Odpůrci kácení tvrdí, že si za ta
léta na vzhled Kapliska dávno zvykli, a že tu stojí nejen náletové dřeviny, ale také zdravé a krásné stromy,
které by mohly být pýchou Nového
Města na Moravě. Z radnice se naopak ozývají hlasy, že jde o porost,
který má do lesa hodně daleko. Město se rozdělilo na dva tábory stejně

jako v minulosti Žďár nad Sázavou,
když se jednalo o odlesnění Zelené
hory. I tentokrát jde o určitou dominantu, která tu má od nepaměti své
místo.
Záměr vykácet stromy na vrcholku
Kapliska a vysázet zde nový lesopark
koresponduje nejen s rozšířením turistické zóny. „Už v minulosti jsme
uvažovali o rozšíření hřbitova, protože jak katolický, tak evangelický
hřbitov už nemá žádnou volnou kapacitu. Tato lokalita navazuje bezprostředně na evangelický hřbi-

tov a záměr na jeho rozšíření tímto
směrem je dlouhodobý. Dokonce
tu byla už v minulosti vybudována
úzká asfaltová silnička. Není to ale
úplně jednoduché, protože v části
této lokality je velmi vlhké prostředí, kde se pohřbívat nemůže a jinde
jsou zase skály. Přesto podle geologického průzkumu je tu možné uvažovat o rozšíření hřbitova a dokonce s umístěním nové smuteční síně,“
uvedla starostka.
Helena Zelená Křížová
www.zdarskevrchy.cz

Firma Moreau Agri Vysočina předala dne 29. dubna Zemědělskému družstvu Nové Město na Moravě teleskopický nakladač Manitou MLT 845. Je to
již čtvrtý stroj této značky v nejdokonalejší výbavě. Obchod skvěle potvrzuje výhodnost úzké spolupráce firem, které působí v rámci místního regionu a
mají si vzájemně co nabídnout!
ZD hospodaří na ploše 4070 ha, předsedou je od roku 1990 Ing. Kamil Zajíček. Hlavní komodity v rostlinné výrobě jsou brambory, obiloviny, řepka,
hrách, v živočišné výrobě chovají 950 ks dojnic, 500 ks dobytka na výkrm a
asi 1000 ks mladého dobytka.
MH

Smrž obecný Morchella esculenta
Slavnostním spuštěním Vírského mlejnku dne 7. května zahájilo Horácké
muzeum letní sezónu.

Čisté Hlinné
Dne 16. 4 a 17. 4 se mládež z Hlinného zapojila do projektu „Čistá
Vysočina“. Vyčistili jsme příkopy z
Hlinného směrem na Hodíškov. V
sobotu jsme se vydali vyčistit příkopy z Hlinného směrem na Nové
Město na Moravě. V loňském roce
jsme si okolí Hlinného pěkně uklidili, a tak jsme byli dost nemile
překvapeni. V letošním roce jsme
na odpadky spotřebovali více pytlů než minulý rok. Překvapila nás
bezohlednost projíždějících naším okolím v minulém roce, kteří
po sobě zanechali velké množství
plastových obalů, krabiček od cigaret, plechovek od piva a džusů.
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Kupodivu se našla i uhynulá zvířata. Byla pohozena v lese, některá
napůl zastrčena v papírových pytlích. Vše jsme hlásili na kraj Vysočina, který zajistí odvoz odpadků a
taé uhynulých zvířat.
Za mládež z Hlinného bych
chtěla požádat občany z okolních
i vzdálených vesnic, kteří v okolí naší vesnice projíždějí, aby si
lahve, plechovky, konzervy… odváželi domů a tam je vhodili do
odpadkového koše nebo do kontejneru. U svého domečku se asi
takto nechovají. Děkuji!
Tereza Rajglová, Hlinné
Barevné foto na poslední straně.

Patří mezi první posly houbařské
sezóny. Roste na světlých místech,
okrajích lesa, v parcích, zahradách
– hlinitopísčitých půdách. Vyznačuje se tupokuželovitým tvarem,
dutou hlavou, barva okrově žlutavá, výška - 8 cm. Povrch připomíná včelí plást. Vůně příjemně aromatická.
Využití je pro všechny potřeby
kuchyně, včetně sušení, kdy se aroma houby ještě zvyšuje. Někdy se

užívá houba jako delikatesa pro plnění masa. Pro patří k velice vyhledávaným houbám a podle ČSN
63195 se může prodávat na trhu.
Tímto zveřejněním o smrži se i
Nové Město na Moravě přiřazuje mezi naše města, kde se houby
vyskytují v jeho centru. Fotografii
pořídila Eva Jašková 7. 5. 2010 na
Komenského náměstí.
Oldřich Pojezný
PS - Začaly růst májovky.

Bezpečnostní sbory
předváděly ukázky zásahů
27. dubna vyrazilo mnoho novoměstských školních tříd i jednotlivých diváků podívat se na ukázky z práce novoměstských hasičů,
městských strážníků i novoměstské složky Policie ČR.
Na všech třech stanovištích bylo
předem připraveno mnoho zajímavého k vidění a k zapamatová-

ní si. Hasiči i policisté potvrdili, že
jsou v každé chvíli připraveni vyrazit a pomáhat tam, kde je to zrovna potřeba.
Na snímku vpravo se školáci seznamují s vybavením hasičského
vozu, na poslední straně předvádí poslušnost a dovednost služební záchranářský pes.
EJ

MODERNÍ GYMNASTIKA
V neděli 18. dubna odcestovala děvčata z oddílu moderní gymnastiky při TJ a ZŠ L. Čecha do
Brna, aby předvedla své povinné sestavy a změřila síly se svými
soupeřkami. V Brně děvčata podala velmi dobré výkony, za které si
domů přivezla 7 medailí. Na stupně vítězů vystoupily:
1. místo – Kateřina Pulgretová (2.
kategorie), Martina Pulgretová (4.
kat.)
2. místo – Gabriela Pejchalová(2.

kat.), Daniela Pejchalová (3. kat.) a
Kristýna Pejchalová (4. kat.)
3. místo – Lucie Prokopová (2.
kat.), Kristýna Svobodová (4. kat.)
4. místo – Anna Šanderová(1. kat.),
Adéla Dítětová (4. kat.)
5. Nikol Dítětová, 6. Patricie Šaclová, 7. Michaela Pechová (všechny
1. kat.)
Děvčatům blahopřejeme a držíme palce do dalších závodů.
Lenka Zdražilová, oddíl MG
Barevné foto na poslední straně.

MERIDA BIKE Vysočina - letní obdoba Zlaté lyže
Na začátku června se v rámci třetího ročníku mezinárodního festivalu horských kol v Novém Městě na Moravě představí kompletní světová
špička horských kol. Vedle nich i David Koller, Wohnout nebo freestyle
motokrosař Petr Kuchař. To je nabídka letošního ročníku MERIDA Bike
Vysočina, který se odehraje ve dnech 4. – 6. června v areálu Zlaté lyže.

Světová i domácí elita horských kol
v Novém Městě na Moravě
Stejně jako v předchozích letech se v Novém Městě sejde
kompletní domácí i světová elita horských kol. Nejzářivějšími
zahraničními hvězdami budou
olympijská vítězka Gunn-Rita
Dahle a vítězné duo Ralph Näf,
Jose Antonio Hermida, Francouzi Céline a Cédric Ravanelovi,

které doplní další závodníci z 15
zemí světa.
České barvy budou reprezentovat mistr světa v cyklokrosu Zdeněk Štybar, Jaroslav Kulhavý, Tereza Huříková nebo Jiří Friedl. K
dispozici totiž bude velmi slušná
nadílka UCI bodů za méně tradiční kategorii S1 a k tomu pe-

něžní odměny ve výši více než 14
500 EUR.
Celá akce bude mít v roce 2010
obzvláštní význam - proběhne
totiž jako ostrý test pro závod
světového poháru MTB 2011, jehož pořadatelství dostali organizátoři z Merida Biking Tea-

mu od UCI přislíbeno. Po tři dny
tak bude závody v Novém Městě přenášet domácí sportovní kanál ČT4 Sport a ostře sledovaná
bude osobně i šéfem sekce horských kol při mezinárodní cyklistické unii Peterem Van Den
Abeelem.

Napětí do posledního okamžiku
Závod nově dostává atraktivní
etapovou podobu rozloženou do
tří dnů. V pátek startuje ďábelsky
rychlý vyřazovací sprint pod umělým osvětlením, v sobotu olympijská disciplína cross country na speciálně připravené trati, v neděli čeká

závodníky 41 kilometrů s handicapovým startem na základě výsledků předchozích dnů. Do poslední
chvíle bude o co bojovat, do poslední chvíle se bude na co dívat.

Závody pro každého
Pro veřejnost jsou připraveny
open závody v cross country i tradičním maratonu na 40 a 80km.
Skvělá šance ukázat, co jste se přiučili od elity. Nejvyšší čas se registrovat!
Přihlášky najdete na webových
stránkách akce: http://www.bikevysocina.cz/obsah/prihlaska

David Koller, Wohnouti,
Petr Kuchař…
Prostě zábava naplno

Start finále Sprintu mužů v roce 2009. Foto: Jan Němec (MTBS.cz)

Na Vysočinu se nesjíždí jen hvězdy cyklistické. Dokáží to hvězdné exhibice v MTB Dirtu Michala Matyse a freestyle motokros
show Petra Kuchaře. Navazující večerní koncertní program roztančí celý areál – letos vám zahrají Lety mimo, Wohnout, David
Koller nebo Rolling Stones Revival Band. V páteční i sobotní večer
tak bude stoprocentně veselo.
Jan Skřička, MERIDA BIKE,
marketing a PR
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Městská policie informuje
Pokud se mělo jednat o aprílový
žert, pak se nedivím, že se mu 1.
4. 2010 v 14:30 hodin nikdo z pracovníků Penny Marketu nesmál.
Kdo by také bral jako žertík krádež
17 čokolád Milka v celkové hodnotě 1.103 Kč? Pachatel ze Slovenska
byl odhalen. Jen důvod, proč vzal
právě 17 ks čokolád, se zjistit nepodařilo. Úvahy, že čokolády má
pro své děti, jsme zavrhli rovnou,
protože neznáme nikoho, kdo má
tak početnou rodinu. Pokud tedy
byly čokolády určeny dětem, mrzí
nás, že si na nich nepochutnaly.

Zboží totiž musel pachatel vrátit a
navíc zaplatil vysokou pokutu.
Když je člověk ve vyšším věku,
má již tak trochu právo na nějakou
tu roztržitost či opomenutí. Často
se s ní strážníci setkávají při řešení různých nedorozumění při nakupování. Nicméně co je moc, to
je moc. Za neduh stáří však strážníci rozhodně nemohli považovat
případ z 16. 4. 2010, kdy si starší
žena z našeho města při nákupu v
Penny Marketu, část zboží v hodnotě cca 120 Kč ukládala do tašky a druhou část do vozíku. Když

1. ZŠ Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 124
11. 6. 2010

OSLAVY 130. VÝROČÍ ŠKOLY
SPOJENÉ S KŘTEM KNIHY
VYDANÉ PŘI TÉTO PŘÍLEŽITOSTI
Program:
15.30. – 17.30 Den otevřených dveří, výstava „Proměny“ (budova 1. ZŠ)
18.00 Slavnostní zahájení oslav (Kulturní dům Nové Město na Mor.)
18.30 – 22.00 Vzpomínky hostů, kulturní vystoupení žáků
KŘEST KNIHY - historie, současnost školy (1879 – 2009)
Přátelské posezení při hudbě

Taneční kursy pro mládež
budou zahájeny ve čtvrtek dne 9. září 2010 v 16,00 hod. ve velkém sále
Kulturního domu v Novém Městě na Moravě. Společenský oděv nutný,
rukavice pro pány se doporučují.
Studenti gymnázia a Středního učiliště Bělisko se přihlásí souhrnně na
seznamech do poloviny června 2010. Ostatní buď v kulturním domě,
nebo e-mailem na adrese vlasta.soldanova@nmnm.cz, tel.č. 566 618 961
nebo sms na mobil č 602 966 539.
Kursy jsou určeny pro studenty 2. a 3. ročníků. Pokud mají zájem i další,
přihlašujte se též. Kursovné činí 1.200 Kč/kurs.
Pokračovací kurs pro mládež a kursy pro dospělé (začátečníky i pokročilé) budou zahájeny v měsíci lednu 2011.

Talentový průzkum do MAŽORETEK
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

TÁBOŘENÍ S GOHIRALEM
Otázka č. 4: Jaký je rozměr naší Podolské stanové kuchyně?
(Bereme nejbližší odhad.)
Nyní, když jste správně odpověděli na otázky a splnili úkoly, přineste odpovědi na lístečku s nápisem „Gohiral 1785 - soutěž“ do informačního centra v Novém Městě na Moravě nebo pošlete mailem na
lora.pro@seznam.cz. Nezapomeňte připojit své jméno, adresu a telefon či mail pro informaci o případné výhře. Tak ahoj na táboře,
zdraví Lóra.
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ji ani otázka prodavačky, zda má
ještě něco k namarkování, nepřiměla zboží v tašce přiznat, přivolal
personál marketu strážníky. Protože se žena rozhodně nejevila jako
dezorientovaná či roztržitá a ke
krádeži se později přiznala, byla jí
uložena bloková pokuta.
Při otázce, koho považujeme za
opravdového „chlapáka“, se nám
zcela jistě vybaví řada knižních,
filmových, skutečných či smyšlených hrdinů - Vinetouem počínaje nebo Mirkem Dušínem konče. Marně si proto lámeme hlavu
nad tím, kdo byl vzorem „čtyřem
chlapákům“, kteří vybaveni silným
vozem a alkoholovým sebevědomím pokřikovali 26. 3. 2010 ko-

lem 21:30 hodiny na ul. Masarykova z jedoucího vozidla hanlivé
výrazy na dívku jdoucí po chodníku. Když jim tato dala najevo, že se
s nimi nehodlá bavit, vtáhli ji násilím do vozidla a odvezli před a.s.
Sporten. Zřejmě by ještě ukázali víc ze svého „chlapáctví“, kdyby
jim dívka ze stojícího vozidla neutekla.
Muži, nakonec spravedlnosti neutečou a své jednání budou obhajovat před soudem. Případ zmiňujeme proto, že k odhalení pachatelů
z velké části přispěl i městský kamerový systém, zřízený a provozovaný městem resp. Městkou policií.
Petr Gregor, velitel MP

Stomatologická pohotovostní služba
Ošetření je poskytováno v době 9 – 12 hod.
15. 5. MUDr. Havlíčková, Radostín n.O. 71, 16. 5. MUDr. Fillová, Poříčí
11, V. Meziříčí. 22. 5. MUDr. Kulková, Stražek 80, 23. 5. MUDr. Jurková,
Poříčí 11, V. Meziříčí, 29. 5. MUDr. Petrášová, Studentská 7, ZR, MUDr.
T. Konečný, Žďárská 73 NM.
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

INZERCE
• 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
• Vyměním velký městský byt
2+1 v Bystřici za garsonku v
NM. tel. 605 04 22 14
• Pronajmu zařízený byt 2+1,
ul. Masarykova, tel. 603 792
232
• Pronajmu garáž, lokalita Holubka, tel. 603 792 232
• Prodám rohový PC stůl, barva olše, délka 124/90 cm, výška 74 cm, pravý. Vpravo skříňka
a šuplík (hloubka 50 cm). Dále
spodní police pro PC, pro klávesnici, přihrádky na CD. 1 rok
starý, nezničený. Cena 1800 Kč.
Tel. 604 584 399
• Prodám levně starší zacho-

valou obývákovou stěnu, d/v/š
3,8/2,1/0,4-0,55 metru. Lze sektorově rozdělit na 4 ks po 0,95
m. tel. 776 59 23 40
• Prodám rozkládací gauč
200x90 – 130 cm, 2 křesla, konfer. stolek. tel. 776 59 23 40
• Prodám dětské kolo Pionýr,
cena 450 Kč, tel. 728 922 719
• Pronajmu byt 2+1 v NM, zařízený, tel. 733 382 856
• Prodám. el. natáčky, cena dohodou, tel. 728 922 719
Firma

Chovatelské potřeby
Ondřej Svoboda
Palackého náměstí 33 (u Pasáčka)
Nové Město na Moravě,
tel.: 566 618 126

• obnoven prodej antiparasitik
• prodej karasů

JUDr. Božena Slezáková
advokátka se zaměřením na převody nemovitostí
se sídlem Masarykova 197, Nové Město na Moravě
oznamuje změnu kontaktních údajů:

tel.: 603 296 869, e-mail: akslezakova@advokatinmnm.cz
www.advokatinmnm.cz

úřední dny pondělí a středa 9-16 hod., ostatní dny dle dohody

Pronajmu restauraci
s ubytováním
na náměstí v N. Městě.
kontakt:
pennm@seznam.cz
602 426 794

TV RADIO SERVIS PRODEJ
Soškova 212, Nové Město na Moravě, za hotelem „Musil“

tel.: 606 585 283
provádí rekonstrukce antén
na digitální příjem TV signálu
• pozemní digitální příjem
• satelitní digitální příjem
Zvolíme optimální řešení pro váš
byt, rodinný dům i bytový dům.

INZERCE
• Pronajmu byt 3+1 v NM, tel.
566 617 253 (po 17. hod.)
• Prodám Fiat Brava 1.6 16 V,
r.v. 1997, stříbrná metalíza, nový
výfuk, brzdy, čepy, uložení tlumičů, hagusy. V pěkném stavu.
Cena 48 tis. Kč. tel. 733 325 729
• Koupím garáž v NM. Tel. 728
408 134
• Prodám byt 2+1, sídliště u nádraží NM, tel. 604 205 334
*Daruji koťátko, dlouhosrsté. Odběr konec května. Jen
do dobrých rukou. Tel. 603 352
707.
• Prodám stupátko ke kočárku
(skate vozík). Vhodné pro starší
děti, které se chtějí také vozit s miZpracování oddlužení
osobní bankrot
s pomocí právní firmy
Kontakt: Pakostová, N. Město,
mob.: 721 517 372

minkem. Pův. cena 1 300 Kč, nyní
800 Kč. Málo používaný, univerzální. Možnost vyzkoušet. Tel. 603
241 909.
• Prodám elektrický sporák GORENJE se sklokeramickou deskou, 5 let starý, nepoškozený, původní cena 13.500 Kč, nyní 4.000
Kč. Zdarma digestoř a 5m dlouhý přívodní el. kabel, tel. 737 488
244
*Pronajmu byt 3+1 v OV v NM,
nová kuchyně, dlouhodobě, tel.
776 67 25 26
• Prodám cvičební stroj King
Gym Comfort Deluxe, cena 1800
Kč, v záruce do dubna 2011, inf:
kr.libor@seznam.cz, 608 124 508
Pronajmu nebytové
a bytové prostory
(v patře i v přízemí)
na náměstí v Novém Městě na
Mor. tel. 602368085

Mateřská škola Nové Město na Moravě, příspěvková organizace,
Drobného 299, Nové Město na Moravě přijme
• kvalifikovanou učitelku na pracovní místo vedoucí učitelky.
• kvalifikovanou učitelku na pracovní místo učitelky MŠ.
Předpokládaný nástup k 1. 9. 2010. Nabídky zasílejte na e- mail:
ivana.buchtova@nmnm.cz, případně předejte osobně na ředitelství školy do 10. 6. 2010.

STAREDO s.r.o.

Maršovská 1358, Nové Město na Moravě 592 31

nabízíme
provedení zateplení,
výměnu oken.
Bezplatně vyřídíme dotaci
z programu „Zelená úsporám“
Kontakt: tel. 724 143 323 Ing. Kutra

Novoměstská firma

STŘECHY HORÁK
přijme zručného pracovníka
na práce na střechách.
O bližší informace si požádejte:
strechyhorak@seznam.cz

ŽALUZIE
vertikální, horizontální
těsnění oken a dveří
sítě proti hmyzu
607 510 991, 774 510 991
polansky64@seznam.cz

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

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

VZORKOVÁ PRODEJNA
KRUCEMBURK
tel. 569 698 705

intermont@intermont-nabytek.cz

Pronajmu prodejní prostor 30 m2 v N. Městě. Velká výloha,
vchod z Masarykovy ulice č. 142.
Začátek pronájmu červenec 2010.
Upřednostňuji: Obchod. kancelář, spořitelny, pojišťovny,
realitní společnost atd.
Podmínka: solidní zavedená společnost
tel. 566 615 651 (8 – 17 h.) 566 615 073 (večer)

Otevřeno: PO - ST 9.00 - 16.00
ČT - PÁ 9.00 - 18.00
SO
8.00 - 11.00

55 let tradice výroby nábytku

95 % zboží k okamžitému odběru!!!
široký sortiment
nábytku – masiv
dýha, lamino
dětské a obývací
www.MONTERO.cz pokoje, ložnice,
matrace
kancelářský
a hotelový nábytek,
nábytek pro penziony
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Setkání
Nových Měst

2010
Breuberg,
místní část Neustadt

Německo, Hesensko
Počet obyvatel: 7.500
www.breuberg.de
Místní část tichého venkovského městečka Breuberg leží přímo na jižním svahu
pod stejnojmenným hradem.
Původně bylo městečko založeno pro služebnictvo hradních pánů. Ve 14. století se
začalo měnit v opevněné trhové a zemské
město s vlastním soudnictvím. V roce 1378
mu císař Karel IV. udělil městská práva. V
průběhu doby se podél staré obchodní cesty usazovali řemeslníci a sedláci, kteří zajišťovali obživu hradním pánům a jejich družinám. Neustadt byl ve středověku sídlem
významných šlechtických rodů.
Uprostřed města dodnes ční unikátní dřevěný kříž, který nemá v Německu obdoby.
Na kříži jsou symboly tržního míru a tržního soudu. Dochovaly se zde také četné
hrázděné domy.

Nahoře: Při výlovu Cihelského rybníka v sobotu 24. dubna se v kádích plácali zejména dvouletí kapříci. Další 2-3 roky budou žít v Křivce a potom se objeví na štědrovečerních stolech. Vylovilo
se i pár pstruhů, ti byli později vypuštěni do rybářských revírů říčky Loučky.

Druhá řada vlevo: Úspěšné moderní gymnastky. K textu Moderní gymnastika uvnitř listu. Druhá řada vpravo:
Mládež z Hlinného se postarala, aby bylo okolí obce čisté.
K textu Čisté Hlinné uvnitř listu.

Třetí řada: Městští strážníci předváděli 27. dubna divákům, jak se starají o bezpečnost veřejnosti. K vidění byly i atraktivní ukázky zásahů služebních psů. Dole: Za rozkvetlé tulipány na Komenského náměstí děkuje mnoho občanů města. Jsou překrásné.
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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