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Novoměstsko

Uvnitř listu:
• Doplňující informace o setká-

ní Nových Měst Evropy

• Historický úspěch novoměst-
ského fotbalu – SFK Vrchovi-
na slaví postup do Moravsko-
slezské divize

Motýlí radování
Snad již není v našem městě ni-

kdo, kdo by neznal Sbírku mo-
týlů. A nemáme teď na mysli za-
prášenou krabici s propíchnutým 
barevným hmyzem na dědečkově 
půdě. Letos totiž již popáté patřil 
první z červnových víkendů di-
vadelnímu festivalu, který pořá-
dá občanské sdružení Lysina leni-
na. Společnými silami se Základní 
uměleckou školou, Horáckou ga-
lerií a kinem jsme připravili boha-
tý program pro všechny. Prvními 
motýlími exponáty byly kresby, 
které v Horácké galerii namalova-
li ti, kdo se chtěli zúčastnit soutě-
že o permanentky. Letos se sešlo 
opravdu velké množství motýl-
ků a motýlů (celkem 118), z nichž 
porota nakonec označila za nej-
zdařilejší práce motýly Kláry Ru-
dolfové, Dušana Suchého, Anto-
nie Smetanové, Anny Badalíkové, 
Matouše Fialy, Šimona Poláška, 
Nikoly Havlíkové, Simony Rudol-
fové a Hynka Smetany.       

 (dokončení na str. 3.)Slavnostní zvací průvod na divadelní festival Sbírka motýlů  - o nápady a veselí nebyla nouze.

Zastupitelstvo města
XXVIII. řádné zasedání 

zastupitelstva města 

se koná 29. června 2010

v zasedací síni MěÚ

program na www.nmnm.cz

Hovory s občany od 15,30 hod.

MERIDA BIKE
Vysočina

K vrcholům sportovního dění     
v regionu patřily  ve dnech 4. – 6. 
června mezinárodní cyklistické zá-
vody MERIDA BIKE Vysočina. 

Více na str. 7.  Foto vpravo: Mi-
chal Červený – MTBS.cz 



Úmrtí

Narození

Blahopřání

Vzpomínka

30. 5. Jindřich Sobotka (1923)

  4. 6. František Filip (1928)

23. 5. Denisa Kulíšková
  1. 6. Ladislav Mička
  2. 6. Denisa Mrázková
  3. 6. Lucie Stará
  4. 6. Matěj Kamp

Dne 17. června 2010 oslaví 70. 

narozeniny pan František Mička 

z Hlinného. K jeho narozeninám 

mu přejeme hodně zdraví, štěstí a 

boží požehnání. Při této příležitos-

ti mu děkujeme za všechny obča-

ny v Hlinném za jeho práci, kterou 

pro obec dlouhodobě vykonává.    

Osadní výbor v Hlinném

Sňatky
22. května

Pavla Dvořáková     Aleš Kříž
5. června

Lenka Svobodová Zbyněk Janza

Z významných 

výročí
21. 6. 1875 se v N. Městě narodila  
Elvíra Stárová (básnířka, 135. vý-
ročí narození, zemřela 24. 4. 1893 
u Tišnova)
27. 6. 1915  se narodila Marta 
Kalábová (odbojová pracovnice,  
95. výročí narození, zemřela 27. 7. 
2000 v N. Městě)
30. 6. 1950 zemřel na Fryšavě 
Václav Jícha (akademický malíř – 
krajinář,  60. výročí úmrtí, narodil 
se 22. 11. 1874 v Bystřici n.P.)
1. 7. 1915   se  v Krhové u Va-
lašského Meziříčí narodil gene-
rálmajor ing. Rudolf Pernický 
(účastník zahraničního i domá-
cího odboje, od roku 1995 čestný 
občan N. Města,  95. výročí naro-
zení, zemřel 21. 12. 2005 v Praze)
10. 7. 1885 se ve Veselíčku naro-
dil Method Kalláb ( knižní grafik 
a typograf, 125. výročí narození, 
zemřel 17. 11. 1963 v Praze)

Novoměstské Slunohraní 

Dne 12. června jsme vzpomenu-
li 10. výročí od úmrtí pana Bořivoje 
Ptáčka z Nového Města na Moravě. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnuj-
te mu s námi tichou vzpomínku.

manželka a děti s rodinami

110 let organizovaného včelařství na Novoměstsku  XI.
„Na rok 1911 budou včelaři dlou-

ho vzpomínat,“ uvažuje kronikář 
Novoměstského spolku včelařské-
ho, když hodnotí výjimečně dob-
rou úrodu medu toho roku. Tehdy 
prý měli včelaři jedinou starost, a to 
do čeho uložit hrnoucí se med. Spo-
lek čítal 44 členů a od 502 včelstev a 
240 rojů se podařilo získat 6850 kilo-
gramů medu, v průměru 13,5 kg na 
jedno včelstvo. Medu bylo opravdu 
hodně, takže se ve dvou číslech Ho-
ráckých listů objevil inzerát s názvem 
„Dobrý med“ a před Vánocemi 1911 
vyšel další inzerát tentokrát s názvem 
„Laciný med.“ Ale hned následující 
dva roky byly pro novoměstské vče-
laře velmi nuzné. Včelaři zkrmili více 
cukru, než odebrali medu. A přišel 
první válečný rok 1914. Spolek prak-
ticky přestal vyvíjet jakoukoliv čin-
nost, veškerá administrativa ležela na 
předsedovi Josefu Koněrzovi a poz-
ději na Josefu Málkovi. Ovšem me-
dobraní bylo toho roku velmi dobré. 
V průběhu války se projevila vel-

ká solidarita s těmi, kteří museli na-
rukovat na vojnu. Mnozí, kteří zů-
stali doma, opatrovali úly těch, kteří 
na domov jenom vzpomínali v záko-
pech na frontě. Řada včelínů zůstala 
opuštěných a spousta včelstev uhy-
nula. V roce 1916 darovali někteří 
členové spolku med do nemocnice. 
Ani válečná doba nezastavila rozvoj 
ve včelařském vybavení. Pohled do 
kroniky nabízí také zajímavou exkur-
zi do včelařského názvosloví. Dočítá-
me se třeba o žíněných kuklách nebo 
o průhledném závoji zavěšeném na 
širokém klobouce, kuřačce Švarco-
vě – což bylo  označení pro dýmák, 
kterým se uklidňovalo včelstvo. Vče-

laři používali vedle medometu úlo-
vou váhu, rojochyt kolečkový nebo 
pytlový, rojovrat, oplodňáček, trub-
cochyt a další pozoruhodné, ale uži-
tečné věci se skoro záhadným po-
jmenováním. 

V roce 1918 končí válka a v kro-
nice spolku je tato událost popsána 
poměrně obsáhlým a značně vlaste-
neckým textem vyjadřujícím radost 
ze znovu získané svobody a nezávis-
losti. „Radostněji se pracuje v továr-
nách, na polích a v úřadech, ale na-
konec i ve včelínech i na včelnicích,“ 
konstatuje kronikář. 

Petr Hladík, ZO ČSV,
Nové Město na Moravě

Recept pro vás: Arašídy v karamelu 
Suroviny: 1/2 hrnku medu, 2 lžíce másla nebo ztuženého tuku, 1 lžič-

ka mleté skořice, 4 hrnky pražených solených arašídů  Postup: Med, tuk 
a skořici promícháme. Vložíme do mikrovlnné trouby a zapneme na plný 
výkon na 4 - 5 minut až směs zkaramelizuje. Vmícháme arašídy, dbá-
me, aby všechny byly obaleny karamelem. Znovu vložíme do mikrovln-
ky, promícháme po třech minutách a znovu zapneme na další tři minuty, 
resp. dokud směs nezačne pěnit. Rozprostřeme v tenké vrstvě na vymaza-
ný plech či folii. Po vychladnutí rozlámeme na malé kousky.

Setkání rodáků a přátel města v roce 2010
Tradiční Setkání rodáků a přátel 

města, kteří v letošním roce osla-
ví padesáté narozeniny, se s největ-
ší pravděpodobností uskuteční na 
konci září nebo na konci října. Tato 
informace  je zveřejňována s předsti-
hem, aby se o akci dozvěděl co nej-
širší okruh možných účastníků, ne-

boť řada z nich se ve městě trvale 
nezdržuje. 

Pokud patříte mezi „padesátníky“ 
a chcete mít jistotu, že Vám bude za-
slána pozvánka, nebo se chcete stát 
členem přípravného týmu, můžete 
již nyní sdělit kontaktní údaje na tel. 
č. 566 650 230 nebo na adrese jana.

bartosova@meu.nmnm.cz. Součas-
ně děkujeme všem, kteří již nyní na 
připravované setkání upozorní své 
bývalé spolužáky, příbuzné a známé. 
Podrobné informace budou zveřej-
něny v září, a to jak v Novoměstsku, 
tak na internetových stránkách měs-
ta.                      společenská komise

Letní dílna komorní hudby pro amatérské hráče na smyčcové nástroje
Ve dnech od 7. 7. do 11. 7. se v 

Novém Městě na Moravě uskuteč-

ní první ročník letní dílny komor-

ní hudby pod názvem Novoměstské 

Slunohraní. Na Vysočinu se sjedou 

amatérští hráči na smyčcové nástroje 

z celé republiky, aby zde prožili čty-

ři letní dny plné hudby, nových zku-

šeností a inspirace. Tato netradiční 

akce nabídne účastníkům příleži-

tost setkat se a především si společ-

ně zahrát s hudebními profesionály 

- se členy světoznámého Janáčko-

va kvarteta. Ti zde budou po celou 

dobu přítomni, provedou muzikan-

ty skladbami pro smyčcová kvarte-

ta různých stupňů obtížnosti a po-

skytnou účastníkům užitečné rady 

pro jejich interpretaci. Hudebníci 

také společně vytvoří komorní or-

chestr, který pod vedením talento-

vaného houslisty a dirigenta Richar-

da Kružíka vystoupí na závěrečném 

koncertě. 

Závěrečný koncert se bude ko-

nat v sobotu 10. 7. ve 20:00 hod. na 

nádvoří Horácké galerie v Novém 

Městě na Moravě a nabídne veřej-

nosti ochutnávku atmosféry hudeb-

ní dílny, která muzikanty do Nové-

ho města na Moravě přilákala.  První 

polovina tohoto koncertu bude pat-

řit Janáčkovu kvartetu, jeho a bri-

lantní hře a  průzračným emocím, 

které zaplní nejen celé nádvoří, ale 

především srdce všech přítomných. 

Orchestr, složený ze všech účastní-

ků, vystoupí ve druhé části večera. V 

jeho podání zazní Sinfonia č.2 Anto-

nia Vivaldiho, Valčík A Dur Antoní-

na Dvořáka a také 3. a 6. věta z Ja-

náčkovy Suity pro smyčce. 

Závěrečný koncert bude sice tou 

hlavní „tečkou“ za tímto setkáním 

příznivců komorní hudby, nebude 

však jediným bodem programu, ote-

vřeným veřejnosti. 

Už ve čtvrtek 8. 7. zavítá do No-

vého Města na Moravě cimbálová 

muzika Prespoľan s výtečným pri-

mášem Antonínem Bukovským a 

hudebníci si tak na chvíli „odskočí“ 

od klasické hudby k folkloru. Pod 

vedením nefalšovaného krojova-

ného primáše si zahrají s cimbálo-

vou muzikou, pro některé z nich to 

bude skutečná folklorní premiéra. 

Cimbálová muzika Prespoľan však 
po tomto společném hraní neodje-
de zpět na jih Moravy, ale od 20:00 

hodin bude nádvoří Horácké galerie 
otevřeno všem zájemcům o folklor a 
dobré víno.

Veškeré informace najdete na ad-
rese www.slunohrani.cz v sekci 
„koncerty“.

Pořadatelem je Komorní hudba 
dnes o.s., finanční podporu poskytla 
Nadace Život umělce. Akce se koná 
pod záštitou Nového Města na Mo-
ravě, čestnými partnery jsou Horác-
ká galerie v Novém Městě na Mora-
vě a ZUŠ Jana Štursy.

dle tiskové  zprávy

Novoměstské Slunohraní
koncerty pro veřejnost

Srdečně vás zveme na dva večery 
pro veřejnost, které se budou ko-
nat na nádvoří Horácké galerie.
• čtvrtek, 8. 7.  20:00
Večer s cimbálovou muzikou 
Prespoľan; primáš: Antonín Bu-
kovský, vstupné: 100 Kč
• sobota, 10. 7.  20:00
Koncert komorní hudby
host večera: Janáčkovo kvarteto

Letní orchestr (orchestr bude 
sestaven z účastníků dílny ko-
morní hudby); řídí: Richard Kru-
žík, vstupné: 150 Kč
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Horácká galerie Klub seniorů

Kino
19. so ve 20 h.
Květ pouště
Velká Británie/Rakousko/Němec-
ko 2009, drama, české titulky, 130 
min, přístupný, premiéra, 70 Kč 
- Od kočovného života v somál-
ské poušti na světová přehlídko-
vá mola.
22. út ve 20 h.
Podivní
USA/Spojené arabské emiráty 
2010, akční horor, české titulky, 
101 min, nevhodný do 15 let, pre-
miéra, 70 Kč - Město zachvátí pa-
nika. Lidé se mění v vraždící mon-
stra a armáda všechny obyvatele 
střílí…
23. st v 17,30 h.
Jak vycvičit draka
USA 2010, rodinné animované fan-
tasy, český dabing, 97 min, přístup-
ný, premiéra, 65 Kč – Drsný Sever, 
drsní Vikingové a drsní draci.
26. so ve 20 h.
Cesta   Filmový klub
USA 2009, thriller, české titulky, 
113 min, nevhodný do 12 let, pre-
miéra, 70 Kč - Dobrodružný a ho-
rorový příběh,  road movie i  pří-
běh o lásce mezi otcem a synem, 
napínavé vyprávění o největších 
lidských ctnostech i hříších.
30. st ve 20 h.
Princ z Persie
USA 2010, dobrodružné fantasy, 
116 min, české titulky, nevhodný 
do 12 let, premiéra, 75 Kč - Roz-
pustilý princ je nucen spojit síly 
s tajemnou princeznou a společ-
ně se pokusit porazit temné síly v 
honbě za prastarou dýkou umož-
ňující vracet čas.
z červencového programu (více na 
plakátech):
3. so ve 20 h. Sex ve městě 2 (USA 
2010, romantická komedie, české ti-
tulky, 146 min, nevhodný do 15 let, 
70 Kč)
7. st ve 20 h. Iron man 2 (USA 2010, 
akční sci-fi, české titulky, 124 min, ne-
vhodný do 12 let, 70 Kč)
10. so ve 20 h. Robin Hood (USA/Vel-
ká Británie 2010, akční  drama, české 
titulky, nevhodný do 12 let, 70 Kč)
14. st v 17.30 h. Alvin a Chipmunko-
vé 2 (USA 2010, rodinný animovaný, 
český dabing, 88 min, přístupný, 48 Kč, 
děti do 6 let zdarma)

 Jiří Vašica – Sochařovy sny (červen – srpen) Sny Jiřího Vašici jsou o 
ušlechtilém kameni, o jeho sametově hladkém průzračném lesku. Vnímá 
svými prsty chvějící se chladivý povrch, měkké odrazy světla na vyhlaze-
né ploše. Cítí  křehkou rovnováhu každého kusu kamene, jeho vnitřní ves-
mír, rozložení přírodních sil, které kámen stvořily. Vašicovy mramorové 
objekty roztočené na kovovém hrotu jsou zbaveny tíhy zemské přitažli-
vosti, lidské oko nestačí vnímat v rozostřených tvarech rotujícího kamene 
otisky sochařovy ruky. Levitující kameny evokují představy o mohutných 
objektech valících se černým prostorem pod hvězdami a nabízejí blízký 
pohled na stvoření vesmíru. 
 Jiří Bašta – Vivat aluminium (do 29. srpna) Výstava Jiřího Bašty nava-

zuje na instalaci objektů v Horácké galerii před několika lety, jejímž stěžej-
ním tematem byla sbírka milníků a patníků zpodobňující světce. V sou-
časné fantazijní atypické tvorbě z nalezeného materiálu potkává umělec 
předměty běžné denní potřeby a dává jim možnost vyniknout v jiné ob-
lasti, než pro jakou byly určeny. Imaginace materiálu, kouzlo nepředvída-
telného účinku, cit pro vtipnou koncovku – tím vším se Bašta cíleně  blíží 
tvorbě naivistů  l´art brut – umění v surovém stavu s vlastní realitou, umě-
ní čisté a nezkažené s vlastními zákonitostmi.  
 Metamorfózy (červen – srpen) Krátkodobá výstava, která navazuje na 

stálou expozici Proměny krajiny a tvaru. Stálá expozice je rozšířena o díla 
autorů: Petr Brázda, František Bukáček, Petr Hora, Jan Chaloupek, Anto-
nín Kanta, Rostislav Magni, Růžena Magniová, Zdeněk Macháček, Mi-
roslav Matoušek, Zdeněk Novotný, Bořivoj Pejchal, Jiří Plieštik, Božena 
Rossí, Tomáš Rossí, Miroslav Roštínský, Tomáš Smetana, Jan Svoboda, Ja-
roslav Svoboda, Josef Špaček, Miroslav Štěpánek, Jiří Štourač, Bohumil 
Večeřa, František Vízner, Monika Vosyková, Jaroslav Vyskočil, Jaroslav 
Wasserbauer, Jana Zabloudilová, Jindřich Zezula.
 Metamorfózy I. Tato část výstavy je připsána 40. výročí založení CHKO 

Žďárské vrchy; vystavují: Jitka Chrištofová a Miloš Sláma.
 Metamorfózy – Nová jména Nová tvorba umělců představuje ve vět-

šině případů první veřejnou prezentaci v Horácké galerii, ať už jsou 
to autoři, kteří ukončili studia nebo studují vysokou školu umělecké-
ho směru: Lukáš Fendrych, Vladimír Houdek, Martin Jelínek, Zdeněk 
Macháček ml., František Oliva, Eva Pejchalová, Karolína Rossí, Kateři-
na Rossí, Miroslava Špačková. František Tržil, Štěpán Vrbický, Radovan 
Živný.

Upozorňujeme návštěvníky 
Městské knihovny
na prázdninovou 

změnu půjčovní doby
od 1. 7.  do 31. 8. 2010

po zavřeno
út zavřeno
st 9.00-11.00 12.30-18.00
čt zavřeno
pá 9.00-11.00 12.30-17.00
so zavřeno

čítárna uzavřena

Horácké muzeum
 Řada výtvarných příhod ... Vý-

stava výtvarného oboru místní 
ZUŠ Jana Štursy bude k vidění v 
prostorách muzea do 27. června 
 Ochrana přírody a krajiny v 

ČR - výstava ke 40. výročí CHKO 
Žďárské vrchy (od 1. července)

Obec Kadov srdečně zve
na akci pro děti i dospělé
Pohádkový les – Mrazík

26. 6, start ve 13,30 u staré školy
doprovodné akce: ukázka hasič-
ského zásahu, rytířské klání, skáka-
cí hrad a trampolína, malování he-
nou, občerstvení a stánkový prodej

-za špatného počasí se akce ruší-

Motýlí radování
(dokončení z titulní strany) 

Na Vratislavově náměstí si v rám-
ci slavnostního zahájení, které opět 
výborně rozezvučili svým hra-
ním žáci hudebního oboru ZUŠ 
se svými pedagogy, mohl každý 
na připraveného motýlka napsat 
své tajné přání. Všechna přáníč-
ka byla potom připevněna k ob-
řím balonkům, tedy našim motýl-
kům, kteří je vynesli do nebe, kde 
by se mohla přání splnit. Tyto spe-

ciální přací balonky vyletěly z ru-
kou vítězů Miss maškary. Soutěž 
o nejoriginálnější masku vyhrála 
kočička Terezka a klauník Kačen-
ka, které spolu se starostkou města 
Zdenkou Markovou festival zahá-
jily a poté se vydaly v čele průvo-
du, jenž báječně rozezněli bube-
níci ze ZUŠky na první festivalové 
představení.

Klaunky Aduš a Dáša z brněn-
ského divadla Kufr na nádvoří Ho-
rácké galerie předváděly všemož-
né skopičiny a žonglovaly se vším, 
co jim přišlo pod ruku. I když jim 
do očí svítilo odpolední sluníč-
ko, všechno do vzduchu vyhoze-
né dokázaly pochytat a znovu vy-
hodit a znovu pochytat… Kdo měl 
chuť, nechyběl v pátek na Hipííí 
párty, navlékl si zde korálové náhr-
delníky, zaposlouchal se do hudby 
pouštěné z dlouhohrajících desek 
a těšil se na další festivalový den.

Ten začal v sále LDO na Monse-
ově ulici, kde si pro účastníky po-
hybové dílny připravila režisérka 
tanečního divadla z Prahy Lenka 
Tretiagová čtyřhodinový program, 
během kterého se učili vyprá-
vět příběhy svým tělem. A potom 
to šlo ráz naráz: Dřevěné divadlo 
Honzy Hrubce, vyprávění Marti-
na Haka a premiéra groteskní ve-
selohry Nevěsta domácího soubo-
ru Chandraradar.   

Ani nedělní krásné počasí neodlá-
kalo děti od pohádky a tak bylo na 
nádvoří Horácké galerie při předsta-
vení Pohádky od táty našeho soubo-
ru Zkládanka plno. Ti zvědaví ješ-
tě zůstali, aby zjistili, co že vlastně je 
ona nová divadelně hudební spor-
tovní disciplína Akční ilustrace. Ze-
ptejte se jich, mohli si ji v praxi vy-
zkoušet, jistě rádi povědí...

Nezbývalo než vyhlásit výsled-
ky divácké ankety O nejbarevněj-

šího motýla a festival prohlásit za 
skončený. Nejvěrnější diváci Ivá-
nek Štrobl a Péťa Vodičková pře-
dali  hned dva diplomy. Letos se 
diváci totiž nedokázali rozhodnout 
a udělili stejný počet bodů Martinu 
Hakovi, který si již tuto cenu něko-
likrát odvezl a je pravidelným mo-
týlím oblíbencem, a našemu sou-
boru Chandraradar. Komu unikla 
premiéra představení Nevěsta, ne-
měl by si nechat ujít reprízu! (18. 
9. 2010 v Kulturním domě Kříd-
la v rámci festivalu Křídla 2010) 
Sbírka motýlů se již stala pěknou 
tradicí, která každý rok přiláká 
spoustu diváků. Na jejím pořádání 
a několikaměsíčním plánování se 
podílí řada lidí, pro něž je jedinou 
odměnou nadšená reakce publika. 
Za naše občanské sdružení děkuje-
me všem, kteří nám i letos pomoh-
li a byli při tom! Snad se uvidíme 
za rok…                     -ll-

Tradiční festivalové vypouštění balónků je jako vypouštění pestrobarevných motýlů.

21. 6., DPS, 16 h. – Vyprávění zá-
žitků ze setkání N. Měst
28. 6., ohniště u DPS, 16 h. – Tá-
borák; přineste si buřta a polínko



Upozornění na povinnou výměnu řidičských průkazů
Dne 1. května 2004 vstoupi-

la Česká republika do Evropské 
unie. Tímto dnem se začal dle no-
vely vyhlášky č. 31/2001 Sb., o ři-
dičských průkazech a o registru ři-
dičů, vydávat nový řidičský průkaz 
vzoru Evropských společenství. Je 
v provedení plastové karty o vel-
kosti 54 x 86 mm, růžovomodré 
barvy, označen nápisem „ŘIDIČ-
SKÝ PRŮKAZ ČESKÁ REPUB-
LIKA“, logem Evropské unie a ro-
zeznávacím znakem vydávajícího 
státu „CZ“. Je vydáván na dobu 10 
let a uznáván pro řízení  vozidla 
v rámci Evropské unie. 

Povinná výměna se týká řidič-
ských průkazů vydaných od 1. 1. 
1994 do 31. 12. 2000. Povinnost 

výměny řidičských průkazů vyplý-
vá z § 134 zákona č. 361/200 Sb. 
K provedení výměny je třeba, aby 
občan navštívil odbor dopravy. S 
sebou „si přinese“ jednu barevnou 
nebo černobílou fotografii průka-
zového formátu o rozměrech 3,5 
x 4,5 cm, stávající ŘP a doklad to-
tožnosti. Do konce výměny uvede-
ných ŘP zbývá jen 210 dnů a ke dni 
31. 5. 2010 se tato povinná výměna 
týká ještě 1290 držitelů řidičských 
průkazů. Při poslední zveřejně-
né statistice ke konci února toho-
to roku zbývalo vyměnit 1543 ři-
dičských průkazů. Za uplynulé tři 
měsíce bylo vyměněno jen 253 ři-
dičských průkazů. Z tohoto důvo-
du Vás žádáme, abyste přicházeli 

na zdejší odbor dopravy MěÚ již 
nyní a nenechávali tuto záležitost 
až na konec tohoto roku. 

Výroba řidičského průkazu je ře-
šena centralizovaným způsobem. 
Občan si vyplní žádost na přede-
psaném tiskopisu a ten podá na 
zdejším odboru dopravy MěÚ 
Nové Město na Moravě, Vratisla-
vovo nám. 103, II. patro.  Vydání 
nového řidičského průkazu je pro-
vedeno do 20 dnů ode dne podá-
ní žádosti. Povinná výměna ŘP je 
osvobozena od správního poplatku, 
vyjma vydání ŘP ve lhůtě kratší, tj. 
do 5 pracovních dnů od podání žá-
dosti (správní poplatek 500 Kč). 

Bc. Petr Pazour
vedoucí odboru dopravy

Konec
„lámání holí“

Po čtyřicetileté činnosti ve škol-
ství a stálém kontaktu s mladými 
lidmi jsem  mnohokráte byla ne-
šťastná, někdy si nevěděla rady, ně-
kdy jsem si zoufala nad chováním 
mnoha žáků. Doslova jsem nad 
některými „lámala hůl“.  A říkala 
jsem si – co z nich bude?

Netušila jsem, jaké překvapení 
mě čeká jako členku volební komi-
se. Celé dva dny přicházelo takové 
množství mladých lidí, mezi nimi  
i mí bývalí žáci, nad kterými jsem 
i tu hůl lámala. 

Při pohledu na ně jsem je v du-
chu odprošovala, že jsem o nich 
pochybovala. Plná naděje jsem je 
sledovala, s jakou vážností přichá-
zeli splnit dobrovolnou občanskou 
povinnost. 

Po těchto volbách jsem po delší 
době zase plná optimismu a pev-
ně věřím, že naši mladí přátelé, ti 
skvělí chlapci a děvčata, budou 
jednou dobře spravovat naši zemi.

Mgr. Eva Brychtová

Městský úřad Nové Město na 
Moravě se přihlásil do celostátní 
soutěže Úřad roku „Půl na půl“. 
Cílem bylo zmapovat rovnost 
podmínek pro muže a ženy.

Mezi přihlášenými úřady obcí III. 
typu se novoměstský úřad umístil  
na velmi pěkném 5. místě. 

Cena Skutek roku
pro Tomáše Blažka
V květnu vyhlásili hejtman kraje 

Vysočina Jiří Běhounek a členové 
Rady kraje Vysočina výsledky sou-
těže Skutek roku 2009. Tato nová 
aktivita má vyjádřit uznání aktivní 
dobrovolné činnosti jednotlivců i 
organizací. Kraj vyhlásil celkem de-
vět soutěžních kategorií: oblast so-
ciální, zdravotně postižených a vol-
ného času dětí a mládeže, kultury a 
umění, zdraví, poradenství, osvěty 
a vzdělávání i méně známé aktivi-
ty spojené s agendou 21 a společen-
skou odpovědností firem. 1. června 
2010 převzalo na zámku v Jaromě-
řicích nad Rokytnou ocenění Sku-
tek roku 2009 celkem 27 osob a or-
ganizací.

V soutěžní kategorii „propagace 
a realizace MA21“ se umístil na tře-
tím místě novoměstský rodák Ing. 
Tomáš Blažek ze Sdružení Krajina. 
Své skvělé umístění si zasloužil díky 
propagaci a realizaci MA21 (zjm. 
v obci Křídla). Pomáhá s přípravou 
plánovacích dokumentů, vyhledává 
dotační zdroje a spolupracuje na re-
alizaci projektů. Jeho aktivní a obě-
tavý přístup pomohl k výraznému 
zkvalitnění komunitního života na 
Novoměstsku.      Daniela Šimková

Pohledečtí pomohli postižené rodině
Na výzvu předsedkyně Krajské 

rady žen Moravskoslezského kra-
je o pomoc lidem postiženým po-
vodněmi zareagovaly mimo jiné i 
členky Českého svazu žen v Po-
hledci. Zorganizovaly sbírku, při 
které navštívily všechny domác-
nosti v obci s prosbou o příspě-
vek. Celkem získaly finanční část-
ku 12.600 Kč. 

Předsedkyně Jitka Bradáčová  si 
předem zjistila konkrétní adresu, 
na kterou peníze osobně odevzda-
jí. Telefonicky se spojila s paní An-
nou Vachtarčíkovou z obce Dolní 
Domaslavice, která doslova přišla 
o střechu nad hlavou. V pondě-
lí 31. 5. se pak vydaly J. Bradáčová 
a B. Hemzová k paní Vachtarčíko-
vé, aby jí odevzdaly osobně finanč-
ní částku z pohledecké sbírky a k 

tomu přidaly krabici koláčků vlast-
ní výroby. 

Paní Anny se ujala obětavá paní 
Kubicová, která jí poskytla bydle-
ní ve svém domku a pomáhá jí dle 
svých sil a možností. Obě ženy jsou 
také členkami místního ČSŽ. Se 
smutkem v očích paní Anna vyprá-
věla. V domě, kde bydlela společně 
se synem a jeho rodinou, došlo vli-
vem podmáčeného podloží a sesu-
vu půdy k popraskání nosných zdí 
a tím k narušení celé jeho statiky. Na 
základě toho jim přivolaný statik za-
kázal další vstup do domu a nařídil 
jeho demolici. V onen kritický den 
stačili Vachtarčíkovi vzít jen nejdůle-
žitější oblečení, doklady, peníze a pe-
řiny a museli nedobrovolně opustit 
vlastní dům, který praskal před oči-
ma. Nábytek a ostatní zařízení mu-

selo zůstat na místě. Syna s rodinou 
se ujali zase jiní známí, kteří jim po-
skytli dočasný azyl. Vachtarčíkovi 
šetřili celý život, aby si mohli hez-
ky žít v pěkně zařízeném a nedávno 
zrekonstruovaném domě, a nyní se 
museli se vším rozloučit. Byli doja-
tí, když děkovali za dar od pohledec-
kých občanů, kteří na ně myslí, a dě-
kovali za to, že ženy přijely z takové 
dálky, aby je alespoň trochu potěšily 
v jejich těžké situaci.

Dodatek: Demolice domu byla 
již provedena. Reportáž jste mohli 
vidět v hlavním zpravodajství TV 
Nova v úterý 8. 6. 2010.

Pohledecké ženy tímto děku-
jí jménem postižené rodiny všem, 
kteří na sbírku přispěli.

 za Český svaz žen v Pohledci
        Draha Pustinová

V pátek 11. června se pro veřejnost slavnostně otevřelo Městské arboretum. Starostka města Zdeňka Marková připo-
menula několikaletou historii snažení města připravit  společně s novoměstskými včelaři pod poliklinikou  krásné klidné 
místo, které bude sloužit jak k odpočinku místních i turistů, tak k výuce členů včelařského kroužku. Povedlo se.



Doplňující dopravní informace
V minulém čísle Novoměstska 

jsme informovali o omezení do-
pravy v době setkání N. Měst Ev-
ropy. Přidáváme několik upřesně-
ní. V pátek 18. června ve večerních 
hodinách bude probíhat blokové 
čištění ulic Budovatelů, Masary-
kovy, Nádražní, Tyršovy, Sportov-
ní, L. Čecha, Školní a parkovišť u 
obchodních domů Billa, Penny a 

Lidl. V sobotu a v neděli do odpo-
ledních hodin nebude možné v uli-
ci Budovatelů parkovat. Prosíme o 
přeparkování vozů z ulice Budova-
telů již v pátek 18. června do 18:00 
hodin. Náhradní parkování pro 
obyvatele z ulice Budovatelů bude 
vyčleněno v areálu kotelny na uli-
ci Hornické a také na ulici Malé v 
prostoru bývalé sběrny surovin.

Novoměstský hejkal bude nakonec dvanáctka
Omezení cesty automobilem 

dává naopak možnost ochutnat 
Novoměstského hejkala, pivo, kte-
ré bude speciálně pro setkání No-
vých Měst Evropy vyrobeno pi-
vovarem Chotěboř. Poté, co jsme 
zveřejnili v Novoměstsku infor-
mace o tom, že Novoměstský hej-
kal bude desítka, objevila se celá 
řada návrhů, aby byl ležák „řízněj-

ší“. Milovníci piva tak svými hla-
sy dosáhli změny z desítky na dva-
náctku.

 Věra Staňková, Eva Jašková

Vzhůru do průvodu! 
K tradičním hlavním bodům pro-

gramu všech setkání Nových Měst 
bývají slavnostní průvody hostitel-
ským městem, kterých se účastní 
všichni hosté. V Novém Městě na 
Moravě se průvod začne řadit ve 
13,45 hod. na Mírové ulici. Ve 14 
hod. vyjde směrem k nádraží Čes-
kých drah, otočí se kolem zeleného 
ostrůvku s lípou a bude pokračo-
vat Smetanovou, Tyršovou a Škol-
ní ulicí na Vratislavovo náměstí.

Pořadatelé zvou všechny občany 
města, kteří mají zájem, aby se k 
průvodu připojili. Nové Město na 
Moravě bude jako hostitelské měs-
to průvod uzavírat. Kdo se aktivně 
nepřipojí, může průvod pozdra-
vit zamáváním z chodníku nebo z 
okna. Bude se na co dívat. V před-
ní části průvodu uvidíme bube-
níky, tanečnice i žongléry. V pat-
řičných odstupech bude zařazeno 
několik dechových hudeb, jako po-
slední projdou městem novoměst-
ské mažoretky doprovázené de-
chovou kapelou ZUŠáci.

Pořadatelé rovněž žádají o sho-
vívavost majitele motorových vo-
zidel, kterým se v době průvodu 
na přibližně půlhodinu znemožní  
průjezd zmíněnými ulicemi. Do-
pravu budou řídit městští strážní-
ci.

32. setkání Nových Měst Evropy
Doplňující informace a zajímavosti

Zatímco několikametrová maxi lyže 
prochází v těchto dnech finálními 
úpravami v dílně firmy Lyže Slonek, 
detailní přípravu a průběh druhého 
pokusu o největší počet Novoměšťá-
ků na jednom místě ladí organizáto-
ři s pelhřimovskou Agenturou Dobrý 
den. Počítání Novoměšťáků proběh-
ne v pátek 18. června ve 21:30 hodin, 

základě předložení občanského prů-
kazu potvrdí, že se daný člověk naro-
dil nebo trvale bydlí v Novém Městě. 
Sčítací lístky je možné získat v Infor-
mačním centru nebo na interneto-
vých stránkách www.nmnm.eu, pří-
padně v den akce v pátek odpoledne 
u hotelu Ski v historickém autobuse 
označeném slovem REKORDY

kdy se všichni s potvrzenými sčíta-
cími lístky shromáždí na oválu sta-
dionu u hotelu Ski. Na vyzvání mo-
derátorů ve velkém stanu odevzdají 
přítomní sčítací lístek do speciálně 
připravených krabic. Aby byly sčíta-
cí lístky platné, musí být potvrzeny 
pracovníkem Informačního centra v 
Novém Městě na Moravě, který na 

Příprava novoměstských rekordů vrcholí

V areálu Zlaté lyže 
vyrostl stan XXL

Slavnostní stan pro 32. setkání 
Nových Měst Evropy již vyrostl v 
areálu Zlaté lyže u hotelu Ski. Jeho 
velikost se dá s trochou nadsázky 
označit za XXL, neboť stan pojme 
na 1200 akreditovaných hostů, kte-
ří se zde v pátek 18. června zúčastní 
slavnostního zahájení setkání. 

Podle aktuálních informací je 
přihlášeno 962 hostů z 31 Nových 
Měst z Německa, Rakouska, Ma-
ďarska, Slovenska a České repub-
liky. Omluvili se jen Poláci, které 
v daném termínu čekají předčasné 
prezidentské volby. Symbolicky se 
tak 32. setkání zúčastní 32 Nových 
Měst, takže všem se toto číslo bude 
dobře pamatovat.



Severní pól byl dobyt!

Z aktivit Dne dětí v DDM 

Novoměstský rodák 2010
Ve dnech 24. a 27. května pořáda-

lo DDM Klubíčko pro žáky šestých 
tříd vědomostní soutěž s názvem 
Novoměstský rodák. Počasí nám  
příliš nepřálo a museli jsme všech-
ny otázky a úkoly přesunout do 
kulturního domu. Přesto však sou-
těž proběhla v duchu pohody. Sou-
těžící měli za úkol najít v kulturním 
domě pět stanovišť: historie-teorie, 
herna, dílna, střípky ze současnos-
ti a historická osobnost, která ob-
sahovala souhrn historických dat, 
předmětů a osobností, dále na ně 
čekaly otázky ze současnosti a růz-
né druhy úkolů. Skupinky žáků se 

s tím popraly nad naše očekávání 
velmi dobře. Samozřejmě někteří 
hůře a jiní lépe. Třetí místo obsadi-
la skupinka z II. ZŠ, 6. A s názvem 
Hoplité, druhé a první místo potom 
skupinky z I. ZŠ, 6. C s názvy Cra-
shmani a Všeználci. Tímto chce-
me poděkovat Horáckému muzeu 
za propůjčení historických předmě-
tů, dále Kulturnímu domu za pří-
střešek před deštěm a v neposlední 
řadě všem soutěžícím a jejich peda-
gogickému doprovodu. Doufejme, 
že se všichni pobavili, a těšíme se na 
další ročník v příštím roce. 

za DDM Klubíčko Roman Žák

ZUŠ Jana Štursy gratuluje svým studentům k jejich úspěchům 
v letošním školním roce a děkuje za vzornou reprezentaci školy

• Hudební obor:  Pavlína Wur-
zelová, Tereza Horňasová, Eva 
Daňková za úspěšnou reprezenta-
ci v krajském kole celostátní sou-
těže ZUŠ v komorní hře na decho-
vé nástroje
Horváthová Daniela, Juračko-
vá Martina, Tatíčková Martina, 
Zídková Helga, Pelikánová Zu-

zana, Novotný Kryštof, Novotný 
Jakub, Štrobl Radim, Štrobl Lu-
děk, Chodil Štěpán, Mazánek Jo-
sef, Klára Šemberková , Ester Jíl-
ková, Markéta Malá, Iveta Černá 
a Šárka Melicharová  za obětavý 
přístup k veřejným vystoupením a 
vynikající reprezentaci ZUŠ
• Výtvarný obor: Janů Martina, 

Nečasová Vendula, Rosecká Ka-
teřina, Sochorová Anna, Peňá-
zová Hana za účast na přehlídce 
„Výtvarný svět na zámku“, kterou 
pořádá ZUŠ Moravská Třebová
• Literárně–dramatický obor: Sou-
bor Ušní mázek čestné uznání v 
krajském kole přehlídky dětského 
divadla Dětská scéna Trutnov 2010
Soubor Pedro ve vedru  doporu-
čení do širšího výběru na přehlíd-
ku dětského divadla Dětská scéna 
Trutnov 2010
Jaroslav Beran, Štěpán Chodil, 
Terezie Strnadová, Barbora Ku-

bická ocenění poroty v krajském 
kole soutěžní přehlídky LDO
Gabriela Latzková, Jaromír 
Chroustovský postup do ústřed-
ního kola přehlídky dětských reci-
tátorů Dětská scéna 2010 a postup 
do ústředního kola soutěžní pře-
hlídky LDO 
Tereza Křehlíková, Kateřina 
Krondrafová, Matěj Konečný po-
stup do ústředního kola soutěžní 
přehlídky LDO 
Ivan Štrobl čestné uznání v kraj-
ském kole přehlídky dětských reci-
tátorů Dětská scéna 2010 

Olešná ožije Rockovým táborem
Táborová sezona v Táborové zá-

kladně v Olešné, kterou v budo-
vě někdejší školy provozuje no-
voměstský Dům dětí a mládeže 
Klubíčko, je přede dveřmi. 

Z pohledu zájmů dětí a rodičů 
o nabízené tábory ji organizátoři 
již nyní hodnotí jako mimořádně 
úspěšnou. DDM Klubíčko zde le-
tos poprvé organizuje například 

hop, street dance a funky. 
Novinkou v letošní táborové na-

bídce je Rockový tábor -  ROCK 
CAMP, který je v rámci České re-
publiky unikátním projektem. Pod 
vedením zkušených hudebních pe-
dagogů a profesionálních hudeb-
níků -  členů doprovodné skupiny 
Ewy Farne, si mladí adepti rocko-
vých riffů a rytmů osvojí základy 
hry v rámci tohoto žánru na elek-
trickou kytaru, baskytaru, kláveso-

vé nástroje a bicí. Zajímavostí ne-
pochybně je, že se tohoto tábora 
účastní i děti ze zahraničí. Orga-
nizátoři hlásí účastníky z Izraele, 
Ruska a USA. 

Všechny tábory, které DDM Klu-
bíčko pořádá v Olešné, jsou již del-
ší dobu naprosto a zcela obsazeny. 
Jen v případě rockového tábora je 
ještě jedno volné místo pro hráče 
na klávesy a stejně tak pro baskyta-
ristu.                     ddm

„Tábor na zkoušku“. Ten je určen 
dětem do deseti let, které na tábo-
ře ještě nikdy nebyly. Táborníci – 
začátečníci tak mají šanci si ověřit, 
jak se jim bude s kamarády a bez 
rodičů na táboře líbit. 

Z loňských výborných zkušenos-
tí vychází tábor zaměřený na aero-
bick a tábor Hip Hop Camp 2010, 
kde se děti naučí základy tanců hip 

Nevšední den maminek v 1. A
Ráda bych touto cestou poděko-

vala paní učitelce Jaroslavě Truk-
sové z 1. A 1. ZŠ, která pro nás ma-
minky spolu s dětmi připravila 
oslavu svátku maminek, a to velmi 
neobvykle.

zamířila do školy. Ve třídě už bylo 
maminek plno. A když nemohla 
maminka, přišla babička. Zazvo-
nilo, začalo vyučování, ale k mému 
velkému překvapení nejen pro 
děti, ale i pro nás maminky. Zpíva-
ly jsme písničku o mašince, která 
vozí písmenka, přepisovaly kraso-

pisně básničku do písanky a nako-
nec v pracovním vyučování mo-
delovaly. Jsem velice vděčná všem, 
kteří umožnili tenhle den uskuteč-
nit. Ještě jednou veliké díky paní 
učitelce, která nám ukázala, proč 
jsou naše děti ve škole tak šťastné. 

Jana Vodičková

Byly jsme pozvány do školy, aby-
chom spolu s dětmi strávily tři vy-
učovací hodiny. Nejprve se mi ne-
chtělo, ale rozzářené oči mojí dcery 
mne přesvědčily, a tak jsem s pře-
zůvkami a svačinou místo do práce 

V pátek 4. června odpoledne 
jsme spěchaly na družinovou za-
hradu při ZŠ Leandra Čecha. Ví-
taly nás naše nadšené, tajemné 
a zároveň napjaté děti. Nadšené 
byly z uplynulých dvou dnů cyk-
losoustředění s programem do-
byvatelů Severního pólu. Tajem-
né byly vzhledem k závěrečnému 
vystoupení, které si pro nás při-
pravily, a napjaté, protože se blí-
žila noční stezka odvahy. Polár-
níci nám předvedli svoje úbory 
(samozřejmě nechyběly rukavi-
ce, čepice a šály), zazpívali spo-
lečnou písničku, přednesli bás-
ničky, zahráli scénky a seznámili 
nás s informacemi o životě na Se-

verním pólu, které vyhledali na 
internetu. Před noční stezkou 
odvahy jsme se všichni posilnili 
opečenými párky na ohni a pak 
už jsme vyrazili ke Třem křížům 
(prvnímu výškovému táboru). Po 
setmění děti absolvovaly zkoušku 
odvahy. Odměnou jim byl nale-
zený poklad a pocit překonaného 
strachu. Chtěly bychom moc po-
děkovat vychovatelkám M. Stra-
choňové a Š. Roháčkové, paní 
Chocholáčové a Jakubovi Cho-
choláčovi za úžasné dva dny, kte-
ré pro děti připravili a společně s 
nimi prožili.
 maminky úspěšných dobyvatelů                         

        Severního pólu



Na podzim roku 2009 jsme se zapo-

jili do zajímavého projektu Celé Česko 

čte dětem, který podporuje společné 

čtení rodičů a dospělých dětem  myš-

lenkou: Čtenářem se nikdo nerodí, 

čtenáři musíme ukázat cestu.

Přemýšleli jsme, jakým způso-

bem se připojíme my,  a vymysleli 

jsme pravidelné setkávání s kníž-

kami - „Podvečerní čtení“ .

Začali jsme v listopadu, kdy tma 

venku navozuje příjemnou atmo-

sféru, a pozvali prvního hosta - 

pana Mgr. Mikuleho z Městského 

muzea ve Žďáru n. S. a jeho dvě 

kolegyně. Usadili se před zvědavé 

dětí a rodiče a začali číst na téma, 

které si sami vybrali - pověsti. Do-

zvěděli jsme se zajímavosti z naší 

obce, z okolí, střídaly se pověsti 

humorné i strašidelné...  

Na  2. podvečerním čtení  byl hos-

tem Jan Opatřil – autor knížky pro 

děti Dobrodružství kapříka Metlí-

ka. Tento mladý autor je studentem 

Jihočeské univerzity se zaměřením 

na rybářství, takže jeho orientace 

v „podvodním světě“ je na místě. 

Předčítal i vyprávěl nám příběhy 

malého kapříka a jeho kamarádů, 

kteří se dostali z malého rybníčka 

až do nebezpečné přehrady.

Protože je duben měsícem bez-

pečnosti silničního provozu, za 

dalšího „předčítače“ jsme si pozva-

li dopravního policistu – poručíka 

Milana Prokopa. Vybral si k četbě  

Autopohádky Jiřího Marka a vý-

běr se ukázal jako ideální – pohád-

ky byly přiměřeně dlouhé, vtipné, 

poučné... 

Na jaře už nebývá venku tak brzy 

tma, takže atmosféra byla trochu 

jiná než v zimě, ale i tak jsme se tě-

šili na zajímavého hosta – naše po-

zvání  přijala paní Miroslava Něm-

cová – současná politička, dříve 

majitelka knihkupectví a přítelkyně 

dobrých knížek.  Společnou četbou 

byla knížka  Pohádkový detektiv 

– napůl pohádka, napůl detektivka 

od autora  Zdeňka  K. Slabého. 

Děti poslouchaly, ani nedutaly - paní 

Němcová dokázala vzbudit napětí při 

čtení o pátrání po ztracené víle Ma-

teřídoušce a zajišťování podezřelých 

stop čaroděje, rytíře a hejkala. 

Poslední čtení se konalo v květnu 

a přijel podruhé pan Mgr. Stanislav 

Mikule, tentokrát s kolegy z ochot-

nického souboru ve Žďáru n. S. 

Nacvičili si pro nás čtení známých 

příběhů autora Stanislava Havelky 

Zvířátka pana Krbce.

Na závěr děti dostaly i úkol na 

prázdniny –během prázdnin  si 

povedou  zvláštní „podvečerní 

čtenářské deníky“, které společně 

ohodnotíme na setkání v příštím 

školním roce.

Že naše „předčítání“  měla smysl, 

potvrdily samy děti – zajímaly se 

o téma četby, přicházely pravidelně, 

braly s sebou sourozence i rodiče, 

nadšeně komunikovaly s hosty, sou-

těžily, těšily se na příště... A navíc 

dlouho o svých pocitech hovořily.

 Snad si uvědomí, že vzít do ruky 

knížku je někdy lepší než ovladač 

televize a že společné čtení s rodiči 

či kamarády  je tak prima...

ZŠ Slavkovice  

při 1. ZŠ Nové Město na Moravě

Celé Česko čte dětem  - Podvečerní čtení v ZŠ Slavkovice

Mistrovství Evropy v silniční cyklistice 

MASTERES  2010
Ve dnech 24. - 27. června bude Žďár nad Sázavou hostitelským měs-

tem významné mezinárodní cyklistické akce. Po úvodní časovce ve 

čtvrtek 24. 6. v okolí obcí Nové Veselí, Březí nad Oslavou, Kotlasy 

a Bohdalov se závodníci přesunou i na Novoměstsko. 

Od pátku 25. 6. až do neděle 27. 6. budou závodit na okruhu Žďár 

nad Sázavou - Tři Studně - Nové Město na Moravě (okolí zastávky au-

tobusů u nemocnice) - Žďár nad Sázavou. Upozorňujeme motoristy 

na ztíženou dopravní situaci během závodu, a to v době mezi 9:00 až 

13:30 po všechny dny.

Pro dopravu bude platit částečná jednosměrná uzavírka: Veřejná do-

prava na okruhu proti směru jízdy závodníků nebude možná! Veřej-

ná doprava na okruhu po směru jízdy závodníků tzn. Žďár n. S. - Tři 

Studně - Nové Město na Mor. - Žďár n.S. bude neomezena.

Divácká podpora závodníků podél trati je vítaná, závodníci objedou každý 

den v pěti věkových kategoriích 2 - 4 okruhy, dle kategorií.

Podrobné informace o závodě na www.masters-em.cz

Nové inženýrské sítě 

pro bývalé „nemocniční“ domy 
Počátkem června byla dokonče-

na příprava stavby rekonstrukce 

inženýrských sítí v lokalitě byto-

vých domů u nemocnice. 

Vlastní stavba bude zahájena 

bezprostředně po ukončení 32. se-

tkání Nových Měst Evropy. Před-

pokládaný termín dokončení je 

konec října letošního roku.

Ve výběrovém řízení na zhoto-

vitele zvítězila novoměstská firma 

JCZ s.r.o.

dle informací Miloše Hemzy,

odbor ISM

Propagační výstava drobného zvířectva
Při setkání Nových Měst Evropy pořádá

ZO ČSCH Nové Město na Moravě propagační

výstavu na výstavišti ZO ČSCH za nádražím ČD.

Sobota 19. června 2010 od 9.00 do 16.00 hod. Vstup volný.

MERIDA BIKE Vysočina

Mezinárodní cyklistický festival
V nedělní podvečer 6. června 

skončil třídenní mezinárodní cyk-
listický festival Merida Bike Vysoči-
na. Přinesl dramatické souboje elit-
ních závodníků světového poháru, 
řadu skvělých výkonů a překvapivé 
výsledky. Pořadatelé přichystali pro 
závodníky i diváky celou řadu novi-
nek, které nemají v Česku obdoby. 
To vše dává dohromady jasný výsle-
dek – letošní Merida Bike Vysočina 
se zařadil mezi nejpovedenější cyk-
listické akce u nás.

Že se na Vysočině nepojede oby-
čejný závod, naznačovaly dva obří 
kamiony nad stadionem Zlaté lyže. 
Česká televize přivezla na Vysoči-
nu  nejmodernější techniku, která 
je v Česku k dispozici.

Neobyčejné bylo i startovní pole. 
Na Vysočinu byl ohlášen jako 
hlavní favorit José Hermida, špa-
nělská hvězda dlouhodobě patřící 
mezi nejužší světovou bikerskou 
špičku. Do cesty za dalším vítěz-
stvím se mu však úspěšně postavil 
Jaroslav Kulhavý, současná česká 
jednička. 

„Etapová podoba závodu Bike 
Vysočina přinesla tři dny divácky 
atraktivních a napínavých soubo-
jů. Do poslední chvíle bylo o co 
bojovat,“ pochvaloval si ředitel 
závodu Ján Svorada netradiční for-
mát závodu složeného z různých 
disciplín – sprintu, cross country 
a závodu s handicapovým startem. 
dle tiskové zprávy, foto: MTBS.cz

Byli jsme druzí v kraji
ZŠ Leandra Čecha stála opět na 

stupních vítězů. V Pacově se 18. 

května  konala soutěž škol 1. stup-

ně, tzv. Kinderiáda. 

Těchto atletických závodů se zú-

častnilo 22 škol z celého kraje. Naše 

škola skončila druhá za Třebíčí. 

Ze skvělého umístění se radova-

ly tyto malé slečny: Julie Svrčková, 

Marta Slonková, Simona Rausová, 

Aneta Lemperová, Katka Nečasová.

Jako lvi bojovali tito kluci: Jan 

Hájek, Petr Smitek, Petr Duda, Ja-

kub Horálek.

Za skvělou reprezentaci města 

moc děkujeme! 

Barevné foto na poslední straně.

ZŠ L. Čecha

Historický úspěch novoměstského fotbalu
Novoměstští fotbalisté porazili 9. června Humpolec 2:0 a dvě kola 

před koncem soutěže již jsou jasnými vítězi krajského přeboru.

V příští sezoně je čeká účast ve vyšší soutěži – v Moravskoslezské 

divizi.

Gratulujeme k historickému úspěchu, který se mužstvu SFK Vrcho-

vina povedl v roce  110. výročí od založení organizovaného fotbalu 

na Novoměstsku.

o novoměstském fotbalu více na sfk.nmnm.cz



INZERCE
• Prodám Fiat Brava 1.6 16 V, r.v. 

1997, stříbrná metalíza, nový vý-

fuk, brzdy, čepy, uložení tlumičů, 

hagusy. V pěkném stavu. Cena 48 

tis. Kč. tel. 733 325 729 

• Koupím garáž v Novém Městě 

na Moravě (Holubka, Staré sídliš-

tě, Na  Luční, U Chirany, U Jatek, 

Pod Nemocnicí, nebo u Jelínkova 

Mlýna).  608 928 191 

• Koupím traverzu 200 mm vyso-

kou, délky 4 nebo 6 metrů ( i pou-

žité). Tel. 776 005 775 

• Pronájem bytu (cihlový dům), 

2+1 v NMNM. Tel.: 737 734 986. 

Volat po 18:00. 

• Prodám rozestavěný malotrak-

tor domácí výroby – motor 3 vá-

lec D. Perkins zadní náprava V3S 

zkrácená převodovka V3S přední 

náprava Multikar – kyvná. Nutno 

dokončit ovládací prvky. Za cenu 

dílů. Tel. 723 680 600 

• Prodám vzrostlejší smrčky na 

živý plot. 7 Kč/ks. tel. 739 47 43 24 

• Hledám pronájem bytu 3+1 v 

NM, tel. 777 215 142 

• Hledám učitele/ku českého ja-

zyka i v důchodu. Doučování pro 

11leté dítě.  Sloh, tvorba vět, čtení. 

Pouze z NM, kontakt.jh@seznam.

cz, mob: 602 888 914 

• Daruji stan pro 4 osoby, tel. 604 

989 493

• Koupím zahradu v NM nebo 

vhodný pozemek, tel. 607 854 123

Stomatologická pohotovostní služba 

Ošetření je poskytováno v době 9 – 12 hod. 
19. 6. MUDr. Chromá, Křižanov, 20. 6. MUDr. Havlíčková, nám. Repub-
liky 63, ZR, 26. 6. MUDr. Ouředníčková, Masarykovo nám. 6, V. Bíteš, 
27. 6. MUDr. Bajerová, Vratislavovo nám. 12, NM, 3. 7. MUDr. Dvořáko-
vá, Štursova 487, NM, 4. 7. MUDr. Dvořák, V. Losenice, 5. 7. MUDr. Bo-
rek, Zahradní 580 Bystřice, 6. 7. MUDr. Brázdilová, O. Bitýška 130, 10. 7. 
MUDr. Semerádová, Palachova 35, ZR, 11. 7. MUDr. Musilová, Sokolov-
ská 13, V. Meziříčí, 17. 7. MUDr. Kašparová, N. Říše, 18. 7. MUDr. Pa-
řízková, Studentská 7, ZR, 24. 7. MUDr. Chytrá, Tyršova 855 NM, 25. 7. 
MUDr. Foltanová, U Zbrojnice 404, Svratka, 31. 7. MUDr. Hrašková,  Stu-
dentská 4/1699, ZR.
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

Firma E.ON informuje, že z důvodu plánovaných rekonstrukcí, 
oprav,… bude dne 21. 6. v době 7,30 – 11.30 hod. přerušena dodávka el. 
energie v Novém Městě na Městě lokalitě Horní Dvůr. 

Atletika – ZŠ L. Čecha
Ve Žďáře nad Sázavou se koncem 

května konalo okresní kolo Pohá-
ru rozhlasu v atletice.

Naši starší kluci, žáci 8. – 9 roč-
níků, obsadili skvělé 2. místo. 

Naše nejsilnější discipliny byly 60 
m a 1500 m. Nejslabší disciplinou 
byl skok do výšky. 

Soutěže kluků se zúčastnilo 13 
škol z okresu.

Školu reprezentovali tito žáci: 
Vašík, Synek, Ondráček, Sáblík, 
Nečas, Buřval, Zelený, Štorek, Hr-
dina a  Sodomka. 

Děkujeme jim za krásnou repre-
zentaci školy.

Orchidej na Vysočině?
Vyzbrojíme-li se na vysočinskou 

vycházku kromě těch nejpotřeb-
nějších věcí jako například pláš-
těnkou i lupou, můžeme krajinou 
cestovat v různém měřítku, což je 
někdy velmi zajímavé. Pokud ne-
trpíme vyloženou antipatií k bota-
nice, pak se nám s trochou cesto-
vatelského štěstí podaří pokochat 
krásou květu naší nejběžnější i 
zde na Vysočině rostoucí orchi-
deje, vstavače májového (Orchis 
majalis). Kvete většinou na přelo-
mu května a v červnu a má výraz-

ně tmavě skvrnité dlouhé kopinaté 
listy, podle nichž ho spolehlivě po-
známe už před květem. Vyskytuje 
se na mokrých a plně osvětlených 
loukách. Tvarem květu s pentlico-
vou kresbou ve střední části dává 
jasně najevo svou druhovou blíz-
kost se svými tropickými příbuz-
nými, stačí jen malinko popojít v 
měřítku. Reálné rozpětí květu vsta-
vače májového na fotografii poří-
zené na Vlachovicích je totiž pou-
hých 11 mm.    Karel Daněk

Barevné foto na poslední straně.

Deštivý květen
Letošní květen vyvolával svými 

srážkami depresivní stavy u mnoha 
občanů. Nebylo to pouze stavem v 
našem regionu, ale především ve-
lice dramatickými událostmi v po-
měrně blízkém okolí, kde došlo k 
velkým záplavám.

V samotném Novém Městě na 
Moravě napršelo celkem za květen 

135,4 litru vody na metr čtverečný. 
Srovnáme-li tyto květnové sráž-
ky za posledních třináct roků, tak 
větší byly v roce 2003, kdy naprše-
lo 146,3 litru.

Za prvních pět měsíců letošního 
roku činí celkový úhrn 360,4 litru, v 
roce 2006 to bylo 417,3 litru a v roce 
2000 dokonce 444,9 litru.  OP

Vážení čtenáři,
toto číslo zpravodaje Novoměstsko je posledním číslem vydaným pod 
končícím vedením redakce a redakční rady.
Následující čísla zpravodaje bude vydávat nový redaktor (redaktor-

ka). Sídlo redakce bude od 1. července 2010 v Kulturním domě, Tyršova 
1001, tel. 566 618 961, zpravodaj@nmnm.cz
Veškerá pošta, e-mailová i listovní, která se po tomto termínu ještě za-

toulá na staré adresy,  bude předána.
Nové redakci a případné nové redakční radě přejeme hodně zdaru a 

spokojené čtenáře.
PhDr. Eva Jašková, redaktorka Novoměstska

Helena Zelená Křížová, předsedkyně redakční rady Novoměstska
Josef Brůna, Mgr. Jana Černá, Mgr. Otakar Německý, PhDr. Žofie Řád-

ková, členové redakční rady Novoměstska

Ekologickou recyklační akci Zatočte s elektroodpadem novoměstští občané  
využili. Obsluha pod zelenožlutými stany shromáždila 10. června na Vrati-
slavově náměstí  v přistaveném kontejneru desítky již nepotřebných elektro-
spotřebičů: žehličky, mixery, televizní a rozhlasové přijímače,  vidět byl kus 
objemnějšího přímotopu a  mnoho počítačového vybavení.

Na otázku, zda se N. Město v množství odevzdaných starých elektrospo-
třebičů vymyká z ostatních měst, kterými Ekoshow projíždí, a to na jednu či 
druhou stranu, odvětila jedna z obsluhujících dívek: Průměr. Možná slab-
ší průměr.



ŽALUZIE
vertikální, horizontální

těsnění oken a dveří
sítě proti hmyzu

607 510 991, 774 510 991
polansky64@seznam.cz

INZERCE
• Prodám satelitní přijímač MAS-
COM MC 1100 Cr MkII. Cena 
2000 Kč (pův. cena 5790 Kč).  Zá-
ruka do 17. 7. 2010. Dále prodám 
kartu skylink TT standard. Cena 
1500 Kč (pův. cena 1990 Kč). tel. 
724 303 477
• Pronajmu byt 3+1 v NMNM, tel. 
604 926 426
• Prodám sprchový kout, dveře + 
vanička + sifon, dobrý stav, cena 4 
tis. Kč, tel. 602 940 375

www.MONTERO.czwww.MONTERO.cz

VZORKOVÁ PRODEJNA
KRUCEMBURK

tel. 569 698 705

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

95 % zboží k okamžitému odběru!!!

široký sortiment

nábytku – masiv

dýha, lamino

dětské a obývací

pokoje, ložnice, 

matrace

kancelářský

a hotelový nábytek,

nábytek pro penziony

55 let tradice výroby nábytku

intermont@intermont-nabytek.cz

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.

• Pronajmu byt 2+kk v OV v NM, 
kompletně vybavený, volný ve 4. 
čtvrtletí 2010, cena dohodou. tel. 
736 236 255
• Pronajmu byt 2+1 od 1. 7. 2010. 
Tel. 608477428
• Daruji do dobrých rukou pří-
tulné zrzavé koťátko. Odběr konec 
června. NMnM. Tel.  603 352 707.
• Prodám šlapací tříkolku s vodí-
cí tyčí, růžové barvy, bezpečnostní 
pásy, vzadu úložný prostor, masiv-

ní, bezpečná za 550 Kč a dále odrá-
žedlo - motorka červené barvy za-
150 Kč. Foto možno zaslat na mail. 
Tel: 608 265 160
• Pronajmu byt 1+1 s částečně za-
řízenou ložnicí. tel. 723 267 418
• Pronajmu na letní sezonu chatu 
u Černého rybníka v NM, pro ne-
náročné, oplocený objekt, tel. 608 
46 55 56

Kosmetický salon Irena Latzková
oznamuje, že od července mění místo provozovny

nová adresa – Palackého náměstí 33
1. poschodí (nad chovatelskými potřebami)

Nové Město na Moravě

telefon: 736 63 64 65

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.

TOPENÁŘSKÉ CENTRUM
Soškova 1550, 592 31 Nové Město na Moravě
566 616 659,  solar@solartop.cz, www.solartop.cz

SOLAR TOP, odborný dodavatel dotačního programu 
Zelená úsporám nabízí:

- konzultace, návrhy, projekci energetických zdrojů a topení
- kompletní zpracování dokumentace k žádosti o státní podporu
- dodávku a instalaci: tepelných čerpadel 
 solárních systémů 
 topidel na kusové dřevo nebo pelety 
- prodejna: kamna a kouřovina - topení - voda - odpady - sanita
   nabízíme slevy stálým odběratelům

Firma SOLAR TOP přijme spolupracovníka/spolupracovnici do ob-
chodně-administrativního střediska.

Požadujeme: zodpovědnost, samostatnost, kreativitu. Praxe v ob-
chodu a/nebo topenářství výhodou.

Nabízíme: možnost realisace ve vedení obchodu. Progresivní finanč-
ní ohodnocení.

Strukturované CV a motivační dopis zašlete na solar@solartop.cz. 
Rozhodující pro přijetí bude neformální pohovor s vedením firmy.

tel./fax: 566 615 270 SLEVY 
AŽ 80 %

Levné PÍSKOVIŠTĚ - 7 druhů
SKLUZAVKY, dětské STANY aj.

LÉTAJÍCÍ PŘÁNÍ - lampion štěstí

www.cinnostdoma.cz/jaro1 
 nutný počítač + internet, 

vynikající finanční ohodnocení

   tel. 605847994

Nevyhovující pojistka Vašeho domu?
Pokud nemáte uzavřenu moderní pojistnou smlouvu a Vaše pojistka tak není 

aktualizována, došlo k podpojištění domu inflací. 
Podpojištěním je, že nynější cena domu je větší než

poj. částka uvedená v poj. smlouvě. 

Pojišťovna pak vyplatí jen poměrnou část škody. 
Např. dům v hodnotě 3 mil. pojištěn na 1,5 mil.- vyplatí se při zničení požárem 
nikoliv 1,5 mil. ale 750 tis. Kč! Podobné je to i v dílčích škodách.  
Nabízíme bezplatně posouzení stávající poj. smlouvy a vypracování 
návrhu moderní pojistky, jež problém řeší i do budoucna. 
Nové neznamená hned dražší!
 Obchodní místo Nové Město na Moravě Zahradní 1400 
(„Brožkův kopec“) tel. 566 617323,776 847754 Provazníková,
777 554443 Provazník, www.jpb.cz , jpb@jpb.cz 
Jsme Vám k dispozici v čase dle Vašich potřeb.

• Prodám 4 ks pneu KLEBER 175 
x 70 na 13, 90 % vzorku, na discích 
Renault 19, levně, tel. 774 510 991
• Prodám korbu na Avii A 30 val-
ník s plachtou i s oblouky, vhodné 
na garážování osobního auta, cena 
5 tis. kč, tel. 602 940 375
• Vyměním velký městský byt 2+1 
v Bystřici za garsonku v NM. tel. 
605 04 22 14
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Dole: Tyto české orchideje se na 
vysočinských loukách stále ještě 
místy vyskytují. Jak je chránit na-
značil článek Rašelinné louky … v 
minulém zpravodaji. 

Snímek Karla Daňka byl pořízen 
u Vlachovic, více na str. 8.

Vpravo: Dětský den slavili i na Ro-
kytně. Tam jim  na rozdíl od Nového 
Města dne 5. června počasí přálo.  Ved-
le mnoha tradičních atrakcí děti zau-
jala ukázka novoměstských polopro-
fesionálních hasičů  při zinscenované 
záchraně lidského života po autohavá-
ri. A děti i tatínky pak mimořádně při-
tahovala  i přizvaná čtyřčlenná  skupi-
na motorkářů a jejich stroje. 
Další informace a mnoho fotografií  
na www.zdarskévrchy.cz

Pohled do jedné z novoměstských volebních místností při volbách do Poslanec-
ké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 28. a 29. května. Foto Bohumil Lukeš.

Nahoře: Ke Dni dětí se kromě různých akcí konal v tělocvičně ZŠ L. Če-
cha i turnaj ve florbalu. Proti sobě hráli kluci z Klubíčka, 1. ZŠ, Orla a 2. ZŠ. 
Zápasy byly plné energie, rivality a chuti. Každý chtěl vyhrát.  Nakonec se 
to podařilo ZŠ L. Čecha, na druhém místě skončil Orel, třetí bylo Klubíčko 
a čtvrtí kluci z 1. ZŠ. Turnaj velice spravedlivě pískal rozhodčí Jirka Dobro-
volný.Vlevo nahoře: Nepříznivé počasí  organizátory Dne dětí omezilo, ale 
i „pod střechou“ se soutěžilo se zápalem a nadšením.Vlevo dole: Z vernisá-
že výstavy „Řada výtvarných příhod…“ v Horáckém muzeu dne 28. května.
Až do 26. června zde vystavují žáci ZUŠ J. Štursy. Dole: Atletická Kinderiá-
da a úspěšní malí sportovci  ze ZŠ L. Čecha. Více na str. 7.


