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ovoměstsko
čtrnáctideník občanů Nového Města na Moravě a okolí
STRANA 16

Novoměstská jednota uspořádala
třetí Orelský ples

přečtěte si: Novoměstská jednota Orla uspořádala 15. ledna 2011
v Radešínské Svratce 3. Orelský ples

číslo 2. ročník XXI. 1. února 2011

STRANA 4

NEZRADÍME
1938

Foto: archiv Horáckého muzea

Od 10. února Vás Horácké muzeum a Muzeum československého opevnění ve Slupi u
Znojma zve na výstavu
věnující se československému opevnění z let
1935 – 1938.

Nové Město na Moravě, zima 1938

Zastupitelé se zalekli
stomilionových dluhů
Zastupitelstvo Nového Města na Moravě zastavilo přípravy na
výstavbu městského čtyřhvězdičkového hotelu s wellnescentrem a bazénem. Místo toho vyčlenilo padesát milionů korun na
výstavbu sportovní haly nebo bazénu. Rada města zároveň rozhodla o dramatických úsporách v provozu městského úřadu.
text: Veronika Klapačová

Radní se postavili proti
deficitnímu hospodaření
Novoměstští zastupitelé se na
svém jednání zabývali řešením nepříjemné finanční situace města.
Nové vedení města předložilo plán,
který má vést k odstranění schodku v městských rozpočtech. Město
totiž za poslední dva roky utratilo
přibližně polovinu z více než 140
milionů korun, které získalo priva-

tizací bytů. Rada proto přistoupila k razantním úsporám v provozu
města, oproti minulému roku se tak
schodek sníží o více než 10 milionů korun. Podle starosty Michala
Šmardy se však ani tak v roce 2011
nepodaří hospodařit s vyrovnaným
rozpočtem. „Úsporná opatření přinesou efekt postupně, v letošním
roce tak bude ještě schodek ve výši
kolem 20 milionů korun. Provozní
část rozpočtu bude po nezbytných
úsporách přebytková,“ komento-

val nový starosta záchranný plán, který byl
schválen radou města.
Místo luxusního hotelu raději
halu nebo bazén
Deficitní hospodaření minulých let
znamenalo ztrátu poloviny peněz původně určených na výstavbu takzvaného
Regeneračního centra. Hotelový komplex, který měl stát vedle katolického
hřbitova a zahrnovat vedle čtyřhvězSTRANA 5
dičkového hotelu i wellnes a bazén
měl poměrně velkou šanci na získání podpory z Evropských fondů.
Z celkových 400 milionů korun by
tak město hradilo přibližně 300
Den otevřených dveří novoměstmilionů a až čtvrtinu nákladů
ského gymnázia probíhal 14. ledna
mohlo být uhrazeno z dotace.
ve znamení soutěže. Jejím symbolem se staly gymplíky neboli symbo(pokračování na straně 3)
lické soutěžní body.

Proč byl zájem
o gymplíky

významná únorová výročí
8. 2. 1941

zemřel v Kutné Hoře

Emil Musil
Daňkovský

učitel, spisovatel literatury pro
mládež
70. výročí úmrtí
(narozen 7. 11. 1857 v Daňkovicích)

13. 2. 1886

narodila se v Kelči

Pavla
Křičková-Homolková

profesorka na sociální škole Vesna
v Brně, spisovatelka, sestra básníka Petra Křičky a hudebního skladatele Jaroslava Křičky
125. výročí narození
(zemřela 10. 7. 1972 v Maršovicích)

Pokus o světový rekord - II. místo na Vysočině
Základní škola na Vratislavově náměstí se na sklonku loňského roku zapojila do projektu Agentury Dobrý den Pelhřimov, jejímž cílem bylo vytvořit co možná největší galerii znaků měst a obcí ČR, které by vznikly z odpadových materiálů,
a tím se zároveň pokusit i o světový rekord v této netradiční
disciplíně.
V měsíci prosinci proběhly krajské výstavy, na kterých
byly představeny vybrané znaky.
K naší velké radosti mezi nimi nechyběl ani znak Nového Města na
Moravě, který vyrobili žáci 1. ZŠ.
Nevedl si vůbec špatně. Z 80

vyrobených znaků se vyšplhal až
na pomyslnou stříbrnou příčku
a následně putoval na brněnské
výstaviště, kde proběhl veletrh
GO a Regiontour.
Slavnostního udílení cen se 14.
ledna 2011 zúčastnili i tvůrci to-

narodil se v NMnM

Josef Makovský

architekt, bratr Vincence Makovského, navrhoval scénické výpravy k představením spolku Horák,
navrhl umístění „Pomníku padlým
vojínům“
105. výročí narození
(zemřel 25. 10. 1932 v NMnM)
Vzácnou návštěvu přivítal v pátek 21. 1. dům s číslem popisným
133 na Komenského náměstí. Na
besedu sem zavítali herečka Nina
Divíšková s manželem hercem
a režisérem Janem Kačerem. Večer
s milými hosty zpříjemnila i výstava čtyř výtvarníků Jiřího Plieštika,
Jiřího Štourače, Tomáše Rossiho
a Tomáše Smetany. Domácí Zdeněk Zítka plánuje i další kulturní
večery, o jejich konání se můžete
dozvědět na panelu před domem
s č. p. 133 na Komenského náměstí.
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Mgr. Pavlína Poláčková,
učitelka 1. ZŠ

Program grantů a příspěvků města
na rok 2011 vyhlášen
Stalo se již dobrou tradicí, že město Nové Město na Moravě každoročně vyhlašuje program
podpory sportu, tělovýchovy, kultury a volného času.

28. 2. 1906

hoto téměř velkolepého díla, aby
z rukou krajského koordinátora
převzali drobná ocenění.
Po ukončení výstavy zaujme
trvale čestné místo spolu s dalšími znaky v Muzeu rekordů a kuriozit v Pelhřimově.
Pro velký úspěch se žáci rozhodli, že vytvoří kopii znaku,
kterou věnují Městskému úřadu
v Novém Městě na Moravě.

Město vnímá tuto vyhlášenou podporu jako významný nástroj v boji proti sociopatogenním jevům
ve společnosti (kriminalita, boj proti veškerým závislostem - alkohol, drogy, hráčství,…), zejména u dětí a
mládeže.
Z toho důvodu Rada města Nového Města na Moravě na svém zasedání dne 24. ledna 2011 schválila
podmínky vyhlášení programu grantů a příspěvků
města Nového Města na Moravě i pro rok 2011.
Cílem programu je podpora činnosti neziskových
organizací, které vyvíjejí aktivity v oblasti kultury,
sportu a tělovýchovy a v oblasti využití volného času
a to buď se sídlem v Novém Městě na Moravě, nebo
které sice nemají sídlo v Novém Městě na Moravě, ale
poskytují služby občanům Nového Města na Moravě.
Z tohoto programu byly vyloučeny příspěvkové organizace zřizované státem, krajem a obcí.
Rada města dále akceptovala požadavek jednotlivých místních částí – osadních výborů rozhodovat
si o stanovování výše příspěvků a grantů jednotlivým

žadatelům ve svých obcích samostatně. Z toho důvodu je u jednotlivých částí podpory specifikována vždy
obec, která se do příslušné podpory zapojila. Garantem programu je odbor ŠKCR MěÚ.
Program podpory sportu, tělovýchovy, kultury a
volného času v Novém Městě na Moravě pro rok 2011
obsahuje zejména:
1) Příspěvky na činnost
Postup pro podání žádosti a rozdělování finančních příspěvků na činnost je dán Pravidly pro poskytování a čerpání příspěvků na činnost na rok 2011.
Žadatel si může podat pouze jednu žádost o finanční
příspěvek a to maximálně do výše 30 tis. Kč.
Do této podpory se zapojilo Nové Město a všechny
obce kromě obce Rokytna.
2) Granty
Rada města vyhlašuje tři granty města na rok 2011,
a to jeden v oblasti kultury a dva v oblasti sportu a tělovýchovy:
a) pro oblast kultury:
„Novoměstská kultura 2011“
Do této podpory se zapojilo pouze Nové Město.
b) pro oblast sportu a tělovýchovy:
„Sportujeme pro radost,
aneb zdravě soutěžíme“
„Zkvalitnění novoměstských sportovišť“
Do této podpory se zapojilo Nové Město a obec
Maršovice.
Postup pro podání žádostí a rozdělování grantů je
dán obecnými a specifickými pravidly pro poskytování grantů na rok 2011. Důležité je zejména upozornit
na to, že žadatel musí doložit svůj podíl spoluúčasti
na projektu v minimální výši 40% nákladů.
Formuláře žádostí pro příspěvky i granty jsou
k dispozici v tiskové podobě na podatelně MěÚ v Novém Městě na Moravě, Vratislavovo náměstí 103 nebo
si je žadatelé mohou stáhnout z webových stránek
města.
Vyplněné žádosti včetně povinných příloh budou
přijímány do 21. 2. 2011 do 17:00 hodin na podatelně
MěÚ, Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě.
Bližší informace sdělí odbor ŠKCR MěÚ v Novém
Městě na Moravě, čt: 566 650 250 nebo 566 650 251.
Odbor ŠKCR MěÚ
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Zastupitelé se zalekli stomilionových dluhů
(dokončení ze strany 1)
Po volbách se nová rada pokusila projekt
zlevnit přesunem do lokality za Medinem. Tento krok vedl k úspoře přibližně sta milionů korun. Zastupitelé se přesto rozhodli od pod-

nikatelského záměru upustit a zbylé peníze
investovat do výstavby sportovní haly nebo bazénu. „Za poslední dva roky došlo k velkému propadu daňových příjmů. Situace se změnila a to

je i důvod změny mého rozhodnutí,“
vysvětlil hlasování proti Regeneračnímu centru jeho bývalý zastánce místostarosta Stanislav Marek. „Veškeré volné peníze, které nám zbyly, jsme
zablokovali a použijeme
je na výstavbu sportovní
haly nebo bazénu. O tom,
co město potřebuje více,
se chceme nejdřív poradit
s veřejností,“ dodává k tomu
starosta Michal Šmarda.
Proti rozhodnutí zastavit výstavbu hotelového
komplexu hlasovali čtyři
členové zastupitelstva, mimo jiné
Zdeněk Kadlec a Zdeňka Marková.
Argumentovali především tím, že se
město připravuje o velkou investiční příležitost a předjednanou dotaci
z evropských fondů. Chybějící peníze by bylo podle zastánců výstavby Regecentra možné získat například omezením činnosti
denního stacionáře Zdislava, Kulturního domu
nebo zrušením Městské policie.

A je po všem „REGECENTRUM NEBUDE“
Stejně tak jako já, jste jistě zaznamenali rozhodnutí zastupitelstva našeho města, které dne 17. 1. 2011 hlasy 15 zastupitelů rozhodlo o zastavení veškerých prací spojených s projektem
Regeneračního centra.
článku krátce před komunálními
text: mgr. Pavel Dvořák
volbami dne 6. 10. 2010, ze kteréToto rozhodnutí pro mne ho vyplývalo, že žádné drama, poa možná i pro jiné, není žádným kud jde hospodaření našeho města
překvapením, neboť po výsledku ve vazbě na realizaci projektu repodzimních voleb a přijetí rozhod- gecentra, se nekoná. Jaké překvanutí „Regecentra“ se týkající hned pení, když na zastupitelstvu města
na ustavujícím zastupitelstvu dne 17. 1. 2011 z úst téže pracovměsta, bylo více než pravděpo- nice našeho města bylo konstatodobné, ne-li jisté, že se tak stane. váno, že cit. „v roce 2009 a 2010
K otázce regecentra na těchto došlo k výraznému poklesu daňostránkách i jinde bylo řečeno již vých příjmů s tím, že volný objem
mnohé, pro i proti, nicméně tento finančních prostředků města činí
můj příspěvek se realizace tohoto cca 66,5 mil. Kč. Za této finanční
situace představuje projekt Regeprojektu dotýká pouze okrajově.
Pokud se podíváme na výsle- neračního centra pro město poddek hlasování, ze kterého vzešlo statně větší míru rizika, než tomu
výše uvedené rozhodnutí našeho bylo v roce 2008.“
Z výše uvedeného, byť stručnézastupitelstva, tak musíme překvapivě konstatovat, že mnozí za- ho popisu aktuálního vývoje stran
stupitelé, kteří uplynulé volební rozhodování o uvedeném projekobdobí o realizaci tohoto projek- tu, se mi nechce věřit, že investor
tu vehementně usilovali a odmí- tj. město zastoupené našimi zastutali jakoukoliv kritiku, ba i diskusi, piteli při realizaci projektu byli nanajednou změnili svůj názor a byli tolik naivní, že nepočítali s výkyvy
proti. Jako důvod mnozí uváděli, v hospodaření města a s důsledky
že se změnila ekonomická situa- pro posouzení finanční náročnosce města, ta stejná situace, o které ti projektu z toho vyplývajícími.
informovala vedoucí finančního Pokud by tomu tak bylo, tak tímto
odboru v Novoměstsku ve svém svým jednáním náležitým způso-
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anketa:

Jak byste o investicích rozhodovali vy?
1.) Pro výstavbu hotelu s wellnes a bazénem u
hřbitova za 400 milionů korun.
2.) Pro výstavbu hotelu s wellnes a bazénem
u Medinu za 300 milionů korun.
3.) Pro výstavbu bazénu za 90 milionů korun.
4.) Pro výstavbu aquaparku za 150 milionů
korun.
5.) Pro výstavbu sportovní haly za 90 milionů korun.
Hlasujte na webových stránkách
http://noviny.nmnm.cz/,
výsledky ankety zveřejníme v dalším čísle.

bem doložili svoji odbornost. Spíše
se mi však jeví jako pravděpodobnější že ti, kteří tak pro realizaci
projektu v minulosti plédovali, tak
holt změnili názor a to z prostého důvodu, neboť se stali součástí
„vládní většiny“, která v současné
době v tomto městě vládne, a která je proti realizaci tohoto projektu. O nic jiného podle mého názoru zde nešlo a veletoč v názorech
zastupitelů SNK pro obce a Nového směru tomuto mému názoru
odpovídají. Nic na tom nemůže
změnit ani snaha, alespoň v případě některých těchto zastupitelů (byť výrazné menšiny), usilovat
o prosazení alternativního návrhu
rozpočtu se zapracováním varianty projektu regecentra a bez něj
a také vyjádření nesouhlasu s výše
uvedeným rozhodnutím zastupitelstva. Stačí toto jejich počínání
konfrontovat s jejich, před volbami distribuovanými pozlátky, kterými se nás snažili oslnit a pak je
zjevné, že jde pouze o naivní pokus
“zachovat si tvář“ a rádoby konzistentnost ve svých názorech. To,
že tomu ve skutečnosti tak není,
se domnívám, že je více než jasné.
Mohlo by se říci, že v podstatě
o nic nejde, neboť každý má právo na změnu svého názoru, a že

bychom měli být všem těm, kteří
hlasovali pro konec projektu regecentra vděčni, neboť město zachránili, včetně nás, od dluhové
pasti. Možná ano, ale každopádně mě jako občanovi tohoto města vadí, pokud tato „sranda“ stála
několik milionů korun, které byly
vynaloženy vniveč. Kde je dámy
a pánové, kteří tak snadno a s lehkostí možná sobě vlastní, měníte
své názory, Vaše odpovědnost za
takto zmařené peníze Vašich spoluobčanů??? Dovolím si odpovědět
za Vás, v duchu velké politiky, jejíž
manýry nám zde zavádíte, bohužel
nikde.
A co říci závěrem, že můžeme
být právem hrdi, že máme zastupitelstvo, které díky některým svým
členům, je schopno operativně
a dle aktuální potřeby změnit svůj
názor, aby nás, občany tohoto
města ochránili, před nezodpovědným a nedomyšleným počínáním jejich předchůdců. Na to, že
mezi ně patří i ti „polepšení“, však
bohužel sami zapomínají. Vy však
nezapomeňte a při první možné
příležitosti právě těmto „důvěryhodným“ vystavte svůj účet. Ode
mne všichni ti, kterých se to týká,
s použitím fotbalové terminologie,
již červenou kartu právě dostali.
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dotazy a stížnosti občanů
V posledním čísle, které vyšlo 13.
ledna jsme na straně 4, zveřejnili stížnost paní Macháčkové „Naši
milí vrkůčkové aneb holubáři či
famfuláci.“ Ta vzbudila reakce,
jak situaci s holuby, kteří kálejí na
fasádní římsy na Základní škole na
Vratislavově náměstí, vyřešit. Nějaká opatření už provedla radnice
v minulosti. Než město najde další vhodné řešení, podělte se o svůj
názor. Jak moc vás obtěžují holubi
a jejich exkrementy, jaký máte názor na jejich vykrmování? Máte
podobnou zkušenost nebo patříte
mezi milovníky zvířat? Kontaktujte redakci Novoměstska nebo jen
napište sms. (tel: 722 905 756 Veronika Klapačová)

NEZRADÍME 1938

Od 10. února Vás Horácké muzeum a Muzeum
československého opevnění ve Slupi u Znojma
zve na výstavu věnující se československému
opevnění z let 1935 – 1938.
Výstava Vás provede soustavou pevností a pevnůstek budovaných Československem v pohraničí
a na vybraných vnitrozemských příčkách. Připomene
zde také často opomíjenou úlohu Finanční stráže, její

náročnou službu při ochraně hranice tehdejší mladé
republiky. Zavede Vás do doby, kdy služba Vlasti byla
ctí, a kdy byli naši předkové pevně odhodláni bránit
svou zem.
Během výstavy bude v prodeji řada zajímavých suvenýrů (modely bunkříků, figurky vojáčků, odznaky,
pohlednice,… ) včetně brožurek Muzea československého opevnění ve Slupi u Znojma.

únor
7. 2. 2011 - od 9.00 hod

Karneválek

Tradiční barevné cvičení v maskách
pro nejmenší. Nebude chybět občerstvení a také vyhodnocení nejlepších
masek. Neváhejte a přijďte se s dětmi
pobavit!
S sebou: Jakoukoliv masku
Vede: Iva Dostálová
Vstupné: 30kč
14. 2. 2011 - od 9.00 hod

Tvořivá dílna

Tvořivé dopoledne pro nejmenší s maminkami. Tentokrát si ozdobíme trika
zažehlovacími fóliemi na textil.
S sebou:
Jednobarevná bavlněná trika
Vede: Magda Dvořáková
Vstupné: 30kč
28. 2. 2011 - od 9.00 hod

Muzicírování

Zpíváme, tančíme a hrajeme
si s lidovými písničkami a říkadly.
S sebou: jakýkoliv hudební nástroj
Vede: Zuzana Svobodová
Vstupné: 30Kč

„Jarní bazárek“
21. - 25. únor

Více informací můžete zjistit buď
přímo u nás v MC Zvoneček, který je
v DDM Klubíčko nebo na našich internetových stránkách www.zvonecek.
estranky.cz, či nás můžete kontaktovat
na sobotkova@klubicko.eu (777 822
612) Alena Sobotková. Těšíme se na
spolupráci.
Pondělí 21.2.2011: Výběr zboží 8-16 hod
Úterý 22.2.2011: Prodej zboží 8-16.30 hod
Středa 23.2.2011: Prodej zboží 8-16 hod
Pátek 25.2.2011: Výdej neprodaného
		
zboží 8-16hod
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Svoz komunálního odpadu
- svozové známky pro období 01/2011 – 12/2015
Vážení občané, věnujte prosím
pozornost následující informaci.
Město Nové Město na Moravě, odbor investic
a správy majetku oznamuje všem občanům města
a jednotlivých místních částí, že nádoby na zbytkový
komunální odpad (popelnice 110 l a kontejnery 1100
l) budou do konce února roku 2011 sváženy na staré
svozové známky, které platily pro období 01/200812/2010.
Do vašich novinových schránek budou umístěny
obálky s novými svozovými známkami platnými pro
další svozové období a informacemi o svozu odpadu.

Zápis žáků
do prvních tříd

Platnost známek je od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2015.
Je nutné, abyste tyto nové svozové známky měly na
popelnicových nádobách z důvodu provedení pravidelného svozu vylepené nejpozději do 28. 2. 2011. Popelnicové nádoby, které nebudou označeny platnou
svozovou známkou, nebudou sváženy!!!
Z nádoby prosím odstraňte staré známky, ponechte na nich pouze platnou známku pro období 01/201112/2015.
Popelnicovou nádobu je vhodné označit č. p., pro
které je nádoba určená.
Marcela Kratochvílová, odbor ISM

Ředitelství I. a II. Základní školy v Novém Městě na
Moravě upozorňuje rodiče dětí, že podle vyhlášky
MŠMT bude zápis dětí pro školní rok 2011/2012 uskutečněn dne

3. 2. 2011 od 15 do 17 hodin.

Zápis pro I. ZŠ proběhne na přístavbě školy – ul. Tyršova
321 a zápis pro II. ZŠ v budově školy – ul. L. Čecha 860. Zápisní
lístek se bude vyplňovat až při zápisu na zvolené škole. Rodiče
u zápisu předloží rodný list žáka a průkaz totožnosti zákonného zástupce. Pokud rodiče uvažují o odkladu školní docházky
dítěte, předloží u zápisu písemnou žádost.
Ředitelství I. a II. ZŠ

oprava z čísla 1.
(vyšlo 13. 1. 2011 na str. 2)

Osadní výbory a Regecentrum
projednány na zastupitelstvu
Předsedkyní devíti členného osadního výboru Olešnice je Mgr. Ladislava Kachlíková,
členy jsou Josef Dvořák, Ing. Petr Pejchal, Jiří
Korbička, Miloš Srnský, Ladislav Chalupa,
Jindřich Beneš, Karel Kulíšek ml. a Stanislav
Stehlík.
V obci Rokytno je zastupitelstvem schválen sedmičlenný výbor s jeho předsedou Miroslavem Lukešem st., mezi členy jsou Ing.
Julius Janeba, Miroslav Lukeš ml., Jiří Plocek,
Helena Zelená Křížová, Robert Zelený a Martin Zemánek.
Za vzniklé komplikace se moc omlouváme.
redakce Novoměstska
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Proč byl zájem o gymplíky
Den otevřených dveří novoměstského gymnázia probíhal 14.
ledna ve znamení soutěže. Jejím symbolem se staly gymplíky
neboli symbolické soutěžní body.
Budoucí gymnazisté se tak na
vlastní oči seznámili s prostředím
školy a s pedagogy a na vlastní kůži
si vyzkoušeli dovednosti a znalosti
v různých předmětech – od práce
se slovníkem až
po chemické pokusy. Bavili se i
rodiče, kteří byli
opravdovými fanoušky
svých
dětí. Soutěžilo se
o hodnotné ceny,
kdo chtěl tedy získat náskok, snažil se uspět co nejlépe již v elektronické soutěži, která probíhala více
než měsíc na stránkách školy.
Vyhlášení vítězů soutěže bylo

opravdu napínavé. Soutěžit se
mohlo do 17.00, potom už jen
zbývalo odevzdat platný kupón
a čekat. Přestože ne všichni zvládli splnit podmínky soutěže, tj. absolvovat všechna
soutěžní stanoviště či zapojit se
do obou částí
soutěže (elektronické i praktické),
o hlavní cenu se
nakonec losovalo z 30 platných kupónů. Výherce
ostatních cen v jednotlivých kategoriích již určovala jejich píle, znalosti a dovednosti a v neposlední
řadě i fyzická kondice nutná pro co

nejefektivnější zvládnutí soutěžní
trasy. Jména výherců jsou zveřejněna na www.gynome.cz
V aule gymnázia mohli zájemci též zhlédnout fotodokumentaci
a videa z různých školních aktivit,
počínaje poznávacími zahraničními zájezdy, přes sportovní kurzy
až po plesy či pasování 1. ročníků.
Zde se také odehrála schůzka vedení školy s rodiči zájemců o studium na naší škole. Zájem veřejnosti nás těší a věříme, že nabídka
vzdělávání na gymnáziu bude pro
žáky motivací.
„Účelem vzdělání není zaplnit
mysl, ale otevřít ji. Čím více poznatků si osvojíme, tím víc si uvědomíme, co ještě neznáme.“ (neznámý autor)
Mgr. E. Řádková,
gymnázium

stomatologická
pohotovostní služba
ÚNOR

5. 2. MUDr. Zdeňka Kreislerová,
Bezručova 106/23,
Žďár n. S., 566 621 000
6. 2. MUDr. Tomáš Kreisler,
Bezručova 106/23,
Žďár n. S., 566 621 000
12. 2. MUDr. Jiřina Foltanová,
U Zbrojnice 404,
Svratka, 608 069 430
13.2. MUDr. Petr Filla,
U Tržiště 1,
Velké Meziříčí, 566 524 275
19. 2. MUDr. Anna Štěrbová,
Studentská 7,
Žďár n. S., 566 690 124
20.2. MUDr. Milena Vránová,
Zahradní 580,
Bystřice n. P., 566 553 222

Horácká
galerie zve:

Bohumil Teplý
Stopy času
(3. února - 8. května 2011)
Sochař a medailér Bohumil
Teplý objevuje krásu v poselstvích
přírody, která se mu stala nevyčerpatelným zdrojem inspirace.
Vnímá dynamiku vody, dynamiku
letu ptáků i pádících koní. Hluboko v srdci jeho plastik zní tisíciletá
ozvěna stvoření univerza.

Horácké
muzeum zve:

PETR FAFÍLEK
NÁLADY VYSOČINY
1. února - 31. března 2011
Prodejní výstavka obrazů novoměstského samouka
otevřeno: út - so 9 - 16 hod.

Gymnázium informuje
Vážení rodiče,
vzhledem k situaci v oblasti středního školství, která se v posledních dnech dostává na
přetřes díky obsáhlé zprávě z odboru školství
kraje Vysočina, si Vás dovoluji seznámit s postupem našeho gymnázia.
Pro nový školní rok 2011/2012 bude
naše gymnázium vypisovat přijímací
řízení stejně jako v loňském roce. To
znamená, že budeme vypisovat přijímací řízení pro všechny vzdělávací
programy naší školy. Jsou to následující studijní obory: gymnázium osmileté
všeobecné, gymnázium čtyřleté všeobecné, gymnázium se sportovním zaměřením a gymnázium se spor-

n

gymnázium

tovní přípravou. Záměrně nevypisuji kódy studijních
programů, protože ty jsou umístěny na našem webu a
pro tuto informaci jsou nepodstatné.
Naše gymnázium chce a bude vždy v budoucnu
garantovat maximální možnou míru vzdělanosti v
našem mikroregionu. Má pro to všechny předpoklady – erudovaný učitelský sbor,
promyšlené učební plány, tradici
i moderní vybavení. Všem stávajícím i budoucím studentům a jejich rodičům přeji příjemné studium a hodně zdraví.
PaedDr. Milan Pavlík,
ředitel školy
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Novoměstský florbalový oddíl
I Nové Město má svoji florbalovou základnu, kterou drží hlavně aktivity křesťanské
sportovní organizace Orel. Účastníme se několika soutěží v různých věkových kategoriích. Jednou z nich jsou i muži, jež hrají amatérskou florbalovou ligu (AFL) v Brně. Následující řádky by Vám měly přiblížit šestý turnaj a zároveň i naše umístění v soutěži.
text a foto: Tomáš Mrázek

ré měl před turnajem v čele náskok 20 bodů,
ten jsme stáhli na osm a jsme tedy zpět ve hře

o celkový triumf. V kanadském bodování
máme také šanci obsadit dobrá umístění. Jakub
Čuhel (22+21) je na třetím místě a Tomáš Mrázek (18+22) je na místě pátém.
Pokud Vás článek zaujal, můžete navštívit
stránky soutěže afl.cz nebo stránky místního
Orla orel.nmnm.cz.

Poslední turnaj byl ten
nejzdařilejší z celé sezóny.
Ligy se účastní osm týmů,
které jsou každý turnaj
rozděleny do dvou skupin. V této základní skupině jsme dokázali vyhrát
všechny tři zápasy.
Ve čtvrtfinále se nám
podařilo vyřadit vedoucí
oddíl ligy výsledkem 5:2.
V semifinále jsme odehráli
krásný první poločas, jelikož jsme po něm vedli již
5:0 nad Gumídky, třetímu
týmu tabulky. Druhý poločas byl o něco slabší, ale
vedení jsme uhájili a postoupili do finále. Ve finále jsme nedali soupeři šanci a po vítězství 4:0 jsme
si poprvé v sezóně mohli
sáhnout na pohár pro vítěze turnaje!
Celkově to znamenalo
zisk 14 bodů do tabulky,
což nás vyneslo ze čtvrté
příčky na třetí. Tým Mok-

program klubu seniorů
7. 2. pondělí

Výbor

Jídelna DPS od 15hod
7. 2. pondělí

Společenské hry

Jídelna DPS 15hod.
14. 2. pondělí

Návštěva obrazové galerie
v budově římskokatolického
farního úřadu.
Sraz v 15hod před budovou
21. 2. pondělí

Video

Vzpomínáme na zájezd do Štrasburku v r. 2008
Jídelna DPS 15hod.
28. 2. pondělí

n

Merenda

Jídelna DPS 15hod.

sport

Plošnou inzerci můžete
využít pro komerční nebo
propagační účely. Inzeráty posílejte na zpravodaj@
nmnm.cz. Podklady můžete zanechat v kanceláři KD,
Městské knihovně nebo v
Horáckém muzeu. Přidejte prosím i své fakturační
údaje, částku můžete hradit
bankovním převodem nebo
v hotovosti v kanceláři KD.
Stejně postupujte
i při žádosti o zveřejnění
blahopřání
či vzpomínek.
Cena: 220,- Kč.
Řádkovou inzerci zveřejníme zdarma, limitovat
budeme pouze jejich počet
a délku. Maximálně otiskneme 20 nejdříve podaných
inzerátů.
Obsahově prosíme
o stručnost.
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Město Nové Město na Moravě

oznamuje
občanům města a jeho místních částí,
že od 1. února do 30. června 2011
je vybírán místní poplatek za komunální odpad
na rok 2011 od občanů majících na území obce trvalý pobyt.
Poplatek je stanoven obecně závaznou vyhláškou města č.1/2009
„o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“ ve výši

480,- Kč na osobu a rok.

Poplatek je splatný jednorázově!
Místní poplatek je možno uhradit v hotovosti na pokladně MěÚ,
Vratislavovo nám. 103:
Po, St 8:00 – 11:45 / 12:30 – 17:00 h
Čt 8:00 - 14:00 h

z matriky
narozené děti:

30. 12. Martin Deml
4. 1. Rostislav Janíček
7. 1. Aneta Hájková
7. 1. Lucie Havlíčková
19. 1. Ema Pešková

7. 1.
8. 1.
10. 1.
13. 1.
14. 1.
15. 1.
16. 1.
17. 1.
23. 1.
23. 1.
24. 1.

úmrtí:

Pavel Veselý
(Nové Město, 1952)
Václav Soška
(Nové Město, 1915)
Božena Sobotková
(Rad. Svratka, 1921)
Pavla Havlíčková
(roz.Mrkvičková)
(Brno, 1929)
Václav Zelený
(Nové Město, 1929)
Marie Drdlová
(Řečice, 1927)
Ludvík Sláma
(Maršovice, 1948)
Antonín Ječmen
(Nové Město, 1943)
Miroslav Řepiský
(Olešná, 1924)
Marie Pleskačová
(Nové Město, 1922)
Marta Peňázová
(Nové Město, 1936)

jubilanti:
12. 1.
13. 1.
15. 1.
22. 1.
22. 1.
31. 1.

leden

Marie Řepiská
Antonín Sláma
Jaroslav Kozák
Jan Kotinský
Milada Vlčková
František Kozák

únor

85 let
75 let
80 let
75 let
88 let
85 let

Marie Kučerová 89 let
Marie Sáblíková 88 let
Josef Skalník
85 let
Miluška Bukáčková
89 let
16. 2. Bohumil Kyšperský
		
87 let
19. 2. Jaroslava Weigelová
86 let
21. 2. Jindřich Böhm
75 let
21. 2. Milada Kalinová 85 let
22. 2. Josef Popelka
75 let
25. 2. Božena Brožová 86 let
  6. 2.
  6. 2.
11. 2.
13. 2.

n

zprávy
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Raná péče na Vysočině - rozvoj služby pro rodiny s dětmi s postižením

„Roztáhnout křídla…“
Začínající rok přináší každému z nás „samozřejmě“ něco nového. Nestátní nezisková
organizace Sdružení Nové Město na Moravě o.s. může však letos „navíc“ zahájit projekt, podpořený Nadací SIRIUS, který potrvá dva roky a umožní rozvíjet nové aktivity
v rámci služby Raná péče.
„Rozsáhlý projekt nazvaný ROZTÁHNOUT KŘÍDLA jsme připravovali již v létě minulého roku a jsme moc
rádi, že jsme v náročném výběrovém
řízení uspěli,“ říká Mgr. Ruth Šormová, ředitelka sdružení. Projekt je totiž
jedním ze sedmi, které získaly grant –
snadné to nebylo, projektová žádost byla vel-

vat, aby se o ní více vědělo.
Chceme provádět systematickou ´depistáž´, tj.
vyhledávání potenciálních zájemců o službu,
především prostřednictvím intenzivní a profesionální komunikace s lékaři a dalšími od-

mi obsáhlá a prošla dvěma
výběrovými koly i následnou „obhajobou“ před grantovou komisí.
A o co vlastně v projektu jde?
„Budeme moci soustavněji a lépe službu Raná péče propago-

borníky. Sociální pracovnice, které ve službě
působí, budou mít díky grantu nové možnosti
pro svůj odborný růst: vzdělávat se, účastnit se
odborných stáží, konzultací, využívat metodického vedení. Zlepší se také materiální zázemí
služby – díky grantu budeme moci doplnit fond
odborné literatury, pořídit nové kusy dětského
nábytku, mnoho speciálních hraček a pomůcek
i speciální výukový software a počítačové vybavení. Podstatnou součástí projektu je rozšíření
terénních i ambulantních aktivit pro rodiny –
chystáme víkendová setkání, jednorázové akce
se zajímavým programem i hosty, pravidelné
„rodinné kluby“, konzultace s psychologem aj.
Součástí projektových aktivit je dále rozšíření
práce s dobrovolníky; a konečně budeme mít
k dispozici osobní automobil, který zvýší dostupnost služby a umožní lepší fungování terénní práce. Jedním z významných cílů projektu je ověřit ´příklad dobré praxe´ podpory
rodiny s dítětem s postižením v raném věku,
k jeho naplnění by měly všechny uvedené aktivity přispět,“ dodává ředitelka sdružení.

n
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Na studnickém plese nechyběli ani lyžaři

kulturní kalendář

Ačkoliv by se mohlo zdát, že v nejvýše položené obci na Vysočině – ve Studnicích –
dávají lišky dobrou noc, opak je pravdou.

Petr Fafílek – nálady
Vysočiny - výstava

1.

Já, padouch

2.

Harry Potter
a Relikvie smrti 1

4.

únor

Horácké muzeum, Nové Město
do 31. 3.

text a foto: Helena Zelená Křížová

Malá vesnička s pouhou třicítkou stálých obyvatel se o víkendu rozrostla a to hned několikanásobně. Kdekoho totiž přilákal ples konaný na zdejší horské chatě.
Nadmořská výška 822 metrů dává tušit, že tu
jde o horské klima, ke kterému patří skvělé sněhové podmínky. Je to prostě dokonalý ráj pro milovníky bílé stopy. A ani na zmíněném plese lyžaři nechyběli. Měli tu své zastoupení v podobě výherce
reprezentačního tréninkového dresu mistra světa
v běžeckém lyžování Martina Koukala.
Šťastlivec, kterému se v tombole podařilo získat tento jedinečný sportovní oděv, neváhal
a ihned jej vyzkoušel. Padl mu jako ulitý a za svůj
výkon byl odměněn obrovským aplausem, který
by mu mohl závidět i sám Martin Koukal.
Na studnickém plese to prostě žilo. Kdo přišel,
nelitoval. A kdo se tentokrát nedostavil, může to
zkusit příště.

– animovaná komedie, kino,
Nové Město v 17:00 hod

– fantasy, kino,
Nové Město v 18:00 hod

Občanský průkaz

5.

Fotři jsou lotři

9.

– hořká komedie, kino,
Nové Město v 19:30 hod
- komedie, kino,
Nové Město v 19:30 hod

Nezradíme 1938

10.

Párkové závody ve Studnicích

Jam – odpoledne s hudbou

12.

Dobrovolní hasiči ze Studnic pořádají párkové závody v nejvýše
položené obci na Vysočině.

- krimi, kino, Nové Město v 19:30 hod

Studnice jsou tradičním vyhledávaným lyžařským cílem pro svoji dobrou polohu a dobré lyžařské
podmínky. Místní hasiči se proto
rozhodli uspořádat lyžařské závody zejména pro děti a začínající
lyžaře.
„Vyhlásili jsme ovšem i speciální kategorii pro účastníky v his-

torických oděvech,“ říká starosta
dobrovolných hasičů ve studnicích Petr Hladík.
„Chceme dát šanci všem, kteří rádi závodí a mají rádi i dobrou zábavu. V této kategorii nepůjde ani tak o čas, jako spíš
o originální provedení, lyžařský kostým a také eleganci, se

- výstava, Horácké muzeum,
Nové Město do 9. 4.

kterou se lyžař bude pohybovat
ve stopě.“
Každý účastník po absolvování
závodu dostane párek.
Párkové závody se uskuteční
ve Studnicích v neděli 20. února.
Prezentace závodníků je od 13:00
do 13:45 v Turistické chatě. Start
závodů je ve 14:15. za Turistickou
chatou.
Srdečně vás zvou
studničtí hasiči.

Město prodá použitý kovový trezor,
výrobek firmy Allgemeine
Cassen Fabrik, stáří cca 50 let,
výška 110cm, hloubka 65cm,
šířka 75cm, váha cca 350kg,
minimální požadovaná kupní
cena 12.000,-Kč, dopravu hradí kupující, platba v hotovosti nebo na účet města při převzetí, možnost prohlídky (po
předchozí domluvě na tel. 608
477 428). Kontaktní osoba Ing.
Dostál, odbor investic a správy majetku města, MěÚ Nové
Město na Moravě, Vratislavovo
nám. 103, tel. 566 650 223. Nabídky je možno zasílat do 28. 2.
2011 písemně v zalepené obálce
s označením obálky „nabídka
TREZOR“ na uvedenou adresu.

n

kultura

DDM Klubíčko, Nové Město, od 9 hod

Američan

Jaroslav Šerých
– Pohádkové ilustrace

14.

H. muzeum, Nové Město, do 17. 4.

Barbora
Koudelková - beseda

15.

KD, sálč.1, Nové Město, v 17 hod

Rodinka - komedie

kino, Nové Město, v 19:30 hod

bratři Nedvědi – koncert
KD, Nové Město, v 19 hod

Zdravý životní styl
– beseda

16.
17.

DPS, Nové Město v 17 hod

Děcka jsou v pohodě

– komedie
kino, Nové Město, v 19:30 hod

Sněhulák
– soutěž

18.
19.

DDM Klubíčko, Nové Město, od 9 hod

Paranormal Activity 2
- horor, kino,
Nové Město v 19:30 hod

9

n

inzerce
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miniBazar
Podnájem bytu 2+1 v NM
v klidné lok. u nemocnice (4.NP),
rekonstr. kuchyň (+ led.a el.sporák). Okna JV až Z, lodžie, sklep.
Foto na vyžádání. Prosím pouze
solidní jednání. Tel.: 608 155 937.
Mladá rodina hledá podnájem
v NMnM - 2+KK, 2+1 bez kauce,
zn.: spěchá. Tel.: 739 462 732.

Naléhavě sháním pro starou
paní ke koupi byt 2 + 1 nebo větší
1 + 1 v přízemí popřípadě v 1. patře
blízko centra tj. Vratislavova náměstí v Novém Městě na Moravě.
Za případné nabídky předem děkuji. Tel.: 737 933 093.
Prodám oblečení na kluka
(zimní věci i ostatní) od cca půl
roku, velmi zachovalé, některévěci značkové. Tel.: 731 018 803.

Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, bankovky, tuzexové
bony, losy, akcie, celé sbírky - větší
množství - pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny. Info: tiskarna@komurka.
cz, nebo tel.: 724 22 92 92.

Mateřská škola Nové Město na
Moravě, příspěvková org. nabízí k
odprodeji větší množství dětských
kovových postýlek. Bližší informace na tel.: 566 615 169.

Pronajmu garáž na Holubce,
cena 500,- za měsíc. Tel.: 603 865
682.

Prodám větší, částečně rekonstruovaný rodinný dům v Maršovicích u Nového Města n.M., možnost k bydlení i podnikání. Tel.:
724 161 150.

Prodám polohovací kočárek
Deltim, šedobéžová kombinace,
taška v barvě, vyteplený nánožník,
velmi prostorný kočárek - měli
jsme jako rezervní. Cena: 500,-Kč
+ osobní odběr. Tel.: 731 018 803.
Prodám byt v N. Městě, je to ve
vilce se 3 byty. Zahrada 900 m2 kolem domu. Možnost výstavby garáže na pozemku. Cena dohodou,
nutná rozsáhlejší rekonstrukce.
Tel.: 776 006 859.

vém Městě na Moravě. Informace:
www.peu.wz.cz

vzpomínky

Hledáme pronájem bytu 2+1
nebo 2+kk v Novém Městě. Tel.:
608 563 993.

Jen ten, kdo
prožil krutý žal
ví, co nám zlý
osud vzal,
v neznámý svět
šla jsi spát,
zaplakal
každý, kdo měl
Tě rád…
Dne 18. 1. 2011 vzpomínáme 3. výročí smrti, co nás navždy opustila
naše drahá maminka a babička,
paní Božena Altová,
kdo jste ji znali, věnujte tichou
vzpomínku.
S láskou vzpomínají synové Jirka,
Pepík a dcera Božena s rodinami.

Koupím byt v Novém Městě na
Moravě nebo v okolní obci. Tel.:
773 931 309.
Pronajmu garáž v Novém Městě na Moravě. Tel.: 566 615 059
Rodina se dvěma dětmi hledá
k pronájmu byt 3+1 v Novém Městě na Moravě. Prosíme, volejte na
tel.: 566 532 231 nebo zanechte
zprávu na tel.: 777 250 265.

Prodám lustr - bodovky - velmi
levně. Tel.: 731 018 803.

pozvánka

„Zdravý
životní styl“

Pronájem bytu 2+kk ihned
volný, možnost odkoupení v
červenci 2011. Tel.: 607 590 216,
723 587 040.

17. 2. v 17:00 hod

Prodám ocelovou konstrukci haly o rozměrech 12x16 metrů.
Cena dohodou. Tel.: 724 161 150.

DPS Nové Město na Moravě
přednáší
Roman Uhrin,
specialista na zdravý životní styl,
vedoucí klubu Zdraví v ČR

Prodám plochou a umístěním nadstandardní byt 3+1 v No-

Chcete zhubnout
dvě kila za odpoledne?

ZUMBA - JOGA PARTY !!!
Přijďte strávit poslední únorové nedělní odpoledne netradičně!
Zuzumbujte se svými kily navíc a zklidněte svoje tělo jogou.

Akce proběhne: 27.2. od 14.30 do 16.30 hodin
v Kulturním domě v Novém Městě na Moravě
V ceně akce: spalovač tuků, pitný režim po celou dobu akce,
1,5 hodiny kolumbijské Zumby a 1,5 hodiny Fitness Jogy.
Těší se na Vás
Dagmar Pasterňáková - Absolutní mistryně ČR ve Fitness
Lenka Krupíková - trenérka Academy Uno
Vstupné:
200,- Kč v předprodeji u cvičitelek 250,- Kč na místě
Informace na tel.:
Lenka - 733 105 621
Dagmar - 608 869 001
Hraje: DJ David
Všechny vstupenky jsou slosovatelné!
Časopis Fitness zdarma
pro každého z Vás!!!
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Novoměstsko lyžařské
na veletrhu Regiontour 2011

Region Novoměstsko mělo poprvé v historii vlastní stánek
na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2011 v Brně. Zájemcům byl představen zimní produkt „Novoměstsko lyžařské“,
ale i další produkty o regionu, které jsou k dispozici v Turistickém informačním centru Nového Města na Moravě.
V současné době se připravuje nový webový portál s informacemi pro turisty a nabídkou strávení aktivní dovolené
v regionu. Portál poskytne informace nejen aktivním turistům, ale i rodinám s dětmi, seniorům a osobám se sníženou
mobilitou či zrakovým nebo sluchovým postižením.
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Otevřený dopis předsedovi vlády
Situace ve zdravotnictví se silně dotýká okresní novoměstské
nemocnice. Výpověď tu podalo vysoké procento lékařů. Léčebná péče není poskytována jen obyvatelům Nového Města na
Moravě.
Kvůli palčivé situaci se s ředi- ce. Přítomen byl i starosta města
telkou nemocnice Věrou Paleč- Michal Šmarda: „Pro mě je nepřikovou sešli čtyři starostové měst jatelné, aby na neschopnost vlády
na Žďársku. Společně se rozhodli domluvit se s lékaři, dopláceli lidé
oslovit vládu o rychlé řešení situ- z Nového Města a okolí. Věřím, že
ace, dříve než nastanou komplika- mezi protestujícími lékaři je vět-

n
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šina slušných a rozumných lidí.
Doufám, že nebudou chtít na místo
arogantních politiků trestat svoje
sousedy. Bojím se, že současná situace nahrává těm, kteří dlouhodobě
usilují o rušení nebo privatizaci některých nemocnic.“
Novoměstská nemocnice je důležitým zaměstnavatelem, pokud
by došlo k odchodu doktorů a zru-

šení nemocnice, přišli by o práci i
stovky zdravotních sester a dalších zaměstnanců. O zájmu města o zachování nemocnice svědčí
i slova starosty Michala Šmardy:
„Snažíme se pro zaměstnance nemocnice udělat vše, co je v našich
silách. Jednáme s vedením nemocnice například o zřízení podnikové
školky za součinnosti města.“
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Základní informace a termíny na stránkách školy

www.sos-nmor.cz

cena 500,- Kč včetně oběda
provádíme také referentské školení řidičů

 další termíny lze sjednat po vzájemné dohodě

pobytové,
poznávací zájezdy
bohatá nabídka, velký výběr

DOVO
OLEN
NÁ 20
011 - Nové kattalogy jsouu tady pro váss !!!
výho
odná
á slev
va za
a vča
asný nák
kup až 10%
zájezdy
y na mu
uzikály: 12.2. Tři mušketýři, 26.2. Děti ráje, 5.3. Carmen,
12.3. Jesus Christ Superstar, 19.3. Kat Mydlář, 20.3. Johanka z Arku
(více informací v CK nebo na našich webových stránkách)

Sadová 2237 (park u Ivana) 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 623 667, Mobil: 602 778 094
www.ckzdar.cz
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Tříkrálová sbírka
Už po jedenácté se do ulic vydalo obrovské množství skupinek koledníků. Jen na Žďársku jich bylo téměř 370. Koledníci tak během několika dní vybrali na
dobročinné účely Charity 2.167.854 korun, což je o více
jak 130 tisíc víc jak v minulém roce a to i přes skeptické prognózy o výsledku letošní sbírky. Vedení Oblastní charity Žďár nad Sázavou děkuje všem dárcům za
jejich velikou štědrost a všem koledníkům za skvělou
spolupráci. Součástí sbírky byl i Tříkrálový koncert,
který se uskutečnil 16. ledna v novoměstském kostele
sv. Kunhuty.

Další zpravodaj:
Další číslo Novoměstska
bude mít uzávěrku v pondělí 7. 2. 2011, do distribuce se
dostane 15. 2. Vaše příspěvky
a inzerci posílejte na internetovou adresu zpravodaj@
nmnm.cz nebo je můžete zanechat v kanceláři Kulturního domu, Městské knihovně
nebo Horáckém muzeu. Případné dotazy směřujte na tel:
722 905 756 (redaktorka Veronika Klapačová).

Novoměstská jednota uspořádala třetí Orelský ples
Novoměstská jednota
Orla uspořádala 15. ledna
2011 v Radešínské Svratce 3. Orelský ples. Nesl se
v moravském duchu. Hudbou k poslechu i tanci doprovázela skupina Medicimbal z Vrbice. Nechyběla
ukázka latinsko-amerických i klasických tanců
v podání Orla z Telnice, netradiční soutěž v ping-pongovém slalomu, či soutěž
v koštování vína. Děkujeme všem organizátorům
i zúčastněným za podporu.
Jednota Orel NMnM
Simona Sváčková,
www.orel.nmnm.cz
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