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ovoměstsko
zpravodaj občanů Nového Města na Moravě a okolí
STRANA 2

Revitalizace parků, zeleně a stromořadí
Město plánuje úpravy městské a příměstské zeleně včetně nové výsadby.
Na revitalizaci navíc město žádá o dotaci, která by pokryla téměř 90 procent nákladů.

číslo 5. ročník XXI. 1. dubna 2011

STRANA 3

Zmařené
osudy
Již za měsíc bude zahájena výstava Zmařené
osudy, která se vrací k
několik desítek let starým událostem spojených s Novým Městem
na Moravě.

STRANA 7

Léčebna
dlouhodobě
nemocných se
z Buchtova kopce
přestěhuje
do nemocnice

Zimní a jarní údržba města
V Novém Městě na Moravě udržují Technické služby 20 kilometrů silnic a 20 kilometrů chodníků. V zimě se silnice a chodníky sypou inertním materiálem, jen ulice Žďárská a silnice č. 19
jsou udržovány chemicky a to z důvodu dostupnosti k novoměstské nemocnici. Solit se navíc může jen do mínus osmi stupňů, v našich nadmořských výškách bychom se tak inertnímu
posypu stejně nevyhnuli.
text a foto: Veronika Klapačová

Typ posypu vede i k diskuzím,
kdy se může začít s jarní údržbou. „Letošní zima byla atypická,
napadlo hodně sněhu v prosinci
a částečně i v lednu, v té době se
komunikace udržovaly intenzivně posypem, inertním materiálem,“ říká vedoucí TS Ing. František Laštovička. V únoru se hlavně
noční teploty pohybovaly hodně
pod nulou, i když sněhu tolik nepřipadlo, inertní materiál se i nadále na ledovku používal. Z hlediska nákladů na zametání se v únoru
ale s úklidem začít ještě nemohlo.
„Když dopoledne zameteme a ve-

čer zase posypeme, tak je to
problém,“ dodává Laštovička. Kolotoč zametání by se
tak nezastavil minimálně
do plánovaného blokového
čištění. Přitom jedno zametení například ulic Smetanova a Tyršova (od nádraží
ČD, kolem KD po budovu
Policie ČR), což je asi 1,3 kilometru trvá zamést 10 hodin a veškeré náklady vyjdou na
8000 Kč bez DPH. A to bychom
při všech městských vozovkách
za jeden úklid byli na více jak sto
tisících. Na jarní úklid má přitom
město přibližně 400 tisíc korun.

Efektivnější využití
prostor areálu nemocnice, ekonomické úspory spojené s restrukturalizací nemocniční
péče vyvolanou akcí
„Děkujeme, odcházíme“ a využití odbornosti lékařů a personálu
nemocnice.

S vysokým podílem používání inertního
materiálu se samozřejmě zvyšuje prašnost.
Ani tady město nemůže nic uspěchat. Hlavní silniční tahy městem totiž udržuje Správa
a údržba silnic kraje Vysočina, konkrétně to
jsou ulice Masarykova, Soškova a Křičkova.
Většinou se tyto krajské komunikace uklízí
v dubnu nebo květnu, a to až na Nové Město na Moravě
STRANA 10
přijde řada. Po
vzájemné domluvě se ale
už nyní na
předčištění
podílí novoměstské
Technické
služby.
Řada
Naši atleti byli úspěšní v ankevašich připomínek, které přišly do
tě sportovec Žďárska! Celkoredakce, se týkaly toho, proč už se
vým vítězem se stal Lukáš Kouve městě neuklízí, sníh přece už
rek, na třetím místě ho doplnila
koncem února téměř žádný nediskařka Jitka Kubelová, v katebyl.
gorii mládeže se jako druhá umísti(pokračování na straně 7)
la Helena Tlustá.

Lukáš Kourek
celkovým
vítězem ankety
Sportovec
Žďárska za rok 2010

Revitalizace parků, zeleně a stromořadí

na okraj

V

ážení spoluobčané, je právě
první jarní den, sluníčko se na nás usmívá celou svou jarní silou a já sedám, abych
Vám napsala zase
pár slov o kultuře a kulturních událostech v Novém Městě i o tom, co nás hezkého čeká v příštích dnech.
V Horácké galerii se můžeme pokochat ještě do poloviny dubna výstavou J.
Šerýcha. Dále uvidíme Pohádkové ilustrace i s fotografickými ilustracemi Pavla
Petrova a do první dekády května se zamyslíme nad výstavou plastik sochaře a
medailera Bohumila Teplého Stopy času.
V Horáckém muzeu trvá do 9. dubna
2011 výstava Nezradíme, na 20. 4. chystá HM společně se ZUŠ výstavu dětských
prací o velikonocích s názvem Miš maš.
V pátek 22. 4. uvítá HM zájemce o shlédnutí i zakoupení nádherných kraslic,
výrobků ze šustí, medu i vosku a jiných.
Tato tradice se těší velkému zájmu svou
nevšedností i krásou a podívaná je pokocháním pro oko.
V kulturním domě jsme pro naši mládež nachystali vystoupení dívčí skupiny
5Angels, která také vystupovala s Karlem Gottem a 17. dubna se naopak starší
mohou pobavit s dechovkou Rozmarýnka. Dále zde proběhne koncert ZUŠ, seminář Purkyňovy společnosti, Počítačový seminář a další.
Městská knihovna připravila pro žáky
1. stupně ZŠ akci s názvem Noc s Andersenem, na kterou je připraven program,
a po něm v knihovně děti s dozorem přespí. Pro starší zájemce se uskuteční beseda s cestovatelkou „Babkou Ťapkou“ o její
cestě po Novém Zélandu a v neposlední
řadě se studenti SOU a SOŠ Bělisko sejdou
se spisovatelkou Věrou Řeháčkovou.
To je něco z kultury a teď pár slov
i o životě kolem nás. I u nás, v Novoměstských kulturních zařízeních, jsme museli
najet na úsporný režim, protože pokrácená roční dotace na leckterý komfort nestačí. Šetříme teplem, světlem i nákupy,
ale snažíme se o výběr takových akcí, se
kterými budete Vy, naši návštěvníci, spokojeni a věřím, že si zde každý svou zábavu najde. My leckdy už nevnímáme
práce, stavby a úpravy kolem nás a po
čase vše považujeme za normální a opět
bručíme, že tam i onde se „nic neděje“.
O to více potěší slova hostů z cizích měst,
kteří obdivují čistotu a upravenost města
i zrekonstruovaný kulturní dům, na který
jsou jen slova chvály. Věřím, že tak bude
i nadále a nedopadneme jako v některých
městech, že se zatopí jen na ples nebo na
kulturní akci a jinak se “ kulturák“ z nedostatku financí nebude využívat. Doufám
i já, s Vámi, že se tak nestane. S jarem v duši
Vaše Vlasta Soldánová, NKZ
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Město plánuje úpravy městské a příměstské zeleně včetně nové výsadby. Na revitalizaci navíc město
žádá o dotaci, která by pokryla téměř 90 procent nákladů.
Podstatou revitalizace je pomoc nemocným
stromům, estetické a zdravotní úpravy, případně
jejich ošetření, včetně ochranných a bezpečnostních vazeb. Ne všechny stromy však lze zachránit.
„Do revitalizace jsou zapojeny i stromy, které jsou
nemocné, suché nebo z dendrologického hlediska
neperspektivní. Některé dokonce svým růstem omezují růst sousedních dřevin,“ říká správce lesů a veřejné zeleně Ing. Bohumil Dostál. „Některé stromy
dokonce rostou v ochranném pásmu vodovodů, kanalizací, teplovodů nebo elektrického vedení, “ doplňuje Dostál. Odbor životního prostředí proto vydal
souhlas s pokácením téměř 80 stromů.
Stromy jsou v terénu zaznačené, takže se můžete o
jejich stavu a oprávněnosti kácení sami přesvědčit. Záměr revitalizace se týká následujících lokalit: oblast Cihelského
a Klečkovského rybn í k a ,
lokalita
za DPS
ve směru
na Betlém, alej
Gymná-

na okraj, zprávy

zia a KD v Novém Městě na Moravě, lokalita za Běliskem ve směru ke koupališti, Katolický hřbitov, lokalita
ke Třem křížům, Obora, včetně ulice Budovatelů, Hornické a Luční, Evangelický hřbitov, lokalita u nemocnice – sídliště, sídliště - ulice Mírová a Drobného.
S revitalizací veřejné zeleně se můžete seznámit:
dne 6. 4. 2011 v 17 hod. pořádá město Nové Město na
Moravě v kulturním domě (přednášková místnost) veřejné projednání na téma „Revitalizace parků, zeleně
a stromořadí v Novém Městě na Moravě“.
Všichni občané města jsou srdečně zváni ke společné diskusi a seznámení se s připravovaným projektem.
V následujících dnech se můžete sami seznámit s tím,
které stromy mají být odstraněny, ty budou označeny
zelenou barvou. 			
(vrk)

Informace k dávkám státní sociální podpory
- přídavek na dítě a rodičovský příspěvek
Úřad práce Žďár nad Sázavou - odbor státní sociální podpory sděluje žadatelům o dávky státní sociální podpory, že již nebudou rozesílány
formuláře k žádosti o tyto příspěvky. Klienti si mohou vyzvedávat potřebné formuláře ( formulář Doklad o výši ročního příjmu za rok 2010
a formulář Potvrzení o studiu ) pro nárok na přídavek na dítě od 1. 10.
2011 na kterémkoli kontaktním místě SSP v okrese Žďár nad Sázavou.
Dále úřad práce upozorňuje rodiče pobírající rodičovský příspěvek, že
tato dávka náleží při péči o nejmladší dítě v rodině, a proto je nutné vždy
neprodleně oznámit narození dalšího dítěte.
Současně Úřad práce ve Žďáře nad Sázavou sděluje, že nadále zůstává
funkční telefonní číslo na všechny pracoviště ÚP v rámci okresu Žďár n.
S. ve tvaru: 950 177 111 (ústředna). Starší, přes rok souběžně fungující telefonní číslo 566 685 111, je již nefunkční a veřejnost se na něj nedovolá.
Poslední trojčíslí (tzv. provolba) na jednotlivé pracovníky zůstává zachováno i pro nové telefonní číslo.

Schválili nákup
přístroje
Výroční členská schůze ZO ČSV
v NMNM, konaná v neděli 20. 3.
v NMNM, odsouhlasila na základě
jednání Mikroregionu Novoměstsko poskytnutí příspěvku na nákup přístroje pro nepřímou srdeční masáž
pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje
Vysočina
ve výši
5.500 Kč.
(vrk)

Anketa: Zakázat těžká auta na ulicích Žďárská a Nečasova?
Novoměstským zastupitelům byla doručena petice, požadující zákaz průjezdu těžkých nákladních automobilů ulicemi Žďárská a Nečasova.
Co si o tom myslíte vy? Měly by dostat přednost
zájmy obyvatel těchto ulic před živnostníky, kteří zde
mají provozovny? Měly by se na Žďárskou vrátit autobusy, pokud by pod nemocnicí byla nová zastávka?
1. Jsem proti náklaďákům i autobusům. Ve
městě by měl být klid a omezený provoz.
2. Menší náklaďáky zásobování a autobusy mi
nevadí. Vadí mi jen kamiony. Novou zastávku
bych ocenil.

3. Průjezd náklaďáků ani autobusů mi nevadí.
Je jich jen pár a nijak mne neobtěžují.
Hlasujte na webových stránkách http://noviny.
nmnm.cz/, z jedné IP adresy můžete hlasovat jen jednou. Někde se Vám proto mohlo stát, že na počítači už
někdo hlasoval a Váš hlas už nešel do systému zadat.
Nabízíme vám proto i možnost osobního, papírového
hlasování v Městské knihovně.
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Zmařené osudy

Výsledky anket z minulého čísla:

výstava k uctění památky Hany Brady
Již za měsíc bude zahájena výstava Zmařené osudy, která se
vrací k několik desítek let starým událostem spojených s Novým Městem na Moravě. Výstava má ambice připomenout nedožité 80. narozeniny Hany Brady. Její osud se díky knize Hanin
kufřík stal celosvětově známým. Oslovili jsme jednoho z organizátorů výstavy, ředitele novoměstského Domu dětí a mládeže Klubíčko Lubomíra Šulu a položili mu několik otázek.

Jak vlastně vznikl nápad připravit tuto výstavu?
V létě na táboře jsme si s dětmi
povídali. Přišla řeč na historii Nového Města na Moravě a v tomto
kontextu i na Hanu Brady. Zjistili jsme, že děti o Haně neví vůbec
nebo jen velmi málo a že Hanin
kufřík velká část z nich nečetla

cistické běsnění jen její bratr Jiří.
Chceme vzpomenout i rodinu
Skuteckých. Z této rodiny, která
provozovala likérku v budově na
Vratislavově náměstí, kde je dnes v
provozu fonotéka, nepřežil nikdo.
Chceme zdůraznit obecnou zrůdnost holocaustu a to se zvláštním
aspektem na osudy dětí.

Obrázek od Hany Brady, který namalovala v Terezíně.
a ani neví, že tato knížka existuje.
Byl jsem z toho docela překvapený. Myslel jsem, že Hanin kufřík
je v Novém Městě na Moravě snad
i povinnou četbou. Napadlo mne
tedy její osud připomenout formou výstavy. Jelikož by jí 16. května tohoto roku bylo osmdesát let,
přišlo mi to jaký dobrý důvod realizovat výstavu právě letos tak, aby
probíhala v době, kdy by toto jubileum slavila, kdyby žila.
Proč se výstava jmenuje Zmařené osudy, když má být o Haně
Brady?
Výstava právě není jen o Haně.
I když její kratičká životní pouť
v ní hraje dominantní roli. Výstavou chceme zároveň připomenout, že nebyla jedinou obyvatelkou Nového Města na Moravě,
kterou stihl podobný nebo stejný
osud. Z Haniny rodiny přežil na-
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výstava, ankety

K takové výstavě je třeba řady
dokumentů. Kde jste k nim přišli?
Obrátili jsme se na Památník
Terezín, Památník a muzeum holocaustu v Osvětimi, Památník
v Mauthausenu, Státní muzeum
v Majdanku, Státní okresní archiv
ve Žďáru nad Sázavou a na místní
Horácké muzeum. Největší množství dokumentů jsme získali v Židovském muzeu v Praze. Některé
dokumenty, zejména předválečné fotografie Hany a její rodiny,
máme k dispozici díky panu Jaromíru Černému, který je získal od
pana Jiřího Brady.
Zmařené osudy však nejsou
jen výstavou. Projekt zahrnuje
i další aktivity…
Ano. V souvislosti s výstavou
jsme připravili nabídku vzdělávacích programů pro základní

a střední školy. Jde o besedy, přednášky a programy, které se týkají
buď přímo Hany Brady, nebo s jejím odkazem nějak souvisejí. Potěšilo nás, že o programy měly školy
velký zájem a to i ve školách v Bobrové, Jimramově a Sněžném. Navazující programy k výstavě však
nabízíme i dospělým. Věřím, že
řadu novoměstských občanů zaujme například přednáška ředitele pražského Židovského muzea,
dr. Leo Pavláta na téma „Perzekuce Židů jako historický fakt“. Pro
jiné může být zajímavá přednáška
Mgr. Kalibové o současném českém neonacismu. To vše doplňuje
řada veřejných filmových projekcí i projekcí pro školy. Podařilo se
nám například získat propagandistický film, kteří nacisté natočili
o životě Židů v terezínském ghettu.
Nabídka projektu Zmařené
osudy je tedy velmi široká. Kdo
vám s realizací pomáhá?
Od počátku bylo jasné, že ani
já, ani obecně Klubíčko výstavy
neumí. Vytvořili jsme tedy tým
lidí, který se pravidelně setkává
a na přípravách Zmařených osudů
pracuje. Jsem rád, že se mi ke spolupráci podařilo získat nesporné
novoměstské osobnosti, kterými
nepochybně jsou ředitel Horácké galerie dr. Chalupa, pracovnice
Horácké galerie Bc. Kulková, bývalý starosta ing. Černý a kronikář města Mgr. Křesadlo. Externě
s námi spolupracuje Jaroslav Preisler – teolog z Křižánek.
Kdy výstava začíná a jak se
občané mohou dovědět o dalších
programech, které jsou součástí
projektu Zmařené osudy?
Výstava začne vernisáží 2. května
a bude trvat do konce měsíce června
a bude probíhat v novoměstské Horácké galerii. Zmařené osudy mají
svou webovou prezentaci – www.
osudy.estranky.cz . Samozřejmě budeme průběžně informovat v Novoměstku a dalších mediích.

Vadí Vám holubi
v Novém Městě?
Ano, jsem pro jejich úplnou likvidaci.
Vadí mi, že poškozují budovy,
město by mělo pořídit trny.
Holubi se přemnožují, protože
je lidé krmí, policie by je měla
pokutovat.
Ne, mám rád přírodu a holubi
do ní patří.
Holubi mě nezajímají, mám
svých starostí dost.
174 hlasů celkem

Vadí vám placené
parkování?
Pomohlo vybírání pěti korun
za hodinu přetíženému náměstí?
Nebo se kvůli tomu naopak náměstí vylidnilo? Zachrání zrušení placeného parkování obchodníky z náměstí?
Parkování má být zdarma.
Proč mám platit za to, že si
chci nakoupit na náměstí nebo
jít na poštu?
Placené parkování by se mělo
omezit. Odpoledne a v sobotu
se platit nemusí. Stačí, když se
bude platit dopoledne, aby nebylo náměstí plné aut úředníků.
Ve všední den ať se platí dál,
zrušil bych placení v sobotu.
Ať mají lidé možnost trávit víkend ve městě.
Na placení jsem si zvykl, půlhodinka za 2 Kč a hodina
za 5 Kč mi rozhodně nevadí.

165 hlasů celkem

Přeji tedy Zmařeným osudům
úspěch.
Děkuji a věřím, že vše, co se
bude kolem Zmařených osudů
v rozpětí měsíců květen a červen
dít, novoměstské občany zaujme.
(jp)

3

významné březnové výročí
1.4. 1861
narodil se v Rokytně

Josef Havlík

významný pedagogický pracovník,
zemský poslanec, 150. výročí narození, zemřel 20.3.1934 v Brně)
11.4. 1906
narodil se ve Svratce

Rudolf Hanych

malíř, 105. výročí narození
(zemřel 28.3.1994)

Sbírka motýlů v novém hávu
Již pětkrát patřil jeden z červnových víkendů v našem městě divadelnímu festivalu Sbírka motýlů. Letos nás čeká šestý
ročník a nebojte se, o svou dávku divadlem políbených motýlů
nepřijdete!

Rozhodli jsme se ale, že je čas
na malé změny. Naše motýlí sbírka se rozrostla, je třeba jí pořádně

14.4. 1976
zemřel v Bratislavě

Josef Vašátko

odborník na cukrovarnickou technologii, člen české a slovenské AV
35. výročí úmrtí
(narozen 16.1.1897 ve Žďáru)
19.4. 1986
zemřel v Brně

prof. ing. Aleš Bláha

odborník v elektrotechnice, autor řady
patentů, prof. slovenského VUT
25. výročí úmrtí
(narozen 26.6.1906 v NMnM)
23.4.1881
narodil se v Rokytně

Otakar Šín

hudební skladatel a pedagogický
pracovník, 130. výročí narození
(zemřel 21.1.1943 v Praze)
29.4.1941
zemřel

Karel Košťál

učitel, člen mnoha novoměstských
spolků, spoluzakladatel Dětského
domova v NMnM, 70. výročí úmrtí
(narozen 2.4.1863 v NMnM)

provětrat křídla, vyrazíme s ní do
světa! Předobrazem pro náš letošní festival není nic menšího než
slavný karneval v Rio de Janeiru.
Proto si zapište do diářů: od čtvrtka 9. do soboty 11. června se v našem městě koná Sbírka motýlů –
Rio de Teatro!
Patronem festivalu bude absolvent pražské DAMU, divadelní
režisér a dramaturg Jan Jirků, který spolupracoval s řadou významných českých souborů (např. pražský Minor či brněnská Polárka)
a který je absolventem novoměstské ZUŠ.
Letošní Sbírku motýlů zahájíme soutěžním karnevalovým průvodem na náměstí, jehož se budou moci účastnit skupiny masek

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Dne 5.4.2011 od 7:30 do 11:30
Obec				Část obce
Nové Město na Moravě		
Slavkovice
Vypnutá oblast:
Odběratelská trafostanice Slavkovice vepřín
(č. 200828 - Agrofarm) vč. napájení železničního přejezdu mezi Slavkovicemi a Novým Městem,
odběratelská trafostanice Slavkovice družstvo (č. 200824)
Dne 5.4.2011 od 7:30 do 16:30
Obec 				
Část obce
Lhotka			Lhotka
Nové Město na Moravě		
Jiříkovice
Radňovice			Radňovice
Vypnutá oblast: celá obec Radňovice, Jiříkovice včetně samoty
U Mrázků (Král) a samoty č.61 (Lhotka), celá obec Lhotka
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Děkujeme Vám za pochopení. E.ON Česká republika, s.r.o.

kultura

a kejklířů. Průvodu budou předcházet výtvarné dílny pořádané
spolu s Horáckou galerií. Potenciální účastníci, přemýšlejte už teď
o svých kostýmech! Slibujeme slevu
na představení v rámci festivalu, navíc
patron festivalu vyhlásí
nejnápaditější tým a předá

mu divadelní dárek. Na slavnostním zahájení vás čeká také napínavá fireshow.
Na festivalu naleznete vše, na
co jste zvyklí. Středeční večer lze
v očekávání divadelního reje strávit v kině na filmu Fimfárum 3.
V samotném programu nebudou
chybět představení pro děti a rodiče,
v pátek zahraje kapela Hm, v sobotu
se budete moci zúčastnit tvůrčí dílny a po hlavním hostu festivalu, který vystoupí v sobotu večer, vyhlásíme i vítěze divácké ankety.
Lysina lenina pro vás momentálně pilně připravuje program,
o jehož konkrétní podobě vás budeme již brzy informovat.
Těšte se! Divadelní motýlové se
již chystají do našeho města!
Lysina lenina, o.s.

Dva novoměstské soubory
na Dětskou scénu

V sobotu 19. března hostil sál ZUŠ na Monseově ulici okresní
kolo přehlídky dětských divadelních a recitačních kolektivů
Dětská scéna 2011.
Během dlouhého
divadelního dne se
představilo 11 inscenací žďárského okresu,
mezi účinkujícími nechyběly soubory ZUŠ
Velké Meziříčí, Orla
Žďár nad Sázavou, ZŠ
Sněžné, ZUŠ Žďár nad
Sázavou a ZUŠ Nové
Město na Moravě.
Všechna představení zhlédla odborná
tříčlenná porota, která
v závěru dne poskytla vedoucím souborů vyčerpávající zpětnou vazbu a
vybrané inscenace ocenila. Cenu poroty si převzal novoměstský soubor za
inscenaci O Rybabě a Mořské duši
a soubor žďárské
ZUŠ za inscenaci
Pipi. Do krajského kola přehlídky
pak porota nominovala dvě inscenace, obě z líhně
novoměstského
literárně dramatického oboru.
Soubor Lety do
nebe tvořící pod
vedením Kateřiny Šteidlové představil divákům inscenaci dle předlohy
Arnošta Goldflama Rozkošný dům hrůzy a soubor vedený Tomášem Machkem se úspěšně popral s nedramatickou, leč minimalisticky-absurdně-groteskní předlohou Mariana Pally v inscenaci Bill a Nebyl. Oběma souborům gratulujeme a přejeme hodně štěstí v krajském kole postupové
přehlídky, která se bude konat v dubnu v Třebíči.		
(lahupo)
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Masopustní veselí na ZŠ Leandra Čecha

program
Klubu seniorů

Masopust začíná 6. ledna svátkem Tří králů a vrcholí v úterý
čtyřicet dní před svátky velikonočními.

pondělí 4.4.
Výbor - ve 14,30
Třídíme domovní odpad

Na úterý 8. března si každá třída vyrobila masopustní klobouk
a kostým. Od rána děti plnily masopustní úkoly z českého jazyka
a matematiky ve formě hádanek,
rébusů a křížovek.
V půl desáté maska kobyly,
hlavní postava laufr, vedle něj bába
s nůší, za nimi kominíci, židi, slaměný a ostatní vyrazili ke starostovi na novoměstskou radnici. Šli
pro svolení, bez kterého nemohla maškara začít. Celý průvod dětí
z prvního stupně zvesela skandoval: „Tydli fidli bumtarata, otevřete
kmotře vrata! Maškary k vám přišly, hej, začal masopustní rej.“
Starosta dal svolení a začaly se
rozdávat kobližky a boží milosti.
Nechybělo ani pomazání pro štěstí. Celý průvod byl na radnici od-

měněn sladkostmi. Všichni jsme se
přemístili na Vratislavovo náměstí, kde se zpívalo a tancovalo. Nezapomněli jsme navštívit i jednotlivé obchůdky.
Rádi bychom obnovili v našem
městě masopustní tradici, neboť

tradice obyčejů ztrácejí změnou
životního stylu své místo v životě
lidí. Celá řada zvyků zůstává dnes
již jen na stránkách kronik. Tímto
jsme našim dětem i občanům alespoň zlomkovitě ukázali část masopustních tradic. Za rok se zase
těšíme, neboť bez masopustu by
snad jaro ani nepřišlo.
učitelé ZŠ Leandra Čecha

Beseda s pí.Kratochvílovou z MÚ.
16hod.

úterý 12.4.
Beseda s autorkou knihy
Babka-ťapka
na kraji světa aneb Nový Zéland
očima české babičky
Konferenční sál KD 13,30

pondělí 18.4.
Výlet vlakem do Havl.Brodu
– exkurze do pivovaru.
Odjezd v 7,06 z nádraží v 7,10 ze
zastávky

sobota 30.4.
II. slet čarodějnic

Masopustní Merenda v Klubu seniorů
Koncem měsíce února se novoměstští senioři poveselili v jídelně DPS. Na programu bylo
předvádění různých řemesel ve vtipných kostýmech.

Hlavní pořadatel - Zahradnictví.
Klub seniorů se na akci podílí účastí
– účast na průvodu.
Sraz na náměstí u kašny,
hodina bude oznámena dodatečně.

stomatologická
pohotovostní služba
2. 4. MUDr. Miloslav Michal,
Studentská 7, Žďár nad Sázavou,
566 690 127
3. 4. MUDr. Miloslav Michal,
Studentská 7, Žďár nad Sázavou,
566 690 127
9. 4. MUDr. Marcela Koutská,
Sněžné 134, 566 664 342

Velikonoce ve Studnicích
Letos poprvé se ve Studnicích otevírají velikonoční dílny. V sobotu 23. dubna odpoledne si můžete vyzkoušet zdobení kraslic,
perníčků, pletení pomlázky a budete mít možnost vyrobit si
vlastní originální velikonoční ozdoby ze sena.
V areálu Turistické chaty bude otevřeno několik dílen, ve kterých
se můžete sami zapojit do aktivit. Nemusíte s sebou nic nosit. Všechno
bude připraveno na místě. Pro všechny návštěvníky je pak připravena
také ochutnávka čerstvých sýrů ze Statku Habří. V restauraci Turistické
chaty pak můžete vyzkoušet dobroty z jehněčího masa, speciality z králíka, pečenou husičku nebo nadívané kuře. Velikonoční dílny ve Studnicích budou otevřené v sobotu 23. dubna od 14 do 17 hodin. Do Studnic se
dostanete také autobusem, který z Nového Města odjíždí ve 13:25.
Další podrobnosti na www.chatastudnice.vysocina.cz
nebo volejte mobil: 605 383 079, tel.: 566 616 238

n
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Diváci měli za úkol uhodnout
píseň, která se týkala určitého
řemeslníka, a sborově ji zazpívat. Soutěžit tak mohli všichni
přítomní.
Následovala kostýmová scénka pod názvem „Únos ze seriálu“,
byla to parodie života v harému,
v režii paní Blanky Krupicové
a divadelního ochotníka pana Jiřího Hubáčka. Velký úspěch měly
orientální tance sultánových milovnic.
Protože se spolek řídí rčením,
že „smích je kořením života“, přispěly svou „troškou do mlýna“
i šikovné seniorky legračními básničkami, písničkami a společným
tancem.
Děkujeme všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh Merendy a dík
patří i půjčovně kostýmů, která
svou pestrostí i originalitou obohacuje naše společná setkávání.
Za Klub seniorů
Draha Pustinová

10. 4. MUDr. Dušan Borek,
Zahradní 580, Bystřice n.P., 566552444
16. 4. MUDr. Anna Špárníková,
Křižanov, zd. středisko, 566 522 218
17. 4. MUDr. Michaela Kulková,
Strážek 80, 566 567 332
23. 4. MUDr. Jan Šmídek,
Palackého nám. 32,
Nové Město na Moravě, 566 542 615
24. 4. MUDr. Marie Chromá,
Křižanov, zd.středisko, 566 543 287
25.4. pondělí MUDr. Ivo Matonoha,
Jimramov 265, 566 562 619
30.4. MUDr. Olga Semerádová,
Palachova 35, Žďár nad Sázavou,
566 627 298
1. 5. MUDr. Jitka Kellerová,
Žďárská 73, Nové Město na Moravě,
566 618 060

5

Horácké muzeum zve:
„NEZRADÍME 1938“

do 9. dubna 2011
výstava československého opevnění
z let 1935 – 1938

„MIŠMAŠ 2011“

20.4.2011 - 11.6.2011
vernisáž středa 20.4. v 16 hod.
- zahájení výstavy bude spojené se
slavnostním vyřazením absolventů
- výstava prací žáků výtvarného oboru
ZUŠ Jana Štursy v Novém Městě na
Moravě

„Velikonoce
v Horáckém muzeu“

pátek 22.4.2011 od 9 do 15 hod.
vstup zdarma
Tradiční velikonoční předvádění
včetně prodeje řady výrobků – pletení
pomlázek a košíků, batikované a perforované kraslice, perníčky, drátované
kraslice a předměty, textilní technika
krosienka, pletení z pediku, soustružené hračky a předměty, vizovické
pečivo, med a medové produkty aj.

„Včasná diagnostika – půl úspěchu v terapii…“
Stručně a přitom výstižně a jasně lze shrnout hlavní myšlenku předního českého neurologa MUDr. Stanislava Severy, jehož dlouholetá
práce sklízí úspěchy nejen v rámci České republiky, ale v celé Evropě.

O to větší ctí nám bylo, že si ve
svém, jistě velmi „nabitém“, programu našel čas a přijal pozvání
uspořádat besedu na téma Dětská
mozková obrna (DMO).
Beseda byla určena nejen pro
rodiny, které jsou uživateli služby Raná péče, ale také pediatrům,
učitelům, terapeutům i celé laické veřejnosti, která má zájem se
o této problematice dozvědět více.
Program sice byl pro posluchače značně náročný svým širokým obsahem,
avšak každý si z něj odnesl pro sebe to
nejzajímavější. Na úvod popsal MUDr.
Severa problematiku DMO v obecné
rovině, tedy základní pojmy, a příčiny
jejího vzniku. Daleko hlouběji se však
pan doktor věnoval části zaměřené na
diagnostiku a terapii.
Včasná diagnostika je základním
stavebním kamenem k následné terapii. Jsou-li včas rozpoznány příznaky DMO, je daleko větší šance na
úspěšnost již zmíněné léčby a terapie. Přitom se jedná o vyšetření, které v podstatě „nic nestojí“ (samozřejmě kromě nedocenitelných znalostí

a zkušeností vyšetřujícího).
Nejúspěšnější diagnostickou metodou pro odhalení DMO je Vojtova reflexní
terapie. Autorem celé koncepce
byl prof. MUDr. Václav Vojta, který ji již před „sametovou revolucí“
propagoval v zahraničí (zejména
v Německu). Jedním z jeho prvních
„žáků“ v České republice byl právě
MUDr. Severa.
Vojtova reflexní terapie má význam diagnostický i terapeutický
a je primárně určena dětem
s DMO. Hned po porodu je možné ji odhalit pomocí sedmi polohovacích reakcí a následně pak
v co největší míře zabránit riziku jejího dalšího rozvoje. „Včasná diagnostika - půl úspěchu v terapii“ není
pouho pouhou frází, nýbrž vědecky i prakticky ověřenou skutečností.
V raném dětství je mozek nejvíce přizpůsobivý novým podnětům (plasticita mozku), tzn., že řadu funkcí, kte-

ré jsou poškozeny,
mohou částečně
nahradit aktivity jiné
části nervového systému.
Beseda byla také obohacena celou
řadou zkušeností, které pan doktor
načerpal v průběhu své dlouholeté
praxe, čímž zejména laické veřejnosti
rozšířil představu o dané problematice. Všem zúčastněným byl věnován
také prostor pro dotazy i vyjádření
vlastních názorů a zkušeností.
A jak hodnotili přínos besedy
sami přítomní?
„Je moc fajn, že Raná péče podobné akce pořádá. Považuji to za obrovský přínos. Díky besedě jsem získala
nejen mnoho nových informací ale
i náhled na možnosti terapie, které
jsou v současné době k dispozici. Pan
doktor je „zlatý člověk“, nejen svojí odborností, ale i osobnostním přístupem. Z celé řady odborníků, které jsme s dcerou navštívili, byl právě
on, kdo se nám plnohodnotně věnoval
a vysvětlil celou řadu nejasností, které
jsme zpočátku měli…“
(maminka holčičky s DMO)
Bc. Ivana Ptáčková
Vedoucí služby Raná péče
Sdružení Nové Město n. M. o.s.

Příště už nový obsah
v novém kabátě
Na snímku Iva Jindrová
– Jaklová při zdobení kraslic

Horácká galerie zve:

Od příštího čísla Novoměstska se již setkáte s novou grafickou podobou a upraveným obsahem.
Zároveň s tím dochází i k většímu propojení tištěných novin s internetovou verzí, kde můžete sledovat
aktuální diskuze o zajímavých tématech a sami do nich
přispívat. Těším se na spolupráci při přípravě našeho
„nového Novoměstska“. 		
(vrk)

Pavel Petrov
Vyznání
(fotografické ilustrace)

(15. března - 24. dubna 2011)
Pavel Petrov, fotograf a grafik, je
umělec s nevšedním viděním světa.
Obdarován „jiným“ pohledem na realitu, objevuje netušené souvislosti
a zákonitosti v prostoru světa, harmonii, krásu a tajemství skrývající se pod
povrchem věcí. Ostatními přehlížené
nenápadné drobnosti přírody vnímá
citlivým srdcem a vytváří z fragmentů
přírodnin fantazijní kompozice, které
ožívají na neobvyklých záběrech
krajiny. Celek pak vybízí k úvahám
o krásách přírody, smyslu a řádu bytí,
o duchovní dimenzi našeho nitra.
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Léčebna dlouhodobě nemocných
se z Buchtova kopce přestěhuje do nemocnice
Efektivnější využití prostor areálu nemocnice, ekonomické úspory spojené s restrukturalizací nemocniční péče vyvolanou akcí „Děkujeme, odcházíme“ a využití odbornosti lékařů a personálu nemocnice. To jsou hlavní důvody kroku, ke kterému se po konzultaci se svým zřizovatelem, krajem
Vysočina, rozhodlo vedení novoměstské nemocnice.
„Rozhodli jsme se ke konci letošního roku uzavřít
Sanatorium Buchtův kopec. Péči, kterou zde poskytujeme, přestěhujeme do areálu novoměstské nemocnice.
Práci by zde měla najít i většina zaměstnanců z Buchtova kopce, které budeme v nemocnici k zabezpečení
péče samozřejmě potřebovat,“ uvedla ředitelka nemocnice JUDr. Věra Palečková.
Podstatným důvodem rozhodnutí je blížící se dostavba nového pavilonu v areálu nemocnice. V říjnu tohoto
roku bude totiž do provozu uvedena nová budova interny. Do ní se přestěhují i některá další oddělení, například
neurologie. A právě do uvolněného pavilonu neurologie
by se měla přestěhovat největší část léčebny dlouhodobě nemocných z Buchtova kopce. Zbývající lůžka budou
umístěna do jednoho patra infekčního pavilonu. „Sociální lůžka z Buchtova kopce budeme pak provozovat
v rámci volného lůžkového fondu akutní péče v nemocnici,“ dodala Věra Palečková. Pokud jde o provoz léčebny
respiračních onemocnění, ten bude zrušen. Jednak po
zavedení šedesátikorunových regulačních poplatků stále klesá zájem o tato lůžka, jednak podle statistik využívají tato lůžka z více jak 80% klienti z jiných krajů a ne-

mocnice tak na jejich pobyt vlastně musí doplácet.
Další důvody plánovaného uzavření sanatoria na
Buchtově kopci jsou ryze ekonomické. Provoz Sanatoria dlouhodobě generuje každoroční ztrátu, která
jen za minulý rok narostla na deset milionů korun.
Tyto peníze pak musí doplácet nemocnice ze svého
provozu v Novém Městě. Navíc je celý areál na Buchtově kopci ve velmi špatném technickém stavu. Aby
mohl nabízet jednak důstojné prostředí pacientům
a aby byl také energeticky efektivní, potřeboval by
velké investice. Jenom podle studie staré několik let
by částka nutná na opravy dosáhla čtvrt miliardy korun. Takové prostředky však nemocnice ani kraj Vysočina jako zřizovatel nemají.
Jakmile dojde k přestěhování pacientů z Buchtova
kopce, předá nemocnice prázdný areál kraji Vysočina.
Ten se ho, podle dostupných informací, pokusí prodat.
I přes tyto na první pohled nepopulární kroky věří
vedení nemocnice, že pacientům z Buchtova kopce
nabídne v areálu nemocnice příjemné a důstojnější
prostředí k pobytu a profesionální a kompletní zajištění léčebné a ošetřovatelské péče.

Zimní a jarní údržba města
(dokončení ze strany 1)
Při zametání se ale práší a komunikace se musí zkrápět, pokud
by se teploty stále pohybovaly kolem nuly, prach by k vozovce přimrzal nebo by byly komunikace
kluzké. Zametací vůz navíc při nízkých teplotách zametat nemůže. S
intenzivním
zametáním
už Technické
služby
začaly začátkem března, využily
i sil veřejně
prospěšných
pracovníků,
kteří
ručně zametali chodníky
i komunikace.
R o č ně se použije během
zimní údržby až 900
tun inertního materiálu. Na jed-
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zprávy, z matriky

no posypání při
nové sněhové
nadílce spotřebují Technické služby až 12
tun. Množství
na jaře zameteného mate-

z matriky
narozené děti:

21. 2.
3. 3.
3. 3.
12. 3.

Jan Dvořák
Rozálie Ondráčková
Simona Pestrová
Abenezar Lungum

manželství

19. 2. Monika Laubová,
Vratislav Dlouhý

úmrtí:

22. 2. Ludmila Svobodová
(Nové Město, 1940)
22. 2. Bohumil Uchytil
(Nové Město, 1932)
24. 2. Libuše Rohrerová
(Radeš. Svratka, 1947)
24. 2. Marie Šanderová
(Zvole, 1931)
1. 3. Olga Marvanová
(Nové Město, 1954)
4. 3. Bohuslav Běhounek
(Nové Město, 1937)
5. 3. Zdeněk Houdek
(Nové Město, 1953)
11. 3. Zdenka Marková
(Nové Město, 1935)
12. 3. Bořivoj Okurka
(Nové Město, 1942)
14. 3. Pavel Vrbka
(Radeš. Svratka, 1942)
18. 3. Anna Blatková
(Nové Město, 1930)
19. 3. Marie Kučerová
(Nové Město, 1934)

jubilanti:

riálu koresponduje
s
roční
zimní spotřebou. To
znamená, že co
v zimě rozsypaly, na
jaře zase
posbírají. Bohužel
se sebraný posypový materiál
nedá použít více-

krát. „Jsou to materiály ze silnice,
tam jsou úkapy z ropných látek,
obsahuje to nečistoty biologického
původu, listí nebo větvě. Použitý
inert skládkujeme v kamenolomu,
tam máme určené místo. A protože to je odpad, tak ho jako odpad
musíme likvidovat,“ říká šéf novoměstských Technických služeb.
Čistotu ve městě zajistí především velký zametací vůz během
blokového čištění, to začalo už 24.
března, na řadě tak postupně budou další ulice. Kdy přesně si máte
vůz přeparkovat, naleznete včas
na značkách umístěných na začátku a konci ulice.

25. 3. Ludmila Bartoňová 75 let
2. 4. Marie Procházková 90 let
4. 4. Karel Janů
75 let
12. 4. Josef Humlíček
75 let
25. 4. Ladislav Šumichrast
75 let
26. 4. Bohumír Ondrák 75 let
27. 4. Marie Pařilová
80 let
29. 4. Jiří Ryšavý
75 let

Další zpravodaj:

Další číslo Novoměstska, MĚSÍČNÍKU, bude mít uzávěrku
v pondělí 18. 4. 2011, do distribuce
se dostane 1.5. 2011 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).
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kulturní kalendář

duben
1.

Noc s Adersenem

– nocování v knihovně
dětské oddělení, knihovna NM od 18 h

2. Jam – dopoledne s hudbou

DDM Klubíčko, Nové Město od 9 hod

Dřevěné divadlo
– pohádka Rozum a štěstí

podkroví Horácké galerie, Nové Město
v 10 hod

Cestopisná
beseda o Japonsku

Kavárna Cafe Stone, N. Město v 19 h

127 hodin

dobrodružný thriller
kino, Nové Město ve 20 hod

3. Štepán Rak a Alfred Strejček

benefiční koncert
Evangelický kostel, Nové Město v 19 h

4. Velikonoční dílny

Station Days
Ve středu 16. března 2011 se v Havlíčkově Brodě uskutečnila akce STATION DAYS, která na celé
dopoledne oživila vestibul nádraží. Studenti dopravních oborů SOŠ připravili pro žáky základních
škol zajímavou akci, kde zážitkovou formou seznamovali „mladší kolegy“ s profesemi, pracovním prostředím a bezpečností na železnici.
„Na tento den jsme se připravovali více než měsíc a
odměnou nám byla účast více než 200 žáků 8. a 9. tříd
ze základních škol z kraje Vysočina, a troufám si říci,
že spokojených žáků,“ hodnotila Mgr. Edita Fialová,
učitelka odborných předmětů.
Akce byla připravena formou soutěží, kde každé
družstvo vytvořené ze žáků jednotlivých základních
škol z regionu soutěžilo a sbíralo body na devíti vytvořených stanovištích. Soutěžící si mohli vyzkoušet,
jak vyhledat vlakové spojení pomocí knižního jízdního řádu, dozvěděli se, jak se chovat ve vlaku, praktické základy poskytnutí první pomoci nebo například
dodržování bezpečnosti na železnici. Na každém stanovišti byly připraveny kvízy a testy, ve kterých žáci
ukázali, co všechno si zapamatovali z daných stano-

Horácká galerie, od 4. do 22. dubna
www.horackagalerie.cz, tel: 566654216

5. Antidiskotéka Jiřího Černého
penzion Pasáček od 19 hod

6. Rango

- animovaná akční komedie
kino, Nové Město v 17:30 hod

7. Beseda k výstavě
Jaroslava Šerých

Horácká galerie, N. Město v 17:30h

8. Ludvík Vaculík

– autorské čtení

Komenského nám. 133, Nové Město
14 – 16 hod autogramiáda
18 – 20 hod čtení

9. Velikonoční tvoření

DDM Klubíčko, Nové Město od 9 hod

Biutiful

drama, kino, Nové Město ve 20 hod

13. Opravdová kuráž

western, kino, Nové Město ve 20 hod

16. Pašeráci – pohybová hra

DDM Klubíčko, Nové Město od 9 hod

5Angels – koncert

KD, velký sál, Nové Město v 16 hod

Cimbálová muzika Lučina

turistická chata Studnice, od 19:30 h
Další rok - (filmový klub)
drama, kino, Nové Město ve 20 hod

17. ROZMARÝNKA

Roberta Koníčka - dechovka
KD, velký sál, Nové Město v 17 hod

19. Gulliverovy cesty

rodinná komedie
kino, Nové Město v 18 hod

n

zprávy, školy, kultura

višť. Nejlákavější pro
ně
bylo
stanoviště strojvedoucího,
kde
si mohli
prohlédnout elektrickou lokomotivu
řady 210
zvanou
„Žehlička“.
Odměnou pro
všechny zúčastněné bylo malé občerstvení a dárek ve
formě poznámkového bloku s ekologickou propisovací tužkou.
STATION DAYS byl poslední aktivitou projektu
Inovativní formy spolupráce škol a firmy České dráhy v kraji Vysočina, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR a je
realizován v rámci Operačního programu vzdělávání
pro konkurenceschopnost.
Studenti SOŠ Nové Město na Moravě

Rada rozdělila granty a změnila způsob odměn
Rada města schválila rozdělení grantů a příspěvků určených pro sportovní, kulturní
a volnočasové aktivity.
Pro letošní rok je tak Zastupitelstvu města navrhováno rozdělit rekordních více než 2,5 milionu korun. Podle starosty Michala
Šmardy tak chce město podpořit
především tvůrčí a dobrovolnické
aktivity novoměšťáků. „Budeme
rádi, když se do pořádání akcí zapojí co nejvíce lidí. Pokládám to za
lepší, než když vše chtějí rozhodovat a organizovat úředníci,“ uvedl k navýšení podpory neziskovek
Michal Šmarda. Přibližně tři sta
tisíc korun pak chce rada města
použít na podporu neziskových
aktivit v sociální oblasti. Rada
města přijala návrh tajemníka
úřadu a vedoucí odboru školství,
kultury, cestovního ruchu a sociálních věcí jmenovala Mgr. Alenu
Lukášovou. Ta zvítězila ve výběrovém řízení, kterého se zúčastnilo
osm uchazečů.
Novoměstští radní přijali zce-

la nový způsob odměňování ředitelů příspěvkových organizací
města. Podle místostarosty Pavla
Štorka bude nový způsob odměňování adresnější a vedoucí pracovníci budou muset prokázat spl-

nění konkrétních úkolů. „Odměna
bude přiznána pouze tehdy, pokud
dojde k prokazatelnému zlepšení,“
vysvětlil pro leckoho nepopulární
změnu místostarosta města.
		
(vrk)

Mateřská škola Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
Drobného 299, 592 31 Nové Město na Moravě
VYHLAŠUJE ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2011 / 2012
který se koná 5. 4. - 6. 4. 2011
na místě výkonu vzdělávání a školských služeb Drobného 299
v době od 10.00 do 16.00 hodin.
Zákonný zástupce dítěte si k zápisu přinese:
1. vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ potvrzenou pediatrem
2. cizinci - doklad s povolením k trvalému pobytu na území ČR (podle
zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Tiskopis žádosti o přijetí do MŠ a kritéria pro přijímání dětí je možno
shlédnout a vytisknout na webových stránkách materskaskola.nmnm.
cz nebo vyzvednout přímo na jednotlivých místech výkonu vzdělávání
a školských služeb
VŠECHNY ZÁJEMCE ZVEME NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
21.3. 2011 - místo výkonu vzdělávání Slavkovice č. 98
22. 3. 2011 - místo výkonu vzdělávání Drobného č. 299
23. 3. 2011 - místo výkonu vzdělávání Tyršova č. 323
24. 3. 2011 - místo výkonu vzdělávání Pohledec 143
26.3. 2011 - místo výkonu vzdělávání Žďárská č.70
dopoledne: od 9.30 do 11.00 hod odpoledne: od 14.30 do 16.00 hod
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Města a obce očima dětí
Nové Město na Moravě se spolu s žáky Základní umělecké školy Jana Štursy a Mateřské školy
Nové Město na Moravě podílelo na projektu Města a obce očima dětí podporovaném Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
Pod tímto projektem se schovává krásná publikace dětských
obrázků. Ústředním tématem je
prezentace měst a obcí skrze malby a kresby talentovaných žáků.
Zvolený námět publikace má za

kulturní kalendář
Velikonoce
v Horáckém muzeu

22.

PC souboj

23.

prodej velikonočních výrobků, 9–15 h
soutěž v PC hrách
DDM Klubíčko, Nové Město od 9 hod

Velikonoce
ve Studnicích - dílny

turistická chata Studnice, 14–17 hod

Černá labuť

thriller, kino, Nové Město ve 20 hod

24.

Gnomeo a Julie

animovaná komedie,
kino, Nové Město v 17:30 hod

Nevinnost

drama, kino, Nové Město ve 20 hod

Londýnský gangster

27.

Slet čarodějnic

30.

krimi, kino, Nové Město ve 20 hod

cíl prostřednictvím dětských
obrázků představit města a
obce v České
republice, ale i
v zahraničí. Do

unikátní galerie se zapojily nejen školy z České republiky, ale i tři školy z Německa. Slavnostní křest se
uskutečnil v Horních Počernicích. Patronkou, která
knihu i pokřtila, byla Lucie Bílá.
Do knížky můžete náhlednou do konce dubna v Informačním centru nebo si ji půjčit v městské knihovně
v Novém Městě na Moravě.

Moderní technologie
ve vzdělávání
Základní škola na ulici L. Čecha v Novém Městě na Moravě
je od začátku školního roku jednou z pěti škol v republice,
které byly zařazeny do pilotního projektu „Vzdělání 21“.
Projekt nyní probíhá u žáků v 6. ročníku a nabízí jim plnohodnotné využití moderní technologie ve vyučování. Škola zve
zájemce a zvláště rodiče žáků budoucích 6. ročníků na prezentaci uvedeného projektu, která proběhne ve škole dne 31. 3. 2011
v době od 15.30 do 17.30 hodin.
Program:
• ukázka výuky s možností vyzkoušení této nové technologie
• informace o materiálním vybavení, které žáci k výuce potřebují
• diskuse
Součástí prezentace projektu bude i představení iPadu a jeho
zařazení do výuky.

poděkování
Děkuji touto cestou všem policistům obvodního oddělení z Nového
Města na Moravě za jejich rychlý a pohotový zásah a za jejich laskavé
a vstřícné jednání se mnou.
Ve středu 2. 3. mne na ulici přepadli a ukradli mi kabelku se
všemi osobními věcmi. Podotýkám, že jsem snadný terč, protože
dosud chodím s francouzskými holemi. Pohotový zásah policistů
pachatele a odcizené věci rychle zajistili a díky jim, k mé velké úlevě, jsem dostala vše zpět. Za to vše našim policistům vřele děkuji.
Dále moc děkuji paní Štouračové ze Žďárské ulice. Pomohla
mi vstát, přivolala policii a zůstala se mnou až do jejího příjezdu,
i když sama měla své naléhavé záležitosti. Byla jsem v šoku, a tak
mi její přítomnost velmi pomohla. Ještě jednou děkuji.
Regina Rýdlová

n

školy, kultura

Kurzy celoživotního
vzdělávání
jsou
jednou
z
aktivit,
kterou
novoměstské gymnázium nabízí veřejnosti. Má
k dispozici jak kvalifikované lektory
z pedagogického sboru, tak moderně vybavené učebny. Chceme oslovit různé
věkové skupiny zájemců a poskytnout
pestrou obsahovou nabídku, která zahrnuje nejenom stále žádanou výuku jazyků
a práce s počítačem, nýbrž i např. matematiky, chemie či biologie v aktuálním kontextu. Kurzy jsou naplánovány na září 2011
– leden 2012, nabídka bude aktualizována
i pro další semestr.
Konkrétní informace o zaměření
a konání kurzů, kontaktech a možnostech
přihlášení najdete na našich webových
stránkách www.gynome.cz pod odkazy
Školení či Plánované akce. Informační letáky a přihlášky jsou též k dispozici v novoměstském Informačním centru.
Naším cílem je vyjít vstříc poptávce,
a bude-li to možné, v případě potřeby přizpůsobit či doplnit obsahovou nabídku i podmínky konání kurzů konkrétním požadavkům.
V případě dotazů či připomínek nás kontaktujte osobně v kanceláři školy, elektronicky
na adrese kurzy@gym.nmnm.cz či telefonicky na číslech 566 617 243, 566 585 036.
Těšíme se na spolupráci se všemi, které
naše nabídka osloví. Mgr. Eva Řádková

průvod od kašny
k zahradnictví od 19 hod

Varieté

muzikál, kino, Nové Město ve 20 hod

duben
4.4. 2011

Veselé cvičení
s říkankami

od 9 hod
Pojďte si s dětmi pohrát a zacvičit,
tentokrát s broučkem. Bude pro vás
připravena spousta her a říkanek.
Vede: Leona Pivková
Vstupné: 30Kč
11.4. 2011

Kulinářská
dílna

od 9 hod
Velikonoční vaření pro mlsné jazýčky.
Přijďte se nechat inspirovat tradičními
i netradičními recepty.
Vede: Kamila Jamborová
Vstupné: 30 Kč
18.4. 2011

Velikonoční
tvoření

od 9 hod
Tvořivé dopoledne spojené s říkankami. Vyrobíme si velikonoční dekorace
- vajíčko na dveře z proutí, také různé
zápichy do květináčů.
S sebou: březové proutí
Vede: Iva Dostálová
Vstupné: 30 Kč
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Únor, měsíc plný pozoruhodných výsledků atletů TJ Nové Město na Moravě

Halové mistrovství ČR
v kategorii dospělých v Praze
– 19. 2. - 20. 2. 2011

Halové mistrovství ČR v kategorii dospělých v Praze přineslo dvojnásobné zastoupení našich běžců na stupních vítězů při běhu na 1500 m Lukáš Kourek byl druhý (3:50,83) a Petr Vitner třetí (3:55,83).
Lukáš Kourek den před tímto skvostným vystoupením doběhl třetí na
trati 3 km (8:18,10), kdy se neúspěšně, avšak sympaticky, pokusil o limit
na halové mistrovství Evropy. Juniorka Radka Janoušová doběhla čtvrtá v běhu na 800 m (2:14,02), Jitka Kubelová byla pátá ve vrhu 4 kg koulí
(14,16 m), když těsně zaostala za medailí. 6. místo obsadila juniorka Helena
Tlustá v běhu na 1500 m a 7. místo Lucie Maršánová v běhu na 800 m.

Halové Mistrovství ČR
juniorů a dorostu v Praze
– 26. 2 - 27. 2. 2011

Během dvou hodin Radka Janoušová vyhrála běh na 800 m ve výborném čase 2:12,43 a po dobře vedeném taktickém boji i na 1500 m (4:53,59).
Na stupně vítězů patnáctistovky ji na třetím místě doprovodila oddílová
kolegyně Helena Tlustá, která den předtím překvapivě vyhrála běh na
3 km ve vynikajícím osobáku 10:09,74. Z dalších vystoupení je potřeba

zmínit
výkony
Marie Miličkové
(4. místo
na 3 km
a 5. místo
na 1500
m) a Jiřího Šacla
(7. místo
v dorostu
na 1500
m). Všichni dobíhali v osobních rekordech.
Těmito mimořádnými výkony vybojovali Helena Tlustá, Radka Janoušová, Lukáš Kourek, Petr Vitner a trenér Petr Hubáček ml. pozvánku
na reprezentační soustředění do italského Melaga.

Lukáš Kourek celkovým vítězem ankety
Sportovec Žďárska za rok 2010
Naši atleti byli úspěšní v anketě sportovec Žďárska!
Celkovým vítězem se stal Lukáš Kourek, na třetím místě ho doplnila
diskařka Jitka Kubelová, v kategorii mládeže se jako druhá umístila Helena Tlustá.

Mladí fotbalisté mají nové mobilní branky

SFK Vrchovina z iniciativy města získalo sponzorský dar od společnosti E-on, v hodnotě 50 tisíc korun.
Firma celkem rozdala 20 párů mobilních ní, to znabranek, z toho jeden pár je určen právě mla- mená, že se
dým sportovcům do Nového Města na Moravě. převrátí až
Branky jsou mobilní a dají se lehkým systémem v místě, kdy
šroubů upravit pro dvě věkové kategorie „Mladší nejsou člopřípravka má tu menší variantu, to je 2 x 3 metry věku nebeza starší přípravka, to jsou děti 8 až 10 let, tak ty pečné. Vymají branky velikosti 2 x 5 metrů. Tady ty mobil- robené jsou
ní branky mají v zadní spodní tyči a břevnu met- z laminárové nástavce. Variabilita je tak pro nás napros- tu, který má
to perfektní,“ říká předseda fotbalového klubu s t r u k t u r u
SFK Vrchovina Ing. Jaroslav Michal. Branky se tak, aby byla
tak mohou používat i v tělocvičnách. Navíc jsou zajištěna největší pevnost. „Tyto mobilní branky
bezpečné, lehké a mají kvalitní úhel převráce- mimo jiné navazují na bezpečnost, se kterou už se

na novoměstských sportovištích začalo. Například antuka byla na atletickém stadionu vyměněna za tartan, stejně jako dětská hřiště
jsou oplocena před
vnikem zvířat do
prostoru,“ doplňuje Mgr. Jiří Maděra,
novoměstský radní
a předseda komise
sportu a mládeže. Na
fotbalovém stadionu
mohou co nejdříve
začít mladí fotbalisté venkovní tréninky, při kterých už využijí nové
mobilní branky. 			
(vrk)

Úspěšný sportovec mezi judisty

n

Nejúspěšnějším sportovcem Žďárska za rok 2010 se v kategorii jednotlivci – mládež stal novoměstský sportovec Daniel Pintera, judista oddílu
Orel Žďár nad Sázavou a DDM Klubíčko Nové Město na Moravě.
Slavnostní vyhlášení této ankety proběhlo 1. 3. 2011 v Městském divadle ve Žďáře
nad Sázavou, za přítomnosti kamer České televize. Daniel v loňském roce startoval
v kategorii do 11 let. Vyhrál 75 zápasů a vybojoval 23 medailí, a to jak v České republice, tak i v zahraničí.
Mezi jeho největší úspěchy patří 1. místo na International Vienna Open (Rakousko), 1. místo MVC Judo Tori Jodiigne (Belgie), 1. místo Berggwerk Cup 2010 Oroszlány (Maďarsko), 2. místo Zeltweger Judoturnier 2010 (Rakousko), Berger Nachw. III.
kolo Kottingbrunn (Rakousko). 3. místo Berger Nachwuchscup II. kolo Horn (Rakousko) a Berger Nachwuchscup IV. kolo Krems (Rakousko).
Z tuzemských tatami 1. místo Velikonoční turnaj Uherské Hradiště, 1. místo Polabská liga žactva Nový Bydžov, 2. místo Vánoční turnaj mládeže Sokol Jihlava, aj.
Mimo jiné, Daniel je jedním z hlavních pilířů svého týmu, který byl ve stejné anketě rovněž vyhodnocen jako nejlepší sportovní mládežnický kolektiv roku 2010.
					
Trenér juda Ing. René Pintera

sport
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K článku - Krize skončila,
nemocnice opět jede bez omezení.
Jen bych dodal – lidé zapomeňte. Tak tendenčně psaný článek, jsem již dlouho nečetl.
Co se z něj dovídáme. V podstatě za vše mohou
média. Vše zkreslila anebo informovala zcela
nepravdivě. No, nevím. Z článku se dovíme, že
lékařům šlo jen o nespokojenost se systémem
financování a organizaci zdravotní péče v Česku. To gró stávky, autoři tohoto článku opomněli udat, a to bylo hlavně platové navýšení
(ovšem, jen lékařům), jak jsou skromní. Nebudu
hodnotit, zda je požadovaná výše základního
platu 80.000,- Kč adekvátní. Odpovědnost za
svou činnost jistě tito lidé mají, ale kdo ji dnes
nemá.
Řidič autobusu - také odpovídá za životy
přepravovaných lidí a jaký je jeho plat? Rozdíl
je pouze v tom, že lékař musel studovat a udělat
doktorát. Dále autoři tohoto článku vysvětlují
velký počet nemocnic v této oblasti tím, že jsou
plné čekárny nemocnic a že autor předchozího
článku, který tento přepych zmínil, by měl jít do
čekáren nemocnic a tam pacientům vysvětlit,
proč čekají v tak velkém počtu. Toto tvrzení je
úsměvné a hloupé. Mám pocit, že autoři tohoto
článku by asi propagovali - nemocnice i do vesnic, neboť nyní v této oblasti platí: co město - to
nemocnice, a je zjevné, že to podle autorů článku nestačí. Potom by byla druhá možnost a to
ta, že je v této oblasti o mnoho více nemocných,
než jinde v Česku a na Moravě. To neumím posoudit, neboť nemám k dispozici potřebná data.
Pak je ale třetí možnost - proč jsou plné čekárny a to je ta, že autoři tohoto článku, JUDr. Věra
Palečková a MUDr. Dušan Mach, a jistě zcela
bez úmyslu, zapomněli na to, že plné čekárny
také mohou znamenat to, že je cosi nedobrého
v organizaci chodu nemocnice a že lékaři, potažmo vedení nemocnice, tuto situaci manažersky nezvládají.
Jiří Eder

Poplatek za psa
Poplatky za psa se v tomto roce, konkrétně
pro majitele RD, zvedly ze 300,- Kč na 400,- Kč.
Jedná se sice o pouhé zvýšení o 100,- Kč,
ale myslím si (a to nejenom já), že už je skutečně načase za tyto vybrané poplatky pro pejsky
v našem městě, příp.MC, něco dělat.
Skutečnost je taková, že v Novém Městě na
Moravě žije mnoho majitelů psů, kteří jsou neschopní po svých miláčcích uklidit exkrementy – pejskové nemají záchody a neví, že všude
kakat nemají…
To jistě ví i zaměstnanci MÚ, kterým zákon
umožňuje tyto poplatky vybírat a kterým snad
není lhostejné, že občas šlapeme do těchto voňavých hromádek. Majitelé pejsků by jistě přivítali odpadkové koše se sáčky na výkaly alespoň
na několika místech města. Řešením je i jejich
pravidelný úklid, zejména v kritickém období.
A „muži v černém“ – MP, ti by klidně mohli páníčky, kteří za svými chlupáči nechávají
menší, či větší kupky čehosi, pokutovat – což by
byl také finanční přínos do městské kasy.
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Pozn.: docela by nás zajímalo, na co jsou tyto
poplatky využívány… že by to byla daň ze života psa?
Za skupinu nespokojených občanů města
Jana Němcová

Pohledec přišel o jednu dominantu
O Vávrovu skálu. Místo, které bylo vidět
hned za vesnicí na silnici směrem na Jimramov,
pod Pohledeckým kopcem. Tam jsme se scházeli jako školáci, při hře na četníky a na zloděje. Později za pěknou vyhlídkou a na karty. Tam
se také scházela celá vesnice při pálení čarodějnic. Když jsme založili rodiny a měli děti, chodili
jsme tam společně na vycházky. Nyní je „Vávrovka“ zarostlá plevelnými rostlinami.
J. Havlík (Pohledec)

Pořádek se nedělá, ale udržuje,
řekla paní Křemílková a dala koště panu Vochomůrkovi, ať jde zametat. Byla sobota a v neděli na to není čas.
To když nebyl sníh, jako teď v březnu. Nechumelí, neprší, ale zase to kolem silnic práší
a práší. Pane Bože, kdo za to může? No přece pan
Vochomůrka, protože jezdí se sypákem, který
když jede, tak sype a sype. Všude! Nyní i chodníky. Podívejte se, jak má nasypáno i v garáži.
Přišlo jaro a paní Křemílková uklízí chodník
před svým domem jako vždycky. Je sice obecní,
ale pořádek je pořádek. Že jo, pane Kubero!
Někdy v roce 2008 naše město přijalo logotyp: Nové Město na Moravě – zdravé město.
Co to znamená? Město podporující, je příznivé
k rodině, šetrné k přírodě, plné pohybu, naslouchající občanům, bez bariér, bezpečné atd. Velký závazek! Léta ale běží, původní logotyp se
jaksi vytratil a v Novoměstsku č. 4 se objevují
jakési vlnky.
A městem se čile prohánějí náklaďáky se
zimními gumami a všude prach a prach. To je
zdravé Město? Moc ne, řekla by paní Křemílková a pošle pana Vochomůrku zametat.
				(ih)

Je konec lyžařské turistiky
v Novém Městě na Moravě?
Staví se, stavět se bude. To však neznamená,
že se zastaví vše a město oplotí. Berte ohled jak
na krajinu, tak na osvědčené a nenahraditelné
lyžařské trasy. Mám na mysli zejména tu, která vede od hlavního nádraží kolem Maršovic do
Medlovského údolí a dále. Z vlastní zkušenosti
vím, že zde je lyžařů hodně a o víkendu je tato
stopa téměř přeplněná. Jsou to celé skupiny,
jednotlivci, včetně místních trénujících běžců.
Těší se z kvalitní stopy v krásné krajině. Navíc
podporují tamější pohostinství, kde nějakou tu
korunu také zaplatí. Zachovejte proto možnost
dostat se ven z města za bílou stopou.
Aclaia Stehlíková

Reakce dcery bývalé starostky Zdeňky
Markové Mgr. Terezy Červinkové na diskuzi o tom, zda má město stavět hotelový komplex, sportovní halu nebo bazén:

Tak to vidím já!
Vážení Novoměšťáci,
nejsem odborník v oblasti ekonomie, ačkoliv třetina mých vysokoškolských studií se ekonomií a ekonomikou zabývala. Ve svém okolí
však neznám rodinu, která by žila bez investic.
A často i vysokých. Z jednoduchého důvodu –
abychom získali víc a žili si lépe.
Své vědomosti a zkušenosti z oblasti sportovního managementu a rekreologie, týkající se
možností volnočasových aktivit, provozování
sportovních zařízení, zdravého životního stylu
ráda předávám ostatním. Často jsem slýchala,
že každé vedení města bude jednou mít svého
„rekreologa“, s kterým bude spolupracovat při
vytváření koncepce rozvoje volnočasového vyžití svých občanů i turistů. Vše v návaznosti na
rozvoj cestovního ruchu. Dnes na to společnost
ještě připravená není. Tady se všichni pasují do
pozice odborníků na vše. Škoda. Tým mívá konstruktivnější výsledky. Ve všech oblastech.
(pokračování na noviny.nmnm.cz)

Potěšilo mne, že se daří rozvíjet na stránkách Novoměstska docela živou diskuzi o problémech, které naše město trápí. Lidé se začínají
zapojovat i do anket, které redakce připravuje. Možnost diskutovat o tom, co si lidé myslí,
co je štve a co by chtěli zlepšit, je pro mne velmi důležitá. Přestože se zveřejněnými názory
často nesouhlasím, jsem rád, že se s nimi můžeme všichni seznámit. Na rozdíl od pana Adera
si nemyslím, že je rozumné rušit novoměstskou
nemocnici. Na investice města mám jiný názor,
než paní Marková a její rodina. Přesto s nimi
rád diskutuji. V jiných příspěvcích naopak nacházím pozitivní podněty pro budoucí rozhodování města. Ať již se jedná o požadavek paní
Němcové na zajištění pytlíků pro pejskaře nebo
pana Havlíka na úpravu okolí Pohledecké skály.
Budeme-li si zkrátka otevřeně vyměňovat názory, přinese to prospěch všem.
Uvítal jsem proto i možnost pokračovat
v diskuzi o zveřejněných tématech na internetové verzi Novoměstska noviny.nmnm.cz.
starosta Michal Šmarda

O ČLÁNCÍCH V NOVOMĚSTSKU,
PROBLÉMECH MĚSTA
A MNOHÉM DALŠÍM MŮŽETE PSÁT
A ČÍST V NOVĚ OTEVŘENÝCH
DISKUZÍCH NA

WWW.NOVINY.NMNM.CZ
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miniBazar
Prodám byt v N. Městě ve vilce se 3 byty, Sportovní 550, zahrada 1200m2, nutná rozsáhlá rekonstrukce, možnost výstavby garáže,
Cena dohodou. Tel: 776 006 859.
Prodám automatickou pračku
Zanussi ZWQ 5100 - vrchní plnění, 3 roky stará. Spolehlivá, ale nevyužitá. Původní cena 8 tis, sleva 4
tis. Tel.: 776 272 545.
Daruji za odvoz rozkládací
gauč, dále dvě nově potažená křesla za 200 Kč a dřevěný peřiňák za
100 Kč. Vše v Novém Městě na Moravě. Tel.: 736 236 255.
Pronajmu byt 4+1 s terasou,
balkonem a zahradou v řadovém
domě v Novém Městě na Moravě.
Tel.: 602 54 80 89.
Prodám dámskou kombinézu
na motorku, zn.: Evita, vel. 50, a
kuklu pod helmu, málo používaná.
Tel.: 776 592 340.

Prodám štěpkovač větví LH
200G, průměr 4,5 cm, v záruce,
cena dohodou. Tel.: 724 161 150.
Prodám dům v rekonstrukci v Maršovicích u Nového Města, možnost k bydlení i podnikání.
Cena dohodou. Tel.: 724 161 150.

Pronajmu slunný byt 2+1 v
Radňovicích, zahrádka, parkovací
místo. Tel.: 608 424 206.

Prodám dětský golfový kočár.
Barva sv. komb.s tmavou modrou. Polohovací opěrka zad i nohou, bezpeč. pásy, s odnímatelnou
stříškou, nánožníkem, pláštěnkou,
nastavitelná rukojeť. Ráda předvedu osobně. Tel.: 608 615 248.

Absolvent hotelové školy s maturitou hledá práci. Tel.: 777173489.

Prodám chlapecké kolo 24´´.
Tel.: 739 279 473.
Sháním ke koupi byt nebo domeček se zahrádkou v Novém Městě na Moravě. Za případné nabídky
předem děkuji. Tel.: 737 933 093.

Pronajmu byt 2+1 s komorou
na ul. Budovatelů, volný od dubna
2011, vratná kauce 2 měsíční nájem, tel.: 604 538 143.
Prodám 5 kusů ocelových příhradových vazníků na střechu o
půdorysu 12x16 metrů. Cena dohodou. Tel.: 724 161 150

Pronajmu byt 2+ kk, v NM, zrekon. byt jádro, nová kuchyň, šatní
komplex, ihned k pronájmu. Tel.:
777 952 526.

pozvánky, inzerce

Koupím garáž v NM. Tel.: 728
408 134.

Koupím chatu nebo chalupu
3+1 na hezkém místě v okolí Nového Města na M. Tel.: 604269364.

Prodám lacino, starší plynový sporák, v dobrém stavu, plně
funkční na propan-butan i s plynovou bombou. Cena dohodou.
Tel.: 776 592 340.

n

Pronajmu
rekonstruovaný,
částečně zařízený byt 3+1 na ulici
Pavlovova v Novém Městě. Volný
od dubna. Jen slušným zájemcům.
Tel.: 602 569 184.

Prodám byt 2+1 v OV velikosti 56 m2 v Novém Městě nerealitní
kanceláři, cena: 970 tisíc. Tel.: 605
507 713.
Nabízím k pronájmu částečně
zařízený prostorný pokoj. Možnost připojení k rychlému internetu. Tel.: 777 828 808.
Prodám garáž v Novém Městě
na Moravě. Tel.: 724 595 874.
Prodám kvalitní štěpku na
mulčování z listnatých stromů.
Vhodnější než kůra, neokyseluje
půdu. Cena: 10 l za 10 Kč. Odběr dle
dohody. Tel.: 605 138 305.
Prodám bílé svatební šaty, výška postavy 173 cm, velikost 44-46,
možno přizpůsobit šněrováním,
jednou použité. Cena: 2500 Kč.
Tel.: 723 909 452.

Prodám byt 3+1 Pod nemocnicí v NMNM včetně garáže vzdálené 250 m. Cena dohodou. Tel.: 607
714 273.
Prodám byt 3+1 v OV v Novém
Městě, blízko centra, udržovaný. Odhadní cena: 1.150.000, při rychlém
jednání možná sleva. Tel.: 604286617.
Nabízím do nájmu menší, svažitou zahrádku v kolonii Svárov, v
blízkosti lomu. Na pozemku menší
uzamykatelný přístřešek na nářadí,
vodovodní přípojka. Tel.: 739356357.
Prodám levně použitý nábytek
(rozkládací kulatý stůl, lavice, židle, křesla, válenda), lednici s mrazákem Electrolux, nerezovou mikrovlnnou troubu. Tel.: 606725505.
Pronajmu byt 1+0 v Novém
Městě na Moravě v lokalitě pod
nemocnicí. Tel.: 721 800 220.
Pronajmu byt 2+1 NM. Volný
ihned. Nájem bez el. 6 500,- Kč.
Tel.: 736 220 976.
Prodám horské kolo, 6 – 12 let,
cena: 900 Kč. Dále kolo Eska 500
Kč. Tel.: 725 317 678.
Prodám štěňata Pitbulteriéra.
Volat SO, NE. Tel.: 777 933 672.
Pronajmu dlouhodobě zahradu v centru NMnM (cca 900 m2).
Tel. 603 875 163.
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Svoz komunálního odpadu
o Velikonočních svátcích 25. 4. 2011
TS služby s.r.o., Nové Město na Moravě a Město Nové Město na Moravě
oznamují, že svoz komunálního odpadu bude v době velikonočních svátků proveden následovně:
pondělí 25. 4. 2011 – bude svoz proveden v sobotu 23. 4. 2011
pondělní svoz : Rokytno, Studnice, Maršovice, ulice Maršovská, Bezručova, Čapkova, Wolkerova, Mrštíkova, Karníkova, Vančurova, Luční + cizí obce a firmy
Podle obecně závazné vyhlášky č. 2/2009
čl. 8 odstavec 4, písmeno c) je vlastník svozové nádoby povinen zajistit přistavení sběrných nádob ve večerních hodinách
předchozího dne nebo v ranních hodinách
svozového dne (nejpozději do 5,00 hod.)
a úklid nejpozději ve večerních hodinách
svozového dne.
Pokud nebude sběrná nádoba ke svozu
přistavena v daném termínu, bude vyvezena
až při dalším řádném svozu.
POZOR!!! Pokud není změna termínu svozu zbytkového komunálního odpadu oznámena v Novoměstsku, hlášením místního rozhlasu
nebo na internetových stránkách města, probíhá
svoz podle normálního režimu svozu.
Aleš Popelka
TS služby s.r.o., Nové Město na M.
Marcela Kratochvílová
odbor ISM, MěU Nové Město na M.
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zprávy, inzerce

Město Nové Město na Moravě
oznamuje občanům svůj záměr

pronajmout
1) nebytové prostory
v č. p. 12 v I. nadzemním podlaží o celkové výměře 47,48 m2 na Vratislavově náměstí (budova „Polikliniky“ - nebytové prostory po MUDr.
Dagmar Blahákové) v Novém Městě na Moravě,
za minimální roční nájemné 1 300,- Kč/m2. Nebytové prostory se nabízejí k pronájmu za účelem využití k lékařským aktivitám, přednostně
fyzioterapie.

2) nebytové prostory
v č. p. 12 v mezipatře II. nadzemního podlaží
o celkové výměře 14,65 m2 na Vratislavově náměstí (budova „Polikliniky“ - nebytové prostory po kanceláři MÚ - památková péče) v Novém
Městě na Moravě, za minimální roční nájemné
1 162,- Kč/m2

3) nebytové prostory
v č. p. 97 v I. nadzemním podlaží o celkové výměře 46,61 m2 na Vratislavově náměstí (budova
IC – nebytové prostory po kanceláři Mikroregionu) v Novém Městě na Moravě, za minimální
roční nájemné 1 162,- Kč/m2

Základní nájemné nezahrnuje úhrady za
služby spojené s užíváním nebytových prostor dodávka tepla, vodné a stočné, elektřinu, ostatní
provozní náklady a zabezpečovací zařízení.
Žádosti o pronájem nabízených nebytových
prostor s uvedením nabídky finanční částky
v Kč/m2/rok, včetně specifikace využití nebytových prostor je možno zasílat v zalepené obálce
nejpozději do 6. 4. 2011 do 12 hod. na podatelnu Městského úřadu v Novém Městě na Moravě,
Vratislavovo nám. 103.
Uchazeči o nabízené nebytové prostory budou vybráni komplexním posouzením nabídky
finanční částky v Kč/m2/rok spolu s předloženým využitím nebytových prostor.
Bližší informace zájemcům o nabízené nebytové prostory, včetně informativních zálohových finančních částek za poskytované služby poskytne ing. T. Vinklerová, odbor investic
a správy majetku města, tel. 566 650 223 a dále
jsou podrobnosti zveřejněny na úřední desce
Městského úřadu.
Předmětné nebytové prostory si mohou zájemci prohlédnout dne 4. 4. 2011 - kontaktní
osoba: p. M. Kratochvílová - tel. 724 775 865.
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HOSTINEC
ZA VODOU

tel./fax: 566 615 270

PAPÍR HRAČKY
Pod nemocnicí
Nové Město na Moravě

VELIKONOČNÍ KOUTEK
V NOVÉM A VĚTŠÍM
200 druhů velikon. cukrovinek
za bezkonkurenční ceny již od 1Kč
čokoládoví zajíci za super ceny
živé petrklíče již od 19Kč
umělé jarní a letní květiny
pohledy 1,90 a ubrousky 2,50Kč
věnečky na dveře, pomlázky z vrby
3000 druhů jarního zboží

Brněnská
Nové Měs 257
to na Mor
avě

SLEVY na loňské zboží až 70%

STAREDO s.r.o.
dopravní stavby
recyklace stavebních sutí
demolice
nákladní doprava

ve
m
na a ke
tì líø ré
ra sk
é
è
pr ské
ác
e

Tel: 724 143 323
566 522 954

Nedìla Roman
604 424 068

Maršovská 1358, Nové Město na Moravě 592 31
pozemní stavby
rekonstrukce staveb
zemní práce
bytová jádra
sádrokartony
Kontakty:

kutra@staredo.cz
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ROZVOZ OBĚDŮ
pro firmy a podnikatele
v Novém Měste na Moravě
info na tel.: 566 615 535
Otvírací
doba

PO-ČT 9.00-22.00
PA-SO 9.00-24.00
NE 8.30-20.00

Aktuální nabídka denního menu na webu

www.hostineczavodou.cz
Reservace přijímáme na čísle

777 190 053
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Turistická chata Studnice vás srdečně zve na

vystoupení
Cimbálové muziky Lučina
Přijďte posedět u dobré moravské muziky,
ochutnejte moravské víno a čerstvé sýry.

sobota 16. dubna
od 19:30 hodin
Rezervace na tel.: 566 616 238
e-mail: chatastudnice@vysocina.cz www.chatastudnice.vysocina.cz
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MEDIN, a.s., Nové Město na Moravě,
soukromá společnost se 100 % českým kapitálem,
jejímž hlavním předmětem činnosti
je výroba a prodej chirurgických a dentálních
nástrojů

hledá vhodné uchazeče na pozice

PROJEKTOVÝ MANAŽER
Požadujeme:
 VŠ technického směru  znalost projektového řízení  zkušenosti při vedení
projektů min. 5 let  zkušenosti ve vedoucí pozici min. 5 let  manažerské
dovednosti  znalost AJ na komunikativní úrovni  znalost práce na PC -MS
OFFICE  řidičský průkaz sk. B
Náplň práce:

 Zpracování, řízení a koordinace vývojových a investičních projektů.
 Týmová práce
 Řešení krizových situací
 Řízení a vedení projektového týmu

TECHNOLOG
Požadujeme:
 VŠ, ÚSO - obor strojírenství  znalost práce na PC (MS Office, Autocad)
 základní znalost anglického jazyka  praxe vítána
Náplň práce:
 prověřování požadavků na stroje a zařízení a návrhů tech. změn z hlediska
technologičnosti
 spolupráce na dodržování technol. kázně
 posuzování účinnosti a správnosti navrhovaných změn technologie
 spolupráce na tvorbě plánu tech.-org. opatření v oblasti technické přípravy
 návrhy opatření ke snižování spotřeby (materiál, nářadí, čas) a v oblasti
konstrukční a technologické standardizace
 spolupráce na posuzování zlepšovacích návrhů a technicko-organizačních
opatření
 vypracování technol. postupů a podkladů pro výrobu nestandardních výrobků
analýza reklamací

n

inzerce

KONSTRUKTÉR VÝROBKŮ
Požadujeme:

 VŠ vzdělání technického směru  ovládání práce v 3D programech (např. Solid
Edge SE, Inventor, Proengineer apod.)  min. 3 roky praxe na podobné pozici ›
aktivita, flexibilita, samostatnost  základní znalost Aj
Hlavní náplň práce:

 zpracování konstrukční dokumentace pro výrobu vlastních a nestandardních

výrobků, analýzy rizik a jejich důsledků
 návrhy opatření ke zlepšení jakosti výrobků, řešení konstrukčních odchylek
 zpracování podkladů a spolupráce při zkouškách prototypů a výrobků z ověřovací
série
 ověřování právní čistoty konstrukčních řešení
 tech. řešení způsobu balení výrobků, rozsahu značení výrobků podle příslušné PN
 spolupráce při zajišťování průzkumu potřeb tuzemského i zahraničního
zdravotnického trhu (zájmů zákazníků, jejich přání a stížností), mapování konkurence
 spolupráce při návrhu katalogů dodávaných výrobků, obchodně propagačních
materiálů
 analýza příčin a důsledků reklamací, technických změn či odchylek v konstrukční
dokumentaci, řešení přidělených nápravných opatření a preventivních opatření

Nabízíme:

 zajímavou práci na perspektivní pozici
 prostor pro osobní růst a seberealizaci, možnosti dalšího vzdělávání
 motivující finanční ohodnocení
 zázemí prosperující firmy
 místo výkonu práce Nové Město na Moravě
Pokud Vás naše nabídka oslovila, zašlete svůj životopis
na e-mailovou adresu zuzana.harvankova@medin.cz,
popř. nás kontaktujte na tel. č. 566 684 357
www.medin.cz
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BENEFIČNÍ KONCERT

Štěpána Raka a Alfreda Strejčka

3. 4. 2011 od 16:00 hodin
v evangelickém kostele
Nové Město na Moravě
cena vstupenky je 150,-- Kč a výtěžek bude použit

na podporu Hospicového hnutí Vysočina, o. s.
poskytujícího zdravotně sociální služby v oblasti hospicové péče na Novoměstsku

Nadace Divoké husy zdvojnásobí
výtěžek Benefičního koncertu

Navštivte naši prodejnu
v Novém Městě n. M., Soškova 1550
Oznamujeme rozšíření pracovní doby

v době od 1.4. do 31.8.
pondělí - pátek 7.00 - 16.30
sobota 7.30 - 11.00
Těšíme se na vaši návštěvu.

BAZI FITNESS
www.bazifitness.cz tomas@bazifitness.cz
kontaktní osoba Mgr. Tomáš Fryšavský, 777 63 70 16
provozovna ul. Maršovská 163, Nové Město na Moravě

NOVÝ PROSTOR PRO VÁŠ AKTIVNÍ ŽIVOT

n

otevírací doba 7-11, 13-18 pro ženy, 18-20 pro muže
Aerobní zóna
Masáže - regenerační, sportovní
Posilovna
Bar
Výživové poradenství a prodej produktů - pro redukci váhy
Sestavování jídelníčků a tréninkových plánů
Osobní trenér (praxe 1 rok v rámci studia na VŠ)
diagnostika postavy pomocí speciálních vah

inzerce
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Od 1. dubna 2011

Chata Studnice s.r.o.
přijme

servis
jízdních

kuchařku/kuchaře

kol

servírku/číšníka
ulice Jánská 260
další informace na
602 730 793

Nové Město na Moravě

tel: 777 01 14 15

Alena Buchtová,
Smíšené zboží Maršovice

Vám nabízí od 1. dubna 2011
Korunní minerálka ochucená 10,90 Kč
Mattoni minerálka ochucená 10,90 Kč
Pardál sv.výčepní pivo
6,90 Kč

Kofola 2l
Premium export.ležák
Anglická slanina

19,90 Kč
8,90 Kč
99,90 Kč

Dále pravidelné letákové akce a každý měsíc slosování zákazníků
o nákupy v hodnotě 500, 350 a 150 Kč zdarma.
Přijďte, rádi Vás obsloužíme.

n
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Duben na zahradě
Během dubna dokončujeme řez jabloní a hrušní, s řezem
peckovin počkáme až na období vegetace, tedy nejdříve při květu. Odstraníme zimní kryt z růží, zakrátíme
zmrzlé výhony
a slabé odstraníme úplně. Odstraňujeme zmrzlé nebo poškozené větve i z dalších okrasných stromů a keřů. Výsevy letniček přepichujeme, koncem měsíce vyséváme odolné letničky,
např. černucha, okrasné fazoly, hrachory, máky, kukuřice přímo na záhon. Do truhlíků sázíme sadbu balkónovou a postup-

ně při vhodném počasí otužujeme.
Nezapomínáme na přihnojování
a boj se škůdci a chorobami.
Na závěr bych chtěl upozornit
občany, aby nevstupovali na rabata s vysázenými cibulovinami. Především lokalita před GE bankou
je pravidelně ničena klienty, kteří
pospíchají k bankomatu. Někteří
občané si také záhony pletou s odpadkovými koši, prosím nekrášlete je nedopalky a dalšími “barevnými“ předměty. Nebojte, jaro je
tu a květiny, které tam pokvetou,
budou určitě mnohem krásnější.

Nejlepší
sportovci
Žďárska
Nové Město na Moravě mělo
v této anketě několik želízek
v ohni. Celkovým vítezem se
stal atlet Lukáš Kourek, kterého nominoval trenér Petr
Hubáček.
„Já si myslím, že ta anketa je
dobrá k zviditelnění sportovců. Mě
to potěšilo, netušil jsem, že už jsem
mezi lidmi tak v povědomí, že bych
to mohl vyhrát,“ říká Kourek. Mezi
oceněné JEDNOTLIVCE ale patřili
i lyžař Jiří Ročárek, atletka, juniorská dvojnásobná mistryně České republiky v hodu diskem Jitka
Kubelová nebo lyžařka Martina
Chrástková. Mezi mladými sportovci se výborně umístil novoměstský judista Daniel Pintera.
V kategorii KOLEKTIV byl úspěšný
i novoměstský fotbalový tým SFK
Vrchovina.
Druhým po Martině Sáblíkové
byl v kategorii KRAJÁNEK ROKU
horolezec Radek Jaroš. Novoměstští sportovci jsou ale nominování
i v anketě Sportovec kraje Vysočina 2010. Výsledky ankety budou
známy 20. dubna, hlasovat můžete i vy na stránkách www.sportovecvysociny.cz do 10. dubna.
V dalším Novoměstku Vám přineseme další informace o sportovních úspěších.
(vrk)
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