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měsíčník občanů Nového Města na Moravě a okolí

Otevřeně o stromech
Anketa:
Souhlasíte s plánem regenerace městské
zeleně? Je dobře, že se radnice o projektu
radí s veřejností nebo by měla dát výhradně na názor odborných firem? Neskončí vše
zase jen u kácení stromů?
1. Odborníci nejlépe ví, který strom má být zachován a který má přijít pryč. Když do všeho mluví veřejnost, hrozí nebezpečí, že zůstanou zachovány stromy, které mohou ohrozit životy lidí.
2. Stromy v Novém Městě jsou naší chloubou. Revitalizace je nesmysl, příroda si poradí
sama. Kácet by se měly jen ty stromy, které jsou
už jasně suché a nemají šanci na přežití.
3. Líbí se mi změna v přístupu radnice. Když se
názor odborníků doplní o pohled novoměšťáků,
tak se snad podaří najít rozumný kompromis.
4. Stromy mě nezajímají. Ve městě jsou důležitější problémy a hrabat se pořád v zeleni je
jen vyhazování peněz.
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.

Stromy, stromy, stromy... to je téma, které
vždy budilo v Novém Městě živé diskuze. Kvůli kácení stromů se psaly petice, lidé se bouřili a vše provázaly silné emoce. Dnes se radnice
rozhodla, že zkusí dosavadní praxi změnit. Plán
na revitalizaci městské zeleně prošel velmi netradiční formou veřejného projednání. Jak to
všechno proběhlo a jaký byl výsledek?
Novoměstská radnice se rozhodla přistoupit
k poměrně radikálnímu a odvážnému kroku.
Loni totiž zadala odborné firmě nelehký úkol
– připravit plán komplexní revitalizace městské zeleně. Projekt, který byl zpracován soudní znalkyní z oboru dendrologie Irenou Dundychovou, obsahuje razantní zásahy zahrnující
omlazení porostů, zdravotní ošetření, zdravotní vazby, ale i kácení některých stromů v jedenácti lokalitách Nového Města na Moravě.
A jak se k tomuto plánu postavilo nové vedení města? „Rozhodli jsme se probrat celý projekt s veřejností. Myslím si, že projekt je velmi
dobře odborně zpracován, ale pohled člověka,
který žije v dané lokalitě celý život a má k zeleni
citový vztah, nelze nahradit,“ řekl nám před veřejným projednáním plánu na revitalizaci zeleně starosta Michal Šmarda.

Diskuze v kulturáku:
Nedáme Korunu ani Oboru!

Šestého dubna se na pozvání města sešlo
v kulturním domě několik desítek lidí, kteří se
kriticky vyjadřovali k zásahům plánovaným
v jednotlivých lokalitách. Nejvíce připomínek se
nakonec sešlo k oblasti Obory, Koruny a sídlišti

Úspěšní novoměstští sportovci
Sport, tak právě tomu se v Novém Městě opravdu daří. Dokládají to všechny báječné
úspěchy, o kterých se i v tomto čísle Novoměstska dočtete.
Výrazně také „naši“ sportovci zamíchali pořadím v anketě Nejúspěšnější sportovec
Žďárska, první čtyři místa totiž patřily Novoměšťákům. Jen málo kdo z Nového Města neprošel rukama lyžařských trenérů nebo atletickým výcvikem Petra Hubáčka. Podobně je
na tom celkový vítěz žďárské ankety Lukáš
Kourek, atlet, běžec na středně dlouhé tratě.
„K atletice jsem se v 16 letech dostal díky Zátopkovým štafetám, které se tady v Novém Městě
konaly, pak už se mě ujal pan Hubáček,“ říká
Kourek. Po několika měsících tréninku se už
Lukáš Kourek dostal na Mistrovství republiky
v běhu na dráze. První úspěch už na sebe ne-

nechal dlouho čekat a Lukáš v roce 2005 vyhrál Mistrovství republiky na 1500 metrů. Pak
si nadějný atlet odvážel cenné kovy z každých
republikových závodů. Celkem už by si musel
na krk navěsit pořádnou váhu, má totiž na 3 desítky medailí, z toho je třetina zlatých. „Nejvíce
vydřený bylo asi první vítězství na patnáctistovku. Tenkrát to bylo těsně, první tři jsme byli v
několika desetinách,“ prozrazuje atlet Kourek.
Přípravy před nejdůležitější částí sezóny
jsou jako u vrcholových sportovců, dodržování
životosprávy a několika hodinový trénink. „Za
rok naběhám v rámci tréninků tak čtyři a půl
tisíce kilometrů.“ Lukáš Kourek by si tak mohl
svou pílí doběhnout v Číně na Univerziádě pro
nějaký slušný výsledek. „Každý závod je jinej,
ale mě žene úspěch,“ dodává úspěšný sportovec
Lukáš Kourek.

u nemocnice. Dlouholetý děkan brněnské lesnické fakulty doc. Ladislav Slonek například kritizoval plánovanou druhovou skladbu nově vysazovaných dřevin a prosazoval větší důraz na
tradiční stromy rostoucí na Vysočině. Místostarosta Pavel Štorek, který má v radě města zeleň na
starosti, nám po skončení veřejného projednání
zase vysvětlil možná nebezpečí, která způsobuje
kůrovec a další choroby napadající porosty v některých lokalitách města. Projekt je podle něj plánovaný na deset let, některé zásahy je však třeba
provést hned. „Někdy zkrátka musíte jeden strom
porazit a spálit, abyste zachránili desítky dalších,“
shrnul smutnou pravdu místostarosta Štorek.

Procházka zelení:
lidé hájili „své“ stromy

Na závěr veřejného projednání pozval starosta města Michal Šmarda všechny přítomné na procházku po třech nejspornějších lokalitách. Přímo v terénu se tak občané mohli
seznámit s tím, jak budou projektované zásahy
vypadat a diskutovat o případných změnách.
Týden na to se vedení města, zástupci občanského sdružení Lipa, správce zeleně Ing.
Bohumil Dostál, zpracovatelka projektu Irena Dundychová a občané, kterým leží zeleň na
srdci sešli u Billy a vydali se na obhlídku Obory.
Následoval přesun do Koruny a poté i k nemocnici. Ve všech lokalitách se bouřlivě diskutovalo. Padaly různé názory, lidé bojovali za zachování stromů určených ke kácení a prosazovali
hojnější výsadbu nových.
(pokračování na straně 3)

významná květnová výročí
2. 5. 1925
zemřel v Praze Jan Štursa
sochař, 86. výročí úmrtí
(narodil se 15. 5. 1880 v NMnM)

13. 5. 1920

narodil se v NMnM Arnošt Košík
akademický sochař, 91. výročí narození
(zemřel 6. 1. 1990 v Praze)

15. 5. 1880

narodil se v NMnM Jan Štursa
sochař, 131. výročí narození
(zemřel 2. 5. 1925 v Praze)

21. 5. 1940

zemřel v koncentračním táboře
v Sachsenhausenu

JUDr. Ivan Sekanina

právník, politik, 71. výročí úmrtí
(narodil se 31. 10. 1900 v NMnM)

26. 5. 1865

narodil se v Černovicích na Ukrajině

MUDr. Bedřich Drož

lékař a vlastivědný pracovník
146. výročí narození
(zemřel 20. 1. 1943 v Jihlavě)

27. 5. 1895

narodil se v NMnM Jiří Židlický
malíř, ilustrátor knih, 116. výročí narození
(zemřel 7. 10. 1950 v Praze)

27. 5. 1945

zemřel v NMnM Rudolf Litochleb
berní ředitel a starosta v NMnM
(1926 - 1945), 66. výročí úmrtí
(narodil se 19. 6. 1876 v NMnM)

31. 5. 1920

narodil se v Radňovicích Jaroslav Zajíček
lyžařský závodník, pětinásobný mistr
republiky ve štafetě, účastník ZOH 1948
od roku 1995 čestný občan NMnM
91. výročí narození (zemřel 5. 11. 2002 v Radňovicích)

výsledky ankety z minulého čísla:
Jsem proti náklaďákům i autobusům. Ve
městě by měl být klid a omezený provoz. 62%
Menší náklaďáky zásobování a autobusy mi
nevadí. Vadí mi jen kamiony. Novou zastávku bych ocenil. 34%
Průjezd náklaďáků ani autobusů mi nevadí.
Je jich jen pár a nijak mne neobtěžují. 4%

Z výsledků ankety jasně vyplývá, že pro většinu z lidí, kteří se hlasování zúčastnili, je důležitější klid ve městě, než zájmy podnikatelů,
kteří mají v dotčené lokalitě provozovny. Radní
Libor Černý spolu s vedoucím odboru dopravy
Petrem Pazourem provedli šetření o četnosti
průjezdu nákladních aut ulicí Žďárskou. Městská rada tak má dostatek informací, aby mohla
odpovědně rozhodnout o tom, zda vyhoví petici občanů, která žádala omezení průjezdu náklaďáků po ulicích Žďárské a Nečasově.
strana
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Novoměstský hasič
v reprezentaci ČR
Dne 26. 2. 2011 byl pozván novoměšťák David Němeček na výběr hasičské reprezentace
České republiky dorostenců. Zahájení proběhlo na hasičské stanici Ostrava Poruba. Soutěžilo se v běhu na 40 metrů, 100 metrů na čas a
výstup na věž. Účastníci po obědě přejeli k ČEZ
Aréně do závodního tunelu, kde realizační tým
reprezentace pozoroval a zkoumal techniku
závodníků. Našemu závodníkovi bylo doporučeno, aby u Požárního sportu dělal i atletiku.
Účelem tohoto setkání reprezentace bylo vy-

brat 10 závodníků, kteří budou reprezentovat
Českou republiku na Mistrovství světa dorostu
v požárním sportu v termínu 23. 6. – 2. 7. 2011
v Petrohradě.
Dále bychom chtěli touto cestou poděkovat
panu Kamanovi z Lhotky za spolupráci, dovezl
hasiče do Ostravy. Lhotky také postavili 2 závodníky. Poděkování patří všem, kteří tuto akci
podpořili a Davidovi Němečkovi za vzornou reprezentaci Nového Města na Moravě.
Za SDH Jaroslav Štejdíř

Nemocniční lékárna
nabízí klientské karty
Jako výraz vděku za pravidelné návštěvy nabízí nemocniční lékárna svým zákazníkům od
května klientské karty. Díky nim mohou klienti sbírat bonusové body za recepty či v lékárně
zakoupené zboží. Tyto body mohou následně
uplatnit jako slevu při nákupu léků a dalšího
zboží v nemocničních lékárnách.
„Vycházíme tím vstříc našim pravidelným
zákazníkům. Nabízíme jim jakýsi věrnostní
program,“ říká vedoucí lékárny v novoměstské
nemocnici Mgr. Jitka Badalíková.
Jak klientské karty fungují? Při návštěvě nemocniční lékárny nabídnou její zaměstnanci zákazníkům zdarma kartu opatřenou čárovým kódem a zaznamenají si jeho jméno. Pak už jen klient
sbírá bonusové body jak za léky vyzvednuté na

recepty, tak za nákup veškerého ostatního sortimentu v nemocničních lékárnách. Při placení zboží z volného prodeje může podle množství nasbíraných bodů uplatnit slevu z ceny svého nákupu.
Buď ji využije ihned, nebo body střádá pro příští návštěvu nemocniční lékárny. „Karta je samozřejmě
přenosná. Mohou ji využívat i další členové rodiny
či známí našeho zákazníka. Platí v obou nemocničních lékárnách,“ dodala Jitka Badalíková.
Kromě možnosti dosáhnout na slevu přináší
klientská karta i další výhodu. Díky ní a záznamům o předchozích receptech a nákupech v lékárně nabídnou lékárnice možnost konzultace
nad medikací, proberou s pacientem případné
negativní reakce či komplikace při užívání léků
a dalších přípravků.		
(rmk)

Nové Město pomohlo záchrance
Zdravotnická záchranná služba požádala města a obce o příspěvek na nákup zařízení umožňující provádět přímo v sanitním voze
nepřímou srdeční masáž. Pokud by byly sanitky vybaveny tímto přístrojem, umožnilo by to
převážet lidi, které postihne akutní infarkt, do
Jihlavy nebo do Brna, kde je k dispozici angiolinka, a může jim tak být poskytnuta nezbytná
pomoc.
Vedení novoměstské radnice s žádostí záchranářů seznámilo zástupce všech obcí naše-

ho mikroregionu a navrhlo jim společný postup
při financování tohoto užitečného přístroje.
Novoměstští zastupitelé pak s poskytnutím
příspěvku ve výši více než 200 tisíc korun souhlasili s podmínkou, že přístroj bude instalován
v sanitce, která vyjíždí ze stanoviště v Novém
Městě na Moravě. „Doufám, že se podaří sehnat
i zbývající část peněz a zvýší se tak šance na
záchranu ohrožených životů,“ kometoval místostarosta Stanislav Marek mimořádnou pomoc našeho města záchranářům.
(vrk)

Zastupitelé schválili podporu
sportovců, kultury i sociálních služeb
Nové vedení města bylo úspěšné při prosazování změn v systému přidělování grantů a
příspěvků. Spravedlivého rozdělení příspěvků
se tak dočkali nejen lyžaři, ale i fotbalisté, atleti
a další sportovci.
Návrh odborných komisí a městské rady
byl změněn pouze v oblasti podpory organizací působících v sociální oblasti. Zastupitelé totiž schválili návrh paní Zdeňky Markové na navýšení podpory Hospicovému hnutí Vysočina.

Město podpoří i řadu kulturních akcí.
Můžeme se tak těšit nejen na tradiční divadelní festival Sbírka motýlů, ale i na letní školu vážné hudby Novoměstské slunohraní, koncerty Jakuba Pustiny a jeho hostů
nebo sérii Novoměstské kulturní léto. Díky
podpoře města bude moci být vydána i publikace o významných osobnostech kulturního života.
				(vrk)
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Noc s Andersenem
Pohádkovou noc zažily děti v mnoha
knihovnách. 1. dubna se otevřely malým čtenářům dveře míst, kde během roku spí jen v regálech knihy. Tentokrát si mezi nimi rozestlaly své spacáky i děti na více jak tisícovce míst
v několika zemích. Cílem projektu je naučit děti
lásce ke knihám, ale i učit děti naslouchat. To
vše na počest známého dánského spisovatele
Hanse Christiana Andersena.
Noc s Andersenem zažily i děti v Novém
Městě na Moravě. A nečetly se celou noc jen
pohádky. Knihovnice pro ně připravily bohatý program plný soutěží o sladké odměny. Pohádkové postavy měly připraveny nejen čtené pohádky, ale i řadu soutěží. Součástí bylo
i umístit pohádkové postavy tam, kam správně

patří. Před spaním ještě procházka s lampiony a pak už taneční
zábava. Unavené děti
pak zalezly do různých koutů knihovny, kde
rozestlaly své spacáčky a pak už se jim snad
zdálo o dalších dobrodružstvích, které knihovna skrývá. Sponzorský dar pro děti za nočním
dobrodružstvím věnovalo pekařství Řečice
a Kancelářské potřeby Ing. Stanislav Hlavatý.
Poděkování také patří knihovnicím za pohádkovou noc. 			
(vrk)

Pomozte nám oslavit svátek
dětské knihy, pojďte s námi
a panem Andersenem do pohádky!

První farmářské trhy
Tradice zemědělských trhů na Novoměstsku pokračuje. Každou sudou sobotu se budou pravidelně konat na Vratislavově náměstí. K zakoupení budou kvalitní domácí kozí
i ovčí sýry, med a další medové výrobky, vejce z domácího chovu, sazenice, ovoce, zelenina, králičí a
hovězí maso. To vše vždy za přispění kulturního programu, na který dostalo město 150 tisícovou dotaci z
Ministerstva životního prostředí z Revolvingového
fondu. Každé trhy tak zpestří vystoupení kapel anebo výtvarné dílny pro rodiče s dětmi. Na prvních trzích, už 7. května, bude hrát dechovka Veselá sedma
a od 8 do 12 hodin bude pro všechny zájemce zcela
zdarma otevřena výtvarná dílna s Ditou Novotnou.
Výtvarnice, kterou můžete znát jako autorku obrázků pro Sbírku motýlů, vám představí malování na
dřevené destičky. Děti si pak své výtvory mohou odnést domů. 			
(vrk)

Obnova památek
má zelenou
Téměř tři a půl milionu korun budou letos společně investovat soukromí vlastníci, město a stát
do oprav budov v městské památkové zóně. Novou fasádu tak dostane například lékárna, městské
muzeum nebo základní škola. Vedle městských
budov se letos podařilo získat státní podporu i pro
opravy realizované majiteli měšťanských domů na
Vratislavově náměstí, Komenského náměstí, Nečasově ulici a Palackého náměstí.
(vrk)

Otevřeně o stromech

Zmařené osudy zahajují…
Po měsících příprav se 2. května 2011 vernisáží otevře výstava Zmařené osudy, kterou připravil novoměstský Dům dětí a mládeže Klubíčko
společně s Horáckou galerií v Novém Městě na
Moravě, kde se výstava také bude konat.
Zajímavá rozhodně bude již samotná vernisáž. Začne v Horácké galerii v 17.30 hodin a vystoupí na ní hudební skupina, která je složená
z dětí, které navštěvují hudební kroužky v DDM
Klubíčko. Skupina doprovodí sbor studentů
novoměstského gymnázia a společně uvedou
píseň Hanin kufřík. Tu složil Kanaďan Gregg Lawless a secvičil ji se stejně starými dětmi
v kanadském Thornhillu. Kromě toho uslyšíte, opět v dětském podání, básničku složenou
dětským „obyvatelem“ terezínského ghetta.
Vrcholem vernisáže bude vystoupení ruského
židovského houslového virtuosa Alexandera
Shonerta, jehož koncert proběhne v den vernisáže od 19 hodin též v Horácké galerii v Novém
Městě na Moravě.
Pozvání na vernisáž přijaly též některé významné osobnosti. Jedná se například o radu
velvyslankyně Kanady pana Alexe McNivena,
místopředsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavu Němcovou a další.
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Výstava samotná je sestavena z dvaceti panelů, které
chronologicky
přibližují události a atmosféru doby, kterou
se snaží ozřejmit. Nabízí několik unikátních
dokumentů, kdy
některé z nich budou zveřejněny vůbec poprvé,
jako například školní vysvědčení Hany Brady či
transportní listina, na základě které byla v říjnu 1944 deportována do Osvětimi. Doposud se
veřejně prezentoval spíše jen koncept této listiny. Návštěvníky jistě zamrazí, když uvidí dopis
Adolfa Hitlera, kterým dává souhlas k zabíjení
nevyléčitelně nemocných a handicapovaných.
V prostorách výstavy budou k nahlédnutí
časopisy, které psaly děti zadržované v terezínském ghettu. Organizátorům se podařilo zajistit v podstatě všechna dochovaná vydání. Listování v nich bude jistě podnětem k zamyšlení.
www.osudy.estranky.cz
(luš)

(dokončení ze strany 1)
Po dlouhé a často velmi emotivní diskuzi se nakonec velká většina přítomných shodla na některých úpravách projektu. V Koruně tak nakonec budou vykáceny pouze stromy, které jsou napadeny
chorobami a ohrožují ostatní zeleň. Ostatní poškozené stromy budou ošetřeny. V Koruně budou
vyčištěny plevelné porosty a zachována zůstane
i poškozená tatranská borovice. Mezi bytovkami
pod nemocnicí se místní občané dohodli na kompromisním řešení sporů, které vedli ohledně stromů stínícím okna v nižších patrech bytovek a rozumné řešení zvítězilo i v případě keřů zdobících
prostranství před domy. Smutný souhlas nakonec
zazněl i s nutným kácením stříbrných smrků zasažených lýkožroutem smrkovým.
„Jsem rád, že se nám podařilo s občany dohodnout rozumné řešení. Nechtěl bych prosazovat něco, co by lidi naštvalo. Většinu sporů se
podařilo vyřešit a ukázalo se tak, že jít bezhlavě proti názoru lidí by bylo zbytečnou arogancí
radnice,“ uzavřel netradiční způsob projednání
projektu starosta Michal Šmarda.

S dotací vše za deset let,
bez ní jen nutné zásahy

Projekt revitalizace městské zeleně má tak šanci, aby po úpravách přežil změnu ve vedení radnice. Aby byl celý realizován, je nutné získat podporu
z dotačních titulů Evropské unie. Dotace z Operačního programu životní prostředí by měla pokrýt až
90 procent nákladů. Pokud plán na získání dotace
nevyjde, bude radnice realizovat jen nejdůležitější
ozdravné kroky. 			
(vrk)

zprávy
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Nový Zéland očima Babky Ťapky
V úterý 12. dubna 2011 pořádala Městská
knihovna v Novém Městě na Moravě ve spolupráci s tamějším klubem seniorů autorské čtení paní Anny Johany Nyklové nad její knihou
„Babka Ťapka na kraji světa aneb Nový Zéland
očima české babičky“.
Babka Ťapka, jak si paní Nyklová říká,
není jen tak obyčejná babička. Úvodem svého dobrodružného vyprávění zavedla poslu-

chače do svého dětství, které nebylo příliš
šťastné, ale ani její další život nebyl snadný.
Postupně jsme se dozvídali, jak vlastně došlo ke splnění jejího životního snu. Uskutečnit cestu na Nový Zéland. A to jí osud dopřál
až v 72 letech. Na Nový Zéland odjela úplně sama a strávila tam 3 měsíce. Nejenom
pobyt, ale i zážitky z plavby po Korálovém
moři či poznatky ze Singapuru nebo Sydney líčila velice vitálním a osobitým způsobem. Navzdory tomu, že publikum tvořili
i nevidomí posluchači, paní Nyklová přiblížila dané téma co nejbarvitěji.
I přes svůj handicap s ní velice dobře komunikovali. Oživením autorského čtení bylo promítání fotografií z oblasti Rotorua, vyznačující
se termálními prameny. Řadu posluchačů zaujaly především záběry přibližující maorskou
kulturu, umění a folklór.
Dvouhodinové putování po Novém Zélandu
vyvrcholilo spoustou dotazů od diváků.
Děkujeme paní Nyklové za příjemné odpoledne a přejeme jí mnoho dalších autorských
čtení.
Městská knihovna Nové Město na Moravě

„Dobrovolníci nejsou placeni – ne proto, že jsou
bezcenní, ale proto, že jsou k nezaplacení…“
Sdružení Nové Město na Moravě o.s. je nestátní nezisková organizace, která se snaží podporovat rozvoj sociálních služeb v regionu Novoměstska. Funguje již od roku 1998 a od této
doby prošlo řadou změn. V současné době realizuje pět sociálních služeb: EZOP – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Raná péče,
Občanská poradna a Osobní asistence.
Nedílnou součástí organizace je také dobrovolnictví, které se snaží v letošním roce rozšířit svoji
působnost. Již několik let působí dobrovolníci ve
službě EZOP – Nízkoprahové zařízení pro děti a
mládež (dobrovolníci se účastní volnočasových
klubů pro děti a mládež, pomáhají s přípravou na
vyučování, spolupracují při přípravě a realizaci jednorázových či pobytových akcích) a z části také v
Rané péči (zde jsou zatím dobrovolníci využíváni hlavně při jednorázových akcích pro rodiny). V
rámci zvyšování kvality služeb se snažíme působení dobrovolníků v Rané péči rozšířit a zapojit je nově
do služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi.
V podvědomí lidí je zakotveno, že činnost
dobrovolníka může vykonávat pouze mladý
člověk, ve většině student, ale není tomu tak.
Sdružení hledá nově dobrovolníky z řad pracujících, nezaměstnaných, ale i seniorů. Každý by
u nás našel své uplatnění.
Co o svých zkušenostech říkají naši stávající
dobrovolníci ? Co vás k dobrovolnictví vedlo?
 Načerpat zkušenosti, pomáhat dětem.
 Chuť zkusit něco nového.
 Co vám dobrovolnictví přináší a bere?
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 Jiný pohled na postižené děti a uvědomění si, že se občas trápíme hloupostmi, když
lidé, kteří opravdu problémy mají, zvládají je
s grácii, až člověku zůstane s úžasem otevřená pusa. Nikdy to nepřestanu obdivovat.
 Přináší mi zábavu, nenudím se doma.
Bere asi trochu času.
 Jaký je zatím váš největší úspěch v činnosti dobrovolníka?
 Úspěchem bylo, když jsem chodila na
kluby a děti mě „braly“. Zajímal je můj názor
na věci, co dělají... měla jsem pocit, že mám
jejich důvěru...
 Napadá mě úspěch u dětí. Zpočátku totiž
nebylo vůbec lehké, aby se nový člověk dostal
do jejich duší a aby ho začaly brát tak nějak
mezi sebe...

Kdybyste chtěli pozvat k
dobrovolnictví někoho dalšího, třeba své přátele a známé, co
byste mu pověděli?
 Jestli se nudíš, zkus to.
 Že je tam legrace a člověk tam přijde na
jiné myšlenky…
Máte-li trochu času a chuť pomáhat či zkusit něco nového, neváhejte a ozvěte se nám!
Naleznete nás na adrese Drobného 301 v Novém Městě na Moravě, můžete nás kontaktovat také telefonicky (číslo 734 679 893) nebo
e-mailem
(dobrovolnictvi@sdruzeninovemesto.cz), bližší informace naleznete také na
www.sdruzeninovemesto.cz.
Zuzana Šafaříková, DiS.
koordinátorka dobrovolnictví
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Tři zlaté v Novém Městě

Poslední závod sezóny ve střelbě ze vzduchových zbraní, kterého se zúčastnili i střelci z
AVZO Nové Město na Moravě, bylo Mistrovství
AVZO TSČ České republiky, které se konalo 26.
a 27. března 2011 v Hanušovicích.
První den dopoledne stříleli dva mladí střelci VzPu 30 ran vleže. V kategorii do 12 let byl
Patrik Marek na 7. místě s nástřelem 271 bodů.
V kategorii do 14 let se umístil Václav Večeřa na
13. místě, když se mu závod nepovedl i vinou
trenéra a nastřílel 274 bodů.
V neděli ve třech disciplínách novoměšťáci
získali 3 tituly mistra republiky. Tituly získali:
Hlaváčková Marie ve Vzpi 40 ran Ženy, nastřílela 355 bodů, Lukáš Řádek VzPu 60 ran Junioři, 551 bodů, Materna Jiří VzPu 60 ran Muži,
576 bodů. Stříbrnou medaili získal Petr Kaman,
VzPu 60 ran Muži s nástřelem 564 bodů.
Mistrovství republiky se zúčastnilo 132
střelců, z toho bylo 37 střelců z kraje Vysočina,
kteří celkem získali 18 medailí, z toho 9 zlatých,
4 stříbrné a 5 bronzových. 		
(K.M.)

Bronzová medaile
z mistrovství ČR v chůzi
na 50 km mužů
Takhle úspěšně si počínal na MČR v chůzi Jirka Žák, člen klubu Batt a trenér biatlonu. Jirka je
výborným běžcem do vrchů, vloni zkoušel chůzi
poprvé a letos se mu tento pokus „vyplatil“.
Přejeme mu, ať se mu daří i na mistrovství
ČR v Poděbradech, kde bude závodit v chůzi na
20 km. 			
(Batt klub)

Úspěchy mladých biatlonistů
Mistrovství České republiky žactva, které
se konalo 26. - 27. února v Jablonci nad Nisou,
bylo pro biatlonisty KB Nové Město na Moravě
úspěšným vyvrcholením zimní sezony.

V sobotu se jel rychlostní závod. Jan Tkadlec v kategorii mladších žáků zvítězil a stal se
tak mistrem ČR. Michaela Sádovská v mladších
žákyních získala bronzovou medaili. Ve starších žákyních dojela Karolína Otavová na šestém místě a ve starších žácích byl Viktor Beneš
také šestý.
Nedělní závod s hromadným startem přinesl hned dva tituly mistrů ČR. Radovali se z nich
Michaela Sádovská a už podruhé Jan Tkadlec.
Karolina Otavová oslavila stříbrnou medaili
a čtvrtý Viktor Beneš skončil pouhé dvě sekundy za bronzovou medailí.
V celkovém hodnocení družstev za zimní
sezonu skončili naši žáci na druhém místě.
Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů
i v letní sezoně, která začíná 3. až 5. června
v Novém Městě na Moravě.

K tradičnímu novoměstskému sportu
se začínají vracet i ti nejmenší
Letošní zima nebyla k běžkařům moc příznivá. Počasí ani sněhová nadílka nebyla ideální,
novoměstští sportovci měli sice výhodu v technicky zasněženém oválu u hotelu Ski, tréninky
ale nebyly dostačující.
Vysokou příčku si ale letos udržela Martina Chrástková, kterou trénuje Marek Kovačič.
Dobré výsledky si měli i Jiří Ročárek, Jiří Janošec a Jan Krška. Nejhorší sezónu ale zažili dorostenci, výsledky patřily mezi velmi slabé.
Naopak se ale dařilo mladým skokanům v se-

verské kombinaci. „Jaká byla letošní sezóna se
sněhem, taková byla i výkony. Poznamenala to
i letošní nemocnost. Budeme doufat, že příští
sezóna bude lepší,“ říká místopředseda běžeckých disciplín a severské kombinace Svazu lyžařů ČR Petr Honzl.
Po téměř třech letech se ale podařilo vytvořit závody pro nejmenší kategorii, žáky do třetích tříd, jejich zájem začíná být čím dál větší.
Běžkaři proto doufají, že jim zde rostou nové
sportovní naděje. 			
(vrk)

Čtvrté místo z Mistrovství světa

Hana Hančíková (23 let), absolventka novoměstského gymnázia, vybojovala 4. místo
na Mistrovství světa v lyžařském orientačním
běhu na klasické trati, které se konalo 20.- 28.
3. ve švédském Tänndalenu. V silné konkurenci, hlavně seveřanek a Rusek, zůstala pouhou minutu za medailovou pozicí. Zlato získala
Švédka Helene Söderlund, stříbro Ruska Tatana Kozlova a bronz Norka Marte Reenaas.
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Hanko, gratuluji k výbornému výsledku.
Byla jsi na dosah bronzové medaili. Jak s odstupem času hodnotíš tento závod a jak vysoce si tohoto výsledku ceníš? Máš již zlatou
medaili z Juniorského Mistrovství světa 2007
a 2008.
Zlatých medailí z JMS si samozřejmě cením,
ale 4. místo z MS je pro mě momentálně výsledek mnohem důležitější, neboť - byť bez medaile
- zařadila jsem se mezi favoritky a soupeřky se
mnou musí pro příště počítat. Pocit je to úžasný,
ale zároveň velká výzva a motivace k tréninku.
Pokud bych měla hodnotit závod s odstupem času, tak jediné, co mě mrzí, je zaváhání na
startu. Nejenom při hromadném startu v klasickém lyžování, ale také při orienťáku je poměrně
náročné probojovat se zpátky do předních pozic. I přes skvěle připravené lyže mě to stálo dost
sil, které mi možná chyběly v závěru. Ale je to
pouze možná, neboť závod není pouze o fyzičce
a skvěle připravených lyžích, ale také o mapové
dovednosti a psychice. Navíc skandinávské terény jsou specifické velkou hustotou cest a cestiček, kde i malé zaváhání vás může stát medaili. Jela jsem dobrý závod, ale soupeřky byly letos
ještě lepší :-)
Má na tvoje výsledky vliv tvůj dlouhodobý
přítel Švéd Erik Rost, který je letošním Mistrem Evropy a medailistou z let minulých?

Určitě. Nejvíc si cením jeho psychické pomoci před samotným startem. Ale neocenitelné
jsou i konzultace tréninkového plánu a společné trénování při mém pobytu ve Švédsku. Navíc
jsem měla možnost absolvovat tréninkový kemp
se švédskou reprezentací, kde jsem získala mnoho cenných zkušeností, což by se mi bez tohoto
přátelství asi nepodařilo.
Bydlíš na Vysočině (na Vlachovicích,
pozn.autora), kde jsou sněhové podmínky na
lyžování nejisté. Nepřemýšlíš o delším tréninkovém pobytu někde ve Skandinávii?
Když je na Vysočině sníh, tak jsou tu super
podmínky pro lyžování. Když ale sníh není, těžko se dá trénink nahradit běháním, jak jsem
se přesvědčila na vlastní kůži. Proto bych ráda
v blízké budoucnosti strávila delší dobu ve Švédsku. Přemýšlím o studijním pobytu, ale vyloučený není ani pobyt pouze sportovní.
Podělíš se s námi na závěr o své plány
a cíle na příští sezonu?
Příští rok se chystá seriál Světového poháru (MS je pouze jednou za dva roky ) se závody
v Kanadě, Finsku, Rusku a Švédsku, který bych
ráda absolvovala, abych nasbírala nové zkušenosti, které bych mohla zúročit v boji o medaili
na dalším MS.
Přejeme hodně úspěchů
SK Orientační sporty (Kale)
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minibazar
Prodám byt 3+kk s garáží ve středu města.
Tel.: 566 616 077, večer
Pronajmu byt 2+1 s komorou na ul. Budovatelů, volný od dubna 2011, vratná kauce 2 měsíční nájem, tel.: 604 538 143.
Koupím chatu nebo chalupu 3+1 na hezkém
místě v okolí Nového Města na Moravě. Tel.:
604 269 364.
Prodám dětský golfový kočár. Barva modrá.
Polohovací opěrka zad i nohou, bezpeč. pásy,
se stříškou, nánožníkem, pláštěnkou, nastavitelná rukojeť. Tel.: 608 615 248.
Pronajmu slunný byt 2+1 v Radňovicích, zahrádka, parkovací místo. Tel.: 608 424 206.
Prodám byt 2+1 v OV velikosti 56 m2 v Novém Městě nerealitní kanceláři, cena: 970 tisíc.
Tel.: 605 507 713.
Prodám nábytek od Domestavu, masiv borovice - 2ks skříní, psací stůl, 3ks komod, poličky. Dále prodám PC stůl velký, PC atyp, 2ks koloběžek a 2ks velkých sedacích polštářů. Cena
dohodou i jednotlivě. Tel.: 736 672 169.
Prodám RD v klidné části NM, po celkové
rekonstrukci. 2 podlaží, sklep, garáž. Pozemek
800 m2. Tel.: 602 565 217.
Koupím garáž v NM. Tel.: 607 854 123.
Nabízím za odvoz cca 500 ks dutých a 150
plných cihel z bourané stavby. Tel.: 777 618 409.
Prodám látkové vertikální žaluzie, vhodné na
okno nebo přepažení místnosti. Barva bílá (rozměry d: 3,30m v: 2,60m), barva růžová (rozměry
d: 3,30m v: 2,50m). Tel.: 723 910 986, 736 636 465.
Koupím zlaté mince, obrazy p. Blažíček +
zbraně 2. svět. válka. Tel: 777 75 75 00.
Prodám krásnou dřevěnou postýlku, 3 roky
starou nepoškozenou. Postýlka má 3 polohy
roštu a velký úložný prostor ve spodní části.
V postýlce je i kvalitní matrace s ochranným
prostěradlem. Cena 2500 Kč. Tel.: 608 265 160.
Prodám tříkolku s vodicí tyčí od firmy
Hauck. Tříkolka je velmi masivní a dítě se nemůže překlopit. Dále má bezpečnostní pásy
a kosíček v zadní části. Foto mohu poslat na
mail. Cena: 300 Kč. Tel.: 608 265 160.
Prodám krbová kamna Vivaldi s výměníkem, celkový výkon 12kW, atraktivní černý design s černým mramorem. Kamna jsou úplně
nová, ještě zabalená z výroby. Nevhodný dar.
Půvdní cena 19 000.- Naše cena 16 500.- Tel.:
603 969 629.
Prodám 3+1 v N.M., www.peu.wz.cz, tel.:
723 294 924.
Prodám lednici Calex, mrazák Samsung
Symphony 130, plynový sporák Mora (zemní
plyn). Tel.: 723 294 924.
Pronajmu dlouhodobě garáž v Novém Městě na Moravě v lokalitě staré sídliště pod železniční tratí. Tel.: 732 484 649.
Daruji do dobrých rukou koťátka, zvláštně
zbarvená, matka dlouhosrstá. Odběr červen.
NM tel.: 603 352 707.
Prodám Hyundai Atos Prime 1,1 i Dynamik, 2008 zaj. 586 km, cena 130 000 Kč. Výbava, záruka, garážováno. Velmi pěkné. Tel.:
605 704 918.
Prodám DB 2+1 na ulici Mendlova v NMnM, po
celkové rekonstrukci. Tel.: 776 278 937 - po 16. hodině.
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Hledám někoho se znalostí angličtiny. Stačí mírně pokročilá úroveň. Mám zájem o jednoduchou anglickou konverzaci. Jazyková výměna, případně cena dohodou. Možnost pro
studenty. Tel.: 728 570 850.
Nabízím k pronájmu garáž pod zahradnictvím. Případní zájemci kontaktujte na telefonním čísle 731 903 348.
Pronajmu dlouhodobě zrekonstruovaný
byt 2+1 v klidné lokalitě Nového Města. Nájem
dohodou. Tel.: 732 257 311.
Pronajmu rekonstruovaný, částečně zařízený byt 3+1 na ulici Pavlovova v Novém Městě. Volný od dubna. Jen slušným zájemcům.
Tel.: 602 569 184.
Hledám garáž k dlouhodobému pronájmu.
Lokalita Nové Město na Moravě (pod nemocnicí). Zásuvka na 220V podmínkou. E-mail:
nemec21@seznam.cz
Daruji prázdné sklenice od okurek, cca 50
ks. Tel.: 561 022 064.
Dlouhodobě pronajmu zahradu v lokalitě
Svárov, cca 1000m2. Tel.: 602 788 753.
Prodám zahradu (327 m2) s chatkou (17 m2)
v zahradní kolonii Obora v NM. Cena 170 000,Kč. Tel.: 721 374 359, po 17. hod.
Prodám rodinný dům 4+1, 124m2 rozestavěný + pozemek 699 m2 Králův Dvůr 30 km od
Prahy. Cena 2,65 mil. Tel.: 602 601 906.
Koupím modelové vláčky „PIKO“ – HO
(16,5) mašinky, vagony, kolejiště i poškozené.
Tel.: 731 719 552.
Prodám čtyřkolovou maringotku, cena dohodou. Tel.: 604 177 510.
Provedeme veškeré stavební práce.
Tel.: 604 177 510.
Pronajmu byt 3+1 nezařízený, volný
1.5.2011. Zn.: Kauce. Tel.: 739 471 870.
Za pouhý odvoz nechám starší nábytek
z 50. let, místo NM. Tel.: 776 523 339.
Prodám RD v NM, 2 byt. jednotky, 2 garáže,
hospodářský přístavek, zahrada, skleník. Cena
dohodou. Tel.: 776 523 339.
Přenechám pár pytlů loňského sena. Tel.:
790 316 074 - ráno, večer.
Prodám vamberská kamna kachlová - akumulační, barva světle hnědá, vzorková. Cena
dohodou. Tel.: 723 627 660.
Prodám světle hnědou jídelnu. Cena dohodou. Tel.: 723 627 660.
Prodám 4 ks zimních pneu Barum Polaris
2 včetně plechových disků. Velmi málo jetých.
Rozměry 165 - 80 R 13. Za dobrou cenu. Volat
po 15. hod. na tel.: 724 236 962.
Prodám sušené brambory jako krmivo.
Tel.: 723 768 620.
Prodám levně obývací stěnu, 2 obrazy od
Oškrdy a jeden od Lamplota. Tel.: 723 627 660.
Pronajmeme slunný byt 1+1, 36 m2, lodžie,
4. patro – výtah, ulice Budovatelů, Nové Město. 4 400,- měsíčně bez elektřiny. Tel.: 608
765 294.
Pronajmem byt 2+1 po kompletní rekonstrukci, klidná lokalita, pěkné prostředí, blízko
nákupy i veřejná doprava. Tel.: 720 554 937.
Nabízím pronájem chalupy, i celoročně.
Tel.: 732 653 793.
Nabízím zatavení do čiré folie všeho, mimo
potravin, do vel. 50cm. Tel.: 603 241 909 NM.

z matriky

narozené děti:
29. 3.
16. 3.
1. 4.
10. 4.

Filip Janoušek
Jan Neděla
Kateřina Drdlová
Kateřina Lorencová

manželství:

26. 3. Andrea Křivánková
Lubomír Pochop
26. 3. Petra Horváthová
Tomáš Havlíček
9. 4. Zuzana Kočířová
Jiří Koutný

úmrtí:

17. 3. Pavel Ševčík (Olešná, 1953)
23. 3. Božena Dvořáková (Nové Město, 1926)
24. 3. Alena Novotná (Zubří, 1952)
24. 3. Jaromír Teplý (Nové Město, 1952)
28. 3. Milada Jakšičová (Hlinné, 1938)
10. 4. Ladislav Vetýška (Nové Město, 1947)
14. 4. Karel Slezák (Slavkovice, 1932)
17. 4. Marie Ptáčková (Maršovice, 1940)
Oprava z minulého čísla:
18. 3. Anna Belatková (Nové Město, 1930)
Rodině se za způsobenou chybu omlouváme.

1. 5.
2. 5.
4. 5.
11. 5.
14. 5.
17. 5.
25. 5.
26. 5.
29. 5.
30. 5.

jubilanti:

Oldřich Lopašovský
Ivo Novák
Františka Sklenářová
Josef Mrkos
Jarmila Německá
Marie Krejčová
Josef Mikeš
Jaroslav Šmol
Marie Šimková
Růžena Špinarová

87 let
80 let
90 let
80 let
89 let
89 let
97 let
80 let
87 let
86 let

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 9.5.2011 od 7:30 do 13:30
Nové Město n. M. - Nové Město n. M.
Vypnutá oblast:
ulice Křenkova 900 – 902, ul. Malá 153
Dne 19.5.2011 od 7:30 do 12:30
Nové Město na Moravě - Pohledec
Vypnutá oblast: zahrádky Bezděkov
Děkujeme Vám za pochopení.
E.ON Česká republika, s.r.o.

další zpravodaj
Další číslo Novoměstska, MĚSÍČNÍKU, bude
mít uzávěrku ve středu 18. 5. 2011, do distribuce
se dostane 1. 6. 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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Dětský karneval v Pohledci
Jindřich Růžička - Za horizont paměti
(29. dubna - 28. srpna 2011)
Výběr z tvorby posledních třiceti let Jindřicha Růžičky. Umělcovým stěžejním tématem je
město. Všechny atributy života města se promítají do Růžičkovy tvorby - obrazů, kreseb, grafik
a fotografií. Vernisáž bude v pátek 29. 4. 2011 v 17
hodin, úvodní slovo PhDr. Hana Larvová.

Zmařené osudy
(2. května - 3. července 2011)
Zásah holocaustu do života novoměstské
židovské komunity. Výstava historických dokumentů. Vernisáž bude v pondělí 2. 5. 2011
v 17:30 hodin.

Miroslav Štolfa - Černobílé elegie
(19. května - 28. srpna 2011)
Miroslav Štolfa vypaluje znamení civilizace
a industrializace do svých kreseb a maleb.
Umělec se oprošťuje od zobrazování reálných a konkrétních věcí, síla jeho imaginace
lehce překračuje hranice mezi oběma světy mezi světem člověka a světem techniky. Vernisáž bude ve čtvrtek 19. 5. 2011 v 17 hodin.

Oldřich Štěpánek - Objekty
(27. května - 2. října 2011)
Sochař a malíř Oldřich Štěpánek pracuje
nejprve s figurální plastikou a dřevěnými solitéry inspirovanými přírodními motivy. Složitou
technikou navařování zpracovává ocelové medaile, věnuje se olejomalbě abstraktních krajin.
Výstava bude otevřena bez vernisáže v rámci
programu Galerijní noci v Horácké galerii.

Horácké muzeum zve:
„MIŠMAŠ 2011“
- výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ
Jana Štursy v Novém Městě na Moravě
potrvá do 11. června 2011

„OTEVÍRÁNÍ MLEJNKU“
pátek 6. 5. 2011 v 15 hod.
Tradiční slavnostní zahájení „mlejnku“ souboru dřevěných figurek poháněných vodním kolem. Součástí slavnosti bude pásmo dětského folklorního souboru Kamínek ze Žďáru
nad Sázavou. Mlejnek se pak spouští pravidelně každou půlhodinu až do září.

Poslední neděli v březnu uspořádalo Rodičovské sdružení a učitelky Mateřské školy v
Pohledci tradiční Dětský karneval. Teplé jarní
počasí vylákalo do krásně vyzdobeného kulturního domu velký počet diváků, obsazeno bylo
do posledního místa.
Na šest desítek dětí v rozmanitých maskách
a kostýmech se vytančilo a vyřádilo při hitech
oblíbeného DJ Hamerského, jako vždy se postaral o výbornou náladu.
Nechyběly ani soutěže za sladké odměny,
do kterých se mohli zapojit rodiče a prarodiče,
diváci je za to podporovali velkým potleskem.

Maminky a babičky napekly chutné pečivo, které bylo možné levně zakoupit v bufetu „U tří berušek“. Osvědčil se i dobrý nápad s
dětským koutkem, kde se zabavily ti nejmenší
množstvím her nebo malováním. Děti nejvíce
vylákala na parket hra s balónky, kdy je chytaly
a tančily s nimi.
Díky štědrým sponzorům nechyběla ani bohatá tombola. Karneval se vydařil, spokojené
děti ani nemohli rodiče dostat domů.
Za skvěle prožité odpoledne a krásné zážitky
šikovným pořadatelům za spokojené diváky srdečně děkuje
Draha Pustinová

Goldflam, Urbánková a pátek třináctého
Prodávat se bude ledacos, nakupovat nejspíš taky. Vypravím se do přírody a jeden takový výlet na půl dne mě nabije takovou energií,
jako kdybych několik dní odpočíval doma na
otománku, říká Arnošt Goldflam. Ráda zanechám stopu v krajině, která si zaslouží být zachráněná pro další generace, říká zase Naďa
Urbánková.
Jak to spolu souvisí? To se můžete dovědět
od studentů Gymnázia Vincence Makovského, kteří se vypraví v pátek 13. května na novo-

městský Jarní trh, aby zde v tento den zkusili
štěstí. Nápovědou k rozluštění záhady můžou
být stránky www.stopavkrajine.cz.
Ale abychom vás nenapínali, jde o veřejnou sbírku na pomoc rašelinným loukám na Vysočině, za kterou stojí Sdružení Krajina z Počítek. Přijďte tedy v pátek 13.
května na náměstí do Nového Města a kupte si od studentů pro štěstí magnetku Stopa
v krajině. Pomůžete stejně jako Arnošt Goldflam nebo Naďa Urbánková naší přírodě. (TB)

Petmeni

Pomoc pro nedoslýchavé

jsou na celé Vysočině,
originál je však jen jeden!
Letos jsme kraji Vysočina prodali nápad, že nepořádek okolo silnic je dobré občas posbírat. Krajští radní jím
byli natolik nadšení, že za něj
neváhali zaplatit tučnou odměnu (akce Čistá Vysočina,
pozn. red.). Za „pytel zlaťáků“
jsme pořídili moderní sběrný Petvůz pro starostu města Michala Šmardu, ale i talíř česnečky pro každého Petmena, který vyrazí z Kadova
v sobotu 7. května v 10 hodin na kole či pěšky
vstříc novým dobrodružstvím.
Lysina lenina a Sdružení Krajina

Bezplatná poradna pro sluchově postižené
občany Svazu neslyšících a nedoslýchavých
občanů ČR, Krajská organizace Vysočina otevírá ve Žďáře nad Sázavou svoji pobočku.
Najdeme ji v budově České pojišťovny na ul.
Dolní 165/1, 2. patro, dv. č. 305.
Po-pá od 8 do 16 hodin.
Každé první úterý v měsíci se setkáváme
v klubu od 13 do 17 hodin.
Kontakt: 732 182 096, snn.turkova@seznam.cz

Obec Tři Studně a společnost Vítězslavy Kaprálové vás srdečně zvou na

Na snímku dětský folklorní soubor
Kamínek ze Žďáru nad Sázavou
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v sobotu 28. května 2011 ve 14. hodin,
v lesním areálu u studánek Barborky a Vitulky
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Rio de Teatro – Sbírka motýlů 9. – 11. června 2011
Rio de Janeiro s posledními tóny samby
zklidňuje své karnevalové vášně, Novému Městu na Moravě se začíná zrychlovat tep. Nad zelenající se jarní Vysočinou poletují první motýli, aby rozjasnili její tvář. Jen co se zem řádně
rozdýchá a slunce rozehřeje, nastane čas rozproudit i nás.
Na motýlích křídlech přiletí již tradiční divadelní festival, který je připraven potěšit oko i
srdce každého diváka. Vratislavovo náměstí odhodí ve čtvrteční podvečer svou civilní tvář a tep
bubnů rozvášní motýlí hejna masek, loutek, divadelních, hudebních, tanečních, kejklířských
skupin. Velkolepou zahajovací podívanou pohltí tma a rozzáří ohňové překvapení.

Soutěž motýlích hejn

Apelujeme na širokou veřejnost, zájmové
skupiny, školské instituce, pracovní kolektivy
atd., aby neváhaly a přihlásily se k aktivní účasti
v zahajovacím průvodu masek, převleků, loutek,
objektů, divadelních postav, scének, obrazů... Nej
motýlí hejno obdrží při slavnostním zahájení originální výhru z rukou patrona festivalu!
Na podrobnosti se ptejte na
sbirka.motylu@gmail.com

Středeční podvečer, předvečer zahájení, potěší
filmového diváka každého věku (Fimfárum 3). Páteční dopoledne nabídne divadelní zážitek těm nejmenší (Pohádka o princi hradeckého divadla DNO), odpoledne zveme do hlediště i jejich starší sourozence
(Žabáci brněnského souboru Líšeň), večer potěšíme
všechny vzletným koncertem kapely Hm. V sobotu
dopoledne i odpoledne se opět rádi potkáme s dětmi
a jejich rodinami (Zlatovláska hradeckého divadla
DRAK, hudební pohádka O čtyřech flétničkách),
přidáme trochu muziky s možností aktivně se zapojit (Lukáš Pilnaj a uskupení Deši), vrcholem bude
večerní profesionální „velké“ divadlo (to teprv uvidíte...) a následný motýlí večírek, rej divadla, zpěvu,
jídla a lahodného moku.
Nenechte novoměstskou kulturní půdu neoranou, přijďte s námi obhospodařovat divadelní políčko a zasaďte se tak o rozvíření každodenních stereotypů. Letošní motýlí sklizeň
bude hojná, obohacena o exotické exempláře
divuplných barev, příběhů a emocí. Byl by nerozum nechat si ujít tak unikátní sbírku!

Rio dotančilo,
Nové Město vzlétá!

o.s. Lysina lenina

Místní Agenda 21…
Místní Agenda 21 - pro mnohé zvláštní a často nic neříkající pojem, který lze však poměrně
snadno vysvětlit. Název vychází z toho, že jednotlivé realizované a připravované projekty se věnují
konkrétním místním problémům, jež s sebou přináší 21. století, a snaží se nabídnout formy jejich
řešení. Ta by pak měla být také dlouhodobě a především nejlépe trvale zachována (trvale udržitelný rozvoj). MÍSTNÍ = odkaz na místo působení (v
našem případě na město Nové Město na Moravě),
AGENDA = seznam úkolů, tzn. to, co je třeba udělat, 21 = odkazuje na 21. století, vyzývá k uvažování v delším časovém horizontu.
LaickylzepojemMístníAgenda21vysvětlittakto:
Představte si, že plánujete rodinnou dovolenou. Možná máte představu o tom, kam se chcete podívat a co všechno je potřeba pro zdar výletu
udělat. Aby však měla z dovolené radost celá rodina a nezapomnělo se na potřeby a přání všech
jejích členů, je potřeba to doma probrat a naplánovat. Dohodnete se, kam pojedete, kolik peněz můžete za dovolenou utratit, co bude potřeba zařídit
a kdo co udělá. Když půjde vše podle plánu, bude
vaše dovolená příjemným zážitkem a inspirací do
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budoucna.
Stejně může fungovat správa obce či města.
Lidé se sejdou, proberou, co je potřeba k tomu, aby
se jim ve městě dobře žilo, domluví se, jak toho
dosáhnout a co je potřeba pro dosažení vytčeného cíle udělat. Řečí úřední by se dalo říci, že takto
vznikne jakási agenda, neboli soubor aktivit, potřebných pro spokojený život. (citace slov Tomáše Blažka)
Odborně lze říci, že Místní Agenda 21 (MA 21) je
strategický a akční plán rozvoje určitého místa (na
úrovni obcí, města, mikroregionu a regionů), který obsahuje principy udržitelného rozvoje (UR),
s nimiž souhlasily národní vlády na konferenci v
Riu. Je to proces vedoucí k zajištění dobré a udržitelné kvality života a životního prostředí v určitém území. Není to zákon, ani vládní nařízení, ani
to není povinné. Je to ale příležitost využít dosud
získaných znalostí k dosažení UR v místním i globálním měřítku. Místní plány rozvoje by měly být
konzultovány s veřejností a měly by se do jejich
vytváření i uskutečňování zapojit všechny složky
místní komunity.
Mnohé z aktivit a programů, které v současnosti ve městě probíhají, se již nyní dají
nazvat Místní Agendou 21. Není to tedy
„zase něco nového, co se bude muset
začít od začátku“, ale jedná se o větší
propojení, širší a otevřenější spolupráci a celkový přístup k řešení problémů
rozvoje.
Které aktivity spadají pod MA 21,
jaká je role úřadu v MA21 a čeho chceme prostřednictvím MA 21 dosáhnout
si povíme v příštím čísle Novoměstska.
„Revolvingový fond
Ministerstva životního prostředí“

Program mateřského centra Zvoneček
2.5. 2011 od 9:00 h.

Čarodějnický rej
Kouzelné dopoledne s ježibabou. Bude pro
vás připravena spousta her a říkanek, nebude chybět i tvoření. S sebou: čarodějnický klobouk, nos či košťátko. Vede: Iva Dostálová
Vstupné: 30kč

9.5. 2011 od 9:00 h.

Veselé cvičení

Pojďte si s dětmi pohrát, zacvičit tentokrát s
broučky. Zacvičíme si, pohrajeme si a naučíme
se nové říkanky. Vede: Leona Pivková
Vstupné: 30kč

16.5. 2011 od 9:00 h.

Putování s kočárky
Společné poznávání Novoměstska s dětmi.
Tentokrát cvičíme v přírodě. V případě špatného počasí program v budově. S sebou: dobrou
náladu. Vede: Leona Pivková
Vstupné: 30kč

23.5. 2011 od 9.00 h.

Hledáme poklad

Veselé dopoledne plné her a úkolů, které
budou děti společně plnit cestou do lesa Ochoza. Na závěr hledání pokladu. V případě špatného počasí program v budově.
S sebou: dobrou náladu
Vede: Alena Sobotková
Vstupné: 40kč

Program Klubu seniorů
květen 2011
středa 4. května

Výlet

Nové Město nad Metují, Slavoňov (kostel),
Kuks, Obří akvárium Hradec Králové.
Odjezd od KD v 6,30 hod.,cena - člen Klubu 250,- Kč, host 300,- Kč, v ceně je vstupné do
zámku a akvária. Přihlášky - H. Poukarová DPS,
tel. 566 652 810 nebo na akcích Klubu.
pondělí 9. května

Stůl plný dobrot z našich kuchyní
Jídelna DPS 16 hod.
pondělí 16. května

Přednáška prof. Stachové
z Brna o Haně Brady,
věnovaná jejím nedožitým
osmdesátým narozeninám .
Jídelna DPS 14 hod.
pondělí 23. května

Pověsti z Novoměstska
čte Jiří Hubáček
Jídelna DPS 16 hod.
pondělí 30. května

Procházka po Novém Městě
s prohlídkou soch
a výkladem paní Zdenky Markové.
Sraz na náměstí u kašny ve 14 hod.
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S Italem v Halině
Listuji nedávno vydanou knihou Nové Město na Moravě na starých pohlednicích, a když
se dostanu k fotografii Haliny z června 1928,
kdy slavnostně vyzdobené město očekávalo
příjezd prezidenta Masaryka, zarazí mě text na
vývěsním štítě: Vilém COLLEDANI. Tohle není
české jméno, natož novoměstské! Tohle jméno zní italsky. Ale co dělal Ital v Novém Městě?
Ptám se a hledám odpověď. A s pomocí archivních dokumentů a internetu se mi ji daří nalézt.
Máte-li zvídavého ducha jako já, čtěte dál.
Ten příběh má počátek v dobách, kdy české země byly součástí velké středoevropské monarchie známé jako Rakousko-Uhersko, které vládli císařové z rodu Habsburků. Nedaleko
hranic tohoto mnohonárodnostního soustátí
v severoitalské provincii Pordenone v městečku
Clauzetto, které se v roce 1976 smutně proslavilo

ničivým zemětřesením, se roku 1865 narodil Pietro Colledani. Narodil se do chudého kraje, který opouštělo stále více lidí hledajících štěstí jinde.
Také Pietro po čase odešel ze svého rodiště a jako
zedník se vydal za lepším výdělkem na sever. Osud
ho zavál až na Moravu do Annova (dnešního Annína, místní části Tovačova). Zde našel i svou vyvolenou. Stala se jí Emílie Škobrtalová, která mu během
dvaceti let (1891–1911) porodila devět dětí. Pátým z
nich byl Vilém, narozený 25. května 1899.
Vilému Colledanimu bylo předurčeno stát se obchodníkem. Po absolvování obecné školy a třech tříd
měšťanky byl dán do učení k prostějovskému obchodníku B. Halladovi. U něj se vyučil a podrobil se i
předepsaným pomocnickým zkouškám. Další praxi
získával jako obchodní příručí u firem B. Zahradník v
Prostějově, Jenovka Pařízková ve Zlíně, Potravní a výrobní spolek v Přerově, Zeman a Stárek v Trutnově, F.

Inzerát na nově otevřený obchod
Viléma Colledaniho, který vyšel
v Horáckých listech 2. 4. 1926

Slavobrána a další výzdoba na Halině a školní budově před příjezdem
prezidenta T. G. Masaryka (Nové Město navštívil 17. 6. 1928).

Stomatologická pohotovostní služba
1. 5. MUDr. Jitka Kellerová,
Žďárská 73, Nové Město na Moravě,
566 618 060

7. 5. MUDr. Irena Musilová,
Sokolovská 13, Velké Meziříčí,
566 524 203

8. 5. MUDr. Milena Vránová ml.,
Zahradní 580, Bystřice nad Pernštejnem,
566 553 222

14. 5. MUDr. Olga Semerádová,
Palachova 35, Žďár nad Sázavou,
566 627 298

15. 5. MUDr. Olga Semerádová,
Palachova 35, Žďár nad Sázavou,
566 627 298

21. 5. MUDr. Věra Dvořáková,
Štursova 487, Nové Město na Moravě,
566 615 436

22. 5. MUDr. Eva Jurková,
Poříčí 11, Velké Meziříčí, 566 522 442

28. 5. MUDr. Vladimíra Jelínková,
Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 092

29. 5. MUDr. Ondřej Bartoš,
Doní 22, Nové Veselí, 566 667 236
strana

10

z historie | stomatologové

Frinta v Náchodě a Josef Pásek v České Třebové.
V druhé polovině 20. let 20. století se osamostatnil. Oženil se s o rok mladší Marií Zimovou z obce Lipiny v tehdejším okrese Nové
Město nad Metují a v roce 1926 se usadil v Novém Městě na Moravě. Získal zde uvolněnou
koncesi na obchod smíšeným zbožím v domě
čp. 126, známým jako Halina. V Halině bývala až do zrušení panského pivovaru pivnice
a sladovna. Od roku 1912 začalo být první patro
využíváno pro byty zaměstnanců velkostatku a v
přízemí si pronajal dílnu soustružník dřeva a výrobce dýmek Josef Novák. Od roku 1919 si také v
přízemí, ale na opačném konci (na straně ke škole), otevřel obchod s obnošenými šaty a látkami
bývalý novoměstský tiskař Alois Veselý. V roce
1924 si tento obchod pronajal Albert Donda, který zde provozoval lahůdkářství. Donda byl rodákem z Kročehlav na Kladensku. Před příchodem
do Nového Města získal bohaté zkušenosti s vedením obchodních družstev v Hořicích, Kladně
či Pardubicích. Mimoto se věnoval i obchodní teorii, když sepsal a vydal několik příruček
o „zbožíznalství“. Nicméně v Novém Městě se
obchodu dlouho nevěnoval a na počátku roku
1926 odešel do Kladna, kde se stal tajemníkem
okresní nemocenské pokladny.

Dondův novoměstský lahůdkářský obchod
převzal v únoru 1926 Vilém Colledani a rozšířil
ho o obchod smíšeným (koloniálním) zbožím.
Následujícího roku v dubnu se Colledanimu
a jeho ženě Marii narodila dcera Zdeňka. Rodným domem Zdeňky Colledani se stal dům čp.
345 stojící proti gymnáziu. Nějaký čas bydlela
rodina i v domě čp. 100 na Vratislavově náměstí. Rok 1927 přinesl novopečenému otci kromě
radosti i starosti, a to díky žalobě firmy Petrák
a spol. z Německého (dnešního Havlíčkova)
Brodu kvůli nezaplacené pohledávce. Patrně
šlo o dluh, který zůstal po předchozím majiteli obchodu Dondovi. Bohužel příslušný soudní spis se do dnešních dnů nedochoval, a tak
nejsou podrobnosti známy. Colledanimu se
asi v Novém Městě příliš nedařilo. Někdy po
roce 1928, snad již v roce 1929, město opustil, aniž by úřadům oznámil složení své živnosti. Jeho živnost začaly úřady prověřovat až
v roce 1943, kdy již byl poštovním úředníkem
ve Velkém Poříčí na Náchodsku. Jak sám uvedl, obchodu se od roku 1929 nevěnoval.
Místnosti, kde býval v Halině Colledaniho obchod, již dávno neexistují. Při přestavbě
Haliny pro potřeby hospodářského družstva
byla tato část budovy v roce 1937 ubourána,
aby mohla být rozšířena Školní ulice. Na snímku z roku 1928 vidíme, že tu byly vedle sebe
obchody dva. Kromě Viléma Colledaniho tu
měla od roku 1924 svůj obchod galanterním
zbožím s prodejem klobouků Anděla Veselá
a po ní ve stejném místě od roku 1933 Amálie Žáková. A konec konců dnes je tu galanterie znovu.
Vít Křesadlo
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou
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Reakce na článek Novoměstska číslo 5.

Za město zdravější

Dvojice místních důchodců (dohromady
150 roků) posbírala hromadu odpadků v lokalitě Nového Města zvaná U rybníčka Mlynářík
směrem na Petrovice. Tato hromada obsahovala 9 koleček odpadu (batohy, bundy, matrace, plasty, lahve, lana a jiné). Odpady ničily nejen krásu přírody, ale jsou zdrojem infekce a
úrazů z rozbitých lahví při procházkách dětí
a psích miláčků. Podobný pohled skýtá pravý
i levý svah silnice od benzinky směrem ke kruhovému objezdu. A kolem potoku v křoví nahazéné velké množství obalů od kabelů. Ale na tento úklid už nezbyly síly. Takhle žijí někteří naši
občané. (MP)

O toulavých kočkách
Ráda bych se zmínila o toulavých kočkách
v Novém Městě na Moravě. K tomuto tématu
mě přivedl zážitek z letošní zimy.
Je asi ve městě všeobecně známo, že se
u věžáku u Penny scházejí toulavé kočky z města, protože jim tam lidé nechávají něco k jídlu.
Scházejí se tam hlavně v zimě, kdy nemají jinou
možnost, jak si obstarat potravu, nebo možnost
jen omezenou a navíc byly zvyklé, že před rekonstrukcí domu se mohly schovat ve věžáku
do sklepa, kam se dostávaly oknem. Nyní jsou
všechna okna plastová a kočky se tedy nikam
schovat nemohou. Dobré pro věžák, špatné pro
kočky. Mrznou venku.
Málokdo si uvědomí, že kočky mívají koťata
ještě na konci léta či na začátku podzimu, takže
v době opravdu tuhých mrazů jsou na světě teprve čtyř až šestiměsíční koťata. A ta při minus
dvaceti stupních nemají moc šancí.
Moje vlastní zkušenost z přelomu roku 2010
a 2011 byla se dvěma koťaty, která pravidelně docházela k věžáku na žrádlo. Obě byla tak
plachá, že se normálně chytit nedala. Podařilo
se nám je odchytit až v okamžiku, kdy již byla
tak nemocná, že neměla sílu utéci. Obě koťata
jsme odchytli v rozmezí 14 dnů. Obě měla záněty spojivek a očí a to tak silné, že nebyla schopná oči vůbec otevřít, záněty v uších a parazity
v kožiše. Navíc byla silně nachlazená a podvyživená. Když totiž kočka necítí potravu, nežere,
i když sedí vedle misky. Bohužel byly obě kočičky daleko více nemocné, než jen nachlazené,
a i přes urgentní péči paní doktorky Dobrovolné a následné umístění v útulku, obě zemřely.
Jedna na selhání ledvin a druhá na zápal plic.
Je to zážitek, který myslím, málokoho nechá
chladným. Já navíc dobrovolně vypomáhám
v pražském kočičím útulku, kam jsem také obě
koťata odvezla. Na Vysočině je totiž kočičích
útulků poskrovnu a většinou jsou zcela plné.
Tento článek píši z pohledu člověka, kterému jde především o ty kočky. Uvědomuji si, že
obyvatelé věžáku na ně budou mít jiný názor.
Již jsem se setkala i s tím, že se kočky nemají krmit a žrádlo jim bylo schválně vyhozeno. Chtěla bych jen upozornit, že ty kočky za svůj stav
nemohou. Snaží se přežít. Za vším opět stojí člověk, když nechal svoje nekastrované kočky toulat se po venku, nekontrolovaně se rozmnožovat či je přímo vyhodil z domu. Kdo, kdy
a jak se již nezjistí. Faktem zůstává, že kočky zde

ročník XXI | číslo 6 | 1. května 2011

jsou, jsou nekastrované a každý rok přivádějí na
svět nová koťata, o která nikdo nestojí. Koťata,
která se rodí v tomto období, samozřejmě nezemřou zimou, ale tato koťata mohou ještě letos
mít vlastní potomky a ta již zimu nepřežijí. Pokud by lidé přestali kočky krmit, předpokládám,
že by si hledaly potravu jinak, například prolézáním popelnic, a to by snad bylo ještě horší, než
jim nechat v klidu misku granulí.
Naprosto chápu, že se situace nedá vyřešit
lusknutím prstů. Útulky nejsou a navíc naše
město ani nemá žádný program, vyškolené lidi
či jen kontaktní osobu, která by se daným problémem zabývala. Důvod je jednoduchý, nikdy
nikdo oficiálně nezažádal o odchyt a kastraci
toulavých koček. Přitom kastrace je momentálně to nejdůležitější, co je zapotřebí udělat, zabránit dalšímu rozmnožování.
Já jsem žádost oficiálně podala a bylo mi řečeno, že na konci února proběhla porada, kde
se mělo rozhodnout o dalších krocích na zahájení odchytu a kastrace koček ve městě či přímo
o zahájení nějakého programu, který by vedl ke
snížení jejich počtu, např. jako to je ve vedlejším Žďáře nad Sázavou. Zatím jsem nedostala
zprávu o tom, jak jednání dopadlo s ohledem na
tyto kroky.
Také proto píši tento článek. Pokud žijete
v oblastech, kde se srocují toulavé kočky, ať
už kvůli žrádlu či z jiného důvodu, a vadí vám,
napište na radnici, dejte vědět, že vám to vadí
a chcete, aby se s tím něco začalo dělat. Pokud
máte kočky rádi a chcete jim nějak pomoci, napište. Nedávat kočkám nažrat či jim bránit, aby
se mohly někde schovat před zimou či deštěm,
není řešení a hlavně to odnesou zvířata, která
za svou situaci nemohou. Petra Marvanová

společenská kronika
„Smutný je domov, smutno je v něm, chybíš
nám maminko, chybíš nám všem. Nikdy už neporadíš, nikdy se neusměješ a vnoučátka také
nepohladíš.“
Dne 4. května vzpomeneme s bolestí v srdci
5. výročí úmrtí, kdy nás
navždy opustila naše milovaná maminka, tchýně,
babička a prababička

paní Božena Mrázová

S láskou vzpomínají dcery, zeť, vnoučata
a pravnoučata.
„Čas je milosrdný lékař, který dokáže rány
způsobené odchodem milovaného člověka zmírnit a zhojit. Jizvy v srdci však stále zůstávají
a prázdné místo u stolu připomíná, že z místa,
kam jsi, drahý tatínku, odešel, není návratu ...“
29. května 2011 tomu bude již 22 roků, kdy
nás navždy opustil náš
milovaný manžel, tatínek
a dědeček

pan Jan Pustina

z Pohledce.
30. dubna 2011
by se dožil 80 let.
S láskou a vděčností
stále vzpomínají manželka a dcery s rodinami.
Gratulujeme naší kolegyni
Radce Šoustarové k narození syna Matěje.
Přejeme celé rodince hodně zdraví a spoustu radosti.
Kolektiv pracovníků MÚ Nové Město n.M.

V Novém Městě na Luční ulici je chodník,
který není možno používat, protože na něm byly
vytvořeny skalky z balvanů. Tento stav trvá 3
roky. Chodník nutně potřebujeme, abychom nemuseli chodit po silnici mezi auty. Za starší obyvatele a děti děkujeme za pomoc. Dvořák

Všechna
auta odjela,
aby se mohlo zametat.
Tenhle šofér
to nestihl: Su
přece trošku
nabouranej už několik měsíců
a tady je mě
nejlíp. (in)
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Stavby kanalizací na novoměstsku zahájeny
Většina občanů si v těchto dnech jistě povšimla stavebních omezení na ulici Malé, Vlachovické, Maršovické a Pod Bezděkovem. To
všechno jsou místa, kde byly zahájeny stavby
kanalizací připravované dlouhodobě k realizaci jako součást regionálního projektu „Ochrana
vod povodí řeky Dyje II. etapa“. V rámci tohoto
projektu, na který investor získal dotaci z fondů Evropské unie, se od začátku dubna rozběhly stavební práce na rozšíření kanalizací a čistíren odpadních vod i v oblasti Velkého Meziříčí
a rovněž na řadě lokalit v okresech Blansko,
Třebíč a Jihlava.
Cílem této akce je zajistit v místech, kde je
již vybudována dostatečně výkonná čistírna
odpadních vod, napojení všech nemovitostí na
kanalizaci a vyčištění všech splaškových vod
od obyvatelstva v řešeném území.
V Nové Městě na Moravě tak přestanou
splaškové vody z ulice Malé odtékat samovolně do Cihelského rybníka a občané Vlachovické ulice budou moci zrušit své jímky na vyvážení. Kromě těchto dvou ulic budou vybudovány
nové kanalizace v celé místní části Pohledec
a v Maršovicích. Obě místní části tak budou napojeny na kanalizační síť města. Stávající kanalizační výústě z Pohledce tak přestanou znečišťovat potok Bezděčka a do rybníka Knězovec
přestanou natékat splaškové vody z horní části
Maršovic.
Nezbytnou podmínkou pro zlepšení čistoty těchto
povrchových vod
je pochopitelně
i napojení všech
přilehlých nemovitostí na tyto
nové kanalizace.
Majitele
nemovitostí,
kterých
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informace

se to týká, tak čekají starosti a výdaje s vybu- ti letech a výrazným podílem jak
dováním nových splaškových přípojek. V rámci na
její
přípravě
a
organizaci
tak
přípravy projektu se podařilo pro občany zajis- i na zajištění financování se podílí Městit projektové dokumentace všech domovních to Nové Město na Moravě. Přestože soupřípojek a části přípojek pod komunikacemi částí stavby je následná oprava a uvedea zpevněnými plochami na veřejných prostran- ní do původního stavu částí komunikací
stvích budou vybudovány v rámci hlavních ka- a prostranství dotčených výstavbou kanalizace,
nalizačních stok.
ověřují pracovníci městského úřadu v současV uplynulém měsíci proběhla jak v Maršo- né době technický stav a potřeby oprav komuvicích, tak i v Pohledci veřejná setkání s obča- nikací v celé šíři jízdních pruhů v těch úsecích,
ny, na kterých zástupci investora, dodavatele kdy celkový stav komunikace již není vyhovujíi budoucího provozovatele poskytli zájemcům cí. V rámci finančních možností rozpočtu měszákladní informace o průběhu výstavby kana- ta a místních částí pak bude snaha o provedelizačních stok a způsobu realizace domovních ní plošných oprav komunikací v co největším
přípojek. Rovněž během provádění kanaliza- rozsahu. V této souvislosti bychom chtěli i toucí budou zástupci všech těchto účastníků vý- to cestou apelovat na vlastníky objektů v těchstavby s občany stavbou dotčených částí města to dotčených lokalitách, aby v zájmu zamezení
v pravidelném kontaktu.
následných zásahů do nově opravených komuI všichni ostatní občané města pocítí v dal- nikací provedli výměnu či doplnění i ostatních
ším období omezení, která jsou pro výstavbu přípojek ke svým objektům (vodovodní, plynokanalizace nezbytná - zejména úplné uzavírky vé, atd.).
místních komunikací v lokalitách dotčených
Zpracovali:
výstavbou a částečné omezení průjezdné doIng. Jan Pelikán, VAS a.s. divize Žďár n.S.
pravy po silnicích ve směru na Jimramov, SněžMiloš Hemza, Město Nové Město n. M.
né a Fryšavu.
Ukončení
Základní věcné a technické údaje o stavbě
stavebních prací
Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje II. etapa – region Žďársko.
se přepokládá do
Investor: SVKMO s.r.o. Brno a Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
konce roku 2012
Zhotovitel: Sdružení pro Dyji – Žďársko - Unistav a.s. Brno,
a napojení všech
Chemkostav a.s. Michalovce SR
nemovitostí na
Správce stavby: Sdružení Geotest a.s. Brno, APinvesting s.r.o. Brno
nově vybudovaProvozovatel: VAS a.s. divize Žďár nad Sázavou
nou stokovou síť
Termín výstavby: březen 2011 – červen 2013.
a
vyhodnoceNáklady na vlastní realizaci stavby:
ní věcného rozStavba 6 – Nové Město na M. – kanalizace
6.707 tis. Kč
sahu a přínosu
Stavba 7A – Maršovice – kanalizace		
21.775 tis. Kč
akce pro potvrStavba 7B – Pohledec – kanalizace		
32.410 tis. Kč
zení přijetí doCelkem část novoměstsko 60.892 tis. Kč
tace do konce
Finanční zdroje na projektování, dozor a organizační zajištění
června 2013.
– SVK Žďársko
Tato stavba je
Finanční zdroje na realizaci projektu:
svým rozsahem
Fond OPŽP EU:		
		
73 %
největší
akcí
Státní fond životního prostředí ČR		
4%
v oblasti zlepšení
Město Nové Město na Moravě		
23 %
technické infrastruktury města
Celková délka nových kanalizačních stok:
7.483 m
v
posledCelkový počet domovních přípojek:
275 ks		
ních
dese-
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Ohlédnutí se za rokem 2010
a plány na rok 2011 v místní části Hlinné
Na prosincovém jednání Zastupitelstva města byl ustanoven osadní výbor v Hlinném, který pracuje
ve složení: předseda ing. František
Hudeček, členové: František Mička,
ing. Hana Janů , Jan Pazourek, Stanislav Marek, František Vrbas, Radek Janů.
V roce 2010 jsme hospodařili
s přidělenými finančními prostředky
tak, abychom si vytvořili pro následující rozpočtový rok 2011 určitou
rezervu. Pomocí takto ušetřených finančních
prostředků budeme schopni v letošním roce zajistit financování rozsáhlejšího projektu, kterým
je nové zastřešení požární zbrojnice.
Kromě běžných provozních výdajů v roce
2010 se přesto podařilo zrealizovat propojení
kanalizace přes vodní nádrž u kapličky. Nádrž vybudovaná v 60. letech minulého století již neplnila svoji původní funkci. Proto
bylo rozhodnuto dle výsledku proběhlé ankety o jejím zrušení. Z původní požární nádrže se během let, i přes časté čištění a náročné
opravy kamenných stěn, totiž stala nádrž se
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Vzhledem k tomu, že znám docela podrobně problematiku na místních částech, je dobře, že se také v tomto
roce pokračuje v nastavených pravidlech. Vztah mezi
Novým Městem a jeho jednotlivými místními částmi je
z mého pohledu nastaven v rovině rovnocenných partnerů. Ne vždy je ve všech městech toto pravidlem. Jsem
rád, že se po komunálních volbách v závěru loňského
roku podařilo občanům Olešné sestavit osadní výbor.
Tím tedy pracují osadní výbory ve všech místních částech.
Stalo se již tradicí, že se scházíme pravidelně 1x za
měsíc s předsedy osadních výborů. Na těchto poradách
hovoříme o konkrétních potřebách a požadavcích jednotlivých místních částí. Z těchto jednání je vždy aktualizován seznam úkolů pro jednotlivé správce kapitol, kteří
se s vedením města snaží úkoly postupně řešit.
Současný používaný systém ve financování místních částí stanovil jasná a srozumitelná pravidla,
jak mohou jednotlivé místní části hospodařit s přidělenými finančními prostředky. Obyvatelé místních částí jsou zvyklí si některé práce, např. úklid
místních komunikací po zimě, ošetření a obnovu zeleně, různé údržbové práce např. na hřištích, obecních budovách apod., řešit vlastními silami s minimálními finančními náklady. Z mého pohledu jsou
ušetřené finanční prostředky důležité. Tam, kde
se však do těchto aktivit zapojí mladší generace, je to z
pohledu dalšího rozvoje místních částí daleko důležitější. Za to patří všem naše poděkování.
Stanislav Marek, místostarosta města

program v místních částech
Maršovice:

29. 5. od 11 h., na maršovském hřišti
Žďárská liga požárního útoku

Olešná:

29. 5. začátek v 15 hod
„Den dětí v Olešné...“ i pro děti z okolí.

Petrovice:

zapáchající vodou a velkým množstvím obtěžujícího hmyzu.
V minulosti, při měření rychlosti městskou policií v Hlinném, se mnohokrát potvrdily oprávněné stížnosti obyvatel na porušování povolené rychlosti v obci a v důsledku toho
ohrožení pohybujících se dětí nebo i ostatních
obyvatel v kritických úsecích silničního průtahu obcí.
Menší investicí tedy bylo pořízení alespoň jednoho měřiče rychlosti. Tento měřič byl
umístěn v horní části obce ze směru od Hodíškova. Tato investice byla velmi pozitivně hodnocena obyvateli Hlinného.
Dále jsme se snažili řešit problematiku stále
se opakujícího zatékání vody do budovy SDH.
Důvodem je porušení střešní izolace. Zadali jsme zpracování projektové dokumentace.
Nová střecha budovy bude sedlového typu,
která je vhodnější do našich klimatických podmínek. Realizace tohoto záměru je naplánována na letošní rok 2011. V současné době probíhá proces vyřizování stavebního povolení.
Věříme, že se nám podaří v letošním roce
tuto investiční akci dokončit. Rádi bychom, aby
se provedly i další nutné opravy (např. koupaliště, terénní úpravy u kaple), které jsme schopni si v rámci svých možností zrealizovat sami.
Zpracovali: za osadní výbor
ing. František Hudeček a ing. Hana Janů

29. 5. od 8 h. v areálu lesnického učiliště v Petrovicích soutěž okrsků Nového Města na Moravě v požárním sportu

Slavkovice:

1. 5. 2011 Neděle pouť k Božímu milosrdenství
14.00 přednáška blahoslavený Jan Pavel II - úcta k
Božímu milosrdenství
14.30 modlitba korunky k Božímu milosrdenství
15.00 Slavnostní Mše svatá - hlavní celebrant P. Marian
Rudolf Kosík, OPraem, opat v Nové Říši.
16.30 pobožnost Cesty světla
Během pouti bude příležitost ke svátosti smíření.
otcové Pallotini - farnost Jámy
20. – 22.5 I. Kongres o Božím milosrdenství
(kostel Slavkovice, KD Nové Město)
pátek – začátek od 15:00 Seznámení s myšlenkou kongresů o Božím milosrdenství, 18:30 Mše svatá na začátek
kongresu kardinál Miloslav Vlk
sobota – začátek 8:30 Ranní chvály, 9:00 slovo na úvod
Mons. Vojtěch Cikrle, 9:30 přednáška Mgr. Petr Šandera,
brněnský biskup církve československé husitské, 11:00
přednáška MUDr. Viola Svobodová, 12:00 přednáška
Mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup olomoucký, 14:30
přednáška Mons. Ladislav Hučko, řeckokatolický exarcha,
15:30 Modlitba, 16:00 přednáška P. Wojciech Zubkowicz
SAC, 18:00 Mše svatá – Mons. Vojtěch Cikrle
neděle - začátek 8:30 Ranní chvály, 9:00 přednáška
Mons. Jiří Mikulášek, generální vikář brněnské diecéze,
10:00 přednáška Ludvík Kolek, cca 12:30 slovo na závěr,
společná modlitba, 16:00 Mše svatá

Studnice:

14. 5. od 14 hod Hasiči zaútočí na vrchol – společné
cvičení dobrovolných hasičů ze Studnic, Rokytna a
Kuklíka, které prověří možnost dálkové dopravy v nejvýše
položené obci na Vysočině s ohledem na převýšení.

místní části strana
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TALENTOVÉ
ZKOUŠKY
ZUŠ Jana Štursy v Novém Městě na Moravě
oznamuje všem zájemcům o studium ve věku
6 – 18 let, že se talentové zkoušky pro školní rok
2011/2012 do všech oborů konají

Gymnázium jako partner
Masarykovy univerzity

 přípravnou taneční výchovu pro děti 5 – 7 leté
 základy moderního výrazového tance, klasického a lidového tance

Novoměstské gymnázium je již několik let
partnerskou školou Masarykovy univerzity
v Brně. Toto partnerství ve vzdělávání přináší
zajímavé aktivity jak studentům v podobě mimořádných nabídek (např. přednášek), tak škole samotné.
Ředitelé partnerských škol MU se setkávají
jednou ročně na akademické půdě, kde jsou mj.
informováni o nových možnostech spolupráce středních škol a univerzity. Jako přínosné
se jeví např. projekty týkající se tvorby a kontroly původnosti seminárních prací studentů či
spolupráce v oblasti specifických poruch učení
a jejich kompenzace.
Studenti novoměstského gymnázia jsou
při přijímání na vysoké školy úspěšní a mnozí
z nich si zvolí studium právě na Masarykově
univerzitě. Ta chce svým partnerským školám
nabídnout ještě jeden zajímavý ukazatel úspěšnosti studia – statistický údaj o počtu absolventů z dané střední školy, kteří univerzitní studium nejen zahájí, ale také úspěšně dokončí.
Věříme tedy, že ukazatel počtu absolventů
MU z řad studentů novoměstského gymnázia
bude stejně příznivý jako ten dokumentující jejich přijetí k vysokoškolskému studiu.
PaedDr. Milan Pavlík, ředitel školy

 přípravná výtvarná výchova pro žáky 5 - 7 leté
 základy dovedností a znalostí v kresbě,
malbě, grafice, keramice, prostorové, objektové a akční tvorbě

Zahájili sezonu vítězstvím

ve středu 25. května 2011
od 14 .00 do 17.00 hodin
(náhradní termín je 8. 6. 2011)
v obou budovách školy
(obor hudební a taneční
– budova na Vratislavově nám.121,
obor výtvarný a literárně dramatický
– budova na Monseově ulici 351).

Nabídka pro školní rok 2011/2012
Obor hudební:
 přípravná hudební výchova pro žáky 6 - 7 leté
 studium hry na klavír, klávesy, akordeon,
housle, kytaru, dechové nástroje dřevěné
(zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon ), dechové nástroje žesťové ( trubku, tenory, tubu…),bicí nástroje, sólový zpěv

Obor taneční:

Obor výtvarný:

Obor literárně dramatický:

 přípravná literárně dramatická výchova
pro děti 6 - 7 leté
 základy dramatické a slovesné tvorby

Základní škola
Leandra Čecha 860
Nové Město na Moravě
vypisuje přijímací řízení pro žáky 2. ročníků
do skupiny s rozšířenou výukou

anglického jazyka
pro školní rok 2011/2012

dne 24. května 2011
v 8.30 – interaktivní učebna 1. patro.
Bližší informace na www.zs2nmnm.cz
nebo na tel. 566 618 187
Termín odevzdání přihlášek je 20. 5 2011.
Z dobrovolného vstupného na cestovatelskou
besedu Zdenky Sokolíčkové
o dnešním Japonsku se vybralo celkem

2.109 Kč
Částka byla odeslána na účet veřejné sbírky
Česko-japonské společnosti na pomoc obětem
zemětřesení a vlny tsunami jménem občanů Nového Města na Moravě a o.s. Lysina lenina.
Děkujeme!
strana
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školy | zájmová sdružení

Jsou to již čtyři roky, co se hasiči z Maršovic
pravidelně účastní soutěží v požárním útoku.
A stejně jako ve všem, nebyl ani tady začátek
jednoduchý, své ovoce to ale po čase přineslo.
V roce 2010 zaznamenali maršovští hasiči historický úspěch, když poprvé v historii zvítězili
v konečném pořadí Žďárské hasičské ligy. Podařil se jim tak opravdu husarský kousek. Zařadili se mezi nejlepší mužstva v požárním sportu. Ale nejen to. Aktivně se účastnili i Blanenské
ligy, Svitavské ligy a také extraligy ČR, tedy nejvyšší soutěže v České republice a i zde
promlouvali do konečného
pořadí.
V posledním kole
extraligy ČR v Petrovicích okres Třebíč,
obsadili druhé místo s časem 16,73 s,
což je zároveň nejlepší čas soutěžního
družstva za čtyřleté
období. Těchto výsledků by soutěžní
družstvo nedosáhlo
bez podpory sponzorů, kterým patří
velký dík.
Loňský rok byl
velmi úspěšný, bude

tedy těžké potvrdit roli favorita, ale úvod roku
ukázal, že s tímto mužstvem musí i nadále soupeři počítat a že bude znovu patřit mezi favority. Dne 20. února 2011 se uskutečnil v Dolních
Loučkách závod v požárním útoku. V konkurenci 20 mužstev zvítězilo družstvo z Maršovic s časem 17,98 s. Tento výsledek slibuje velké
očekávání a lze ho brát i jako pozvánku na jedno z kol Žďárské hasičské ligy, které se uskuteční 29. 5. 2011 v 11,00 hod. v Maršovicích.
více na www.sdhmarsovice.com

ročník XXI | číslo 6 | 1. května 2011

Město Nové Město na Moravě

nabízí k pronájmu

nebytové prostory v č. p. 301
v I. nadzemním podlaží o celkové výměře 21,20 m2 na ul. Drobného
(budova bývalé „hotelové ubytovny UNO“) v Novém Městě na Moravě,
za minimální roční nájemné 1.000Kč/m2/rok.
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. 5. 2011
do 12 hod. na podatelnu Městského úřadu v Novém Městě na Moravě,
Vratislavovo nám. 103. Na čelní straně obálky musí být uvedeno: NEOTVÍRAT - „pronájem nebytových prostor č. p. 301 – 21,20 m2“ – a na zadní
straně musí být uvedena zpáteční adresa žadatele.
Žádost o pronájem nabízených nebytových prostor
musí obsahovat:
- jméno a příjmení žadatele, datum narození, IČ, DIČ, trvalé bydliště,
tel. kontakt, příp. emailový kontakt
- nabídku ročního základního nájemného za požadovaný nebytový
prostor v Kč/m2/rok
- způsob využití nebytových prostor

Kadeřnictví

Radka
pánské
dámské

dětské
Tel.: 604 113 826
Soškova 1344, Nové Město n. M.

Nabídky budou komplexně posouzeny a vyhodnoceny. Poté s vybranými uchazeči proběhne cenové jednání o nejvyšší nabídku.
Bližší informace zájemcům o nabízené nebytové prostory, včetně informativních zálohových finančních částek za poskytované služby poskytne ing. Táňa Vinklerová, odbor investic a správy majetku města, tel.
566 650 223. Předmětné nebytové prostory si mohou zájemci prohlédnout dne 4. 5. 2011, a to od 15,00 do 15,30 hod. v I. NP č. p. 301 - kontaktní
osoba: p. Marcela Kratochvílová - tel. 724 775 865.
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Taneční studio v Novém Něstě na Moravě
Vás srdečně zve na

VYSTOUPENÍ MAŽORETEK
u Horácké galerie
Dne 18. května v 15.15 h.
Vystoupí skupiny
Kuřátka, Pampelišky,
Tutti, Princess, Camélie, Carmen
Talentový průzkum
do MAŽORETEK:

19.května 2011 ve 14.45 - 16.45 h.
v tělocvičně gymnázia. Cvičební úbor sebou.
Poplatek 100,- Kč Náhradní termín: 26.května 2011

MONTÁŽ SÁDROKARTONU
- podhledy
- podlahy
- půdní vestavby

MONTÁŽ STŘEŠNÍCH OKEN
DROBNÉ ZEDNICKÉ PRÁCE
Zdeněk Ondra
tel.: 731 075 283, 605 746 985
e-mail: On.Z@seznam.cz

KULTURNÍ KVĚTEN
v pasáži penzionu Pasáček
Ne 1. května od 14.00

Za polibek
pod rozkvetlou větví u Pasáčka
- 10 % sleva!!
Pá 6. května

Rockový večírek s projekcí,
grilováním
a akcí na vybrané drinky!!!

Od 1. dubna 2011

servis

Nabízíme řešení
Vaší
finanční situace

jízdních

kol
ulice Jánská 260

výkup všech pohledávek
právní zastoupení
řešení exekucí
VYMÁHÁNÍ
bez záloh, rychle a důsledně

Nové Město na Moravě

tel: 777 01 14 15

tel.: 728 564 677

So 14. května

"Z nežízně žízeň udělá teprve náš májový ležák." !!
Akce na soupravičku
- Plzeň + tatarák (z lososa, nebo hovězího)
So 28. května od 18.00

GRILOVÁNÍ NA ZAHRÁDCE
S IVANEM VODOCHODSKÝM!!!
Jak správně grilovat s netradičními surovinami na griilech
nás naučí mistr kuchařského umění,
herec a moderátor Ivan Vodochodský!!

Vstupné 70 kč,
- ochutnávka v ceně

ročník XXI | číslo 6 | 1. května 2011
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NEJLEVNĚJŠÍ PÍSKOVIŠTĚ,
SKLUZAVKY A TRAMPOLÍNY
Hračky na písek, dětské stany
Houpačky, sekačky, korbičky
Tatra maxi na písek sleva 498,- Kč

PRODEJ
ŽIVÝCH
KVĚTIN
Balkonové rostliny - nízké ceny
Muškáty 10ks již od 79,- Kč
Nové ozdobné děrovačky od 28,- Kč

strana
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kontaktní osoba Mgr. Tomáš Fryšavský, 724 689 454
provozovna ul. Maršovská 163, Nové Město na Moravě

NOVÝ PROSTOR PRO VÁŠ AKTIVNÍ ŽIVOT

otevírací doba dle telefonické domluvy
Aerobní zóna
Masáže - regenerační, sportovní
Posilovna
Bar
Výživové poradenství a prodej produktů - pro redukci váhy
Sestavování jídelníčků a tréninkových plánů
NOVINKA - SPINN
diagnostika postavy pomocí speciálních vah

dům s pečovatelskou službou

sleva

Nové Město na Moravě

BAZI FITNESS
www.bazifitness.cz tomas@bazifitness.cz

15%

tel./fax: 566 615 270

PAPÍR HRAČKY
Pod nemocnicí

tel. číslo: 607 278 022

nabízí novinku
ULTRAZVUKOVÝ
PŘÍSTROJ:
Velmi účinná metoda hloubkového
čištění pleti pomocí kavitace
a zároveň regenerace pleti
ultrazvukem a galvanickým proudem.
Výsledek:
vyhlazení vrásek,
odstranění pigmentace,
acné, zvýšení hydratace pleti.
Budu se těšit na vaší návštěvu.
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Nedìla Roman
604 424 068

Kadeřnictví

POZOR AKCE

kristýna homolová
v Novém Městě na Moravě
na autobusovém nádraží
1. patro
Objednejte se
na tel.: 732 570 727

na květen a červen
střih, barva, úprava
+ poradenství

385Kč
Těším se na Vaši návštěvu

Využijte čekání na novoměstské poliklinice!
Je tu druhá oční optika

Olga Petříková & Tomáš Petřík
(bývalá ordinace MUDr. Stoupence)
Příjemné prostředí, profesionální obsluha, široký výběr
dioptrických i slunečních brýlí všech cenových kategorií.

AKCE na květen a červen:
seřízení brýlí a jejich vyčištění ultrazvukem
ZDARMA
+ k brýlím nad 2.000 Kč pouzdro a utěrka
ZDARMA
Otevřeno Po-Pá 8,00-12,00 13,00-15,00 Tel: 561 022 057

Přijďte s tímto inzerátem, dostanete 5% slevu !
ročník XXI | číslo 6 | 1. května 2011
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Program kina v Novém Městě

Autopohádky
5. května v 17:30 h.,
animovaný

Králova řeč

7. května ve 20:00 h.,
historické drama

Světová invaze
10. května ve 20:00 h.,
sci-fi thriller

Odcházení

14. května ve 20:00 h., filmový klub

Medvídek Pú

18. května v 17:30 h.,
animovaná komedie

Všemocný

21. května ve 20:00 h.,
akční thriller

Máma mezi Marťany
25. května v 18:00 h.,
animovaná komedie

Útěk ze Sibiře

28. května ve 20:00 h., drama
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