ročník XXI | číslo 7 | 1. června 2011

anketa
Lidé nechtějí dojíždět do školek v místních
částech. Má jim město vycházet vstříc? Je vůbec dobré otvírat nové třídy ve školkách? Nebo
bylo míst dost a dnes se otvírají školky i dětem,
které to ve skutečnosti nepotřebují?
1. Školky v Pohledci a Slavkovicích mají tradici a zaslouží si rozšíření. Když se někomu nechce dojíždět, tak asi zase tak moc školku nepotřebuje.
2. Nejrozumnější je otvírat nové třídy ve
městě. Do vesnických školek se hůř dojíždí a lidem to zbytečně komplikuje život.
3. Žádné nové třídy nejsou potřeba. Míst bylo
dost a nová jsou zbytečná. Ti, na které nezbylo
místo, školku stejně nepotřebovali.
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.

měsíčník občanů Nového Města na Moravě a okolí

Rozruch kolem novoměstských školek
Vedení novoměstské radnice se rozhodlo zvýšit počet míst v mateřských školkách. V minulých
letech se každoročně nedostalo až na pětinu dětí
a nové vedení města chtělo tento stav napravit.
Nová třída měla být umístěna ve volných prostorách mateřské školky ve Slavkovicích. A právě to
vzbudilo nečekaně ostré reakce zklamaných rodičů. Do Slavkovic totiž nechtějí dojíždět rodiče
z města ani z ostatních místních částí. „Potřebujeme školku ve městě, abych dovezla dítě do Slavkovic, musela bych ráno vyrazit o dvě hodiny dříve,“
zlobila se před jednáním se starostou města rozhořčená maminka z Olešné. Stejně naštvaně reagovali i další rodiče z Rokytna, Studnic, Hlinného
nebo Nového Města. Rodiče z místních částí se totiž spíše smíří s dojížděním do města, než se složitou dopravou do jiné části, kdy často musejí přestupovat a dlouhé desítky minut čekat na nádraží.
Dojíždět se samozřejmě nechce ani maminkám
z Nového Města, které těžko chápou, proč by neměly mít možnost dát své dítě do školky, kterou
mají ve svém bydlišti.
S naštvanými rodiči se sešel starosta Michal
Šmarda a místostarosta Stanislav Marek, spolu

s novou vedoucí odboru školství Alenou Lukášovou. Z jednání si rodiče odnesli příznivou zprávu:
„Poradil jsem se s ostatními členy rady a shodli jsme
se na tom, že novou třídu otevřeme v Novém Městě,“
shrnul výsledky celé kauzy starosta Michal Šmarda a dodal: „Rozhodnutí otevřít novou třídu bylo
správné, ale otevřít ji ve Slavkovicích byla chyba.
Když uděláme chybu, měli bychom to umět uznat
a napravit.“
Po trochu dramatickém vývoji nakonec odcházeli rodiče spokojení. Díky nové třídě se letos konečně po mnoha letech dostane na všechny holky
a kluky, kteří školku potřebují a zároveň nikdo nebude dojíždět zbytečně. 		
(vrk)

Web novoměstských seniorů
je součástí českého kulturního dědictví
Klub seniorů má své webové stránky od
května roku 2005. Mezi 130 členy organizace
SDČR byli prvními seniory, kteří své informace
začali mít i na internetu. Tehdy s nápadem přišla bývalá předsedkyně klubu Alena Albrechtová. „Zbyňka Greplovýho znám od malička,
webový stránky, který dělal pro město byly několikrát oceněny. Tak jsem si ho dovolila oslovit,

jestli by neudělal i stránky pro nás. A on řekl ale
jo, ale čekala jsem devět měsíců, takže je to moje
a Zbyňkovo dítě. A myslím, že nám ty stránky
udělal moc pěkně,“ říká iniciátorka webových
stránek Alena Albrechtová.
V rámci projektu Národní knihovny byly
stránky novoměstských seniorů vybrány jako
kvalitní zdroj pro uchování informací do budoucna. Spolupráce přinese
jistotu, že obsah webu bude
několikrát ročně archivován
a zůstane uchován, i pokud
bude
činnost
stránek ukončena. Záznam
o stránkách se
stane součástí katalogu Národní knihovny
a bude zařazen
do české národní bibliogra-

fie. Na stránkách klubů seniorů proto najdete
logo stránky archivace Národní knihovny. Křestu smlouvy s Národní knihovnou se účastnil
starosta města Michal Šmarda s vedoucím odboru IT městského úřadu Zbyňkem Greplem,
ale i místopředsedkyně svazu důchodců Hana
Němcová, která, jak sama říká, se na stará kolena našla u počítačové technologie. Stará se
o webové stránky Svazu důchodců a vydává
zpravodaj. „Když se na mě obrátila Národní
knihovna, jestli bychom mohli nějaký stránky
doporučit, tak jsem neváhala a doporučili jsme
Nové Město. Komise pak tyto stránky opravdu
vybrala a myslím, že si to zaslouží. Je to také pocta nám, starým lidem, že nejsme tak pozadu,
je potřeba, abychom s počítačema uměli taky,“
podporuje seniory k práci s moderní technologií místopředsedkyně Němcová. A díky podpoře nejen města se mohu novoměstští senioři
s počítači seznamovat pravidelnými školeními.
				(vrk)

významná červnová výročí
19. 6. 1876
narodil se v NMnM Rudolf Litochleb
starosta NMnM (1926-1945)
významný kulturní činitel – spoluzakladatel
Sokola, pěvecký spolek Smetana
135. výročí úmrtí (zemřel 27. 5. 1945 v NMnM)

26. 6. 1906
narodil se v NMnM prof.ing. Aleš Bláha
odborník v elektrotechnice, autor řady patentů, prof. slovenského VUT
105. výročí narození (zemřel 19. 4. 1986 v Brně)

výsledky ankety z minulého čísla:
Líbí se mi změna v přístupu radnice. Když se
názor odborníků doplní o pohled novoměšťáků, tak se snad podaří najít rozumný kompromis. 			
(44%)
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. (27%)
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. 			
(25%)
Stromy mě nezajímají. Ve městě jsou důležitější problémy a hrabat se pořád v zeleni je
jen vyhazování peněz. 		
(4%)
Odpovědělo celkem 260
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Anketa ukázala, že městská zeleň stále v novoměšťácích vzbuzuje silné emoce. Čtvrtina
účastníků ankety patří spíše k zastáncům radikálního kácení a čtvrtina stojí na opačném názorovém pólu. Necelá polovina přitom souhlasí
s novým stylem novoměstské radnice, která hledá kompromisní řešení. Z výsledků je zřejmé, že
i když radnice zapracovala do návrhu revitalizace městské zeleně většinu připomínek občanů,
rozhodně to neznamená, že získat podporu veřejnosti bude jednoduché. Vedení města chce ve
veřejném projednávání svých záměrů pokračovat. Uvidíme, jak se to osvědčí...
(vrk)

strana

2

výročí | zprávy | anketa

Bioodpad jako využitelná složka
komunálních odpadů
Biologicky rozložitelný odpad vzniká v domácnostech při zpracování potravin a přípravě jídla
a dále z údržby zahrad a veřejné zeleně. Ve směsném komunálním odpadu tvoří až 1/3 objemu odpadu. V současné době je právě bioodpad jedním
z největších problémů odpadového hospodářství, protože se většinou ukládá na skládky, kde
zabírá místo, bez užitku se rozkládá a přispívá ke
znečišťování životního prostředí i skleníkovému
efektu. Naproti tomu vytříděný bioodpad lze využít ke kompostování a tím návratu živin do půdy
nebo zpracování v bioplynových stanicích na teplo
a elektrickou energii. Širší zapojení obyvatel kraje Vysočina do systému třídění bioodpadu povede

Nové Město třídí bioodpad
Město Nové Město na Moravě je zapojeno
do Integrovaného systému nakládání s odpady v kraji Vysočina. Účelem projektu je zajistit efektivní zpracování komunálních odpadů
s upřednostněním materiálového využití.
V současné době bylo v našem městě možné
odkládat bioodpad z údržby zahrad na recyklačním dvoře nebo při mobilních svozech. Nyní
přibude možnost sběru do speciálních nádob.
V ulicích města a na místních částech se začnou
objevovat plastové kontejnery a popelnice hnědé barvy. Jedná se o nové nádoby pořízené
z dotačních prostředků určených na bioodpad
rostlinného původu z domácností a ze zahrad.
Podrobné informace k zavádění sběru bioodpadů budou zveřejněny v dalším Novoměstsku.
Marcela Kratochvílová, Odbor ISM

ke snížení množství biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládky. Děkujeme, že třídíte.
Názor osobnosti:
Bioodpad je zdrojem živin, organické hmoty
a energie – je živým materiálem, proto se nedá
skladovat, je nutné jej správně a kontrolovaně
zpracovat a využít. Jeho kvalita, která je dána
místem jeho vzniku a úrovní třídění, podmiňuje
volbu technologie.
Prvním krokem ke snížení bioodpadu na skládkách a na černých skládkách je prevence vzniku
bioodpadu. To znamená, že se tento materiál nestane odpadem, ale je využit v místě vzniku v rámci domovního nebo komunitního kompostování.
Tímto způsobem ale nemusí být vyřešen veškerý
bioodpad vznikající v obci. Zavedením systému
třídění, sběru a zpracování vzniká potřeba centrálních zařízení na zpracování bioodpadu.
Správně vedeným procesem zpracování bioodpadu vznikají produkty, které se vrací zpět
do koloběhu živin a energie v přírodě. Bioodpad
tak přispívá k úspoře neobnovitelných zdrojů
a k ochraně životního prostředí. Jedním příkladem za komplex významu kompostu je návrat
organické hmoty do půdy, zlepšení fyzikálních
vlastností půdy a tím omezení eroze půdy a snížení rizik záplav. Ochrana půdy, vzduchu i vody
odkloněním bioodpadu ze skládek je celospolečenským úkolem a třídění bioodpadu by mělo
být prioritou a samozřejmostí.
Ing. Květuše Hejátková,
Zemědělská a ekologická
regionální agentura, o.s. Náměšť n. O.

Znečišťování veřejného prostranství
- nepovolené skládky odpadů
V některých lokalitách města, zejména
v okolí zahrádek a zahrádkářských kolonií, se
objevují skládky s odpadem z údržby zahrad
apod. V některých lokalitách jsou takto nezákonně ukládány po určitou dobu, ve většině případů však dlouhodobě, nejen odpady
z údržby zahrad, ale např. i plasty, železo apod.
Občané, kteří takto nepovoleně odkládají odpady na místa k tomu neurčená, se tak dopouští přestupku proti veřejnému pořádku.
Město Nové Město na Moravě, odbor investic a správy majetku upozorňuje občany města na skutečnost, že v rámci systému nakládání
s komunálním odpadem
mají několik možností jak
se odpadu zbavit legálně a
nezatěžovat veřejné prostranství skládkami odpadů,
které mohou mít i negativní
dopad na životní prostředí. Odpady mohou občané
města předávat v rámci provozu recyklačního dvora na
TS službách s.r.o., při mobilních svozech a odpady
ze zeleně zpracovávat např.

v rámci domovního kompostování ukládáním
do „kompostérů“.
Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným
platnou legislativou.
Za neoprávněné založení skládky nebo odkládání odpadků nebo odpadů mimo vyhrazená místa, zakládání „černých skládek“ na základě ustanovení § 47 odst.1 písm. h) zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, může obec uložit
fyzické osobě „občanovi“ pokutu až do výše
50.000 Kč.
Záměrem města je postupně čistit město od
nezákonně uložených odpadů „černých skládek“. Na základě zjišťování skutečného stavu
v jednotlivých lokalitách města budeme postupně občany vyzývat k nápravě a případně budou
zahajována přestupková řízení. Pokud občané
užívají městské pozemky bez nájemní smlouvy,
pak bude vyčíslen poplatek za zvláštní užívání
veřejného prostranství podle druhu záboru veřejného prostranství, který bude následně vymáhán. Doufáme, že společným úsilím se nám
podaří významně zlepšit vzhled celého města.
Marcela Kratochvílová
odbor ISM
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Rozdělení grantů
„Hanička byla takové světýlko,“
a příspěvků
řekla o Haně Brady paní Flachová sportovním
Výstava Zmařené osudy a její doprovodné
akce, které pořádá Dům dětí a mládeže Klubíčko společně s Horáckou galerií a za významné
podpory města, je v plném proudu.
16. května, v den, kdy by Hana Brady slavila 80. narozeniny, akci poctila svou návštěvou
paní Anna Flachová – Hanusová. Paní Flachová je zřejmě jednou z posledních žijících osob,
která Haničku pamatuje z terezínského ghetta.
Mohla ji tak potkávat v jejích posledních měsících a týdnech života.
„Hanička bydlela ve stejném domově jako
já, jen na jiném pokoji,“ řekla Anna Flachová
a dále vzpomínala, že Hanička chodila na jejich
pokoj na výuku, kterou v terezínském ghettu
tajně pro děti organizovali tamnější vychovatelé. Anna Flachová pamatuje Hanu Brady jako
velmi jemnou a křehkou dívku: „Posadila se na
našem pokoji někam do koutku a zapojila se do
výuky. Kdykoliv přišla, bylo to, jako když se rozsvítí,“ dodává Anna Flachová.
Paní Flachová strávila v Novém Městě
na Moravě skoro celý den. Dopoledne bese-

organizacím

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě na svém zasedání dne 18. 4. 2011 schválilo
rozdělení grantů a dále příspěvků sportovním
organizacím s členskou základnou nad 200 členů a dále schválilo rozpis grantů na rok 2011.
Konkrétní částky pro jednotlivé žadatele jsou
vyspecifikovány v níže uvedených přílohách.

Příspěvky na činnost:

dovala s dětmi na 1. základní škole na Vratislavově náměstí. Pak si našla čas na prohlídku výstavy Zmařené osudy a se stejným
zájmem a obdivem prošla i expozice Horáckého muzea. Na radnici ji přijali starosta Michal Šmarda a místostarosta Stanislav Marek.
V družném rozhovoru a uvolněné atmosféře
přišla řada i na židovské vtipy.

Nová ředitelka, nové chodníky a cyklostezka
Novou ředitelku Novoměstských kulturních
zařízení vybrali radní z patnácti přihlášených
kandidátů. V těžké konkurenci nakonec zvítězila Mgr. Veronika Teplá, která v současnosti pracuje na odboru školství, kultury a sociálních věcí
Městského úřadu. Veronika Teplá vystřídá ve
funkci dlouholetou ředitelku NKZ Vlastu Soldánovou, která letos odchází do důchodu.
Rada města prozatím odložila rozhodnutí
o případném omezení průjezdu nákladních aut
ulicemi Žďárská a Nečasova. Důvodem jsou především rozsáhlé investiční projekty, které bu-

dou letos realizovány na Vlachovické ulici a na
Betlémě. Ať již se jedná o kanalizaci v rámci projektu Dyje II, výstavbu cyklostezky, rekonstrukci kanálů a veřejného osvětlení na Betlémě nebo
kompletní obnovu povrchu silnice v ulici Vlachovická. Omezení nákladní dopravy před dokončením těchto prací by podle radních nebylo
rozumné.
Významné změny čekají letos i ulici Brněnskou. Kromě nového povrchu a rekonstrukce sítí
se lidé konečně dočkají i potřebného chodníku
k Evangelickému hřbitovu. 		
(vrk)

Policie varuje seniory!
V loňském roce došlo na Žďársku k deseti
případům, kdy se obětí podvodníků stal senior.
Celková škoda se vyšplhala na neuvěřitelných
164 tisíc korun. Pachatelé si schválně vytipují
starší osoby s bydlištěm vzdáleným centru větších měst. Jsou si vědomi, že do těchto míst je
horší dojezdová doba hlídek Policie ČR. Letos je
prošetřováno pět podobných případů a okradení dohromady přišli o víc než 104 tisíc korun.
Vyzýváme občany k bdělosti, aby si všímali
pohybu cizích osob a vozidel, které přijedou do
jejich obce. Policii významně pomůže při pátrání po pachatelích záznam registrační značky,
typ a barva vozidla, případně počet osob, věk,
etnikum.
A jeden případ za všechny. Stal se v měsíci
dubnu letošního roku. Pachatelé si nemuseli vymýšlet žádnou záminku, protože využili
odemčených dveří domu a nepřítomnosti majitelky. Dne 21. dubna v době od 13:30 do 13:40
hodin v jedné obci na Žďársku odcizily tři ženy
čtyřiaosmdesátileté ženě finanční hotovost ve
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výši 87 tisíc korun. Tentokrát vnikly dvě pachatelky neuzamčenými vstupními dveřmi do rodinného domku v době, kdy byla poškozená na
zahradě. Tato povedená dvojice se mohla v klidu po domě pohybovat, neboť třetí pachatelka
venku před domem nabízela poškozené k prodeji vajíčka, slepice a autobaterii.
K popisu pachatelek:
1. pachatelka: Stáří je odhadnuto okolo 30
let, štíhlé postavy, výška do 170 cm. Odbarvené
blond vlasy měla střižené do mikáda. Oblečená
byla do černobílé strakaté košile.
2. pachatelka: Věk okolo 50 let, obézní postavy, výška do 175 cm. Vlasy měla rovněž odbarvené na blond a na hlavě měla světlý šátek
uvázaný pod bradou. Na sobě měla ještě nabíranou ¾ sukni světle červené barvy.
3. pachatelka: Věk asi 30 let, štíhlá postava
do 170 cm. Byla černovlasá a na sobě měla tmavé oblečení.
Trojice se pohybovala vozidlem Škoda Octavia zelené barvy s paprskovitými koly.

BATT KLUB Nové Město na M.
OREL jednota Nové Město na Moravě
Sbor dobrovolných hasičů Nové Město n. M.
Billiard Club Nové Město na Moravě
Sbor dobrovolných hasičů Slavkovice
Tj Slavkovice
Tělovýchovná jednota Pohledec
TJ HASA racing team, Pohledec
Junák - svaz skautů a skautek ČR,
středisko Bílý štít Nové Město n. M.
SH ČMS - Okrsek Nové Město na Moravě
Sdružení rodičů Čtyřlístek, Nové Město na M.
Svaz důchodců České republiky o.s.
-základní organizace Nové Město n. M.
Svaz tělesně postižených v České republice,
o.s. místní organizace Nové Město n. M.
ZO Český svaz chovatelů
Základní organizace Nové Město n. M.
Český svaz včelařů, o.s.,
základní organizace Nové Město na Moravě
Farní sbor Českobratrské církve evangelické
v Novém Městě na Moravě, IČ: 43378854
ČZS ZO Slavkovice
Myslivecké sdružení Jámy
Myslivecké sdružení Háj Slavkovice
Český svaz žen v Pohledci
SRPŠ při ZŠ Pohledec
Sbor dobrovolných hasičů Maršovice
Sbor dobrovolných hasičů Hlinné
Občanské sdružení Jiříkovice
Sbor dobrovolných hasičů Olešná
Sbor dobrovolných hasičů Studnice
Spojený fotbalový klub Vrchovina
Nové Město n. M. - Radešínská Svratka
Sportovní klub lyžování Nové Město na M.
Tělovýchovná jednota Nové Město n. M.,

20 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
30 000 Kč
4 000 Kč
30 000 Kč
20 000 Kč
6 000 Kč
20 000 Kč
10 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč
3 000 Kč
6 000 Kč
6 000 Kč
10 000 Kč
30 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
305 500 Kč
136 000 Kč
246 000 Kč

Granty:
Novoměstský okrášlovací spolek, Nové Město n. M.
„Kraj návratů a inspirace“
30 000 Kč
Komorní hudba dnes o.s., Žďár nad Sáz.
Novoměstské slunohraní
35 000 Kč
Artagency.cz, Olešná
Zmařené osudy
25 000 Kč
Lysina lenina, Křídla
Novoměstské kulturní léto v pasáži U Pasáčka
50 000 Kč
Lysina lenina, Křídla
Divadelní festival Sbírka motýlů 2011: Rio de Teatro 50 000 Kč
MANEOR, Nové Město na M.
Věčný Žid a Židé...
25 000 Kč
Opera mladých Jakub Pustina o.s., Žďár n. S.
Festival Jakub Pustina a jeho hosté 6. ročník
25 000 Kč
SFK Vrchovina Nové Město n.M.-R.Svratka
O pohár starosty města
17 000 Kč
SFK Vrchovina Nové Město n.M.-R.Svratka
Liga Novoměstska v halové kopané
11 000 Kč
Tělovýchovná jednota Nové Město na Moravě
Výměna vchodových dveří šaten
v areálu atletického stadionu
30 000 Kč
SFK Vrchovina Nové Město n.M.-R.Svratka,
Výměna oken v budově kabin fotbalového stadionu 50 000 Kč
SFK Vrchovina Nové Město n.M.-R.Svratka,
Rekontrukce travnaté hrací plochy na fotbalovém stadionu
v Novém Městě na Moravě
50 000 Kč

zprávy
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Uctění památky padlých ke Dni vítězství
8. květen připomněli zástupci
města kladením věnců k pomníkům padlých za druhé světové války. A to nejen na katolickém hřbitově a u desky na staré poště, ale
také u pamětních desek kapitána
Eduarda Sošky, příslušníka skupiny národního odboje, a velitele
četnictva Hynka Hájka na Soškově
ulici. Památku uctili starosta města Michal Šmarda, místostarosta
Stanislav Marek, vedoucí odboru
školství, kultury, cestovního ruchu
a sociálních věcí Mgr. Alena Lukášová, vedoucí Horáckého muzea
PhDr. Sylva Tesařová, z odboru
školství PhDr. Žofie Řádková, zástupce Svazu bojovníků za svobodu pplk. Pavel Koutenský a zástupci Městské policie. (vrk)

Kdo byl
Leander Čech?

Novoměstské
gymnázium je jako jedno
z nejstarších gymnázií v našem regionu neodmyslitelně spjato s tradicemi. K významným výročím školy v letošním roce patří
tedy i 100. výročí úmrtí prvního ředitele novoměstské reálky Leandra Čecha.
Leander Čech byl osobností, která významně ovlivnila směřování novoměstské střední školy
a svou prací pedagogickou i vědeckou přesáhla hranice místa i času. Proto bychom mu rádi ve spolupráci s městským úřadem věnovali vzpomínkový podvečer a nabídli všem příznivcům gymnázia a dalším
zájemcům z řad veřejnosti seznámení se zajímavými
momenty z osobního i pracovního života člověka,
jehož hodnoty jsou nadčasové a inspirující zejména
v naší současnosti.
Těšíme se tedy na shledanou v aule gymnázia,
kde se v úterý 28. června 2011 v 18 hodin toto vzpomínkové setkání, složené z mluveného slova, hudby
a zajímavého dobového i současného obrazového
doprovodu, uskuteční.
Mgr. Eva Řádková

Rozšíření služeb elektronického
objednávkového systému
Dne 17. 5. 2011 byla na stránkách městského úřadu spuštěna aplikace rozšiřující elektronický objednávkový systém o novou službu
pro klienty, ve které žadatelé najdou informace
o aktuálním stavu podaných žádostí o vydání
řidičského průkazu, průkazu profesní způsobilosti řidiče, karty do digitálního tachografu,
občanského průkazu nebo pasu a dokladů individuálně dovezených vozidel ze zahraničí na
Městském úřadu Nové Město na Moravě. Na
těchto stránkách lze zjistit dle data podání žádosti, zda je vyrobený doklad připraven k předání: http://radnice.nmnm.cz, v odkazu: Aktuální stav podaných žádostí o vydání dokladů.
strana
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Vymáhání dlužných pohledávek
za nájemné bylo zahájeno
V současné době probíhá zasílání upomínek
občanům, kteří se dostali do problémů s úhradou nájemného. Dlužná částka představuje téměř 3 miliony korun a je pro město zátěží. Tím
je podstatně omezeno další zkvalitňování bydlení a nezbytná údržba v městských bytech.
Představa některých nájemníků, že úhrada nájemného je položka, která počká, je zcela
mylná.
Bytová komise jako svou prioritu vnímá,
aby nájemní vztahy byly upraveny podle zákonných norem. Podle nich má nájemník nejen práva, ale také povinnosti. To znamená, že
skončila doba tolerování a smíření se s tím, že
někteří prostě neplatí, protože to z nich nikdo
nedostane, nebo mají děti, a proto na ně budou
jiná měřítka.
Po dohodě s vedením města byl stanoven
postup v případech neplacení nájmu.
V první fázi budou informováni ti nájemníci, u kterých byl zjištěn nedoplatek nájemného.
Tento nedoplatek mohl vzniknout nedopatřením, proto budou mít tito nájemníci možnost
své povinnosti vypořádat do 15 dnů od doručení tohoto upozornění.
Dalším stupněm upozornění je upomínka.
Pokud nájemník nebude na první upozornění náležitě reagovat, bude seznámen s tím, že
v případě neuhrazení nájemného bude jeho
dluh vymáhán soudní cestou. Dlužná částka
pak bude navýšena nejen o poplatek z prodlení, ale i o úhrady soudního řízení a případné

exekuce. Současně se dává těmto nájemníkům
kontakt na stanovení termínu osobního projednání dluhu před Bytovou komisí Rady města
Nové Město na Moravě pro případ, že nebudou
schopni svůj dluh v daném termínu uhradit..
Nebude-li po dobu 3 měsíců uhrazeno nájemné a dlužník nereaguje, bude zaslána třetí
upomínka, která upozorňuje na nezaplacené
nájemné a zálohy na služby a na možnost výpovědi nájmu z bytu. Toto se bude týkat těch,
kteří neuhradili dluh ve stanoveném termínu,
ani si nesjednali termín osobního projednání
vzniklého dluhu nebo se nedostavili na dohodnuté jednání.
V těchto případech město přistoupí k neprodlenému vymáhání dluhů soudní cestou.
Současně město Nové Město na Moravě využije svého práva a vypoví nájem z bytu z důvodu uvedeného v ustanovení § 711 odst.2, písm.
b., zákona č. 40/1964 Sb., který umožňuje pronajímateli vypovědět nájem bez přivolení soudu a to s tím, že nevznikne ani právo na bytovou náhradu.
Tato forma vymáhání dlužného nájemného
je reakcí na představu některých nájemníků, že
bydlení je zadarmo a neplacení nájemného se
obejde bez následků. Veškerá snaha o narovnání neutěšených poměrů vyzněla naprázdno,
proto město přikročilo k těmto opatřením.
Nelze tolerovat dvě skupiny nájemníků. Platící a neplatící. Navíc u notorických neplatičů je
zjištěno, že prostředky na úhradu nájmu mají,
ale bydlení považují za standard, který město
poskytuje zadarmo. V případě nepochopení záměrů města nezbývá těmto lidem než smířit se
s tím, že bude přikročeno k vyklizení bytu bez
přivolení soudu a bez náhrady.
Současně město nabízí pomocnou ruku
těm, kteří se dostanou do přechodných potíží
a mají snahu vyrovnat své dlužné pohledávky.
Josef Brůna, předseda Bytové komise
Rady města Nové Město n.M.
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SFK VRCHOVINA
FOTBALOVÝ SERVIS

Výsledky mužů v divizi D:
18. kolo SFK Vrchovina – Uh. Brod
1:1 (0:0)
		 branka: Buchta
19. kolo SFK Vrchovina – FC V. Meziříčí 1:0 (0:0)
		 branka: Buchta
20. kolo S. Tasovice – SFK Vrchovina
1:1 (1:1)
		 branka: Šandera
21. kolo SFK Vrchovina – FC Sp. Brno 0:0
22. kolo RSM Hodonín – SFK Vrchovina 1:0 (0:0)
23. kolo SFK Vrchovina – HFK Třebíč
0:0
Výsledky žen v divizi D:
9.4. SFK Vrchovina – Studenec
0:0
17.4. M. Budějovice – SFK Vrchovina 1:1 (0:1)
		 branka: Procházková
23.4. SFK Vrchovina – Božice
3:0 (1:0)
		 branky: 2x Procházková, Navrátilová
30.4. Rapotice – SFK Vrchovina
0:2 (0:1)
		 branky: Procházková, Švarcová

Následující zápasový program:

Muži A v MSD
5.6.2011 (neděle)
28. kolo
SK Rostex Vyškov – SFK Vrchovina 16.30 hod.
12.6.2011 (neděle) 29. kolo
SFK Vrchovina – FC Dosta Bystrc
16.30 hod.
hřiště NM
18.6.2011 (sobota) 30. kolo
FC Slovan Rosice – SFK Vrchovina 16.30 hod.
Ženy v MSDŽ
4.6.2011 (sobota)
20. kolo
SFK Vrchovina – Rapotice
13.30 hod.
hřiště NM
11.06.2011 (sobota) 11. kolo
SFK Vrchovina – Ivančice
15.30 hod.
hřiště Pohledec
Ze zápasu mužů SFK Vrchovina – Třebíč.
Ve fialovém nejlepší střelec Vrchoviny mladíček M. Buchta.

SFK Vrchovina se stará o své podhoubí
V minulém čísle Novoměstska jsem našel
hned na první straně článek, že sportu se v Novém Městě opravdu daří. Je to určitě zapříčiněno tím, že se k němu chováme, jak nejlépe umíme, že jej děláme s takovým nadšením a láskou,
že se úspěch nakonec dostaví. Fotbalisté z Vrchoviny si převzali 27. 4. 2011 ocenění z rukou

Mladší žáci jsou šestí v republice
Druhá sezóna v Orelské florbalové lize (OFL)
je již za námi. Sezónu jsme zahájili přípravným
letním soustředěním v Ostrožské Nové Vsi,
které bylo zaměřené na podporu týmu a celkový rozvoj florbalových dovedností a fyzických
schopností. Bohužel v letošní sezóně jsme v důsledku vytíženosti tělocvičny nemohli nabídnout ve vhodném času druhý trénink mladším
žákům. Naštěstí jsme nalezli alternativu alespoň pro nejlepší hráče, kteří trénovali se staršími ročníky. Toto řešení se s postupem času
ukázalo jako strategicky dobré.
Během roku měli hoši možnost na sobě zapracovat nejen na trénincích, ale také na vítězných utkáních o putovní pohár se spřáteleným
týmem mladších žáků ze Žďáru nad Sázavou.
Žďárský tým je na podobné úrovni jako my
a proto nás těšily výhry z těchto zápasů. Pořádali jsme také v tělocvičně gymnázia florbalový
turnaj, který starší žáci v konkurenci šesti týmů
vyhráli, mladší byli mezi staršími třetí.
V letošní sezóně bych před zraky veřejnosti ráda ocenila rychlé nohy Vladimíra Tvarůžka
a Pavla Laštovičky, přesnou mušku nejlepšího střelce Davida Krejčího, nezapomenutelné golmanské
zákroky Jakuba Sedlaříka a nováčky letošní sezony
Honzu a Petra Svobodovi. Hlavními tahouny starších žáků byli František Košík a Petr Felcman.

Moderní gymnastika při TJ a ZŠ L. Čecha
V měsíci dubnu jsme se zúčastnili dvou
závodů. 2. dubna nás čekal pohárový závod
„Žďárská pampeliška“, ve kterém změřila své
síly děvčata ze 14 oddílů celé republiky. Své sestavy předvedlo 161 závodnic v pěti kategoriích.
Největšího úspěchu dosáhla naše nejmladší závodnice Lucinka Klementová ( roč. nar. 2006
), která na svých prvních závodech vybojovala
1. místo a získala první zlatou medaili. V. Smolíková obsadila ve své kategorii 11. místo a J.
Horváthová 16. místo.
Děvčatům blahopřejeme a přejeme úspěch
do dalších závodů.
26. května 2011 proběhne NÁBOR POHYBOstrana
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představitelů města na slavnostním zasedání,
na které byli pozváni nejlepší sportovci uplynulého roku 2010.
Sport však není jenom o úspěších. Jednoduše řečeno - fotbalový klub je momentálně
největší co do rozsahu členské základny v Novém Městě, kde se stará bezmála o čtyři stovky svých členů. Základním pilířem je práce
s mládeží, kde máme tři týmy přípravek a žáčků
a dva týmy dorostenců. To je priorita naší práce. Po deseti letech cílevědomé práce s mládeží
se konečně daří i kategorii dospělých – mužů.
Vždyť v širším kádru divizního A–týmu jsou
pouze dva hráči na hostování, jinak všichni
jsou našimi odchovanci. Teprve teď začínáme
sklízet první ovoce naší titěrné práce s mládeží.
Za vedení klubu Roman Wolker,
místopředseda klubu
Více si přečtete na noviny.nmnm.cz

VĚ NADANÝCH DĚVČAT do našeho oddílu. Přijímáme dívenky od 5-ti let. Máte-li zájem, přijďte
26. 5. do tělocvičny ZŠ L. Čecha v době od 14.30
do 15.30 h. Cvičební úbor s sebou. (L. Zdražilová)

Vyvrcholením sezóny byla účast na finálových bojích o vítěze OFL mladších žáků, kam
jsme se probojovali díky druhému místu v divizi.
Čtvrtfinále jsme hráli s Boskovicemi (vítězem letošní OFL). Smolným gólem těsně před koncem
jsme neudrželi vedení 2:1. Následující samostatné nájezdy jsme prohráli. Výsledkem tedy bylo
celkové šesté místo, které je v celostátní konkurenci úspěch. Starší žáci se v letošním ročníku umístili ve středu divize, na pátém místě. Za
starší kategorii nastupovala řada mladších žáků,
aby získali zkušenosti do příštích sezón. František Košík, Petr Felcman a Jakub Sedlařík se také
podíleli na prvním místě juniorů a jejich postupu
do finále, které je na programu až v červnu.
Michaela Mahlová a Jakub Čuhel
Orel jednota Nové Město na Moravě
Více si přečtete na noviny.nmnm.cz
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Mladé kuželkářky slaví úspěchy
Kouzlo hry kuželek objevily i mladší generace, teď kuželkářský oddíl TJ Nové Město na Moravě slaví úspěchy v mnoha kategoriích. První
velký úspěch mladších kategorií přišel v roce
2008, díky Michaele Vaníčkové, která vyhrála přebor Vysočiny a postoupila na Mistrovství
republiky v České Třebové. V roce 2010 vyhrála přebor Vysočiny v kategorii mladších žákyň
Barbora Macháčková.
Pohár Mladých nadějí je určen pro kategorie
starší a mladší žáci, celkem je to šest turnajů do
roka a vyhrává ten, kdo má ze všech soutěží nejvyšší součet. 16 nejlepších pak postupuje do finále
a probojovat se mohou na mistrovství republiky.
Letos se konalo v Teplicích a novoměstští kuželkáři zde měli dvě mladé naděje, které nezklamaly. Nové Město zaznamenalo nejlepší úspěch, Tereza Buďová vyhrála a tím získala titul Mistryně
ČR pro rok 2011. Celkový úspěch hráček Nového

Jitka Kubelová
na Mistrovství Evropy do 22 let
Atletka TJ Jitka Kubelová, která byla nedávno oceněna starostou města, splnila opakovaně
limit na ME kategorie do 22 let. To se uskuteční ve dnech 14.7.- 17.7. v Ostravě. Na závodech
v Jihlavě 30.4. hodila diskem 52,04m a o týden
později v Olomouci předvedla výkon 51,94m.
Vyhověla tak zpřísněným kritériím Českého
atletického svazu a čeká ji další vrcholná akce.
(Hubáček)

Český pohár v běhu
do vrchu na Vysočině

V neděli před Velikonočním pondělím se ve
sportovním areálu u hotelu Ski uskutečnil první ročník Arko-Trophy, který byl součástí 26.
ročníku Českého poháru v běhu do vrchu.
Závodilo se na trati dlouhé 10,2 km se součtem stoupání 431 m a součtem klesání 313 m,
kdy start závodu byl na stadionu u biatlonové
střelnice v nadmořské výšce 627 m.n.m., nejvyšší bod s vrchařskou prémií byl na Vlachováku v nadmořské výšce 773 m.n.m. a cíl byl u
televizního vysílače na Harusově kopci v nadmořské výšce 747 m.n.m.
Celkové výsledky v kategorii mužů: 1. Janů
Jan (Hvězda SKP Pardubice), 2. Žák Jiří (Technika Brno Extréme), 3. Titěra Jan (ŠAK SG Jablonec nad Nisou).
Celkové výsledky v kategorii žen: 1. Skalníková Eva (SK Nové Město na Moravě), 2. Ottová
Radka (TJ Maratonstav Úpice), 3. Klímová Ivana
(AK Olomouc). 			
(ak)

Města byl podtržen krásným 3. místem další hráčky Barbory Macháčkové. Celkem se tohoto mistrovství účastnilo 26 hráček z celé republiky.
V celkovém výčtu republikových úspěchů
mladých hráček patří i 2. místo na Mistrovství
ČR v kategorii juniorek v roce 2010 (Kuběnová
Anna) a 5. místo v kategorii žaček v roce 2008
(Vaníčková Michaela). 		
(vrk)
Více si přečtete na noviny.nmnm.cz

Nejúspěšnější sportovec Žďárska 2010 v kategorii
mládež vyhrál mezinárodní turnaj v Belgiii
Ve dnech 22. - 24. 4. 2011 se judista Daniel
Pintera, žák 4. třídy I. ZŠ v Novém Městě na Moravě, trénující jak za Orel Žďár nad Sázavou, tak
za DDM Klubíčko Nové Město na Moravě, zúčastnil velkého mezinárodního turnaje v městečku Jodoigne nedaleko od Bruselu. Této mezinárodní akce se zúčastnil již potřetí. Turnaj byl
za účasti 8 evropských států (Belgie, Holandsko,
ČR, Švýcarsko, Lucembursko, Francie, Velká Británie, Německo). Na belgickém tatami Daniel po
vynikajících výkonech vybojoval zlatou medaili,
kterou si domů přivezl již potřetí za sebou.
V květnu se Daniel vydá obhajovat české barvy do Rakouska a to hned dvakrát. Nejprve do
malebného městečka Zeltweg a poté do Hornu.

Výhra trenéra juda DDM Klubíčko na Slovensku
Trenér juda DDM Klubíčko v Novém Městě
na Moravě a Orel Žďár nad Sázavou Ing. René
Pintera startoval na Mezinárodním turnaji v
judu veteránů (nad 30 let) na Slovensku, v Povážské Bystrici. Tohoto mezinárodního turnaje
se zúčastnilo 10 evropských států. René Pintera ve své věkové kategorii M3 a váhové kategorii do 100 kg obsadil 1. místo. Dalším velkým
turnajem, který René Pintera absolvuje ve své
věkové kategorii, bude Mistrovství světa ve
Frankfurtu v Německu a Mistrovství Evropy
v Rakousku, ve městě Liebnitz.
Tím ale jeho výpravy do ciziny za judem nekončí. V červenci jej ještě čeká studijní pobyt
v Japonsku a získané poznatky pak hodlá uplatnit jak při své trenérské činnosti, tak při studiu
trenérské školy na Karlově univerzitě v Praze.
Není také bez zajímavosti, že největším oceněním jeho práce s mládeží v Novém Městě na
Moravě a ve Žďáře nad Sázavou je nominace jeho
svěřenců v anketě o Nejúspěšnějšího sportovce
Žďárska v kategorii mládež - jednotlivci, kde 1.
místo získal Daniel Pintera a 5. místo obsadil Da-

niel Pochop. Spolu s ostatními judisty pak šokovali, když vyhráli i kategorii Nejúspěšnější kolektiv mládeže. V kolektivu Orel Žďár nad Sázavou
startuje i řada dětí z Nového Města na Moravě.
Ing. René Pintera, BA
trenér juda DDM Klubíčko Nové Město n. M.

Cenné kovy pro judisty
z Nového Města
V neděli 8. 5. 2011 se konalo judistické klání
„O bítešský rohlík“ ve Velké Bíteši, kterého se zúčastnili i judisté z Nového Města na Moravě David
Dvořáček, Daniel Pintera a Michaela Pinterová.
David Dvořáček skvěle zabojoval a obsadil zlatou
příčku, jeho oddílový kolega Daniel Pintera ve své
kategorii, která byla nejnabitější, vybojoval bronzovou medaili a rovněž i jeho sestra Michaela.
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Diakonie Broumov ve spolupráci
s městem Nové Město na Moravě

VYHLAŠUJE HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
 letního a zimního oblečení ( dámské, pánské, dětské )
 lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
 peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
 vlněných dek a přikrývek ( obyčejné, vatované, larisy )
 obuv – pouze nepoškozenou
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 znečištěný a vlhký textil
 počítače, ledničky, televize a jiné elektrospotřebiče
 nábytek, jízdní kola, lyže a dětské kočárky

Sbírka se uskuteční v Novém Městě na Moravě
ve dnech: 2. - 3. června 2011
v čase: od 10,00 do 18,00 hod
místo: Novoměstská teplárenská a.s.
– kotelna na ulici Hornická
(odbočka z Masarykovy ulice naproti kinu )
Věci prosíme zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace podá
MěÚ Nové Město n. M. na tel. č. 566 650 246
nebo dispečink Diakonie Broumov
na tel.č. 224 316 800, 224 317 203 (fax).
Michal Šmarda, starosta města

PODOLÍ 2011 - GOHIRAL 1785
Ahoj táborníci, dovolujeme si Vás informovat, že letošní táboření se sdružením GOHIRAL
1785 v Podolí u Bobrové proběhne v temínu od
24. 7. do 6. 8. 2011. Tábor je určen pro děti od
ukončené druhé třídy do ukončené deváté třídy ZŠ. Letošní program bude ve stylu Stopařova
průvodce po galaxii. Pojďte s námi putovat vesmírem a zachránit Zemi.
Jako každoročně se můžete zúčastnit soutěže o táboření zdarma. Odpovědi na následující
otázky prosím doručte do informačního centra
nebo odešlete na email lora.pro@seznam.cz
a to i s kontaktními údaji nejpozději do 30. 6.
2011. Pak už se můžete těšit, že ušetříte penízky.
1. Co je nezbytou výbavou
každého stopaře po galaxii?
a) obří sud raketového paliva
b) vlastní výletní kosmická loď
c) ručník
2.Kdonatábořenesejménoslavnéhoastronoma?
3. Která planeta je Podolí neblíže?
4. Jak dlouho vydržíte naživu ve vesmírném vzduchopráznu, i když se před vyhozením z lodi zhluboka nadechnete?
a) 2 minuty
b) 30 vteřin
c) než vám dojde dech
Tak ahoj na táboře! Vaši Podoláci

Pozvánka na střeleckou
soutěž O Cenu ostrostřelce
V rámci novoměstského Dne dětí 1. června
se uskuteční na střelnici na Bělisku v Novém
Městě na Moravě v době od 14:00 do 17:00 hod.
střelecká soutěž O Cenu ostrostřelce. Zúčastnit
se mohou děti i mládež následujících věkových
kategorií: 5-10 let, 10-15 let, 15-18 let. Na tři nejúspěšnější střelce v každé kategorii čeká vítězná cena v podobě přehrávače MP3, paměť Flash
a další drobné dárky.
Nejlepší střelec, který vzejde ze všech kategorií pak obdrží hlavní cenu - Cenu ostrostřelce
- v podobě dalekohledu z rukou novoměstského starosty Michala Šmardy. (odbor ŠKSV)
strana
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Nevšední zážitek – etnická hudba

Do Nového Města zavítají se svým výjimečným hudebním projektem dva nevšední interpreti - Gendos Čamzyryn a Svatava Drlíčková.
Gendos je známou postavou etnické hudební
scény. Pochází z Tuvy, oblasti na pomezí Ruska
a Mongolska. Narodil se do rodiny šamana a je
pokračovatelem této tradice. Při jeho vystoupeních je to patrné mimo jiné z používání šamanského bubnu. Skvěle ovládá techniky hrdelního
zpěvu, hry na brumly a další tradiční nástroje.
Často vystupuje společně s dalšími hudebníky
různých hudebních žánrů. Tentokráte vystou-

pí s českou muzikoterapeutkou Svatavou Drlíčkovou. Ta je známa v ČR svojí působností též
jako arteterapeut, pedagog, lektor a muzikant.
Ovládá hru na různé velmi staré hudební nástroje i techniky hrdelního a alikvótního zpěvu.
Při jejich vystoupení zazní především tradiční i současné nástroje z Tuvy a Moravy. Je
to neobvyklé a velice zajímavé spojení, kde se
nástroje a styly vzájemně doplňují a budí dojem blízkosti. Atmosféru navíc umocní prostředí evangelického kostela, kde se koncert bude
2. 6. 2011 od 19 hodin konat.

Anna K vystoupí na Nova Civitas

Tradiční novoměstské slavnosti v pátek 24.
června navštíví Anna K ( vlastním jménem Lucianna Krejcarová ). Zpěvačka se do povědomí českého publika uvedla rolí Pacholete ve hře Kytice
divadla Semafor Jiřího Suchého již v osmi letech.
Její první deska nesla název Já nezapomínám,
kde byl titulní duet s Láďou Křížkem. V poslední
době se ale o ní mluvilo ve spojitosti s rakovinou.
Původně měla v hlavě, že se to nesmí nikdo dozvědět. O vlasy přišla 14 dnů po první chemoterapii. S téměř identickou parukou, jako její vlasy,
absolvovala několik vystoupení, byl to pro ni ale
obrovský stres. Pak si ale uvědomila, že onemocnění nemůže dlouho tajit, spoléhala na své přátele, ale i fanoušky, kteří by si podle ní nezasloužili, aby jim lhala. S nemocí vystoupila na veřejnost
a svojí kampaní „Chceš žít jako já?“ se snaží ženy
přesvědčit o nutnosti včasného vyšetření prsou a
pravidelných kontrol u lékaře.		
(vrk)

Poslední týden prázdnin s Klubíčkem a přitom doma.
Využijte naší nabídky smysluplného trávení posledního volného času před nástupem do školy.
Určeno pro děti od 7 do 15 let.

POHÁDKOVÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Termín: 22. 8. – 26. 8. 2011, 9.00 – 15.00, vedoucí: Alena Sobotková
pondělí		 Tvůrčí dílna – keramické tvoření. Výroba pohádkových bytostí – draků, a také si vyrobíme zvonkohru.
úterý		Výprava - do neznáma za pohádkovými úkoly - pěší turistika.
středa		Textilní tvoření - indiánská batika, malba na textil, zdobení triček pomocí třpytivých fólií.
čtvrtek		 Mozaikování – pokaždé jinak. Vyzdobíme si pomocí barevných střípků CD, keramické kachličky i zrcátka.
pátek		Dětská pekárna - pečení cukrovinek pro mlsné jazýčky dětí v naší klubíčkovské kuchyňce.
		 Odpoledne budou probíhat hry na zahradě DDM.
Přihlášky na příměstský tábor v DDM Klubíčko, informace na tel.: 777 822 612, www.klubicko.eu, cena: 100 Kč/den.
S sebou dobrou náladu, boty na přezutí a oblečení, které je možno zamazat.
Jídlo na celý den. Možnost změn z důvodu špatného počasí.
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volný od 1.7. kauce nutná, jen slušné nabídky.
Tel.: 566 615 295, 723 267 418.

Pronajmu byt 2+1 s komorou na ul. Budovatelů, volný od dubna 2011, vratná kauce 2 měsíční nájem. Tel.: 604 538 143.

Nabízíme byt 2+kk v Novém Městě n.M.
k ročnímu pronájmu. Tel.: 724 383 550.

Koupím chatu nebo chalupu 3+1 na hezkém místě v okolí Nového Města na Moravě.
Tel. 604 269 364.
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.
Pronajmu slunný byt 2+1 v Radňovicích, zahrádka, parkovací místo. Tel.: 608 424 206.
Koupím garáž v NM. Tel.: 607 854 123.
Vyměním družstevní byt 1+0 za větší, popř.
prodám a koupím. Zn: Spěchá, prosím nabídněte. Tel.: 604 510 835.

Daruji hlínu, po Novém Městě možný i dovoz. Tel.: 723 617 228.
Pronajmu ihned byt 1+1 v klidné lokalitě Nového Města v blízkosti centra. Tel.: 605 935 521.
PRONAJMU dlouhodobě byt 3+1 na ul.Hornická. Tel.: 733 511 620.
PRONAJMU byt 2+1 v Novém Městě, dlouhodobě. Tel.: 732 257 311.
Pronajmu byt 3+1 v Novém Městě na Moravě. Tel.: 566 617 253, 732 546 576.
Prodám 4 nové péřové deky a polštáře. Levně. Tel.: 736 745 363.
Prodám dohodou el. sporák „MORI“
Tel.: 566 617 584, 732 233 921.

Nabízím k prodeji roubenku obdélníkové
zástavby s uzavřeným dvorkem o ploše 277 m2,
výměra pozemku 1740 m2. Přímý zájemce, ne
RK. Tel.: 607 280 796.

Mám zájem o koupi bytu, domu nebo pozemku v této lokalitě. Tel.: 733 668 167.

Prodám družstevní byt 3+1 ve čtyřpodlažním domě Pod nemocnicí v NMNM. Výborná
poloha, slušná cena. Tel.: 607 714 273.

Prodám pokojové garnýže,1 kus 3,45 cm,
2 kus 1,80cm. Tel.: 728 922 719.

Koupím kožené
Tel.: 777 86 23 12.

křeslo

i

poškozené.

Hledám pronájem bytu 3+1 a větší v Novém
Městě na Moravě. Může být i RD. Tel.: 739 019 971.
Pronajmu byt 1+1 s vybavením ložnice,

stomatologická pohotovostní služba
4. 6. MUDr. Rostislav Kozák,
Zahradní 271, Bystřice nad Pernštejnem,
566 552 332

5. 6. MUDr. Marie Kozáková,
Zahradní 271, Bystřice nad Pernštejnem,
566 552 332

11. 6. MUDr. Dagmar Blaháková,
Vratislavovo nám. 12, Nové Město na Mor.,
566 616 904

12. 6. MUDr. Eva Peňázová,
Vratislavovo nám. 12, Nové Město na Mor.,
566 616 900

18. 6. MUDr. Jitka Kašparová,
Nová Říše 624/2, 566 523 796

19. 6. MUDr. Olga Šejnohová,

Studentská 7, Žďár nad Sáz., 566 690 125

25. 6. MUDr. Milada Trojáková,
Zahradní 580, Bystřice nad Pernštejnem,
566 688 231

26. 6. MUDr. Tomáš Konečný,
Žďárská 73, Nové Město na Moravě,
533 618 060

další zpravodaj

Vyměním městský byt 3+1 za menší + doplatek. Tel.: 777 828 808.

Dlouhodobě zdarma pronajmu zahradu v lokalitě Svárov (směr Nová Ves). Tel.: 602 788 753.
Pronajmu byt 2+1 ve Žďáře nad Sázavou 6,
Přednádraží. Volný ihned. Tel.: 774 111 920.
Hledám garáž k dlouhodobému pronájmu.
Lokalita Nové Město na Moravě. Tel.: 736 263 362.

program Klubu seniorů
červen 2011

z matriky
narozené děti:
19. 4.
26. 4.
2. 5.
5. 5.
10. 5.

Daniel Kotovic
Jiří Libra
Ondřej Vlček
Lenka Hudečková
Jakub Mokrý

30. 4.
		
30. 4.
		

Helena Brázdová
Pavel Sláma
Jana Juračková
Jaromír Sýkora

23. 4.
27. 4.
30. 4.
6. 5.
8. 5.
10. 5.
14. 5.
17. 5.

Marie Skalníková (Nové Město, 1916)
Silvestr Dostál (Olešná, 1917)
Emilie Šišková (Hlinné, 1920)
Josef Německý (Nové Město, 1939)
Anežka Nejedlá (Nová Ves, 1923)
Ladislav Filip (Řečice, 1964)
Marie Popelková (Pohledec, 1931)
František Skalník (Pohledec, 1964)

manželství:

úmrtí:

jubilanti:

1. 5. Marie Fuksová
2. 5. Jaroslav Drdla
9. 5. František Košík
15. 5. Bohuslav Chroust
24. 5. Anna Štefánková
24. 5. Karel Šimek
28. 5. Václav Starý
4. 6. Věra Večeřová
5. 6. Jaroslav Belatka
8. 6. Růžena Harvánková
15. 6. Antonie Dostálová
23. 6. Marie Přibylová

75 let
75 let
75 let
80 let
88 let
75 let
75 let
88 let
85 let
91 let
87 let
85 let

společenská kronika

pondělí 6. 6.

Zástěrková párty
Jídelna DPS 16 hod.
Přednáška pí H. Bukáčkové z VZP na téma „Výhody
a příspěvky VZP v roce 2011“. Jídelna DPS 17 hod.
úterý 7. 6.

Okresní setkání seniorů

K poslechu i tanci hraje hudba pana Sedlaříka.
KD 14 hod
pondělí 13. 6.

Výlet do Slavkovic
prohlídka kostela a křížové cesty
Autobus z nádraží ČSAD - 13,00 hod.
od nemocnice - 13,03 hod.
pondělí 20. 6.

Petanque

Děkujeme paní ředitelce DPS Haně Janů
a sestřičkám Charity, paní Miladě Čuhákové
a Marii Vernerové, za velkou pomoc při zvládnutí naší obtížné životní situace.
Velice oceňujeme jejich laskavé a milé jednání.
S úctou Marie a Bohumil Ptáčkovi
Upřímné poděkování všem, kteří v pátek
13. 5. 2011 přišli doprovodit pana Josefa
Německého na poslední cestě. Děkujeme též
za květinové dary a slova útěchy.
Rodina Německých
Oznamujeme přátelům a známým, že dne
7. dubna 2011 zemřel v Rajhradě pan Ivo Novák, bytem Křenkova 901, Nové Město n. M.
Božena Valentová

Sraz na hřišti za DPS v 14 hod.
pondělí 27. 6.

Posezení ve včelařském arboretu
Sraz ve 14 hod. před budovou polikliniky.

Další číslo měsíčníku Novoměstska bude mít
uzávěrku ve středu 20. 6. 2011, do distribuce se
dostane 1. 7. 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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Pověsti z Novoměstska
O původu názvů:
Před dávnými lety byl na místě Petrovic veliký kus lesa a v něm mnoho skrýší. V těch skrýších
žili loupežníci jménem „Petrovští“. Loupežemi obtěžovali okolní krajiny. Obyvatelé nevěděli, jak by
se jich zbavili. Jednoho krásného dne přišel do této
krajiny rytíř se svou družinou. Vyvraždil všechny
loupežníky a jejich poklady vzal a ukryl v Mařatce.
Na památku vítězství postavil vesnici a nazval ji Petrovice.			
Petrovice, ŠP
Před dávnými časy, asi v roce tisícím po Kristu
tu byla vesnice. Byla malá a obyvatel také mnoho
nebylo. Tehdejším oblíbeným stromem byl morušový strom, který dává krásné a dobré ovoce. Jednou, když šel vesnicí panovník, zastavil si tamějšího občana a ptal se ho, jak se tato vesnice jmenuje.
Tento tázaný nevěděl, jak by odpověděl. Konečně
se s ním císař pán dorozuměl a dozvěděl se, že je
tato vesnice beze jména. Pravil, že se může jmenovat Morušovice podle stromů tu hojně pěstovaných. Jeho návrh byl přijat. Ale těžko se občanům
vyslovovalo tak dlouhé jméno, proto si je zkrátili
na Maršovice. Od toho času mají Maršovice jméno
a budou se tak jmenovat, dokud budoucí obyvatelé
nenaleznou jméno jiné a lepší. Maršovice, ŠP

Smrt a mrtví:

Nedaleko Radňovic je nevelký kopec zvaný Šibenice. Název má odtud, že tam dřív věšeli lidi.
Někdy i nevinné. Když je sundali, zakopali je do
jámy. Lidé zase chodili a ty kosti, když ztrouchnivěly, rozházeli po poli. Jedna žena ty kosti sesbírala a vzala si je domů, že je prodá. V noci ty kosti
dělaly velký hluk, takže je ráno musela zanést nazpět. Nějaký pan Gregor dal kosti sesbírat a dali je
zase do jámy, nad kterou postavili kříž, který tam
stojí dodnes.
Nové Město na Moravě, ŠP

Program kina v Novém Městě
Sammyho dobrodružství

1. června v 10 hod, animovaná komedie

Vřískot

1.června ve 20 hod, horor

Lepší svět – filmový klub
4. června ve 20 hod, drama

Fimfárum
– Do třetice všeho dobrého
Festival Sbírka motýlů,
8. června, loutková pohádka

Zkus mě rozesmát

11. června ve 20 hod, komedie

V Olešné se oběsil jeden sedlák, který se jmenoval Prášil. Po jeho smrti si lidé o něm vypravovali,
že straší. Jednou také se sešla chasa na Balabánově
kopečku a vypravovala si o oběšeném. Tu najednou
běželo do kopečku bílé hříbě, které žalostně řehtalo, a rovnou do chasy. Chasa se lekla a rozutíkala se
na všechny strany. Hříbě se pustilo za jedním mužem, který měl nejdál domů. Již ani nevěděl strachy, kde stojí, ale přece ještě přiběhl domů. Jak běžel velikou rychlostí, rozrazil dveře a na prahu se
svalil. Od té doby se nikdo neopovážil o Prášilovi
povídat.			
Olešná, ŠP

Nadpřirozené bytosti:

Obecně se také věří na „chlapíčka“, skřítka
s kopyty, který se v podobě černého kuřete líhne
z vejce černé slípky, nošené pod paží. Skřítka měli
v P. u Š. Museli mu dávat od každého jídla troje.
Jednou mu nesla děvečka 3 knedle, jednu snědla. Skřítek běhal po stavení a křičel: „Jedna knedla, druhá knedla, třetí knedlu děvečka snědla.“
A když se Š. stěhovali, aby se ho zbavili, pojednou
volal z poslední fůry: „My se stěhujem, my už tu
nebudem!“		 Maršovice, OK
Čeledín z rokytenské rychty šel v neděli ráno
k matce. Nesl k ní něco zašívat. Bydlela na Třech
Studních. Když šel zpátky, přešel kousek po hrázi
vedle Sykovce. Uviděl, jak blízko hráze plavaly dvě
kačeny. Měl hůlku v ruce, namířil na ně, jako když

chce střelit a řekl: „Bum“. Kačeny se hned srazily
dohromady a proměnily se v malého mužíčka, který začal za čeledínem utíkat. Čeledín utíkal, co jen
mohl, až přiběhl k prvnímu stavení. Je to v poli kousek od Rokytna. Běžel se tam schovat. Sedl si na lavici celý unavený, ale tam odtud už nemohl jít, museli pro něj přijet.
Jde o vodníka, lidový název je hastrman
Rokytno, ŠP
Za dávných dob žil prý v Ochoze uhlíř, který
pálil uhlí. Jednoho večera si také narovnal milíř
a o půlnoci jej šel zapálit. Když přicházel k milíři,
vidí, jak proti němu běží veliký pes s ohnivým jazykem a planoucíma očima. Když přiběhl k němu,
proměnil se ve velikého muže, který nesl v ruce
kus masa a ptá se: „Chceš maso?“ Uhlíř chvíli váhal a posléze řekl: „Chci.“ Když se na maso podíval, řekl, že je málo slané. Muž odběhl do lesa a za
chvíli se vrátil s masem osoleným. Uhlíř zase našel jinou chybu, že je málo okmínované. Muž vzal
maso a odběhl do lesa. Když se zase vrátil, řekl uhlíř, že je málo uvařené. Uhlíř se již strachoval, co
řekne, až se muž vrátí. Když se muž vracel, zakokrhal v uhlířově chatě kohout. To bylo pro uhlíře
štěstí. Najednou se ozvala hromová rána a muž se
propadl. Uhlíř se vrátil do své chaty a umínil si, že
už nikdy v noci uhlí pálit nebude.
Nové Město na Moravě, ŠP

Občanská poradna se přestěhovala
Občanská poradna je od ledna 2011 přemístěna do nových prostor, které se nacházejí v zadním traktu budovy polikliniky ( v prostorech vedle zubní laboratoře ). S čím vám můžeme pomoci?
Poskytujeme bezplatné, diskrétní, nestranné poradenství v těchto oblastech: finanční a dluhová
problematika, pracovní problematika, sociální
dávky, sociální služby, zdravotní a sociální pojištění, bydlení, rodinné a partnerské vztahy, majetkoprávní vztahy, zdravotnictví, školství a vzdělávání, ekologie, ochrana spotřebitele, základy
práva, právní systém EU, občanské soudní řízení,
veřejná správa, trestní právo, ústavní právo.
Porovnáme-li rok 2009 a 2010, došlo k velkému
nárůstu dotazů, zejména v dluhové problematice
– o 78%. Velmi často se na nás obracejí uživatelé
služby s problematikou exekuce, dluhy, neschopností splácet své závazky a také jsme nápomocni
s oddlužením. Další opakovanou problematikou
je pracovní právo. Zde řešíme možnosti ukončení
pracovního poměru, dovolenou, práva a povinnos-

ti uchazečů o zaměstnání. V oblasti mezilidských
vztahů se nejčastěji vyskytují dotazy, jak postupovat při podání žádosti o rozvod, návrh na výživné,
svěření dítěte do péče jednoho z rodičů.
Pracovnice občanské poradny jsou pravidelně proškolovány a zúčastňují se různých seminářů
s poradenskou problematikou. Občanská poradna
Nové Město na Moravě, kontaktní místo Bystřice nad
Penštejnem je jednou z pěti služeb, které poskytuje
Sdružení Nové Město na Moravě o.s. a dále je členem
Asociace občanských poraden Praha. Podrobnější informace o naší službě naleznete na webových stránkách www.sdruzeninovemesto.cz.
Provozní doba:
Nové Město na Moravě
po
8:00-12:00*
12:30-17:00
st
8:00-12:00 12:30-17:00
pá
8:00-12:00
*pouze pro objednané
Bystřice nad Pernštejnem
út
8:30-12:00 12:30-17:00
čt
8:30-12:00 12:30-16:00
Ivana Chudárková, vedoucí ob. poradny

Čertova nevěsta

14. června v 17:30 hod, pohádka

Thor

18. června ve 20 hod, fantasy

Rio

22. června v 17:30 hod, animovaná komedie

Zdrojový kód

25. června ve 20 hod, sci-fi thriller

Czech Made Man

29. června ve 20 hod, komedie
strana
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Spolupráce 1. ZŠ
s místními institucemi

V posledním březnovém týdnu proběhly na
1. ZŠ v Novém Městě na Moravě dvě zajímavé
akce v rámci výchovy k občanství, které byly
pro žáky připraveny ve spolupráci s městským
úřadem a městskou policií v našem městě.

Exkurze na městský úřad

První z nich se týkala žáků šestých tříd, pro
které Mgr. Veronika Teplá připravila pestrý
program, jenž umožnil nahlédnout „pod pokličku“ a ochutnat z nabídky činností městského úřadu. Začínali jsme ve vestibulu úřadu vědomostní rozcvičkou, kde dětem odměnou za
správnou odpověď byla malá sladkost.
První informativní zastávkou byla matrika.
Děti se dozvěděly, jak se evidují narození, úmrtí a sňatky. O těch si pak ještě více popovídaly
v obřadní síni. Poté jsme vyšli až do třetího patra, kde v zasedací místnosti žáci získali cenné informace nejen o třídění odpadů ( mimochodem
v této problematice se orientovali skvěle ), ale i o
práci dopravního odboru ( zde byli velmi aktivní
chlapci, kteří v sobě nezapřeli budoucí potencionální řidiče ). Dále zde měli naši žáci možnost

zahrát si na městskou radu. Bravurně
zvládli diskutovat na
fiktivní téma, zda ponechat či zrušit městskou policii. Hlasováním potom rozhodli
o jejím ponechání a
tím jí na dálku vyslovili uznání. Na závěr
celé návštěvy se děti
podívaly, jak se eviduje obyvatelstvo, jak funguje
internetová síť HejkalNet, a také byly některým
jedincům vystaveny cvičné cestovní pasy. Děti si
užily spoustu legrace při snímání svých tváří, otisků prstů i při podepisování.
Exkurze na městském úřadě by jistě udělala
radost i učiteli národů J. A. Komenskému, neboť tady opravdu byla škola hrou a učivo „Naše
obec“ budou žáci jistě zvládat na výbornou.
Děkujeme všem pracovníkům MěÚ za ochotu podílet se na této akci.

Besedy s městskou policií

Další již tradiční akcí byly besedy žáků všech
devátých tříd s příslušníkem Městské policie
v Novém Městě na Moravě panem Petrem Jínkem.
Hlavním důvodem jeho návštěvy bylo seznámit žáky s obsahem činnosti městské policie.
Záležitosti týkající se zabezpečování veřejného pořádku v našem městě bývají každoročně
nejpoutavějším tématem a nejinak tomu bylo

i letos. Žáci byli také seznámeni s právy a povinnostmi, které upravuje zákon a jež se bezprostředně týkají jich samotných. Kdy a kde žádat
o občanský průkaz? Proč ho nosit vždy a všude
s sebou? Do kolika let je povinností být při jízdě
na kole vybaven přilbou? V jakém čase dodržovat noční klid? Proč je zakázán prodej alkoholu
a tabákových výrobků mladším osmnácti let?
Jde jen o výčet otázek, na které již každý účastník besedy zná odpověď. Pan Jínek dále všem
objasnil rozdíl mezi přestupky a trestnými činy
a předal žákům, coby občanům, mnoho cenných
rad jak žít v souladu se zákonem.
Být řádným občanem a především slušným
člověkem musí chtít hlavně každý sám. Věříme,
že i díky spolupráci s městskou policií vedeme
naše žáky správným směrem.
Za poučné besedy městské policii děkujeme.
Mgr. Jaroslava Hnízdilová,
Mgr. Marcela Slámová. učitelky 1. ZŠ

Station Days v Novém Městě na Moravě
xe. „Nejdůležitější pro nás bylo to, co zažili studenti. Oni absolvovali řadu exkurzí na Českých
drahách a dokonce byli na týdenní akci v Bruselu, kde viděli jak Evropskou unii, tak železniční
zařízení, a nakonec to, co se naučili, přenesli na
žáky základních škol. Tím dokážou více prezentovat sebe i školu,“ hodnotí spolupráci s drahami
ředitel školy Mgr. Ivo Teplý. Velkým zážitkem
bylo pro studenty vidět přípravu výpravčích pro
dálkové řízení vlaků, návštěva zkušebny vlakových souprav nebo samotná jízda Pendolinem.
„Co akce, tak pro všechny to byl obrovský zážitek,

bylo to něco nového, co jsme ještě neviděli. Studenti mohli vidět, že ta železnice je všestranná,
od každého něco mohli pochytit a něco poznat,“
doplňuje Mgr. Edita Fialová.
Station Days pak studenti druhého ročníku
uspořádali jak pro základní školy v Havlíčkově Brodě, tak i pro žáky z Novoměstska a okolí.
Mezi návštěvníky byli i klienti centra Zdislava,
studenti si tak mohli vyzkoušet integraci s postiženými. Na jednotlivých stanovištích se nejen
žáci dozvěděli, jak to na drahách chodí, jaké jsou
předpisy a co se na drahách nesmí. (vrk)

Postup do celostátního finále!

Studenti Střední odborné školy v Novém
Městě na Moravě Bělisko navázali spolupráci
s Českými drahami. Projekt s názvem Inovativní formy spolupráce škol a firmy České dráhy
v kraji Vysočina vyšel na více jak jeden a půl milionu korun a spolufinancován byl Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem. Studenti
plnili úkoly a vyzkoušeli si něco z dopravní pra-
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Druhým místem v kraji si Základní škola Leandra Čecha vybojovala účast v celostátním finále, které se bude konat 7. června v Praze.
Krajského finále v Třebíči se zúčastnilo přes
30 škol. Naši žáci patřili k nejlepším, stáli 7x na
stupních vítězů.
Závodilo se v těchto disciplinách: sprinty,
skoky, hody, štafeta 4 x 60 m.
Naši školu reprezentovali tito žáci: Jakub
Šorm, Marta Slonková, Jan Hájek, Karolína
Špinarová, Martina Chroustová, Jakub Novotný, Simona Rausová , Jakub Zítka, Simona Rausová a Julie Svrčková.
Podali skvělý výkon, krásně reprezentovali
naše město – gratulujeme!
(ZŠ L. Čecha)

školy | zájmová sdružení strana
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Celé Česko čte dětem

podvečerní čtení na 1. základní škole
Se svojí třídou jsem se zapojila do celorepublikového projektu „Celé Česko čte dětem“.
Cílem tohoto projektu je, aby si společnost uvědomila, že pravidelné předčítání má pro emocionální vývoj dítěte a formování jeho návyku
číst si v dospělosti obrovský význam. Předčítání učí dítě jazyku, myšlení, rozvíjí jeho paměť
a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti,…
Nejde jen o čtení, ale i o společné sdílení času,
pohlazení a o pocit dítěte, že je důležité a milované a že rodič právě teď patří jen jemu.
Pozvání na 1. podvečerní čtení přijala babička jednoho z žáčků naší třídy, 2. podvečerní
čtení bylo operní, protože nás navštívil operní

zpěvák Jakub Pustina. 3. podvečerní čtení bylo
tentokrát s paní spisovatelkou Pavlou Skálovou, která získala Zlatou stuhu 2007 za literární část knihy Malostranská psí zima. Paní Skálová dětem přečetla první kapitolu z této knihy
a poté následovala beseda. Byl to velice milý
a příjemný podvečer.
Zatím poslední 4. podvečerní čtení bylo
v duchu „tajemna a čarodějna“. Proběhlo v pátek 29. dubna 2011 a nikdo do poslední chvilky nevěděl, kdo že nám to přijde předčítat. Sice
menší dohady mezi dětmi proběhly, ale ty nakonec došly k závěru, že čarodějnice přeci neexistují, a proto to čarodějnice určitě být nemůže. Netušily, jak moc se mýlí!
Nedočkavci se už v 16.25 hod. začali scházet ve
2.A. Že jich ale přišlo! Děti si posedaly do kroužku
na koberec okolo STROMU ČARODĚJNIC. Rodiče, babičky a vůbec všichni, kteří děti doprovodili,
se usadili na židličkách a lavicích. Nejprve děti dostávaly otázky, které se týkaly čarodějnic, zvyků
a pověr. Kdo správně odpověděl a dodal si odvahu, mohl si sáhnout pro dárek do čarovného pytlíčku. Společně jsme si zazpívali čarodějnickou
písničku.
Z druhého čarovného pytlíčku si děti vylosovaly čarodějnice, kterým vymyslely jména a
pověsily je na STROM ČARODĚJNIC. A to už nastal ten pravý čas, abychom pozvali našeho hosta. Jaký údiv byl všech přítomných – nejenom
dětí - když uviděli, kdo do třídy vchází! Naše
pozvání totiž přijala hadí čarodějnice Morgana

Asociace daltonských škol
slavila 15. výročí
A slavila ve velkém –
mezinárodní daltonskou
konferencí. Byli zde zástupci z Holandska, Německa, Polska, Španělska,
Rakouska, Maďarska, Slovenska a delegace ze Senegalu.
Pro naši školu měla
tato konference obzvlášť
význam, neboť jsme vyslali dvě lektorky – Mgr.
Ladislavu
Kachlíkovou
a Mgr. Martinu Svrčkovou. Poprvé za osm let jsme mohli vést odborný seminář a přednášet o realizaci Daltonu na
1. stupni naší školy. Seminář měl název „Krok
za krokem v Daltonu“ a zúčastnily se ho nejen
učitelky, ale i ředitelky škol.
Pokud již někdo přednášel, tak ví, že úspěšnost lektora se pozná podle toho, zda posluchači
z přednášky odchází předčasně nebo nervózně
sledují hodinky, kdy už bude konec. Nás velice potěšilo, že jsme při seminářích diskutovali
s účastníky ještě dlouho po jejich skončení.
Možnost hospitace v daltonských blocích
strana
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nabízíme všem učitelům, kteří mají zájem
o změnu starých, zajetých způsobů práce ve výchovně vzdělávacím procesu.
Druhý den konference jsme se rozjeli do brněnských škol, podívat se, jak daltonské vyučování probíhá v praxi. Celé dopoledne jsme pečlivě
naslouchali, porovnávali a předávali naše zkušenosti dál. Nezbývá než podotknout, že úroveň
naší školy, co se týká kvality vytvořených daltonských materiálů i vybavení školy, vysoce převyšuje některé z těch, které jsme viděli.
Základní škola na ul. Leandra Čecha

se svým mazlíčkem, která přečetla posluchačům pohádku od O. Preusslera z knihy „Malá
čarodějnice“. Hadí společnice se ovíjela okolo
jejího těla, zkoumala křeslo, poblíž sedící děti
a občas i zasyčela. Po ukázce z knihy se děti dozvěděly něco ze života hadů a zjistily, že hadí
čarodějnice Morgana je vlastně hroznýš královský. Odvážní si ji mohli pohladit a za svoji odvahu dostali od čarodějnice kamínek nerostu.
A pak že čarodějnice neexistují!
Květnové čtení bude trošku jiné, protože nebude podvečerní, ale bude probíhat dopoledne
v hodinách čtení. Naše pozvání přijaly maminky dětí z 2.A. Všichni se už moc těší, co si pro
nás připraví.
A úplně poslední letošní podvečerní čtení
proběhne 10. června a za dětmi přijde se svými
loutkami a pohádkou Jan Hrubec.
Mgr. Jaroslava Truksová
učitelka 1. ZŠ v Novém Městě na Moravě

Prázdniny u počítače
Snem každého teenagera je strávit celé prázdniny u počítače. Tento sen může dětem alespoň
částečně splnit 30. ročník Letního soustředění
mládeže LSM 2011. Pořádá ho Hifiklub Žďár nad
Sázavou a DDM Bystřice nad Pernštejnem a koná
se od neděle 3. 7. 2011 do soboty 16. 7. 2011.
Soustředění
umožňuje dětem a mládeži
ve věku od 10 do
20 let realizovat
své sny v oblastech programování, 3D grafika,
video, fotografie
a elektronika.
Pod vedením zkušených lektorů získají účastníci LSM 2011 nové vědomosti a dovednosti a ty
pak využít v praxi. Na konci soustředění se každý může pochlubit výsledkem své práce ať už
v podobě vlastního programu, 3D obrazu nebo
animace, filmu či elektronického výrobku.
Ovšem nejen učením jsou účastníci živi. Štěpánov nad Svratkou, kde se soustředění odehraje, nabízí totiž skvělé možnosti pro sport,
výlety a další volnočasové aktivity.
Pokud tedy chcete strávit prázdniny aktivně, neváhejte a přihlaste se na
www.lsmstepanov.cz.
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Rokytno se představuje
Rokytno je jednou z devíti místních částí
Nového Města na Moravě. Osudy naší obce jsou
s Novým Městem dlouhodobě spojeny, nebylo
tomu ale tak vždycky.
Nejstarší zprávy o obci pochází z roku 1348,
kdy patřila Jimramu z Kamene. Jeho sídlo známe dnes spíše pod názvem Zubštejn. Společnou
historii s Novým Městem začalo Rokytno psát
až v roce 1500, kdy už obě zmíněné obce patřily pánům z Pernštejna. A spolu už Rokytno a
Nové Město v podstatě zůstaly.

Současné Rokytno se snaží s pět kilometrů
vzdáleným městem držet krok. I tady se buduje a opravuje, ovšem investice jsou podstatně
nižší.
V poslední době se bohužel někteří skalní
Novoměšťáci pozastavují nad rozdělenými rozpočty. Možná to bude jejich neinformovaností
a tak bychom nevraživé narážky rádi uvedli na
pravou míru.
Ty tam jsou naštěstí doby, kdy jsme museli
doslova žebrat o dvacet tisíc korun na opravu
chodníku. Nebo když se náš velký bratr, tedy
Nové Město na Moravě, rozhodl prodat majetek obce - bývalou školu, kterou si kdysi místní postavili v akci „Z“. Z více než dvou milionů korun, které tehdy město utržilo, se zpět do
Rokytna nevrátila ani koruna. To byl jeden z
hlavních důvodů, proč jsme žádali jiné finanční
uspořádání.
Ani dnes nejsme spokojeni úplně, přestože se
naše situace podstatně
zlepšila, za což opravdu děkujeme. Možná by
se mnozí Novoměšťáci
podivili, co všechno se
místním částem celkově
z rozpočtů strhává. Alespoň pár čísel pro ilustraci
– na Informační centrum
v Novém Městě na Moravě dáváme ročně více než
235 tisíc korun. Přes 587
tisíc korun přispíváme na
kulturu (opravdu v tom
nejsou započítané výdaje
na naše dětské dny a zá-
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bavy, ty si financujeme sami). 885 tisíc korun
jde na provoz Městské policie, která se na místních částech v podstatě objeví párkrát do roka.
Je nám jasné, že kdyby jezdila častěji, že by se
její existence prodražila, a proto neremcáme a
platíme. A 9 milionů 330 tisíc korun – to je náš
roční příspěvek na provoz Městského úřadu.
To je ale pouze malá část našich výdajů uváděná pouze pro informaci, že místní části nežijí z
Nového Města na Moravě a nezneužívají jeho
dobroty, jak se mnozí Novoměšťáci domnívají. Rozpočet se dělí podle počtu obyvatel, takže například Studnice
doplácí na svoji kouzelnou malost a nemají po
zaplacení nutných nákladů ani možnost nějak zvelebovat svůj majetek. I proto se ostatní
místní části dobrovolně
zříkají každá deseti tisíc v jejich prospěch. Jen
pro upřesnění: samotné
Nové Město se na příspěvku nijak nepodílí,
i když by to určitě v tak
rozsáhlém rozpočtu nebylo ani znát.
Výše uvedený odstavec rozhodně není žádné stěžování, jenom bychom chtěli některé věci
uvést na pravou míru. Možná by taky nebylo na
škodu, kdyby se Novoměšťáci občas přijeli podívat k nám, na vesnici. Máme tu co nabídnout
- pro romantické duše nádhernou přírodu, pro
děti nové hřiště, pro milovníky zimních sportů
spoustu běžeckých tras a příhodná místa pro
snowkiting a pro všechny ostatní i několik letních akcí, na něž bychom všechny rádi pozvali:
V Rokytně je to především Dětský den, který pořádáme 4. června od 14 hodin na výletišti
Obůrka. (Možná by stálo za zmínku, že právě
zde máme nově vybudované sociální zařízení).
Dětský den bude opět ve spolupráci s DJ Davidem a těšit se můžete i na projížďky bryčkou.
18. června se na stejném místě ve 20 hodin představí Zuberská šestka. Taneční zábava pod širým nebem se bude
konat i 2. července, také ve
20 hodin. Tentokrát hraje a
zpívá Arzenal. Stejná skupina, stejné místo a stejný
začátek, ale s jiným datem
– Arzenal znovu na Rokytně
6. srpna.
Poslední pozvánka je neméně zajímavá. Už potřetí se Obůrka stane dějištěm
Rokytenské
harmoniky.
Sraz harmonikářů, který by
měl letos být s mezinárodní
účastí, se uskuteční 17. července. Tak se nenechte pobízet a přijďte se k nám podívat.
Helena Zelená Křížová

Dobrovolní hasiči
trénovali na Studnicích
Cvičení tří sborů dobrovolných hasičů se
o víkendu odehrávalo v nejvýše položené obci
na Vysočině. Své znalosti a také rychlost při
zásahu si sem přijeli prověřit hasiči z Kuklíku
a Rokytna a nechyběli ani domácí – dobrovolníci ze Studnic.
Snad největší překvapení zažívali pulci
v místním rybníčku, když jim najednou v jejich
domově začalo spokojeně vrnět ponorné čerpadlo. A podobně, jako už zmínění pulci, byly vyjevené děti z brněnské mateřské školy, které zde
právě trávily chvíle odpočinku v přírodě. Obdivně pozorovaly dobrovolné hasiče při práci, a
když se nakonec i ony mohly zúčastnit hasičského cvičení a vyzkoušet si na vlastní kůži jaké to
je hasit, byly dokonale šťastné. Však budou mít
taky doma co vypravovat. O tom, jak se najednou ozvaly sirény, dorazila hasičská auta s houkačkou, z nich vyskákali chlapi v uniformách,
vytáhli stříkačky, rozmotali hadice... Byl to prostě zážitek, na jaký se hned tak nezapomíná.
Helena Zelená Křížová

Program v místních částech
Rokytno

4. 6. od 14 do 18 hod

Dětský den s DJ Davidem
od 20 hod

Zuberská šestka
výletiště Obůrka

Petrovice

8. 6. od 8 hod

Okresní kolo požárních družstev
areál SOU v Petrovicích

Jiříkovice

25. 6.
tradiční start prázdnin na téma:

„Na divokém západě“

Start po skupinkách v pětiminutových intervalech z
hřiště od 14.30. do 15.30 hodin. Na závěr ukázka
vrhání nožem a malé občerstvení.

místní části strana
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Divadelní festival již popáté,
zase o něco barevněji

Dopravní omezení při Masters 2011

Od čtvrtka 23. do neděle 26. června 2011 se
Dříve než do našeho kraje definitivně vstou- uskuteční již popáté ve Žďáru n. S. a jeho okopí léto a my se rozjedeme užívat si slunce lí Mistrovství Evropy v silniční cyklistice MASa krásného počasí do celého světa, proběhne TERS 2011, kterého se zúčastní v 6 kategoriích
v našem městě již pátý ročník divadelního fes- žen a 9 kategoriích mužů na 500 závodnic a zátivalu Sbírka motýlů. Akci tradičně pořádá ob- vodníků z 20 zemí Evropy.
V pátek 24., v sobotu 25. a v neděli 26. červčanské sdružení Lysina lenina, letos ve spolupráci se ZUŠ Jana Štursy, Horáckou galerií, na absolvují závodníci každý den v době od
Gymnáziem Vincence Makovského a Novo- 9:30 do 13:00 hodin závod jednotlivců na okruměstskými kulturními zařízeními. Festival byl hu dlouhém 27 km. Trasa okruhu vede:
START - Žďár n.S., ul. Studentská, ul. Wonpodpořen z prostředků Nového Města na Moravě a Nadace Život umělce. Oficiální záštitu kova - Vysoké - Počítky - Sklené - Tři Studně
nad festivalem přijal hejtman kraje Vysočina, - Vlachovice - Nové Město n.M. - Radňovice MUDr. Jiří Běhounek. Jak už víte, letošní setká- Žďár n.S., ul. Novoměstská, ul. Neumannova
ní s profesionálními divadly proběhne od 9. do
11. června a má podtitul Rio de Teatro.
Než se městem rozletí barevní divadelní motýlové, můžete se naladit
ve středu 8. června v kině filmem Fimfárum 3. Zahájení festivalu už se
ponese v duchu karnevalového veselí. Během čtvrtečního zahajovacího
ceremoniálu zaplní Vratislavovo náměstí průvod alegorických vozů, různých masek, maškar, zvuků a hudby. Půjde o soutěžní přehlídku nejnápaditějších kostýmovaných skupin, jejíž vítězný tým získá vstupenky na
představení Škola základ života v Městském divadle Brno. Toto divadelní
zpracování slavné filmové komedie získalo před nedávnem titul „Komedie roku“ na pardubickém Grand festivalu smíchu. Máte-li i vy zájem se
do boje o lístky na tuto veselohru zapojit, není nic jednoduššího než sehnat max. desetičlennou skupinu lidí, vymyslet a vytvořit originální karnevalové seskupení a přihlásit se do večerního průvodu (pište na sbirka.motylu@gmail.com). Perličkou na závěr zahajovacího ceremoniálu
bude vzrušující fireshow na Vratislavově náměstí. Ještě před tím se ovšem budete moci zdarma zúčastnit tvůrčích dílen v prostorách nádvoří
Horácké galerie.
Více si přečtete na noviny.nmnm.cz
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CÍL - Žďár n.S., ul. Studentská.
Z důvodu konání závodu jednotlivců platí
v době od 9:00 do 13:30 hodin:
a) na ul. Studentská úplná uzavírka pro veškerou dopravu,
b) na trase okruhu částečná jednosměrná
uzavírka pro veřejnou dopravu.
Veřejná doprava po trase okruhu bude možná pouze po směru jízdy závodníků, proti směru
jízdy závodníků nikoliv!! Pro linkové autobusy
částečná jednosměrná uzavírka na trase okruhu
neplatí. Ve směru ze Žďáru n.S. do Nového Města n.M. povede objízdná trasa přes Mělkovice,
Veselíčko, Slavkovice.
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PIZZA FILISTO oznamuje všem váženým zákazníkům
znovuobnovení výroby a prodeje pravé italské pizzy (toskánská receptura).
Služby jsme rozšířili o

ROZVOZ PIZZY ZDARMA
po Novém Městě na Moravě a okolí (okruh 5 km)

Pizzu lze koupit i přímo v provozovně na adrese: Vratislavovo náměstí č.13 (pod poliklinikou),
kde můžete pizzu zkonzumovat, či si ji odnést domů.
Zároveň si můžete zakoupit i domácí houskový knedlík naší výroby).
Pizza vyrobená podle italské receptury:
1. Margherita (drcená rajčata, mozzarella, bazalka)
2. Cotto, Fungi e Mozzarella (drcená rajčata, šunka, žampiony, mozzarella)
3. Niva con olive nere (drcená rajčata, niva, černé olivy, mozzarella)
4.Cotto e mozzarella (drcená rajčata, šunka, mozzarella)
5. Niva e asparagi (drcená rajčata, niva, mozzarella, chřest)
6. Niva e cotto (drcená rajčata, niva, šunka, mozzarella)
7. Hawai (drcená rajčata, mozzarella, šunka, ananas)
8. Quattro formaggi (drcená rajčata, mozzarella, uzený sýr, niva, hermelín)
9. Funghi (drcená rajčata, mozzarella, žampiony)
10. Filisto (drcená rajčata, šunka, mozzarella, žampiony, niva)
11. Niva e ananas (drcená rajčata, mozzarella, niva, ananas)
12. Quattro stagioni (drcená rajčata,mozzarella,šunka,chřest,žampiony, olivy)
13. Tonno (drcená rajčata, tuňák, mozzarella)
14. Tonno e cipolla (drcená rajčata, tuňák, olivy, cibule, oregáno)
15. Prosciutto cotto e panceta (drcená rajčata, šunka, slanina, mozzarella)
16. Prosciutto cotto e panceta e mais (drcená rajčata, šunka, slanina, kukuřice, mozzarella)
17. Salame piccante (drcená rajčata,chilli omáčka,pikantní salám,mozzarella)
18. Spinaci (drcená rajčata, špenát, česnek, vejce, mozzarella)
19. Spinaci e panceta (drcená rajčata, špenát, česnek, slanina, mozzarella)
20. Frutti di mare (drcená rajčata, mořské plody, mozzarella)
21. Mexicana (drcená rajčata, mozzarella, masové ragú, cibule, feferony)
22. Venezia (drcená rajčata, mozzarella, šunka, kuřecí maso, hermelín)
23. Vegetariana (drcená rajčata, mozzarella, čerstvá rajčata, olivy, žampiony)
24. Siciliana (drcená rajčata, mozzarella, ančovičky, olivy)
25. Carminio (smetana, mozzarella, šunka, čerstvá rajčata, parmazán)
26. Monte Negro (drcená rajčata, mozzarella, prosciutto crudo, slanina)
27. Bianco (smetana, mozzarella, šunka, hermelín, olivy)
28. Chef (drcená rajčata, mozzarella, vepřová panenka, slanina, špenát)
29. Pollo (drcená rajčata, mozzarella, kuřecí kousky, cibule, zakysaná smetana)
30. Mascarpone e prosciutto crudo (drcená rajčata, mozzarella, mascarpone, prosciutto crudo)

150g/250g/600g
51/85/145 Kč
63/105/179 Kč
63/102/173 Kč
63/102/173 Kč
63/102/173 Kč
67/110/192 Kč
69/115/196 Kč
69/115/196 Kč
63/105/179 Kč
69/115/196 Kč
69/115/196 Kč
73/122/207 Kč
70/122/215 Kč
75/125/220 Kč
70/112/184 Kč
65/109/185 Kč
65/109/185 Kč
62/103/175 Kč
62/108/184 Kč
75/125/213 Kč
75/125/213 Kč
81/135/230 Kč
65/109/185 Kč
81/135/230 Kč
82/138/235 Kč
87/145/247 Kč
77/129/219 Kč
83/139/236 Kč
81/135/230 Kč
87/145/247 Kč

SUPER AKCE!
každé pondělí a středa,

14 -17 hod.,
Pizza číslo 2 – 21

90,-

Pochoutka k pivu a vínu: Kapsa se zelím a uzeninou (300g) za 45 Kč
Za ingredienci navíc – maso, uzenina, sýr 8/15/30 Kč, ostatní 5/10/20 Kč (dle velikosti pizzy).
Mozzarellu lze na přání zákazníka nahradit eidamem.
Pizza krabice dle velikosti pizzy 8/10/25 Kč.
Pizza je velikosti 25cm(150g), 32cm(250g), 50cm(600g).
Rozvoz po Novém Městě n M. a obcích do 5 km ZDARMA
(mimo Nové Město n. M. nad nad 5 km vezeme objednávku nad 200 Kč)

Při objednávce

3 pizz (250g) 4 pizza ZDARMA!!!

pondělí – čtvrtek
pátek – sobota
neděle

Pro objednání tel.: 732 363 676
strana
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10,30 – 20,30 hodin
10,30 – 22,00 (dle zájmu i déle)
10,30 – 20,30 hodin

www.pizzabystrice.xf.cz
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STEADYNETs.r.o.
levný, rychlý, stabilní internet

Připojení k internetu

levně - od 290 Kč/měsíc vč. DPH
rychle - až 10 Mb/s
stabilně - profesionální servis
bezdrátově - pronájem zařízení ZDARMA

Prodej, servis, montáž
digitální satelitní TV

V případě zájmu volejte:

561 110 401, 724 734 183

nebo pište: info@steadynet.cz

Můžete nás také navštívit:

Masarykova 197 (u Kozů) - boční vchod
592 31 Nové Město na Moravě

Provozní doba:

út: 8-12h, 13-17h
čt: 8-12h, 13-17h

www.steadynet.cz

kompletní ceník a podrobné informace k tarifům na:
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