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Kronika města je veřejně přístupný doku-
ment. Listovat ve starých spisech sice může být 
příjemné, někdy až romantické, ale v dnešní 
moderní době, kdy do vyhledávače intenetu za-
dáte jedno slovo, dost nepohodlné. S nápadem 
přepsat kroniku přišla Kulturní a společen-
ská komise. Konkrétně předsedkyně komise  
Bc. Eva Kulková a tajemnice komise  
Mgr. Veronika Teplá.

Co bylo impulsem pro přepis kroniky?
E.K.: „Nápad vzešel trošku ode mě. Když 

jsem psala diplomku, tak mě mrzelo, že přístup-
ný dokument, který leží na úřadě a může do něj 
každý nahlídnout, tak si musí složitě domlouvat 
schůzku.“

V.T.: „Je to jeden z cílů Kulturní a společen-
ské komise. Chceme, aby si mohl kroniku každý 
stáhnout z internetu a libovolně v ní listovat.“

A neochudíte čtenáře o tu původní podo-
bu kroniky? 

E.K.: „Právě že ne. Kronika bude jak přepsa-
ná textově, ale bude na webu i v oskenované 
verzi. V textové části si mohou čtenáři „vygoo-
glovat“ svoje jméno, část města apod. A v té na-

Nové Město přepisuje kroniku
skenované verzi si mohou prostřednictvím po-
čítače v kronice listovat. O tu původní podobu 
kroniky tak rozhodně nepřijdeme.“

V.T.: „Prostřednictvím Unie rodičů při novo-
městském Gymnáziu jsme u nadace Via, která 
má podporu banky ČSOB, podali grant. Získali 
jsme 70%  a to díky tomu, že chceme zapojit co  
největší počet občanů.“ 

Kroniku tak může přepisovat kdokoli?
V.T.: „Děti, dospělí, opravdu kdokoli, není to 

vůbec omezené, ani nemusí být v Novém Měs-
tě,  máme už i nejdále přepisujícího z Ameri-
ky. Dokonce tam budou takové ankety jako „za 
svou babičku přepíšu list kroniky“, „přepisujte 
za svoje batole“  nebo „než půjdu na pařbu, tak 
přepíšu list kroniky“.“ 

Přepisovatelé budou někde uvedeni?
V.T.: „Každý, kdo přepíše list, bude uveden  

v záhlaví, takže to má i takový odkaz do  
budoucnosti.“

E.K.: „Kdo přepíše nejvíc stran, bude nějak 
odměněn a i průběžně budou v Novoměstsku 
zveřejňovány údaje nejlepších přepisovatelů.“ 

(pokračování na straně 3)

Nové Město se zapojilo do projektu, který 
má za cíl vtáhnout občany do rozhodování sa-
mospráv. O to už se město snažilo několikrát, 
ale skončilo to na střetu vulgárních názorů. 
„Celé to je postaveno na konceptu systému Val-
ma finského města Tampere, který obdobným 
způsobem vtahuje lidi do rozhodování. Dokonce 
jsou připomínkované i národní zákony Finska,“ 
říká vedoucí IT oddělení Zbyněk Grepl. 

Kraj Vysočina se v rámci projektu eCitizen 
II rozhodl spustit službu přizpůsobenou míst-
ním podmínkám a určenou ke snadnému využi-
tí všemi obcemi Vysočiny, které o službu projeví 
zájem. Každá obec v rámci platformy získá svou 
vlastní verzi služby, která se může od ostatních 
např. graficky odlišovat, ovšem samotný systém 
je pro všechny obce jednotný a je zatím provo-
zován na krajských serverech, což významně 
snižuje celkové náklady na provoz. Místní samo-
správa tak vstupuje do systému, kam jsou vklá-
dána témata, kde má občan možnost se zaregist-
rovat a připojit svůj komentář. Většinou se jedná 
o témata, ke kterým chce město vést veřejnou 
diskuzi. Veškeré komentáře pak mohou být jako 
podklad pro zastupitelstvo města. Občan má 
možnost anonymně zveřejnit svůj názor, který 

Váš názor
Začátek školní výuky 
- pro některé moc brzo

V Novém Městě na Moravě se chodí do ško-
ly už v 7:30, řada rodičů si přeje, aby byl začátek 
vyučování posunut na 8:00. A to nejlépe ještě od 
září tohoto roku. Začátek školní výuky je ve vět-
šině školách v kraji, také v osm hodin. „Nejhorší 
situace je pro naše děti v zimních měsících, kdy 
je velmi brzké vstávání dětí velmi nepříjemné. Na 
školách mi bylo sděleno, že je situace nastavená z 
důvodů autobusových spojů, aby děti, které do-
jíždějí z okolních vesnic, nečekaly dlouho ráno na 
výuku,“ říká jeden z rodičů Pavel Svoboda, který 

předal podklady i redakci Novoměstsko. Z nich 
vyplývá, že situace brzkých autobusových spojů 
se týká asi dvou okolních vesnic, kdy děti z obce 
Hlinné a Olešné přijíždějí v 6:57. Ostatní děti pak 
přijíždějí mezi 7:05 až 7:20. V zimních měsících, 
ale stejně výuku stíhají tak tak kvůli zpožděným 
spojům. 

Obavy rodičů potvrzují i někteří lékaři. Brz-
ké vstávání není pro děti ideální, neodpovídá 
objektivním zdravotním potřebám rostoucího 
dítěte. 

„Výhodou v pozdějším začátku výuky vidím 
i to, že by se ulehčilo odpolední školní družině.  
Děti ze škol jsou brzy doma, a pak nemusejí do 
družin,“ udává jako další argument rodič Pavel 
Svoboda.

Problémem už se začalo zabývat i vedení měs-
ta. „Potřebujeme zjistit, jaký je převažující názor 
rodičů a jaké jsou možnosti změn v jízdních řá-
dech. Od září asi ke změně nedojde, ale pokud o to 
rodiče stojí, tak změnu rád podpořím,“ zhodnotil 
současné možnosti starosta Michal Šmarda. Je 
škoda, že s návrhem řešení problému nepřišli ro-
diče dřív než v měsíci červnu. Řešení se tak bude 
muset ještě na nějakou dobu odložit.   (vrk)

Mělo by město přistoupit k regulaci hazar-
du? Měli bychom přijmout radikální řešení a 
zakázat herny na území celého města? Nebo 
bychom měli ochránit především děti a mlá-
dež, vykázat herny z centra města a zachovat je 
v okrajových částech? Nebo máme především 
respektovat svobodu podnikání, investovat do 
prevence a spolehnout se na to, že problém ha-
zardu vyřeší trh?

1. Hazard mi nevadí, město by se nemělo 
plést lidem do podnikání. Proč pořád něco ome-
zovat? Stačí, když bude kontrolováno dodržo-
vání zákazu vstupu mládeže do 18 let.

2. Herny by se měly vymístit z některých čás-
tí města. Vadí mi herny blízko škol, hřišť a dal-
ších zařízení, kde jsou děti. Ať si provozovatelé 
podnikají, ale jen ve vybraných lokalitách, kde 
nikomu nevadí.

3. Hazard je zlo, které škodí, a měl by být vy-
mýcen úplně. Podporuji proto zákaz heren  
a všech podobných zařízení na celém území města.

4. Je mi to úplně jedno a ankety na toto téma 
mě otravují.

Hlasujte na webových stránkách  
http://noviny.nmnm.cz, nebo osobně v Měst-
ské knihovně.

se ale zveřejní jen správcům, aby byla zachována 
ochrana osob. Zda bude názor veřejně prezento-
ván, o tom si mohou i občané rozhodovat sami. 
Správci budou pracovníci samosprávy, kteří jsou 
kompetentní se k danému problému vyjadřovat. 
„Když se to celé vyhodnotí a sumarizuje, tak my 
skutečně víme, co si lidé ve městě myslí. Je to způ-
sob komunikace, který když bude fungovat, tak 
si myslím, že by se radnice neměla dostávat do 
příkrého rozporu s názory obyvatel,“ doplňuje 
podporu projektu starosta Michal Šmarda. Už 
nyní můžete na stránkách www.vas-nazor.cz 
diskutovat na aktuální témata. (vrk)
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významná červencová výročí

výsledky ankety z minulého čísla:

67%

20%
13%

Proč se vlastně odpady třídí? Proč to mám 
dělat? Jaký to má smysl? Toto jsou jedny z nej-
častěji kladených otázek k problematice naklá-
dání s odpady. Již osmým rokem je realizován 
společný projekt kraje Vysočina a obalové spo-
lečnosti EKO-KOM a.s., jehož součástí je infor-
mační kampaň. V rámci projektu jsou pořizová-
ny barevné kontejnery na tříděný odpad, jsou 
pořádány odborné semináře a venkovní akce 
pro veřejnost. Část kampaně bude zaměřena na 
podporu vyšší zapojenosti obyvatel do třídění 
odpadů.  V kraji přibývají nově červené nádoby 
na vyřazené elektrozařízení a baterie, je pod-
porován oddělený sběr bioodpadu. Cílem kraje  
a obcí Vysočiny je vytvořit efektivní systém na-
kládání s komunálními odpady, zajistit dostup-
nost systému třídění pro občany, což přispívá 
ke snižování produkce směsných odpadů, které 
skončí na skládkách. Cílem projektu ISNOV je, 
aby odpad, který již nelze využít pro recyklaci, 
byl využit na výrobu elektrické energie a tepla. 
Děkujeme, že třídíte!

Názor odborníka: Kraj Vysočina patří dlou-
hodobě mezi kraje, které dosahují nadprůměr-

6. 7. 1861    
narodil se v Jimramově ing. Emil Mašík
prof. na VUT v Brně, odborník na stavby silnic, 
železnic a tunelů, 150. výročí narození 
(zemřel 29. 7. 1925 v Brně)

6. 7. 1986     
zemřel ve ŽnS Vladimír Šacha 
učitel, básník a spisovatel, 25. výročí úmrtí 
(narozen 11. 7. 1903 ve ŽnS)

6. 7. 1921    
narodil se v NMnM  ing. Vladimír Hájek
specialista VŠ vojenské ve Vyškově, syn  Hynka 
Hájka, 80. výročí narození
(zemřel 30. 11. 2000 ve Vyškově)

27. 7. 1911 
zemřel v NMnM Leander Čech
1. ředitel novoměstské reálky (1894-1911),  
významný literární kritik, 100. výročí úmrtí                    
(narozen 27. 2. 1854 v Cetorazi)

ných výsledků v třídění papíru, plastů, skla, 
nápojového kartonu a kovů. Průměrnému 
obyvateli kraje se v roce 2010 podařilo vytřídit 
54,8kg těchto využitelných odpadů, což je téměř  
o 3 kg více, než činí průměr celé republiky. Na-
víc tento výsledek znamenal oproti roku 2009 
další nárůst výtěžnosti tříděných odpadů na 
jednoho obyvatele o 15%. Tento výsledek se 
podařilo dosáhnout především díky aktivnímu  
a odpovědnému přístupu většiny obyvatel kra-
je. Z výsledků průzkumů veřejného mínění vy-
plývá, že 83 % všech obyvatel kraje již odpady 
třídí, zdůraznila RNDr. Jana Krčmářová, oblast-
ní manažerka spol. EKO-KOM, a.s.. 

Mezi naše hlavní cíle v oblasti řešení pro-
blematiky nakládání s odpady patří  vytvoře-
ní uceleného systému nakládání s jednotlivý-
mi složkami komunálního odpadu, vytváření 
podmínek pro ekonomické nakládání s odpady  
v rámci nastaveného systému nakládání s od-
pady, což má kladný dopad na celkové náklady 
na systém a výši poplatku pro občany.

Krajský úřad kraje Vysočina
Marcela Kratochvílová, odbor ISM

Třídíme a třídíme dobře 
– Vysočina je opět nad průměrem ČR

Lesní škůdce lýkohub smrkový  
v rukou odborníků a studentů

Česká zemědělská univerzita v Praze se pro-
střednictvím článku v Novoměstsku z pod-
zimního čísla 16 (21. října) dozvěděla o výskytu 
lýkohuba smrkového. Brouk z čeledi kůrovco-
vitých napadl v našem městě několik stromů. 
Tento druh má velmi dobře vyvinutou schop-
nost šíření. Délka jednoho vývojového cyklu  
v našich podmínkách bude trvat přibliž-
ně rok, přičemž každá samice nakla-
de více než 100 vajíček. Je tedy ve-
lice pravděpodobné, že dojde  
k odumření postižených stromů a po-
stupnému napadení dalších zdravých 
jedinců v okolí. Muselo se tedy začít s ká-
cením. 

Z pokáceného smrku stříbrného  
v zástavbě lokality pod nemocnicí si část napa-
deného kmene odvezli pracovníci z České ze-
mědělské školy v Praze. „Chtějí si dopěstovat 
dospělé brouky v laboratorních podmínkách 
a provést výzkum možné biologické ochrany,“ 
říká správce lesů a veřejné zeleně Ing. Bohu-
mil Dostál. 

„Z lokality byly odebrány čtyři výřezy z jed-
noho stromu o délce 0,5 m, které byly založe-
ny do laboratoře do fotoeklektorů. Dochovaní 
brouci budou studováni ohledně patogenů, nic-
méně nelze předpokládat, že infekční nákaza je 
natolik vysoká, aby způsobila zhroucení místní 
populace.“ Uvádí ve své zprávě Doc. Ing. Ja-
roslav Holuša, Ph.D. z katedry Ochrany lesa  
a myslivosti. Novoměstský správce lesů a zele-
ně doufá, že lýkohub smrkový nenapadl další 
okolní dřeviny, postižených stromů jsou teď 
téměř dvě desítky.    (vrk)

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 30.06.2011 od 07:30 do 16:30
Nové Město na M. Nové Město na Moravě, Maršovice
Vypnutá oblast: lokalita nových RD Nad městem a okolí, Maršovice 

– areál bývalého Agrozetu (Stavospol, Moreau Agri, TR STYL,....), trafo-
stanice Koupaliště, oblast Zahradníkův kout

Dne 18.07.2011 od 07:30 do 14:30
Nové Město na M. Nové Město na Moravě
Vypnutá oblast:  u. Vlachovická vč. zastávky ČD (restaurace)

Děkujeme Vám za pochopení.  E.ON Česká republika, s.r.o.

Nejrozumnější je otvírat nové třídy ve měs-
tě. Do vesnických školek se hůř dojíždí a lidem to 
zbytečně komplikuje život. (67%) 

Školky v Pohledci a Slavkovicích mají tradici a 
zaslouží si rozšíření. Když se někomu nechce dojíž-
dět, tak asi zase tak moc školku nepotřebuje. (20%) 

Žádné nové třídy nejsou potřeba. Míst bylo 
dost a nová jsou zbytečná. Ti, na které nezbylo 
místo, školku stejně nepotřebovali. (13%)

Anketa na téma počtu míst v mateřských 
školkách a jejich umístění vzbudila nečekaný 
zájem čtenářů. Je vidět, že se jedná o téma, které 
vzbuzuje velké emoce a je pro lidi jedním z nej-
důležitějších. Naprostá většina účastníků anke-
ty pak odmítá nadbytečné dojíždění a preferuje 
školky přímo v Novém Městě. Změna, kterou 
schválili novoměstští radní se tedy zcela zřejmě 
strefila do očekávání rodičů malých dětí. Nezna-
mená to ale, že je problém vyřešen. Kdo novo-
městské školky zná, ten ví, že nejsou v dobrém 
stavu a potřebovaly by mnohem víc změn, než 
město zatím plánuje. Změní se to v budoucnu? 
Uvědomují si novoměstští radní, že pokud nebu-
de dobře postaráno o rodiny s dětmi, tak lze jen 
těžko počítat s rozvojem města?

Letní uzavírky
 � Ulice Vlachovická: rekonstrukce kanali-

zace (projekt Dyje II.), výměna povrchu kraj-
ské silnice a výstavba cyklostezky směrem 
k hotelu Ski. Uzavírka by měla skončit až na 
podzim a objízdná trasa vede přes Maršovi-
ce, Rokytno, Kuklík, Sněžné, Krátkou, Kadov, 
Fryšavu pod Žákovou horou a Tři Studně. 

 � Ulice Brněnská: kompletní výměna infra-
struktury, rekonstrukce povrchu silnice a výstav-
ba chodníku k evangelickému hřbitovu. Uzavře-
na bude 11. července a potrvá do konce srpna, 
objížďka bude vedena přes Novou Ves a Křídla.

 � Maršovice, Pohledec, ulice Malá a ulice 
Purkyňova: projekt Dyje II., rekonstrukce ka-
nalizací a nový povrch komunikací. Vyžádá si 
několik uzavírek, o jejich trvání Vás budeme 
informovat.     (vrk)
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Úřad práce České republiky – krajská po-
bočka v Jihlavě, kontaktní pracoviště Žďár nad 
Sázavou – oddělení státní sociální podpory 
sděluje příjemcům dávky přídavek na dítě, že 
nebudou rozesílány tiskopisy k doložení příjmů 
za rok 2010 pro pokračování nároku na dávku 
od 1. 10. 2011.

Klienti si již mohou vyzvedávat tyto tisko-
pisy na kterémkoli kontaktním pracovišti SSP  
v okrese Žďár nad Sázavou a po vyplnění je mo-
hou ihned odevzdat. 

Včasné odevzdání tiskopisů napomůže  
k rychlému zpracování a následné výplatě dávek.

Mgr.Lenka Pipová
ředitelka kontaktního pracoviště

ÚŘAD PRÁCE ČR – krajská pobočka v Jihlavě 
Kontaktní pracoviště Žďár nad Sázavou

Městská knihovna v Novém Městě na Mo-
ravě přihlásila první třídy obou základních škol 
do 3. ročníku „ Už jsem čtenář - knížka pro prv-
ňáčka“, který zaštiťuje Národní pedagogická 
knihovna v Praze.

První třídy měly za úkol během školní-
ho roku nejméně jednou navštívit Městskou 
knihovnu. 

Tak se také stalo. S prvňáčky jsme se setka-
li při besedách „ V Zemi pohádek“, „ Pohádko-
vé bloudění“, „ Máme rádi zvířata“, anebo při 
autorském čtení spisovatele Jana Opatřila nad 
jeho knihou „Dobrodružství kapříka Metlíka“.

Díky projektu získala Městská knihovna pro 
prvňáčky knížky „Zmizelá škola“ od spisovatel-
ky Daniely Krolupperové. 

Bohužel, knížek nám nebylo uděleno 83 
kusů ( tolik máme prvňáčků v NMnM ), ale jen 
50 kusů. Všem knihovnám i školám byl počet 
knih velmi krácen. Projekt neměl dostatek fi-
nančních prostředků pro všechny prvňáčky. Je 

Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka

to velká škoda, že právě na tak dobrou věc pe-
níze nejsou.

Každá paní knihovnice, ale i paní učitelka si 
lámala hlavu nad tím, jak spravedlivě knihy roz-
dělit. Dát knihu těm nejlepším? Ale vždyť nejlep-
ší není nikdo, všechny děti se přece snaží!

Naše knihovna tento problém vyřešila, tak 
jako většina knihoven. Uřízla si krajíc peněz z 
vlastního rozpočtu a zbývající knihy pro prv-
ňáčky dokoupila, a proto i ostatních 33 dětí se 
může radovat z knihy, tentokráte  „Sedmilhář 
Josífek“ také od D. Krolupperové. 

Ve čtvrtek 2.června byly v Městské knihov-
ně knížky slavnostně předány prvním třídám 
ZŠ Vratislavovo nám. Týden po té byli pasová-
ni prvňáčci na čtenáře ZŠ Leandra Čecha. Děti 
se ocitly v Písmenkovém království, kde se prá-
vě královským rodičům narodila princezna Abe-
ceda. Prvňáčci nám ukázali,  že Abecedu dobře 
znají. Velkým překvapením byl pro ně sám král 
Knihomil I., který je přijal do cechu čtenářského. 

Přejeme všem dětem krásné čtení a prázdni-
ny plné sluníčka.        (Městská knihovna)

Příjmy za rok 2010 pro 
přídavek na dítě již nyní!

Nové Město 
přepisuje kroniku

 A jak se můžeme do přepisování kroniky 
zapojit?

E.K.: „Přepisování jsme začali rozjíž-
dět už během června a projekt potrvá do 
15. května 2012. Každý, kdo se chce zapo-
jit, stačí, aby poslal na kronika@nmnm.
cz požadavek, že by se chtěl zapojit  
a obratem dosta-
ne elektronicky 
stránku kroni-
ky, kterou musí 
do měsíce vrá-
tit. Pokud to do 
měsíce nestihne, 
tak to propadne  
a stránka bude 
přidělena něko-
mu jinému.“  

Je tam nějaká 
zpětná kontrola?

V.T.: „Nějaká další kontrola tam samozřej-
mě musí být. Jsme domluveni s Horáckým muze-
em a případně se do toho zapojí kronikář.“

A co když přepisovatelé nebudou moci 
něco přečíst?

E.K.: „Stane se, že nějaké slovo nepůjde pře-
číst nebo tomu přepisovatelé nebudou rozumět. 
Každý k tomu dostane pravidla, jak se zachovat 
v takovém případě, abychom ty údaje měly v co 
nejlepší zpracovatelné míře.“

Technicky to ale určitě není jednoduchá 
záležitost.

V.T.: „Určitě to má podporu Rady města, že 
jsme mohli tenhle projekt připravit. A největší po-
díl má IT oddělení v čele se Zbyňkem Greplem, kte-
ří rozbíhají nové webové stránky a museli vymys-
let systém, jak elektronicky listovat v té kronice.“ 

Pokud se chcete do přepisování 9 svazků, 
tj. téměř 7 tisíc stran historie Nového Města na 
Moravě zapojit, napište na kronika@nmnm.cz. 
Stačí jen umět trochu psát na počítači. Webové 
stránky, kde už budou některé strany přepsané 
kroniky, budou aktivní během prázdnin.   (vrk)

(dokončení ze strany 1)
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V průběhu měsíce července dojde k postup-
nému rozmisťování nádob na bioodpad rost-
linného původu. Jedná se o plastové nádoby 
hnědé barvy „kompostajnery“ – kontejnery 770 
l a popelnice 240 l. Další druh nádoby pro bio-
odpad je určen přímo do domácnosti. V první 
fázi zavádění třídění bioodpadů budou nádoby 
rozmístěny u bytových domů na ulici Tyršova, 
Sportovní, Lendra Čecha a v lokalitě Brožkův 
kopec.

Co patří do těchto nádob? Tráva, listí,  plevel 
ze zahrad, zbytky z ovoce a zeleniny, slupky z 
citrusových plodů, zbytky pečiva, skořápky od 
vajec a ořechů, sedliny z kávy a čaje (i s filtrem), 
čajové sáčky, květiny, rostlinné zbytky z do-
mácností, piliny…   

Co do nich nepatří !!! Chemické a nebez-
pečné látky, plast, sklo, kovy, textilie, staveb-
ní materiály a sutě, směsný komunální odpad, 
uhynulá zvířata, živočišné zbytky – jako maso, 
kůže, kosti…

Proč třídit bioodpad? Bioodpad tvoří v sou-
časné době cca 30 – 40%  objemu komunální-
ho odpadu. Na základě platné legislativy musí 
být od 1. 1. 2010 postupně snižováno množství 
odpadů ukládaných na skládky, ukládání bio-
logicky rozložitelných odpadů na skládky až o 
65% množství odpadů oproti roku 1995. V roce 
2011 by mělo být teoreticky vytříděno 112 kg / 
bioodpadů na obyvatele. Navíc se v současné 
době zaznamenává na celém světě úbytek or-
ganické hmoty v půdě. Navrácení bioodpadu 
do půdy ve formě hnojiva – kompostu je důleži-
té pro udržení kvality půdy. Oddělený sběr bio-
odpadu a jeho zpracování na kompostárnách 
nebo v bioplynových stanicích snižuje i celkové 
náklady na likvidaci odpadů. 

Součástí programu letošní letní dílny ko-
morní hudby, která pod názvem „Novoměst-
ské Slunohraní“ proběhne začátkem července 
v Novém Městě na Moravě, budou tři skuteč-
ně výjimečné koncerty pro veřejnost. Ty roze-
zní, stejně jako vloni, nádvoří Horácké galerie 
a otevřou toto hudební setkání posluchačům  
a milovníkům hudby z širokého okolí. 

7. 7. 20:00 „Čarovný saxofon“ 
– Two generation band
8. 7. 22:00 „ Noční koncert“ 
– Indigo Quartet
9. 7. 20:00 „ Závěrečný koncert“ 
– host večera: Janáčkovo kvarteto

Více informací najdete  
na www.slunohrani.cz. 

Zde si také můžete rezervovat vaše vstupenky.

Do redakce Novoměstska dorazila báseň, 
kterou složila rodačka z Nového Města na Mora-
vě. Bydlela v dnešní ulici Nezvalova, za svobod-
na se jmenovala Soňa Šírová, dnes Soňa Česen-
ková. Už je v důchodu a žije v Opočnu, na rodný 
kraj ale nikdy nezapomněla, na okolní krajinu,  
a nejen na ni, ráda vzpomíná. Báseň věnuje všem 
rodákům Nového Města na Moravě, ale i těm, 
kteří na rodný kraj s láskou vzpomínají.

Vzpomínka
Až jednou budu navždy odcházet, 
tam větérek mou duši bude nést. 
Jen tam byla já jsem doma, 
kde šípků keře budou stále kvést. 

Tam stráně splývaly vždy s obzorem
a v parném létě svěží vítr vál. 
Má bosá noha dotýkala se té země, 
skřivan v oblacích na flétničku hrál. 

Mou bílou stopu dávno smazal čas
i tu věčnou touhu, vrátit se tam zas. 
I když popsala jsem stránky svého žití, 
stále cítím tu vůni bramborových natí. 

Vzpomínka tam zalétne, kde znala každý kout, 
osud však nepřál v téhle zemi spočinout. 
Z mnoha lidských přání, zůstanou jen střípky, 
vzpomínka ta zůstává do poslední chvilky. 

Tam větérek mou duši bude nést, 
v rodný kraj, kde byla jsem vždy doma. 
Skřivan zazpívá mi, jako tenkrát – 
však již naposled. 

Soňa Česenková (roz. Šírová)

Systém třídění a svo-
zu bioodpadů: 

1) Popelnice  240 l u 
kontejnerů na zbytkový 
odpad – sídlištní zástavba

2 ) 
K o n -
tejnery 
770 lit-
rů  např. 
na stá-
vajících 
„ h n í z -

dech tříděného odpadu“, na ulicích v zá-
stavbě rodinných domů a v místních částech  
v určité dostupné vzdálenosti pro všechny občany.

Výše uvedené varianty lze různě kombino-
vat, aby došlo k co nejefektivnějšímu zajištění 
sběru a třídění  bioodpadů. 

Větší množství bioodpadu je nutné předá-
vat k likvidaci na recyklačním dvoře v areálu TS 
služeb s.r.o.  a při mobilních svozech, tyto jsou 
předem zveřejňovány.

Bude zaváděno i třídění bioodpadů  ze hřbito-
vů. Jedná se o odpad, který vzniká při péči o hroby. 

Další možností třídění a zpracování bio-
odpadu je „domovní kompostování“. Tento 
způsob nakládání s bioodpady byl zaveden již  
v roce 2007. V současné době využívá tuto 
možnost řešení celkem 300 domácností, které 
do kompostérů ukládají odpad z údržby zahrad 
a BIO z domácností rostlinného původu. 

Marcela Kratochvílová, odbor ISM
Aleš Popelka, TS služby s.r.o.

Třídíme bioodpadtrocha poezie

Tři hudební lahůdky 
na začátku léta

Novoměstské Slunohraní 
přinese letos o jeden zážitek více!

Od 9. do 11. 6. 2011 se v našem městě usku-
tečnil 5. ročník divadelního festivalu Sbírka 
motýlů, letos s podtitulem Rio de Teatro. Kar-
nevalovou náladu navodil čtvrteční průvod 
masek s ohňovou show, jehož se zúčastnilo 
přes 300 lidí. Mezi další scény festivalu patřilo 
kino, KD, Horácká galerie, ZUŠ a gymnázium.

Návštěvníci mohli zhlédnout uměleckou prá-
ci, která je jinak na Novoměstsku sotva k vidě-
ní. Výběrem: Brněn-
ská Líšeň dojala děti 
i dospělé loutkovou 
groteskou, pražská 
kapela Hm… potěšila 
kultivovanou hudbou 
a humorem, hradec-
ký DRAK učaroval ne-
tradiční Zlatovláskou  
a právem zvítězil v di-
vácké anketě. Vrcholem festivalu bylo vystou-
pení herce O. Navrátila, který se v režii patrona 
festivalu J. Jirků zodpovídal v roli zásadového 
profesora za životní tragédii svého studenta. So-
botní večer završilo Městské divadlo z Ml. Bole-
slavi dramatizací hořké povídky L. N. Tolstého 
Příběh koně. 

Představení přilákala více než 570 návštěv-
níků. Pomohlo město NMnM, Nadace Život 
umělce, firma Auto … a VZP. Záštitu převzal 
hejtman kraje Vysočina, na slavnostním ukon-
čení festivalu zastoupen svým 1. náměstkem, 
Ing. Vladimírem Novotným: „Přeji Nové-
mu Městu na Moravě, aby místní klima přálo 
kuklám nápadů a brzo se z nich vylíhli další di-
vadelní motýli.”

Festival, pořáda-
ný o.s. Lysina lenina 
z lásky k živé kultuře, 
vnesl do našeho měs-
ta závan křehkých 
motýlích křídel dob-
rého divadla. Nezis-
kovost takových akcí 
je nasnadě. Vynikají-
cí program znamená 

nejen radost pro diváky, ale i finanční zátěž pro 
organizátory. Letos chybělo v rozpočtu víc než 
50.000 korun! Festivalová energie ale nesmí 
zůstat bez odezvy. Díky všem příznivcům a kéž 
se brzo podaří najít osvíceného mecenáše, je-
muž záleží na kultuře, která zušlechťuje a záro-
veň baví. http://sbirkamotylu.lysinalenina.cz/ 

Sbírka motýlů 2011 – jak, komu a proč?
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N o v o -
městskou vý-
stavu „Zma-
řené osudy“, 
jejímž hlav-
ním motivem 
je zmapo-
vání krátké  
a tragické ži-
votní cesty 
židovské hol-
čičky Hany 

Brady, poctil svou návštěvou vzácný host. Až 
z Toronta, kde nyní žije, se přijel podívat bratr 
Haničky – Jiří Brady. 

„My jsme s panem Bradym byli v kontak-
tu po celou dobu příprav. Komunikovali jsme 
s ním, informovali ho a pan Brady nám nako-
nec dal vědět, že bude touto dobou ve Španěl-
sku, a že by se zastavil,“ vysvětluje přítom-
nost posledního žijícího člena kdysi vážené  
a oblíbené rodiny Brady, která vlastnila a pro-
vozovala obchod na Vratislavově náměstí  
v Novém Městě na Moravě, hlavní organizátor 
výstavy Lubomír Šula. 

Jiří Brady procházel spolu s Lubomírem Šu-
lou a dalšími hosty expozicí, zastavoval se  
u jednotlivých panelů a vystavené fotografie  
v něm vyvolávaly celou řadu vzpomínek. Těch 
hezkých a posléze i těch smutných. Bradyovi byli 
velmi oblíbení a společensky aktivní. To vše ale 
změnil rok 1939: „Lidé se k nám začali chovat jinak, 
ale většinou proto, že neměli jinou možnost. Hodně 
lidí se snažilo být s námi pořád ve spojení, otec chtěl 
často poslouchat anglický rozhlas, který vysílal  
v osm hodin. Chodil jej poslouchat k panu Chocho-
láčovi, ale my Židé jsme museli být už v osm hodin 
doma. Tak otec požádal kostelníka, aby dal hodiny  
o patnáct minut pozadu, aby si mohl rozhlas po-
slechnout. Mám ale taky doma několik dopisů 
od lidí, kteří mé rodiče udávali. Listonoš k nám 
vždycky přišel, ukázal mamince korespondenci 
a ona z nich ty dopisy vytáhla. Tak se dochova-
ly dodneška. Byla tu spousta lidí, kteří se snaži-
li pomáhat, ale bylo pro ně nebezpečné vůbec se  
s námi stýkat.“ 

Vzpomínky tryskají jedna za druhou a točí 
se hlavně kolem rodiny – sestry, matky a otce: 
„Doma jí všichni říkali Hanička, ale já jsem jí 

jako se k nám pomalu a nenápadně, v řadě děš-
tivých i teplých dní, přiblížilo léto, na které se vět-
šina z nás těší, protože  přináší kýžené sluníčko, 
odpočinek, dovolenou, opalování, jakož i jiné let-
ní aktivity, tak se i ke mně nenápadně přiblížil čas 
předat žezlo vedení NKZ dalšímu a odejít do dů-
chodu.

Dovolte mi, abych se tentokrát vyjímečně nevě-
novala kultuře a programům v letních měsících, 
ale tímto povídáním v Novoměstsku završila své 
33leté působení v kulturním domě, nyní v Novo-
městských kulturních zařízeních. Ano, dlouhých 
33 let jsem pracovala v kulturním domě, nejprve  
v pozici referenta mimoškolní výchovy a vzdělává-
ní a od roku  1998 ve funkci ředitele NKZ.

Byla to dlouhá léta se spoustou lepších i horších 
zážitků, spoustou povinností i starostí, ale i drob-
ných úspěchů a  radostí.

Politické režimy skýtaly  mnohdy veliké zkuše-
nosti i nároky, které často zasahovaly i do soukro-
mí. Během mého zaměstnání v kulturním domě  
v Novém Městě vychodily školu moje děti, absolvo-
valy další vzdělání a postavily se do života a sta-
ly se platnými členy této země. Narodily se i dvě 
roztomilé vnučky, které obohacují náš život, který 
jsem já zasvětila práci pro lidi a kultuře, kde jsem 
ani já neunikla jediné spravedlnosti pro všechny,  
a to stárnutí. Ano, i já jsem vstoupila do věku, kdy 
se přiblížil čas odejít  a předat pracovní štafetu 
mladým.

A tak bych se ráda, na tomto místě, rozlouči-
la se všemi příznivci kultury, kteří kulturní dům 
navštěvovali i využívali, drželi palce jeho rozvoji   
i s ostatními občany  Nového Města a okolí, se který-
mi jsem se při své práci setkávala a spolupracovala.

Za dobu mého působení v pozici ředitele se  po-
dařilo kulturní dům téměř kompletně, za nemalé 
peníze, zrekonstruovat, vylepšit akustiku ve vel-
kém sále a vytvořit z něj důstojný stánek kultury, 
který nám mnozí cizí návštěvníci našeho malého 
města závidí.

Ráda bych tedy poděkovala svým minulým  
i současným kolegům za spolupráci, vzájemné po-
chopení, důvěru či oporu, která byla při společné 
práci tak důležitá. Dařilo se nám společně vytvořit 
lidem místo setkávání, vzdělávání, zábavy i pouče-
ní, a když se chybička vloudila, byla snaha všech ji 
napravit a odstranit tak, aby si návštěvníci ničeho 
nevšimli. 

V neposlední řadě bych chtěla poděkovat, za 
dobu mého působení v KD, všem vedením města, za 
finanční podporu na provoz a činnost NKZ, která 
umožňuje  jeho bezproblémové fungování.

Nechám již dlouhého a  ponurého rozjímání, 
děkuji za přízeň kolegů i spoluobčanů, kterou mi 
věnovali a já mohla v klidu pracovat a rozloučila 
se s přáním pevného zdraví, klidu, pohody a slunce 
v duši i s přáním dalšího setkávání v ulicích měs-
ta, kterému  přeji stálý rozvoj a spoustu nových ak-
tivit. Samozřejmě bych také ráda popřála mnoho 
zdaru, zdraví a štěstí nové paní ředitelce, plno no-
vých nápadů a elánu do této mravenčí práce, která 
v kultuře je nutná. 

S rukou na srdci a přece jen se slzou v oku Vám 
všem  přeje šťastný život v našem malém městě Vaše

    Vlasta Soldánová

Vážení a milí spoluobčané, Novoměšťáci,

poděkováníNa výstavu „Zmařené osudy“ 
se přijel podívat Jiří Brady 

říkal Handa. Byla o tři a čtvrt roku mladší než 
já. I v Terezíně jsme se snažili být co nejvíc spo-
lu. Ona se starala o mne, já o ni. Jednou za tý-
den jsme tam dostávali buchtu. A ona ji vždy 
schovala pro mne. Říkala, že ji potřebuji víc 
než ona. Naše péče byla vzájemná, ale já jsem 
se za ni cítil zodpovědný. Vzpomínám si, jaké 
to bylo, když jednou dostala encefalitidu. Měl 
jsem strašnou hrůzu z toho, že ji přivedu domů  
a ona nebude normální. Ona se z toho nakonec 
dostala, ale já jsem v té době prožíval strašný 
strach. A o svých rodičích jsem také nic nevěděl. 
Tušil jsem, že asi zemřeli, ale nevěděl. Až když 

jsem přijel po válce zpět do Nového Města ke 
strýčkovi, tak jsem se dozvěděl, že rodiče zemře-
li a Hana šla do Osvětimi. A zase jsem jen tušil, 
že pravděpodobně neprošla selekcí. Ale pořád 
jsem doufal, že nějak zázrakem přežila. Ale jak 
se pak ukázalo, moje tušení bylo správné.“ 

Návštěva Jiřího Bradyho  měla ale ještě dal-
ší pozitivum. Výstava „Zmařené soudy“, která 
se po svém ukončení v Novém Městě na Mora-
vě stane putovní a bude dětem v nejrůznějších 
částech naší vlasti vyprávět o životě Hanič-
ky a dalších lidí, kteří neměli to štěstí, aby pře-
žili holocaust, se díky Jiřímu Bradymu dostane  
i za oceán. „Poputuje do Toronta. My předáme 
panu Bradymu všechny výstavní panely v elektro-
nické podobě, pan Brady zajistí překlad a výstava 
se tak stane mezinárodní. Ale to už skoro je, protože 
zájem o ni mají už i na Slovensku, konkrétně v Sere-
di, kde býval koncentrační tábor, ve kterém se shro-
mažďovali slovenští Židé,“ říká Lubomír Šula.  

Obliba farmářských trhů je celorepubliková. 
České zemědělce chce podpořit i vedení Nové-
ho Města na Moravě. Ostatním obchodníkům, 
kteří potraviny dováží ze zahraničí, se úspěch 
českých farmářů nelíbí, jejich tržby totiž kle-
sají. Rozpoutala se proto celorepubliková kam-
paň, která negativně hodnotí potraviny na far-
mářských trzích. Pokouší se zbavit konkurence 
a tvrdí, že české výrobky jsou plné pesticidů. 

Farmářské trhy jsou přitom jednou z nejvíce 
kontrolovaných prodejních míst. Například 
novoměstské trhy pravidelně a důsledně  kon-
troluje Česká veterinární inspekce a na pultech 
stánků jsou domácí čerstvé potraviny. Prodej-
ci navíc musí být mezi registrovaní u SVS. Trhy 
včetně doprovodného programu se konají pra-
videlně každou sudou sobotu v parku před Ho-
ráckou galerií.   (vrk)

Novoměstské farmářské trhy 
navštěvují stovky lidí
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Sportovní klub Petrovice pořádá v neděli 7. 
8. 2011 od 8.00 ve sportovním areálu SOŠ Nové 
Město na Moravě 
(mezi obcemi Pet-
rovice a Slavkovice) 
v pořadí již 16. roč-
ník turnaje v malé 
kopané. 32 účastní-
ků bude opět roz-
děleno do 8 skupin, 
ze kterých vzejdou 
soupeři vyřazova-
cích soubojů. Všich-
ni věříme, že putov-
ní pohár se po třech 
letech strávených 
v Pardubicích a po 
loňském triumfu 
Čučic (Brno-ven-
kov)  vrátí zpět na 
Vysočinu.  

Nedělnímu fot-
balovému zápolení 
budou předcházet 
také dva sobotní 
turnaje a to turnaj 
v plážovém volejba-
lu „Beach volejbal 
cup“ pro trojčlenná 
smíšená družstva  
a také další ročník 
žákovského turna-
je v malé kopané – 
Turnaj nadějí.

Na dramatické 
souboje, ale také na 
pestré občerstvení 

Výsledky mužů v divizi D:
26.3. 2011 18.kolo 

SFK Vrchovina – Uherský Brod  1:1 (0:0) 
branka: Buchta

3.4.2011  19.kolo 
SFK Vrchovina – FC Velké Meziříčí 1:0 (0:0) 
branka: Buchta

10.4.2011  20.kolo 
Sokol Tasovice – SFK Vrchovina 1:1 (1:1) 
branka: Šandera

17.4.2011  21. kolo 
SFK Vrchovina – FC Sparta Brno 0:0

24.4.2011  22.kolo 
RSM Hodonín – SFK Vrchovina 1:0 (0:0)

1.5.2011  23. kolo 
SFK Vrchovina – HFK Třebíč 0:0

7.5.2011  24. kolo 
Otrokovice – SFK Vrchovina 2:1 (0:1) 
branka: Michal (pk)

11.5.2011  17. kolo 
Pelhřimov – SFK Vrchovina 5:1 (4:0) 
branka: Michal (pk)

15.5.2011  25. kolo 
SFK Vrchovina – Blansko 3:0 (1:0) 
branky: Skalník K., Michal, Buchta

22.5.2011  26.kolo 
FC ŽĎAS Žďár – SFK Vrchovina 3:1 (0:0) 
branka: Polnický

29.5.2011  27.kolo 
SFK Vrchovina – Napajedla 1:1 (0:1) 
branka: Buchta

4.6.2011 28.kolo 
Vyškov – SFK Vrchovina 0:0

12.6.2011 29.kolo 
SFK Vrchovina – Bystrc 2:0 (0:0) 
branky: Buchta, Skalník M.

18.6.2011 30.kolo 
Rosice – SFK Vrchovina 2:0 (1:0)

Výsledky žen v divizi D:
9.4.2011 SFK Vrchovina – Studenec 0:0
17.4.2011 Mor. Budějovice – SFK Vrchovina 1:1 (0:1)
branka: Procházková
23.4.2011 SFK Vrchovina – Božice 3:0 (1:0) 
branky: 2x Procházková, Navrátilová
30.4.2011 Rapotice – SFK Vrchovina 0:2 (0:1) 
branky: Procházková, Švarcová
7.5.2011 Ivančice – SFK Vrchovina 0:10 (0:3) 
branky: 3x Janíčková M., 2x Švarcová, 2x Jančíková, 
Navrátilová, Procházková, Klepárníková
14.5.2011 Studenec – SFK Vrchovina 1:0 (0:0)
21.5.2011 SFK Vrchovina – Mor. Budějovice 3:0 (1:0)
branky: 2x Navrátilová (1x pk), Procházková 
28.5.2011 Božice – SFK Vrchovina 2:4 (1:3) 
branky: 2x Navrátilová, Procházková, Cacková
4.6.2011 SFK Vrchovina – Rapotice 5:1 (5:1) 
branky: 2x Navrátilová, Procházková, Janíčková, Jan-
číková

MSD sk.D muži 11. místo  10-8-12   26:30   38b.
MSDŽ sk. D ženy  1.místo 

Přípravný zápasový program: 

Tréninkový proces mužů od 12.7.2011
20.7. přípravný zápas FC Vysočina Jihlava B 
           (hřiště NMNM)
23.7. předkolo Ondrášovka Cup 2011/2012
6.8.   1. kolo MSD – mistrovské utkání

Fotbal v Novém Městě na Moravě může 
hodnotit. Další mistrovský ročník je minulos-
tí. Historicky první divizní sezóna v mužské 
kategorii znamenala záchranu již tři kola před  
koncem. 

Muži A nakonec skončili jedenáctí v tabul-
ce a určitě je v klubu velká spokojenost, proto-
že další divizní sezóna ještě více prověří kvalitu 
mužského fotbalu. Naše ženy nakonec obhájily 

SFK Vrchovina může být spokojená
první místo v ženské divizi sk. D, i toto je díl-
čím úspěchem jemného pohlaví. Naše mužská 
rezerva obsadila celkově čtvrté místo v I.B tř.  
a dorostenci v rámci reorganizace budou na-
dále hrát dorosteneckou divizi. Bohužel žáci v 
rámci reorganizace soutěží budou hrát nejvyš-
ší krajskou soutěž. Největší radost máme však 
z našich nejmenších – benjamínků, kteří napří-
klad vyhráli titul přeborníka okresu Žďár nad 

Sázavou.
Vedení klubu chce po-

děkovat všem hráčům  
a trenérům za fotbalovou 
sezónu 2010/11 a přeje 
pevné zdraví . Dále je tře-
ba poděkovat všem spon-
zorům za jejich finanční 
a materiálovou podporu   
a  fanouškům, kteří vytvo-
řili svým povzbuzováním 
více než domácí prostře-
dí v Novoměstské aréně  
a v hojném počtu byli ak-
tivní i na hřištích soupeřů. 

Roman Wolker,  
místopředseda klubuZ posledního zápasu Vrchovina - Bystrc 2:0, autor: Petr Skryja st.

fotbalový servis

PONORKA CUP 2011 se blíží
Vás do arény SOULe v Petrovicích srdečně zvou 
petrovští pořadatelé (info: 720 510 010).
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Ve dnech 18. - 19. 6. se v Ostravě konalo mis-
trovství ČR mládežnických kategorií. Skvělí 
byli zástupci atletického oddílu TJ! V kategorii 
juniorek získali celkem pět medailí a potvrdili 
svoji vynikající výkonnost. 

Nejcennější kov má Helena Tlustá za běh 
na 3000 m překážek v čase 11:25,61. Sama ještě 
přidala druhý den stříbrnou medaili za běh na 
3000 m hladkých a čas 10:30,38. Hned dvě stří-
bra veze domů vynikající středotraťařka Rad-
ka Janoušová - na 1500 m v osobním rekordu 
4:34,47 a na 800 m v čase 2:15,98. Pátou medailí 
je bronzová Marie Miličkové v běhu na 3000 m 
- opět v osobním rekordu 10:32,31. Páté místo 
pak přidala v běhu na 1500 m (4:50,38). Stejné 
umístění má také dorostenec Jiří Šacl na trati 
1500 m - 4:16,27. A šestá ještě byla dorosten-
ka Martina Papežová ve finále na 800 m - čas 
2:28,00.     (Hubáček)

V měsíci dubnu jsme se zúčastnili dvou 
závodů. 2. dubna nás čekal pohárový závod 
„Žďárská pampeliška“, ve kterém změřila své 

V sobotu 21. 5. 2011 se vydali judisté Da-
vid Dvořáček a Daniel Pintera na mezinárodní 
turnaj do rakouského města Zeltweg, ležícího 
v krásném údolí Alp. Oba borci si po skvělých 
výkonech z tohoto turnaje přivezli stříbrné me-
daile. David Dvořáček v kategorii do 40 kg U11 
(ročníky 2001, 2002) mláďata a Daniel Pintera 
v kategorii do 33 kg U13 (ročníky 1999, 2000) 
mladší žáci.

Své úspěšné tažení na zahraniční tatami si 
zopakovali o týden později, a  to v rakouském 
Hornu, kde vybojovali další cenné kovy. Daniel 
Pintera zlato a David Dvořáček bronz.

Na závěr sezony se mladí judisté zúčastnili  
i dvou turnajů doma. V neděli 5. června se konal 
BUSHI CUP 2011, 1. ročník turnaje v judu pro 
mládež v Třešti. Jak David Dvořáček, tak Daniel 
Pintera svým soupeřům nedali šanci a vystou-
pali na nejvyšší, zlatou příčku. 

A konečně v sobotu 11. 6. 2011 odstartovala 
soutěž JUDO-TALENT 2011 ve sportovní hale 
SK Jihlava. Zlatou medaili přivezl David Dvořá-
ček, stříbrnou Daniel Pintera a bronzovou zís-
kal  benjaminek soutěže Michaela Pinterová.

V létě čeká mladé judisty soustředění na Bo-
rovince u Bystřice nad Pernštejnem a po té, pro 
zkušenější borce, v Mohelnici. 

(Ing. René Pintera)

Na pozvání kuželkářského oddílu KV Neu-
stadt in Sachsen cestovala dvě naše družstva 
28. 5. 2011 do Německa, kde jsme se účast-
nili přátelského turna-
je společně s dalšími tře-
mi oddíly z Německa. Po 
příjezdu do Neustadt in 
Sachsen jsme se ubytovali 
v hotelu „Zur Erbgericht“, 
odkud nás naši hostite-
lé doprovodili k asi 5 mi-
nut vzdálené kuželkářské 
dráze, kde již od 8:00 pro-
bíhal turnaj. Zde jsme byli 
velice přívětivě přivítáni 
představiteli domácího 
oddílu. Při této příležitosti 
jsme předali hostitelské-
mu oddílu na památku 
skleněnou kouli s kuželkou, která byla zho-
tovena ve sklárně Karlov ve Škrdlovicích. Ve 
13:00 hodin nastoupilo na dráhu naše smíše-
né družstvo, které srazilo celkem 1513 kuželek 
a umístilo se na 3. místě. V 16:00 nastoupil tým 
mužů, který zahrál celkem 1678 kuželek a obsa-
dil pěkné 2. místo.  V jednotlivcích obsadil  Petr 
Šikula 3. místo, když zahrál 447. Tyto výkony 
byly na konečném vyhodnocení odměněny di-
plomy a poháry.

Druhý den ráno nás zástupci hostitelské-
ho oddílu Manuela Renner a Horst Damm pro-
vedli městem Neustadt in Sachsen a během asi  
3 hodinové procházky nám ukázali hlavní pilí-
ře  jejich bydliště – radnici, náměstí, školu, kos-
tel, vodní centrum, městský dům, fitnes, kry-
té tenisové kurty, koupaliště,  atd.. Vzhledem  
k tomu, že je toto město v počtu obyvatel srov-

Loučková Růžena 351 kuželek
Macháčková Nikola 362 kuželek
Kuběnová Liba  410 kuželek
Loučka Jiří  390 kuželek
Kuběna František 419 kuželek
Šikula Petr  447 kuželek
Hlisnikovský Karel 412 kuželek
Škoda Pavel  400 kuželek

Kuželkáři na turnaji v Německu
natelné s naším, byli jsme velmi příjemně pře-
kvapeni, jaké zázemí pro volný čas zde mají 
obyvatelé k dispozici.

Vše výše uvedené mělo hladký průběh  
a díky perfektní organizaci našich hostitelů 
proběhlo vše bez jakýchkoliv problémů.

Kuželkářský oddíl uvítá zájemce o vstup 
do oddílu ze všech věkových kategorií  
http://www.kuzelkynm.estranky.cz/

Petr Šikula
organizační pracovník oddílu kuželek

Atleti z TJ opět přivezli 
5 cenných kovů z MČR!!  

Další úspěchy judistů

Foto - zleva: Daniel Pintera, David Dvořáček

Moderní gymnastika při TJ a ZŠ L. Čecha
síly děvčata ze 14 oddílů celé republiky. Své se-
stavy předvedlo 161 závodnic v pěti kategoriích. 
Největšího úspěchu dosáhla naše nejmladší zá-
vodnice Lucinka Klementová ( roč. nar. 2006 
), která na svých prvních závodech vybojovala 
1. místo a získala první zlatou medaili. V. Smo-
líková obsadila ve své kategorii 11. místo a J. 
Horváthová 16. místo.

Další výsledky: 
1. kat.: 15. – 16. N. Dítětová 
              a V. Trodlerová, 20. I. Moravcová
2. kat.: 16. P. Šaclová 
3. kat.:  15. K. Pulgretová 
4. kat.: 4. M. Pulgretová, 6. K. Pejchalová 
O týden později v neděli 10. dubna nás če-

kaly závody v Brně. Zde se nám dařilo o něco 
lépe a děvčata odtud přivezla  4 medaile. Zla-
tou medaili vybojovala M. Pulgretová (4. kat.), 
stříbrnou medaili N. Dítětová (1.kat.), P. Šaclová 
(2.kat.) a K. Pejchalová (4.kat.). Dále se děvčata 
ve svých kategoriích umístila následovně: 4. K. 
Svobodová, 6. D. Horváthová, 9. I. Moravcová, 
12. M. Chroustová.

Děvčatům blahopřejeme a přejeme úspěch 
do dalších závodů.

(L. Zdražilová)Foto: nejmladší závodnice Lucie Klementová
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Jana Infeldová sice kdysi svou ironií zpest-
řovala televizní seriál Rodinná pouta, ale folko-
ví posluchači ji už několik let znají především 
jako výraznou zpěvačku tria Jananas. Jeho de-
butové album představuje až překvapivě vyzrá-
lou porci písničkářství i nenásilného humoru, 
plného sarkasmů, ironie a až podvratného pří-
stupu k významu pojmu „korektní“. 

Místo o orosené pasece se tak na albu zpívá 
o vlivu médií, GPS, radovánkách seniorů, bodu 
G i lákavém obsahu ledničky. Zároveň hudebně 
představuje zcela současnou tvář folku, ovliv-
něnou třeba i hip hopem, plnou chytrých a ne-
podbízivých melodií. Vidět i slyšet můžete ka-
pelu ve středu 29. 6. od 19 hodin v penzionu 
U Pasáčka včetně předkapely Groove Band ze 
Žďáru nad Sázavou.

29. 6. Jananas 
Penzion u Pasáčka (koncert)
21. 7. Ivan Hlas 
Penzion u Pasáčka (koncert)
26. 7. West Sussex County Youth 
             Orchestra - Anglie 
75-členný symfonický orchestr – začátek 

koncertu 19:00 hodin (KD Nové Město na Mora-
vě) (J. Sibelius, A. Vivaldi, M. Ravel, A. Marquez, 
A. Dvořák) 

4.8. Vlasta Třešnák 
Penzion u Pasáčka (koncert)
11.8. Jana Šteflíčková a  Žofie Kabelková  
Penzion u Pasáčka (koncert)
11. - 13. 8. Hrabeme to se ví 
Aby to byla pravda, vězte, že o víkendu 11. až 

13. srpna pořádá Lysina lenina ve spolupráci se 
Sdružením Krajina dobrovolnickou akci na po-
moc přírodě i kultuře. Budeme hrabat a odklízet 
pokosenou trávu z podmáčených luk na Fryša-
vě a Samotíně. Hraběnky a hrabíči  obdrží vol-
né vstupenky na Daňkovický bigbít, vyjímečný 
předvánoční večírek, pořádaný z výtěžku této 
hrabací akce. Nářadí bude k dispozici. Pro dal-
ší informace navštivte www.stopavkrajine.cz, 
sekci akce pro přírodu.   

21. 8. Essex Youth Orchestra – Anglie 
80-členný symfonický orchestr – začátek 

koncertu 19:00 hodin (KD Nové Město na Mora-
vě), (Martinů, Mahler) 

Novoměstský Dům dětí a mládeže Klubíč-
ko organizuje i letos rockový tábor. Tento druh 
tábora je českým unikátem, není tedy divu, že 
oslovil děti z celé České republiky, ale též ze 
zahraničí. Na seznamu přihlášených je občan 
USA, Ruské federace a státu Izrael. 

Hvězdné obsazení zajistili organizátoři také 
pokud jde o lektory, kteří budou děti vyučovat 
ve hře na nástroje. Kromě pedagogů z místních 
zdrojů se budou dětem věnovat profesionální 
muzikanti Jan Lstibůrek, František Poborský, 
Martin Chobot a Jan Steindsdorfer. Ti mají zku-
šenosti z působením ve skupinách  Toxique, 
doprovodných skupin Ewy Farné, Viléma Čoka, 
Kamila Střihavky, Daniela Landy a dalších. 

V letošním roce převzaly Novoměstské so-
ciální služby štafetu v pořádání celookresního 
setkání seniorů 2011. Senioři, kteří jsou uživa-
telé sociálních služeb na území okresu Žďár 
nad Sázavou, se sešli, aby si zatančili, zazpívali 
a zavzpomínali na staré časy. V letošním roce se 
pořadatelem akce s názvem Setkání 
seniorů 2011 „Pohlazení na duši“ sta-
ly Novoměstské sociální služby.

Záštitu nad pořádáním celo-
okresního setkání seniorů převzal 
starosta města, Michal Šmarda. Při-
vítali jsme také místostarostu pana 
Stanislava Marka a zástupce města 
Žďáru nad Sázavou, Velkého Mezi-
říčí, Bystřice nad Pernštejnem. Po 
slavnostním zahájení následova-
lo živé vystoupení Aerobik teamu 
z Nového Města na Moravě, který 
uchvátil svoji dynamickou skladbou. 

Zlatým hřebem odpoledne se sta-
la kapela Veselá sedma, která svými 
songy a rytmy pohladila nejen na duši, ale i na 
těle. 

Jsme rádi, že celou akci opouštěli uživate-
lé s úsměvem na tvářích a dobrou náladou a 
že se nám setkání v letošním roce opět vyda-
řilo. Poděkování a pochvaly za několikamě-
síční přípravy přicházely od kolegů z okolních 
„Domovů“. Potěšilo nás několik řádek od paní 
Špačkové z Mitrova. Děkujeme jí tímto za po-

chvalu:  
,,Chtěla bych Vás jménem svým i jménem kli-

entů pochválit a poděkovat za pěkné odpoledne. 
Chválíme zejména dostatek místa kolem stolů, 
krátké zahajovací projevy, krátké sportovní vy-
stoupení dětí, milé dětské moderátory, zábavný 

program a proslovy pana Sedlaříka, pohoštění, 
čisté záchody, antiperle jako dáreček. Děkuje-
me za velmi příjemné přijetí, péči a dotazy, zda 
něco nepotřebujeme a máme všeho dostatek, byl 
znát zájem a ochota pomoci. Dalo Vám to jistě 
spoustu práce, ale akce byla vydařená, jen to 
krásné počasí, co jste měli „objednané“.  Přeji 
Vám další úspěchy a zdařené akce Vašich soci-
álních služeb.“

Touto cestou děkuji všem, kte-
ří se na zajištění celé akce podíle-
li. Děkuji městu Novému Městu na 
Moravě, restauraci Včela, zaměst-
nancům NKZ, Pekařství Řečice, za-
městnancům lékárny Dobromysl, 
všem zaměstnancům Novoměst-
ských sociálních služeb a všem 
účinkujícím. Děkujeme všem ko-
legům, kteří zajišťovali doprovod 
z okolních měst a všem seniorům, 
kteří se zúčastnili a vytvořili dob-
rou náladu, která byla pro všechny 
„Pohlazení na duši.“

Ing. Hana Janů, ředitelka NSS

Výuku na bicí, klávesové nástroje, basky-
taru a elektrickou kytaru doplní řada dalších 
programů. Jedinečnou příležitost budou mít 
účastníci tábora například při workshopu čes-
kého kytarového mága Honzy Kirka Bohunka, 
který bude veřejný. Zajímavou zkušeností pro 
mladé rockery bude jistě i návštěva nahrávací-
ho studia.   

Tábor tradičně vyvrcholí závěrečným kon-
certem, který by letos měl mít zajímavého hos-
ta. Kdo jím bude ovšem organizátoři tají, jelikož 
má jít o velké překvapení. 

Tábor proběhne na Táborové základně  
v Olešné od 16. do 23. července. 

    (luš )

I letošní Rock camp bude mezinárodní

Setkání seniorů letos pořádaly 
Novoměstské sociální služby

Jananas

Přehled letních akcí 
Lysiny lenina:
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Další číslo měsíčníku Novoměstska bude mít 
uzávěrku ve středu 18. 7. 2011, do distribuce se do-
stane 1. 8. 2011. Vaše příspěvky a inzerci posílej-
te na internetovou adresu zpravodaj@nmnm.cz 
nebo je můžete zanechat v kanceláři Kulturního 
domu, Městské knihovně nebo Horáckém mu-
zeu. Případné dotazy směřujte na tel: 722 905 756 
(redaktorka Veronika Klapačová).

další zpravodaj

narozené děti:
12. 5. Jaroslav Kopper
18. 5.  Tereza Šišková
23. 5.  David Kadlec
31. 5.  Lucie Krčilová
  9. 6.  Sára Dobrovolná
13. 6.  Tereza Musilová
17.6.  Klára Koutná
18.6.  Miroslav Huď

manželství:
11. 6. 2011 Lucie Pochopová
   Jaroslav Vetešník

11. 6.2011 Zdeňka Kadlecová
   Ondřej Kaláb

18. 6.2011 Magdalena Nečasová
   Zbyněk Kršek

25.6.2011 Luboš Králíček
   Anna Stará

25.6.2011 MUDr. Antonín Brisuda
   Ing. Andrea Dostálová

úmrtí:
21. 5. Milada Vlčková (Nové Město, 1923)
22. 5. Bohuslav Mrkvička (Petrovice, 1935)
24. 5. Josef Fiala (Nové Město, 1923)
26. 5. Jaroslav Krčil (Radňovice, 1957)
29. 5. Josef Zvěřina (Maršovice, 1941)
  2. 6. Vlastimila Kroutilová (N.Město, 1919)
  4. 6. Josef Kadlec (Nové Město, 1937)
  4. 6. Ing. Jaroslav Neděla (N. Město, 1943)
11. 6. Vlasta Chalupová (Rad. Svratka, 1959)
16. 6. Miroslav Bena (Nové Město, 1922)

jubilanti:
14. 6. Anna Hanychová 80 let
18. 6. Josef Šimoník 80 let
  3. 7. Bohumil Topinka  75 let
  3. 7. František Cajzl 75 let
  3. 7. Josef Macek 75 let
10. 7. Marie Havelková 80 let
13. 7. Emma Kourková 86 let 
15. 7. Jaroslav Havlík  88 let
15. 7.  František Jindra 85 let
15. 7.  Vlasta Rousková 90 let
16. 7.  Marie Kachlíková 86 let
17. 7.  Karel Harašta 75 let
21. 7. Václav Havlík 80 let
25. 7. Alena Kopáčková 87 let
25. 7. Stanislav Ptáček 89 let
25. 7.  Vlasta Veselská 75 let
28. 7. Theodor Zimmermann 75 let
31. 7.  Helena Hrušková 85 let

Pronajmeme pěkný byt 3+1 v sídlišti Pod 
Zastávkou. Byt je rekonstruovaný, ihned k na-
stěhování. Tel.: 602 569 184.

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

Prodám dřevěné střešní okno ROTO Desig-
no R6, 65x118 cm, trojsklo, nové, záruka. Vý-
razná sleva. Tel.: 728 970 709. 

Prodám DB 2+1 (52m2), ulice Mendlova, 
Nové Město na Moravě. Původní zachovalý 
stav, plastová okna. Cena 900 000,- Kč. Tel.: 
774 58 11 99.

Vyměním městský byt 2+KK v NMNM za 
stejný nebo menší ve Žďáře, Havlíčkově Brodě 
a okolí. E-mail: trapen73@seznam.cz

Prodám velké množství knih a Harlequi-
nů (cena za kus 10 Kč) seznam pošlu e-mai-
lem, dále prodám videorecordér PHILIPS vr 
750-stříbrný, nový za 500 Kč, originál, VHS ka-
zety za 20 Kč, originál MC kazety za 10 Kč...se-
znam emailem.....email:trapen73@seznam.cz

Prodám prostorný, cihlový 3+1 v N.M. Tel.: 
723 294 924.

Daruji za odvoz starou králíkárnu. Tel.:  
777 862 312.

Hledám brigádníka pro jednoduchou práci  
s dřevem (oprava srubu). Tel.: 731 739 380.

Prodám levně 10-15 ks skleněných demižo-
nů, objem 10-15 litrů. Tel.: 737 082 228.

Koupím garáž a zahradu nebo vhodný poze-
mek. Tel.: 728 408 134.

Prodám byt v OV 3+1 s komorou a balko-
nem, 92 m2, po rekonstrukci. V přízemí, blízko 
centra. Volný ihned. Tel.: 608 090 000.  

Pronajmu byt 2+1 v NM. Tel.: 728 556 110.

Mám zájem o koupi domu, chalupy, bytu 
nebo pozemku. Tel.: 733 668 167.

Koupím garáž v NM. Tel.: 607 854 123.

Prodám byt v OV, 3+1, blízko centra, s lodžií 
po rekonstrukci, jinak v původním udržova-
ném stavu. Plocha 64 m2, cena: 1 100 000, Tel.: 
604 286 617.

Daruji do dobrých rukou koťátka, mat-
ka dlouhosrstá. Odběr možný ihned. Tel.:  
603 352 707, NM.

Prodám starší ždímačku „Perla“. Cena do-
hodou. Tel.: 728 922 719.

Prodám lustr + lampička (starožitnost). 
Cena dohodou. Tel.: 728 922 719.

Doučím anglický jazyk žáky a studenty. 
Levně. Tel.: 720 243 863.

Prodám nový nepoužívaný set-top-box. 
Cena: 700,- Kč. Tel.: 724 561 614.

Pohlídám dítě. Zn: spolehlivě. Tel.:  
602 831 424.

Hledám pronájem malého bytu za rozum-
nou cenu. Tel.: 607 489 544.

Vyměním státní byt v Novém Městě 
na Moravě, vel 1+0 za 1+KK nebo 2+1. Tel.:  
739 495 395.

Hledáme paní na hlídání 2 holčiček (2 a 6 
let) v Novém Městě na Moravě. Zn.:spěchá. 
Tel.: 731 089 140.

Koupím byt 3+1 nebo 4+1 v Novém Městě na 
Moravě. Tel.: 605 253 300.

Prodám dětský kočár - trojkombinace. 
Značka DORJAN s příslušenstvím - pláštěnka, 
taška, moskytiéra. Barva šedooranžová. Po-
lohování zad a rukojeti. Cena 1300,- Kč.Tel.:  
737 466 569.

Prodám dětský golfový kočár. Barva mod-
rá. Nánožník a pláštěnka. Cena: 500 Kč. Tel.:  
737 466 569.

Pronajmu byt 1+1 v Novém Městě, vedle 
kina. Volný ihned. Pouze nekuřáci. Tel.: +420 
721 177 986.

Pronajmu byt 1 + 1 s vybavením ložnice, vol-
ný od 1. 7. 2011, kauce nutná, jen slušné nabíd-
ky. Tel.: 723 267 418, večer 566 615 295.

Pronajmu byt 3+1+komora, ul. Budovatelů, 
částečně zařízený, slušným lidem. Tel.:737 362 
282.

Pronajmu byt 2 + 1 v Novém Městě na Mo-
ravě, pod nemocnicí. Tel.: 721 618 016

Prodám kočár TAKKO světle modrý - 
1.000,-Kč, sportovní kočárek /golfáč pevné ma-
dlo/ oranžovobéžový za 1.200,-Kč, jízdní kolo 
„16“ / od 3 let/, žlutozelené, jako nové za 1.300,-
Kč. Tel.: 736 22 11 19.

Prodám bubnovou elektrickou sekačku trá-
vy (380V, 60 cm). Vhodná pro větší plochy i vy-
sokou trávu. Tel.: 608 574 068

Prodám byt 2+1 v OV v cihlovém domě Nové 

Město. Spěchá. Tel.: 739 665 724.

Prodám byt 2+kk na ulici Budovatelů. Tel.: 
602 603 673. 

z matrikyminibazar

2. 7. MUDr. Petr Filla, 
 U Tržiště 1, Velké Meziříčí, 566 524 275
3. 7.  MUDr. Marie Kulková, 
 Strážek 80, 566 567 332
5. 7. úterý MUDr. Jiřina Fialová, 
 n. Republiky 65, Žďár nad S., 566 628 712
6. 7. středa MUDr. Olga Semerádová, 
 Palachova 35, Žďár n. S., 566 627 298
9. 7. MUDr. Dagmar Chytrá, 
 Tyršova 855, N.Město n. M., 739 093 334
10. 7. MUDr. Zdeňka Janoušková, 
 Závíškova 1, Velké Meziříčí, 603 206 336
16. 7. MUDr. Marwan Zrieka, 
 Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 129
17. 7. MUDr. Jiřina Foltanová,  
 U Zbrojnice 404, Svratka, 608 069 430
23. 7.  MUDr. Miluše Hrašková, 
 Studentská 4/1699,  Žďár n.S., 566 690 131
24. 7. MUDr. Věra Dvořáková, 
 Štursova 487, N.Město n. M., 566 615 436
30. 7. MUDr. Zdeňka Kreislerová, 
 Bezručova 106/23, Žďár n.S, 566 621 000
31. 7. MUDr. Tomáš Kreisler, 
 Bezručova 106/23, Žďár n. S.,  566 621 000

stomatologická pohotovostní služba

Řádková inzerce je ZDARMA!
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„Zmařené osudy“ je název výstavy věnova-
ný k nedožitým 80. narozeninám Hany Brady. 
V rámci doprovodného programu byla orga-
nizátory nabídnuta žákům naší školy beseda  
s paní Annou Flachovou-Hanusovou (jednou  
z dívek z pokoje 28).

Přišla nesmírně vitální a milá paní, které by nikdo 
nehádal 81 let. Z jejího vyprávění tryskala laskavost  
a obrovská síla osobnosti, která, přestože prošla 
peklem, nepřestala věřit v sílu lásky a lidskosti.

Z jejího poutavého vyprávění si naši žáci od-
nášeli následující poselství:

 � rodina a její láska je nenahraditelná
 � člověk musí bojovat za svoji důstojnost
 � i na tak hrozném místě, jakým byl Terezín, 

existovala láska a přátelství
 � na věci kolem nás je nutno se dívat v širším 

kontextu
 � učení, práce a zábava pomáhá překonat  

i ty nejtěžší chvíle
 � pochopili jsme, co to znamená „unavená 

radost“
 � nikdy nesmíme dopustit, aby se podobná si-

tuace mohla opakovat
Děkujeme Vám za zajímavou besedu a pře-

jeme ještě hodně zdraví, abyste mohla dál šířit 
toto poselství.           Mgr. Jaroslava Hnízdilová

učitelka 1. ZŠ

Končí zase jeden školní rok, děti se těší na dny 
volna a učitelé na oddech po namáhavé školní 
práci. Ještě však, než se rozběhneme na prázdni-
ny, budeme se na naší malé, ale hezké škole loučit  
s naší paní školníkovou, paní Marií Ondráčkovou, 
která odchází do důchodu.

Není to paní školnice ledajaká. Vydržela to  
s námi celých 30 let a za tu dobu viděla projít naší 
školou tři generace školáků, o které neúnavně pe-
čovala, vedla je k udržování pořádku, čistoty, vzá-
jemné pomoci a úctě k práci. Pod jejím dohledem 
se budova stále skvěla čistotou, okna zářila a všu-
de kolem kvetly květiny, které s láskou pěstovala  
a ošetřovala. Nikdy jí nebylo zatěžko postarat se  
o náš pitný režim, umývat naše nádobí a prát ruč-
níčky.

Ještě za tmy chodila zatápět, aby nám bylo ve 
třídách příjemně, se svojí rodinou skládala uhlí, 
pracovala na zahradě, připravovala dobré pohoš-
tění pro vzácné hosty školy. Často nás doprovázela 
na výletech i při kulturních a sportovních akcích. 
Nikdy nepokazila veselé maškarády a vůbec se ne-
zlobila, když jsme při tom pošlapali umyté schody.

Milá paní Ondráčková, děkujeme Vám z celé-
ho srdce za všechny roky Vaší obdivuhodné práce 
a obětavosti.

Přejeme Vám , abyste si v důchodu odpočinula 
a abyste v kruhu své rodiny prožívala dlouhé roky 
radost a pohodu. Budeme rádi, když se na nás ob-
čas přijdete podívat.

Věřte, že na Vaši obětavou a dlouholetou práci 
pro naši školičku nezapomenou děti, učitelé i rodi-
če. Děkujeme Vám!

Učitelé a žáci ZŠ Slavkovice

Kdo procházel lesem Ochoza v sobotu  
4. června v dopoledních hodinách, jistě se podi-
vil, jaké záhadné bytosti se tam pohybují. Bylo 
zde možné potkat knížete s kněžnou, vodníky, 
Popelku, pejska a kočičku, Ježibabu a Ježiděd-
ka, lesní žínky, námořníky, Rumcajse a Manku, 
klauny, čarodějnice, berušky a včelí medvídky. 

Lesem vedla trasa „Pohádkového lesa“, 
který pro předškolní děti připravily učitelky  
z Mateřské školy v Novém Městě na Moravě ke 
Dni dětí. Cesta „Pohádkovým lesem“ začínala  
u SOU Bělisko, kde děti dostaly kartičku, na 
kterou jim bylo zaznamenáváno, jak se osvěd-
čily „ve službě“ u pohádkových bytostí.

A děti se činily. U vodníků pomáhaly lepit 
kapříkům šupiny, Popelkám přebíraly luštěni-

Velice podnětná a plná zážitků 
byla návštěva Střední odborné školy 
Nové Město na Moravě. Nejdřív jsme 
odjeli auty do střediska praktického 
výcviku v Petrovicích. V rámci vzá-
jemné spolupráce připravili učitelé 
se studenty pěkný program pro naše 
děti z mateřských škol. 

Nejdříve jsme si prohlédli prosto-
ry truhlářské dílny, kde se učí kluci 
práci se dřevem a viděli jsme někte-
ré jejich výrobky – židličky, poličky, 
stoly i postele. Obdivovali jsme veliké 
stroje, se kterými se musí naučit pra-
covat. Také jsme nakoukli do auto-
dílny, kde se učí opravovat auta. A potom jsme 
odešli na hřiště, kde už na nás čekalo velké pře-
kvapení v podobě koně Almara. Tenhle koník 

ny, „pekly“ dort s pejskem a kočičkou, „loupa-
ly“ perníček, lesním žínkám navlékaly korálky, 
loďkám pomáhaly přeplout přes oceán v lavo-
ru, u Manky a Rumcajse věšely prádlo, u klau-
nů házely míčky, v doupěti čarodějnic vymetly 
„magický kruh“, počítaly beruškám puntíky na 
krovkách a u včelích medvídků „sbíraly med“. 
Na konci cesty, u chaty „Mercedeska“ si děti 
vylosovaly odměnu.

Přesto, že zpočátku počasí „Pohádkovému 
lesu“ příliš nepřálo a pohádkové bytosti pro-
mokli, dopadlo nakonec vše dobře – jako v po-
hádce. Bouřka se přehnala, sluníčko vysvitlo  
a děti přišly.  

Pohádkový les Ochoza

Beseda s paní Annou 
Flachovou-Hanusovou

Poděkování

Na lesnickém učilišti

nám předvedl, jak pomáhá v lese stahovat klády 
z míst, kam se nedostanou stroje, jak umí s klá-
dami prokličkovat mezi stromy a dokonce svezl 

i odvážné děti. Přesvědčili jsme se také  
o jeho veliké síle, když se s ním přetaho-
valo osm chlapců! A vyhrál Almar! 

Kromě skutečného koně jsme viděli 
ukázku práce s koněm železným, a ne-
méně zajímavou práci  traktoru, kteří 
jsou velkými pomocníky lidem při těžké 
práci v lesním terénu. Výbornými prů-
vodci nám byl pan mistr odborného vý-
cviku Adolf Peňáz, pan  Dušan Šikula, 
Ladislav Sláma a Milan Sedláček. Děku-
jeme všem, kteří se jakýmkoliv způso-
bem podíleli na tomto programu.

Marta Juránková
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Podoba letošní maturitní zkoušky byla a je 
velmi diskutovaným tématem. Požadavky na 
její úspěšné složení nestanovila pouze přísluš-
ná škola, ale také stát. Ten formou tzv. základní 
úrovně maturitní  zkoušky určil minimální po-
žadavky na výstup ze střední školy, žáci si však 
mohli volit také úroveň vyšší. 

Výsledky maturitní zkoušky ukázaly alar-
mující skutečnost (přibližně 20% letošních ma-
turantů neprošlo písemnými testy státní části, 
další nebyli ani připuštěni k ústním zkouškám) 
a potvrdily  klesající úroveň vzdělanosti v čes-
kých školách, která souvisí s možností získat 
maturitu na různých typech škol s velmi rozdíl-
nými výstupními znalostmi. Přestože se o defi-
nitivní podobě státní části maturitní zkoušky  
a jejím významu pro vstup na vysoké školy  jistě 
povedou další odborné i laické diskuze, je ne-
zpochybnitelné, že nastavila laťku pro mnohé 
školy obtížně dosažitelnou a nastolila otázky  
o funkčnosti a kvalitě vzdělávání nejen na 
středních školách. 

O to více nás těší fakt, že žáci 4. ročníku novo-
městského gymnázia byli při skládání maturitní 
zkoušky již v prvním termínu 100% úspěšní. 

Mgr. Eva Řádková

Každý školní rok trochu bilancujeme, co 
se nám podařilo udělat pro udržitelný rozvoj  
a především pro naši přírodu. V tomto školním 
roce to bylo nepřeberné množství aktivit, kte-
ré více či méně podávaly pomocnou ruku naše-
mu životnímu prostředí. Naše aktivity se ubíraly 
nejrůznějšími směry, od vzdělávání, přes projek-
ty, praktické činnosti, práci v terénu či osvětu.

Péči o přírodu věnovali žáci opravdu mnoho 
úsilí. V lese Ochoza vysázeli na podzim 170 bu-
kových sazenic. Byla radost se na ně během jara 
chodit dívat a pozorovat, jak se mladým bukům 
nalévají pupeny a listy se začínají zelenat.

Na školní zahradě vyrostl v rámci Naučné 
stezky hřbitov odpadků, který názorně infor-
muje o době, za kterou se jednotlivé odpadové 
materiály v půdě rozloží.

Ve spolupráci s panem Ing. Jaromírem Čej-
kou se předposlední sobotu v květnu vydali 
žáci z řad dobrovolníků do lesa Ochoza, aby vy-
čistili studánku Vratislávku a založili studánku 
novou, se jménem Pernovka. Název nové stu-
dánky byl ponechán podle místa, kde „vyrost-
la“, neboť se zde nachází přírodní rezervace 
Pernovka, místním známá jako Vodičkova lou-
ka, která je chráněna též pro výskyt masožravé 
rostliny rosnatky okrouhlolisté.

Žáci 7. ročníku se zapojili do projektu Příro-
da živá neživá, v rámci kterého hledali souvis-
losti mezi lidskou činností a dopady na životní 
prostředí. Zabývali se znečištěním přírody, tří-
děním odpadu apod. Projekt byl završen konfe-
rencí pro úspěšné řešitele v ekologickém cent-
ru Ostrůvek ve Velkém Meziříčí.

Na žákovské konferenci v Praze žáci pre-
zentovali vlastní projekt Les a jeho mikroklima.

V tomto školním roce jsme se také stali hos-
titelskou Ekoškolou pro ostatní školy v regio-
nu, abychom předali své zkušenosti a vzájemně 
se obohatili o spoustu nových nápadů. 

Od školního roku 2010/2011 je naše základ-
ní škola součástí unikátního projektu Vzdělání 
21, který nabízí plnohodnotné využití moderní 
technologie ve vyučování. Děti z VI. B, pilotní 
třídy naší školy, využívají osobní žákovské net-
booky (malé lehké přenosné počítače), interak-
tivní tabule, učebnice a cvičení. Učitel může ak-
tivně řídit práci celé třídy, provádět testování, 
hodnocení, školní výuku provázat s domácí pří-
pravou a možné je i sdílení výsledků práce dětí 
s rodiči. Využití techniky není jedinou formou 
práce ve vyučovací hodině.   Nezapomíná se ani 
na běžné formy výuky, jako jsou tištěné učebni-
ce, sešity apod. Zkrátka, 
žáci rozhodně nezapo-
mínají psát ručně. Svoje 
důležité místo má i do-
držování vnitřních pra-
videl školy pro používá-
ní netbooků v hodinách 
a o přestávkách.

Je důležité naučit 
žáky třídit a vybírat z 

V mateřské škole v Pohledci se sešly 16. 
května maminky a členky místní skupiny Čes-
kého svazu žen, které s MŠ také spolupracují, 
například na Dětském dni nebo při mikuláš-
ských nadílkách. 

Všechny přítomné seznámila s důležitostí 
zdravé výživy studentka Hotelové školy ve Vel-
kém Meziříčí Bára Poukarová. Zaměstnankyně 
MŠ a paní učitelka připravily 16 druhů zdravých 
pomazánek, které byly vkusně naaranžované  
a ozdobené. Nechybělo proto ani rozdávání re-
ceptů. Dája Krejčí navíc uvařila výborný zázvo-
rový sirup, který pomáhá na „pálení žáhy“, při 
dýchacích problémech, kašli a chrapotu. 

Besedu ovládla veselá nálada, kterou ještě 
podtrhlo dobré občerstvení. Celé odpoledne 
bylo příjemné a líbilo se i dětem, které s sebou 
mohly maminky vzít. 

Děkujeme všem organizátorkám  „Besedy  
o zdravé výživě“ i za to, že jsme se dověděly 
mnoho nového a zajímavého.

Za Český svaz žen v Pohledci
Draha Pustinová    

Proběhly pravidelné akce přikrmování lesní 
zvěře v zimním období, čištění lesa, ekologická 
olympiáda ke Dni Země, Modrý den apod.

Nezapomínáme také informovat veřejnost. 
Světový den bez aut jsme připomínali infor-
mačními letáky, Světový den vody tematickými 
záložkami do knih, které žáci rozdávali v uli-
cích našeho města.

Zapojili jsme se finanční podporou do adop-
ce na dálku, kdy jsme adoptovali mývala sever-
ního v jihlavské ZOO.

Pro vlastní vzdělávání jsme navštívili zají-
mavá místa v ČR. Žáky zaujala třídící linka plas-
tů ve Žďáře nad Sázavou, novoměstská čistír-
na odpadních vod, prošli jsme Naučnou stezku 
na Žákově hoře, nahlédli do výroby energie ve 
vodních elektrárnách Vír a Dalešice, v jaderné 
elektrárně Dukovany a ve větrné elektrárně ve 
Věžnici.

Výčet aktivit určitě není konečný, na závěr 
nechme hovořit čísla. Za školní rok 2010/2011 
jsme odevzdali celkem 22 354 kg papíru, 1 434 
kg PET víček, 641 kg citrusové kůry, 155 vy-
řazených mobilních telefonů, 612 kg baterií,  
18 kg CD nosičů nebo třeba 4 TV monitory. Jen 
tak pro zajímavost, zpětný odběr a recyklace 
jedné televize uspoří tolik energie, kolik spo-
třebuje žárovka za 4 měsíce nepřetržitého sví-
cení, spotřebu energie osobního automobilu za 
22 km jízdy nebo zabrání vzniku odpadní vody 
z deseti sprchování.

Co říci závěrem? Musím se přiznat, že ně-
kdy mi slovo ekologie nezní moc lichotivě. 
Vím, střílím tak trochu do vlastních řad, ale 
zastávám názor, že především láska k přírodě 
a zdravý selský rozum je to, co našemu život-
nímu prostředí prospívá a ochraňuje ho. Co-
koliv učiníme my přírodě, učiníme tak sami 
sobě.

Mgr. Martina Janíčková, učitelka 1. ZŠ

nepřeberného množství informačních zdrojů, 
učit je komunikovat. Tento způsob práce pro-
bouzí tvořivost a touhu po poznání. Počítač  po-
užívají děti ve věku šesťáků spíše jako předmět 
her a zábavy, ovšem v digitální třídě si krok za 
krokem osvojují dovednosti a návyky, které po-
stupně užití těchto technologií promění z hrač-
ky na užitečný nástroj a neocenitelnou pomůc-
ku ve škole, doma i pro život jako takový.

Současná třída VI. B bude po prázdninách 
pokračovat v projektu Vzdělání 21 a už jako 
sedmáci mohou využívat nabytých zkušenos-
tí z předešlého ročníku. Na základě pozitivní-

ho ohlasu rodi-
čů i samotných 
žáků otevřeme 
ve školním roce 
2011/2012 dal-
ší šestou třídu  
v systému Vzdě-
lání 21. Rodiče 
dětem sice pořídí 
na vlastní nákla-

Ochrana životního prostředí pod taktovkou 1. ZŠ Maturita na 100%

„Počítač je náš kamarád, 
poradí nám co a jak,“ tvrdí šesťáci 2. ZŠ

Beseda o zdravé výživě 
v MŠ Pohledec

dy netbooky, ale ostatní softwarové vybave-
ní poskytuje škola. I když je pořízení přenos-
ných počítačů poměrně finančně náročné, 
existují řešení také pro sociálně slabší rodiny, 
a to ve formě žádosti o příspěvek, sponzor-
ský dar apod. Děti budou netbooky používat 
celé čtyři roky na 2. stupni ZŠ, poté zůstanou  
v osobním vlastnictví uživatele.

     Přínos projektu Vzdělání 21 v každém případě 
oslovil žáky, učitele i rodiče. Bližší informace hledejte 
na našem webu zs2.nmnm.cz nebo přímo ve škole.

2. ZŠ Nové Město n. M., zs2.nmnm.cz
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Vážení občané a příznivci zahrádek!
Plno z vás si neví rady s postřiky na škůdce a 

pro pár rad si chodíte do zahradnictví. Největší 
letošní problém je kroucení listů na paprikách a 
rajčatech, jedná se o škůdce - mšice broskvová, 
molice skleníková či tabáková. Doporučuji jako 
postřik na mšice např. Karate nebo Primor, na 
likvidaci molice pak např. Applaud.

Ovšem lepší řešení je zakoupit postřik na bázi ře-
pkového oleje a lecitinu, které jsou zdravotně zcela 
nezávadné a není třeba dodržovat ochrannou lhůtu. 
Tyto přípravky zalepí škůdci dýchací cesty, ovšem je 
třeba aplikovat postřik i ze spodu listu. 

Dále bych vám chtěla poděkovat, že neničíte 
vysázené záhony a nepouštíte vaše pejsky vol-
ně pobíhat. Letošní výsadbou jsou hlavně salvie, 
které jsou křehké, ale svou rudou barvou květů 
vás všechny opět potěší. Samozřejmě, že se na-
šli i tací občané, kteří se neostýchají a veřejně 
si tyto květiny vytrhnou a vezmou na zahradu. 
Doufám, že v budoucnu všichni pochopí, že vaše 
město je jedno z nejkrásnější na Vysočině a vý-
sadba zeleně tuto krásu jen umocňují.

Děkuji vám všem Milena Jirčíková 

2. sobota ve 20 hodin Western Story
(ČR 2011, komedie, 96 min, přístupný, 70 Kč)

5. úterý ve 20 hodin a 6. středa v 18 hodin
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna

(USA 2011, dobrodružná komedie, český dabing, 137 min, 
přístupný, 75 Kč)

9. sobota ve 20 hodin Rychle a zběsile 5
(USA 2011, akční thriller, české titulky, 130 min, nevhodný 

do 12 let, 70 Kč)

12. úterý ve 20 hodin Kazatel
(USA 2011, sci-fi thriller, české titulky, 87 min, přístupný, 70 Kč)

13. středa v 17,30 hodin Kung Fu Panda 2
(USA 2011, animovaná komedie, český dabing, 91 min, 

přístupný, 70 Kč)

17. sobota v 18 hodin V peřině
(ČR 2011, hudební rodinná komedie, 103 min, přístupný, 75 Kč)

20. středa ve 20 hodin Voda pro slony
(USA 2011, romantický příběh, české titulky, 120 min,     

nevhodný do 12 let, 70 Kč)

23. sobota ve 20 hodin Rekvalifikace
(ČR 2011, komedie, 80 min, přístupný, 70 Kč)

27. středa ve 20 hodin X-Men: První třída
(USA 2011, akční sci-fi, české titulky, 132 min,                  

nevhodný do 12 let, 70 kč)

30. sobota v 17,30 hodin Čertova nevěsta
(ČR 2011, pohádka, 101 min, přístupný, 70 Kč)

31. neděle ve 20 hodin Lidice
(ČR/Polsko 2011, válečné drama, 126 min,                       

nevhodný do 12 let, 75 Kč)

Program kina v Novém Městě

Začátkem října jsme u nás v ZŠ Slavkovice 
zahájili druhou sezónu „Podvečerního čtení“ 
– především na přání dětí, kterým se scházení  
s knížkou a zajímavými hosty zalíbilo.

První za námi přijeli naši dobří známí - čle-
nové divadelního souboru ze Žďáru nad Sáza-
vou. Překvapili děti i nás dokonalou přípravou 
akce: předčítali dětem každý z jiné knížky a po-
dle tématu byli i oblečeni. Nakonec pan král se 
svými pomocníky pronesl slavností řeč ke všem 
posluchačům, kteří se zde sešli, a přizval je ke 
slavnostnímu pasování! Každý předstoupil 
před Jeho Veličenstvo a poklepáním kordu na 
rameno se stal ČTENÁŘEM, který po slibu do-
stal záložku a drobnosti na památku.

Na druhé čtení jsme se velmi těšili – očeká-
vaným hostem byla paní Jana Křenková, známá 
svou prací s dětmi a mládeží v oblasti literatury 
a poezie. Autorem, kterého si p. Křenková vy-
brala, byl Jan Vladislav. Seznámila děti krát-
ce s jeho životem i prací, jeho překladatelskou 

Hudební obor
Marek Peňáz, Alžběta Severová, Eva Daňko-

vá,  Kryštof Novotný, Ludvík Polnický, Vojtěch 
Kužel, Terezie Tulisová, Dagmar Smolíková

za úspěšnou reprezentaci v krajském kole ce-
lostátní soutěže ZUŠ ve hře na klavír, kytaru a 
akordeon

Jan Hájek, Daniela Horváthová, Martina 
Tatíčková, Josef Mazánek, Libor Orel jr., Da-
vid Sláma, Jiří Cočev, Jakub Šorm, Jiří Šípek, 
Štěpán Kutílek, Vojtěch Janča

za obětavý přístup k veřejným vystoupením 
a vynikající reprezentaci ZUŠ

Výtvarný obor
Táňa Janů, Ivan Štrobl 
ocenění v krajském kole národní přehlídky ZUŠ
Dostálová Simona, Blanka Zídková, Miku-

láš Kupka, Simona Kališová, Jan Poul
ocenění v mezinárodní výtvarné soutěži 

„Malujeme po síti“
Barbora Šoustarová, Daniela Vodičková, Jana 

Humlíčková, Tereza Horáková, Václav Poul

činností. Přečetla několik pohádek z různých 
zemí, prokládala je zážitky z osobních setkání 
se zajímavými osobnostmi kulturního života a 
hlavně stále udržovala dětskou pozornost otáz-
kami a narážkami na přečtený text. 

V krátkém intervalu po sobě následuje čtení 
třetí – svoji „novou“ knížku DOBRODRUŽSTVÍ 
KAPŘÍKA METLÍKA nám přijel ukázat nám již 
známý Jan Opatřil, který u nás četl v minulém 
roce. Nová v uvozovkách proto, že pro nás již 
není neznámá, loni jen neměla podobu, kterou 
má dnes, protože teprve nyní vyšla oficiálně  
v nakladatelství. 

Celou dobu všichni pozorovali improvizo-
vaný rybníček plný ryb a dva rybářské pruty... 
Na závěr si každý mohl jednu rybičku vylovit  
a odnést na památku na „rybí“ čtení.

V dubnu jsme se sešli naposledy: tentokrát 
za námi přijela paní Božena Ptáčková, pracov-
nice knihovny M. J. Sychry ve Žďáru nad Sáza-
vou. S napětím jsme čekali, co si pro nás při-

pravila. Na stolečku 
vedle ní se objevila 
ne jedna knížka, ne 
dvě - celá hromád-
ka... Její povídání  
a čtení bylo totiž za-
měřené na pověsti z 
našeho okolí.  Aby-
chom se pak trošku 
protáhli, přišla sou-
těž - tak rozum do 
hrsti a vzpomínat, co 
jsme právě slyšeli....

Další ročník je  za 
námi a my už se tě-
šíme na nové hosty, 
nové knížky a nové 
zážitky.

Ivana Staňková, 
ZŠ Slavkovice

Druhý ročník podvečerního čtení v ZŠ Slavkovice

za účast na přehlídce „Výtvarný svět na 
zámku“, kterou pořádá ZUŠ Moravská Třebová

 
Literárně – dramatický obor
Soubor Lety do oblak
účast v krajském kole přehlídky dětských di-

vadelních souborů „Dětská scéna“ 2011
Anna Laštovičková
účast v krajském kole recitační přehlídky 

„Dětská scéna“ 2011, oddaná práce pro soubor 
i ročník

Gabriela Latzková
čestné uznání v krajském kole recitační pře-

hlídky „Dětská scéna“ 2011
Ivan Štrobl, Jakub Chocholáč 
postup na národní přehlídku „Loutkářská  

Chrudim“ 2011
Terezie Strnadová, Bára Kubická 
cena poroty JID 2011, doporučení na národní 

přehlídku „Mladá scéna“ 2011
Jakub Šorm 
postup na národní přehlídku dětského před-

nesu „Dětská scéna“ 2011

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

rady zahrádkářům

Upozorňujeme návštěvníky Městské knihovny 
na prázdninovou změnu půjčovní doby

celozávodní dovolená  2. 7. – 19. 7. 2011
Provoz knihovny (Internetu)
od 20. 7. do 31. 8. 2011 včetně

pondělí, úterý, čtvrtek, sobota    zavřeno

středa 9.00 - 11.00 / 12.30 - 18.00
pátek 9.00 - 11.00 / 12.30 - 17.00
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Program v místních částech

Zhruba čtyři kilometry jihozápadně od No-
vého Města na Moravě se se svými 430 obyva-
teli nachází místní část Slavkovice. 
Každému čtenáři se jistě vybaví pří-
jemné zážitky, které ho provází při 
procházce nebo projížďce touto ma-
lebnou vesničkou, na kterou jsme 
my rodáci samozřejmě náležitě hrdí. 
Snad nejvíce skloňovanou novou do-
minantou, díky které se o Slavkovi-
cích ví i za hranicemi města či kraje, 
je poutní kostel Božího milosrdenství 
a sv. Faustyny - první v České repub-
lice. Také díky tomuto získává naše 
obec na půvabu a věhlasu v dalekém 
okolí. Ovšem silným zážitkem na ka-
ždého zapůsobí nevšední jízda po polorozpad-
lé silnici III. třídy, která se zatím, i přes několi-
kero upozornění včetně petice občanů, nedaří 
opravit. Věříme ale pevně, že se tento úsek v 
dohledné době podaří dostat mezi priority kraj-
ské SÚS. Druhou nevšední podívanou nabízí 
kdysi výstavní návesní rybník, který se zatím 
neúspěšně uchází o celkovou revitalizaci - čili 
odbahnění po 35 letech a rekonstrukci hroutí-
cích se betonových zdí, na které byla technolo-
gie 70. let příliš krátkodobá.

V posledních třech letech díky „děleným  
rozpočtům“ všechny místní části Nového Měs-
ta hospodaří se svými penězi nanejvýš efektiv-
ně a cítí alespoň částečnou nápravu křivd, kdy 
byly v minulých volebních obdobích kromě 
běžného provozu zcela opomíjeny.  Také úlo-
ha osadních výborů a všech činných spolků v 
obcích tímto získává novou energii a smysl pro 
odpovědnost.

Neumíme si představit život na vesnici bez 
úzké spolupráce s SDH, kdy kromě organizač-
ní a kulturní činnosti (ples, dětské dny, párkové 
závody) tento spolek zajišťuje údržbové práce 
jako jsou prořezávky zeleně, jarní a podzimní 
úklid  místních komunikací a chodníků, čiš-
tění kanálů, údržbu rybníků a podobně. Také 
menší opravy na obecních  budovách prová-
dějí zejména mladí hasiči, například i rekon-
strukci budovy historické hasičské zbrojnice. 
Také fungování ostatních spolků jako je tělový-
chovná jednota, zahrádkáři a myslivecká sdru-
žení je pro obec prospěšné, zejména výchovou 
mladé generace k nějaké užitečné činnosti. Na 
činnost všech spolků ve Slavkovicích byla letos 
vyjednána finanční podpora (31 tis.) z rozpočtu 

Studnice:
pátek 1. července
Slavnostní narážení sudu s polotmavým 

ležákem Studnický Kantor. Zahájení v 18:00 – 
terasa Turistické chaty. 

sobota 9. července
Dětský den s Českým rozhlasem Region. 

Soutěže a zábava pro děti. Zahájení 11:00 před-
pokládaný konec v 16:00. 

Neděle 17. července
Hubení podvečer s heligonkáři. 
Sobota 23. července
Hudební večer v Turistické chatě. 
Začátek v 19:00.  

Pohledec:
1. -  4. 7. 
Návštěva družební obce Sedliská 
ze Slovenska, v rámci programu 
i akce pro veřejnost:  
2. 7.  20 hod. 
Taneční zábava se skupinou Bosorky, 
hřiště TJ Pohledec
2. 7.  14 hod 
fotbalové utkání 
TJ Pohledec A – FK Sedliská A
16:30 hod
fotbalové utkání 
TJ Pohledec – FK Sedliská (Staří Páni)  
19 hod 
Taneční zábava, hraje duo Sýkorky  
24. 7. od 14 hod 
Tradiční přejezdy přes rybník 
hraje Zuberská 6

Co se daří a nedaří ve Slavkovicích
místní části Slavkovice. Sečení zelených ploch 
se daří zajišťovat díky ochotě několika místních 

dobrovolníků, kteří disponují potřebnou tech-
nikou.

Nedostatek stavebních parcel za posledních 
15 let měl jeden pozitivní efekt - mnoho star-
ších domů proběhlo celkovými rekonstrukcemi 
včetně střech, oken a fasád. V současné době 
probíhají jednání, která by měla do budoucna 
několik stavebních míst zajistit jak na obecních 
tak i soukromých parcelách. 

Také díky tomu, že u nás dobře funguje zá-
kladní a mateřská škola, za což jsme velmi rádi, 
se daří to, že u nás mladí zůstávají a zakládají 
zde nové rodiny.

Co se nám podařilo 
(za posledních cca 6 let):
 � investiční akce dešťová kanalizace a chod-

ník od školy k prodejně Jednoty  v roce 2006 
– 2007

 � vybudovaní horských vpustí (zatím jich 
máme šest), které značně pobírají vodu, která 
narušuje povrch místních komunikací při ka-
ždé bouřce nebo přívalovém dešti 

 � nový povrch  na několika úsecích místních 
komunikací

 � dvoje nové vstupní dveře do KD + okna  
v bytě KD (2007 - 2008)

 � oprava rovné střechy a fasády na budově 
nové hasičské zbrojnice (2007 - 2009) 

 � rekonstrukce sociálního zázemí v budově 
základní školy  a mateřské školy - dolní pat-
ro (2009)

 � rekonstrukce střechy a fasády na staré ha-
sičské zbrojnici (2007 - 2011)

 � oprava a znovuotevření pomníku senáto-
ru Karlu Sáblíkovi a Antonínu Švehlovi (2010)

 � rozsáhlá rekonstrukce dešťové 
kanalizace, obrubníků a nového 
povrchu komunikace od č. 20 po č. 
26 v roce 2010-2011

 � - pořadatelství I. národního 
kongresu k Božímu milosrdenství 
(2011)

Čeho bychom rádi docílili 
v blízké budoucnosti:
 � odbahnění návesního rybníka + 

oprava opěrné zdi podél chodníku 
(čeká se na dotaci)

 � pořízení nové stříkačky pro 
SDH

 � výměna oken v budově ZŠ a MŠ 
 � oprava střechy KD, postupná výměna oken
 � pokračovat v opravách povrchů místních 

komunikací
 � sedlová střecha na novější hasičské zbrojnici
 � výkup zastavěných pozemků komunikace-

mi, postupný výkup pozemků  k výstavbě RD
 � ve spolupráci s MěÚ chceme razantněji řešit 

různé nevzhledné skládky a zábory veřejného 
prostranství, které nejsou v nájemním vztahu.

Na závěr chci  za dosavadní  dobrou  spolu-
práci  poděkovat  všem, pro které nekončí zá-
jem o obec  jenom  hranicí  jejich  pozemku,  ale  
kteří  se  snaží  zvelebovat  také  blízké  okolí 
svého domova.    

Za osadní výbor Josef Košík  
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I přes několik průtrží mra-
čen, které oslavy 24. červ-
na celý den provázely, nebyl 
program nijak omezen. Ne-
chyběly ukázky tradičních 
řemesel v Horáckém muzeu, 
Výtvarné dílny Horácké ga-
lerie, řemeslný jarmark, ale  
i prezentace novoměstských 
sdružení, sboru dobrovol-
ných hasičů i místních vče-
lařů v arboretu. O exhibi-
ce se postaral Biketrial AMK 
Hamry, SFK Vysočina i bre-
akdencová taneční skupina. 
Obohacením programu byla 
historická scénka, kterak král 
Václav II. poprvé písemně po-
tvrdil existenci Nového Měs-
ta. V rámci programu také 
vedení města ocenilo úspěch 
novoměstského horolezce 
Radka Jaroše. Hudební zážit-
ky během slavnostního odpo-
ledne nabídli Big Band Chru-
dim, Barel rock nebo Pavel 
Helan Band. Vrcholem oslav 
byl koncert Anny K. Velké 
poděkování si proto zaslouží 
všichni, kteří se na oslavách 
Nova Civitas podíleli.       (vrk) 

NOVA CIVITAS

27. července si připomeneme sté výročí 
úmrtí středoškolského profesora, literárního 
kritika, historika, teoretika a  národního bu-
ditele Leandera Čecha. Byl osobností, která 
významně ovlivnila směřování novoměstské 
střední školy a svou prací pedagogickou i vě-
deckou přesáhla hranice místa i času. Na jeho 
počest uspořádalo novoměstské gymnázium 
28. června  vzpomínkové setkání. 

Významný literární kritik Leander Čech
A není to jediné výročí spojené s Leande-

rem Čechem, letos je to 80 let od odhalení jeho 
pomníku v zahradách gymnázia. Podnět k vy-
tvoření pomníku dal studentský spolek „Ho-
rák“. Náklad na zbudování neměl přesáhnout 
14.500,- Kč. Konečný návrh schválili akademič-
tí umělci v Praze. Porota posuzovala a vybírala 
z devíti soutěžních návrhů. Za nejlepší a všem 
soutěžním podmínkám nejlépe vyhovující byl 

uznán návrh označený heslem 
„N“. Autor navrhoval hermov-
ku (pozn.: bysta přecházející v 
hranolový sokl) vysokou 280 cm 
z leštěného mramoru bez pat-
ky, nasazenou na betonový zá-
klad. Porota ocenila neobyčej-
nou skromnost a prostotu pojetí 
pomníku a přiznala, že se velmi 
dobře hodí do tohoto prostře-
dí. Konstatovala, že celý návrh 
skýtá největší záruku dokonalé-
ho provedení. I portrétní studie 
má nejvíce charakterů a je nej-
výstižnější ve výrazu. Po otevře-
ní vítězné obálky s heslem „N“, 
bylo zjištěno, že autorem vítěz-
ného návrhu je akademický so-

chař Vincenc Makovský z Nového Města na 
Moravě.  Vincenc Makovský si v průběhu zimy 
v roce 1931 přivezl blok bílého mramoru z ned-
vědických lomů. Protože sochař neměl pro tuto 
práci volný prostor, využil prázdného krámku 
po obchodníkovi V. Colledanim, který byl ne-
daleko školy. V hrubých  kamenických pracích 
mu pomáhal sochař Chlumský, žák profeso-
ra Otakara Španiela. Pomník byl skutečně vy-
budován za 14.500,- Kč. Spolek „Horák“ dával 
finanční obnos obtížně dohromady. Větší fi-
nanční příspěvek věnovalo brněnské ústře-
dí Národní jednoty pro jihozápadní Moravu, 
částkou 1.000,- Kč přispěl i prezident republi-
ky T. G. Masaryk. Jeho přátelství s Leanderem 
Čechem dokládá jejich vzácná vzájemná kore-
spondence. Pomník byl za osobní účasti a pod 
dozorem Vincence Makovského instalován 26. 
července 1931 v rámci sjezdu abiturientů a pro-
fesorů novoměstské reálky. Před odhalením 
byl pomník zakryt státní vlajkou. Bystu Lean-
dera Čecha vytvořil sochař Vincenc Makovský 
krátce po svém pobytu v Paříži a podkladem 
pro tuto práci mu bylo několik fotografií. So-
chař vystihl svou prací přesvědčivost výrazu. 
Pomník navíc zůstává podstatným a trvalým 
dokumentem tehdejší vysoké úrovně kulturní-
ho života v našem městě.    

Zdroj: noviny Novoměstsko číslo 10, 11 z roku 
1991, autor: Prof. Jiří Šebek       (vrk)Odhalení pomníku L. Čecha 26.7.1931
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HOSPŮDKA
„NA HŘIŠTI“

Vás zve
k příjemnému

posezení

víkendové
grilování

dobroty z udírny

Otevřeno každý den
od 15 hod.

Rezervace na tel:
739 901 135

HOSPŮDKA
„NA HŘIŠTI“

Vás zve
k příjemnému

posezení

víkendové
grilování

dobroty z udírny

Otevřeno každý den
od 15 hod.

Rezervace na tel:
739 901 135

inzerce

tel./fax: 566 615 270

PAPÍR HRAČKY

Pod nemocnicí
Nové Město na Moravě

Sportovní hry

VÝPRODEJOVÉ ZBOŽÍ U NÁS
NAJDETE NA KAŽDÉM KROKU

VŠE K VODĚ A NA PÍSEK
*30 druhů - až

* 2v1 nej cena od

* , dětské ,houpací

bazénů slevy 30%
pískoviště 499,-Kč

skluzavky stany sítě

ŠKOLNÍ KOUTEK OTEVŘEN
*100 druhů a

( na loňské druhy až )

* na cvičky

batohů aktovek
slevy 70%

penály, kufříky, sáčky



ročník XXI | číslo 8 | 1. července 2011strana  18 inzerce

Naše aktuální nabídka:

Novostavba
u Nového M

RD Slavkovice
ěsta n. M.

Dům je částečně podsklepený,
s dvojgaráží, bazénem a zahradou 1.000m .
Prodává se včetně materiálu na dokončení.
Cena 2 790 000 Kč + provize RK.

2

tel.: 777 824 822, 604 320 136
Náměstí 17

Velké Meziříčí

Milan Polanský

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

žaluzie - vertikální, horizontální
rolety

roletky do střešních oken
rolety noc a den

těsnění oken
sítě proti hmyzu
japonské stěny

pobočka Nové Město na Moravě,Soškova 1357

Konstrukce a výroba strojů, nástrojů a zařízení

spol. s r. o.

přijm
e

Bližší informace osobně nebo na tel +420 737 230 415

- VŠ se strojním zaměřením
- výborná komunikativnost a týmové myšlení,profesionalita
- konstrukční praxe min.4 roky ve 2D/3D CAD systému
- znalost pneumatiky,senzoriky,pohonů výhodou
- znalost Aj na základní komunikativní úrovni
- zájem podílet se na náročných vývojových a konstrukčních úlohách
- řidičský průkaz sk.B ,ochota cestovat
- nekuřák výhodou

- vyučen v technickém oboru
- schopnost číst a orientovat se ve výkresové dokumentaci
- ochota učit se novým věcem
- samostatnost,flexibilita,zručnost
- pečlivost,svědomitost
- řidičský průkaz sk.B ,ochota cestovat
- nekuřák výhodou

- vyučen v oboru elektromechanik
- platný certifikát vyhlášky č.50/1978 Sb
- schopnost číst a orientovat se ve výkresové dokumentaci
- ochota učit se novým věcem
- samostatnost,flexibilita,zručnost
- řidičský průkaz sk.B ,ochota cestovat
- nekuřák výhodou

- zázemí stabilní ryze české společnosti
- práci v příjemném ,moderním prostředí a zkušeném kolektivu
- ohodnocení dle výkonu pracovníka
- 5 týdnů dovolené
- příspěvek na stravování

Konstruktér 2D/3D mechaniky

Montážní dělník – mechanik

Elektomechanik / Elektormechanička

Nabízíme:



ročník XXI | číslo 8 | 1. července 2011 strana  19inzerce



NOVOMĚSTSKO | vydávají: Novoměstská kulturní zařízení, Tyršova 1001, 592 31  Nové Město na Moravě, IČ: 00372854 | Redaktorka:  
Bc. Veronika Klapačová | redakce a administrace: Kulturní dům, Horácké muzeum | telefon: 722 905 756 | e-mail: zpravodaj@nmnm.cz 
web: http://noviny.nmnm.cz | Sazba a grafická příprava: Martin Krob | Tiskne: MPJ DesignStudio Žďár nad Sázavou | Registrační  
značka OÚ 3714-1491 | Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí | Názory autorů příspěvků nejsou vždy totožné s názory redakce. 


