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Nové Město na Moravě

Nejlepší závod SP horských kol byl v Novém Městě
Po čtrnácti letech se podařilo do České republiky vrátit závody Světového poháru horské
cyklistiky. A nejen to - pořadatelé odvedli skvělou práci a dokázali uspořádat v Novém Městě
na Moravě závod světové úrovně.
Mezinárodní cyklistická unie (UCI) v rámci ankety světových týmů, novinářů a organizátorů závodů vyhodnotila tento závod jako nejlepší pro rok
2011 ve své kategorii.
Trať, která byla v Novém Městě na Moravě vybudována pro jeden ze závodů letošního poháru
horských kol, splňovala přísné světové parametry. Tomu všemu přispělo i již vybudované zázemí
sportovního areálu. Díky špičkové úrovni závodu
se novoměstský areál zařadil mezi sedm nejvýznamnějších míst horské cyklistiky na světě.
Za vítězným Novým Městem skončil jako druhý
v anketě Mezinárodní cyklistické unie v disciplíně cross-country německý Offenburg a jako třetí britský Dalby Forrest. „Nás těší, že to nebylo na tribunách a v okolí tratě podpořili sportovnírozhodnutí pouze funkcionářů UCI, ale že se ho hrdinu, vítěze závodu Jaroslava Kulhavého.
na hlasování podíleli i závodníci, manažeři týmů „Mám z vítězství Nového Města radost. Je důkaa novináři. Největší výzvou do dalších let bude zem toho, že u nás máme nejen sportovní areál,
tento standard udržet a případně rozvíjet,“ říká který se postupně blíží těm nejlepším na světě,
marketingový ředitel závodu Jan Skřička.
ale i schopné nadšence a organizátory. Je vidět,
Kvalitu závodů potvrdily i nadšené davy lidí, kteří že se i malé město dokáže prosadit v tvrdé světo-

vé konkurenci. A to za zlomek nákladů, které jsou
ve světě běžné. Perfektní je, že novoměstský areál získává mezinárodní význam nejen v zimních
sportech. Je to důležité pro jeho další využití,"
říká s potěšením starosta města Michal Šmarda.
Nové Město by tak mohlo plnit letní i zimní sportovní kalendáře světových pohárů.
vrk

Chtěli mít jedno společné, teď mají dohromady sedm dětí
Josef, Kateřina a Daniel, to je trojlístek dětí,
který přibyl 14. června do už tak veliké rodiny
Dlouhých. Každý z manželů má z prvního manželství dvě děti své, a to ve věku od 9 do 18 let.
Rozhodli se ještě pro jedno společné, to ale ani
náhodou netušili, že by doma mohli mít celkem
sedm dětí! Už během těhotenství se paní Dlouhá připravovala na trojčátka. V běžných obchodech je takový sortiment kočárků buď omezený,
nebo žádný. Díky internetu se ale podařilo sehnat všechno potřebné. Starat se o tři miminka
pomáhají i starší sourozenci. Přes trojnásobné
starosti působí rodina velmi spokojeně. Jediným problémem je velikost kočárku pro trojčata, všude se prostě nevejde. Testem ale prošly
novoměstské chodníky, kde projede i tak velký
kočárek. Jiný problém rodina nemá, nebo si ho
možná ani nepřipouští. „Teď je to ještě v pohodě,
ale až začnou růst a chodit, tak to nevím, kam ty
oči dám,“ říká spokojená maminka. Dětem se už

teď formuje jejich osobnost a rodiče přiznávají,
že každý ze tří sourozenců je jiný: „Jeden je dominantní, ten když má hlad, tak přes to nejede vlak.
Druhej je kliďas a holka, ta je až moc zvědavá.“
Po malé slavnosti tradičního Vítání občánků promluvil o veliké rodině na radnici i starosta města
Michal Šmarda: „Nepamatuji si, že bychom v No-

vém Městě měli takovou šťastnou událost, že by
se narodila trojčata. Jsme rádi, že jsme je všechny viděli a že jsou všichni zdraví. Rodina dostala
drobný finanční dar, ale to rozhodně není nic, co
by bylo nějakým řešením všech jejich trojnásobných starostí. Samozřejmě, pokud to bude v našich silách, rádi rodině nějak pomůžeme.“
vrk
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významná listopadová výročí
5. 11. 1971
zemřel v Brně
Ing. Bohumil Hošpes
vědecký pracovník v oboru bramborářském
40. výročí úmrtí
(narozen 20. 4. 1890 v NMnM)
6. 11. 1946
zemřel v Praze
Ing. Silvestr Bláha
generál
65. výročí úmrtí
(narozen 31. 12. 1887 ve Zvoli)
8. 11. 1876
narodil se v Olešnici
Mořic Skutecký
novoměstský výrobce nápojů,
uznávaná osobnost společenského i hospodář
života NMnM
135. výročí narození
(5. 2. 1942 v Mauthausenu)
19. 11. 2001
zemřel ve Starém Plzenci
František Dřevikovský
řezbář – betlémy, holubičky, samorosty ....
10. výročí úmrtí
(narozen 10. 5. 1912 v Moravských Křižánkách)

zamyšlení

Všem, kterým tehdy bylo
šestnáct let
V říjnu roku 1991 mi
bylo šestnáct let. Byl
jsem mladý, naivní
a nevěděl jsem vůbec
nic o tom, jakým směrem se bude můj život
ubírat. Zemře-li vám
vrstevník v šestnácti
letech, je to něco nepochopitelného. A jeDavid Surůvka
-li zabit chytrý a milý
+
18. října 1991
kluk, pak je to něco,
na co celý život nezapomenete. Za těch dvacet let
jsme všichni ušli velký kus cesty. Každý z nás si
vybral životní příběh a prožili jsme spoustu dobrého i zlého. Na Davida, kterému jeden člověk
vzal právo jít s námi, už příliš nemyslíme. Ale alespoň občas bychom si vzpomenout měli. Protože
to byl dobrý kluk, který měl dnes mít šestatřicet
let a být tu s námi.
starosta Michal Šmarda
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Životy zachrání i speciální přístroj
Zdravotnická záchranná služba kraje
Vysočina se drží na celorepublikové
špičce. A právě i proto se snaží své
sanitní vozy co nejlépe vybavit. Díky
Novému Městu na Moravě a obcím
mikroregionu může být jako první
v kraji vybavena novinkou na trhu i novoměstská RZP.
Přístroj, který často zachraňuje lidské
životy, nepatří legislativně mezí povinnou výbavu sanitního vozu, od zřizovatele záchranných služeb je tak těžké
získat na jeho pořízení finance.
Vedení krajské ZZS Ing. Vladislava
Filová je ale přesvědčena, že takové
vybavení je více než potřebné: „Je to
přístroj, pro který mají posádky velké
opodstatnění. Tím, že je nedostatek
lékařů, je odpovědnost čím dál více přenášena
na záchranáře. Přístrojem na nepřímou srdeční masáž bychom rádi vybavili většinu posádek
v kraji Vysočina.“ S financováním proto mohou
pomoci hlavně města a obce.
Díky finančním příspěvkům v hodnotě přes 280
tisíc korun je od letošního října novoměstská
posádka vybavena moderním zdravotnickým
přístrojem. „Peníze na přístroj pro nepřímou srdeční masáž darovalo naše město a všechny obce
mikroregionu, kromě Jimramova, a to stejným
dílem, podle počtu obyvatel,“ říká místostarosta města Stanislav Marek. A protože by přístroj
rádi zakoupila i další města a obce v kraji, podařilo se ve výběrovém řízení vysoutěžit o třetinu
nižší cenu. „Byli jsme všichni velmi příjemně
překvapeni, že se téměř nenašla obec v našem
mikroregionu, která by nepřipojila svůj souhlas
se zasláním příspěvku na uvedený účel,“ uvědo-

muje si tíživý nedostatek financí v obecních rozpočtech předseda Mikroregionu Novoměstsko
Miloš Brabec.
Přístroj je kompaktní, skladný v malém batůžku
a napájený pomocí dobíjecích baterií. Díky němu
bude lidem zajištěna trvalá a nepřerušovaná,
tedy po delší dobu kvalitně prováděná, nepřímá
srdeční masáž. Přístroj ji provádí plně mechanicky a automaticky. Nahrazuje tak při zásahu
plně jednoho záchranáře, to potvrzuje i primář
MUDr. Petr Novotný: „Přístroj Lucas je indikován při náhlé zástavě oběhu. V takovém případě
musí záchranáři provést ve velice krátkém čase
řadu poměrně složitých úkonů, což v praxi jednoho člena posádky totálně zablokuje.“
Přístroj dokonce umožňuje transport, protože
běžně se nepřímá srdeční masáž nedá vykonávat
za jízdy.
vrk

Ocenění dobrovolným hasičům
- v září odvedli perfektní práci
I v tomto čísle novin si připomeneme 5. září, kdy
naše město a okolí nemilosrdně zavalily přívaly
vody a kroupy. Pomáhal, kdo mohl. Ti, kdo neváhali ani minutu, byli dobrovolní hasiči, a to
nejen v Novém Městě na Moravě, ale i ve všech
místních částech. Za jejich okamžité a správné jednání se rozhodl starosta města hasičům
osobně poděkovat. „Myslím si, že lidi, kteří jsou
ochotni pomáhat a riskovat pro druhé, si zaslouží poděkování a hlubokou úctu. Naši hasiči často ve svém volném čase dělají pro druhé víc než
většina ostatních. Letos v září odvedli perfektní
práci,“ říká starosta Michal Šmarda.
S pracovníkem krizového řízení Petrem Kosem
jsem se znovu vrátila do dne, který začínal ještě

jako příjemný letní, odpoledne už ale bylo jinak.
Situaci proto už v tu chvíli monitorovali i pracovníci Odboru životního prostředí, kteří obvolávali
okolní obce, aby upozornili na silný liják. Díky
včasnému varování se tak mohli v místních částech na nepříjemnou situaci připravit. „Nejhorší
to bylo ve Slavkovicích, velké štěstí bylo, že byla
zrovna prázdná nádrž a zachytila první vodu.
Pak se mraky otočily a bouřka se vrátila zpátky
i s kroupami, to ucpalo kanály, zaplavilo školku
a několik domů. Velké škody na střechách udělaly
kroupy na Rokytně,“ popisuje dramatické odpoledne novoměstský úředník na úseku krizových
stavů a komunikace s IZS a vodního hospodářství Petr Kos.

dokončení ze str. 2

z rady

Ocenění dobrovolným hasičům
Přestože někde neměli dobrovolní hasiči hlášený
výjezd, všichni se zapojili do záchranných akcí
naprosto bez váhání. Starosta města ocenil celkem 12 lidí, hasiče z Nového Města na Moravě,
Pohledce, Hlinného, Slavkovic, Rokytna a členy
krizového štábu. „Co si vybavuji, tak je to první
ocenění za práci, které dobrovolní hasiči tady dostali. Jinak oceněni už byli například při desátém
zřízení jednotky,“ doplnil Kos. Pro samotné členy sborů dobrovolných hasičů je takové ocenění
potvrzením, že si jich obyvatelé a vedení města
za jejich práci opravdu váží.
vrk

DUEL
Peníze pro mistrovství světa
Nové Město na Moravě se má v roce 2013 stát světovým centrem zimního sportu. Pro Vysočinu to
bude historicky největší sportovní akce. Na Mistrovství světa v biatlonu by měly přijet desetitisíce
fanoušků a přenášeno bude milionům televizních diváků na celém světě.
Do vybudování nových staveb a tratí v novoměstském sportovním areálu bude investováno více než
300 milionů korun. Ve srovnání s přípravou podobných projektů bylo zvoleno nečekaně úsporné řešení, přesto se jedná o největší investice v historii našeho města. Drtivá většina peněz přijde z EU, Kraje
Vysočina a Ministerstva školství. Pokud bude projekt úspěšný, tak na biatlon naváže série dalších akcí.
Již dnes se do Nového Města vrací světový šampionát v klasickém lyžování a hovoří se o Mistrovství
světa v horských kolech v roce 2014. V plánu je i rozvoj in-line bruslení a dalších aktivit. Město se
zároveň potýká s nedostatkem peněz. Vyplatí se nám podpora výstavby sportovního areálu? Můžeme
si to vůbec dovolit? Mělo by město přímo finančně podpořit Mistrovství světa v biatlonu 2013?
Ing. Pavel Štorek
místostarosta města
(TOP09)
Město je v důsledku rozhodnutí minulých vedení
v těžké situaci. Deficity
hospodaření nás ubíjejí
a to musí skončit. Za poslední tři roky jsme utratili o 90 milionů korun
víc, než jsme vydělali. Město chaoticky utrácelo
za nereálný sen, na který mohlo získat s bídou
40 % a muselo by platit dalších 300 milionů ze
svého. Podivnými výběrovými řízeními zdražovalo služby na dvojnásobek ceny, což potvrdil
i kontrolní výbor. Dnes navíc čelíme dopadům
prohlubující se krize. A stále se chováme, jakoby
se nic nedělo. Pro mistrovství světa stavíme naši
infrastrukturu, ať již se jedná o cyklostezku, úpravy u Medinu nebo opravy komunikací. Pomáháme také pronájmem pozemků za minimální cenu.
Máme-li se chovat odpovědně, pak bohužel další
peníze uvolnit nemůžeme. Pokud nějaké peníze
máme, tak občané spíše ocení opravený chodník
nebo nové parkovací místo. Na otázku proto musím odpovědět NE.

JUDr. Libor Černý
radní města
(Nový směr)
Je fakt, že veškeré peníze,
které můžeme do Nového
Města získat, jsou podmíněny spolufinancováním
z jiných zdrojů. Nebudeme-li nápomocni ve spolufinancování, nezíská
novoměstský sport možnost vyčerpat přislíbené finanční prostředky z Ministerstva školství,
Kraje Vysočina a EU. Pokud by vás někdo požádal o sedm korun s jistotou, že za ně získá korun
sto, věřím, že nebudete váhat ani minutu a nabídku přijmete. Zvláště to platí u investic do budoucnosti, které nám nikdo nevezme a budou
navždy podporovat tradice, na kterých je naše
město založeno.
Proto svůj souhlas se spolufinancováním ze
strany města vnímám jako naprosto jasnou povinnost. Stejně tak podpořím jakýkoliv jiný projekt, na který by nám někdo přidal více než devadesát procent peněz. Na anketní otázku tedy
odpovídám jasné ANO a stejně budu hlasovat
i v zastupitelstvu.

Jakému názoru dáváte přednost? Čí argumenty vás přesvědčily? S jakým názorem souhlasíte?
Hlasujte na http://noviny.nmnm.cz/ nebo osobně v Městské knihovně.
vrk

Elektronické soutěže šetří v Novém Městě
peníze
Nové Město na Moravě si pronajalo virtuální aukční síň PROe.biz. Rada města si od projektu slibuje průhledné zadávání zakázek a výrazné úspory.
Elektronické aukce tak město bude moci využívat
k nákupu jakýchkoli služeb a zboží.
„Město už realizovalo několik zakázek ve zkušebním
provozu a úspory jsou v desítkách procent. Nejvíce jsme ušetřili při nákupu značení pro dopravní
hřiště, předpokládané náklady se snížily o více jak
40%,“ říká starosta Michal Šmarda. Město ušetřilo například i na stavební zakázce realizace hřiště
v Jiříkovicích, na papíru, nebo na nákupu herních
prvků pro dětská hřiště. „Cílem zavedení e-aukcí je
snaha o úspory ve výdajích města, a to v celém jeho
hospodářství včetně městských organizací. Připravujeme i centrální nákup elektrické energie a plynu
do celého hospodářství města,“ dodává Šmarda.
Virtuální aukční síň a společné nákupy jsou tak
dalším krokem k zvýšení transparentnosti a efektivnosti výběrových řízení a veřejných zakázek
v Novém Městě na Moravě.
Prodej bytu dražbou
Zastupitelstvo Nového Města na Moravě schválilo
prodej volného bytu, který není v současné době
obsazen žádným nájemníkem. Bytová jednotka je
v domě na ulici Žďárská, č.p. 990 o velikosti 51,99
m.2 Minimální kupní cena je 400.000,- Kč. Veřejné výběrové řízení „na určení pořadí“ se uskuteční
formou dražby 14.11. v 16 hod v obřadní síni Městského úřadu.
Kupní cena bude na základě kupní smlouvy příslušné nemovitosti uhrazena kupujícím bezhotovostním převodem na účet prodávajícího ve lhůtě
do 90ti dnů ode dne podpisu kupní smlouvy.
Konkrétní podmínky záměru prodeje budou inzerovány v novinách Novoměstsko a na internetových stránkách města www.nmnm.cz.
O městské byty se postará soukromá firma
Rada města se rozhodla k radikálnímu kroku v zajištění správy městských bytů. Od 1. října zajišťuje
veškeré služby soukromá firma. Ve výběrovém řízení zvítězila firma Pamex, s.r.o., která má se správou bytového fondu mnohaleté zkušenosti. „Rada
si od tohoto řešení slibuje kvalitnější, efektivnější
a levnější služby,“ zdůvodnil rozhodnutí města
místostarosta Stanislav Marek.
Kancelář, kde mohou nájemníci vyřizovat veškeré
záležitosti týkající se bytu, jako uzavření nájemní
smlouvy, oznámení změny počtu osob, objednávku oprav v bytě, případně úhradu nájemného a záloh, najdou na ulici Masarykova 216 v provozovně
prodejny Pamex. Mimo úřední hodiny zabezpečuje firma i havarijní službu na tel. 566 617 285.
vrk
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Přepisujeme kroniku, PŘIDEJ SE I TY!
- aktuální informace - kronika má již přepsaných 2046 stran
A to díky 64 přepisovatelům, kteří se do projektu
zapojili. Velmi oceňujeme i aktivitu třídy 8.C z I.
základní školy na Vratislavově náměstí , která se
jako první rozhodla zapojit jako kolektiv a již během měsíce a půl se dostala mezi prvních deset
nejaktivnějších přepisovatelů.
V současné době jsou všechny svazky kroniky profesionálně skenovány v Brně, kam byly
na konci záři převezeny. Po zpracování, během
zimních měsíců, budou všechny svazky uveřejněny na stránkách http://kronika.nmnm.cz, kde
si budete moci kronikou virtuálně listovat.
K přepisu alespoň jedné strany kroniky vás nyní
lákají i reklamní polepy na autobusech firmy

Zdar a.s., které byly vyvěšeny ve čtvrtek 13. října.
Můžete je potkat na trasách k přilehlým vesnicím
(Zubří, Slavkovice, Jiříkovice, Pohledec), ale
i v blízkém okolí (Křídla, Branišov, Bobrová, Mirošov, Radešín, Ubušín, Žďár n. S., Jimramov).
Nejvzdálenější trasa vede až do Velké Meziříčí.
Proto neváhejte a napište si o zaslání strany k přepisu na adresu: kronika@nmnm.cz nebo si vytištěnou stranu vyzvedněte v kanceláři KD. Vaše
jméno bude uveřejněno v záhlaví vámi přepsané
strany!
Děkujeme všem, kteří se do projektu zapojili,
a těšíme se na další nadšence.
Eva Kulková
za Kulturní a společenskou komisi

Máte zájem podnikat
v zahraničí?
Navštivte na obecním živnostenském úřadu Magistrátu města Jihlavy Jednotné kontaktní místo
kde Vám bezplatně poradíme, jak lze poskytovat
služby v zemích EU, EHP, Švýcarské konfederaci
a ČR.
Poskytneme Vám maximum informací pro zahájení Vaší podnikatelské činnosti.
Můžeme předat Vaší žádost o oprávnění k poskytování služby na území ČR příslušnému správnímu orgánu.
Poskytujeme též informace ohledně ochrany
spotřebitele v jiných členských státech EU, EHP
a Švýcarské konfederace.
Kontakt na Jednotné kontaktní místo
v Jihlavě:
Magistrát města Jihlavy
obecní živnostenský úřad		
Třebízského 16				
586 28 Jihlava
Úřední hodiny:
pondělí 8.00 – 17.00
úterý
8.00 – 14.00
středa
8.00 – 17.00			
čtvrtek 8.00 – 14.00
pátek
8.00 – 14.00
Bc. Martin Šebesta
– kontrolní a správní oddělení,
1. patro, kancelář č. 8
Telefon: 567 167 352
E-mail: jkm@jihlava-city.cz

Navštivte stránky
Nového Města na Moravě
http://nmnm.cz
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Ze soutěže do televize
Školní povinnosti pro některé žáky nekončí jen
za hranicemi vyučovacího předmětu v rámci třídy, každý rok své znalosti a dovednosti dokazují
ve školních soutěžích a olympiádách. Pro účast
proto potřebují velkou dávku odvahy a chuť soutěžit. Nabídka jednotlivých soutěží a olympiád je
natolik pestrá, že si stačí jen dobře vybrat. „Nejde
o to, aby žák prošel soutěžemi ve všech předmětech, je důležité, aby si vybral to, co mu jde a co
ho zajímá. Nelze vyniknout ve všem. Každým rokem se zapojujeme do mnoha školních olympiád
a účastníme se soutěží jazykových, literárních,
přírodovědných, humanitních, výtvarných, sportovních, technicky zaměřených či jinak orientovaných,“ říká Mgr. Marcela Slámová ze Základní
školy na Vratislavově náměstí.
Z některých soutěžících se stanou vítězové
v kolech školních, regionálních, krajských a ti
nejlepší předvádí své schopnosti i na celostátní
úrovni. Nejdůležitější je pak radost z dosažených
výsledků, uznání spolužáků a pochvaly rodičů
nebo učitelů. Soutěže navíc mohou otvírat dveře

i tam, kde bychom to mnohdy ani nečekali. Podobně jako příběh deváťáka Filipa Huga, který se
v roce 2009 stal vítězem celostátního kola soutěže Mladý Demosthenes. „Jde o soutěž v umění
komunikace, ve které žák projevuje převážně
svoje dovednosti oproti jiným vědomostním
soutěžím. Konkrétně si její účastník musí připravit svůj vlastní krátký monolog na libovolné
téma a vystoupit s ním před porotou. Nelze tedy
v tomto případě spoléhat na náhodu a přijít soutěžit nepřipraven,“ říká Marcela Slámová, která
se Filipovi po jeho vítězství ve školním kole dále
věnovala.
Na základě vítězství v netradiční soutěži byl čtrnáctiletý Filip Hugo pozván do rozhlasového
pořadu Tandem v ČRo Region. A programově
se jako host dokonce hodil do zábavního pořadu
Karla Šípa Všechnopárty. Díl s novoměstským
mladým moderátorem vysílala Česká televize 30.
září 2011, pořad můžete zhlédnout v televizním
internetovém archivu na www.ceskatelevize.cz/
ivysilani/.
dokončení na str. 7

Finance na opravu památkových objektů
Rada města schválila podmínky výběrového řízení na poskytnutí finančních příspěvků města
na opravu fasád a střech památkových objektů
a objektů v městské památkové zóně v Novém
Městě na Moravě pro rok 2012.
Termín odevzdání vyplněných žádostí včetně příloh na podatelnu MěÚ v Novém Městě na Mor. je
nejpozději do 31. 12. 2011. O výsledku výběrového řízení budou všichni žadatelé vyrozuměni neprodleně a to písemně, nejpozději do 1. 8. 2012.
Podmínky:
A)
Výše příspěvku bude poskytnuta v souladu s vyhláškou města č. 2/98 následovně:
a) do 100 Kč na m2 plochy uliční fasády, do plochy fasády se započítávají i výplně otvorů
b) do 750 Kč na běžný metr uliční čáry střechy,
kterou objekt zabírá z pohledově nejexponovanější strany domu
c) na restaurování sgrafit, fresek či jiných hodnotných výtvarných prvků památek do 500 Kč
na m2 plochy výtvarného díla

B)
a) žádost o příspěvek se předkládá na předepsaném tiskopise
b) žadatelé si tiskopisy žádostí mohou vyzvednout po vyhlášení na podatelně Městského úřadu,
Vratislavovo nám. 103 v Novém Městě na Mor.,
či stáhnout z webových stránek města (www.
nmnm.cz)
C)
Žádost musí obsahovat :
a) název památky vč. čísla popisného, parcelního čísla a rejstříkového čísla památky ( pokud je
přidělené)
b) jméno a příjmení vlastníka památky, jeho rodné číslo případně IČO u právnické osoby
c) úplnou adresu vlastníka památky včetně kontaktu a čísla účtu
d) údaje o akci obnovy památky – v souladu s vyhláškou města č. 2/98
e) datum zahájení a ukončení prací
f) celkové náklady na obnovu

D)
Žádost o příspěvek musí být doložena:
a) dokladem o vlastnictví
b) stanoviskem příslušného státního orgánu
památkové péče ve smyslu zák. č. 20/1987 Sb.,
v platném znění
c) stanoviskem příslušného stavebního úřadu
(stavební povolení, stavební ohlášení,…) ve smyslu platného stavebního zákona
d) smlouvou o dílo se zhotovitelem
E)
Žádosti o příspěvky vyhodnocuje komise pro
regeneraci MPZ a památek města a závěry předkládá Radě města k projednání a Zastupitelstvu
města ke schválení. Výsledek výběrového řízení
nepodléhá právu odvolání.
F)
Příspěvek je vždy vyplácen po provedení a převzetí prací, případně po kolaudaci stavby

Informativní zpráva kontrolního výboru zastupitelstva města Omezení provozu

- přehled vynaložených finančních prostředků
souvisejících s výstavbou Regecentra
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 28. 2.
2011 schválilo provedení kontroly dosud vynaložených finančních nákladů města souvisejících
s výstavbou Regecentra.

mentaci výběrových řízení vztahujících se k Regecentru. U zjištěných nákladů lze po projednání
kontrolním výborem rozlišit dvě skupiny vynaložených nákladů, a to podle názoru kontrolního
výboru skupinu nákladů, jejichž výstupy dále lze
ze strany města využít, a skupinu nákladů, jejichž
výstupy dále nelze využít, a to konkrétně takto:

Kontrolní výbor ZM se uvedenou problematikou
zabýval v měsíci únoru až září 2011. Dle dohody
nevznikla žádná kontrolní skupina, kontrolní vý- dále využitelné výstupy s náklady:
bor pracoval jako celek.
16.699.745,- Kč vč. DPH (jedná se o pozemky
O spolupráci byl požádán finanční výbor ZM vykoupené městem v lokalitě Vlachovická, tj. pod
- kontrola finančních plateb Regecentra dle pře- a za firmou Medin za 16.559.745,- Kč a rekonhledu faktur předloženého VO RRÚPSŘ p. Bar- strukce vodovodu Monseova za 140.000,- Kč, retošem. Finanční výbor konstatoval, že účetnictví alizovaná ve větší dimenzi, než by bylo nezbytné,
města za minulé roky prošlo auditem a není dů- pokud by se nezohledňoval záměr stavby Regecentra
vod k finanční kontrole uvedených faktur.
Vzhledem k tomu, že kontrolou nákladů Regecentra se již zabýval i kontrolní výbor v minulém - dále nevyužitelné výstupy s náklady:
volebním období (v roce 2009), byly předloženy 10.266.092,30 Kč vč. DPH (projektová dokumenzápisy z již provedených kontrol této problema- tace Regecentra a související náklady dle uzavřetiky, dále smlouvy, faktury od položky 15 přehle- ných smluv/dohod v celkové částce 6.733.785,du nákladů Regecentra za období 2007 – 2010, Kč, projektová dokumentace na fotbalový stadion
v částce 2.925.537,30 Kč, architektonická studie
předložené p. Bartošem.
Regecentra a areálu kolektivních her Pod zastávTajemník MěÚ spolu s odborem ISM předložil kou z roku 2006 v celkové částce 372.470,- Kč,
kontrolnímu výboru informace o vyvolaných studie přístavby I. ZŠ – třídy, varianta s výstavbou
a případně s přípravou Regecentra souvisejících bazénu v částce 234.300,- Kč).
Kontrolní výbor
nákladech, dále výpis z dokladové inventury k 31.
zastupitelstva města
12. 2010 v části projektová dokumentace, doku-

na úseku občanských průkazů
a cestovních pasů

V rámci změny zákona č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech, ve znění pozdějších
předpisů, budou od 1. 1. 2012 vydávány nové
typy občanských průkazů se strojově čitelnými
údaji a občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem
(dále jen „e-OP“). Z tohoto důvodu MV ČR
plánuje v termínech od 17. 11. 2011 do 20. 11.
2011 a od 23. 12. 2011 do 2. 1. 2012 odstávku
systému cestovních pasů. V těchto dnech nebude možné zpracovávat žádosti o vydání cestovního pasu s biometrickými údaji a ani je předávat.
Žádost o vydání cestovního pasu s biometrickými údaji musí být podána nejpozději do 19. 12.
2011. Do stejného data musí být podána i žádost
o zapsání titulu do pasu. Od 1. 1. 2012 se tituly
do cestovních dokladů dle platné právní úpravy
zapisovat nebudou. V době odstávky systému
bude možné vydávat cestovní pasy bez nosiče dat
s biometrickými údaji (tzv. pasy typu „Blesk“).
Dále upozorňujeme, že v souvislosti s odstávkou systému ke konci roku, je možné požádat
o vydání stávajícího typu občanského průkazu
nejpozději do 14. 12. 2011, je-li žádost podána
na zdejším Městském úřadu. Je-li žádost podána
u jiného obecního úřadu nebo městysu, musí být
tak učiněno nejpozději do 30. 11. 2011.
Vedoucí dopravy a vnitřních věcí
Bc. Petr Pazour
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Na naučné stezce Náš adaptační kurz
Je začátek října, krásné teplé slunečné odpoledne, a tak se vydáváme společně do přírody, abychom završili náš ekoprojekt o ochraně přírody.
U naší školičky každý dostal plánek trasy, patřičné instrukce a naše naučná výprava mohla
začít. Na prvním stanovišti na Oboře objevily
děti obrovský nepořádek různých odpadků
a měly za úkol jej správně roztřídit do kontejnerů.
S nadšením pobíhaly a nosily noviny, plastové či
skleněné lahve a správně umísťovaly do barevných kontejnerů. Dokonce se dozvěděly, že když
objevily hromádku shnilých jablek kam s nimi –
do hnědého kontejneru. Další úkol byl také velice
zajímavý. Úkolem bylo najít čtyři stromy v okolí,
udělat frotáž jejich kůry a porovnávat, jak se liší.
Potom nás cesta dovedla až k rybníku Trnka, kde
poznávaly, co roste či žije na louce, na posečeném
poli pobíhaly děti po strništi a přemýšlely, co zde
mohlo růst podle zbylých klásků nebo co by se
na poli mohlo případně ještě pěstovat a jaká zvířátka můžeme na poli najít. Kdo si nebyl jistý, tak
si mohl svoje znalosti ověřit na obrázcích. A co
na nás čekalo na hrázi rybníka Trnka? No samozřejmě vodní zvířátka. Hádanka zněla: koho
nikdy nenajdeš v rybníku. Ale i tenhle hlavolam
se všem podařilo vyřešit. A naše kroky již směřovaly k cíli - ke Třem křížům. Za každý splněný
úkol každý dostal na stanovišti písmenko a v cíli
museli všichni společnými silami složit tajenku.
A co jiného to mohlo být než Tři kříže. Potom
jsme si vyslechli ještě místní legendu vztahující
se k tomuto místu, každý obdržel odměnu a hurá
domů vstřebávat dojmy a zážitky. Myslím, že kdo
přišel, nemohl litovat, protože procházka v tak
krásné přírodě, která je v okolí Nového Města,
stála za to. A prožili jsme ji společně s našimi
dětmi a ještě jsme se dozvěděli spoustu nových
poznatků. Bylo to nádherné odpoledne.
Marta Juránková
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V minulých letech žáci prvních ročníků jezdili
na seznamovací kurz do Sněžného, letos ale bylo
vše jinak. Všichni prváci z učebních i maturitních
oborů se vypravili do areálu Březová, který se
nachází blízko Třebíče. Nezapomenutelné zážitky máme již z nádraží. Velká skupina studentů
včetně čtyř učitelů se musela vtěsnat do trojdílné
motorové jednotky Regionova ČD, která při cestě z Nového Města do Žďáru praskala ve švech.
Pak cesta probíhala dobře.
Po příjezdu do Březové si nás rozebrali instruktoři, kteří o nás pečovali po celou dobu trvání.
Program měla každá třída individuální. Hlavním
cílem aktivit bylo stmelení kolektivu a zvyknutí si

na nové spolužáky, se kterými budeme trávit většinu času po další 4 roky. Mezi největší „lákadla“
patřilo lanové centrum, paintball a rafty, zúčastnili jsme se ale i mnoha dalších aktivit. Šlo hlavně
o hry se sportovním zaměřením.
V pátek „po o“ jsme nasedli do autobusů a hurá
domů. Celkově bychom tento kurz zhodnotili
jako velmi zdařilý. Více jsme se seznámili s našimi novými spolužáky, s některými po dobrém,
s jinými po zlém. Myslíme si, že areál Březová se
hodí pro takové akce.
Takovýchto akcí je třeba více!
Studenti 1. EDO
SOŠ Nové Město na Moravě

Opět na „bedně“
Studenti novoměstského gymnázia se každoročně účastní řady školních sportovních soutěží.
Koloběh závodů, které absolvujeme, začíná v září
a končí na přelomu dubna a května.
Vloni jsme nejlepších výsledků dosáhli v přespolním běhu. Pět přihlášených družstev ve čtyřech
kategoriích si doběhlo pro tři 1.místa a s přehledem postoupilo do krajského kola. V krajském
kole jsme své úspěchy zopakovali – děvčata vyhrála v kategorii základních (ZŠ) i středních škol
(SŠ), chlapci v kategorii SŠ. Pouze litujeme, že
v daných kategoriích se nepořádalo republikové
finále, ve kterém bychom rovněž nebyli bez šancí.
Dalším sportem zařazeným do kalendáře soutěží
je plavání. Ačkoliv nemáme možnost navštěvovat v hodinách tělesné výchovy bazén, podařilo
se nám nominovat žáky do chlapeckého i dívčího družstva. Shodně obsadili v okresním kole 5.
místa.
Mezi tradičně úspěšné sporty řadíme volejbal.
Chlapecké družstvo obsadilo v okresním kole
3. místo a děvčata dokonce vyhrála a postoupila
do krajského kola.
Dále jsme do soutěže vyslali chlapecké družstvo
v sálové kopané, které po postupu z okrskového
kola obsadilo v okresním 5. místo.
Na loňské úspěchy se nám podařilo navázat i letos. V již tradičně prvním závodě sezóny,kterým

je Atletický pohár CORNY, obsadili vloni chlapci 2.místo a děvčata 3. místo. Letos se podařilo
družstvu chlapců i dívek v okresním kole zvítězit
a postoupit do krajského finále v Jihlavě. Ve velice vyrovnaném souboji družstev se naši studenti
neztratili a jen těsně obsadila obě družstva celková 2. místa.
Rovněž v přespolním běhu letos bodujeme.
Čtyři družstva, dvě chlapecká a dvě dívčí , reprezentovala s vynikajícími výsledky naši školu
v okresním kole konaném v areálu Martina Koukala ve Žďáru nad Sázavou. Naši sportovci si
v jednotlivých kategoriích odnesli čtyři zlaté, dvě
stříbrné a jednu bronzovou medaili za individuální umístění. V soutěži družstev třikrát zvítězili
a jednou skončili na 3. místě. Vítězná družstva
postoupila do kraje. Krajské kolo se konalo
o týden později na stejném místě. Naši studenti
opět „zaváleli“ a vybojovali řadu cenných kovů.
V jednotlivcích tři zlaté, dvě stříbrné a dvě bronzové medaile, v družstvech následovalo jednou
4. místo a dvakrát suverénní výhra, znamenající
postup do republikového finále. To se uskuteční
25. října opět ve Žďáru nad Sázavou a vítězná
družstva se zúčastní světového finále konaného
v březnu na Maltě. Držte nám tedy palce – bojujeme o Maltu!
		
Mgr. Miloš Okurka
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DDM Klubíčko

Ze soutěže do televize
Filipe, co říkala maminka, když položila telefon
poté, co volali z televize?
Že si z nás asi někdo udělal srandu. Pak ale týden před natáčením volal producent a ten nám
řekl přesný termín, kdy a v kolik máme přijet
do divadla Semafor. To už nás přesvědčilo, že je
to pravda.
Vystoupit v televizi není jen tak, měl jsi strach?
Strach jsem předem neměl, ale až pak jsem měl
trému před publikem.
Připravovali jste se nějak na natáčení? A jaký je
Karel Šíp?
Působil na mě dobrým dojmem, výborně se s ním
povídalo. Připravit jsem se ale nemohl na nic,
protože to byl improvizační pořad.

Jaké to bylo, když jsi usedal do horkého křesla?
To bylo vyvrcholení té trémy. Snažil jsem se udělat dojem, podali jsme si ruce a pak jsme si začali
povídat.
Zaskočil tě něčím Karel Šíp?
Zaskočil, když po mně chtěl, abych moderoval
módní přehlídku. Moc se mi do toho nechtělo,
jednak už jsem si říkal, že už by to stačilo a taky
že módě vlastně ani moc nerozumím.
Jaký jsi měl pocit po skončení natáčení?
Rodiče říkali, že z toho mají dobrý pocit, ani nečekali, že by to bylo tak v pohodě. Publikum se
celou dobu bavilo, i Aleš Háma s Danielou Písařovicovou říkali, že se jim to líbilo. Myslím si, že
i Karel Šíp byl spokojený.
vrk

Hodina ekologie ve sběrném dvoře
Jak správně třídit odpad a kam jaký patří? To
všechno se mohli dozvědět žáci novoměstských
základních škol a děti z mateřských školek díky
společnostem ELEKTROWIN a EKO-KOM
za spolupráce s krajem Vysočina.
V době od 10. do 20. října se v osmi sběrných dvorech pořádala ekologicko-naučná akce s názvem
„Zaskočte si pro radu, jak se zbavit odpadu.“ Jak
potvrdili sami organizátoři, novoměstské děti
mají o třídění velmi dobré znalosti: „My jsme
zjistili, že tady u vás jsou velmi šikovné a ekologické vzdělané třídy, a to už od těch nejmenších.
Tady jim to jejich vědění doplňujeme. Provádíme
je po jednotlivých kontejnerech, říkáme si, co
tam patří, a ukazujeme, co tam nepatří,“ říká
koordinátorka krajských projektů společnosti
EKO-KOM Eva Směšná. Získané znalosti si pak
děti mohly otestovat v soutěžích o drobné dárky.
„Co děti naopak nevědí, je, že jsou v elektrospotřebičích škodlivé látky, jako například v lednicích freon, nebo v autobateriích kyseliny. Takové

V sobotu 26. listopadu 2011 pořádáme v DDM
Klubíčko pro širokou veřejnost čtvrtý

Andělský jarmark,
a to od 9.00 do 16.00 hod.

Máme pro vás opět připravené kreativní dílničky.
V letošním roce se můžete těšit na zdobení skleněných baněk, chybět nebude výroba drobných
ozdůbek ze skleněných perel z Poniklé, ve voňavé dílně můžete společně s Andělkou procítit
vůni perníčků při jejich zdobení jedlým papírem.
Nejen ti nejmenší se dobře zabaví při výrobě vánočního přání, které budeme zdobit lesklou skleněnou drtí.
Pro šikovné ruce jsme připravili figurkovou dílničku. V ní si můžete sestavit malý Betlém anebo
čertíky. Novinkou pak bude vánoční aranžmá
do květináčků z větviček a drobností.
Pokud se budete chtít mimořádně nebesky
zkrášlit, pomůže vám k tomu se svými barvami
Andělice – výtvarnice z Brna. Nabídne vám několik originálních dekorů pro malování na obličej.
V letošním roce se můžete těšit na andělskou
cukrárnu plnou dobrot. Také nebude chybět občerstvení - lahodný čaj, káva a punč.
V 15.00 hod. vyhlásíme výsledky soutěže
„ O nejkrásnější sněhovou vločku“.
Pro zpříjemnění atmosféry vám budou hrát
na hudební nástroje děti z Klubíčka. Středověké
hudební vystoupení pro vás připravují naši hosté
ze skupiny Venus.

odpady je potřeba přinést na sběrný dvůr celé,
nerozdělávat je, mohlo by to být nebezpečné,“
doplňuje Eva Směšná.
Podle organizátorů podobných akcí je důležité
oslovit právě mladou generaci, která pak následně nejlépe působí na rodiče i prarodiče.
vrk

Naši klubíčkovští čerti na vás budou čekat se
speciálním překvapením. To vám ale dopředu
prozrazovat nebudeme!
Hosté v andělských kostýmech budou vítáni!
Těšíme se na brzké shledání
zaměstnanci a přátelé DDM Klubíčka

Škola „nanečisto“ - pozvání
Toto pozvání novoměstského gymnázia je určeno především všem žákům základních škol,
kteří uvažují o studiu v budoucí primě či prvním ročníku. Zájemci z řad žáků i rodičovské
veřejnosti mohou každý týden přijít do naší školy,
aby viděli či si prakticky vyzkoušeli zajímavé výukové aktivity, které naši učitelé ve výuce svých
předmětů používají. Pokud jste tedy o gymnáziu zatím jenom slyšeli, o studiu na naší škole
přemýšlíte nebo jste pouze zvědaví, přijďte se
na vlastní oči přesvědčit, co zajímavého se ve výuce jednotlivých předmětů děje, a seznámit se
také s konkrétními vyučujícími a žáky gymnázia.

Prezentace jednotlivých předmětů se koná vždy dobře připravit.Nezapomeňte také na naši soutěž
„Gymplík“. Kdo nasbírá největší počet gymplíků
v 15.00 a v 16.00:
v elektronické soutěži (viz naše webové stránky)
Čt 3. 11. dějepis, biologie
a při plnění soutěžních úkolů během Dne oteÚt 8. 11. čeština, chemie
vřených dveří dne 20.ledna 2012, může se nejen
Po 14. 11. matematika, zeměpis
dobře pobavit a něco se dozvědět, ale také vyhrát
Čt 24. 11. fyzyka, výtvarná výchova
pěkné ceny.
Čt 1. 12. cizí jazyky
Sledujte naše webové stránky:
Čt 8. 12. společenské vědy, informatika
www.gynome.cz
Po 11. 12. ve 14.40 a 15.30 tělesná výchova
Připraveny jsou i přijímací zkoušky „nanečisto“ a také naši vitrínu ve Školní ulici, kde průběžně
z matematiky a českého jazyka. Žáci si tak mo- zveřejňujeme aktuální informace. Těšíme se jak
hou hned zkontrolovat správnost řešení a poradit na budoucí žáky, tak na jejich rodiče.
Mgr. Eva Řádková
se s našimi učiteli, jak se na přijímací zkoušky 		
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Granty a příspěvky
na rok 2012

Novoměstské sociální služby slaví 15 let
od svého založení

Město Nové Město na Moravě vyhlašuje granty
a příspěvky na činnost pro rok 2012. Pro oblasti
sportu, tělovýchovy, kultury a volného času.
Zvyšující se podíl sociopatologických jevů ve společnosti s sebou přináší celou řadu negativních
dopadů i pro občany našeho města.

Vážení občané,
stejně jako v letech minulých bychom Vám rádi
představili činnost Novoměstských sociálních
služeb, na Žďárské ulici. Tato organizace nabízí
pomoc prostřednictvím pečovatelské služby, a to
především lidem v nepříznivé sociální situaci,
kterou nemohou vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu či podmínek v domácnosti zvládnout sami.
Pečovatelská služba poskytuje péči v několika oblastech a je určena pro obyvatele Nového Města
na Moravě a jeho místní části. Mohou se na ni
obrátit lidé, kteří potřebují dovážet obědy, dopomoci s nákupy, úklidy, hygienou, dovozem autem
apod. Naši pracovníci se vždy snaží najít cestu
z nelehké životní situace a řešit potřeby člověka
na základě jeho individuálních požadavků.
Naše organizace působí v Novém Městě na Moravě již od 1. července 1996, a proto v letošním
roce slavíme 15. výročí. Oslavy výročí věnujeme
všem uživatelům, jejich rodinným příslušníkům
a příznivcům Novoměstských sociálních služeb.
Rádi bychom také společně zavzpomínali na oby-

Jedním z účinných nástrojů, kterými může město proti těmto negativům bojovat, případně jim
i předcházet, je podpora veškerých pozitivních
pravidelných celoročních činností a aktivit zaměřených především na rozvoj fyzického a duševního potenciálu občanů města, zejména dětí
a mládeže.
V sociální oblasti je pak důležité podporovat ty
aktivity, které eliminují izolaci starších a handicapovaných spoluobčanů a začleňují je nazpět
do společenského dění města.
Z toho důvodu se město Nové Město na Moravě
i roce 2012 rozhodlo finančně podporovat neziskové organizace, které vytváří podmínky pro
sportovní, tělovýchovné, volnočasové a kulturní
aktivity a tím naplní hlavní cíl podpory spočívající ve zkvalitnění podmínek života občanů města.

Granty v následujících oblastech:
a) kultura:
Novoměstská kultura 2012
Novoměstská tradice
b) sport a tělovýchova:
Zkvalitnění sportovišť
Sportujeme pro radost aneb Zdravě soutěžíme
c) sociální oblast:
Podpora péče o zdravotně postižené a osoby
v těžkých životních
situacích
Podpora výchovných, poradenských a vzdělávacích aktivit
Prevence sociálně patologických jevů na Novoměstsku
Formuláře žádostí pro příspěvky i granty jsou
k dispozici v tiskové podobě na podatelně MěÚ
nebo si je žadatelé mohou stáhnout z webových stránek města.
Žádosti budou přijímány na předepsaném
tiskopise včetně všech povinných příloh na podatelně MěÚ Vratislavovo nám. 103 v Novém
Městě na Moravě do 23. 11. 2011 do 17.00 hod.
O výši schválené finanční dotace budou jednotliví žadatelé písemně informováni.
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vatele domu s pečovatelskou službou, kteří již nejsou mezi námi. Oslavy proběhnou 12. listopadu
od 13:15. hod. v prostorách Novoměstských sociálních služeb. Program zahájíme ekumenickou
bohoslužbou. Následovat bude občerstvení a hudební vystoupení.
Na tuto oslavu jsou zváni všichni uživatelé pečovatelské služby, příbuzní současných obyvatel
DPS a také obyvatel, kteří žili v domě s pečovatelskou službou od roku 1996, zastupitelé města
a zaměstnanci.
Ing. Hana Janů
ředitelka organizace

Město Nové Město na Moravě, Farní sbor Českobratrské církve evangelické, Římskokatolická farnost,
ZUŠ Jana Štursy a sdružení MANEOR zvou děti a dospělé ke slavnostnímu

ROZSVÍCENÍ ADVENTU

v sobotu 26. listopadu 2011 na Vratislavovo náměstí v Novém Městě na Moravě
Program: 9:00 Aladinova lampa - divadlo pro děti - Jan Hrubec, výroba loutek, atd. - Městská knihovna
16:15 vánoční hudba - pěvecký sbor ZUŠ, otevření adventu starostou města adventní slovo (faráři
církve Českobratrské evangelické a Římskokatolické), slavnostní rozsvícení vánočního stromu společný zpěv vánočních písní teplá medovina, francouzské palačinky a další občerstvení na zahřátí
17:00 Rosu dejte o nebesa - adventní koncert v Evangelickém kostele

I. ročník přespolního běhu
- Memoriál Cyrila Musila 15.10.2011			
TJ Nové Město na Moravě, oddíl atletiky, Turistická chata Studnice a Český rozhlas region pořádali
dne 15.10.2011 I. ročník přespolního běhu - Memoriál Cyrila Musila.
Závody proběhly za krásného slunečného počasí,bez protestů. Pořadatelé děkují sponzorům
Všeobecné zdravotní pojišťovně a chatě Studnice. Celkem závodilo 76 startujících, jednalo se o velmi
vydařený první ročník.
Petr Hubáček st. – ředitel závodů

Vítězové jednotlivých kategorií:
Nejmladší žákyně 2004 a ml. 300m
1. Střešňáková Veronika 04 NMMOR 52,3
Nejmladší žáci 2004 a ml. 300m
1. Peňáz Vít 04 SKNMM 49,5
Mladší žáci 2002-03 300m
1. Hájek Jan 02 NMMOR 42,9
Mladší žákyně 2002-03 300m
1. Marková Sindy 02 NMMOR 51,8
Mladší žáci 2000-01 500m
1. Kabrda Jiří 01 NMMOR 1:35
Mladší žákyně 2000-01 500m
1. Slonková Marta 01 SKNMM 1:35
Mladší žáci 1998-99 1000m
1. Kulíšek Karel 99 Nová Ves 3:53
Mladší žákyně 1998-99 1000m
1. Pulgretová Kateřina 99 NMMOR 3:55
Starší žáci 1996-97 1500m
1. Beneš Viktor 96 NMMOR 5:22
Starší žákyně 1996-97 1000m
1. Hroudová Marie 96 NMMOR 3:48
Dorostenci 1994-95 3000m
1. Marshall Jakub 94 SKNMM 9:58

Daniel Pintera a David Dvořáček opět mezi
nejlepšími judisty v Evropě
V neděli 16.10.2011 se uskutečnilo 3.kolo Berger
Nachwuchscupu v Rakousku, ve městě Kottingbrunn nedaleko Vídně. Tohoto kola se zúčastnilo
320 závodníků z 28 oddílů juda z Evropy. Svoji
účast nevynechali ani 2 judisté z Nového Města na Moravě. 3.místo obsadil Daniel Pintera
v kategorii do 36kg U13 (ročníky 1999, 2000)
a 5.místo obsadil David Dvořáček v kategorii
do 40kg U11 (ročníky 2001,2002). Pro vysvětlení - co je to vlastně Berger Nachwuchscup? Je to
čtyřkolová mezinárodní soutěž probíhající každý
rok v rakouských městech: Guntramsdorf, Horn,
Kottingbrunn, Krems. Soutěžící jsou rozděleni
do věkových a váhových kategorií. Z každého

Dvě medaile z Tvrdonic

kola se načítají body. Za 1.místo 9 bodů, za 2.
místo 6 bodů a za 3.místo jsou 4 body. Pro celkové 1.místo je dán minimální počet 17 bodů, pro
celkové 2.místo se musí nasbírat minimálně 10
bodů a hranice pro celkové 3.místo je na 6 bodech. Tyto body vůbec není lehké získat vzhledem
k náročnosti soutěže a skvělé úrovni soupeřů.
Pokud se judista neumístí ve své kategorii na 1.
až 3.místě nezískává žádné body. Na posledním
4.kole v Kremsu pak probíhá slavnostní vyhlášení a ti nejlepší účastníci přebírají ceny za umístění. V celkovém hodnocení máme zatím tyto
výsledky: 1. místo Daniel Pintera 19 bodů, David
Dvořáček zatím bez umístění se ziskem 4 bodů.

Veteránky 2000m
1. Hladíková Radka 73 Studnice 10:28
Ženy, juniorky, dorostenky 2000m
1. Tlustá Helena 93 NMMOR 7:31
Muži veteráni 6000m
1. Ožana Václav 64 NMMOR 24,22
Muži a junioři 6000m
1. Kourek Lukáš 88 NMMOR 19:07
Kategorie vrchní-prchni 1000m
1. Hladík Petr 71 Studnice 4:53

Zleva: David Dvořáček, Daniel Pintera

Dne 8. 10. 2011 se konal IV. ročník Agrofood
Benapo Cup v Tvrdonicích, kterého se zúčastnilo
185 judistů z ČR a Slovenska.
První místo vybojoval David Dvořáček v kategoriii mláďat (ročník 2001 a mladší), druhé místo
mladší žák (ročníky 2000,1999) Daniel Pintera.
Ing. René Pintera, BA
Trenér juda DDM Klubíčko NMNM
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Horácká galerie
Alois Podloucký - Výběr z díla

(10. 11. 2011 - 12. 2. 2012)
Alois Podloucký (1890 – 1965) po absolvování
Akademie výtvarných umění v Praze působil jako
středoškolský profesor na reálce v Novém Městě
na Moravě.
V malířské tvorbě se věnoval především krajinomalbě. Inspirací mu byla rodná Vysočina, kterou
zobrazil v jejích proměnách a náladách během
celého ročního období. Opomenout nelze ani
jeho malbu zátiší, zejména květin, a portrétní
tvorbu. Jeho obrazy se vyznačují technickou
zručností, dokonalou kresbou a charakteristickou barevností. Neodmyslitelnou součástí jeho
tvorby je rovněž krajinářská fotografie.
Výstava v Horácké galerii byla připravena ve spolupráci s Oblastní galerií Vysočiny v Jihlavě.
Představuje výběr z díla A. Podlouckého v celé
jeho šíři, návštěvník má možnost zhlédnout kromě typických přírodních scenérií, interiérů kostelů, zátiší či portrétů rovněž díla s civilistními
náměty – noční městské ulice, nádraží, železnice.
V instalaci je připomenuta také autorova fotografická tvorba.

Vladimír Šindler - Moje Vysočina

Horácké muzeum
Bohuslav Kozák
Obrazy z let 1930 - 1938

(1. - 30. 11. 2011)
Bohuslav Kozák se narodil v Ubušíně jako syn ředitele školy Jana Kozáka. Studoval reálné gymnázium v Čáslavi, uměleckou akademii v Praze, kde
byl žákem prof. Vratislava Nechleby. Skoro deset
let strávil na Slovensku jako středoškolský profesor. Na podzim roku 1938 onemocněl hnisavou
angínou, byl převezen do nemocnice v Olomouci, ale již pozdě. Bohuslav Kozák zemřel mladý,
ale přesto vytvořil řadu pozoruhodných portrétů
a kompozic. Nevyhledával experimenty, ale dával
přednost dokonalé malbě. K jeho nejlepším obrazům patří Kavárna, Vzrušení, Ateliér, Levický trh,
Ženy na trhu, náboženská kompozice Kristus
uzdravuje.
Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 1. listopadu 2011 v 17.00, na které promluví Jan Kozák,
synovec Bohuslava Kozáka.
V rámci výstavy proběhne v úterý 15. listopadu
od 16 hod. zajímavá beseda s kurátorem výstavy
ak. malířem Tomášem Smetanou.

(10. 11. 2011 - 8. 1. 2012)
Vladimír Šindler (1891 – 1961) vystudoval učitelský ústav a učitelskému povolání už zůstal
věrný.
Ve volných chvílích se nejprve věnoval malbě
a grafickým technikám, svými dřevoryty
a linoryty doprovodil několik desítek knih; od třicátých let 20. století soustavně také kresbě – nejraději tužkou, občas tuší a výjimečně tvrdými
pastely. Věčnou inspirací se mu stala krajina
Vysočiny, kde prožil tento obdivovatel Slavíčka
nejdelší část svého života. Jeho kresby, často spíše kresebné studie, prozrazují výrazné výtvarné
nadání a cit pro zobrazení milované
a důvěrně známé krajiny jednoduchými obrysovými liniemi a černobíle šrafovanou plochou.
Bohuslav Kozák - Květinářka
Osamoceně stojící skupiny stromů, keře na mezích, pole s remízky, stromořadí u silnice se stří- Den válečných veteránů
dají s pohledy do vzdáleného prostoru krajiny. (pátek 11. 11. 2011 od 11.00)
Do detailu propracované vynikají autentickým Město Nové Město na Moravě
projevem a oscilací mezi romantismem a impre- a MO Českého svazu bojovníků za svobodu
sionismem.
si připomenou v pátek 11. 11. 2011 Den válečAutor na každé kresbě poznamenal místo a čas, ných veteránů.
a tak můžeme dnes hovořit o kresbách
*Pomník padlým vojínům:
V. Šindlera jako o výtvarném deníku.
Vratislavovo náměstí

Informační centrum oznamuje,
že 31. 10. - 1. 11. 2011
bude uzavřeno z důvodu inventury.
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*rodný dům legionáře Antonína Beranovského:
Žďárská ul. 84
*rodný dům legionáře Františka Seidla:
Nečasova ul. 22, Nové Město na Moravě

Program Klubu seniorů
Po 7. 11. 2011
Hudební odpoledne
- výběr ze známých serenád
Lubomír Urban – housle, Bohuslav Bajer - housle, Hana Rejpalová – klavír, akordeon.
Jídelna DPS v 15.00 hod.
Čt 10. 11. 2011
Zájezd do polského města Kudowa Zdroj
Odjezd od KD v 6.00 hod.
Cena člen Klubu 100 Kč, host 150 Kč
Po 21. 11. 2011
Beseda s pracovníkem České spořitelny
Jídelna DPS v 15.00 hod.
Po 28. 11. 2011
Kavárnička a stůl plný dobrot
Jídelna DPS v 15.00 hod.

Mateřské centrum Zvoneček
7. 11. 2011 Cvičení s dětmi od 9.00 hod.
Vede: Lenka Krupíková. Vstupné: 30 Kč
14. 11. 2011 Múzička od 9.00 hod.
S sebou: 2 vařečky, vede: Jana Kabrdová.
Vstupné: 30 Kč
21. 11. 2011 Povídání s knihami od 9.00 hod.
Sraz před DDM v 9.00 a odtud půjdeme společně
do knihovny. Vede: Milada Holešová
Vstupné: 30 Kč
28. 11. 2011 Sourozenecké konstelace
od 9.00 hod. Zajímavé povídání na téma: vliv rodinných a sourozeneckých konstelací na dítě a je
Vede: Mgr. Luboš Novotný. Vstupné: 30 Kč

stomatologická pohotovost
5. 11. MUDr. Ondřej Bartoš
Doní 22, Nové Veselí, 566 667 236
6. 11. MUDr. Dagmar Blaháková
Vratislavovo nám. 12, NMNM, 566 616 904
13. 11. MUDr. Marie Havlíčková
Nám. Republiky 63, Žďár nad Sáz., 566 628 788
17. 11. MUDr. Kateřina Škorpíková
Studentská 7, 566 690 123
19. 11. MDDr. Tomáš Ludin
Poříčí 11, Velké Meziříčí, 566 522 442
20. 11. MUDr. Petr Foltan
Herálec 81. 774 900 858
26. 11. MUDr. Věra Havlíčková
Radostín nad Oslavou 71, 566 670 216
27. 11. MUDr. Jitka Kellerová
Žďárská 73, NMNM, 566 618 060
Aktuální pohotovost najdete i na stránkách novoměstské nemocnice www.nnm.cz

minibazar
Pronajmu dlouhodobě garsoniéru od nemocnicí.
Nová kuchyň. Jen vážný zájemce.
Tel.: 604 510 835 po 18 hod.
Prodám Passat variant combi, r.1992, diesel, závěs a vlek. Prodám nejraději jako komplet, velmi
dobrý stav, cena k jednání 30.000 Kč.
Tel.: 739 356 357.
Prodám byt 4+1 v OV, v blízkosti centra města.
Cena dohodou. Tel.: 602 749 732, 603 539 525.
Prodám zemědělskou usedlost v Račicích u Bobrové + pole a les.
Tel.: 774 859 591.
Mám zájem o koupi bytu, domu nebo pozemku
v tomto kraji. Tel.: 608 960 877.

Prodám zahradu vhodnou pro stavbu, sítě v místě, lokalita Svárov. Tel.:721 328 780.
Hledám pronájem bytu 2+1 nebo 3+1 v NMnM.
Tel.: 724 512 571.
Prodám střešní krytinu „Eternit“ 40x40 cm. desky 80ks. s úkosem a předvrtáním, 10ks hřebenáču barva červená , nepoužité cena 10kč/ks.
Tel.: 723 617 228.
Koupím garáž v NM. Tel.: 607 854 123.
Pronajmu byt 3+1 v Novém Městě.
Tel.: 732 546 576.
Pronajmu dlouhodobě byt 2+1 (přestavěný
na 3+kk) se zahradou a včetně garáže v NMnM
na ulici Křenkova. Volný od 1.12.2011. Požaduji
kauci, vše po dohodě. Tel.: 604 448 335.

Prodám sběratelské modely několika různých
pistolí a revolverů, měř. 1:2,5 , staré i současné,
výborný stav, cena 150 Kč/ks. Zašlu i na dobírku.
Tel.: 733 211 952.

Dlouhodobě pronajmu zařízený 2 a 1/2 pokojový byt v Novém Městě na Moravě.
Tel.: 547 351 188.

Pronajmu dlouhodobě byt 2+1v klidné lokalitě
NMnM (bez pejska). Tel.: 732 48 46 49,
email: nove.mesto.na.mor@seznam.cz

Prodám starý / starožitný nábytek - skříň, almara, postele, kočárek, kolíbka, máselnice. Spěchá
(stěhování). Tel.: 774 164 473 (pouze večer).

Prodám byt v OV 2+1 v Novém Městě n.M. u nemocnice. Tel.:603 320 345.

Prodám byt 2+KK v OV v Novém Městě na Moravě ul. Budovatelů. Nová plastová okna, zasklená lodžie, nová kuch. linka a nové podlahy.
Tel.: 602 603 673.

Prodám výborný telefon Nokia 6230i, fotoaparát, bluetooth, infraport, diktafon, FM rádio,
MP3 přehrávač, email, internet, paměť. karta aj.
perf. stav, jen 990 Kč. I na dobírku.
Tel.: 733 211 952.
Prodám Renault Laguna 1.6 16V r.v. 2000 v dobrém stavu. Najeto 90 000 km. TK do října 2013,
tažné zařízení. Cena 50.000 Kč při rychlém jednaní sleva.
Tel.: 737 133 961.
Prodám 5knih (5dílů) Zahradnického naučného
slovníku - stav nový, cena 3.000 Kč.
Tel.: 736 734 093.
Pronajmu nezařízený byt 3+1 v RD v N.M.n.M.
Blízko centra. Topení tuhými palivy. Pouze nekuřáci. Tel.: 604 928 762.
Levně přenechám oblečení po 10 leté dceři.
Tel.: 777 630 393.
Vyměním městský byt 3+1 v Bystřici nad Pernštejnem (vč. skleníku u domu) za městský byt
v Novém Městě na Moravě ve velikosti 2+1.
Tel.: 737 131 186.
Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, staré
bankovky, tuzexové bony, losy, akcie, celé sbírky
- větší množství - pozůstalost po sběrateli. Platím
v hotovosti nejvyšší možné ceny. Info: tiskarna@
komurka.cz nebo tel.: 724 229 292.
Prodám levně starší pánské a dětské kolo (pro
dítě 3-6 let). Tel.: 777 630 383.

Prodám pěkný červenočerný ruksak (hodně kapes-nevhodný dárek) nepoužívaný, slabý silonový spacák rozdělovací na zip, podložka ze střižné
vlny 90x200 cm, lyžáky kožené č. 6, starší mobil
Simens (nová baterie)+nabíječka., vhodný pro
dítě. Tel.: 736 724 214.
Prodám ručně vyřezávanou poličku na hrnečky
a talíře. Borovice masiv, vhodné na chatu.
Tel.: 566 617 584, 732 233 921.
Prodám „cibulák“: hodiny, 6 ks „bucláky“, 6 ks
dez. talířky, džbánek ,zvonek, slánka, kazetka.
Tel.: 736 724 214.
Prodám starší pěknou obývací stěnu. Skládá se
ze 7 dílů včetně baru a nádherného skleníku. Fotky rád zašlu na email, nebo předvedu.
Tel.: 603 344 020.

z matriky
narozené děti
23. 9. Jakub Blažek
27. 9. Šimon Kalous
8. 10. Tereza Holečková

manželství
17. 9.
24. 9.
30. 9.
1. 10.
8. 10.

Mgr. Dana Fousková - Mgr. Old. Sklenář
Ivana Balková - Jan Balek
Hana Havlíčková - Milan Zdražil
Michaela Štiplová - Alois Chroust
Jana Demková - Petr Kocanda

úmrtí
24. 9.
7. 10.
7. 10.
7. 10.
8. 10.
14. 10.

Marie Krejčová (NMNM, 1922)
Miloslava Matyášová (Olešná, 1924)
Miroslav Houdek (NMNM, 1958)
Vlasta Slonková (NMNM, 1924)
Emílie Kadlecová (NMNM, 1936)
Jiřina Krejčová (NMNM, 1935)

jubilanti
5. 11.
15. 11.
21. 11.
22. 11.

Cecilie Sokolíčková
Marie Slámová		
Libuše Pochopová 		
Libuše Linková 		

91 let
75 let
89 let
85 let

poděkování
Děkujeme touto cestou všem příbuzným, přátelům a známým, kteří se dne 24.09.2011 přišli
naposledy rozloučit s panem Jiřím Doležalem.
rodina Doležalova
Děkuji touto cestou p. starostovi Šmardovi,
místostarostovi Markovi, p. Smetanovi a všem
dalším, kteří se podíleli na bleskové realizaci přechodu přes hlavní silnici č.19 (před hospodou)
na ulici Jánskou. Všem patří vřelé díky.
Gregor Mir. občan Jánské ulice

vzpomínka

Prodám sklokeramický indukční vařič dvou- FRANTIŠEK SVOBODA
plotýnkový a jednoplotýnkový. Možnost vložení *7. 10. 1953 + 30. 1. 2011
do kuchyňské linky, nepoužívaný.
Říkal jsi, že smrt patří
Tel.: 566 617 584, 732 233 921.
k životu, ale teď tu nejsi,
Pronajmu byt 2+1 ulice Drobného Nové Město aby jsi nám pomohl se s ní
vyrovnat...
na Moravě. Tel.: 603 210 938.
7. 10. by jsi měl teprve
Prodám 30 ks košíčků na cukroví střední veli- 58. narozeniny
kosti. Tel.: 736 724 214.
Už nás neobejmeš, ani Tě neuvidíme se smát
Mladá rodina hledá malý byt k pronájmu.
přesto nikdy neodejdeš, jsi tu s námi, v našich
Tel.: 731 301 820.
vzpomínkách... v našich srdcích...
s láskou Tvoje holky Jana, Alice a Monika
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Za malířem Antonínem Smažilem

Píseň o lese
Bohumil Kyšperský
Miluji les a miluji stromy,
ty tě nikdy nezradí,
dají zdraví, čistou mysl,
v nesnázích ti poradí.
Potůček tam stříbrem pění,
přes prameny klokotá,
v každé malé zátočině
dokola se zamotá.
V korunách si větřík brouká
píseň věčnou, mámivou,
opar mlh od země stoupá
tmavou lesní pěšinou.
Na stéblech se rosa třpytí,
to les perly rozsypal,
pavouček tká svoje nitky,
ptáček kdesi zapípal.
Ten klid a Boží mír kolem
duši láskou pohladí,
les je věčný, tak jej miluj,
on Tě nikdy nezradí.

Kino
2.11. ve 20.00 hod. Johny English se vrací
(USA/Velká Británie/Francie 2011, akční dobrodružná komedie, české titulky, 101 min, přístupný, 70 Kč)
5.11. ve 20.00 hod. Drive
(USA 2011, krimi thriller, české titulky, 95 min,
přístupný, 70 Kč)
8.11. ve 20.00 hod. Muži v naději
(ČR 2011, komedie, 115 min, nevhodný do 12 let,
75 Kč)
12.11. ve 20.00 hod. Alois Nebel
(ČR/Německo 2011, animované drama, 87 min,
přístupný, 70 Kč)
16.11. v 17.30 hod. Šmoulové
(USA 2011, animovaný rodinný, český dabing,
102 min, přístupný, 70 Kč)
17.11. ve 20.00 hod. Bastardi 2
(ČR 2011, drama, 95 min, přístupný, 70 Kč)
19.11. v 18.00 hod. Ošetřovatel
(USA 2011, rodinná komedie, český dabing, 104
min, přístupný, 70 Kč)
23.11. ve 20.00 hod. Super 8
(USA 2011, mysteriózní thriller, české titulky,
112 min, přístupný, 70 Kč)
26.11. v 18.00 hod. Saxána a Lexikon kouzel
(ČR 2011, pohádka, 90 min, přístupný, 75 Kč)
30.11. ve 20.00 hod. Bláznivá zatracená láska
(USA 2011, romantická komedie, české titulky,
118 min, přístupný, 70 Kč)
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V bratislavském krematoriu v pondělí 10. října
2011 se veřejnost rozloučila s akademickým malířem a rodákem z Bobrové na Českomoravské
vrchovině Antonínem Smažilem, který zemřel
5. října ve věku 87 roků. Narodil se 22. listopadu
1923, vystudoval novoměstskou reálku, Vysokou
školu uměleckoprůmyslovou a Karlovu univerzitu v Praze. Dva roky vojenské služby vykonal
v Armádním výtvarném studiu v Praze. Jako profesor působil na Vojenském gymnáziu Jana Žižky
v Bratislavě(1953-1969). Byl docentem na katedře kultury a umění(1970-1990) v Bratislavě,
kde trvale žil a na Vysočinu se každoročně vracel.
Na Vysočině také nejraději vystavoval.
Ohnivé leto, 1982
Dílo malíře a grafika Antonína Smažila je rosáhlé. „Když se zevrubně projdeme Smažilovými krajiJe hlavně inspirováno čtyřmi oblastmi - rodnou nami, zjistíme, že mají řadu společných znaků.
Vysočinou, kterou miloval horoucím srdcem, Jejich spojnicí je fenomén svobodných obzorů,
krajinou Jižních Čech, odkud pocházela jeho vysoce vzklenutého azuru, odrážející se na vodní
manželka Drahomíra, moravskou krajinou slun- hladině. Tento typus Smažilovy krajiny vyrůstá
ce a vinohradů pod Pálavou a Slovenskem, kte- z krajiny rodné Vysočiny a jejím genetickým kórému věnoval značnou část tvorby. Z malířských dem je poznamenána celá malířova tvorba.“
technik měl v oblibě akvarel, kombinovanou Antonín Smažil vystavoval na desítkách výstav
techniku, olej, grafické techniky. Z četných za- v českých, moravských místech a městech, desíthraničních cest a pobytů přivezl mnoho obrazů kách výstav na Slovensku. Často vystavoval v zaa celých obrazových cyklů inspirovaných navští- hraničí, Maďarsku, Německu (NDR), Egyptě,
venými zeměmi. Ze zahraničních cest Antonína Kubě, Polsko, Bulharsko. O jeho tvorbě byly naSmažila uveďme Maďarsko, NDR, Polsko, Bul- psány odborné stati, recenze, studie, monografie,
harsko, Rakousko, Egypt, Francie, Kuba, Itálie, katalogy k výstavám, kritiky a příspěvky v tisku.
Mongolsko, Japonsko, Rumunsko. Vznikly i celé Slovenský krátký film natočil medailonek Antoobrazové cykly- Mořské pláže čtyř kontinentů, nín Smažil, malíř jihočeské krajiny (1971), SloMongolské etudy, Malířské motivy z Kuby aj.
venská televize snímek o životě a tvorbě Antonína
Celé cykly jsou též inspirovány českou, morav- Smažila, nazvaný Metamorfózy na paletě (1978),
skou a slovenskou krajinou, například Jak jsi Československý armádní film- Paleta myšlenek
krásná moje domovino, Krajina mezi hladinami, a barev (1982). Smažilova tvorba je zastoupena
Pálavské metamorfózy, Jihočeská krajina, Poé- v galeriích u nás i v zahraničí a v četných soukrozia Záhoria a mnohé další. PhDr. Josef Chalupa mých sbírkách. Svou tvorbu přispíval české i slovystihl podtext Smažilovy tvorby, když napsal: venské výtvarné kultuře.
Josef Pavlík

Klub zdraví

Vůně medu

Od 10. listopadu začínají pravidelné schůzky
Klubu zdraví, které se opakují každých 14 dní
v Domě s pečovatelskou službou na ulici Žďárská.
Občanské sdružení Život a zdraví se zaměřuje
na osvětovou činnost, která má napomáhat k dosažení co nejvyšší úrovně tělesného, duševního,
duchovního a sociálního rozměru života a zdraví.
Každý je srdečně zván.
Organizuje přednášky, besedy, kurzy, semináře,
sympozia, tábory, výstavy a výchovné zdravotní
programy na základě zásad zdravé výživy, preventivní medicíny a zdravého stylu. Organizuje
semináře o úctě k životu, o přípravě na manželství, o škodlivosti drog, alkoholu a kouření. Nabízí programy, které mají pomoci k zdravým mezilidským vztahům, k rozvoji osobnosti člověka
a k nalezení nových rozměrů života.

ZO ČSV NMNM a Horácké muzeum Vás zvou
na 12. ročník včelařské výstavy Vůně medu, která
proběhne 4. - 13. 11. 2011 v budově Horáckého muzea na Vratislavově náměstí vždy od 8.00
do 18.00. Slavnostní zahájení výstavy proběhne
v pátek 4. 11. 2011 v 15.00 hod.
V neděli 13. 11. 2011 bude výstava probíhat pouze do 15.00 hod.
Můžete se těšit na různé medové produkty - různé druhy medu, medové perníčky, medové likéry a piva, produkty z včelího vosku. Najdete zde
prosklený úl s živými včelami, koutek s naučnou
literaturou a zkušení včelaři budou připraveni
vám zodpovědět vaše dotazy týkající se včelařství.
V restauraci U Pasáčka je připraveno „medové menu“. Akci podpořilo město Nové Město
na Moravě a Kraj Vysočina.

Místní část Olešná
Obec Olešná se nachází v údolí stejnojmenného
potoka, v nadmořské výšce 590 m. Břehy potoka jsou hojně porostlé olšemi, podle kterých má
vesnice svůj název. Katastr obce má rozlohu 749
hektarů. Nejvyšší vrch na jihozápadě, Olešenská
hora, má nadmořskou výšku 666 metrů. Olešná
byla založena s největší pravděpodobností pány
z Pernštejna, její vznik můžeme položit mezi 30.
léta 13. století a konec 13. století. První písemná zpráva o naší osadě – vztahující se ke kostelu – zapsaná v zemských deskách brněnských je
z roku 1369.
Ve vedení obce se podle dostupných archivních
záznamů vystřídalo od roku 1533 do 1668 dvacet jedna zákupních rychtářů. Od roku 1668
do 1672 byla obec bez rychtáře, protože se stala na 30 let malým samostatným panstvím se
zámečkem, jehož majitelem byl vysoký císařský
důstojník, rytíř Ludvík Hetzer z Aurachu, který
je pohřben v olešenském kostele. Od roku 1672
až do roku 1849 se vystřídalo osmnáct obecních
rychtářů. Starostů od roku 1850 – 1945 bylo
dvanáct, předsedů MNV od r. 1945 do r. 1980
sedm. Po integraci obcí v roce 1980 se stala Olešná místní částí Nového Města. Do současnosti se
vystřídali čtyři předsedové občanského, později
osadního výboru.

Stručný přehled událostí posledních dvaceti let:
1993 – opraven pomník padlých vojínů z 1. sv.
války a Sbor dobrovolných hasičů oslavil 100 let
od založení. Bylo také vybudováno výletiště.
1994 – proběhla oslava 625.výročí založení obce.
Při této příležitosti byl vydán sborník o naší obci
a proběhlo také setkání rodáků.
1997 – došlo k rekonstrukci mostu na silnici č. 19
/dříve 18/.
1999 – na zrekonstruovaný most byly znovu
umístěny sochy sv. Josefa a sv. Jana Nepomuckého.
2000 – byla provedena oprava střechy a komínů
obecní budovy, instalována telefonní věž nad
Olešnou, v místním kostele byly objeveny starobylé gotické fresky.
2002 – otevřen autobazar, nová autobusová čekárna.
2003 – sbor dobrovolných hasičů slaví 110. výročí založení, dochází k úpravě obecního rybníku
pod školou.
2005 – v tomto roce došlo k slavnostnímu otevření zrekonstruované obecní budovy – tzv. “hasičárny“. Jde o budovu, která byla určena k prodeji
nebo v krajním případě demolici. Po návštěvě bývalého starosty p. Sokolíčka však nabraly události rychlý spád. Konečně bylo přihlédnuto k tomu,
že budovu s klenbami a opěrným sloupem uprostřed / podobně jako v informačním centru/ je
třeba zachránit, nikoli zbourat.
2005 – pro malý počet dětí byla uzavřena mateřská škola.
2007 – byla ukončena činnost osadního výboru.
2008 – 2010 probíhá rekonstrukce budovy bývalé
školky a otevření Táborové základny, která patří
pod DDM Klubíčko v Novém Městě. V této budově jsou organizovány kroužky pro děti z Olešné

/výtvarničení, airsoft, píšťalka, kytara k táboráku/, probíhají zde dětské tábory.
Olešná se však může pochlubit i významnými
rodáky jako byl Prof. Dr. Ing. J. Vykutil, který
zemřel v roce 2004 ve věku 91 let a JUDr. M. Řepiský – bývalý předseda federálního výboru Svazu požární ochrany. Díky jeho nezlomné vůli bylo
v Přibyslavi založeno Centrum hasičského hnutí
s mezinárodním rozsahem. Podílel se na zbudování střední školy PO ve Frýdku Místku. Při Hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské
v Ostravě zřídil obor „Technika požární ochrany
a bezpečnosti průmyslu“.
2010 – po říjnových volbách byl veřejnou schůzí
schválen nový osadní výbor, kterému se podařilo obnovit provoz Jednoty / vedoucí p. L.Žáková
z Olešné/, uvést do provozu místní rozhlas, řešit
využití obecních pozemků. Za účasti DDM se vydává Olešenský zpravodaj, ženy zde mohou cvičit
pilates. Udržuje se i veřejná zeleň, což provádí
p. V. Bláha z Olešné. Je zde zájem, aby i zimní
údržbu prováděl občan Olešné, apod.
Prioritou je výstavba chodníku podél silnice č. 19,
kde je již zpracováván projekt. Realizace je však
vázána na dotace.
Místní část Olešná se stejně jako ostatní obce potýká s nedostatkem finančních prostředků, takže
realizace kanalizace, rekonstrukce vodovodní
sítě, oprava komunikací apod. je neustále odsouvána na další roky. Věříme, že se snad v budoucnu
najdou prostředky k realizaci těchto plánů a Olešná se nestane dalším skanzenem v naší republice.
Text připravili:
Mgr. Ladislava Kachlíková a Josef Dvořák

Karneval v budově hasičské zbrojnice

Znovu otevřená prodejna

Den dětí

Pilates s Miladou Kuželovou
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Kotrč kadeřavý
Sparassis Crispa
Plodnice jsou velké 10 – 30 cm, svým tvarem
připomíná květák nebo mycí houbu. Barva je
za mlada žlutá, později hnědne. Roste od srpna
do listopadu na písčité půdě především v blízkosti borovic a jejich pařezů jako parazit. Na ostatních jehličnanech se vyskytuje velmi zřídka.
Využití je především do polévek, smaženic
a na sušení. Chutí připomíná lískové oříšky. Je
to výborná jedlá houba, po sebrání vydrží několik dnů svěží bez hniloby. Nevýhodou je obtížné
čištění po nalezení ve spadaném jehličí.
Na fotografii plodnice nalezena v okolí Nového
Města na Moravě
Poj

Adventní jarmark
Farní sbor Českobratrské církve evangelické
Vás upřímně zve na Adventní Jarmark. Presbyterna novoměstského evangelického kostela,
první neděle adventní, 27. 11. 2011 14.00 - 17.00 .
* rukodělné výrobky
* stánky neziskových organizací
* dětský jarmark
* fair-trade káva a čaj
* vánoční dobroty k jídlu i pití
Přijďte udělat radost sobě a svým blízkým a podpořte přitom neziskové organizace a projekt
Adopce na dálku !

Přerušení dodávek el. energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 1. 11. 2011 od 7.30 do 14.30
Obec Nové Město na Moravě
Vypnutá oblast:
lokalita nových RD Nad městem, ul. Jedlová, Borová, Smrková, Modřínová, Maršovice – areál
bývalého Agrozetu (Stavospol, Moreau Agri, TR
STYL, …), trafostanice Koupaliště, oblsat Zahradníkův kout
Děkujeme Vám za pochopení.
E.ON Česká republika, s.r.o.
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Ohlédnutí za oslavou Mezinárodního dne seniorů
1. října slaví senioři celého světa svůj svátek,
a proto i v našem městě proběhla 30. září v KD
malá oslava. Dali jsme jí název „Děti seniorům“,
protože o program se nám opravdu postaraly
děti z Nového Města i okolí. Patří jim za to naše
vřelé poděkování, znovu jsme si uvědomili, kolik máme krásných a šikovných dětí. Celou akci
zahájily svým vystoupením 2 skupiny mažoretek Camélie a Carmen. Velice děkujeme jejich
vedoucí, paní Evě Olejníkové, že byla ochotna
v poměrně krátké době tato překrásná vystoupení připravit. Program pokračoval roztomilým,
vtipným a zajímavým pásmem žáků II. ZŠ z Nového Města. Předvedli nám recitaci, zpěv, cvičení,
a dokonce i pohádku. Paní učitelky Petrová, Baxantová, Ondrášková, Zdražilová mají jistě plno
své práce, přesto nelitovaly času a námahy, aby
pro nás vše nacvičily. Vřelý dík! Vyvrcholením
akce byl koncert dechového orchestru „Zušáci“
ze ZUŠ J. Štursy pod vedením pánů učitelů Mika
a Reisingera. Je obdivuhodné, co dokážou se
svými svěřenci nacvičit. Mají to opravdu obtíž-

né, protože do žádného prostoru ZUŠ se všichni
nevejdou. Určitě by si zasloužili, aby město našlo
vhodný prostor, kde by mohli pravidelně zkoušet. Přístup celé ZUŠ k naší akci byl příkladný,
děkujeme nejen jmenovaným pánům učitelům,
ale i paní ředitelce Evě Mošnerové a především
jejímu manželovi, který nám zcela profesionálně vše ozvučil. Chtěli bychom také poděkovat
za bezchybnou spolupráci restauraci Včela, která
se nám postarala o občerstvení v průběhu oslavy. Jako bezchybnou bychom však nenazvali
spolupráci s kulturním domem. Některé záležitosti jsme museli urgovat několikrát. Paní Neumanové však patří dík, ta nám velmi pomohla.
Trošku nás také mrzí, že si na nás neudělal čas
ani na chvíli pan starosta, přestože účast přislíbil.
Nutně nás to vede ke srovnání s loňským rokem.
Všichni senioři odcházeli z akce spokojeni, program se jim líbil a velmi nás potěšil. Ještě jednou:
Děkujeme!
Za seniory:
Libuše Topinková a Helena Žáková

V pátek 30. září 2011 se v kulturním domě konalo
vystoupení dětí pro seniory. Žádný plakát. My se
to dozvěděli od vystupujících dětí. Jaké bylo naše
překvapení, když vystupovala řada úžasných dětských umělců. Od perfektních moderátorů, přes
recitaci, zpěv za doprovodu paní učitelky II. ZŠ.
Dále vystupovaly nádherné gymnastky, mažoretky i dechový orchestr Z-UŠáci se zpěvačkou.
V neposlední řadě byl perfektní zvukař ze ZUŠ,
bez kterého bychom už dále od pódia nic neslyšeli. Tento překrásný podvečer zakončil dechový
orchestr řadou známých písní, ke kterým se posluchači přidali. Je jen velká škoda, že tento úžasný čtyřicetičlenný soubor – jak jsme se dozvěděli
– nemá odpovídající místnost na cvičení. Tímto děkujeme všem účinkujícím a hlavně pořádající paní
Topinkové – předsedkyni Klubu seniorů - za neopakovatelný podvečer.
manželé Palečkovi

Posezení pro seniory
v Pohledci
V neděli 9. října proběhlo v Kulturním domě v Pohledci v pořadí již třetí ,,Posezení pro seniory“,
které Český svaz žen v Pohledci pořádá u příležitosti Mezinárodního dne seniorů pro ty, kteří již
oslavili své 60. narozeniny. Na tomto slavnostním
odpoledni vystoupily děti z Mateřské školky i ze
Základní školy v Pohledci. Jako další bod programu si členky ČSŽ připravily humornou scénku
a rozesmály k slzám všechny přítomné v sále. Celý
zbytek odpoledne se pak o zábavu postaral oblíbený harmonikář, pan Jindřich Dolníček. Známé
písničky si s ním s chutí zazpívali i všichni senioři.
K příjemnému posezení ženy přispěly i dobrým
pohoštěním, které samy vlastnoručně připravily.

I navzdory špatnému počasí se nedělní akce pro
seniory vydařila a všichni se rozcházeli příjemně
naladěni a s pocitem pěkně prožitého odpoledne.
Jitka Bradáčová, ČSŽ Pohledec
Velký dík patří pořadatelům, štědrým sponzorům
a všem, kteří se o nezapomenutelné odpoledne
zasloužili.
Za seniory z Pohledce Draha Pustinová

Osobní asistence může být pro mnohé řešením...
Jsou v životě časy, kdy jsme při síle, plni zdraví
a energie... Jsou ale také chvíle, kdy nás nebo někoho z našich blízkých potká nemoc, zotavujeme
se po úrazu nebo nám třeba přibývající léta znemožňují zvládnout všechno sami tak jako dřív...
Mnozí máme rodiče, se kterými chceme prožít
jejich stáří co nejvíc naplno a podle potřeby jim
v domácím prostředí pomoci, ale sami na to nestačíme...
Nestátní nezisková organizace Sdružení Nové
Město na Mor. nabízí jako jednu z pěti poskytovaných sociálních služeb také „osobní asistenci“.
Tato služba je určena dospělým lidem, kteří potřebují pomoc druhých vzhledem k nemoci, stáří
nebo zdravotnímu handicapu. Naší snahou je,
aby služba přispěla ke zvýšení samostatnosti uživatelů, aby jim umožnila vést – navzdory obtížím
– plnohodnotný a důstojný život. Službu osobní
asistence poskytujeme za úhradu, v domácnosti
uživatele.
Konkrétní podoba, průběh služby a její časová
dotace je zcela individuální, jedná se např. o po-

moc při péči o vlastní osobu, pomoc při zajištění
chodu domácnosti, pomoc při zajištění stravy,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Pokud máte pocit, že by Vám nebo někomu
ve Vašem okolí mohla Osobní asistence pomoci,
neváhejte a obraťte se na nás.
Ruth Šormová
ředitelka Sdružení
Kontakt:
Sdružení Nové Město na Moravě o.s.
Drobného 301, 592 31 Nové Město na Moravě
Telefon: 566 615 217
Mobil: 733 747 069
E-mail: sdruzeni@sdruzeninovemesto.cz
Web: http://www.sdruzeninovemesto.cz

Sdružení Nové Město na Moravě o.s. otevírá své
dveře a zve „Pojďte dál!“
Již od 10. října představuje Sdružení Nové Město
na Moravě veřejnosti své služby, Pětitýdenní maratón zajímavých aktivit, jehož součástí je také
kvízová soutěž o zajímavé ceny.
Akce pokračuje i v listopadu, kdy Vás zveme
na následující programy:
úterý 1. 11. 2011
Tvoříme pro druhé aneb „Placka pro tebe“
(Dobrovolnictví - dílna, kde mohou děti i dospělí
vytvořit „placku – button“ podle vlastního návrhu a setkat se s dobrovolníky.)
Sídlo Sdružení (Drobného 301), 15 – 17 hodin
středa 2. 11. 2011
Šijeme pro děti
(Dobrovolnictví – šicí dílna s dobrovolníky-seniory, výroba textilních hraček pro děti s postižením a jejich sourozence.)
Sídlo Sdružení (Drobného 301), 15 – 17 hodin
čtvrtek 3. 11. 2011
Ochutnávka preventivního programu pro rodiče
i veřejnost – zážitek vašich dětí může být i vaším
zážitkem ! (Pořádá EZOP – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.)
Kulturní dům (1.patro, sál č.2), 16 – 18 hodin

Věčný Žid a Židé
Na jaře tohoto roku přijel do našeho města Tomáš Graumann, jedno ze 669 židovských dětí
zachráněných sirem Nicholasem Wintonem.
S vděčným publikem se podělil o svůj příběh dvakrát zachráněného dítěte. Jeho víra v odpuštění,
pokoru a úctu k životu hluboko poznamenala
všechny návštěvníky, stejně jako písně zrakově
handicapovaného dívčího tria.
Na silné poselství tohoto pořadu naváže další pokračování cyklu VĚČNÝ ŽID A ŽIDÉ. Budeme
se zamýšlet nad postavou Ahasvera – věčného
Žida, který musí kvůli svému provinění bloudit
po zemi až do dne posledního soudu. Tato postava se objevuje nejen v dílech literárních, ale byla
také zneužita nacistickou propagandou.
Masarykův přítel prof. Urbánek, od něhož je vypůjčen název celého cyklu, v r.1901 napsal: „Izrael jest půdou zjevení Božích, a proto nikde na světě nebyl zápas mezi svátostí a hříchem tak velký
jako zde.“ Zmapujeme tedy vztah náboženství
a jejich poselství pro dnešek.
V podání Groom´s friends bandu zazní židovské
a moderní křesťanské písně. Zemi, kterou někteří nazývají „Svatá“ a jiní “Zaslíbená“, její krásu,
historii i vztah náboženství přiblíží slovem i obrazem Petr Plaňanský - známý publicista, kazatel
i moderátor rozhlasových pořadů.
Autoři jedné z cestopisných knih se před jejím
vydáním ptali v ulicích náhodných chodců, co
vědí o zemi bible. Byli překvapeni tím, jak málo
se u nás obecně o Izraeli ví. Většině se pojí s nábo-

Otevřené dveře 2011

středa 9. 11. 2011
Jsou vůbec normální
(aneb Kam ta mládež spěje)?
(Na besedu – panelovou diskusi zve EZOP – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež)
Kulturní dům (1.patro, sál č.2), 16 – 18 hodin
pátek 11. 11. 2011
Hrajeme si s dobrovolníky
(Dobrovolnictví – děti s rodiči si mohou s podporou dobrovolníků vyzkoušet dance-pad, bubnování, kulečník či stolní fotbálek.)
Sídlo Sdružení (Drobného 301), 14 – 16 hodin

další zpravodaj

Tomáš Graumann - březen 2011- KD NMNM
ženstvím. Nic víc. Někteří další věděli něco málo
o nepokojích mezi Židy a Araby.
Cílem komponovaného pásma hudby a slova
je netradiční formou cestopisu, glos a písní alespoň trochu přiblížit tuto zemi a jejího ducha.
Jste všichni zváni v sobotu 19.11. v 17.00 hodin
do Horácké galerie.

Další číslo měsíčníku Novoměstska bude mít
uzávěrku v pátek 18. 11. 2011, do distribuce se
dostane 1. 12. 2011. Vaše příspěvky a inzerci posílejte na adresu: zpravodaj@nmnm.cz nebo je
můžete zanechat v kanceláři Kulturního domu,
Městské knihovně nebo Horáckém muzeu. Textové příspěvky prosíme ne delší jak 20 řádků
v textovém editoru velikostí písma 12. Fotografie nebo loga připojujte jako samostatné přílohy,
nevkládejte do textu!
Případné dotazy směřujte na:
tel.: 722 905 756
redaktorka Veronika Klapačová
na KD út + čt 7.00 – 11.00
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Reklamní agentura Max Vás zve na akci s názvem

eklamní agentura Max Vás zve na akci s názvem
dvent ve Vídni
0.12. 2011
ento jednodenní zájezd je určen všem milovníkům vánočně rozsvíceného města.
rogram zájezdu:
ranní hodinách odjezd z Nového Města na Moravě.
avštěva zámku Schonbrunn.
rohlídka historického centra Vídně - Stephansdom, budova opery, Hoffburg Albertina.
ravou vánoční atmosféru si vychutnáme na tradičních vánočních trzích.
e večerních hodinách návrat zpět.
ena zájezdu 640,-Kč/ osoba
ceně zájezdu: doprava luxusním autobusem -možno nákupu občerstvení během
esty, program, služby delegáta.
očet míst omezen.
ezervace míst a informace na tel. 733 105 621.

ADVENT VE VÍDNI
10. 12. 2011

Cena zájezdu 640,- Kč / osoba
V ceně zájezdu: doprava luxusním autobusem
-možno nákupu občerstvení během cesty,
program, služby delegáta.
Počet míst omezen.
Tento jednodenní zájezd je určen všem
milovníkům vánočně rozsvíceného města.
Program zájezdu:
V ranní hodinách odjezd z Nového Města
na Moravě. Navštěva zámku Schonbrunn.
Prohlídka historického centra Vídně Stephansdom, budova opery, Hof burg
Albertina. Pravou vánoční atmosféru si
vychutnáme na tradičních vánočních trzích.
Ve večerních hodinách návrat zpět.
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Rezervace míst a informace
na tel. 733 105 621.
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Obujeme každé auto...
pneuservis • autoservis • geometrie

diagnostika
ŠKODA
VOLKSWAGEN
Soškova 660
Nové Město na Moravě
tel.: 566 615 445
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STAREDO s.r.o.
Maršovská 1358
Nové Město na Moravě 592 31

progresivní stavební firma
přijme

zedníky na
živnostenský list
nebo do pracovního
poměru
Nástup dle dohody.
Kontakt:
mobil:
724 143 323
tel./fax: 566 522 954

www.zdar.cz
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Prodej pneu všech značek
Prodej litých a plechových disků
Možnost uskladnění pneu
Zasílání pneu na dobírku do 2 dnů
Prodej a montáž autobaterií
Lepení čelních skel
Možnost platby kartou

CENY PNEUMATIK STEJNÉ,
NEBO NIŽŠÍ, NEŽ NA INTERNETU!
AKČNÍ NABÍDKA! SLEVA ZIMNÍCH PNEUMATIK
155 / 70 R 13

Polaris 3

800,-

195 / 65 R 15

TS 830

1490,-

165 / 70 R 13

Polaris 3

850,-

195 / 65 R 15

Michelin A4

1699,-

175 / 70 R 13

Polaris 3

950,-

195 / 65 R 15

Good Year UG 8

1990,-

165 / 70 R 14

Polaris 3

999,-

205 / 55 R 16

Polaris 3

1890,-

175 / 70 R 14

Polaris 3

1090,-

205 / 55 R 16

TS 830

2490,-

175 / 65 R 14

Polaris 3

1050,-

165 / 70 R 13

Hankook W 442

950,-

185 / 60 R 14

Polaris 3

1090,-

165 / 70 R 14

Hankook W 442

1090,-

185 / 65 R 14

Polaris 3

1150,-

185 / 60 R 14

Hankook W 442

1290,-

185 / 65 R 15

Polaris 3

1250,-

195 / 65 R 15

Hankook W 442

1350,-

195 / 65 R 15

Polaris 3

1190,-

225 / 70 R 15C

Hankook RW06

2490,-

195 / 65 R 15

H- Polaris 3

1450,-

PRO ZÁKAZNÍKY
PNEUSERVISU
SLEVOVÁ KARTA
NA TANKOVÁNÍ PHM.
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ZDAR, a. s., Jihlavská 759/4, 591 01 Žďár nad Sázavou
Otevírací doba: Po-Pá 6.00-17.00 (mimo pracovní dobu i o víkendu dle tel. dohody)
Kontaktní osoba: Ing. Fiksa, tel. 566 696 234, +420 602 275 754

19 / NOVOMĚSTSKO / LISTOPAD 2011

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 úrava: Zbyněk Čech | 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.

