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měsíčník 
občanů 

Nového Města 
na Moravě 

a okolí

Nové Město na Moravě

První jarní den se nesl ve znamení ocenění pro 
naše město. V každoročně vyhlašované soutěži 
Zlatý erb o nejlepší webové stránky a elektronické 
služby měst a obcí se umístili hned dva naši zástup-
ci. Dle slov starosty města Michala Šmardy jde po 
5 letech o úspěšný návrat mezi špičku v elektronic-
kých službách. Absolutní vítězství a postup do 14. 
ročníku celostátního kola nás sice minul, můžeme 
se však těšit ze zisku 3. místa v kategorii Nejlepší 
elektronická služba a z 2. místa ve Zvláštní ceně: 
nejlepší web dobrovolného hasičského sboru kra-
je Vysočina. V kongresovém sále Krajského úřadu 
Kraje Vysočina v Jihlavě převzali cenu za projekt 
Nové Město přepisuje kroniku, PŘIDEJ SE I TY! 
starosta města Michal Šmarda, informatik Zbyněk 
Grepl a iniciátorky projektu Veronika Teplá a Eva 
Kulková, za novoměstský Sbor dobrovolných hasi-
čů starosta a velitel sboru, Ondřej Novák a Roman 
Dobrovolný. 

Zlatý erb 2012 ocenil projekt 
„Nové Město přepisuje kroniku“ 
i novoměstské hasiče 

Dvoukolovou soutěž pravidelně vyhlašuje 
Sdružení Zlatý erb, porotci letos vybírali z 18 při-
hlášených elektronických aktivit a 22 webových 

stránek SDH. Více o výsledcích soutěže a fotogra-
fie ze slavnostního ceremoniálu na  www.zlatyerb.
obce.cz 

Zleva: Eva Kulková, Veronika Teplá, Michal Šmarda, Vladimír Novotný, Ondřej Novák a Roman Dobrovolný

Nejdříve pořádek, potom rozvoj

Jedním z hlavních závazků, se kterým jste 
šel do funkce, bylo odstranění schodku hos-
podaření. První rok máte za sebou. Podařilo 
se již vyrovnat rozpočet?

Schodkové hospodaření pokládám za jeden  
z největších problémů našeho města. Město před 
naším příchodem za dva roky utratilo o téměř se-
dmdesát milionů korun více než vydělalo. Pokud 
bychom tak hospodařili dále, nemohli bychom 
plánovat žádnou větší investici a časem bychom 
zkrachovali. Museli jsme proto přijmout něko-
lik radikálních opatření, snížit počet pracovních 
míst na úřadě a zkrátit rozpočty našich příspěv-
kových organizací. Víte, není nic příjemného, 
když musíte dělat takto nepopulární kroky. Ale 
nic jiného nám nezbývalo. Peníze, které projíte, 
nemůžete investovat.

A jaký je tedy výsledek?
V prvním roce jsme omezili provozní výda-

je a zároveň se nám podařilo zajistit peníze 
na některé rozumné investice připravené v mi-
nulých volebních obdobích. Myslím si, že jsme 
zvládli první část záchranného manévru. Scho-
dek hospodaření jsme snížili pod čtyři miliony 
korun.

Podaří se dosáhnout zcela vyrovnaného 
rozpočtu?

Ta nejdůležitější úsporná opatření jsme již 
provedli. I tak nebude jednoduché rozpočet vyrov-
nat. Realizujeme některé poměrně dost nákladné 
projekty z minulosti. Například projekt Dyje II 
nás stojí jen v roce 2012 více než 15 milionů ko-
run. Plníme také závazky vůči Mistrovství světa 
v biatlonu celkem ve výši přibližně 30 milionů ko-
run. To vše samozřejmě brzdí plány na vyrovnání 
rozpočtu.

Jen samé úspory ale přece rozvoj města 
nepřinesou. Je logické, že jste zrušili projek-
ty, na které město nemělo peníze. Ale s čím 
přijdete vy?

Čtyřletou misi na radnici jsem si sám pro sebe 
rozdělil na dvě fáze. První dva roky jsou určené ke 
stabilizaci. Bez stabilních financí by bylo rozjetí 
větších investic nezodpovědným dobrodružstvím.  
A druhé dva roky budou fází rozvojovou. Tedy fází 
vlastních plánů a projektů.

Ve městě se přesto staví. Nová cyklostezka, 
Brněnská ulice, areál u Ski hotelu....

Lyžařské trasy v Plačkovci a Vysočina aré-

na nejsou investice města. Zde město podpo-
ruje úsilí Sportovního klubu a snaží se usměr-
nit investice tak, aby co nejlépe sloužily i po MS  
v biatlonu.

Cyklostezka u Medinu, Brněnská, osvětle-
ní na Betlémě... to vše jsou investice, které byly 
plánovány již v minulosti a byly z různých důvo-
dů odkládány. V minulém volebním období byla 
připravena celá řada projektů. My jsme z nich vy-
brali ty rozumné, pokud bylo potřeba, tak jsme je 
upravili a nyní je realizujeme. 

Stejné je to například s dopravním terminá-
lem. Zdědili jsme projekt, který měl stát cca 60 
milionů. Zredukovali jsme ho tak, aby byl reálný, 
nyní žádáme o dotaci z EU a pokud ji získáme, 
budeme ještě letos stavět.

Dopravní terminál má zlepšit komfort ces-
tujících vlaky a autobusy. Má podle vás želez-
niční doprava budoucnost?

Myslím si, že má. Podařilo se nám navázat 
dobrou spolupráci s Českými drahami i Správou 
dopravní cesty. V minulém roce bylo zrekonstru-
ováno nádraží, letos se chystá rekonstrukce ko-
lejiště a nástupišť na nádraží i na zastávce. Do 
pořádku bychom měli dát i všechny čtyři želez-
niční přejezdy ve městě. Bezpečně by tak lidé měli 
chodit od Maršovic i u nemocnice. Mám opravdu 
velmi dobrý pocit z toho, jak se daří s železničáři 
spolupracovat.

(pokračování na straně 3)

Již více než rok stojí v čele našeho města rada složená ze zástupců ČSSD, Nového směru, TOP 09, SNK 
pro obce a KDU-ČSL. Vedení města zrušilo některé plány svých předchůdců a razantně snížilo náklady 
na práci radnice. Zároveň s tím se město dočkalo některých dlouho odkládaných investic a navázalo na 
přípravy MS v biatlonu. Jaké jsou další plány vedení města? Čekají nás další změny? Na co se můžeme těšit  
a čeho se máme naopak obávat? Na to vše jsme se ptali starosty města Michala Šmardy.
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Rada města schválila plán, jak dále nakládat 
s budovami, které patří městu. Nové prostory 
by měla dostat mateřská školka a školní druži-
na. Uvolní se tak prostory v tělovýchovném stře-
disku, kde je plánována výstavba sportovní haly. 

Rada města dále uložila odboru ISM prově-
řit možnosti rekonstrukce kina a umožnit v něm 
činnost dalších 
o r g a n i z a c í , 
jako je napří-
klad umělec-
ká škola nebo 
dům dětí  
a mládeže.

„ N e m ů ž e -
me si dovolit 
mít chátrající 
budovy a dě-
lat tak městu 
ostudu. Dneš-
ní stav stře-
diska a kina 

Snoubenci budou mít v Novém Městě na 
Moravě možnost využít obřadní síň na více mís-
tech. Své ano si tak budou moci říct například  
v Gobelínovém salónku kulturního domu,  
v prostorách bývalého informačního centra,  
v budově městského úřadu, v Horáckém muzeu,  
v měšťanském domě na Komenského náměstí,  
v Arboretu nebo restauraci U Pasáčka. Nová 
místa pro konání svatebních obřadů radnice 
určila v souvislosti s rušením stávající obřadní 

Hospodaření v městských lesích bylo v mi-
nulosti často terčem kritiky. Společnost Lesy  
a zeleň, s.r.o. neměla dobré výsledky hospoda-
ření a řadě lidí se nelíbilo, jak lesy vypadají. Od 
roku 2009 si správu městských lesů zajišťuje 
město samo. Veškerou agendu spojenou se sta-
rostí o les, ale i ostatní zeleň, má na starosti Ing. 
Bohumil Dostál, který je zkušeným lesníkem.

Těžbu lesa pro město zajišťuje soukromá fir-
ma, jeho prodej si město organizuje samo. „Tla-

Výsledky ankety 
z minulého čísla

Drtivé většině lidí bezpečnostní kamery  
v Novém Městě na Moravě nevadí. Přesto je 
však asi pětina těch, kteří mají obavy o své sou-
kromí a pocit, že je někdo sleduje na ulici, je jim 
nepříjemný. Kamery slouží pouze k ochraně ve-
řejného pořádku a v žádném případě se záznam 
nemůže dostat do nepovolaných rukou. Záznam 
je proto uchováván pouze po nezbytně nutnou 
dobu. Město hodlá ve spolupráci s policií projekt 
bezpečnostních kamer dále rozvíjet a lidé se ne-
musí bát o svou bezpečnost ani soukromí.

Solit či nesolit...
Novoměstská radnice se rozhodla vyzkoušet, 

zda by v našem městě fungovalo při zimní údrž-
bě komunikací tzv. solení, tedy používání sol-
ného roztoku. Po celou letošní zimu byly proto 
některé hlavní tahy městem takto po dohodě se 
správou silnic udržovány. Mezi novoměstskými 
občany je téma zimní údržby poměrně vášnivě 
diskutováno a každé řešení má své hlasité za-
stánce i odpůrce. Co si o tom myslíte vy?

1. Solení mi nevadí. Ty části ulic, které byly 
takto udržovány, byly mnohem lépe průjezdné. 
Zmizel z nich také ošklivý štěrk. Jsem pro, aby 
se solení dále rozšířilo.

2. V určité míře jsem pro. Solil bych, ale na-
dále jen hlavní tahy a dál bych solení nerozšiřo-
val. V užších ulicích by s tím byly problémy.

3. Jsem proti solení. Vzniká jen břečka a sůl 
ničí nejen povrch silnice, ale i okolní zeleň. Na-
víc ničí lidem i boty.

Hlasujte na webových stránkách http://novi-
ny.nmnm.cz/, z jedné IP adresy můžete hlasovat 
jen jednou. Někde se Vám proto mohlo stát, že 
na počítači už někdo hlasoval a Váš hlas už ne-
šel do systému zadat. Nabízíme vám proto i mož-
nost osobního, papírového hlasování v Městské 
knihovně. 

Školka a kino - dva velké úkoly radnice
není dobrou vizitkou města,“ komento-
val rozhodnutí rady starosta Michal Šmar-
da. Rada zároveň souhlasila s tím, že 
náklady na zmíněné rekonstrukce budou čás-
tečně kryty prodejem jiných městských budov.  
O tom, které budovy město prodá, se rozhodne  
v příštích měsících.

Radnice nechce změnu na základní škole
Nový školský zákon, který byl přijat v závě-

ru loňského roku, uložil všem zřizovatelům škol, 
aby vyhlásili konkurzy na ředitele škol, kteří jsou 
ve své funkci déle než 6 let. V Novém Městě na 
Moravě se to týká ředitelky Mateřské školy Ivany 
Buchtové a ředitele Základní školy na Vratisla-
vově náměstí Mgr. Otty Ondráčka.

Zákon umožňuje výjimku a dává zřizovateli 
možnost konkurz nevyhlásit, v takovém přípa-
dě zůstane dosavadní ředitel ve funkci  a jeho 
pracovní poměr se mění na dobu určitou v délce 
šest let, tak jako kdyby konkurz vyhrál. 

V Novém Městě tak bude vyhlášen kon-
kurz na pozici ředitelky Mateřské školy. 
V případě ředitele základní školy se Rada 
města rozhodla využít výjimky v zákoně  
a konkurz nevyhlásit.  „Vláda chystá zásad-
ní reformu, která ohrožuje stabilitu základ-
ních škol. Nikdo dnes neví, co všechno naše 
základky čeká. Nechceme vše ještě víc kom-
plikovat změnou na pozici ředitele,“ vysvět-
luje starosta města Michal Šmarda. Ředitel 
Mgr. Otto Ondráček tak zůstává dál ve své 
funkci.

Svatební obřady na míru
síně, která podle řady stížností nevyhovovala. 
Nyní si mohou budoucí manželé vybrat, v jakém 
prostředí se nechají oddat a pro jak velkou spo-
lečnost bude obřad určen. Do stávající obřadní 
síně se často nevešli všichni svatebčané a pro 
komorní svatby byla místnost naopak zbytečně 
velká. Město tak chce svým záměrem vyhovět 
všem požadavkům novomanželů. Poděkovaní si 
zaslouží hlavně majitelé nemovitostí, kteří koná-
ní obřadů ve svých domech umožní. 

Jak se staráme o naše lesy?
číme na otevřenost při prodejích dřeva a dosahu-
jeme tak mimořádně příznivých cen,“ vysvětluje 
změny v přístupu k obchodování místostarosta 
Ing. Pavel Štorek. A čísla mu dávají za pravdu. 
V roce 2011 byly plánované příjmy o 1,4 milio-
nu korun vyšší. Starost o les však není jen věcí 
peněz a prodeje dřeva. Jde i o to, aby naše lesy 
dobře vypadaly a nestrádaly. I v tomto ohledu je 
podle aktuální Zprávy odborného lesního hos-
podáře za rok 2011 vše v pořádku.  

Vizualizace nové podoby mateřské školy na ulici Drobného.

Kamerový systém je rozumný způsob, jak 
zlepšit bezpečnost ve městě. Další rozšíření je 
správná cesta. (79%)

Kamery mi vadí. Člověk se nemůže ani 
hnout, všude ho někdo šmíruje. Je to jako „Velký 
bratr“. (19%)

Je mi to jedno. Zloději a výtržníci si stejně na-
jdou způsob, jak se kamerám vyhnout. (2%)

79%

19%
2%
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významná dubnová výročí

17. 4. 1977   
zemřel v Kanadě Cyril Musil
lyžařský závodník a olympionik, odbojový pra-
covník, od roku 2007 čestný občan NMnM
35. výročí úmrtí
(narozen 26. 11. 1907 ve Studnicích) 

23. 4. 1902   
zemřel v NMnM Josef Šimek
1. ředitel obecné a měšťanské školy v NMnM, 
působil zde v letech 1879 - 1901
110. výročí narození 
(narozen 27. 2. 1838 ve Smiřicích u H. Králové)

25. 4. 1907      
narodil se v NMnM Jiří Beranovský 
sš profesor novoměstské reálky, lyžařský závod-
ník a trenér
105. výročí narození
(zemřel 25. 1. 1989 v NMnM)

TS služby s.r.o., Nové Město na Moravě  
a Město Nové Město na Moravě oznamují, že 
svoz komunálního odpadu bude v době Veliko-
nočních svátků

proveden následovně :
pondělí 9. 4. 2012 
bude svoz proveden v náhradním termínu a to 
v sobotu 7. 4. 2012
Vlastník svozové nádoby je povinen zajistit 

přistavení sběrných nádob ve večerních hodi-
nách předchozího dne nebo v ranních hodinách 
svozového dne (nejpozději do 5,00 hod.) a úklid 
nejpozději ve večerních hodinách svozového 
dne. 

Pokud nebude sběrná nádoba ke svozu při-
stavena v daném termínu, bude vyvezena až při 
dalším řádném svozu.

Svoz komunálního odpadu 
o Velikonočních svátcích

A co bezpečnost chodců ve městě? Lidé 
řadu let stále jen poslouchají, že nejde zřídit 
přechody u Lidlu a na Brněnské. Ale chodit se 
přece musí...

Vždycky to nějak jde. Jen je to někdy 
složitější a dá to víc práce. Na Brněn-
ské máme od policie úkol dát přechod 
dohromady do června a stihneme to.  
A u Lidlu se řešení nakonec taky našlo. 
Přechod bude ještě letos.

Vraťme se k  vašim investičním 
plánům...

Rada města schválila plán, kte-
rý obsahuje záměr na vybudování no-
vých tříd mateřské školky na Drobného 
a rozhodnout musíme i o budoucnosti 
kina. Dlouhodobě je také lidem v Novém 
Městě slibována výstavba sportovní haly  
a bazénu. Po letech planých slibů by bylo 
dobré, kdyby město také konečně něco 
splnilo. Zároveň ale nemá smysl lidem 
populisticky lhát a slibovat nemožné. 
Nové Město si v nejbližší budoucnosti 
nemůže dovolit halu i bazén. My připra-
víme oba projekty a požádáme novoměš-
ťany, aby sami rozhodli, co je pro ně důležitější. 

Mám tomu rozumět tak, že pokud bude 
hala, tak nebude bazén a naopak?

Ano. Je férové lidem říct, že si můžeme dovo-
lit jen jednu takto velkou investici. A že ta druhá 
bude muset několik let počkat. Proč bych měl stavět 
vzdušné zámky? Velikášské sliby stejně vždy ved-
ly jen k tomu, že se slíbilo všechno a neudělalo nic.

Před volbami některé strany také slibova-
ly zavedení hromadné dopravy. Splníte tento 
slib nebo na něj zapomenete?

ČSSD hromadnou dopravu přímo neslibova-
la. Nebyli jsme si jisti, zda MHD není příliš ná-
kladná a nechtěli jsme plácat nesmysly. Nemám 
rád populismus. Plané sliby považuji za hrubé 
podcenění inteligence voličů. V případě MHD 
jsme ale zjistili, že náklady pro město nejsou zase 
tak vysoké a máme na to, abychom tento plán rea-
lizovali. Takže ano, chtěli bychom v Novém Městě 
MHD zřídit.

Hodně se mluví i o budoucnosti novoměstské-
ho koupaliště. Dá se očekávat nějaká změna?

Největším problémem koupaliště je kvali-
ta vody. Horší kvalita se často dává za vinu rybá-
řům, ale já si nemyslím, že je to úplně fér. Pokud 
se nám podaří prosadit odkanalizování Rokytna  
a zároveň se s rybáři domluvíme na rozumné druho-
vé skladbě ryb, tak se podle mne kvalita vody zvýší.

Mluví se i o výstavbě restaurace soukromým 
vlastníkem části pozemků u koupaliště. To ale ne-
bude hned. Je třeba opravit cestu a přivést sem in-
ženýrské sítě.

Nejdříve pořádek, potom rozvoj
(dokončení ze strany  1) Prozatím si myslím, že bude stačit, když na 

koupališti budou o trochu lepší toalety, hřiště pro 
děti, případně rychlé občerstvení a samozřejmě po-
řádek, kvalitně sečený trávník a upravené plochy.

Událostí číslo jedna je Mistrovství světa v bi-
atlonu. Jak se město připravuje na tuto akci?

Investice ve sportovním areálu se daří zvládat 
v termínech a myslím, že z tohoto pohledu bude 
vše připraveno dobře a včas. Velkým problémem 
bude vše, co souvisí s dopravou, přesuny lidí, par-
kováním a podobně. Hodně úkolů čeká nejen Nové 
Město, ale i Žďár a další města a obce v okolí. Pro 
mne osobně je nejdůležitější, aby se na organiza-
ci a zajištění služeb pro diváky co nejvíce podíle-
li novoměstští podnikatelé a dobrovolníci. Nerad 
bych se znovu díval na to, jak na novoměstském 
náměstí prodává párky cizí firma a naši lidé  
z toho nic nemají. Pro všechny to však bude velmi 
tvrdá zkouška.

Jsem rád, že se daří zajistit, aby mistrovství 
světa v biatlonu nebylo osamělou akcí, na kterou se 
po čase zapomene a v našem městě zbude prázd-
ný areál. Již dnes se pokoušíme získat do Nového 
Města Mistrovství světa horských kol. V ideálním 
případě se to může podařit již v roce 2014.

Říká se, že vaše jednání s organizátory 
mistrovství jsou dost tvrdá...

Mojí povinností je především hájit zájmy No-
vého Města, našich obyvatel a podnikatelů. Mu-
sím šetřit prostředky města a zároveň prosazo-
vat, aby maximum prostředků zůstalo našim 
lidem a sloužilo do budoucna. S panem Hamzou 
a dalšími členy organizačního týmu na sebe ob-
čas trošku zvýšíme hlas, ale zatím jsme se vždy na 
všem dohodli.

Podařilo se vám sestavit silnou koalici pod-
porovanou devatenácti zastupiteli. To nebý-

valo v Novém městě obvyklé. Daří se udržet 
jednotu nebo se už objevily vnitřní spory?

Vnitřní spory máme v radě od samého začát-
ku. Zatím jsme se ale na všem rozumně dohodli. 
Je logické, že v rámci široké koalice existuje celá 
škála různých názorů a zájmů. Jednání jsou pro-
to delší a obtížnější. Pokud se však na něčem do-
hodneme, tak je řešení, které zvolíme, o to stabil-
nější. 

Sestavit těsnou většinu ze zastupitelů stejných 
názorů by samozřejmě bylo snazší. Všichni ale  
v Novém Městě víme, že hrubá síla, arogance a 
válcování se dlouhodobě nevyplatí.

A co vztahy s opozicí?
S opozicí se snažíme rozumně jednat. Paní 

Buchtová z KSČM je předsedkyní kontrolního vý-
boru a paní Komínková z ODS je předsedkyní fi-
nančního výboru. Obě dámy mají právo účasti na 
jednání rady a jsou tak přímo u zdroje informací. 
Opozice naši práci samozřejmě kritizuje, ale při-
pomínky jsou většinou věcné a konstruktivní.

Pokračování rozhovoru se starostou města Michalem Šmardou
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Pro vycestování do zahraničí už děti budou 
muset mít vlastní pas. Zápisy dětí v dokladech 
jejich rodičů jsou platné pouze do 26. června le-
tošního roku, pak už musí i ti nejmenší cestovat 
s vlastním pasem. Opatření se týká i zápisu dětí 
provedených do občanských průkazů rodičů. 
Skončením platnosti zápisu dětí v cestovních 
dokladech však nekončí platnost cestovních do-
kladů rodičů. S blížícím se obdobím dovolených 
by proto rodiče neměli nechávat vyřízení pasu 
nebo občanského průkazu na poslední chvíli. 
Bližší informace podá odbor dopravy a vnitř-
ních věcí, pracoviště cestovních dokladů a ob-
čanských průkazů, tel.: 566 598 377 – 378.

zprávy

Městská policie i letos pořádá pro zájemce 
kurzy výcviku psů. Konat se budou v uvedených 
termínech na cvičišti Kynologického klubu v No-
vém Městě na Moravě na ul. Vlachovická (nad 
a.s. Medin). Zúčastnit se mohou i začátečníci. 
Kurzy povede kynolog str. Ivan Kosek. Případné 
další informace lze získat na tel. č. 602 555 156.

Termíny kurzů :
26.4.2012 v 16:30 hodin
31.5.2012 v 16:30 hodin
28.6.2012 v 17:00 hodin
30.8.2012 v 17:30 hodin
27.9.2012 v 17:00 hodin

Jaroslav Kulhavý v současné době patří mezi 
nejúspěšnější české sportovce. V minulé sezóně 
vyhrál, co se dalo – světový pohár i mistrovství 
světa horských kol. V letošním roce jej čeká vr-
chol sezóny na olympiádě v Londýně, kde bude 
patřit mezi naše největší naděje na medaili. 
Přesto říká, že jeho srdeční záležitostí je okruh 
v Novém Městě na Moravě. Na jeho start se  
v závodě světového poháru horských kol postaví 
Jaroslav Kulhavý i kompletní světová špička již 
za méně než dva měsíce.

Jaroslava Kulhavého si tento rok v České re-
publice moc neužijeme. Díky nabité olympijské 
sezóně se doma zúčastní pouze několika málo 
vybraných akcí. Květnový Merida Bike Vysoči-
na v Novém Městě na Moravě je jednou z mála 
jistot, kde mohou fanoušci nejlepšího českého  
i světového bikera vidět a povzbudit. „Další zá-
vody doma si budu vybírat dle času a možností, 
zatím fakt nevím,“ vzkázal fanouškům v rozho-
voru pro MTBS Jaroslav Kulhavý.

Jedním z důvodů obliby závodu v Novém 
Městě je fantastická divácká kulisa, kterou v mi-
nulém roce fanoušci vytvořili na stadionu i podél 
trati. Podle pořadatelů jich bylo více než deset ti-
síc a jejich fandění hnalo jezdce k mimořádným 
výkonům. „V kopcích mi běhal mráz po zádech, 
jak lidi fandili, bylo to neskutečné. Velký dík pat-
ří všem divákům,“ shodovali se po závodě elitní 
jezdci.

A také v letoš-
ním roce pořadatelé 
očekávají velký zá-
jem fanoušků. „Le-
tos to bude opět na-
pínavé. Na startu se 
zase sejde absolutní 
špička, která bude 
chtít Jardu Kulha-
vého sesadit z trů-
nu. Olympijská se-
zóna navíc přidává 
na dramatičnosti. 
Vedle toho jsme při-
pravili další vylepše-
ní trati i diváckého 
zázemí.  Věřím, že 
diváci si opět při-
jdou na své a pože-
nou české jezdce ke 
skvělým výkonům,“ 
připomněl technic-
ký ředitel závodu 
Jan Skřička.

Merida Bike Vy-
sočina se závodem světového poháru horských 
kol se koná 11. - 13. května v Novém Městě na 
Moravě v areálu Vysočina arény (dříve Ski are-
ál Zlaté lyže). Tato jedinečná akce spojuje špič-
kovou sportovní podívanou, možnost aktivního 

závodění pro veřejnost a zábavný doprovodný 
program. Vhodná je proto nejen pro závodníky 
a zanícené cyklistické fandy, ale především pro 
každého, kdo hledá zážitkové strávení víkendu.

Foto: Michal Červený/MTBS.cz

„Vysočina je má srdeční záležitost,“ říká biker Kulhavý
Světový šampion horských kol se těší do Nového Města

Děti nově s vlastním pasem

Kurzy 
výcviku psů

Slovenská pop-rocková kapela No Name vy-
stoupí 27. dubna od 19 hod. v Kulturním domě  
v Novém Městě na Moravě. Dnes šestičlenná ka-
pela se dala dohromady v roce 1996 a zakládající-
mi členy byli Viliam Gutray a trojice bratrů Tim-
kových - Igor, Roman a Ivan. Jejich kariéru tehdy 
odstartovala soutěž kapel Košický zlatý poklad 
96. Do hudebního povědomí se kapela začala do-
stávat kolem roku 2000 s albem Počkám si na zá-

No Name a afterparty do rána
zrak a to především díky písním „Ty a Tvoja ses-
tra“ a „Žily“. A i pak následovaly úspěšné desky 
Oslávme si život, Slová do tmy a Čím to je. 

Kapela koncem března vyrazila na letošní 
nové turné. V rámci devíti koncertů je v progra-
mu i Nové Město na Moravě. Koncertem kape-
ly No Name ale vše teprve začne, součástí bude 
Afterparty se skupinou Jordán a pařit se bude 
až do dvou do rána. Cena vstupenek na koncert 
No Name je 330 Kč (předprodej v IC), na místě  
390 Kč. Po skončení koncertu No Name bude 
samostatný vstup na zábavu 100 Kč, se vstupen-
kou No Name je vstup na Afterparty zdarma.

Nova Civitas  22.-  23.6. 2012 (pátek -sobota) 
Pouť na Kostelíčku 19.8. 2012 (neděle) 
Slavnosti medu  31.8. - 1.9. 2012 (pátek - sobota) 
Advent  1.12.2012 (sobota) 
Farmářské trhy  26.5., 9.6., 23. 6., 7. 7., 21.7., 4.8., 18.8., 
   1.9., 15.9., 29.9., 13.10., 27.10. (soboty) 
Komerční trhy  11.5. (jarní), 14.12. (vánoční) - (pátky) 
Den dětí  červen 
Den otevřených dveří 
památek   září 

Přehled termínů celoměstských kulturních akcí, 
řemeslných jarmarků a trhů v Novém Městě na Moravě: 
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Lokalita zvaná Šafranice leží mezi obcemi 
Slavkovice a Veselíčko. Jde o území o rozloze 70 
tisíc m2, převážně to jsou travnaté a podmáče-
né louky, lesy, součástí lokality je i Lesní rybník  
a Řečický potok. Na louce mezi lesy rostou zvláš-
tě chráněné druhy rostlin jako prstnatec májový, 
tolije bahenní, vachta trojlistá a vrba rozmarý-
nolistá. Lokalita ale není bohatá jen na flóru, ale 
i na faunu, typickým zástupcem je např. ohro-
žený hnědásek rozrazilový, ale vyskytují se tu  
i bohaté populace obojživelníků. 

Nové Město na Moravě obdrželo 6. pro-
since loňského roku od krajského úřadu Kraje 
Vysočina návrh na vyhlášení lokality Šafrani-
ce přírodní památkou. Kraj navrhuje opatření 
na zachování nebo zlepšení stavu této přírodní 
lokality. Vedení Nového Města ale nepovažuje 

Šafranice přírodní památkou? 
Radnice říká ne.

vyhlášení přírodní památky za nutné. O louku 
s chráněnými druhy rostlin se několik let sta-
rá Sdružení Krajina, která ji má v nájmu. Stá-
vající režim považuje město za dostatečný pro 
ochranu zdejší přírody. Ochranné pásmo tvoří 
50 metrový pruh po obvodu chráněného úze-
mí a vyhlášení přírodní památky Šafranice by 
omezilo hospodářské využití především rybní-
ka a lesů. 

Město proto pošle námitku, ve které bude 
požadovat zachování stávajícího režimu péče, tj. 
kromě jiného sečení louky Sdružením Krajina. 
Pokud by krajský úřad nezastavil řízení o vyhlá-
šení Šafranice za přírodní památku, požadova-
lo by město kompenzaci, pro vlastníky a nájem-
ce, za újmy v omezení hospodaření v lesích a na 
Lesním rybníku.

Město Nové Město na Moravě připra-
vuje nové stavební parcely v místní části 
Pohledec. Celkem bude pro zájemce při-
praveno 12 stavebních parcel, a to včetně 

Nové stavební parcely
přípojek na sítě technické infrastruktury. 
V současné době probíhá projekční pří-
prava a zajišťování územního rozhodnutí. 
Záměrem města je převést pozemky včetně 

Povinností města je zajistit a také uhradit li-
kvidaci komunálního odpadu, mobilní svozy od-
padů, provoz recyklačního dvora a svoz bioodpa-
dů. Loňský rok za tyto pro občany běžné služby 
zaplatilo Nové Město na Moravě téměř osm mi-
lionů korun. Za tříděný odpad, odebrané elek-
trozařízení a za pronájem kompostérů na bio-
odpad získá město asi jeden a tři čtvrtě milionu 
korun. Dva miliony pak dokrývá město ze svého 
rozpočtu. Přes čtyři miliony pak vybere město 
na poplatcích za komunální odpad od svých ob-
čanů. I tady se ale najdou dlužníci a městu tak 
celkem dluží přes milion korun. Dluhy jsou pro-
to vymáhány formou exekuce, namísto poplat-
ku 480 Kč tak může dlužník exekutorům uhradit  
i 8 000 Kč. Poplatek za komunální odpad pro 
rok 2012 bude vybírán do 29. června.

Dluhy 
na poplatcích 
komunálního odpadu

provedené přípravy na soukromého inves-
tora, který by zajistil výstavbu potřebné in-
frastruktury a následný prodej stavebních 
parcel zájemcům.
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Comenius Regio, partnerství pokračuje

Návštěvu německým přátelům oplatili zá-
stupci ze Slavkovic a Nového Města na Moravě. 
To vše prostřednictvím grantu Comenius Regio. 
Na začátku ledna, v době kdy zima ukázala, jak 
umí být na Vysočině někdy i krutá, přijeli zá-
stupci z německého Regensburgu. Během břez-
na měli možnost dobrovolní hasiči a zástupci ze 
Slavkovic a Nového Města na Moravě návštěvu 
v zahraničí oplatit.

Město Regensburg leží v Bavorsku na řece 
Dunaji a jeho historické centrum je od roku 
2006 zapsáno na Seznamu světového dědic-
tví UNESCO. Lepší počasí, než bylo v polovině 
března, jsme si na návštěvu Německa nemoh-
li vybrat. Podobně jako naši nejmladší, přiví-
tali i nás děti z místní základní školy a dokon-
ce se naučily fráze a písničky v českém jazyce. 
Následovala prohlídka školy a poté přesun na 
radnici v Regensburgu, kde nás přivítali její zá-
stupci. V této radnici jsme mimo jiné navštívili  
i velký sál, ve kterém se v minulosti konal „stálý 
říšský sněm“. Svou historií v nás radnice zane-
chala veliký obdiv. A aby toho nebylo dost, stihli 
jsme ještě večer navštívit hasičskou zbrojnici ve 
Schwabelweisu, kde jsme si prohlédli hasičskou 

techniku i celou zbrojnici. A i v dalších dnech se 
bylo na co těšit. 

Sobotní ráno začalo prohlídkou jedné z nej-
kvalitnějších středních škol v Regensburgu 
-  Städtische Berufsschule II. Tato škola nám 
mnohým svým vybavením a možnostmi málem 
vyrazila dech. Kromě prohlídky jednotlivých dí-
len a pracovních prostor jsme se dozvěděli, jak 
funguje systém školství v Německu. Kromě této 
střední školy jsme odpoledne viděli i historické 
centrum města, které opravdu stojí za to. Sbor 
dobrovolných hasičů ze Schwabelweisu pro nás 
připravil i malé překvapení – projížďku po řece 
Dunaji v hasičských člunech. Díky pěknému 
počasí byla plavba opravdu velkým zážitkem. 
Kromě dominanty města – gotické Katedrály 
sv. Petra, kterou jsme předtím i navštívili, jsme 

shlédli velkou část města Regensburg. Při plav-
bě po Dunaji jsme viděli i nádherný památník 
Walhalla, který nechal postavit král Ludvík I.

Během nedělního odpoledne jsme navštívi-
li Stanici profesionálních hasičů v Regensburgu 
včetně zázemí záchranného systému telefonní 
linky 112, přitom jsme si vyslechli, jak funguje 

systém profesionálních záchranářů v Německu. 
I když toto setkání zástupců obou partnerských 
měst bylo teprve druhé, v mnoha případech to vy-
padalo, že navázaná přátelství trvají již řadu let. 

Závěrem velké díky patří panu Jiřímu Ťupovi 
za jeho dopravu a všichni doufáme, že tahle ces-
ta do Regensburgu nebyla poslední.  

(Účastník zájezdu)
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Čechy vždy byly, jsou a budou zemí plnou 
muzikantů. A to nejen těch, co po ukončení „hu-
debky“ zvládli úspěšně konzervatoře a akade-
mie a dnes je jim hudba denním chlebem.  Ne-
smírně velká je skupina muzikantů, kteří se učili 
hrát na svůj hudební nástroj třeba jen pár let  
a ponechali si hudbu jako své hobby, relaxaci a 
radost při zaměstnání. Dnes se jí věnují v růz-
ných neprofesionálních orchestrech, kapelách 
nebo si doma prostě sem tam zahrají.

Avšak mnozí z nich touží po zdokonalení, po 
nových zkušenostech, inspiraci, po nové ener-
gii.  A přesně to jim letos v červenci poskytne už 
třetí ročník dílny komorní hudby, která proběh-
ne od 2. do 7. července v Novém Městě na Mora-
vě a nese název Novoměstské Slunohraní.

Jako tradičně budou učiteli členové Janáč-
kova kvarteta. Dalšími členy trenérského týmu 
budou houslista a dirigent Richard Kružík. 
Novinkou je otevření Slunohraní v tomto roce 

také hráčům na příčnou flét-
nu. Individuálně se jim bude 
věnovat vynikající flétnistka 
Kristina Vaculová, která ab-
solvovala JAMU, je laureátkou 
několika národních a meziná-
rodních soutěží a od letošního 
roku také členkou Filharmo-
nie Brno.

Stejně jako ve dvou před-
chozích letech bylo Slunohra-
ní okořeněno malým nahléd-
nutím do jiných hudebních 
žánrů (v roce 2010 to byl 
folklor a vloni jazz), je pro le-
tošní rok připravena exkur-
ze do tajů irské lidové hudby. A to v podobě 
odpoledního workshopu s houslistkou Míšou 
Rábovou a s flétnistou Michaelem Komárkem  
z  pražské skupiny MARW, která pak večer svojí 

hudbou a zpěvem rozprou-
dí energii na podiu a zahájí 
první ze série tří veřejných 
koncertů na nádvoří Horác-
ké galerie.

Obyvatelé Nového Měs-
ta na Moravě si tak užijí 
letního muzicírování spolu  
s účastníky Slunohraní do 
sytosti, neboť hned druhý 
den všechny čeká tajemná 
atmosféra nočního nádvoří 
a koncert flétnistky Kristiny 
Vaculové, která si jako hosta 

Letošní Novoměstské Slunohraní  
přinese zážitky smyčcům i flétnám

přizvala svoji kolegyni z brněnské Filharmonie, 
harfenistku Ivanu Dohnalovou. Koncert těchto 
dvou mladých dam bude zcela určitě zážitkem 
nejen pro uši, ale také pro oči.

Třetí koncert, v pátek 6. 7., Slunohraní ukon-
čí. Představí se na něm již tradičně Janáčkovo 
kvarteto, které si v uplynulých ročnících svou 
emocemi nabitou hrou a šarmem novoměstské 
posluchače zcela získalo. Ve druhé části veče-
ra pak vystoupí Letní orchestr. Ten, i přes svoji 
krátkou životnost, připraví pod vedením Richar-
da Kružíka pro publikum krásný program, letos 
netradičně – s příchutí Vánoc. 

Jako účastník kurzů se můžete přihlásit na 
webu www.slunohrani.cz, popřípadě e-mailem 
na slunohrani@seznam.cz. Pořadatelem je 
Komorní hudba dnes o.s.  Akce se koná za pod-
pory města Nové Město na Moravě.

Každý měsíc s výjimkou letních prázdnin 
Vám bude novoměstský Kulturní dům nabízet 
jedno i více divadelních představení. V nejbliž-
ším termínu 15. dubna se po šesti letech do No-
vého Města vrátí úspěšné divadelní představení 
Tři na lavičce s Petrem Nárožným, Květou Fia-
lovou a Ladislavem Trojanem.  

Můj báječný rozvod je velice laskavá kome-
die, kterou irská autorka Geraldine Aron věno-
vala všem, kteří nikoli vlastní vinou zůstali sami. 
Eliška Balzerová jako protagonistka všech po-
stav se představí v Novém Městě na Moravě 10. 
května. 

Hru úspěšného britského autora Kdo roz-
dává, rozhodne, přijedou herci Dejvického di-
vadla představit v rámci festivalu Sbírka motý-
lů a diváci se na ni mohou těšit 9. června. Děj se 
odehrává v jedné londýnské restauraci, ve které 
se pravidelná hra pokeru změní díky profesio-
nálnímu hráči v úplně jinou hru. Už teď je zájem  
o představení Dejvického divadla skutečně ve-
liký. A neváhají přijet do Nového Města ani 
pražští diváci, kteří se na představení v hlav-
ním městě do vyprodaných řad divadla nedo-
stanou. 

Kvalitní a pravidelné porce divadelních představení
21. června se diváci novoměstského Kultur-

ního domu ocitnou v železniční staničce Středo-
plky. Divadlo Járy Cimrmana diváka nezklame 
svým vtipem a představení s názvem Švestka 
bude více než trefné. 

Herečka Bára Hrzánová a její legendární 
představení Hrdý Budžes mohou diváci v No-

vém Městě vidět 26. září. Úspěšného Budžese 
autorky Ireny Douskové uvedlo poprvé divadlo 
Bez zábradlí na své scéně v roce 2003 a stále 
sklízí úspěch. Inscenace je exkursem do naší ne-
dávné historie a přibližuje tragikomiku prvních 
roků husákovské normalizace v podání zvídavé 
žákyně druhé třídy Helenky Součkové. 
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Každý rok jsou oceněny 
nejlepší zdravotní sestry za je-
jich mimořádnou a nelehkou 
práci. Záštitu nad oceněním 
převzala i letos Mgr. Dagmar 
Havlová za Nadaci Dagmar  
a Václava Havlových VIZE 
97 a také primátor hlavní-
ho města Prahy doc. MUDr. 
Bohuslav Svoboda, CSc. Od-
borným garantem je Minis-
terstvo zdravotnictví ČR. 

Do toho nejužšího výbě-
ru se dostanou opravdu jen 
ti nejlepší. Ve třech katego-
riích o nejvyšší titul celostát-
ní ankety Sestra roku bojuje 
během slavnostního vyhlá-
šení devět vybraných finalis-
tů. Za oblast Sestra v sociální péči byla jako ví-
tězka vyhlášena zdravotní sestra z Hospicového 
hnutí – Vysočina, o.s. v Novém Městě na Mora-
vě Helena Nosková. „Tento úspěch je velkým oce-
něním nejen samotné vítězky, ale i nelehké a ná-

Sestrou roku 2011 
je novoměšťačka Helena Nosková 

ročné práce pracovníků v terénní hospicové péči, 
kterou Hospicové hnutí – Vysočna, o.s. ve žďár-
ském okrese již od roku 2005 vykonává,“ hodno-
tí získané ocenění pracovník hospicu Vojtěch 
Zikmund.

Foto: Předání ocenění v kategorii Sestra v sociální péči: Dr. Ing. Jaromír Drábek, 
ministr práce a sociálních věcí ČR a vítězka Helena Nosková

Kdo Vás do soutěže Sestra roku nominoval 
a jak jste se o nominaci dozvěděla? 

Nominovala mě kolegyně Ing. Milena Petro-
vá. S plánovanou nominaci jsem byla seznámena 
ihned, jelikož jsem s ní musela souhlasit. O tom, 
že jsem byla vybrána jako finalistka jsem se do-
zvěděla, když mi to volali z redakce časopisu Ses-
tra. Nic takového jsem nečekala, mile mě to pře-
kvapilo, navíc to bylo před Vánoci, takže to byl 
hezký dárek. 

Co tomu finálnímu 
večeru vyhlášení ce-
lostátní ankety Sestra 
roku předcházelo?

Z redakce časopi-
su Sestra přijeli natočit 
medailonek o mé práci, 
který se pak o mně a o 
každém dalším finalis-
tovi na slavnostním ve-
čeru na Žofíně promítal 
spolu s přečtením obsa-
hu nominačního dopisu. 
Porota pak na základě 
těchto informací vybíra-
la vítěze. 

Jak jste reagovala na vítězství v kategorii Ses-
tra v sociální péči?

Všichni jsme stáli na pódiu a přiznávám, že 
mi v tu chvíli nebylo lehko, protože jsem s tím vů-
bec nepočítala. Když řekli moje jméno, tak jsem 
dokázala udělat jen ten jeden krok dopředu, byla 
jsem zaskočená a běželo mi hlavou, že to musím 
ustát.

Co pro Vás ocenění Sestra roku 2011 zna-
mená? 

Pro mě je to hlavně morální ocenění za práci, 
kterou už skoro 6 let dělám. Taky mi běželo hla-
vou, že já tam jsem teď vidět, ale jsem tam záro-
veň i za spoustu dalších, kteří dělají tu stejnou 
práci jako já. Zároveň je to pro mě velký závazek 
a byla bych moc ráda, kdyby to ocenění udělalo 
dobré jméno celé domácí hospicové péči.

Jak byste představila 
svoji práci?

Je to o tom, že pomáhá-
me lidem v konečných stá-
diích nemocí, většinou on-
kologických, a přicházíme 
za nimi ve chvíli, kdy se roz-
hodnou zemřít doma. Po-
máháme rodině zvládnout 
postarat se o nemocného na 
jeho poslední cestě jak po 
lidské, sociální, zdravotní, 
tak i psychické stránce. Dě-
láme opravdu všechno, co je 
v tu chvíli potřeba.

Dáváte rodinám svoji pomoc a sílu, kde ale 
sílu čerpáte vy?

Hodně energie čerpám z přírody, z procházek  
v lese, ráda tancuju a taky mě nabíjí hudba. Pak mi 
pomáhá načerpat sílu rodina, kamarádi a spous-
ta dalších úžasných lidí, kteří podporují hospicovou 
myšlenku a činnost. Dobíjí mě ale i rodiny pacientů, 
setkání s nimi je totiž pokaždé jiné. Neustále čer-
pám zkušenosti a tu sílu z jejich odvahy, díky které 
to nakonec dokážou zvládnout.

ROZHOVOR

Cenu Křesadlo dostávají nejlepší dobrovol-
níci v krajích. Na Vysočině bylo nominováno 
11 dobrovolníků a cenu získala paní Ludmila 
Fousková z Hospicového hnutí Vysočina v No-
vém Městě na Moravě. Dobrovolnická činnost je 
dnes vzácností, lidé ji dělají s vědomím, že po-
máhají, aniž by za to byli placeni. 

Letos sedmdesátiletou dobrovolnici na cenu 
Křesadlo nominovala koordinátorka dobro-
volníků hospicu Alena Palánová: „Liduška je 
pro nás všechny velkým vzorem a máme ji všich-
ni rádi, vždy se těšíme na její společnost, proto-
že ona umí obdarovávat  - podat pomocnou ruku  
a potěšit milým slovem.“ Ludmila Fousková se 
do dobrovolnického programu zapojila před de-
seti lety, jako jediná je v týmu skutečně nejdé-
le a je vzorem pro všechny dobrovolníky. „Její 
přístup ke klientům je hluboce lidský. Je empa-
tická, přátelská a velmi komunikativní. Svou bez-
prostředností a veselou povahou si získala srdce  
a sympatie klientů, kteří ji mají velmi rádi a vždy 
se těší na její návštěvu,“ dodává Palánová. 

Ludmila Fousková ale není jen dobrovolnice, 
která navštíví a pomůže seniorům, ale je také je-
dinou dobrovolnicí v organizaci, která je odbor-
ně proškolena k doprovázení umírajících a do-
káže všestranně pomoci rodinám umírajících. 
V roce 2002 absolvovala týdenní stáž v Hospici 
Anežky České v Červeném Kostelci, v roce 2003 
jednodenní kurz „Umění doprovázet“ a byla 
účastnicí mnoha dalších školení v této oblasti. 
„Nejednou nám vypomohla, když s námi dochá-
zela do rodiny umírajícího v naší Domácí hospi-
cové péči, ale i na Rodinném pokoji na Buchtově 
kopci. Zde s citlivostí, empatií a hlubokým lid-
ským přístupem proseděla i několik hodin u lůžka 
klienta,“ popisuje koordinátorka dobrovolníků. 

Návštěvou u nemocných seniorů vykonává 
oceněná dobrovolnice Ludmila Fousková laickou 
psychosociální službu, v podobě návštěv, rozho-
vorů, zpívání i za doprovodu hudebního nástro-
je, naslouchání, hraní různých stolních her, čte-
ní knih nebo časopisů. „Ty lidi pro mě znamenají 
víc, jak já pro ně. Mám ty lidi hrozně ráda, vždycky 
mě naplní život a dělám to pro ně moc ráda,“ říká 
skromně Ludmila Fousková. „Když tady hospic 
začínal, tak mě to moc oslovilo, že bych mohla po-
moci a posloužit starým a nemocným lidem,“ do-
dává oceněná dobrovolnice, která jako největší 
odměnu za svou práci považuje, že může pomoci, 
a tam kde zrovna je, rozhodně není zbytečná.

Nejlepší ocenění dobrovolnické 
práce získala Ludmila Fousková

Albert Einstein: „Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“

hospicová péče
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Problém jménem koupaliště spočívá v tom, že 
nemá přístup z veřejné komunikace. Ta stávající 
je v majetku soukromého subjektu a její převede-
ní do majetku města řeší odbor investic s panem 
místostarostou Stanislavem Markem již druhý 
rok. Navíc Město zastavilo práce na projektové 
dokumentaci k nové komunikaci a dosud nezau-
jalo stanovisko k opravě a vybudování kanalizace 
na ul. Bělisko a k následné rekonstrukci této ko-
munikace vedoucí ke koupališti.

I tyto informace lze zjistit na internetu na 

Již po osmé se uskutečnilo podvečerní čtení  
v rámci projektu ,,Celé Česko čte dětem.“ Všech-
ny děti z 3. A se moc těšily, protože pozvání při-
jal herec Národního divadla Saša Rašilov. Tak 
jako na každém čtení, i na tomto si paní učitelka 
vymyslela záludné úkoly nejen pro děti, ale i pro 
jejich doprovod. Nejprve měli uhodnout, ze kte-
rého českého filmu pochází hláška, kterou jim 
paní učitelka nalepila na spodní stranu sedací 
podložky. Hodně jsme se nasmáli, protože s ně-
kterými si nevěděli rady nejen děti, ale ani jejich 

rodiče. V druhém úkolu děti přemýšlely, která 
povolání k filmu patří a co konkrétně dělají. 

Pak nadešel ten okamžik, na který jsme 
všichni nedočkavě čekali, a do dveří vstoupil 
pan Rašilov. Přinesl si sebou hned několik kní-
žek a prohlásil, že má času dost a bude číst, do-
kud budeme chtít poslouchat. Jako první nám 
přečetl Indiánskou legendu o vzniku Velkého 
vozu. Poté přidal trochu poezie od svého oblí-
beného básníka Christiana Morgensterna. Své 
čtení zakončil klasickou pohádkou Princezna 

Tentokrát se Sašou Rašilovem
Celé Česko čte dětem

Koupaliště již dávno není problém
Právě díky směně pozemků, které paní Po-

spíšilová v minulém čísle Novoměstska kritizuje. 
Tato směna byla před dvěma lety schválena vel-
kou většinou členů zastupitelstva města, napříč 
politickým spektrem. Většinově pro ni hlasovala 
i ČSSD. Touto směnou se totiž otevřela cesta ke 
komplexnímu řešení celého území. 

Směněný pozemek je jen částí všech pozemků 
kolem rybníku Koupaliště, jejichž vlastnictví se 
v průběhu minulých let měnilo i díky restitucím. 
Rozhodně nijak nebrzdí plány města. Současný 
vlastník zmiňovaného pozemku veřejně deklaro-
val vůli podílet se na budoucím řešení a není jedi-
ný důvod, proč by svůj slib nenaplnil. V tuto chvíli 
je tedy pouze na vedení města, v jakém čase a ja-
kou vizi  revitalizace celého území předloží zastu-
pitelstvu města ke schválení a následné realizaci. 

Věřím, že až budou hotovy vybrané akce při-
pravené v minulém volebním období (např. 
chodník na ulici Brněnská, chodník a cyklostez-
ka kolem Medinu ke Ski, kanalizace Maršovice  
a Pohledec – Dyje II), přijde současné vedení  
s novými, vlastními nápady a dosud nepředstave-
nými vizemi. Volné finanční zdroje byly na účtech 
města na konci minulého volebního období ve výši 
zhruba 90 milionů korun. Rozumný hospodář ta-
kové zdroje investuje a nenechává ztrácet jejich 
reálnou hodnotu v bankách. Zejména v době kri-
ze, kdy je dobré hledat rezervy v provozních výda-
jích, ale současně využít skutečnosti, že cena sta-
vebních prací je nízká.

Zdeňka Marková (SNK-ED), 
členka zastupitelstva města

stránkách, na které odkazuje autorka dopisu uve-
řejněném v minulém čísle Novoměstska, a dále od 
vedení Města. 

Otázkou zůstává, zda zpravodaj Novoměstsko 
má jitřit mezi občany vášně nebo zda má nás, ob-
čany Nového Města, skutečně objektivně informo-
vat o dění ve Městě. Čtenáři se mohli dovědět sku-
tečný stav věci již v minulém čísle a nemuseli číst 
domněnky a polopravdy.

 S přáním hezkého dne 
Josef Černý 

V minulém čísle jsme zveřejnili dopis čtenářky, která se obává o budoucnost novoměstského 
koupaliště. Na tento dopis reagovala bývalá starostka města Zdeňka Marková a zástupce majitele 
části pozemků u koupaliště Josef Černý. 

Listárna: co dál s koupalištěm?

Farní sbor Českobratrské církve evange-
lické v Novém Městě na Moravě vlastní starší 
dvoupodlažní dům v Novém Městě na Mora-
vě, který je v současné době využíván k nájem-
nímu bydlení. Dům je dlouhodobě obydlený 
a průběžně udržovaný. Přesto jej bude třeba 
v  budoucnosti rekonstruovat. Sbor se v sou-
časné době rozhoduje, pro jaký účel bude dům 
dále využívat, zda pro nájemní bydlení jako 
dosud nebo jiným způsobem. Základní úva-
hou je, že dům by měl v budoucnu přinášet 
užitek, a to nejen evangelickému sboru, ale 
pokud možno i obyvatelům Nového Města na 
Moravě. Předpokladem je dobře připravený 
projektový záměr.   

Proto se staršovstvo rozhodlo otevřít Prostor 
pro projekty. Je to možnost pro ty, kdo mají pro-
jektový záměr a hledají pro něj vhodné zázemí  
a základnu. Přihlášenými projektovými záměry 
se budeme zabývat a budeme o nich diskutovat  
s jejich předkladateli. 

Prostor pro projekty není vyhrazen pouze 
pro členy církve, s nápadem může přijít kdoko-
li. Projektové záměry je možné předkládat do 
15. října 2012. Bližší informace jsou zveřejně-
ny na webových stránkách evangelického sboru 
(http://www.archa.kvalitne.cz, odkaz ‚ozná-
mení‘). Kontaktní osobou je farář sboru Voj-
těch Hrouda  (tel: 732 228 001, e-mail: vojtech.
hrouda@seznam.cz).     (TB)

Prostor 
pro projekty aneb

Farní sbor ČCE v Novém Městě n. M.
hledá optimální využití sborového domu

se zlatou hvězdou na čele od Boženy Němcové. 
A přišel čas na dotazy dětí a jejich rodičů. Saša 
Rašilov se ukázal jako pravý profesionál, neboť 
se nezalekl ani všetečných otázek od dětí. Jako 
například, jaký má plat nebo jakým jezdí autem. 
Závěrem bych chtěla poděkovat paní učitelce 
Truksové, že svůj volný čas věnuje tomuto pro-
jektu a nás rodiče donutí v této uspěchané době 
se na chvíli zastavit a strávit příjemnou hodinku 
se svými dětmi. 

Jana Vodičková, foto: Jan Truksa

listárna | kultura
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Základní škola na ulici Leandra Čecha 
upozorňuje všechny zájemce z řad žáků 5. 
tříd i jejich rodiče, že i v příštím školním roce 
2012/2013 bude otevírat „digitální třídu“ pro 6. 
ročník.  Všichni, kdo mají zájem o moderní for-
mu výuky, mohou navštívit ve dnech otevřených 
dveří naši školu a přesvědčit se na vlastní oči, jak 
projekt „Vzdělání 21“ vypadá v praxi. Součástí 
běžného vyučování je využití netbooků (malých 
lehkých přenosných PC) v propojení s interak-
tivní tabulí. Projekt je na naší škole již druhým 
rokem, postupně se fungování digitálních tříd 
zdokonaluje a zkouší se i nové možnosti. Bližší 
informace hledejte na našem webu zs2.nmnm.
cz nebo přímo ve škole.

Dny otevřených dveří:
po. 2. 4.  3. hodinu dějepis A. Kříž  
 5. hodinu fyzika R. Pečínka
út. 3. 4. 2. hodinu přírodopis M. Pulgretová
st. 4. 4. 1. hodinu čeština K. Petrová
čt. 12. 4. 4. hodinu občanská výchova Z. Ptáček

….a ještě označíme jízdenky a jedeme! Za 
zvuků drncajících kolejí nám cesta vlakem ubí-
hala velice rychle. I když byla pouze virtuální, do-
konale navozena pracovnicemi knihovny. Ty si 
pro naše žáky přichystaly, jako každý rok, pouta-
vý program. Tentokrát nás pásmo pro malé žáč-
ky Od Andulky po žížalu zavedlo do říše abecedy. 
Děti se tak mohly seznámit s abecedou netradič-
ním způsobem. Pásmo plné her, soutěží a legra-
ce se všem našim nejmladším žáčkům líbilo. 

I starší si přišli na své. Tentokrát pod názvem 
Macourkoviny se žáci dozvěděli mnoho o spi-
sovateli Miloši Macourkovi. Zajímavé byly jeho 
moderní i méně známé pohádky. Jejich vtipným 

V pátek 24. února proběhlo v Kulturním 
domě městské kolo recitační soutěže, kde se se-
šli soutěžící nejenom ze škol Nového Města na 
Moravě, ale i z Jimramova, Sněžného a Bobro-
vé. Na organizaci se podílelo DDMko a ZUŠka, 
která především zajišťovala odborný dohled a 
vybírala ty nejlepší z jednotlivých kategorií. Ti 
pak postupují do okresního kola. Všichni milov-
níci poezie předvedli výborné výkony a nepochy-
bujeme, že výherci této soutěže předvedou v dal-
ším kole stejně tak dobré vystoupení. 

Postupující:
1. kategorie - Kryštof Štěpnička (I. ZŠ), Blan-

ka Hubertová (Jimramov), náhradník: Zuzana 
Konvalinková (Jimramov)

2. kategorie - Nikola Šolcová (Sněžné), Zde-
něk Filipi (Sněžné), náhradník: Ludmila Roháč-
ková (Bobrová)

3. kategorie - Tereza Juránková, Pavel Sláma 
(oba Sněžné)

4. kategorie - Kateřina Šedá, Kateřina Šolco-
vá (obě Sněžné)

Děkujeme tímto pí: Popelové-Nečasové 
(ZUŠ) , Šteidlové (ZUŠ) a Strachoňové (II. ZŠ) 
za odbornou pomoc.                 (DDM)

Základní škola L. Čecha pořádala v únoru 
zimní soustředění Školního sportovního klubu, 
v rámci kterého proběhla výuka běhu na lyžích  
a výuku snowboardu pro 2. stupeň ZŠ. Sou-
středění se zúčastnilo přes 40 spokojených dětí, 
školní klub navštěvuje v současnosti více než 90 
dětí.

Tímto chceme poděkovat Městskému úřadu 
za podporu ŠSK, nejmenovanému sponzorovi, 
který nám letos umožnil nakoupit materiál pro 
běžecké lyžování a panu Klapačovi za každoroč-
ní vstřícnost na svahu Harusák.

Školní sportovní klub L.Čecha

Závodní sezóna začala prvním závodem 
Českého poháru dorostu a dospělých ve Vyso-
kém nad Jizerou. Zde se podařilo Kateřině Ko-
vačičové vybojovat 2. místo v kategorii mlad-
ších dorostenek v závodě na 5 km pursuit. Ve 
stejném závodě v kategorii juniorek na 10 km 
pursuit zvítězila Šárka Klaclová, která také vy-
hrála v nedělním závodě volnou technikou na  
5 km. Ve sprinterském závodě vybojovala výbor-
né 4. místo. Dalším úspěšným závodníkem zde 
byl Jakub Švanda, který v disciplíně sprint ob-
sadil 4. místo. V domácím novoměstském are-
álu se uskutečnilo mistrovství České republiky 
pro kategorii dospělých a Český pohár pro ka-
tegorii dorostu. V kategorii juniorek vybojovala 
Šárka Klaclová stříbrnou medaili na trati 10 km 
klasicky. V kategorii starších dorostenců zvítězil 
Jakub Švanda v sobotním sprinterském závodě, 
Štěpán Pekař obsadil nepopulární 4. místo. Dal-
ší první místo obsadila v kategorii mladších do-

rostenek Kateřina Kovačičová v závodě na 4 km 
klasicky. V závodě starších dorostenek na trati 
5 km klasicky se na 3. místě umístila Karolína 
Ostrejšová. V pořadí třetím závodem Českého 
poháru byl závod v Novém Městě v Krušných 
horách. První závodní den se nejlépe umístila 
Kateřina Kovačičová, která dojela na 2. místě 
v závodě na 4 km klasicky. Karolína Ostrejšová 
dojela ve své kategorii na 4. místě. Mezi chlap-
ci to byl Štěpán Pekař, který obsadil 3. místo.  
V druhém závodním dni se nejlépe umístil Mar-
tin Kalous, který dojel 7. v závodě na 12 km vol-
ně. Posledním dorosteneckým závodem bylo 
mistrovství České republiky. V klasickém sprin-
tu se nejlépe umístila Karolína Ostrejšová, kte-
rá ve své kategorii získala bronzovou medaili.  
Z chlapců se nejlépe umístil Jakub Švanda na  
5. místě. K úspěchům dosaženým v sezóně 
2011–2012 závodníkům gratulujeme. 

Barbora Kršková, trenérka lyžování

Úspěšná sezóna ve sportovních třídách 
novoměstského gymnázia

Recitační soutěž

Dny otevřených dveří v digitální třídě

O Školní sportovní 
klub je veliký zájem

zápletkám jsme se smáli. Nakonec se žáci vý-
tvarně vyřádili na kresbách Adolfa Borna.

Nejstarší žáci se seznámili s ilustrátory dět-
ských knih. Se zápalem rozpoznávali obrázky 
známých autorů a také vyhledávali knihy s oblí-
benými ilustrátory.

A nesmíme zapomenout na velmi příjemnou 
návštěvu knihovny, při které si žáci prohlédli 
velké množství časopisů, určených právě pro ně.

Chtěli bychom poděkovat pracovnicím 
knihovny, které našim žákům poutavým způ-
sobem ukázaly, jak krásné okamžiky mohou  
s knížkami a časopisy strávit. 

Kolektiv učitelů ZŠ Malá 

Příjemné zážitky s literaturou

školy | zájmová sdružení
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Program festivalu Sbírka motýlů 2012 – 
Božská komédyje (7. - 9. června) je pomaloučku 
hotov. O některých chuťovkách už jste na strán-
kách Novoměstska četli. Co ještě nevíte? 

Tak třeba pátek 8. června. V 11:00 hraje v KD 
pro školní mládež brněnský soubor Buranteatr, 
a to kus Misantrop. Kritika napsala: „Je obdivu-
hodné, když si divadelníci „ochočí“ klasickou di-
vadelní látku tak šťavnatým způsobem. Čeká vás 
Moliére v současném jazyce a reáliích dneška.  
A budete se náramně bavit.“  V hlavní roli se před-
staví čerstvý držitel ceny Alfréda Radoka za rok 

Letos novoměstská základní umělecká ško-
la rozvíjí ve svých žácích lásku k umění již šede-
sátým rokem. Toto kulaté jubileum si připomí-
náme na všech akcích, které škola každoročně  
v našem městě pořádá. Jednou z nejbližších 
bude 4. dubna koncert učitelů školy, při němž 
se v Horácké galerii prolne naše současnost  
s historií. V dubnu budeme oslavovat i absol-
ventským koncertem, či koncertem velkého de-
chového orchestru Z-Ušáci.

Koncerty, výstavy, taneční vystoupení, diva-
dlo, všude slavíme, všude se radujeme a plesáme. 

Plesali jsme na plese!
Kolotoč se točí na Matěje při výro-

čí!  Všichni vytáčí polku, valčík, tango, walz, 

Radujme se, plesejme!!!

ZUŠ má narozeniny
slowfoxtrot či charles-
ton. Chvilka oddechu  
u střelnice se šipkami, jen 
kdo netrefí, nic nevyhrává, 
nebo kolo štěstí, hra o líst-
ky do slosování o fůru dal-
ších hodnotných cen, které 
poskytli milí přátelé a příz-
nivci školy. Pro radost srdce  
z pouti, brož či růže, dá-
mám pánové vyberou květi-
nu krásnou krepovou a po-
řád se tančí a raduje a plesá.

Pouťově vyzdobe-
nému sálu vévodí Z-Ušáci, Swing band  
i Kantor band, kapely žáků a učitelů školy, kte-
ré  s nadšením a umem hrají celý večer k tanci  
i poslechu. Nápaditými vstupy nešetří ani ta-
neční obor, zpěváci a bubeníci. Večer je prová-
zán výstupy umělecké skupiny, jejíž principál 
Tomasso Macho sice nepřijel, ale jeho show 
zachrání sličné asistentky Co-co a Chi-chi, ne-
nechají zábavu váznout a plesový kolotoč se dál 
vesele točí. A pak, když končí bál a nad ránem 
uklízí se sál, jen kdo prožil a viděl na vlastní oči, 
ví, že ZUŠka válí – nejen při výročí!

60. výročí ZUŠ
Základní umělecká škola slaví koncerty váž-

né hudby, výstavami výtvarného umění, tancem 

Moliére, Andersen a další
2011, M. Isteník. Od 17:30 se v KD bude chystat 
celým městem toužebně očekávaný průvod masek 
a tajtrlíků. Kdo se zapojí, ba že neprohloupí. Nejná-
paditější skupina může vyhrát: až 6 vstupenek na 
představení Hrdý Budžes (NMnM, 26. 9. 2012), 
volňásky na hudební festival Křídla 2012, automo-
bil na víkend, 2 lístky na hlavního hosta festivalu  
a další vypečené ceny. V 18:30 to vypukne! U kašny 
pak bude festival slavnostně pozdraven patronem  
a organizátory, a následuje koncert, o kterém jste 
už slyšeli.

A co sobota 9. června? Jestliže večer bude pa-
třit těm velkým (Dejvické divadlo, Praha), ráno 
věnujeme těm malým. 
„Zima byla zlá, a ven-
ku sněžilo a smrákalo se 
k večeru. A v té zimě a v 
té tmě šlo po ulici chudé 
malé děvčátko ...“ Tak-
to začíná pohádka H. 
Ch. Andersena Děvčátko 
se sirkami. Představení 
souboru DRAK z Hradce 
Králové bude veselé, až 
se za břicho budete popa-
dat, a smutné až k slzám. 
Režíruje světoznámý slo-
vinský loutkář a režisér 

M. Solce, vítány jsou děti od 3 let, ale představe-
ní se líbí i dospělákům, a jak!

Kompletní program festivalu se dozvíte  
v květnovém čísle Novoměstska. Kdo chce jít  
ve dvou zdarma na hlavní hvězdu festivalu, 
Dejvické divadlo, nechť do konce dubna od-
poví na soutěžní otázku: Z jaké země pochá-
zel autor pohádky Děvčátko se sirkami? Piš-
te na sbirka.motylu@gmail.com a sledujte  
http://sbirkamotylu.lysinalenina.cz/

Permanentky se v předprodeji objeví během 
dubna. My už se na festival těšíme. A vy? 

o.s. Lysina lenina

klasickým i moderním, divadlem dětským, poe-
tickým i absurdním, muzikou rytmickou, živou, 
současnou. Zkrátka tak, abyste všichni mohli 
slavit s námi.

Oznámení o přerušení 
dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení dis-
tribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbo-
vých a revizních prací - bude přerušena dodávka 
elektrické energie:

Dne 12. 4. 2012 od 7:30 do 14:30
Obec Nové Město na Moravě
Vypnutá oblast: 
zahrádky Obora 
(mezi ul. Hornická a ul. Brněnská)

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

školy | zájmová sdružení
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sobota 31. března 2012 v 16.00 hod. 
Kytarový koncert Vladislava Bláhy
Horácká galerie

středa 4. dubna 2012 v 18.00 hod. 
Koncert učitelů ZUŠ J. Štursy 
a jejich hostů
„Spojeni uměním, spojeni historií“
Horácká galerie

čtvrtek 19. dubna 2012 v 17.00 hod. 
Absolventský koncert
Horácká galerie
Studenti hudebního oboru svými absolventský-
mi vystoupeními slavnostně
zakončí studium I. a II. stupně na naší ZUŠ.

pátek  20. dubna 2012 v 17.00 hod.
Koncert velkého dechového 
orchestru Z-UŠáci
sál Kulturního domu
Tentokrát zazní převážně melodie swingového 
rázu. Jako host vystoupí: Tata Band Josefa Ku-
čery  a Swing dixieland, koncertem Vás provede 
Jan Hrubec

čtvrtek 3. května v 17.00 hod. 
Představení tanečního oboru
„Terra Australis Incognita“
sál Kulturního domu

ZUŠ J. Štursy Vás srdečně zve:

3. úterý ve 20 hodin - Kontraband
(USA 2012, thriller, české titulky, 110 min, ne-
vhodný do 15 let, 70 Kč)
8. neděle v 17,30 hodin - Kocour v botách
(USA 2011, dobrodružná komedie, český da-
bing, 90 min, přístupný, 70 Kč)
8. neděle ve 20 hodin - Školní výlet
(ČR 2012, komedie, 90 min, přístupný, 70 Kč)
11. středa ve 20 hodin - Tohle je válka
(USA 2012, akční komedie, české titulky, 97 
min, nevhodný do 12 let, 70 Kč)
14. sobota ve 20 hodin - Příliš mladá noc
(ČR 2012, drama, 70 min, přístupný, 70 Kč)
20. pátek ve 20 hodin - Bratři - Filmový klub
(USA 2009, válečné drama, české titulky, 110 
min, nevhodný do 15 let, 70 Kč) 
21. pátek ve 20 hodin, 22. sobota ve 20 hodin - 
Čtyři slunce (ČR 2012, komedie, 105 min, ne-
vhodný do 12 let, 75 Kč)
25. středa v 16 hodin - Dobrodružství na pasece
(ČR, animované pásmo pro nejmenší diváky, 60 
min, 30 Kč)
28. sobota ve 20 hodin - Rozchod Nadera a Si-
min (Írán 2011, drama, české titulky, 120 min, 
přístupný, 75 Kč)

Kino

C&K VOCAL na podporu 
domácí hospicové péče

V neděli 1. dubna 2012  od 17. hodin zazpí-
vá v evangelickém kostele v Novém Městě na 
Moravě vokální soubor C&K VOCAL. Bene-
fiční záměr koncertu je podpora domácí hos-
picové péče, kterou pracovníci Hospicového 
hnutí – Vysočina, o.s. vykonávají v regionu No-
voměstska, Žďárska a Bystřicka. 

Soubor C&K VOCAL zpívá již 40 let. Znám 
je ze spolupráce s divadlem Semafor, kde zpíval 
ve hře J. Suchého Kytice. V roce 1975 zaujal prv-
ní LP deskou Generace, na které je znatelná spo-
lupráce s hudebníkem Otou Petřinou. 

Během benefičního koncertu v Novém Městě 
na Moravě C&K VOCAL zapívá v komponova-
ném pořadu Písně pašijové.

2. 4. 2012
Cvičení s dětmi od 9.00 hod
Veselé cvičení pro nejmenší děti. Tentokrát s in-
diány. Naučíme se spoustu nových říkanek. Ne-
budou chybět indiánské schovávačky.
Vede: Leona Pivková, vstupné: 30kč

16. 4. 2012
Tvořivá dílna od 9.00 hod
Výroba obrázků různými technikami. Vyzkou-
šíme si ubrouskovou techniku 3D, tisk razítky. 
Obrázek dozdobíme přírodninami.
S sebou: kamínky, ubrousku
Vede: Leona Pivková, vstupné: 30Kč

23. 4. 2012
Procházka za zvířátky od 9.00 hod
Putování s kočárky za zvířátky do novoměstské-
ho zahradnictví.
S sebou: suchý chléb, rohlíky
Vede: Leona Pivková, vstupné: 30kč

30. 4. 2012
Čarodějné posezení od 9.00 hod 
Program pro maminky s dětmi bude probíhat 
venku na zahradě DDM. Spousta her pro nej-
menší a také opékání buřtů. Vyrobíme si  kou-
zelné košťátko. V případě špatného počasí bude 
program uvnitř.
Vede: Alena Sobotková, vstupné: 30kč

Mateřské centrum Zvoneček

Ochotnický divadelní soubor Křídla zve na
Divadelní veselohru s názvem 
Hvězda veletrhu
V Kulturním domě Křídla v: 
sobotu 31. března v 19.00 hod, 
neděli 1. dubna ve 14.00 hod a v 19.00 hod, 
neděli 8. dubna v 19.00 hod  

pondělí 2. dubna
„Kam zmizel ten starý song“ 
– hudební odpoledne.
Hudba : Mgr. Havlík,  Ing .Bajer , RNDr. Urban.
Zpěv  : I. Zdražilová,  A. Polnická,  P. Polnická. 
Jídelna DPS od 15hod.

pondělí 16. dubna
„Letem světem 
po zemích bývalého SSSR“
Beseda s novinářkou Věrou Staňkovou. 
Jídelna DPS od 15hod. 

pondělí 23. 4. 
Beseda s pí. Rudolfovou 
nad knihami „Rok na zámku“ a „Kraj návratu  
a inspirace“. Jídelna DPS od 15hod.

úterý 24. dubna 
VÝLET  do Kutné Hory 
a Kladrub (návštěva hřebčína).
Odjezd od KD v 7 hod. Cena člen Klubu 200 Kč, 
host 250,-Kč . Podrobnosti a přihlášky na akcích 
Klubu seniorů v DPS. 

pondělí 30. dubna 
Čarodějnice  
ve spolupráci se zahradnictvím pí. Jirčíkové.
Hodinu a místo srazu oznámíme během dubna.

Program Klubu seniorů 

Jarní výstava drobného zvířectva
ZO ČSCH Nové Město na Moravě pořádá  
5. a  6. května 2012 jarní výstavu drobného zvířectva  
s expozicí chovných samců králíků a ukázkovou 
expozicí exotických ptáků v areálu chovatelů za 
nádražím ČD. SO 13 – 18 hod, NE  8 - 15 hod 

Akce

Centrum 
ZDISLAVA  
oslaví 2. května 2012 

už 20 let od svého založení. 
V rámci tohoto významného dne bude slou-

žena Mše svatá a v denním stacionáři bude den 
otevřených dveří.
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Děkujeme všem příbuzným, přátelům a zná-
mým, kteří se přišli dne 2. 3. 2012 rozloučit s paní 
Marií Lukešovou do smuteční obřadní síně v No-
vém Městě na Moravě. 

Děkujeme také za květinové dary a slova útěchy. 
Rodina Lukešova

poděkování

narozené děti
17. 2.  Simona Tichá 
22. 2. Štěpán Hron 
  1. 3. David Podhajský 
  3. 3. Zuzana Fišerová 
  4. 3. Kryštof Holubec 
15. 3. Jakub Jaroš 

manželství
17. 3.  Jana Kovářová, Ondřej Vícha

úmrtí
21. 2. Vladimír Bauer (N.Město, 1934)
23. 2. Jan Slezák (N. Město, 1939)
25. 2. Marie Lukešová (N. Město, 1943)
25. 2. Cyril Prosecký  (N. Město, 1938)
26. 2. Františka Sklenářová (Olešná, 1921)
  3. 3. Jan Němeček (N. Město, 1922)
  8. 3. Emílie Havlíková (Olešná, 1924)
10. 3. Alois Synek  (Nová Ves, 1940)
16. 3. Věra Petrová (N.Město, 1942) 
16. 3. Josefa Havlíková (Pohledec, 1917)
18. 3. František Rousek (N.Město, 1925)

jubilanti
  2. 4. Ing. Bohuslav Bajer 75 let
  2. 4. Marie Procházková 91 let
11. 4. Blažej Pelán 75 let
16. 4. Drahomíra Kotovicová 75 let
23. 4. Jiřina Janečková 80 let
25. 4. Ladislav Apolín 75 let
26. 4. Věroslava Pokorná 86 let
27. 4.  Jaroslav Teplý 89 let

Hledám malý nebytový prostor v Novém Městě 
na Moravě. Tel.: 777 250 265.
Hledám pronájem bytu 1+1 s komorou nebo 
2+1 v Novém Městě pro rodinu s dětmi. Přiví-
táme i možnost užívání dvorku nebo zahrádky. 
Tel.: 566 532 231 (večer).
Prodám byt 2+kk v OV v Novém Městě na Mo-
ravě ul. Budovatelů. Nová plastová okna, za-
sklená lodžie, nová kuch. linka a nové podlahy. 
Tel.: 602 603 673.
Prodám gril, velikost na kýtu, s roštem.  
Tel.: 608 949 042.
Prodám el. stavební rozvaděč, cena 3000 Kč.  
Tel.: 737 133 961.
Prodám cihlový dům s možností dvou sa-
mostatných bytových jednotek nebo vhod-
ný ke komerčnímu využití. Lokalita 
- Pod kaštany, Bystřice nad Pernštejnem, par-
kování, nová střešní krytina. Cena: 660 tis.  
Tel.: 721 504 146.
Koupím levně nebo jen za odvoz obyčej-
ný kuchyňský sporák na pevná paliva i po-
škozený pouze s levým vývodem kou-
řovodu. ZO ČSCH tel.: 732 670 470,  
732 718 311.
Koupím pozemek vhodný ke stavbě RD  
v Novém Městě na Mor., po dohodě možná plat-
ba v hotovosti. Tel: 566 617 262.
Koupím byt 3+1 případně 4+1 v osobním vlast-
nictví v Novém Městě na Mor., po dohodě mož-
ná platba v hotovosti tel: 566 617 262.
Prodám hvězdářský dalekohled - teleskop pro 
začínající astronomy, kompletní souprava včet-
ně hledáčku, kompasu, stativu, nový v orig. ba-
lení, cena pouze 800 Kč. Tel.: 604 961 269.
Prodám telefon NOKIA 6070, barevný dis-
plej, MMS, fotoaparát/kamera, FM rá-
dio, infraport, organizér, hry, s nabíječ-
kou, jako nový, ve 100 % stavu, jen 800 Kč.  
Tel.: 604 961 269.
Prodám moc pěkné, zachovalé dívčí oblečení 
vel. 128-140. Levně. Tel.: 604 361 260.
Prodám byt 1+1 v Novém Městě na Moravě.  
Tel.: 604 734 355.
 Prodám byt 3+1 s garáží v Novém Městě na 
Moravě na Holubce. Tel.: 603 935 883.
Hledám dlouhodobý pronájem garáže v Novém 
Městě na Moravě. Tel.: 602 560 756.
Prodám rodinný dům v Bobrové po rekonstruk-
ci, cena 1.190.000,- Kč. Případná výměna za byt 
v ZR možná. Tel.: 775 307 434.
Prodám velký rodinný dům na ulici Žďárská v 
NMnM   Tel.: 776 228 923.
Vyměním byt 2+1 v Novém Městě na Mor. za 
byt 2+1 ve Žďáru nad Sáz. Tel.: 775 307 434.
Koupím garáž v NM. Tel.: 607 854 123.
Hledám nebytové prostory o rozměrech asi 60 
m2 za rozumnou cenu. Tel.: 739 870 903.
Hledám byt 2+1 nebo 3+1 v Novém Městě.  
Tel.: 604 411 212.

Prodám mobilní tel. Samsung S 3110 + nabí-
ječka + sluchátka. Záruka do 23.8. 2012, cena: 
500 Kč. Tel.: 566 615 316, 728 473 138. 
Hledám pronájem zahrady v Novém Městě na 
Moravě. Tel.: 774 362 330.
Prodám byt 2+KK v OV v Novém Městě na Mo-
ravě, ulice Budovatelů. Tel.: 602 603 673.
Prodám levně 2 starší šatní skříně. Tel.:  
728 922 719.
Prodám piano August Főrster. Tel.:  
731 286 890.
Prodám byt 1+kk, 31 m2, panel, ul. Pavlovova, 
NMnM. Tel.: 774 084 862.
Prodám byt 2+1 s komorou, v OV, po rekon-
strukci, 4. NP, výtah, v NMNM u nemocnice. 
Tel.: 606 186 399.
Prodám kočárek Spider, trojkombinace, taška 
na rukojeti, nákupní košík, slída, barva oranžo-
vo-šedá. Původní cena 6 600,- Kč. Nyní 2 900,- 
Kč. Tel.: 603 352 707.
Prodám sv. modré starší horské dámské 
kolo ve výborném stavu za 1500 Kč. Tel.:  
724 947 760.
Prodám jednoleté indické běžce (požíra-
či špan. slimáků), 2 kachny a 1 kačer. Tel.:  
724 947 760. 
Pronajmu menší svažitou zahrádku v lokalitě 
Svárov. Na pozemku voda, domek na nářadí, 
zahrádka je pod zámkem. Tel.: 739 356 357.
Jsem SŠ, zdravoní sestra, hledám práci  
na 2 dny v týdnu, nemusí být ve zdravotnictví, 
flexibilita, spolehlivost, ŘP. Tel.: 722 260 787.
Prodám byt 3+1, ulice Hornická, 90 m2, po re-
konstrukci. Cena dohodou. Tel.: 608 11 95 59.

z matrikyminibazar

1. 4. 2012 MUDr. Milena Vránová
Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 234
7. 4. 2012 MUDr. Zdeňka Ouředníčková
Masarykovo nám. 6, Velká Bíteš, 566 531 645
8. 4. 2012 MUDr. Veronika Chytrá
Tyršova 855, Nové Město na M., 739 093 334
9. 4. 2012 MUDr. Zdeňka Bajerová
Vratislavovo n. 12, N. Město na M., 566 616 901
14. 4. 2012 MUDr. Irena Musilová
Sokolovská 13, Velké Meziříčí, 566 524 203
15. 4. 2012 MUDr. Jiřina Foltanová
U Zbrojnice 404, Svratka, 608 069 430
21. 4. 2012 MUDr. Anna Špárníková
Křižanov, zdravotní středisko, 566 522 218
22. 4. 2012 MUDr. Eva Vorlíčková
Švermova 4, Žďár n. S., 566 628 997
28. 4. 2012 MUDr. Olga Semerádová
Palachova 35, Žďár n. S., 566 627 298
29. 4. 2012 MUDr. Olga Semerádová
Palachova 35, Žďár n. S., 566 627 298

Aktuální pohotovost najdete i na stránkách 
novoměstské nemocnice www.nnm.cz

stomatologická pohotovostní služba

Dne 4. dub-
na si připo-
meneme 40. 
výročí úmrtí legi-
onáře pana Ri-
charda Veselé-
ho (*27.11.1887 
v Radešínské 
Svratce), jedno-
ho ze zaslouži-
lých občanů no-
voměstské části 
zvané Zasranec. 

V 1. světové válce bojoval jako stře-
lec v čs. legiích na Sibiři ve 2. kulomet-
né rotě 2. střeleckého pluku Jiříka z Podě-
brad. Vzpomeňte s námi na tohoto čestného  
a spravedlivého člověka, lidového písmáka a mi-
lovníka přírody.                Rodina Krauerova

vzpomínka

Řádková inzerce je 
ZDARMA
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Koncem února se tradičně konají mistrov-
ství ČR v halové atletice. Zástupci atletického 
oddílu tělovýchovné jednoty si opět vedli na vý-
bornou a kromě tří medailí získali ještě něko-
lik dobrých umístění. Na mládežnickém MČR 
(18. - 19.2.) si vedla opravdu skvěle Helena 
Tlustá, která vyhrála běh juniorek na 3000 m 
v čase 10:16,60 min. a získala stříbrný vavřín 
v běhu na 1500 m. Tento závod byl neskuteč-
ně dramatický. O vítězce musela rozhodnout až 
cílová fotografie, protože i první měla naprosto 
shodný čas 4:48,58. Rozhodovaly nakonec jen 
tisíciny sekundy! V juniorech se dařilo i Jiří-
mu Šaclovi - ve finále na 800 m juniorů obsadil 
sedmé místo v čase 1:59. 

O týden později na mistrovství dospělých 
potvrdil svoje postavení ve špičce Lukáš Kou-
rek. Přivezl na Vysočinu jedinou medaili, a to 
stříbrnou, ze závodu na 3000 m. Výsledný čas 
8:22,28 je velice kvalitní. Ani další členové atle-
tického oddílu nezklamali - pátá místa obsadi-
ly Jitka Kubelová ve vrhu koulí výkonem 14,29 
m a Eva Skalníková v běhu na 1500 m časem 
4:38,66. Ve stejném závodě byla těsně za ní na 
šesté příčce Radka Janoušová (4:39,83). Osmá 
byla ve finále na trati 800 m Lýdie Brázdová ča-
sem 2:19,03 a osmý byl i Petr Zimola na 1500 
m mužů, kde si časem 3:59,09 vytvořil osobní 
rekord. Menší oddíl z Vysočiny opět prokázal 
svoji vysokou úroveň a také početně zachraňo-
val účast Vysočiny (ze dvanácti závodníků na 
MČR dospělých bylo devět z našeho oddílu!).           

Hubáček Petr st.

Ve dnech 17. - 19. února se ve slovenském 
Osrblie uskutečnily mezinárodní závody v biat-
lonu ,,Středoevropský pohár“. V sobotu se zá-
vodilo v individuálním závodě, v neděli v rych-
lostním.

Výsledky novoměstských biatlonistů: indi-
viduální závod a rychlostní závod, dorostenky 
mladší: Anna Tkadlecová 10. a 4. místo, doros-
tenci mladší: Martin Žák 7. a 10. místo, Viktor 
Beneš 18. a 14. místo, dorostenci starší: Jan 
Burian 4. a 3. místo, Vojtěch Zahradník 11.  
a 2. místo, Jakub Marshall 17. a 13. místo, juni-
oři Lukáš Dostál 1. a 1. místo. 

K tomu trenér Jirka Žák dodává: ,,Lukášo-
vy výkony byly po oba dny vynikající, v neděli zajel 
výborný závod Vojtěch, po oba dny velmi dobrý vý-
kon předvedl Honza. Za čtrnáct dní máme Mist-
rovství Česka v Jablonci nad Nisou, tak snad bu-
deme mít více medailových umístění.“

Ve dnech 2.- 4. března se v Jablonci nad Ni-
sou uskutečnilo Mistrovství Česka v biatlonu do-
rostu a juniorů. V sobotu se závodilo ve sprintu, 
v neděli ve stíhacím závodě. Z novoměstských 
biatlonistů si nejlépe vedla Anna Tkadlecová, 
která získala zlatou a stříbrnou medaili, dva 
bronzy přidal Jan Burian a jeden Michal Žák.

Výsledky: dorostenky mladší: Anna Tka-
dlecová 2. a 1.místo, dorostenci mladší: Viktor 
Beneš 6. a 8.místo, Martin Žák 8. a 5.místo, 
dorostenci starší: Jan Burian 3. a 3.místo, Voj-
těch Zahradník 7. a 8.místo, Jakub Marshall 11. 
místo a v neděli vzdal, junioři: Michal Žák 6.  
a 3. místo, Lukáš Dostál 9. a 9. místo. Ve dnech 
16. až 18. března je na programu Středoevrop-
ský pohár v polských Jakuszycích.

19. února se na 
Třech Studních 
uskutečnil lyžař-
ský závod dvojic 
Ski Adventure. Ná-
zev dostál svému 
jménu, neboť po-
časí připravilo zá-
vodníkům skutečně 
dobrodružné pod-
mínky. Závodníci 
museli 5 hodin če-
lit sněžení, větru, 
teplotě kolem nuly, 
únavě a mnohdy  
i psychickému vy-
čerpání.

Zeptali jsme se 
některých místních 
závodníků, jakou 
zvolili taktiku a jaký 
byl nejkritičtější 
okamžik závodu?

Iva Kubická 
(smíšené dvojice, 
ve dvojici se svým 
manželem)

1. Zvolili jsme 
taktiku: však to tady 
známe :-) a objeli 
kontroly, které jsme 
znali a byly za hodně bodů.

2. Nejkritičtější okamžik byl od začátku do 
konce, kdy se střídaly sněhy a lyže buď klouza-
ly nebo jsme měli na lyžích neustále námrazu. 
A pak při zvolení taktiky, tady to známe, jsme 
si pod Samotínem v lese trochu „zakufrovali“. 
Šli jsme cestou, kde šel letos jeden lyžař a jeden 
chodec. Lyžař se odpojil, pak se i chodec otočil 
na cestu zpátky. A my museli dál - pořád nahoru, 
lyže se bořily, hůlky taky...to byl pro mě nejkri-
tičtější okamžik beznaděje.

sport

Petr Fiala (hlavní mužská kategorie, ve 
dvojici se švagrem)

1. Taktika: Spoléhali jsme se čistě na znalost 
domácího prostředí. Již den před závodem jsme 
si zvolili trasu, o které jsme si říkali, že bychom 
mohli zvládnout. Rozhodli jsme se jí držet ne-
hledě na bonifikaci stanovišť, kterou jsme se do-
zvěděli až těsně po startu. V samotném závodě 
jsme ji pak museli o něco zkrátit, protože jsme 
se fyzicky trochu přecenili. 

2. Nejkritičtější okamžik - asi někde kolem 
Studnic, kde nebylo vidět na krok a čerstvě na-
padaný sníh se hrozně lepil na klistr.. 

Josef Dvořák (hlavní mužská kategorie,  
ve dvojici se známým)

1. Taktika: Protože na poslední chvíli došlo 
k obměně ve složení naší dvojice, neměli jsme 
na přípravu a plánování taktiky příliš času. Úkol 
zněl tedy jasně: jet co síly stačí a poctivě sbírat 
bodíky. Bohužel síly nestačily, a tak se i nasbíra-
né body nakonec poztrácely. 

2. Nejkritičtější okamžik: Rozhodně mazání. 
Podle předpovědi jsme očekávali, že se sněžení 
brzy promění v déšť. Tomu odpovídal i klistr na 
našich prkýnkách. Bohužel sněžilo celou dobu  
a narůstající bakule v mazací komoře se postup-
ně stávaly noční můrou. V porovnání s tím byla 
zlomená hůlka již jen zanedbatelnou přítěží.

 SK Orientační sporty 
Nové Město na Moravě                                               

Halová mistrovství ČR v atletice

Tlustá zlato a stříbro, 
Kourek stříbro!

Ski adventure

Zlatá Tkadlecová

Dvě zlata 
pro Dostála
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O víkendu 25. - 26. 2. 2012 proběhl na 3 km 
dlouhém okruhu v obci Blatiny 32. ročník horo-
lezecké 24 hodinovky v běhu na lyžích.

I přes špatné sněhové podmínky byli členo-
vé novoměstského horolezeckého oddílu Trip 
Team úspěšní. V kategorii jednotlivců mužů sta-
čilo J. Čejkovi 177 km  na druhé místo, první byl 
s ujetými 222 km vynikající horolezec a předse-
da Českého horolezeckého svazu Z. Hrubý, třetí 
pak se 162 km M. Macháček. V kategorii dvojic 
pak zvítězili novoměšťáci J. Fousek a J. Kastner 
a to výkonem 231 km. Ceny vítězům předal ředi-
tel závodu Radek Jaroš.

 Pokud budete mít zájem o více informací o čin-
nosti novoměstského horolezeckého oddílu či si  
s blížícím se jarem sami lezení zkusit, kontaktujte 
členy oddílu na e-mailu: tripteam@seznam.cz.

Zimní přípravné období skončilo. Fotbalisté 
Vrchoviny o víkendu (24. - 25. 3. 2012) rozběhli 
mistrovské soutěže. První tým mužů pod taktov-
kou trenéra Zemana nepoznal hořkost porážky. 
Z 9 zápasů Vrchovina osm vyhrála, jednou ode-
šla s remízou. „Příprava je jenom příprava,“ říká 
místopředseda klubu Roman Wolker a dodává, 
„Pozitivní na celé situaci je to, že Vrchovina střílí 
branky, vždyť v přípravném období jich padlo 28, 
tj. přes tři branky na zápas.“

Soupiska pro jaro 2012:
Brankáři: Jan Vítek (1986), Petr Skryja 

(1985), David Krejčí (1988). 
Obránci: Michal Buchta (1991), Aleš Burian 

(1978), Petr Follprecht (1990), Ondřej Poul (1986), 
Dominik Procházka (1992), Lukáš Smetana (1988), 
Jakub Skryja (1988), Lukáš Wolker (1988). 

Záložníci: Miloslav Brabec (1992), Radim 
Chmelíček (1978), Zdeněk Josífek (1983), Jan 
Kolařík (1992), Lukáš Michal (1983), Kamil 
Skalník (1989), Pavel Sodomka (1992), Ondřej 
Šandera (1992), Ondřej Šustáček (1983). 

Útočníci: Lukáš Komínek (1993), Michal 

sport

V předposledním kole OFL mladších žáků 
se hrálo o dvě postupové pozice mezi jednotami 
Kunštátu, Řečkovic a Nového Města. Před tur-
najem jsme na oba soupeře ztráceli z třetí pozice 
2 body. Kunštát si první místo v tabulce pohlí-
dal a vyhrál vysoko oba své zápasy. Řečkovice 
ovšem ve svém prvním utkání pouze remizova-
li 3:3 s Olešnicí, zatímco my porazili Boskovice 
4:1. Díky tomu jsme se s nimi bodově srovnali a 
ve vzájemném zápase šlo o hodně. Celé utkání 
jsme soupeře přehrávali a nakonec jsme zaslou-
ženě vyhráli 4:0. Po tomto výsledku vede divizi 

Novoměstští horolezci 
na 24 hodinovce 
úspěšní

Tři kategorie a tři různé příběhy florbalu
Kunštát s 21 body, druhá je naše jednota s 19 
body a třetí Řečkovice s 16 body. V plánu jsou 
již pouze 2 zápasy, ale stále nemá žádný tým jis-
tý postup. Rozhodne se 14. dubna v Kunštátu.

Dorostu se ale šance na postup rozplynula. 
Soupeři získali v turnaji, kde měla naše jednota 
pauzu, dostatek bodů, aby si zajistili postupové 
příčky a naši tak již nemohou postoupit. Posled-
ní turnaj odehrají 24. března.

Jako jediní, kteří mají již jistý postup, jsou 
starší žáci. Ve 12 zápasech dokázali 10x vyhrát, 
1x remizovat a pouze 1x prohrát. Ve své divizi 

se umístili na 1. místě s 31 body. Soupeři ještě 
budou dohrávat některé zápasy, ale již teď je jis-
té, že nás nemohou předběhnout. Celkové skóre 
týmu po výhrách 9:1 proti Šlapanicím a 7:0 nad 
Žďárem na posledním turnaji se nakonec zasta-
vilo na krásných 93:16. Spolu s námi postupují 
do finále z divize ještě Boskovice a Kunštát. Re-
publikové finále je v plánu o posledním víkendu 
v dubnu v Uherském Brodě. Věřím, že ani zde se 
kluci neztratí a dovezou kvalitní výsledky.

Tomáš Mrázek, Orel Nové Město

SFK Vrchovina Nové Město na Moravě 

Skalník (1989), Petr Sodomka (1993), Vojtěch 
Zedníček (1978). 

Trenér: Richard Zeman, asistent trenéra: Miloš 
Myslivec, trenér brankářů: Leoš Škorpík, vedoucí 
mužstva: Pavel Bajer, kustod: František Smetana. 

Příchody: Chmelíček, Zedníček (oba hosto-
vání ze Žďáru), Pavel Sodomka (přestup z Duk-
ly Praha), Petr Follprecht , Josífek, Ondřej Poul 
(z B-týmu), Petr Sodomka (z dorostu), Krej-
čí (hostování z Prostějova), P. Skryja (návrat z 
hostování v Havlíčkově Brodě).

Odchody: Kalich, Polnický (do B-týmu), Vo-
koun, Poláček (ukončení hostování z Jihlavy), 
Kučírek (ukončení hostování z Havlíčkova Bro-
du), Michálek (hostování do FK Kolín).

Přípravné zápasy: Jihlava dorost 3:1, Ha-
vlíčkův Brod 2:2, Žďár n. S. 4:3, Hlinsko 4:1, Po-
lička 1:0, Ústí n. O. 2:1, Jihlava B 4:1, Humpolec 
3:2, Ždírec 5:2. 

Vedení klubu – předseda: Ing. Jaroslav Mi-
chal, místopředseda: Roman Wolker, sekretář: 
Luboš Smetana.

SFK Vrchovina
Další info najdete na www.sfkvrchovina.nmnm.cz

Wolker: „Vrchovina střílí branky!“ 

Kulturní dům hledá pro své prostory vzrost-
lé pokojové květiny, ve výšce 1,5 metru a vyšší. 
Pokud byste měli doma květiny, které Vám svým 
vzrůstem překážejí, a zdarma byste se jich chtě-
li zbavit, zajistíme jejich odvoz nejen z Nového 
Města, ale i z okolí. Tel.: 725 109 673.

Kytky pro kulturní dům
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„Nebojte se. Hledáte Ježíše, který byl ukřižo-
ván. Není zde; byl vzkříšen, jak řekl.“ Tato slova 
říká anděl ženám, stejně tak i nám, v Matoušově 
evangeliu.

Vzkříšení je tajemství. Nemůžeme ho dokázat. 
Je to skrytý Boží čin. A pokud Pánu Bohu věříme, 
pak Mu musíme nechat prostor pro to, aby jednal 
skrytě a tajemně. Aby On rozhodl, jestli posled-
ní slovo na světě má beznaděj a smrt nebo naděje  
a život. Ježíšovo vzkříšení znamená, že se Bůh 
rozhodl pro naději a život. 

Nemusíme všemu rozumět. Stejně jako ty ženy 
se nemusíme ptát, jak se to stalo, můžeme také 
jen naslouchat a důvěřovat. Život se tím může 
měnit, i přesto, že se člověk možná stále chvěje 
strachem a ještě možná nemá oschlé páteční slzy 
na tvářích. 

Když se upínáme k minulosti, často nás ta 
změna zaskočí. Je dobré překonat ten strach  
z budoucnosti, nezůstat viset na starém, neza-
bouchnout dveře a neucpat si uši. Jinak zůstane-
me v tom, co důvěrně známe, co nás sice nezkla-
me, ale ani nepřekvapí. 

Druhá možnost je možná se vyděsit, ale také 
se otevřít novým věcem, podobně jako ty ženy. Obě 
Marie běží, ještě se trochu bojí, ale také mají ob-
rovskou radost. Ježíš ženy zdraví - docela oby-
čejně, jakoby se nic zvláštního nedělo. „Buďte 
pozdraveny,“ říká Ježíš, ale v pozdravu zní také 
„radujte se“. Radujte se, protože běžíte dobrým 
směrem – cestou víry a naděje. Neběžíte naprázd-
no ani do prázdna. Běžíte s velikonoční důvěrou, 
že zase někde nečekaně potkáte Pána naděje a ži-
vota.

K tomu nás Velikonoce zvou. Pokud je spolu 
s námi chcete oslavit, zveme vás na první letoš-
ní koncert NHS (celoročním tématem je duchovní 
píseň), o víkendu po Velikonocích v evangelickém 
kostele. Uslyšíme velikonoční písně ze středově-
kých kancionálů v podání pražského pěveckého 
sboru Jeroným za doprovodu niněristy Daniela 
Kahudy. 

Na setkání s Vámi se těší sbor ČCE 
a sdružení MANEOR 

Přepis kroniky je již definitivně ukončen. 
Během měsíce dubna bude vráceno ještě po-
sledních pár desítek přepsaných stran kroniky.  
K 15. březnu 2012 se do projektu zapojilo 75 
přepisovatelů, školní třída 8. B z 1. ZŠ a něko-
lik desítek studentů ze SOŠ Nové Město na Mo-
ravě. 

Všem přepisovatelům velice děkujeme, ko-
nečné výsledky přepisu se dozvíte v příštím čísle. 

Kronika na webových stránkách www.kroni-
ka.nmnm.cz bude přibývat postupně. Každý tý-
den se tak můžete těšit na jeden rok, již nyní lze 
na stránkách přečíst malou ochutnávku z novo-
městské historie.            Eva Kulková

za Kulturní a společenskou komisi

POŘADÍ 
ŽEBŘÍČEK PŘEPISU KRONIKY

k 15.3.2012                                              počet stran
1. Lucie Vlčková 568
2. Blanka Klempířová 310
3. Lucie Benová 204
4.  Lenka Huťková 198
5.  8. C 1. ZŠ NMnM 192
6.  Marta Hauptmanová 164
7. - 8. Jarmila Cacková 143
7. - 8. Lucie Nekvindová 143
9. - 10. Michaela Havlíčková 101

„VELIKONOCE V HORÁCKÉM MUZEU“
pátek 6. 4. 2012 od 9 do 16 hod.

V těchto 
dnech vychází 
3. díl historic-
ké publikace  
o Novém Měs-
tě na Moravě 
„ Historický 
kalendář No-
vého Města na 
Moravě na léta 
1 9 4 5 - 1 9 9 0 “ 
od autorů Víta 
Křesadla a Mi-
roslava Kruží-
ka. Završila se 
tak třídílná série publikací, která mapuje historii 
Nového Města na Moravě od roku 1850 až do 
roku 1990 a navazuje tak na úspěšnou Svobo-
dovu Vlastivědu Moravskou. Vydavatelem pu-
blikace je město Nové Město na Moravě, které 
tuto aktivitu také iniciovalo a díky autorům -  
V. Křesadlovi a M. Kružíkovi - se ji podařilo zre-
alizovat.

Publikaci Historický kalendář Nového Města 
na Moravě na léta 1945-1990 si můžete zakou-
pit v Informačním centru v Horáckém muzeu 
nebo v Knihkupectví Trojan v Novém Městě na 
Moravě. Publikaci je možné si zapůjčit i v měst-
ské knihovně.

PhDr. Žofie Řádková 

historie

Také už se nemůžete dočkat jara a vyhlíží-
te první jarní paprsky? Právě pro Vás všech-
ny muzeum připravilo tradiční akci s názvem 
„Velikonoce v Horáckém muzeu,“ která se opět 
uskuteční na Velký pátek  
6. dubna 2012 od 9 do 16 
hodin. Že je to akce jistě 
zajímavá a nevšední a sto-
jí za to si ji nenechat ujít, 
dokládá zájem pořadu 
Folklorika, pro kterou zde 
natáčela Česká televize.

V prostorách stálých 
expozic se na Vás opět těší 
Iva Jáklová z Chotěboře, 
která učarovává krásou 
svých batikovaných a per-
forovaných kraslic. Dráto-
vanými kraslicemi a před-
měty jistě zaujme Věra 
Studená z Kuklíku. Pletení pomlázek a košíků, 
bez kterých by to nebyly Velikonoce, představí 
Pavel Bureš ze Svratky. Vyrobit si velikonoční 
zvířátko ze sena v podobě např. ovečky, zajíčka 
nebo kuřátka můžete pod vedením Květy Ko-
nárové z Kuklíku. Perníčky a různé velikonoč-
ní dekorace si můžete zkusit vyrobit a nazdobit  

s Drahoslavou Horkou z Pohledce. Pletení z pe-
diku a drátování bude zastupovat Ota Pazdera 
z Nového Veselí, kukuřičné šustí Ivana Hedváb-
ná z Brna a vizovické pečivo Danuše Partyková  

z Brna. Výrobu soustruže-
ných hraček bude prezento-
vat František Sádovský ze 
Svratouchu. Po celý den bu-
dou samozřejmě přítomni  
i členové ZO Českého sva-
zu včelařství Nové Město na 
Moravě se svojí lahodnou me-
dovinou, medem, medovými 
produkty, léčivy, kosmetický-
mi přípravky, aj. 

 Pro děti bude ve vestibulu 
připravená kreativní dílnička, 
kde si budou moci nazdobit 
kraslice, vyrobit různé veli-
konoční ozdoby a dekorace, 

kterými si pak můžou zkrášlit svoje domovy. Pro 
bystré hlavičky bude připraven i vědomostní ve-
likonoční testík, za který budou odměněny něja-
kou tou sladkostí.

Vstup je po celý den zdarma, proto neváhejte 
a přijďte k nám nasát trošku jarní atmosféry, tě-
šíme se na Vás!

Historický kalendář 
Nového MěstaPřepsali jsme kroniku, 

PŘEČTI SI I TY!

Přepsáno je 3008 stran!
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Krásnou jarní sobotu 10. března proběhl v Pohledci již 29. ročník tradiční taškařice Loučení se 
zimou. Na fotbalové hřiště dorazilo 59 masek, což bylo méně než v minulých letech, ale o to více 
tato akce přilákala diváků. Po vydařené Krakonošově řeči, kdy peprně oglosoval a okomentoval dění  
v obci za uplynulý rok, vyrazila většina pobavených návštěvníků do 4 km vzdáleného Zubří. V zábavě 
se pokračovalo až do večera při hudbě pana Dolníčka. Pohledečtí Vás srdečně zvou na přivítání jara 
příštím jubilejním 30. ročníkem.             Markéta Konečná, kronikářka Pohledce

Od dubna je každý 
měsíc v Horáckém mu-
zeu připravena křížov-
ka s tajenkou. Otázky do 
křížovky jsou zašifrovány 
v QR kódech, které jsou 
ukryty v expozicích mu-
zea. Ze správných odpovědí bude každý měsíc 
vylosován výherce, který obdrží roční čtenářský 
průkaz do městské knihovny a výbornou zmrz-
linu v Cukrárně u Janovských. Tajenka na du-
ben v sobě skrývá pohádkovou bytost, která žije  
v lese Ochoza. Další budou následovat.

Se zájmem jsme přišli navečer v sobotu  
3. března na jarní zahradnický ples. Byli jsme 
mile překvapeni květinovou výzdobou, všude 
se pohybovali mladí lidé. Stoly ozdobeny kvě-
tinami, na stolech soupisy výher, až 195 cen  
v tombole. Výhry v tombole byly vystaveny v pří-
sálí, kde bylo rovněž i občerstvení. Pro nás dříve 
narozené byly překvapením umělé kelímky na 
kávu, na víno, na minerálku. Hudba Barel rock 
začala hrát a parket se začal zaplňovat. Ani chví-
li jsme se nenudili, protože o přestávkách tančily 
děvčata a paní ze Žďáru. Potom byla i přehlíd-

publicistika

Luštěte tajenky 
s QR kódy!

Loučení se zimou v Pohledci

Druhý zahradnický ples

ka svatebních šatů, účesů a kytic moderně vá-
zaných. Půvabná a velice atraktivní byla Zumba 
show. Zkrátka bylo se stále na co dívat a pozoro-
vat všechno dění v sále. Před půlnocí vystoupi-
la kapela Bosorky pod vedením paní Jirčíkové. 
Ples se vydařil, velice se nám líbil, byl zajímavý. 
Paní Jirčíková má talentu, pracovitosti, mana-
žerské činnosti na rozdávání. Musíme doufat, že 
jí to ještě dlouho vydrží a dočkáme se dalších za-
hradnických plesů. 

Za seniory Ludmila Vedrová

Vážení občané Nového Města na Moravě  
a okolí narození v roce 1962, Kulturní a společen-
ská komise rady města Nového Města na Moravě 
připravuje i v letošním roce tradiční setkání rodá-
ků a přátel našeho města - padesátníků. 

Zváni jsou všichni – nejen ti, kteří se v No-
vém Městě v roce 1962 narodili, někdy studovali 
nebo zde dnes žijí a pracují, ale i ti, kteří mají  
k našemu městu třeba jen blízký vztah.

Pokud patříte mezi ně, ozvěte se prosím ta-
jemnici komise. Tel: 566 598 425 E-mail: rita.
skalnikova@meu.nmnm.cz  Děkujeme.

Kulturní a společenská komise

Setkání rodáků

Další zpravodaj:
Další číslo měsíčníku Novoměstska bude mít 

uzávěrku ve čtvrtek 19. 4. 2012, do distribuce 
se dostane nejpozději 1. 5. 2012. Vaše příspěv-
ky a inzerci posílejte na internetovou adresu  
zpravodaj@nmnm.cz nebo je můžete zanechat 
v kanceláři Kulturního domu, Městské knihovně 
nebo Horáckém muzeu. Textové příspěvky pro-
síme ne delší jak 20 řádků v textovém editoru ve-
likostí písma 12. Fotografie nebo loga připojujte 
jako samostatné přílohy, nevkládejte do textu. 
Případné dotazy směřujte na tel.: 722 905 756 
(redaktorka Veronika Klapačová). 
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Specializované třídy se zaměřením na vý-
početní techniku jsou na 1. základní škole 
v Novém Městě na Moravě zřizovány od 
roku 1994. Výuka v těchto třídách je rea-
lizována na základě projektu, který škola 
zpracovala v roce 1993 a který byl schvá-
len Radou Programu rozvoje základního 
a středního školství pod č. j. 15099/94-20.

ZAMĚŘENÍ A OBSAH STUDIA
Studium ve specializované třídě zaměřené 

na výpočetní techniku je určeno pro žáky, kteří 
s velmi dobrými výsledky zvládají učivo základní 
školy a v letošním školním roce ukončí 5. ročník.

V následujících čtyřech ročnících, odpoví-
dajících 6. - 9. ročníku ZŠ, budou žákům kro-
mě výuky základních předmětů poskytnuty také 
teoretické a zejména praktické základy činností 
spojených s výpočetní technikou, vhodných pro 
rozvíjení na středních a vysokých školách.

Učební plán specializovaných tříd je doplněn 
o nové předměty (výpočetní technika, cvičení  
z výpočetní techniky, praktika z výpočetní tech-
niky…), z nichž některé jsou rozděleny na sku-
piny a zaměřeny na oblasti dle vlastního výběru 
a zájmu žáků. Žáci se během čtyř let seznámí:

 � s ovládáním počítačů v systému Windows 
a Linux

 � se zásadami práce s lokální počítačovou sítí 
a síťovými operačními systémy

 � s mezinárodní počítačovou sítí Internet  
a se zásadami práce s informacemi, s elektro-
nickou poštou a s intranetem

 � s programy z oblasti textových a grafických 
editorů, tabulkových procesorů a databází 
(Word, Excel, Access, Corel Draw...)

 � se základy moderního počítačového vyba-
vení a vybranými typy příslušenství počítačů

 � se základy odborné terminologie z oblasti 
výpočetní techniky v návaznosti na nezbytné 
jazykové znalosti

 � se základy psaní na počítači (psaní všemi 
deseti)

 � s principy týmové práce a kolektivním řeše-
ním problémů

 � s výukou formou e-learningu s využitím inter-
netu a studijního a testovacího systému Moodle

 � se zpracováním a úpravami digitálních fo-
tografií a s úpravami audio a videozáznamů 
prostřednictvím profesionálních softwarových 
produktů

 � se základy programování a tvorbou interne-
tových stránek – PHP, HTML, MySQL

 � se základy virtualizace operačních systémů
 � se základy počítačového modelování v 2D  

a 3D – AutoCAD
Součástí učebního plánu jednotlivých roční-

ků jsou rovněž odborné exkurze se zaměřením 
na výpočetní techniku.

ORGANIZAČNÍ 
A MATERIÁLNÍ 
PODMÍNKY
Nově vzniklý kolektiv 

žáků specializovaných tříd 
vykazuje na základě poznat-
ků posledních let velmi dobré 
studijní výsledky. Průměrný 
prospěch těchto tříd se při za-
hájení studia v 6. ročníku po-
hybuje v rozmezí 1,0 - 1,1. 

Výuka probíhá podle 
schválených osnov a učebních 
plánů ve dvou počítačových 
učebnách, které jsou vybave-
ny novými osobními počítači 
zapojenými do sítě se systé-

mem Windows Server 2008, projekční a prezen-
tační technikou (datové projektory) a dalšími 
zařízeními (síťové barevné tiskárny, scanner 
atd.).

V prvním ročníku (6. ročník ZŠ) je zajištěna 
oboustranná propustnost specializované třídy, 
spočívající v bezproblémovém přestupu do ne-
specializované třídy v případě studijních těžkos-
tí žáků, nebo naopak v přijetí nadaného jedin-
ce do specializované třídy i v průběhu školního 
roku.

Pevnou součástí výuky ve specializovaných 
třídách je e-learning (studijní materiály umís-
těné na e-learningovém portále školy, využití 
studijního a testovacího systému Moodle), kte-
rý žákům poskytuje možnost připravovat se na 
vyučování a vypracovávat úkoly v době, která je 
pro ně nejoptimálnější, a způsobem, jenž je ma-
ximálně efektivní.

Pokud se rodiče rozhodnou pro pořízení 
nové výpočetní techniky pro domácí práci svých 
dětí, mohou využít skutečnosti, že škola má od 
vzniku specializovaných tříd velmi dobrou spo-
lupráci s firmou AutoCont Žďár nad Sázavou, 
která zajišťuje veškeré činnosti spojené s výpo-
četní technikou a poskytuje žákům specializova-
ných tříd naší školy při nákupu výpočetní tech-
niky slevu 5 %.

Žáci specializovaných tříd mají pro své do-
mácí použití v rámci členství školy v Autodesk 
Education Community přístup ke studentským 
verzím softwaru firmy Autodesk - především 
aplikace AutoCAD, Inventor a 3D Studio Max. 
Tento software mohou žáci používat po dobu tří 
let bezplatně k domácí přípravě.

Škola se v rámci své specializace úspěšně za-
pojuje do různých projektů, grantů a soutěží.  
V minulém školním roce jsme získali 1. mís-
to v celostátním kole soutěže v programování, 
úspěšně se zapojujeme do soutěží Junior Inter-
net, OfficeArena, Mladý web Vysočiny a dal-
ších. Žáci specializovaných tříd prokazují nad-

průměrné výsledky v celostátním srovnávacím 
testování informační gramotnosti (TIGR), jenž 
provádí společnost SCIO.

POŽADAVKY NA UCHAZEČE
 � velmi dobrý prospěch v pololetí 5. ročníku
 � velmi dobré zvládnutí hlavních vyučova-

cích předmětů v rozsahu učiva základní školy
 � schopnost koncentrace pozornosti, zájem  

o výpočetní techniku
 � úspěšné zvládnutí přijímacího pohovoru
 � absence výrazných zdravotních a výchov-

ných problémů
OBSAH PŘIJÍMACÍHO POHOVORU
 � písemná část zaměřená na všeobecné zna-

losti z matematiky, českého jazyka a anglické-
ho jazyka 

 � všeobecný ústní pohovor (absolvují jej pou-
ze úspěšní řešitelé písemné části pohovoru)

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Všichni uchazeči o přijetí do specializova-

né třídy obdrží písemné pozvání k přijímacímu 
pohovoru na základě vyplněné a odevzdané při-
hlášky.

Přihlášky jsou k dispozici u výchovných po-
radců jednotlivých škol nebo přímo na Základní 
škole v Novém Městě na Moravě, Vratislavovo 
náměstí 124. Tiskopis přihlášky lze též získat 
na internetových stránkách školy (http://zs1.
nmnm.cz). Termín odevzdání vyplněné přihláš-
ky prostřednictvím výchovných poradců jednot-
livých škol je stanoven na 12. 4. 2012.

PŘIJÍMACÍ POHOVORY
Přijímací pohovory se uskuteční 19. 4. 2012 

v budově Základní školy se specializací v oboru 
výpočetní techniky v Novém Městě na Moravě, 
Vratislavovo náměstí 124. Přijímacího pohovo-
ru se mohou rodiče uchazečů osobně zúčastnit.

DALŠÍ INFORMACE
Další informace (včetně textu přijímacích 

pohovorů minulých let) můžete získat na inter-
netových stránkách školy (http://zs1.nmnm.
cz), na telefonním čísle 566 598 501 nebo při 
osobní návštěvě školy.

Informace o studiu ve specializované třídě se zaměřením na výpočetní techniku
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vstupné 120,- Kč/osoba

zajištěné malé občerstvení

rezervace mob.: 777 935 719

(z toho je sleva 40,- Kč na vybrané lahvové víno)

(sýr, domácí uzené, chléb)

Vinotéka u Bukáčků
s posezením

pořádá
ve čtvrtek 19. dubna 2012 od 19.00 hod.

se someliérem z Milotic - vinařství Metroflora

4. řízenou degustaci

NAJDETE NA FACEBOOKU
Malá 161, 592 31 Nové Město na Mor., mob.: 777 935 719

PO - ČT 10.00 - 12.00  14.00 - 19.00
PÁ 10.00 - 12.00  13.00 - 22.00
SO         09.00 - 11.30

vyučené zedníky
do pracovního

poměru

Kontakt:
mobil:    724 143 323
tel./fax:  566 522 954

STAREDO s.r.o.
Maršovská 1358

Nové Město na Moravě 592 31

stavební firma přijme

Nástup dle dohody.

tel./fax: 566 615 270

PAPÍR HRAČKY

Pod nemocnicí
Nové Město na Moravě

p es  3000  druh jarního zboží
SLEVY na vybrané zboží  70%

ř ů

Živé kv tiny PETRKLÍ E 19,90ě Č

VELIKONO NÍ
KOUTEK NEJV TŠÍ

Č
Ě

TECHNOSERVICE s. r. o.
Úspěšná fi rma s 15-letou tradicí, patřící ve svém oboru 

k evropské špičce, zabývající se výrobou forem a nástrojů

hledá pro posílení svého týmu
ve Žďáře nad Sázavou

Nabízíme:
vybavení špičkovou výrobní technologií a odborný růst

pracovní poměr na dobu neurčitou
možnost přesčasové práce

nástup možný ihned

ÚČETNÍ PRACOVNÍKY
pro obsluhu CNC frézovacích

a vrtacích centerPožadavky:
•  min. 3 roky praxe
•  znalost mzdové

problematiky
•  samostatnost, spolehlivost, 

zodpovědnost

Požadavky:
•  vyučen v oboru obráběč 

kovů, mechanik seřizovač 
nebo SPŠ strojní

Své životopisy zasílejte na: j.ondrackova@tsezr.cz

Pobočka Ligy vozíčkářů půso-
bí na Vysočině, konkrétně ve Žďá-
ru nad Sázavou již více než rok.  
V rámci projektu, který je určen ne-
jenom vozíčkářům, ale všem lidem 
se zdravotním postižením, nabízí-
me individuální i skupinové aktivi-
ty zaměřené na hledání a získání za-
městnání. Naší stěžejní prací jsou 
individuální konzultace. Schůzky 
probíhají obvykle jednou týdně, 
a to v časovém horizontu 1 až 1,5 
hodiny. Máme tedy dostatek času  
k tomu, abychom mohli společně 
sestavit váš reprezentativní živo-
topis, průvodní dopis pro oslove-
ní zaměstnavatele, hledat nabíd-
ky práce na internetu, procvičit si 
různé formy komunikace, ale také 
třeba společně oslovit Vámi vy-
tipovaného zaměstnavatele s na-
bídkou finanční podpory z našeho 
projektu. 

Veškeré služby jsou bezplat-

Rada města Nové Město na Moravě
ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje 

konkurzní řízení
na vedoucí pracovní místo ředitele/ky 

příspěvkové organizace
Mateřská škola Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, 

Drobného ul. č.p. 299, 59231 Nové Město na Moravě

Požadavky:
 � předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky školy a odborná kvalifikace podle zákona
 � č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění
 � pozdějších předpisů
 � znalost školských předpisů
 � občanská a morální bezúhonnost
 � organizační a řídící schopnosti

Písemně zašlete:
 � přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, případně e-mail),
 � úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní
 � závěrečné zkoušce),
 � doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzený posledním zaměstna-

vatelem, včetně uvedení funkčního zařazení,
 � strukturovaný profesní životopis,
 � koncepci rozvoje a řízení školy (max. rozsah  4 strany strojopisu),
 � výpis z evidence z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,
 � čestné prohlášení v plném znění podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění poz-

dějších předpisů (nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971),
 � potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele/ky školy - ne starší 3 měsíců,
 � písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve 

smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů.

Předpokládaný nástup dne 1. 8. 2012.
Ke konkurznímu řízení zasílejte pouze přihlášky doložené kompletními doklady

(přihlášku, životopis a koncepci rozvoje školy vlastnoručně podepište).
Přihlášky s požadovanými doklady (obálku označte slovy 

Šance bez bariér ve Žďáru nad Sázavou 
né, neboť projekt je financován  
z evropského sociálního fondu pro-
střednictvím Operačního progra-
mu Lidské zdroje a zaměstnanost  
a státního rozpočtu ČR. 

Od poloviny dubna 2012 pro-
běhne již pátý běh bezplatného 
počítačového kurzu pro začáteční-
ky - S počítačem do práce. Každý 
účastník má v jeho rámci možnost 
naučit se pracovat s textovým edi-
torem Word, tabulkovým proceso-
rem Excel, vyhledávat informace 
na internetu a používat e-mailovou 
poštu. 

Více informací Vám ráda po-
skytne pracovní konzultantka pro-
jektu:

Veronika Březková
Komenského 25, Žďár n/S

Telefon: 725 104 848
E-mail: 

veronika.brezkova@ligavozic.cz
www.ligavozic.cz

U Jolky

Malá 161 (U Bukáčků),

Nové Město n.M., tel.: 732180870

po, st, pá 9 - 12  /  14 - 15.30otevřeno:

MOUKA
přímo od mlynáře

výběr mouky

na Velikonoční pečení

„Konkurz MŠ Nové Město na Moravě - 
NEOTVÍRAT“) podávejte v termínu do 

24. dubna 2012 na adresu: 
Město Nové Město na Moravě, 

odbor ŠKSV, Vratislavovo nám. 103, 
592 31 Nové Město na Moravě

Bližší informace podá Mgr. Alena Luká-
šová, vedoucí odboru ŠKSV MěÚ Nové 

Město na Moravě, čt. 566 598 420, e-mail: 
alena.lukasova@meu.nmnm.cz
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bejby

boutique

nová znaèková móda 

otevírací doba  I po - pá  8:30 - 12:00   12:30-16:30
 I so          9:00 - 11:00

adresa              I Vratislavovo nám.109 Nové Mìsto na Moravì

I ve dvoøe vedle Komerèní banky

s tímto inzerátem sleva 20 %
pøivítejte jaro v barvách z kolekce Smash !

pro mladé i starší, pro tenké i široké

Substrátů,postřiků,semen,

hnojiv malé i velké  balení

Zahradní technika ,sekačky ,nářadí

Ruční nářadí Narex, Makita ,Metabo

Ochranné pomůcky,Oděvy,Obuv

Drogerie,Barvy-laky

PB lahve

Hutní materiál ,pletiva

Skleníky ,Foliovníky

Krmení pro domácí zvířata

Navštivte naši prodejnu v Novém Městě

po - pá 7:00 - 16.30, so 7:30 - 11:00

s prodlouženou prodejní dobou

Dlouhodobě
výhodná cena

Klasik 15kg

Krmení pro psy canibag 10kg

Ariel aktive gel 16 tablet

Vari sestava DSK 317

Pěna ceresit 750 ml

Pěna pistolová Mega 870 ml

Krmení pro psy 20 kg

+vozík v hodnotě 9000,- ZDARMA

479,-

149,-

115,-

43 950,-

89,-

149,-

339,-

Na Vaši návštěvu se těší zaměstnanci ZZN Nové Město.

Nabízíme
široký sortiment
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NÁBYTEK U KOZŮ
Masarykova 197, 592 31 Nové Město na Moravě
T/F: +420 566 523 350, E: info@nabytekukozu.cz
www.nabytekukozu.cz 
Otevírací doba: Po-Pá: 8.30 - 17.00, So: 8.30 - 11.30 hod.

12. - 14. 4. 2012

inzerce
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Peníze kdykoliv potřebujete!

Jednoduše i během 
několika hodin

Jasná pravidla

Flexibilní způsob splácení 

Žádné skryté poplatky Tí
m
to
 a
ut
om

at
ic
ky
 n

ev
zn
ik
á 
ná

ro
k 
na

 p
ůj
čk

u.

Zavolejte nám a dozvíte se více

844 198 198
www.provident.cz

12017_pf_regio_inzerce_93x131.indd   1 13.3.12   16:15

Nabídka práce: 
Vedoucí a konzultant pro 
Partnerskou prodejnu T-Mobile 
v Novém Městě na Moravě

Popis pracovního místa
•	 Zodpovídat	za	partnerskou	prodejnu	

a	efektivně	řídit	svěřené	zdroje
•	 Dosahování	plnění	stanovených	cílů
•	 Aktivní	prodej	produktů	a	služeb,	které	společnost		

T-Mobile CZ	a.	s.	na	svých	obchodech	nabízí
•	 Následný	servis	a	péče	o	zákazníky
•	 Poskytování	kvalifikovaných	rad	a	informací	zákazníkům	o nabízených	

produktech	a	službách
•	 Vedení	administrativy	spojené	s	prodejem
Co požadujeme 
•	 SŠ/VŠ	vzdělání
•	 1-2	roky	zkušeností	z	oblasti	prodeje	výhodou
•	 Znalost	práce	na	PC
•	 Organizační	schopnosti
•	 Odolnost	vůči	stresu	a	časovou	flexibilitu
•	 Předpoklady	pracovat	na	obchodní	pozici,	zájem	o	oblast	mobilních	

telekomunikací
•	 Ochotu	a	velmi	dobré	schopnosti	jednat	se	zákazníky,		

cit	pro	prodej	a	příjemné	vystupování
•	 Znalosti	z	oblasti	HW	a	SW
Co nabízíme
•	 Ohodnocení	dle	výkonu
•	 Mobilní	telefon
•	 Další	zaměstnanecké	benefity
•	 Nástup	možný	v	květnu

Životopis s motivačním dopisem zašlete 
na e-mail jilek@setronic.cz
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Prodej pneu všech značek
Prodej litých a plechových disků
Kompletní služby pneuservisu
Výměny provozních náplní a fi ltrů
Opravy brzd a podvozkových částí
Karosářské práce včetně oprav laků

 Antikorozní ošetření podvozků 
(od května 2012)

Měření emisí včetně LPG
Servis klimatizací
Prodej autobaterií a doplňkového 
sortimentu

AKČNÍ NABÍDKA LETNÍCH PNEUMATIK!

JARNÍ AKCE! PŘI ODBĚRU 4 KS 
PNEUMATIK PĚKNÝ DÁREK!

www.zdar.cz

PNEUSERVIS 

a  AUTOSERVIS
NOVĚ

AKČNÍ NABÍDKA LETNÍCH PNEUMATIK!

JARNÍ AKCE! PŘI ODBĚRU 4 KS 
PNEUMATIK PĚKNÝ DÁREK!

a  AUTOSERVIS

 OSOBNÍ AUTOMOBILY  NÁKLADNÍ AUTOMOBILY
 PRŮMYSLOVÉ A AGRO

155/70R13 BARUM Brillantis 2 749,-
165/70R13 BARUM Brillantis 2 799,-
165/70R13 HANKOOK K715 899,-
165/70R14 BARUM Brillantis 2 899,-
165/70R14 HANKOOK K425 1 149,-
185/60R14 BARUM Brillantis 2 1 019,-
185/60R14 HANKOOK K425 1 199,-
195/65R15 BARUM Bravuris 2 V 1 299,-
195/65R15 HANKOOK K425 T 1 299,-

195/65R15 CONTINENTAL ContiPremium 2 H 1 549,-
195/65R15 MICHELIN Energy Saver H 1 799,-
195/55R15 HANKOOK K425 H 1 749,-
205/55R16 BARUM Bravuris 2 H 1 599,-
205/55R16 CONTINENTAL ContiSportContact 2 V 1 899,-
205/55R16  HANKOOK K425 H 1 699,-
215/65R16 HANKOOK RA23 (SUV) 2 399,-
225/45ZR17 HANKOOK K110 2 699,-
195/70R15C BARUM Vanis 1 499,-Po-Pá 6.00-17.00

Otevírací doba

CENY PNEUMATIK STEJNÉ, NEBO NIŽŠÍ,  NEŽ 
NA INTERNETU! PRO ZÁKAZNÍKY PNEUSERVISU 
SLEVOVÁ KARTA NA TANKOVÁNÍ PHM.

Skladem další rozměry i značky pneu. 
Uvedené ceny jsou včetně DPH 
a platí do vyprodání 
zásob.

REZERVACE 
PEVNÉHO TERMÍNU NA TEL.

602 275 754
MOŽNOST

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)

Kontakt: Tel.: 566 696 234, 602 275 754, 724 339 439, pneuzdar@zdar.cz

bejby

bejby

Vás zve do novì otevøené prodejny
znaèkového nového i použitého obleèení a doplòkù pro dìti

otevírací doba        I po - pá  8:30 - 12:00   12:30-17:00
 I so          9:00 - 11:00

adresa                    I Žïárská 41  Nové Mìsto na Mor.
I u Veinlichù

s tímto inzerátem sleva 20 %
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Pestrý svět
výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ J. Štursy

potrvá do 29.4.2012 

VELIKONOCE V HORÁCKÉM MUZEU
pátek 6.4.2012 od 9 do 16 hod. 

tradiční předvádění lidových řemesel spojené s prodejem výrobků, 
      pletení pomlázek a košíků, zdobení kraslic a perníčků, kukuřičné šustí, 

zvířátka ze sena, kreativní dílnička pro děti

Připravujeme na květen:
OTEVÍRÁNÍ MLEJNKU
pátek 4.5.2012 od 15 hod., pásmo dětského folklorního souboru Kamínek ze Žďáru
UNIKÁTNÍ NOŽE JAROSLAVA ČECHA
výstava sběratelských nožů a fotografií prací novoměstského rytce

Koncert populární skupiny. No Name je šestičlenná slovenská pop-
rocková skupina založená 26. srpna 1996 v Košicích.

Vstupné 330 Kč v předprodeji, 390 Kč na místě. 
Předprodej v Informačním centru, tel.: 566 598 750.

  
od 19 do 21 hodin

Kulturní dům – velký sál 

27. dubna 2012

Igor Timko – zpěv
Ivan Timko – bicí a zpěv

Dušan Timko – kytara a zpěv (nejmladší z bratrů)
Roman Timko – kytara a zpěv
Vilo Gutray – basová kytara
Zoli Sallai – klávesy a zpěv

Tři na lavičce
15. dubna 2012

10. května 2012

Po šesti letech se do novoměstského kulturního 
domu vrací úspěšné divadelní představení s 
Petrem Nárožným, Květou Fialovou a Ladislavem 
Trojanem. Bručoun Silvestr a rezignovaný Luigi se 
připravují jako za klukovských let na velká 
dobrodružství. Pak se na scéně objeví bývalá 
učitelka, slečna Ambra.
Tak začíná hra, která je z autorovy tvorby snad 
nejtypičtější pro jeho umění dialogu a zaznamenala 
největší úspěch a širokou odezvu. Je v ní 
znepokojivé světlo velké mravní myšlenky. Aby se 
stárnoucí člověk dokázal udržet člověkem, je to 
těžká a vysilujicí vojna. V ní prakticky ztrácí zdraví, 
paměť a autoritu. Bojuje, aby si udržel místo na 
výsluní svých nejbližších, a když ne lásku, tak 
aspoň trochu pozornosti, porozumění a ohledů.
Předprodej vstupenek v Informačním centru, 
vstupné 180 Kč. 

od 19 hodin do 21 hodin 
Kulturní dům - velký sál

Spojené státy americké
25. dubna 2012

 Beseda s Mgr. Kocourkem

od 18 do 19:30 hodin - Kulturní dům

BESEDA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

PŘIPRAVUJEME

 se skupinou Jordan II., doba 19:00 - 2:00

AFTERPARTY

Můj báječný rozvod

od 19 do 21 hodin - Kulturní dům – velký sál


