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Novoměstsko

Na koncertu učitelů Základní umělecké školy Jana Štursy v Novém Městě na Moravě dne 26. března v Horácké ga-
lerii  mimo jiné vystoupili  flétnisté Jana Kabrdová, Miroslava Holá a Miroslav Ullmann. 

Hudba napříč generacemi

Pořadatelé novoměstských lyžař-
ských závodů -  rozhodčí, traťaři, ma-
zači i sekretariát - zavzpomínali 21. 
března na uplynulou zimní sezónu 
a také si na tratích Zlaté lyže společně 
zazávodili.                        Více na str. 7

Desatero problémů města
Občané města jsou zváni na be-

sedu o budoucnosti N. Města a  
kvalitě života ve městě z pohle-
du volného času, bydlení, dopra-
vy, zdravého životního stylu atd. 
Podrobný program - viz pozván-
ka na str. 2.

Starostka města Zdeňka Mar-
ková toto setkání s občany při-
rovnává k tradičním Hovorům 
s občany, konaným před každým 
zasedáním městského zastupitel-
stva.

Rozdíl však  bude jak v času vě-
novaném tomuto setkání s ob-
čany, tak v odlišné aktivitě vzá-
jemné diskuze. Na Hovorech 
přicházejí s tématy občané, na 
Desateru vybírá  téma vede-
ní města, ale pak  jsou to prá-
vě občané, kteří následně volí,
jakých problémů v daném okru-
hu je třeba si  nejvíce všímat a stav 
zlepšovat. Každý, kdo chce disku-
tovat, je zván do  kulturního domu 
dne 5. května v 17 hodin.

Akce je připravována s národní 
sítí Zdravá města, obce a regiony 
České republiky.

Projekt, který získal finanční pod-
poru města, je nepochybně zajíma-
vou nabídkou pro milovníky hudby. 
Série připravovaných koncertů, kte-
rá má za sebou premiéru 1. dubna 
skvělým koncertem DTRIA Brno, 
nepochybně přinese nečekané zážit-
ky. Stejně jako tomu bylo v případě 
koncertu učitelů Základní umělecké 
školy Jana Štursy a jejich hostů v prv-
ním jarním měsíci tohoto roku.  

Podkroví Horácké galerie opako-
vaně potvrdilo, kde má Nové Město 
na Moravě hodnoty z nejcennějších. 
Dobrá akustika, příjemné a důstojné 
prostředí, v němž zní vážná i méně 
vážná hudba skutečně dobře. Potvr-
dily to skladby z let 1491 až do sou-

časnosti. Zazněly housle, violoncello, 
spinet, varhany, klavír, zobcové flétny, 
akordeon, kytara i zpěv. Učitelé ZUŠ 
i jejich hosté, převážně kolegové z ji-
ných škol, potvrdili, že naše talento-
vané děti jsou v dobrých rukou.

Je štěstím, když se koníček sta-
ne profesí, a ještě větším štěstím je, 
když tomu tak zůstane. Hudba tako-
vý prostor dává. Pokud je doprová-
zena chytrým a vtipným slovem, je 
zážitkem dokonalým. 

Spolupráce Základní umělecké 
školy Jana Štursy a Horácké gale-
rie přináší skvělou nabídku -  Hud-
bu napříč generacemi. Máme se na 
co těšit.
Zdeňka Marková, starostka města

Zastupitelstvo města 
zasedá 

v úterý 28.  dubna
v zasedací síni MěÚ

Hovory s občany 
od 15,30 hodin.

Svátek Božího milosrdenství
ve Slavkovicích dne 19. dubna

v poutní kapli Božího milosrdenství a svaté Faustyny
příležitost ke svátosti smíření 10 - 18 hod.

v 15 hod. mše svatá, celebruje kardinál Vlk, arcibiskup pražský
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Úmrtí
23. 3. Marie Havlíková  (1932)
25. 3.  Ladislav Trdla  (1936)
29. 3. Václav Synek (1925)

Kino

Klub seniorů

Z významných výročí

Sňatek
11. dubna 

Kateřina Petrovičová
Pavol Tomaškin

Horácké galerie

Vzpomínka

12. 4. 1859  se v Hrubém Jeseníku u Nymburka narodil Josef Herzog  
(učitel, ředitel měšťanské školy v Novém Městě na Moravě,  150. výročí 
narození, zemřel 26. 1. 1943 v Brně)
12. 4. 1959 zemřel v Novém Městě na Moravě (?) Karel Mrkvička 
(geometr, lyžařský závodník, funkcionář SK, 50. výročí úmrtí, narodil 
se 28. 5. 1887 v Novém Městě na Moravě)
14. 4. 1984  zemřel v Nedvědici Alois Lukášek (akademický malíř,  
25. výročí úmrtí, narodil se 12. 10. 1911 ve Zlatkově)
25. 4. 1994  zemřel v Praze František Lopaur  (důstojník z povolání, 
západní odboj, 15. výročí úmrtí, narodil se 6. 6. 1910 na Třech Stud-
ních)
29. 4. 1859 narodil se v Novém Městě na Moravě Filip Heusler  (ka-
tolický farář a spisovatel,  150. výročí narození, zemřel 14. 2. 1933 
v Brně, pohřben v Novém Městě na Moravě)
3. 5. 1969  zemřel v Brně prof. Dr. Stanislav Koudela (profesor Vyso-
ké školy lesnické a zemědělské, 40. výročí úmrtí, narodil se 5. 7. 1894 
v Novém Městě na Moravě)

Dne 14. dubna uplyne rok od 
úmrtí našeho manžela, tatínka 

a dědečka, 
pana Karla 
Jozy. 
v z p o m í -
nají  man-
želka Mar-
ta a dcery 
M a r t i n a , 
Eva a Jana 
s rodinami

Děkuji všem, kteří se přišli dne 
21. března 2009 rozloučit s panem 
Vladimírem Kaštánkem na jeho 
poslední cestě.                dcera Jana

Poděkování

DESATERO PROBLÉMŮ MĚSTA
  Nové Město na Moravě

Zajímá vás budoucnost našeho města, víte co zlepšit a jak na to?
Přijďte na veřejné projednání týkající se 

„PLÁNU ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA“  aneb
„CO V NAŠEM MĚSTĚ ZMĚNIT, ABY SE NÁM LÉPE ŽILO“

úterý  dne 5. 5. 2009 v 17 hod.  salonek Kulturního domu, 
a diskutujte s námi na témata

■ Volný čas, kultura, sport, společenský  život
■ Sociální oblast, bydlení, zaměstnanost
■ Veřejná správa, rozvoj města,  urbanismus
■ Životní prostředí
■ Doprava/dopravní situace města 
■ Podnikání
■ Zdravý životní styl,  zdravotní služby,  vzdělávání: 

Zdravé město Nové Město na Moravě vnímá potřeby a přání svých ob-
čanů. Své náměty a dotazy již nyní můžete zasílat na emailovou adresu an-
drea.kramarova@meu.nmnm.cz , tel.: 724 974 761

čt 16. 4. Výlet do Lysé nad Labem 
a Přerova nad Labem, odjezd od 
KD  v 6,30 hod. 
po 20. 4., DPS, 16 h. - Společen-
ské hry
po 27. 4., DPS, 16 h. - Promítání 
videa z merendy 2009 

Narození
16. 3. Dominik Feri
16. 3. Kateřina Křídlová
19. 3. Jiří Kubalák
25. 3. Sára Kovařčíková
25. 3. Nikol Polívková 
23. 3. Ladislav Mrkos
26. 3. Kateřina Ženčúchová
29. 3. Ester Hudáková
31. 3. Tomáš Vlček

12. ne v 17,30 h.
Madagaskar 2
USA 2008, animovaná komedie, 
česká verze, 90 min, přístupný, 60 
Kč - Hvězdy newyorské zoo stále 
spolu a stále ztracené! 
12. ne ve 20 h.
Sněženky a machři po 25 letech
ČR 2008, komedie, 104 min, pří-
stupný, 70 Kč - Účastníci někdej-
šího lyžařského kurzu se po letech 
scházejí a opět zažijí mnoho neza-
pomenutelných chvil. 
15. st ve 20 h.
Spirit
USA 2008, akční, české titulky, do 
12 let nevhodný, 108 min, premi-
éra, 65 Kč - Zavražděný policis-
ta se za záhadných okolností vrací 
na svět jako maskovaný bojovník se 
zločinem. 
18. so ve 20 h.
Valkýra
USA 2008, válečný thriller, české ti-
tulky, do 12 let nevhodný, 121 min, 
65 Kč - Skutečný příběh plukovní-
ka, který stál v čele  protinacistické-
ho spiknutí, jehož cílem měla být li-
kvidace Adolfa Hitlera. 
22. st v 18 h.
Bolt – pes pro každý případ
USA 2008, animovaná rodinná ko-
medie, česká verze, přístupný, 103 
min, premiéra, 65 Kč - Cesta hrdi-
ny  televizního seriálu napříč sku-
tečnou Amerikou.
25. so ve 20 h.
Strážci - Watchmen
Velká Británie/USA/Kanada 2009, 
akční sci-fi, české titulky, 161 min, 
premiéra, 70 Kč  - Zuří studená vál-
ka, která může přerůst v nukleární 
střet světových velmocí.
29. st ve 20 h.
Deník nymfomanky
Španělsko 2008, erotické drama, čes-
ké titulky, nevhodný do 18 let, 100 
min, premiéra, 65 Kč - Velmi atrak-
tivní mladá dáma je posedlá sexem.

◆ „2 + 1 z ttk“  - Kresby Dalibora Chatrného, Bohuslavy Olešové 
a Zdeňka Šplíchala (do 31. května)
Brněnský výtvarník Dalibor Chatrný se neuzavírá do autonomního světa 
obrazu, kresby či sochy. Jeho díla vznikají jako soubor interakcí vnějších 
a vnitřních fenoménů, pro které autor hledá a nalézá adekvátní způsob ar-
tikulace – vyjádření estetického či významového výtvarně „nosného“ pro-
blému – a zviditelňuje různé aspekty jeho řešení, vzájemné vztahy mezi 
řádem a náhodou, mezi danými pravidly a jejich porušením.
Kresby  třebíčského rodáka Zdeňka Šplíchala byly v devadesátých letech 
dvacátého století významově i skladebně ovlivněny zájmem o „geomet-
rický jazyk“. Nikdy se však v souladu se svým naturelem nezaměřoval na 
striktní neosobní geometrii neokonstruktivní povahy. Jeho zálibou se sta-
la geometrie vyjádřená lyrickými rukopisnými charakteristikami, směřu-
jícími k nadčasovosti a k transcendenci. 
Bohuslava Olešová pochází ze Slezska, v současnosti žije v Brně. Její tvor-
ba zpočátku nacházela těžiště zejména v expresivní nefigurativní malbě 
gestického charakteru, později se vydala cestou abstraktní kresby a kom-
binovaných technik. Soustředěně a pečlivě propracovává  ve svých kres-
bách fenomén lidské činnosti a změny touto činností způsobené.
◆ František Hradecký – Ze skicáku (studijní kresby a grafika) Franti-
šek Hradecký pořizoval pomocí tužky, pera, rudky či uhlu příležitost-
né záznamy přírodních i figurálních motivů, k nimž se mnohdy vracel 
až po delší době. Vystavený soubor je jen částí  malířova kresebného bo-
hatství, které provázelo jeho dílo od samých počátků. Řada kreseb má 
charakter svébytných prací, jiné sloužily pouze jak přípravný materiál. 
V letošním roce si připomínáme 100. výročí narození umělce. (do 31. 
května)
◆ Ludmila Kováříková – Hledání monumentu. (do 14. června)

Kulturní dům
19. 4., 16 h. - Záhorská kapela - nedělní odpoledne s dechovou hudbou 
od Přerova, vstupné 80 Kč
29. 4., 19, h. - Velká zebra aneb Jak že se to jmenujete?
divadelní komedie (autoři Jean-Jacques Bricaire a Maurice Lassayques),  
v různých aletenacích hrají: Ondřej Vetchý, Kateřina Hrachovcová - Her-
číková / Jitka Ježková, Jaromír Dulava, Jana Janěková ml. / Dana Černá, 
Martina Hudečková / Dagmar Čárová, Zdeněk Vencl / Otmar Brancuz-
ský / Petr Čtvrtníček.
Christian má „nemoc“. S každou ženou vydrží jen chvíli. Byl ženatý 
s Gisele, ale po čase na něj padla hrůza a pocítil nepřekonatelnou potře-
bu utéct. Aby své svědomí alespoň částečně utišil, uzavřel ve prospěch své 
ženy vysokou životní pojistku a předstíral, že se na rybách utopil. Tento 
trik úspěšně použil v životě dvakrát a právě se ho chystá realizovat potře-
tí. Jenomže tentokrát mu osud postaví do cesty problém v podobě přítele 
z dětství, který ho pozná podle náhodné fotografie v novinách a navštíví 
ho. Christian, který měl vždy vše dopodrobna naplánováno, musí najed-
nou improvizovat a ke své hrůze se ocitá tváří v tvář se svými „vdovami“ 
i novou snoubenkou. Podaří se mu tuto nezávidění hodnou situaci zvlád-
nout i potřetí?
Vstupné 200 Kč, 190 Kč. Předprodej v Horáckém muzeu, tel.: 566 650 216 
(úterý - sobota: 9.00 - 16.00 hod.)
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ZUŠ Jana Štursy  
Vás zve na:

Absolventský koncert hudebního
oboru - čtvrtek 16. 4. v 17 h.,  

Horácká galerie
Koncert Velkého dechového     

orchestru Z-UŠáci
- pátek 24. 4. v 17 h., Kulturní dům

Hudba napříč generacemi
je projekt připravený ve spolupráci 
Horácké galerie a Základní umělec-
ké školy Jana Štrusy za podpory měs-
ta Nového Města na Moravě. Jak ná-
zev napovídá, snahou realizátorů je 
vyvolat zájem návštěvníků o hudeb-
ní kulturu. Obnovit pozasuté tradice, 
kdy v N. Městě byla bohatá koncert-
ní činnost. 

Ne náhodou patřil úvodní kon-
cert dne 1. dubna mladým interpre-
tům, studentům konzervatoře, bý-
valým žákům zdejší ZUŠ Jana Štusy. 
Ač byl nazván Aprílovým koncertem, 
měl vyvolat a opravdu vyvolal zájem 
ve všech věkových kategoriích. Kre-
ativní forma tzv. vážné hudby spo-
jená s neméně kreativním úvodním 
slovem k výstavě „2+1 z ttk“ a obklo-
pena výraznými díly brněnských vý-
tvarníků zapůsobila velmi svěže.

Projekt hudba napříč generace-
mi, doporučovaný i starostkou měs-
ta Zdeňkou Markovou na titulní stra-
ně tohoto vydání, by měl přinést ještě 
čtyři koncerty:
8. července, zámecké nádvoří - Pa-
CoRa trio (prolínání jazzu a folkloru, 
podbarveno prvky vážné hudby)
srpen - zámecké nádvoří - Varhanní 
koncert Petra Sobotky a hostů (prů-
řez varhanní literaturou několika sto-
letí, simulování prostoru katedrály)
září - zámecké nádvoří - Žesťo-
vý kvintet ZUŠ v Jihlavě (vystoupí 
i Walter Hofbauer, vítěz několika me-
zinárodních soutěží a nositel titulů 
Talent Vysočiny 2006 a 2007)
říjen/listopad - Stříbrná harfa Jany 
Bouškové (Jana Boušková získala 
nejvyšší ocenění na nejprestižnějších 
soutěžích světa)       dle materiálů HG

Přemýšlíte, jak naložíte s volným časem svých dětí o prázdninách?
Vážení rodiče, děti, kamarádi 

a sympatizanti táborové zábavy,
příznivcům cestopisů je Mara-

caibo známo jako přístavní měs-
to ve Venezuele v Jižní Americe. 
My jsme si tento název propůjčili 
a pojmenovali jím naše občanské 
sdružení, které pořádá letní dět-
ské tábory více než dvanáct let. 
Ti, kteří se na náš tábor pravi-
delně vrací, nás jistě velmi dobře 
znají. A Vám, kteří nás ještě ne-
znáte, bychom se rádi nyní před-
stavili. 

Na náš tábor jezdí každoroč-
ně 60 – 70 dětí. Bez nároku na 
finanční odměnu je provází tým 
dvaceti zkušených vedoucích, 
který spojuje zejména dlouholeté 
přátelství a společný zájem zpro-
středkovat dětem prázdninové 
chvíle v přírodě.

Náš tábor každoročně kom-
pletně stavíme na téměř pohád-
kovém místě na louce mezi ob-
cemi Bobrová a Olešínky u říčky 
Bobrůvky na Vysočině. V tábo-
ře není zavedená elektřina, ale 
samozřejmostí je vlastní ku-
chyň, polní sprcha, která je den-
ně k dispozici, a celkově dobré 
hygienické zázemí. Děti mají za-
jištěnou celodenní stravu a pit-
ný režim.

Naším cílem a hlavní myšlen-
kou tábora je zprostředkovat 
dětem 14 dní v přírodě plných 
společných zážitků. Zároveň se 
snažíme dětem ukázat, jak lze 
také zábavně a smysluplně trá-
vit volný čas bez technických 
vymožeností, které je doprovází 
celý školní rok. Důraz také kla-
deme na osobnostní a sociální 

rozvoj dětí, a to prostřednictvím 
skupinových her a jiné zábavy. 

Téma tábora se každoročně mění 
a všichni tak zažíváme vždy nová 
dobrodružství. Vydali jsme se na-
příklad po stopách Indiánů, po-
dívali se do dávných dob řeckých 
bohů, vypravili jsme se na tajemné 
cesty zlatokopů a navštívili Egypt 
a Kleopatru.

Kromě nových zkušeností si 
děti z tábora odvážejí spoustu zá-
žitků, které nenajdou v počítačo-
vých hrách a na které možná bu-
dou vzpomínat celý život.

Více informací a fotografií o na-
šem táboře naleznete na webo-
vých stránkách: www.maracaibo.
unas.cz. 

Občanské sdružení Maracaibo
Barevné snímky z tábora na po-

slední straně.

Aprílový koncert a D TRIO: Michal Kříž - klarinet, Lukáš Dittrich - klari-
net, Vít Procházka - fagot.

Horácké muzeum
• pátek 10. dubna, 9 - 15 hod. Horácké sdružení lidových řemesel kraje 
Vysočina: Pavel Bureš představí pletení košíků a pomlázek, Ivana Hedbáv-
ná textilní techniku krosienku, Mgr. Iva Jindrová batikované a perforované 
kraslice, Dana Partyková vizovické pečivo, Věra Studená drátované krasli-
ce, Mirka Vaculová kukuřičné šustí a ZO ČSV Nové Město na Moravě med 
a medové produkty. Po celý den bude vstup do Horáckého muzea zdarma.
• Od 9. dubna výstava Šikovné ruce 2009 - Vůně dřeva

Již potřetí se u nás představí  Horácké sdružení lidových řemesel kraje Vy-
sočina – tentokrát se  potěšíte výtvory řezbářů Bohumíra Andrleho z Polič-
ky (mj. betlém Broučci)  a Františka Malého ze Sebranic u Litomyšle, sou-
struženými výrobky  Františka Sádovského ze Svratoucha a Josefa Vlka 
z Hamrů nad Sázavou;  košíkářstvím se prezentuje Pavel Bureš ze Svratky.

Výstava potrvá do neděle 10. května. (otevírací doba: duben: úterý – so-
bota 9.00 – 16.00,  květen: úterý – neděle 9.00 – 16.00)

Mateřské centrum Zvoneček
15. 4.  - Nové cvičení pro maminky - ukázková hodina Pojďte si zaposi-
lovat bez aerobiku, procvičit si problémové partie, kde je velký důraz kla-
den na úbytek váhy. Podle zájmu můžeme vyzkoušet i power jógu. Vede 
Lenka Jizbová
20. 4. - NOVINKA! Cvičíme s dětmi, děti cvičí s námi - trochu jógy 
pro děti (formou hry) a cviky pro maminky. Vede Lucie Hroudová
22. 4.  - Jarní motivy z pedigu  - Vytvoříme si jarní dekorace z pedigu. 
Vhodné i pro úplné začátečníky. Vede Jana Zástěrová
27. 4. - Kosmetická poradna - Budeme si povídat, jak se starat o svou 
pleť na jaře, jak zabránit vzniku předčasných vrásek. Nebude chybět ani 
individuální poradna. Vede Jarmila Krnáčová, kosmetička
29. 4.  - Pohybová dílna - Pohybová dílna pro malé děti s jarním námě-
tem. Vede Leona Marcinko  
Herna pro děti vždy od  8:30 hodin.

Oslavy výročí Pohledce
2. května u příležitosti

660 let obce * 100 let základní školy *
50 let Červeného kříže * 20 let od založení Junáka

organizátoři zvou na pestrý program:
10,00-12,00 Dětské sportovní dopoledne na hřišti
10,00-13,30 Prohlídka ZŠ, MŠ, hasičské zbrojnice, rodné chalupy   
 akademického malíře Josefa Jambora
14,00-14,20 Slavnostní zahájení oslav v kulturním domě
14,20-14,30 Předání a představení znaku obce
14,30-15,30 Kulturní program dětí ze ZŠ a MŠ
16,00-18,00 Promítání historických diapozitivů a filmů 
 ze současného dění v obci
 od 20,00 Taneční zábava  v KD - hrají a zpívají manželé Sýkorovi

Koncert kanadské sopranistky 
Melanie Gall

za přislíbené účasti Jeho Excelence 
Michaela Calcotta

velvyslance Kanady v České republice

Horácká galerie 
25. dubna, 16 hodin

V repertoáru Melanie Gall 
jsou árie z oper,

 tradicionály, francouzské 
šansony a písně ze světových 

muzikálů.
více na plakátech



Zpráva o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za období roku 2008
 Dne 17. března 2009 byla zastupite-

lům našeho města předložena zpráva 
o činnosti Městské policie Nové Měs-
to na Moravě (dále jen MP) za obdo-
bí roku 2008. Výňatek z této zprávy 
přinášíme:

V roce 2008 vyřešila MP celkem 
1201 případů a uložila blokové poku-
ty v úhrnné výši  250.900 Kč. Evido-
váno bylo celkem 519 žádostí o po-
moc či oznámení občanů. Nejčastěji 
řešené přestupky - viz tabulka dole.  

Zatoulaného psa strážníci odchytá-
vali ve 29 případech. Kromě tři psů 
převezených do útulku byli všichni 
vráceni svým majitelům. 

V rámci pultu centralizované 
ochrany bylo střeženo celkem 46 ob-
jektů včetně 7 objektů ve vlastnictví 
města (příjmy dosáhly výše  311.110 
Kč). 

Organizačně je pod MP zařazena 
i komise pro projednávání přestupků, 
kde bylo do správního řízení zaevido-

váno celkem 152 přestupků a vyříze-
no 329 posudků. 

Již pravidelnými se staly besedy 
s dětmi ze základních škol a školek, 
jejichž obsahem byla citlivá témata 
dneška, jako je požívání alkoholic-
kých nápojů, užívání drog či tabáko-
vých výrobků, ale i  bezpečnost silnič-
ního provozu. 

Společně s Městskou policií Jihlava 
spolupracovali zdejší strážníci na pre-
ventivní prázdninové akci „Cyklista 
Vysočiny 2008“. Významným způso-
bem se podíleli i na zajištění bezpeč-

ného průběhu různých kulturních, 
sportovních, či společenských akcí, 
kde lze zmínit např. mezinárodní 
cyklistické závody Vysočina 2008, ly-
žařské závody Tour de SKI nebo no-
voměstské jarmarky. 

I když výsledky odpovídají roku 
loňskému, byly ovlivněny personální-
mi změnami a nemocností. Ukázalo 
se, že dlouhodobé absence význam-
ně narušují chod MP. Bylo proto roz-
hodnuto o posílení početního stavu z  
9 na 10 strážníků. Uvedeným posíle-
ním služby je rovněž sledován záměr 

zajistit denní službu o víkendech, ze-
jména o sobotách.  

V roce 2009 hodláme i nadále po-
kračovat v pořádání základních, bez-
platných kurzů výcviku psů, kde 
(mimo zimní období) zdarma účast-
níkům ukazujeme, jak mají psa cvi-
čit základním povelům a jaké návyky 
mu mají vštěpovat. 

Za využití dotací hodláme pokra-
čovat v rozšiřování kamerového syté-
mu. V tomto roce hodláme  kamery 
instalovat na ulicích Malá, Drobného 
a Školní.                              Petr Gregor

 .  
§ 50 proti majetku 30 3 16.500
§ 49 proti občanskému soužití 6 5x návrh. př. 500
§ 47 a § 48 proti veřejnému pořádku 71 1 11.400
§ 46/2 proti pořádku v územní samosprávě 79 0 9.600
§ 30 na úseku ochrany před alkoholismem... 13 0 4.500
§ 22 a § 46/1 přestupky v dopravě 996 11 217.900

Půlroční uzávěra na silnici I/19
Koncem dubna (termín upřesní denní tisk a stránky www.nmnm.cz) 

bude uzavřen  úsek silnice I/19 mezi kruhovým objezdem a odbočkou 
z této silnice do N. Města (kolem nemocnice). Po dobu přibližně šesti mě-
síců bude opravován most přes říčku Bobrůvku za kruhovým objezdem 
(směr Žďár n.S.). Čerpací stanice zůstane po dobu oprav  v provozu. Ob-
jízdné trasy po okolních komunikacích doporučí dopravní značení.

Schránka pro připomínky klientů 
Dne 30. března 2009 byla ve ves-

tibulu Městského úřadu Nové Měs-
to na Moravě instalována schránka 
na připomínky či náměty obča-
nů. Obdržené připomínky budou 
vyhodnocovány vedením měs-

ta s možností přijetí následných 
opatření směřujících k větší spo-
kojenosti občanů s poskytovaný-
mi službami. 

tajemník MěÚ,
 Nové Město na Moravě 

Kulturní dům  bude opravován v zimě
Rekonstrukce kulturního domu, 

na niž získalo N. Město dota-
ci z evropských fondů, začne až 
v podzimních měsících a potrvá 
přibližně půl roku. Ke kladům to-
hoto zimního termínu jistě patří 
výhodnější zimní cena za staveb-
ní práce, k nevýhodám pak fakt, že 
občané budou ochuzeni o tradiční 
divadelní a plesovou sezónu.

Rekonstrukce o celkovém fi-
nančním objemu 35  mil. Kč mimo 
jiné počítá s mírnou změnou pů-
dorysu - dostavba je plánována 
do dvora za budovou. Zajistí roz-
šíření vstupní haly a šatny,  oddě-
lení provozu restaurace  v případě, 
že nebude v sále žádný program. 
Z vinárny v 1. pochodí se stanou 

klubovny, které budou sloužit pro 
výuku, přednášky, osvětovou čin-
nost a mohou je využívat nezisko-
vé organizace i firmy.

Hlavního sálu, gobelínového sa-
lonku, přísálí a knihovny v 1. po-
schodí se rekonstrukce nedotkne. 

Dle slov ředitelky Novoměst-
ských kulturních zařízení Vlasty 
Soldánové  má být kulturní dům 
uzavřen dne 30. června. K tomu-
to datu přeruší provoz jak kultur-
ní dům, tak městská knihovna i re-
staurace. V letních měsících dojde 
k vyklízení budovy a přípravám na 
stavební práce. Předběžně je plá-
nováno znovuotevření kulturního 
domu k 15. dubnu 2010.

 EJK práci Městské policie patří i odchyt toulavých psů.

Jiří Brady převezme 
čestné občanství na podzim

Starostka města Zdeňka Mar-
ková se spolu s ředitelem Horác-
ké galerie domnívala, že vhodnou 
a slavnostní  příležitostí  k předá-
ní čestného občanství Jiřímu Bra-
dy by mohl být koncert kanadské 
sopranistky Melanie Gall, který se 
za přislíbené  účasti Jeho Excelen-
ce Michaela Calcotta,  velvyslance 
Kanady v České republice,  usku-
teční 25. dubna v Horácké galerii. 

Jiří Brady převzal informace 
o čestném občanství s potěšením, 
nicméně k nabízenému termínu 
25. dubna sdělil, že ve stejný čas se 
bude účastnit slavnostní premiéry 

filmu Haniččin kufřík v Kanadě.  
Tento film byl mimo jiné kanad-

skou televizní společností natá-
čen i v Novém Městě na Moravě, 
v I. základní škole, s dětmi věkem 
odpovídajícím věku  Hany Brady 
v době jejího odsunu do koncent-
račního tábora v Terezíně

Premiéra tohoto filmu je pro čes-
ké diváky plánována pravděpo-
dobně na listopad letošního roku 
a uskutečnila by se v novoměst-
ském kině.  Zároveň by při této 
slavnostní příležitosti  Jiří Bra-
dy přijal čestné občanství Nového 
Města na Moravě.                       EJ

přestupek 
počet

 případů
oznámení

správním org
blokových 
pokut v Kč



Srážky v Novém Městě na Moravě

Stalo se v pátek 27. dubna odpoledne. Řidič nákladního vozu zapomněl na 
Komenského náměstí odbočit. Na Vratislavově náměstí chtěl chybu napravit 
a otočit se. Dlažební kostky těžký nápor kol nevydržely.

Poškozená část dlažby byla opravena hned  počátkem dalšího týdne. Zby-
tečná práce vyšla na 8 až 10  tis. korun, město bude úhradu zaplacené část-
ky vymáhat po nepozorném řidiči.

Zvláštní vydání Novoměstska 
věnované  návrhům revitalizace parku, náměstí a dopravního termi-

nálu  se k občanům dostane pravděpodobně v měsíci květnu. V sou-
časné době je ve stádiu příprav a snaha o kvalitní prezentaci je mimo-
řádná.             Zdeňka Marková, starostka města

Dne 18. března se uskutečnila Valná 
hromada Občanského sdružení pod-
nikatelů Nové Město na Moravě. Byly 
na ní mimo jiné projednány změ-
ny stanov, plán činnosti,   komunál-
ní volby v roce 2009 i studie navrho-
vaných změn centra města.  Z bohaté  
diskuze pak vzešel návrh na usnesení. 
Součástí usnesení jsou i body: 

1. OSP se jako subjekt zúčast-
ní komunálních voleb v roce 2010.

Informace z Valné hromady 
Občanského sdružení

 podnikatelů Nové Město na Moravě
2. OSP bude podporovat zachování 
diagonály a stávajícího parku s od-
bornou údržbou na Vratislavově ná-
městí.  

Usnesení bylo jednomyslně odhla-
sováno.                                                 vb

Odbahnění rybníku Hlinné
Nové Město na Moravě získalo na odbahnění obecního rybníku v Hlin-

ném dotaci ve výši 90 % celkových  skutečně vynaložených nákladů. Od-
bahnění rybníku by mělo být zrealizováno v roce 2009.  V době vegetač-
ního klidu vykáceli členové Sboru dobrovolných hasičů Hlinné poškozené  
stromy v okolí rybníku. Bránily při vlastní realizaci tohoto projektu. Ká-
cení stromů vlastními silami šetří finanční prostředky z rozpočtu  určené 
pro místní část Hlinné. Za to hasičům patří poděkování.          Hana Janů

Městské jarmarky a slavnosti
Po loňské zkušenosti vnést do tra-

dičních jarmarků prvky lidových 
zvyků a  ozvláštnit je vhodným do-
bovým programem jsou podobné li-
dové a městské slavnosti plánovány 
i na letošní rok. Uspořádány budou 
i dva komerční jarmarky s klasickou 
nabídkou. Tyto komerční  jarmar-
ky jsou částí občanů odmítány, jinou 
částí však pro možnost levných ná-
kupů naopak vítány.
7. května (čtvrtek) - Jarní trhy (kla-
sické trhy doplněné zahrádkářskou 
nabídkou)
26. června (pátek) Nova Civitas 
(největší městská slavnost roku s tra-
dičním celodenním bohatým kul-
turním programem)

16. srpna (neděle) Pouťové rado-
vánky (kolotoče, houpačky, diva-
delní produkce, lidový jarmark)
konec srpna Slavnost medu aneb 
Sladké zakončení léta (dvouden-
ní městská slavnost, ve spolupráci 
se svazem včelařů) 
28. listopadu (sobota) Advent 
aneb Slavnostní rozsvícení vá-
nočního stromu (setkání obča-
nů na počátku Adventu, ve spolu-
práci s církvemi Českobratrskou 
evangelickou a Římskokatolic-
kou)
4. prosince (pátek) Mikulášský 
trh (komerční jarmark s pestrou 
nabídkou zboží, drobný kulturní 
program)

Rok leden únor  duben  srpen  listopad prosinec celkem 
1999 38,5 106,4 54,0 48,1 70,9 155,8 72,8 26,4 59,9 44,1 35,7 77,3 809,9 
2000 107,1 55,1 202,8 21,8 58,1 24,0 128,0 22,6 26,1 32,3 51,7 43,0 772,6 
2001 43,9 59,8 65,5 51,9 95,9 59,7 126,0 71,0 110,6 33,5 65,5 73,3 856,6 
2002 36,2 95,8 39,4 44,6 56,6 80,7 95,6 196,8 43,0 83,5 67,5 70,2 909,9 
2003 69,2 18,6 14,7 39,7 146,3 52,8 84,1 36,3 37,8 92,0 28,2 84,9 704,6 
2004 96,7 66,6 35,9 33,6 40,0 73,1 102,2 74,4 56,5 50,5 105,6 28,2 763,3 
2005 115,4 70,8 43,8 25,0 73,6 34,1 155,9 79,2 57,8 3,6 30,5 105,7 795,4 
2006 51,3 66,0 107,6 88,5 103,9 58,7 74,1 189,0 16,5 45,2 90,9 30,0 921,7 
2007 105,9 71,9 61,0 0,3 85,1 71,1 76,9 27,6 145,9 26,6 148,1 34,8 855,2 
2008 53,2 31,3 85,0 32,8 44,8 65,8 145,0 87,9 53,3 30,3 74,8 35,3 739,5 

Více jak deset roků se zabý-
vám sledováním atmosférických 
jevů v Novém Městě na Mora-
vě pro Český hydrometeorologic-
ký ústav. Sledování spočívá přede-
vším v měření srážek všeho druhu, 
dále pak bouře, mlhy, vítr, v zimě 
množství sněhu, případně množ-
ství vody ve sněhu na jeden metr 
čtverečný. Pro zajímavost jsem 
zpracoval tabulku srážek za po-

sledních deset roků podle jednot-
livých měsíců. Měření se provádí 
denně, jedenkrát za 24 hodin vždy 
ráno. V zimě se měří výška sněho-
vé pokrývky a roztátý sníh v měří-
cím zařízení. V zimě se dále měří 
jedenkrát za týden množství vody 
z jednoho plošného metru. Ten-
to údaj bývá v některém kritickém 
období velmi sledovaný pro případ 
předpovědi povodní v níže polože-

ných oblastech povodí. 
V březnu roku 2006 bylo napří-

klad množství vody na jeden metr 
207 litrů.

Veškeré měření se provádí ma-
nuálně, to je: sníh metrem, voda 
kalibrovanou měrnou nádobou. 
Ještě jedna zajímavost. V posled-
ních třech letech je umístěna v na-
ší zahradě automatická měrná sta-
nice, která přenáší po desetinách 

milimetrů srážky v létě i v zimě 
do Brna na hydrometeorologický 
ústav a ten online údaje přenáší na 
internet. 

V posledních letech se v létě čas-
to obáváme přívalových dešťů. Za 
zmiňované období nastal tento jev 
i u nás několikrát. Nejvíce však 
napršelo za 24 hodin 3. července 
2008, a to 65 litrů na metr čtvereč-
ný.                          Oldřich Pojezný

Vydání Novoměstska č. 8/2009 
je plánováno za tři týdny, 
k datu 30. dubna
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 Názory zastupitelů: Kraj pomůže Novému Městu

Dvakrát měř, jednou řež
Vedení novoměstské radnice vzbu-

dilo mezi občany vlnu emocí prezen-
tací projektu na rekonstrukci náměs-
tí. Loni padlo bleskové rozhodnutí 
o vykácení stromů a jejich nahraze-
ní mladými stromy. Letos se projed-
nává plán na celkovou rekonstruk-
ci, který v jedné ze svých verzí počítá 
s vykácením loni zasazených stromů. 
Nelze se divit, že leckdo může mít po-
cit, že by šlo celý proces plánovat lépe.  
Rád bych proto vyjádřil svůj názor na 
přípravu podobných projektů. Mys-
lím si, že bychom vždy měli vycházet 

z několika zásad:
1. V době ekonomické krize se sni-

žují příjmy veřejných rozpočtů, 
včetně příjmů města. Proto je tře-
ba investice dobře zvážit a směřo-
vat zejména do rozvojových pro-
jektů.

2. V zájmu obyvatel je třeba upřed-
nostnit infrastrukturní investice, 
které zajistí rozvoj města a regio-
nu.

3. Tzv. „estetické“ investice bychom 
měli provádět ve vazbě na inves-
tice, které jsou potřebné z hledis-

ka funkčnosti. (změny vzhledu ná-
městí je dobré provádět například 
v souvislosti s výměnou kanaliza-
ce, vodovodu a podobně).

4. Měli bychom mít jasno v tom, 
proč nám nevyhovuje současný 
stav:  Co nám na náměstí chybí? 
Nelíbí se nám? Je řešeno špatně? Je 
něco potřeba zlepšit?

5. Samospráva je odpovědná za za-
jištění podmínek pro rozvoj pod-
nikání, kultury a obecně života ve 
městě. K tomu dostala od občanů 
mandát. Estetické cítění ve volbách 
nevyhrajete, proto je dobré dát na 
názor odborníků.

6. Projekty by měly být koordinová-

ny s potřebami a investicemi pod-
nikatelského sektoru. Tím se šetří 
veřejné prostředky a zvyšuje uži-
tečnost investice.

7.  Jakékoli změny by měly být pro-
váděny s pokorou a úctou k našim 
předkům a k přírodě.

Věřím, že pokud budeme postupo-
vat s rozumem a rozvahou, pak obča-
né plánované změny přijmou za své. 
Čekají nás těžké časy, i v našem měs-
tě už končí provoz některé podniky. 
Město by mělo svými kroky přispět 
k tomu, abychom dokázali čelit ne-
příjemnostem, které krize přináší.

Michal Šmarda, 
zastupitel města za ČSSD

Nové Město na Moravě potřebu-
je rozumné a účelné investice. Roz-
sáhlejší projekty však není možné 
plně financovat z vlastních zdro-
jů. Proto je třeba využít všech mož-
ností k získání financí ze státního 
rozpočtu, rozpočtu kraje i z evrop-
ských fondů. Mám řadu zásadních 
připomínek k projektu regecent-
ra. Dnes je zřejmé, že vedení města 
definitivně odmítlo projekt racio-
nálně měnit a přistoupit na úspor-
né varianty. Stojíme tak dnes před 
čtyřsetmilionovou investicí, což je 
pro rozpočet města ohromná zá-

těž na dlouhá léta. Přes všechny 
své výhrady jsme se proto s kolegy 
z ČSSD rozhodli využít všech mož-
ností, abychom pomohli evropské 
peníze na projekt získat. Zdá se tak, 
že Regionální rada soudržnosti ve-
dená Michalem Haškem by moh-
la novoměstský projekt podpořit. 
To však neznamená, že po případ-
ném rozhodnutí o přidělení dotace 
nebudeme opět usilovat o co mož-
ná nejefektivnější využití prostřed-
ků a minimalizaci budoucích pro-
vozních nákladů.

Snažíme se také působit na Radu 

kraje Vysočina v zájmu důležitých 
investic potřebných v našem měs-
tě. Rádi bychom přispěli k tomu, 
aby kraj začal s opravou komunika-
ce na Žďárské ulici. Na základě dis-
kuzí s náměstkem hejtmana Libo-
rem Jouklem mám pocit, že se nám 
to může podařit. Mezi dlouhodo-
bé hříchy krajských politiků patří 
také chátrající budovy zámku. Špat-
ný stav části zámeckého areálu, kte-
rý je majetkem kraje Vysočina, je 
velkou ostudou. Radní pro kulturu 
Tomáš Škaryd nám již přislíbil, že 
se bude tomuto problému věnovat. 

Vždyť zchátralé budovy přitom tvo-
ří přímo vstupní bránu do města. 

Pevně věřím, že se nám v budouc-
nu podaří přemluvit ke spolupráci 
i vedení novoměstské radnice. K to-
mu je však třeba stále znovu pečlivě 
vysvětlovat, že různé názory nemu-
sejí znamenat nepřátelství a opozič-
ní kritika není důvodem ke vzteku 
a zatvrzelosti. Myslím si, že nako-
nec všichni pochopíme, že nás spo-
juje společný zájem na rozvoji na-
šeho města.

Jaroslav Lempera, 
zastupitel města za ČSSD

Zamyšlení nad strategickým plánováním a děním v Nové Městě
Dění v Novém Městě a jeho roz-

voj se snažím sledovat i nyní, když 
v něm prakticky nežiji. Nejčastě-
ji mi jako zdroj informací slouží 
webové stránky města a zpravodaj 
Novoměstsko. Při čtení některých 
příspěvků občas třeštím oči, proto-
že nevím, zda prezentované texty 
odpovídají skutečnému dění a po-
stojům vedení města nebo jsou 
pouze někdy nešikovně zkomole-
ny jejich autory. Naposledy se tak 
stalo při čtení článku paní Jaškové 
z názvem: Potřebná strategie a vi-
ze, ale zároveň velké překvapení 
(Novoměstsko č. 5, 2009).

Ve výše uvedeném článku mě 
zarazilo referování o přípravách 
přemístění autobusového nádra-
ží v souvislosti se schvalováním 
Strategického plánu. Ve zveřej-
něné Strategii města i jeho analy-
tické části jsem nenašel ani slovo 
o nutnosti či výhodnosti takové-
ho kroku. Nechápu princip spo-
jení tvorby strategického plánu 
a architektonicko-urbanistických 
studií, ke všemu když Architek-
tonický atelier K+K není schopen 
nebo ochoten přemýšlet o důsled-
cích svých návrhů, nebo toto za-
dání snad vzešlo z radnice? Při-
pomíná mi to pohádku o tom, jak 
pejsek s kočičkou pekli dort – smí-
chali všechno a pak se to nedalo 
jíst, takový nepovedený Eintopf.

 Strategický plán je skvělou po-
můckou pro rozumné a koordi-
nované rozhodování a tím snad 
i efektní vynakládání veřejných 
financí, které přináší obyvatelům 
města největší užitek. Na strate-
gickém plánování je také úžasná 
jeho multidisciplinárnost, že zá-
klady vychází z pojetí strategic-
kého plánování jako vědy či tech-
nického oboru, tj. používá jejich 
silné nástroje – umí kvantifikovat, 
modelovat a měřit; že příliš emo-
cí bývá překážkou; že k vytvoře-
ní strategie nepotřebujete toliko 
akademických titulů jako zdravé-
ho rozumu. 

Proto si myslím, že metodicky 
správnější je vzít na zpracovanou 
studii přemístění autobusového 
nádraží Strategický plán jako po-
můcku pro dobré rozhodování 
o rozvoji a investicích, modelo-
vat dopady takového kroku a čis-
tě bez emocí posoudit jeho efek-
tivitu. 

Mimochodem přemístění auto-
busového nádraží se dotýká všech 
čtyř strategických cílů a v žád-
ném z nich by nedošlo ke zlepše-
ní současného stavu, naopak při-
náší spoustu rizik: ad A. Zvýšení 
kvality života (prodloužení tras 
autobusů k novému nádraží po-
vede zbytečně k nárůstu intenzity 
dopravy – jedna z hrozeb defino-

vaných ve SWOT analýze – a tím 
ke snížení bezpečnosti pěších, za-
tížení životního prostředí), ad B. 
Zkvalitnění technické a dopravní  
infrastruktury (převážná většina 
cestujících bude mít dál na auto-
bus, případně se budou těsnit na 
nově vzniklé autobusové zastáv-
ce, na zastávkách nebudou existo-
vat základní služby, které jsou ob-
saženy na nádraží), ad C. Podpora 
rozvoje cestovního ruchu (cestují-
cí-turisté uvidí okolí železničního 
nádraží, ale už nemusí chodit do 
„města“), ad D. Zkvalitnění pod-
nikatelského prostředí a lidských 
zdrojů (odliv denních cestujících 

– žáků škol, dojíždějících zaměst-
nanců procházejících přes náměs-
tí na dnešní autobusové nádraží 
pocítí živnostníci nabízející služ-
by na náměstí). Zkrátka, dneš-
ní poloha autobusového nádraží 
je dobrá a je zbytečné vynakládat 
prostředky na jeho přemístění, 
efektivnější je investovat do zkva-
litnění jeho stávající nevzhledné 
podoby. 

Přeji vedení města, aby se nau-
čilo používat nástroj zvaný Stra-
tegický plán a stalo se lepším 
hospodářem dříve, než stihne při-
jmout špatné rozhodnutí. 

Ing. Arch. Petr Topolovský
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Zdravý životní styl
Dne 9. března proběhl již 3. roč-

ník našeho ekologického projektu 
„Zdravý životní styl“ žáků 9. roční-
ků. Žáci pracovali na tomto projek-
tu již od února ve spolupráci s uči-
teli a především ve svém volném 
čase. Letošní ročník zahrnoval již 
tradičně 6 témat, kterými pro tento 
rok byly: voda, volný čas, prostředí 
školy, odívání, sport a anketa.

Žáci, kteří si vybrali téma VODA, 
se věnovali problematice odpad-
ních vod, seznamovali se s technolo-
gií čistíren apod. Dále se zaměřili na 
správný pitný režim a kvalitu vody.

Téma VOLNÝ ČAS v sobě ukrý-
valo výrobu stolních a společen-
ských her. Žáci vyrobili tři hry des-
kové a jednu hru karetní. Tyto hry 
budou ponechány k dispozici ve 
třídách pro další využívání ve vol-
ném čase o přestávkách.

Skupinky žáků, kteří si zvolili 
téma PROSTŘEDÍ ŠKOLY, se po-
kusily navrhnout různá řešení pro 
využití školního dvoru. Své návrhy 
představily formou modelů, náčrtů 
a fotografií, včetně nezbytného fi-
nančního rozpočtu.

ODÍVÁNÍ, již tradičně, vycháze-
lo z různých stylů oblečení a vyu-
žití odpadního materiálu pro vý-
robu oděvů. 

SPORT byl zastoupen fotbalem, 
hokejem, vtipnou scénkou jsme 
byli zasvěceni do historie a sou-
časnosti běžeckého lyžování, lu-
kostřelba pak byla jen pomyslnou 
třešničkou na dortu.

V minulých dnech a týdnech 
jste se mohli ve svém okolí setkat 
se žáky, kteří na vás vyzvídali nej-
různější otázky. Tak třeba: „Tří-
díte odpad?“ „Kouříte? „Použí-
váte úsporné žárovky?“ Tito žáci 

si zvolili za téma ANKETU. Vý-
zkum prováděli jak v naší škole, 
tak i v ulicích našeho města a při-
lehlých obcí. Výsledky šetření pak 
zpracovávali a vyhodnocovali do 
grafů.

Žáci si během tohoto projek-
tu osvojí spoustu nových doved-
ností, spolupracují nejen spolu 
navzájem, ale také s rodiči, veřej-
ností a vyzkouší si při svých pre-
zentacích obhájit svůj názor, svou 
práci, před vedením školy, učiteli 
a více než devadesáti spolužáky.

Mgr . Martina Janíčková, 
učitelka 1. ZŠ  

V letošním roce se naše škola zapojila do mezinárodního programu EKO-
ŠKOLA a právě do této činnosti zapadla práce žáků 9. ročníků 1. základní 
školy.

Žáci svoje projekty obhajovali před svými pozornými i otravnými spolužá-
ky po tři vyučovací hodiny. Všechny práce byly sice poučné, ale někdy bohu-
žel až příliš dlouhé nebo složité. V tomto případě nastražené uši poslouchajíce 
monotónní řeč dávaly povel unaveným očím, aby se začaly pomalu klížit.

Většinou se však prezentovalo svižně, poutavě, sem tam i originálně. 
A právě v těchto chvílích zvědavost zvítězila nad otupělostí a vtipné scén-
ky či vtipné hlášky, které si dodnes ve třídě opakujeme, se staly nezapome-
nutelnými.

Ráda bych, aby také díky naší zásluze 1. ZŠ vyhrála mezinárodní titul EKO-
ŠKOLA.                                                    Lída Rolinková žákyně 9.C 1. ZŠ

Čtvrtá  kola zimní ligy
Starší přípravky

V sobotu 14. března se dostala 
zimní liga do svého finále. Probě-
hl poslední turnaj a na jeho konci 
poslední rozdělení bodů za umís-
tění do celkové tabulky. Tentokrát 
dvojnásobek bodů.

Turnaj probíhal dle obvyklého 
scénáře, bohužel jsme za SFK Vr-
chovina z důvodu velké marod-
ky sestavili pouze jedno mužstvo. 
V sestavě chyběli stabilní hráči na-
šeho „A“ mužstva, ale náš tým se 
s tím vypořádal se ctí a v turna-
ji zvítězil. Chlapci potvrdili svoje 
postavení v zimní lize a ukázali, že 
jejich fotbalové schopnosti jsou na 
velmi dobré úrovni.

Konečné pořadí týmů v ZL: 1. 
SFK Vrchovina „A“ 29 bodů, 2. SK 
Bystřice n. P. 23 bodů; 3. TJ Nová 
Ves 29 bodů; 4. Spartak Velká Bí-
teš 14 bodů, 5. Baník Dolní Rožín-
ka 12 bodů, 6.SFK Vrchovina „B“ 8 

bodů (výsledek našeho týmu ovliv-
nila neúčast ve dvou turnajích) 

V závěru bych chtěl poděkovat 
všem, kteří se podíleli na pořádá-
ní letošního ročníku ZL, jmenovitě 
zejména panu Ing. Františku Laš-
tovičkovi.

Mladší přípravky
Čtvrté finálové kolo ZL přípra-

vek mladších se odehrálo v neděli 
15. března. SFK Vrchovina nasadi-
la do turnaje opět dvě mužstva, ale 
tentokrát velmi oslabená. Obě naše 
mužstva měla na střídání pouze 1 
chlapce „A“ , 2 chlapce „B“, což se 
projevilo i na výsledcích. Zejmé-
na „B“ se nedokázalo vypořádat se 
změnou brankáře.

Naše „A“ se v turnaji umístilo na 
druhém místě. O umístění rozhod-
la jedna vstřelená branka Bystři-
ce, navíc ve vzájemných zápasech. 
Mrzelo nás to, protože tato bran-

ka nás nakonec odsunula na druhé 
místo i v celkovém pořadí.

Benjamínci soustředění v „B“ 
mužstvu se umístili na místě po-
sledním, ale i oni nás opět přesvěd-
čili o své výkonnosti. V zápasech 
proti soupeřům starším a fyzic-
ky vyspělejším ukázali, že fotbalo-
vě jsou na tom dobře a své zápasy 
prohráli až v závěrech.

Konečné pořadí týmů v ZL:           
1. SK Bystřice n. P. 16 bodů, 2. SFK 
Vrchovina „A“ 16 bodů (hodnotí-
cím kriteriem při rovnosti bodů 
je umístění v posledním turnaji), 
3. Spartak Velká Bíteš 13 bodů, 4. 
SFK Vrchovina „B“ 5 bodů

ZL mladší přípravky, byla zajíma-
vá a nerozhodnutá až do posled-
ních zápasů. Děti odcházely spo-
kojené a co více si můžeme přát.

za kolektiv trenérů 
René Horákovský

MČR v přespolním běhu - další 2 medaile pro atlety TJ! 
V sobotu 21. března  se v Kdy-

ni konalo mistrovství ČR v přes-
polním běhu všech kategorií. Běž-
ci z TJ N. Město opět prokázali, že 
patří k nejlepším v republice a při-
vezli domů další medaile. Stříbr-
nou Lukáš Kourek v kategorii vy-
trvalců do 22 let a byla to jeho 
jubilejní medaile z MČR. Na čle-
nité trati mu tentokráte nevadi-
ly ani výběhy kopců a prokázal, že 

patří mezi velké vytrvalecké na-
děje.  Druhý cenný kov byl bron-
zový a získala ho nečekaně nová 
akvizice Marie Miličková v závo-
dě dorostenek na 3 km. Porazila 
řadu kvalitních soupeřek a i ona 
má před sebou dobrou budouc-
nost. V běhu dorostenek také vý-
razně zabodovala Helena Tlus-
tá, která byla na 6. místě. U ní se 
projevila pauza zaviněná nemocí. 

14. zde ještě byla Radka Janou-
šová. Další umístění ostatních 
zástupců TJ:  7. - Petr Vitner 
v běhu juniorů, 13. - Lucie Mar-
šánová v závodě juniorek, 14. - 
Lukáš Dostál v kategorii doros-
tenců a 19. - Jiří Šacl mezi žáky. 
Mistrovství potvrdilo vynikající 
úroveň atletů TJ a jen se můžeme 
těšit na další závody a dráhovou 
sezonu.                               Hubáček

Poslední závody 
lyžařské sezóny

V sobotu 21. 3. 2009 byly v are-
álu SK N. Město  uspořádány zá-
vody pro pořadatele - rozhodčí, 
traťaře, mazače, sekretariát - zkrát-
ka pro všechny, kteří nejenom v zi-
mě, ale po celý rok zajišťují pořádá-
ní různých závodů v tomto areálu. 
Závod se uskutečnil za krásného 
jarního slunečného dne a zúčast-
nilo se ho 27 mužů a 2 ženy. Sou-
částí závodu byl běh na 4 km na 
tratích, které byly perfektně při-
praveny, jako by se jel Světový po-
hár, a střelba z malorážky. Všich-
ni tak měli možnost si vyzkoušet 
„nástrahy“ biatlonového závodu. 
O tom, že brali všichni závod zce-
la vážně, svědčí i to, že se před zá-
vodem v mazací buňce udělova-
ly rady co namazat, trénovala se 
střelba - jen aby výsledky byly co 
nejlepší. Škoda, že se na start neod-
vážilo více mužů i žen, ale protože 
se jel první ročník, bude to příště 
určitě lepší.  Závody udělaly pěk-
nou „tečku“ za náročnou závodní 
zimní sezónou v areálu Sportov-
ního klubu, kde všichni pořadate-
lé tráví od Štěpánských závodů až 
do jara veškeré víkendy. Za to jim 
patří velký dík.     vb

Aerobik team NMnM bude 
reprezentovat na MČR

Dne 22. března se v Hradci Krá-
lové konala jedna ze soutěží po-
stupového aerobic master classu. 
Umístění v první patnáctce zajistí 
závodníkovi postup na Mistrovství 
ČR v soutěži jednotlivců v Praze 
31. května. 

Náš team, DDM Klubíčko i N. 
Město reprezentovaly Tereza Mi-
kešová, Lucie Kosourová a Alena 
Hlaváčová. Tereza skončila na 10.-
15. místě, Lucie v obrovské konku-
renci bezmála 90 závodnic na 6. 
místě a Alena postoupila do semi-
finálové třicítky.

Týden na to 29. března v Jihla-
vě proběhlo postupové kolo Miss 
aerobik 2009. Z našeho teamu na 
Miss České republiky postoupi-
la všechna tři zmiňovaná děvčata 
a Lucie Kosourová se umístila do-
konce na 2. místě a získala tak prv-
ní neoficiální titul 1. viceminimiss 
aerobik Vysočiny pro rok 2009.

Aerobic team

Na snímku nejstarší  účastník zá-
vodu a vítězky dámské kategorie.
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MALBY - NÁTĚRY
Roman Neděla

provádíme malby interiérů,
nátěry fasád, střech, oken,

radiátorů, zárubní atd.
tel. 604 424 068

Výzva zahrádkářům:
ZO Český zahrádkářský svaz N. Město vyzývá členy - nájemce v zahrád-

kářských koloniích Svárov - lom, Bezděkov II a Pusták k podepsání no-
vých nájemních smluv. A to dne 23. 4., v době od 15 do 17 hod. v klubov-
ně č. 1 (1. poschodí).

INZERCE
• Prodám  dvě dětské cyklistic-
ké helmy za 100 Kč a 50 Kč, tel. 
728 473 138, 566 615 316
• Prodám pro nemoc jízdní kolo 
kompletně vybavené, přehazovač-
ka na 3 kolečka za 500 Kč, dále 2 
kg plynovou bombu za 400 Kč 

(nyní v obchodě 720 Kč) volejte na 
608 051 545 nebo 776 378 305
• Koupím menší byt nebo 2+1 
v NM, tel. 732 740 729
• Nabízím pronájem 1+1 v RD, 
tel. 566 615 059

Zájemci o garáž
„pod Agrem“ v NMNM

•  výstavba svépomocí, 
nebo dodavatelsky 

•  možný i pronájem

info na: 774 998 464

Stomatologická pohotovostní služba
Ošetření je poskytováno v době 9 – 12 hod. 
11. 4. MUDr. Hrašková, poliklinika ZR, 12. 4. MUDr. Špárníková, Kři-
žanov, 13. 4. MUDr. Dvořák, V. Losenice, 18. 4. MUDr. Filla, V. Meziříčí, 
19. 4. MUDr. Peňázová, NM, 25. 4. MUDr. Jelíková, V. Bíteš, 26. 4. MUDr. 
Vránová, Bystřice n. P., 1. 5. MUDr. Janoušková, V. Meziříčí, 2. 5. MUDr. 
Chytrá, NM. 
Aktuální změny je možno najít na internetových stránkách novoměstské 
nemocnice (www.nnm.cz)

Výbor MO SON v Novém Městě na Moravě zasedá 
každý první čtvrtek v měsíci, vždy od 18:30 hodin v kulturním 
domě NM (I. patro - čítárna knihovny). Všichni členové Sdruže-
ní pro ochranu nájemníků, ale i nečleni se mohou v tomto čase ob-
rátit se svými připomínkami a stížnostmi, které je možno ře-
šit s právní poradnou (renomovaní právníci na bytové právo) SON.
Roman Wolker, místopředseda MO SON.

PODOLÍ 2009-SOUTĚŽ
Milí táborníci, chcete se zúčastnit letošního táboření s Gohiralem v ter-

mínu 26. 7. až 8. 8. a nezaplatit za něj ani korunu? Stačí málo.
Čtěte příštích několik čísel Novoměstska a na jeho stránkách najdete 

otázky pod označením Podolí 2009 – soutěž. Na otázky správně odpoví-
dejte a s poslední otázkou najdete i instrukce, kam správné odpovědi do-
nést nebo poslat. Uvažte, kolik bývá účastníků tábora, a jak vysoké jsou 
vaše šance, že budete vylosováni. Jsou nesrovnatelně vyšší než v jakýchko-
li loteriích. Výherce jistě najde prázdninové využití ušetřených peněz

A teď už první otázka:  V blízkosti  tábora stojí zvláštní strom. Jaké 
zvíře připomíná?

Běh Korunou za korunu – 10. ročník
Z výsledků:
Žákyně 00 a ml 800m: 1. Slonko-
vá Marta 01 NM 2:51; 2. Šimůnko-
vá Tereza 00 HB 2:57 
Žákyně 98-99 800m: 1. Jančíková 
Karolina 98 NM.2:43; 2. Pulgreto-
vá Kateřina 99 NM 2:45
Žákyně 96-97 800m: 1. Husáková 
Markéta 96 LEDEC 2:36; 2. Šimán-
ková Klára 96 HB 2:49
Žákyně 94-95 1600 m: 1. Berán-
ková Zuzana 95 HB 5:42; 2. Duf-
ková Renáta 94 NM 6:30
Dorostenky 92-93 1600m: 1. No-
váková Lada 93 HB 5:03 traťový re-

kord; 2. Miličková Marie 92 NM 
5:18 
Ženy 91 a st. 1600m: 1. Maršá-
nová Lucie 90 NM 5:33; 2. Vášová 
Radka 91 NM 5:44 
Žáci 00 a ml 800m: 1. Závrský Hy-
nek 00 LEDEC 2:57; 2. Beneš Jan 
02 NM 3:29
Žáci 98-99 800m: 1. Novák Jakub 
99 HB 2:48; 2. Veleta Richard 98 
LEDEC 2:49
Žáci 96-97 800m: 1. Beneš Viktor 
96 NM 2:23; 2. Šimeček Tomáš 96 
VELLOS 2:25
Žáci 94-95 1600m: 1. Šacl Jiří 94 NM 

5:10; 2. Kyus Michal 95 VELME 5:29
Dorostenci 92-93 3200m: 1. Holá-
nek Petr 92 VELME 9:46; 2. Dostál 
Lukáš 93 NM 9:51
Veteráni 3200m: 1. Pohanka Jiří 
62 POHLE 11:27; 2. Šimeček To-
máš 66 VELLO 12:38 
Junioři a muži 3200m: 1. Kourek 
Lukáš 88 NM 8:46 traťový rekord; 
2. Vitner Petr 90 NM 8:55

Výkup kovového
odpadu a druhotných 

surovin

Provozovna Soškova
směr Pohledec

Zahájení jarního
výkupu, otevřeno i
v sobotu, možnost

odvozu.

Tel. 603 254 154

nový ceník

1/16

68,5 x 43,75

700 Kč

MD&S
Mrazírenská doprava a servis, s.r.o.
Petrovická 861, 592 31, Nové Město na Moravě

e-mail-mdstransport@seznam.cz
tel: +420 774 371 200

ceník repasovaných pneu (osobní)
Continental a Michelin
platný od 1. ledna 2009

Roměr Cena včetně DPH Cena při 
odběru 4ks

165 R 13         PP 579,00 Kč

155/70 R13    PP 539,00 Kč

165/70 R13    PP 539,00 Kč 2080,00 Kč

175/70 R 13   PP 630,00 Kč 2460,00 Kč

155 R 14        PP 579,00 Kč

165/70 R 14   PP 669,00 Kč 2 800,00 Kč

185/60 R 14   PP 720,00 Kč

175/65 R 14   PP 669,00 Kč

185/65 R 14   PP 765,00 Kč

195/65 R 14   PP 799,00 Kč

Prodejna „G“
Vratislavovo náměstí 10
Nové Město na Moravě

pro Vás připravila
vedle stálého širokého

sortimentu zboží
mimořádnou

Velikonoční akci
Od  10.dubna 2009
v prodeji porcelánu.

Až 50% sleva na vybrané
druhy „Cibuláku“.

nový ceník
20 x 43,75
250 Kč
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KVĚTINOVÝ RÁJ 
Renata Komínková 

Budovatelů 1483
Nové Město na Moravě 

nabízí široký sortiment
� řezaných květin
� hrnkových rostlin
� dárkových a dekoračních
 předmětů
vazba
◆ svatební
◆ příležitostní
◆ NOVĚ POHŘEBNÍ

pracovní doba 
 po-čt 8,30 -12,00 13,00 - 17,00
 pá  8,30 - 17,00
 so  8,30 - 11,30

Těšíme se na Vaši návštěvu
tel. 721 829 742,  733 648 215

ŽALUZIE
vertikální, horizontální

těsnění oken a dveří
sítě proti hmyzu

Milan Polanský
Maršovice 73

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

Truhlářství
výroba dveří z masivu i lamina

plovoucí podlahy Parador
a veškeré jiné truhlářské práce

tel. 777 225 038

STAREDO s.r.o.
Maršovská 1358, Nové Město na Moravě 592 31

 pozemní stavby dopravní stavby
 rekonstrukce staveb recyklace stavebních sutí
 zemní práce demolice
 bytová jádra nákladní doprava

 sádrokartony

Kontakty: Mobil:  602 759 575
Tel./fax: 566 522 954 724 143 323                               

Občerstvení u zámku
(směr z náměstí k bus nádraží)

široký výběr rychlých jídel a nápojů
otevírací doba:

po - pá  9,30 - 17,00 hod.
!!páteční noční prodej!!

22,30 - 3,30 hod.

Občerstvení pod kaštanem
(Vratislavovo nám. - park)

párek v rohlíku - hranolky - langoš - 
sýr v bulce - bramborák

- hamburger - atd.
po - pá  10,00 - 17,30 hod.

při předložení tohoto inzerátu 
sleva 20%, platí neomezeně

tel./fax: 566 615 270

SLET ČARODĚJNIC
30. DUBNA SE BLÍŽÍ

• nosy, paruky, klobouky, košťata aj.
• čarodějnice od 16 Kč chechtací
• ZÁBAVNÁ PYROTECHNIKA
• kelímky, tácky, grilovací misky
• podpalovače, louče, lampiony

Máme stovky drobných sladkostí
za ceny od 0,50 Kč za kus

STAVEBNÍ SPOŘITELNA
HYPOTEČNÍ BANKA
ŽIVOTNÍ A MAJETKOVÁ POJ.
přijme finančního poradce pro zastoupení  oblasti Novoměstsko
Na nic nečekejte a pište na:  nadezda.kucerova@obchod.wuestenrot.cz

VZORKOVÁ PRODEJNA
KRUCEMBURK
tel. 569 698 705
Otevřeno: PO - ST 9.00 - 16.00
 ČT - PÁ 9.00 - 18.00
 SO 8.00 - 11.00

95 % zboží k okamžitému odběru!!!

www.MONTERO.czwww.MONTERO.cz

široký sortiment
nábytku – masiv
dýha, lamino

dětské a obývací
pokoje, ložnice, 
matrace

kancelářský
a hotelový nábytek,
nábytek pro penziony

55 let tradice výroby nábytku

intermont@intermont-nabytek.cz
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ČAS  JSOU  PENÍZE

www.pujcime-penize.webgarden.cz

Nabízím domácí práci
info za SMS s Vaší adresou 

na tel. 605 960 328

TV RADIO SERVIS PRODEJ
Soškova 212, Nové Město na Moravě, za hotelem „Musil“

tel.: 606 585 283
provádí opravy:
televizorů, rádií, videa
montáž antén a satelitů:

1 až 500 účastníků 15 českých 
a slovenských programů
BEZ DALŠÍCH POPLATKŮ

úprava  antén na digitální příjem

STAREDO s.r.o.
Maršovská 1358, Nové Město na Moravě 592 31

progresivní stavební firma
přijme do svých řad

zedníky na HPP
zednické party na živnostenský list

Nástup možný dle dohody.
Kontakt: tel. 602 759 575

724 143 323

INZERCE
• Prodám zahradu v lokalitě Svárov, 
tel. 736 214 305
• Prodám protipožární dveře, ořech 
P 80 cm, buk L 80 cm, nové, výrobce 
Solodoor, tel. 776 119 883
• Prodám Barbie dům: výška 150 
cm, šířka 115 cm, hloubka 35 cm, 
váha 25 - 30 kg.  V domě jsou 3 po-

koje, koupelna, kuchyň, 2 balkony. 
Ve všech místnostech je nábytek. 
Cena 1200 Kč, tel., 790 401 649
• Prodám brambory konzumní          
1 kg/4Kč. Dále  el. ruční sekačku š. 
40 cm, sběrný koš 15 l, cena 600 Kč, 
tel. 739 728 124
• Pronajmu zahrádku s chatkou na 
Svárově,  prozatím na tuto sezo-
nu,  za symbolickou cenu nebo jen 

údržbu. Pouze solidním lidem tře-
ba s dětmi. Kontakt pouze SMS na 
+447 510 767 550. Cena SMS je stej-
ná jako do CZ sítí. Žiju ve Velké Bri-
tánii, ale jezdím pravidelně domů.
• Prodám starší plynový sporák 
MORA s horkovzdušnou trou-
bou, el. zapalováním. Velmi pěk-
ný, cena 1000 Kč, tel. 728 473 138, 
566 615 316
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Neustadt Westerwald

Německo, Porýní-Falc

Počet obyvatel: 750
www.rennerod.de/gemeinden/neu-

stadt_westerwald/index.html

Obec je položena na úpatí kopce Salzbur-
ger Kopf na náhorní plošině Hoher Wester-
wald v nadmořské výšce 500 m. První písem-
ná zmínka se objevuje v pramenech již v roce 
879. 

Ze správního hlediska náleží  Neustadt Wes-
terwald ke svazku obcí Rennerod. 

Z obce se naskýtá pěkný pohled na nejvyšší 
vrcholky pohoří Westerwald, z nichž většina je 
vulkanického původu. Zalesněná náhorní plo-
šina Hoher Westerwald je ideálním místem jak 
pro zimní sporty, tak i pro pěší výlety po ne-
spočetných zpevněných turistických cestách. 

Foto naho-
ře a vlevo: Ze 
závodů Koru-
nou za korunu 
dne 5. dubna - 
start kategorie 
mladších žáků, 
hlavní organi-
zátor závodů 
Petr Hubáček 
a vítězka kate-
gorie nejmlad-
ších žákyní 
Karolína Jančí-
ková. Výsledky 
závodů přiná-
šíme na stra-
ně 8. Foto vle-
vo uprostřed: 
Jaro se letos 
hodně  louda-
lo a dlouho nás 
„hřála“ jen slu-
níčka kvetou-
cích talovínů. 
Za skutečným 
sluncem vylét-
ly počátkem 
dubna  i vče-
ly. Foto dole: 
M a r a c a i b o 
volá... K textu 
na  str. 3.
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