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Novoměstsko

Investice na území města v roce 2009
Sluníčko, které probouzí přírodu, 

nám připomíná, že doba investič-
ních akcí se již brzy rozběhne v pl-
ném tempu. Lehce nás omezí roz-
kopané silnice či chodníky nebo 
uzavřený provoz, ale věřím, že vý-
sledek bude příznivý. Město zase o 
něco zkrásní.  Čekají nás investice 
soukromé, města, kraje i státu. 

Které  konkrétně? Již nyní ne-
můžeme přehlédnout opravu silni-
ce  mezi Novým Městem a Žďárem 
nad Sázavou, která by měla hodně 
negativně zasáhnout zejména uli-
ci Žďárskou, po které je plánová-
na objízdná trasa. Ta bude směro-
vána i přes Petrovice a Slavkovice. 
Město však zatím nedalo souhlas s 
objízdnými trasami. Jako podmín-
ku si stanovilo písemnou dohodu o 
opravě komunikací. Ulice Žďárská 
je dlouhodobě ve velmi špatném 
stavu a  kraj Vysočina ji zatím nemá 
v plánu oprav zařazenu přes opako-
vanou urgenci představitelů měs-
ta.  Pokud nebude závazně slíbe-
na její oprava, nedá město k vedení 
objízdné trasy souhlas a plánovaná 
oprava mostu by tak musela být re-

alizována za provozu.  V rozpočtu 
kraje  pro letošní rok se k mé rado-
sti objevila oprava fasády Horác-
ké galerie. Svůj slib tak splnil býva-
lý radní kraje Ing. Houška. Dodnes 
mi v uších zní jeho slova z doby, kdy 
jsme na půdě města jednali o odku-
pu bytového fondu: „Paní starostko, 
měla jste pravdu. S tou galerií musí-
me v příštím roce něco udělat. Ale-
spoň o fasádu se musíme postarat.“   
Jsem ráda, že současný náměstek 
hejtmana odpovědný za majetek 
kraje Ing. Joukl  jeho návrh rozpoč-
tu v této části akceptoval. Největ-
ší investicí kraje je však pokračují-
cí rekonstrukce interního pavilonu 
nemocnice.

Pokud jde o investice města, je jich 
mnoho a jsou viditelné i skryté. Z 
těch viditelných a větších akcí přesa-
hujících investiční náklady přes mili-
on korun je to již probíhající revitali-
zace zeleného věžáku,  rekonstrukce 
kanalizace a rozšíření parkovacích 
ploch na ulicích Křenkova, Monseo-
va a Mírová,  rekonstrukce chodníku 
na ulici Soškově, oprava komunika-
ce na ulici Tyršova i dalších chodní-

ků a silnic,  výstavba veřejných WC v 
centru města,  rekonstrukce elektro-
instalace 1. ZŠ, rekonstrukce Kultur-
ního domu. Přehlédnout nejde ani 
nově vznikající ulici Nad Městem, 
jako houby po dešti rostou domy v 
ulici Polní.  Připravené jsou revitali-
zace rybníků Předehřívák, Černý a 
Hlinenský.  Výčet drobnějších akcí 
by byl příliš dlouhý. Ale viditelné bu-
dou také a určitě ku prospěchu nám 
i našim dětem.    Zdeňka Marková,

 starostka města

Mši svatou v kapli Božího milo-
srdenství ve Slavkovicích celebro-
val dne 19. dubna při příležitosti 
jedné ze dvou hlavních poutí to-
hoto poutního místa kardinál Mi-
loslav Vlk.

Termíny hlavních poutí jsou 
vždy první neděle po Velikonocích 
a neděle nejbližší k svátku sv. Faus-
tyny 5. října. 

Dále je možno toto poutní místo 
s výraznou architektonickou stav-
bou kaple a nyní již dokončenou 
křížovou cestou v přilehlém svahu 
navštívit při poutích každou třetí 
sobotu v měsíci. 

Fotografie převzaty z redakce ča-
sopisu Apoštol Božího milosrden-
ství.
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Úmrtí
31. 3. Hana Ingerlová (1950)
31. 3. Karel Smetana (1930)
   6. 4. Miloslav Zeleňák (1933)
14. 4. Miroslav Daniel (1980)
(v poslední době žil v Tišnově)
16. 4. Ing. Milan Beran (1937)
16. 4. Emilie Klímová (1927)

Klub seniorů

Sňatek
28. března

Lenka Smolíková
Antonín Rous

4. dubna
Jana Plocková

Tomáš Vinopal

Jubilanti

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

po 4. 5., DPS, 16 h. - Vlastní pro-
gram ke Dni matek  
po 11. 5., DPS, 16 h. - Beseda s dr. 
Ivo Strejčkem,  poslancem Evrop-
ského parlamentu 
po 18. 5. - Bowling, sraz ve 14 h. 
před penzionem Vrchovina
st 27.  5.  -  Výlet: zámek Budišov, 
krátká plavba po Dalešické přehra-
dě,rozhledna Babylon u Kramolí-
na; odjezd v 6.30 od KD, cena 250 
Kč člen Klubu, 300 Kč host

Narození
1. 4. Tereza Polanská
3. 4. Tomáš Koukola
7. 4. Vojtěch Ondrák
8. 4. Natálie Matuščínová

Jarní výstava drobného zvířectva
2. – 3. května 2009

v areálu ZO ČSCH za nádražím ČD v sobotu od 12 do 18 hod. a v nedě-
li od 8 do 15 hodin.  K vidění budou nejen králíci, holubi, ale i exotické 
ptactvo. Možnost nákupu chovných zvířat. 
Místní zahradnictví bude nabízet prodej letniček a okrasných dřevin.

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

 2. 5. Blažena Bukáčková    80 let
  4. 5. Jarmila Brychtová      75 let
 4. 5. Františka Sklenářová   88 let
11. 5.   Marie Kirchnerová      90 let
11. 5. Marie Blažková        75 let
12. 5. Vlastimil Nerada        75 let
14. 5. Jarmila Německá        87 let
17. 5. Marie Krejčová        87 let
18. 5. Jarmila Boušková        90 let
20. 5. Marie Havlíčková        75 let
21. 5. Jindřich Kaštánek        75 let
22. 5. Ing. Miroslav Janeček  75 let
25. 5. Josef Mikeš              95 let
29. 5. Marie Šimková        85 let
31. 5.  Vladimír Blaha            89 let
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Horácké muzeum

Kino
2. so ve 20 hod.
Vévodkyně
VB/Itálie/Francie 2008, historický, 
české titulky, 110 min, přístupný, 
premiéra, 65 Kč - Georgiana Ca-
vendish byla velmi pokrokovou že-
nou, angažovala se v politice, byla 
jednou z nejvlivnějších hostitelek 
své doby, podléhala hazardu a mi-
lostným aférám.
6. st ve 20 hod.
Underworld 3: Vzpoura Lycanů
USA 2009, akční horor, české titul-
ky, 92 min, premiéra, 65 Kč - Tře-
tí díl série se zabývá podstatou kr-
vavého boje mezi aristokratickými 
upíry a barbarskými Lycany.
8. pá ve 20 hod. 9. so ve 20 hod.
Líbáš jako Bůh
ČR 2009, komedie, 115 min, pří-
stupný, 70 Kč - Středoškolská pro-
fesorka řeší prekérní situace v prá-
ci i doma. Jednoho dne se úplně 
normálně a naplno  zamiluje…
13. st v 18 hod.
Příběh o Zoufálkovi
USA 2009, animovaná rodinná ko-
medie, český dabing, 94 min, pří-
stupný, premiéra, 65 Kč - Kouzel-
né království se chystá na slavnost. 
Řada nehod ale způsobí tragédii. 
Malý myšák však v nouzi nejvyš-
ší zachrání život princezny a osud 
celého království… 
15. pá ve 20 h.,  16. so ve 20 h.
Milionář z chatrče
VB/USA 2008, romantický – hu-
dební, české titulky, 120 min, ne-
vhodný do 12 let, premiéra, 65 Kč 
- Film roku a čerstvý držitel 8 Osca-
rů. Chlapec z bombajského slumu 
čeká na poslední otázku soutěže, 
která jej dělí od pohádkové výhry.
20. st ve 20 hodin 
Sex drive
USA 2008, komedie, české titulky, 
109 min, nevhodný do 15 let, pre-
miéra, 65 Kč - Bláznivá cesta plná 
sexuálních dobrodružství. 
23. so ve 20 h.
Gomora                     Filmový klub
Itálie 2008, krimi drama, české ti-
tulky, 137 min, nevhodný do 15 
let, 65 Kč - Jsme ve světě, kde je-
diným zákonem je násilí, jedinou 
hodnotou moc a jedinou řečí ště-
kot zbraní. Film vznikl na základě 
bestselleru Roberta Saviana.

Horácké galerie
◆ „2 + 1 z ttk“  - Kresby Dalibora 
Chatrného, Bohuslavy Olešové a 
Zdeňka Šplíchala (do 31. května)
◆ Ludmila Kováříková – Hledání 
monumentu. (do 14. června)

Šikovné ruce 2009 - Vůně dřeva 
(do 10. května)

Mateřské centrum 
Zvoneček

4. 5. Cvičení s říkankami pro děti  
- veselé cvičení tentokrát se zvířát-
ky. Vede Jindřiška Nečasová
6. 5. Tvořivá dílna pro děti - ten-
tokrát si vyzkoušíme práci se sád-
rou a děti si odnesou obrázek, kte-
rý si vytvoří. Vede Jana Zástěrová 
11. 5. Cvičíme s dětmi, děti cvi-
čí s námi. Novinka! - trochu jógy 
pro děti (formou hry), cviky pro 
maminky. Vede Lucie Hroudová 
13. 5. Kulinářská dílna - zdra-
vé mlsání pro děti. Připravte se s 
námi na Den dětí. Vede Kamila 
Jamborová
Herna pro děti vždy  od 8:30 hodin

Kdy: Pátek – státní svátek 8. 5., 10:00
Kde: Náměstí na Kadově (Hospoda U Janečků)
Kdo: Všichni dobří lidé malí i velcí 
Co: Noblesní sběratelská akce pro fajnšmekry 
Proč: Protože homo sapiens zase řádil
Jak: Na kole, pěšky, na chůdách i po rukách
Pořádají Zdravé město Nové Město na Moravě
a Lysina lenina

    PETMEN 2009

Rock music 
pro dospělé 
– 123 minut

Tato stálice české hudební scé-
ny, která si hledala dlouho a těž-
ce cestu k posluchačům, proto-
že odmítla jakékoli pózy nebo 
úlitby showbussinesu, vystou-
pí v pátek 8. května od 19.00 
v Horácké galerii v Novém 
Městě na Moravě. -123 minut  
vám slibuje smršť rocku, jazzu, 
funky, blues okořeněnou prvky 
etnické hudby. Zkrátka může-
te se těšit na virtuózní výkony 
kytaristy Zdeňka Bíny (ex Walk 
Choc Ice), baskytaristy Frederi-
ka Janáčka (ex Sluneční orches-
tr, Sluníčko) a bubeníka Miloše 
Dvořáčka. Toto trio nabízí oso-
bitý zvuk, kterým se  prolínají 
jedinečné improvizace, kultivo-
vané hudební cítění a fantastic-
kou souhru. 

Koncert pořádá Lysina lenina, 
vstupné je 120 Kč.

ZUŠ Jana Štursy
 „Koncert ZUŠ Jana Štursy“,  ve kterém se představí žáci všech oborů 

školy; čtvrtek  7. 5. v 17:00 hod.,  sál KD
 „My ze ZUŠ“ -  vernisáž výstavy  žáků a absolventů výtvarného oboru; 

čtvrtek 14. 5. v 16:00 hod., Horácké muzeum 
 Talentové zkoušky do všech oborů ZUŠ Jana Štursy   27. 5.  od 14:00 

hod. do 17:00 hod. Zkoušky budou probíhat v budově školy na Vratisla-
vově náměstí 121 (hudební a taneční obor) a na Monseově ulici 351 (vý-
tvarný a literárně dramatický obor). Náhradní termín zkoušek je 10. 6. 

Taneční studio v Novém Městě na Moravě
          Vás srdečně zve na

 Taneční vystoupení absolventů a mažoretek
 Kulturní dům v Novém Městě na Moravě, 20. května  v 17.00 h.
 Dne 28. května  se koná talentový průzkum do mažoretek 

 v tělocvičně gymnázia v N. Městě na Moravě,  ve 14.45 - 16.45 h.  
Přijímají se děvčata ve věku 5 - 15 let, náhradní termín 4. června, 
cvičební úbor sebou!

www:http://sweb.cz/majorettes.nmnm
email:majorettes.nmnm@seznam.cz

Jarní trhy
čtvrtek 7. května  Vratislavovo náměstí

komerční trhy s širokou nabídkou různorodého zboží

Přijímací řízení do sportovní třídy
 ZŠ Nové  Město na Moravě, L.Čecha  860

Termín odevzdání vyplněné přihlášky na ředitelství ZŠ je stanoven 
do 7. května 2009. Na základě vyplněné a odevzdané přihlášky všichni 
uchazeči o přijetí do sportovní třídy obdrží písemné pozvání k přijíma-
cím sportovním testům.Termín přijímacích testů  je vypsán na 14. květ-
na 2009.   Ze závažných důvodů je možno vykonat přijímací test v ná-
hradním termínu 21. května 2009.

Podrobnější informace o ST můžete získat u ředitele II. ZŠ - tele-
fon 566 616 201, zástupců - telefon 566 618 187, e-mail: zakladni.sko-
la@zs2.nmnm.cz,  nebo osobní návštěvou uvedené školy. 

Sdružení Nové Město na Moravě o.s.
EZOP - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

vás zve na 
Den otevřených dveří 5. 5. 2009, 9 - 15 hod.

Akce probíhá v rámci kampaně „PřesČas v nízkoprahovém klubu“, kte-
rá je zaměřená na problematiku sociální služby nízkoprahových zaříze-

ní pro děti a mládež v kraji Vysočina.
Kontaktní údaje: 

Drobného 366, 592 31 Nové Město na Moravě
www.sdruzeninovemesto.cz

e-mail: sdruzeninmnm.ezop@centrum.cz
tel: 566 616 980, mob: 603 486 722



Silnice Maršovice - Sněžné je uzavřena
Od 22. dubna až do 22. května 

bude uzavřena silnice II. třídy čís-
lo 354, konkrétně úsek od Maršo-
vic přes Rokytno, Kuklík až po Sněž-
né. Důvodem tohoto rozhodnutí je 
kompletní oprava vozovky. 

Objízdná trasa pro automobilovou 
a nákladní dopravu povede z Nové-
ho Města na Moravě do Sněžného 
přes Věcov, Jimramov, Borovnici a 
Daňkovice. Autobusové linkové do-
pravě a obyvatelům Rokytna a Stud-

nic bude průjezd umožněn. 
Výjimku bude tvořit několik dnů, 

po které by měla být realizována 
pokládka obrusných vrstev. Oby-
vatelům zmíněných místních čás-
tí Nového Města na Moravě bude 
umožněn pouze průjezd buď na jed-
nu, nebo na druhou stranu uzavír-
ky. Autobusová doprava bude od-
kloněna a zastávky Paseky, Studnice 
a hotel Medlov nebudou obsluhová-
ny. Zastávka Rokytno bude přemís-

těna na křižovatku silnice III. třídy 
číslo 35314 (Vlachovice – Tři Stud-
ně) a účelové komunikace vedoucí 
do obce Rokytno. 

Pokládka obrusných vrstev by 
podle tvrzení realizátora stavby měla 
trvat asi tři dny a veřejnost by o do-
pravním omezení měla být infor-
mována v předstihu. Po tyto kritické 
dny se obyvatelé Rokytna a Studnic, 
kteří pro svou dopravu využívají au-
tobus, vrátí o pár desítek let zpět. Ne-

jen pro dospělé, ale i pro rokytenské 
děti to znamená dvoukilometrovou 
cestu domů od přemístěné zastáv-
ky a pro studnické dokonce pětiki-
lometrovou. Na vlastní kůži si tak 
budou moci vyzkoušet, jaké to býva-
lo za „starých dobrých časů“, kdy se 
chodilo všude převážně pěšky. Mů-
žeme jen doufat, že se doba poklád-
ky obrusných vrstev neprodlouží.

Helena Zelená Křížová,
 www.zdarskevrchy.cz

Jak se chováme k životnímu prostředí? Kdo nám ho kazí?

Když dva dělají totéž, není to vždy totéž

V minulosti jsme již několikrát ře-
šili nepovolené ukládání odpadů v 
lokalitě pod ulicemi Štursova a Šim-
kova v Novém Městě na Moravě. V 
Novoměstsku byly opakovaně zveřej-
něny články, které informovaly oby-
vatele těchto ulic o skutečnosti, že tato 
lokalita (svah pod ulicemi) není urče-
na pro ukládání domovního odpadu. 
Jako další krok pro zabezpečení po-
řádku byly na propojovací nezpevně-
ný chodník umístěny informační ta-
bulky o zákazu skládky. Bohužel přes 
všechna opatření, která jsme pod-
nikli, máme mezi sebou někoho (a 
tímto se omlouvám všem občanům, 
kteří využívají systému města a svůj 
odpad třídí a odkládají na vyhraze-
ná místa), kdo neustále odkládá od-
pad na svah pod těmito ulicemi. Je si 
však vědom toho, co činí, neboť tak 

koná v nočních hodinách, protože 
co kdyby... Upozorňujeme, že nepo-
volené odkládání odpadu na místa k 
tomu neurčená není dovoleno. Jedná 
se o porušení zákona, které je mož-
né pokutovat a to až do výše 50 000 
Kč.  Opětovně upozorňujeme na ZÁ-
KAZ ukládání odpadů na místa, kte-
rá pro to nejsou určena. Prosíme ob-
čany, kteří by si všimli, kdo znečišťuje 
veřejné prostranství, aby kontaktovali 
buď Městskou policii, nebo odbor in-
vestic a správy majetku města. 

Již dva roky je v našem městě za-
váděn i systém nakládání s biood-
padem ze zeleně.

Občané na základě svých požadav-
ků obdrží od města do ročního pro-
nájmu kompostér, který umístí na 
svém pozemku. Kompostér je určen 
pro bioodpad z domácností a ze za-

hrádek. Občané města mají tedy v 
současné době stanoven systém, kte-
rý řeší kompletní nakládání s komu-
nálním odpadem. Existují možnosti, 
které za občana řeší, co s odpadem. V 
našem městě tedy opravdu nelze po-
užít nerudovské „Co s ním?“.

Cílem stanovení systému nakládá-
ní s tímto druhem odpadu je sníže-
ní množství bioodpadů končících v 
nádobách na zbytkový odpad, recyk-
lačním dvoře a následně na skládce. 
Směrnicí Rady 1999/31/ES o sklád-
kách odpadu je dána povinnost ome-
zit skládkování biologicky rozložitel-
ných komunálních odpadů do roku 
2010  na 75 % celkové hmotnosti ko-
munálních odpadů uložených na 
skládku v roce 1995.  

Marcela Kratochvílová, 
odbor ISM

...Celkem šest vytipovaných parků 
patřících k objektům ve vlastnic-
tví kraje se dočká do dvou let revi-
talizace za evropské peníze. Projekt, 
na kterém budou nyní pracovat od-
borníci, bude řešit ošetření, případ-
ně obnovu nelesní zeleně.
...Při omezených finančních zdro-
jích svého rozpočtu kraj legitim-
ně upřednostňuje jiné investice a 
opravy klíčových staveb nebo zá-
zemí, které mají pro klienty zásad-
ní význam a důležitost. Prostředky 
z uvedeného operačního programu 
proto umožní jednorázově zlepšit 
stav vybraných parků.
...Důvodem, který vede kraj Vysoči-
na k přípravě projektu do Operač-
ního programu Životní prostředí, je 
v některých případech neuspokoji-
vý zdravotní stav porostů vybraných 
parků a nutnost zvýšení bezpečnos-
ti lidí v parku. Za stromy, které bu-
dou určené ke kácení, bude prove-
dena náhradní výsadba. Odborník 
rozhodne o vhodném zásahu... 
Až potud jsem si dovolil zveřejnit 
část tiskové zprávy ze dne 14. 4. 09 
z webových stránek kraje Vysoči-
na. Celé znění této zprávy si může-
te přečíst na těchto webových strán-
kách.  Pokusím se vysvětlit důvod, 

který mě vedl k napsání tohoto pří-
spěvku.
ad 1) V Novém Městě jsme sice ne-
museli vytipovávat park určený k 
revitalizaci, ale i naše studie byla 
zadána odborné společnosti. O její 
odbornosti svědčí dosažené vzdělá-
ní majitelů ateliéru K+K, které po-
pisovala p. starostka v Novoměst-
sku č. 6.
ad 2) Jsem přesvědčen, že v tom-
to bodě uplatňujeme stejný systém 
při revitalizaci parku na Vratisla-
vově náměstí jako současné vedení 
kraje Vysočina. Držíme se stejných 
zásad, neboť plánovaná revitaliza-
ce zeleně by měla být financována 
z evropských peněz. Tak ušetříme 
vlastní finanční prostředky potřeb-
né na realizaci rozvojových projek-
tů, stejně jako kraj Vysočina. 
ad 3) Rovněž v tomto bodě spatřuji 
podobné kroky s krajem Vysočina. 
Součástí zpracovávané studie bude 
i odborné posouzení dendrologem. 
Po „Zlínské události“ je nutné mít 
na paměti bezpečnost návštěvníků 
parku. Za stromy, které budou vy-
káceny, bude provedena náhradní 
výsadba. 
V Novoměstsku č. 7  ve svém člán-
ku nazvaném „Dvakrát měř, jednou 

řež“ doporučuje p. Michal Šmarda 
vedení města řídit se při přípravě 
podobných projektů jeho sedmi zá-
sadami. Jsem přesvědčen, že  zása-
da č. 1 a 2 není s výše uvedenými 
postupy města a také kraje Vyso-
čina v rozporu. S některými další-
mi body těchto zásad se úplně ne-
ztotožňuji.  
Nevím, proč nám je podsouváno, 
že „vyrábíme pouze estetické inves-
tice“ bez vazby na investice, které 
jsou potřebné z hlediska funkčnos-
ti. V této fázi připravovaná studie 
samozřejmě neřeší stav inženýr-
ských sítí na Vratislavově náměstí. 
Toto bude řešit až vlastní stavební 
projekt, ke kterému se vyjadřují do-
tčené orgány státní správy a účast-
níci stavebního řízení. 
Problematiku vodovodních a ka-
nalizačních sítí na Vratislavově ná-
městí řešilo vedení města již začát-
kem roku 2009 s kompetentními 
pracovníky Vodárenské společnos-
ti Žďár nad Sázavou.
Z výše uvedeného vyplývá, že poře-
kadlo „Dvakrát měř, jednou řež“ je 
pravdivé, ale mělo by se  každému  
měřit stejným metrem. 

Stanislav Marek
místostarosta města

Regenerační centrum 
bylo hodnoceno 

na výbornou
Tolik diskutované a často zbyteč-

ně za megalománii označované Re-
generační centrum bylo krajem Vy-
sočina  vyhodnoceno jako kvalitní 
projekt s dopadem na rozvoj celé-
ho regionu, který je hoden podpo-
ry. Při jeho obhajobě za účasti čle-
nů Regionální rady a představitelů 
Úřadu regionální rady nikdo ne-
zpochybnil jeho oprávněnost a kva-
litní připravenost. Pyšně můžeme 
říci, že je to v současné době nejlé-
pe připravený projekt v kraji. Paní 
ředitelka Sargánková dokonce naši 
opatrnost ve výpočtech ekonomi-
ky celého provozu hodnotila s op-
timismem. Další postup při rozho-
dování o celkem čtyřech vybraných 
strategických projektech kraje a de-
finitivní potvrzení finanční podpo-
ry si žádá ještě čas celého roku. A 
tak snad na jaře 2010 budeme znát 
definitivní verdikt.
Zdeňka Marková, starostka města

Omezení provozu na 
odboru dopravy 

a odboru vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí a odbor 

dopravy upozorňují občany, že ve 
dnech 4. až 7. května 2009 (pondě-
lí-čtvrtek) nebudou z důvodu vý-
luky informačních systémů Mi-
nisterstva vnitra v plném rozsahu 
fungovat přepážková pracoviš-
tě evidence obyvatel, občanských 
průkazů, cestovních dokladů a re-
gistru vozidel Městského úřadu 
Nové Město na Moravě.

Poslední informace Ministerstva 
vnitra ze dne 23. dubna 2009 uvá-
děla, že plánovaná celostátní od-
stávka systémů bude zrušena a 
úpravy systému budou probíhat ve 
více etapách. V době předání těch-
to materiálů k tisku nebyly bohu-
žel známy podrobnosti. Aktuální 
informace pro občany k rozsahu 
provozu na odboru vnitřních věcí 
a odboru dopravy ve výše uvede-
ném období budou proto zveřejně-
ny na internetových stránkách.
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Novoměstské náměstí
Připojuji svůj názor a otázky k dis-

kusi v Novoměstsku. Myslím si, že 
je dobrým znamením, že je oheň na 
střeše. Občané nejsou apatičtí, ne-
chtějí mlčet, než bude pozdě.

Mám ráda krásu starých stro-
mů a nebylo mi jedno kácení. No-
vou výsadbu jsem přijala a těšila se 
z její mladosti. To by mělo zmizet? 
Neuvěřitelné. Naše náměstí nemá 
příliš historických domů, ale vždyť 
borovice, park se stromy umocňu-
je krásu kostela, tvoří odlišný, zají-
mavý a výjimečný prostor, který ni-
kde není a patří k domovu. Pomník 
padlých opět netypicky umístěný 
v rohu náměstí, přesto jeho součás-
tí. Vyjadřuje úctu, ale i prožít pocit 
loučení v tichosti, bez okázalosti. Je 
možné, že to tak bylo při instalaci 
myšleno. Ve městech se budují pěší 
zóny a u nás uvolníme prostor pro 
zvýšení dopravního provozu? Klid-
ný prostor má i před zámkem zmi-
zet? Výčet architektů, kterými byl 
návrh vypracován, má obhájit zni-
čení kulturní tradice?

S kým se spolupracovalo před 
výměnou borovic? Bylo s holým, 
kamenným středem náměstí po-
čítáno? Proč tedy došlo k výsadbě, 
která má být odstraněna? Proč?

H. Lamplotová

Místo dvou borovic, které se neujaly, 
byly dne 20. dubna vysazeny nové.

Slunce, seno, Nové Město na Moravě
Pokaždé, když se dívám z okna 

vlaku do areálu naší nemocnice, ří-
kám si, co brání tomu, aby takto vy-
padalo i naše město. První z mož-
ností, jak tuto vizi postupně začít 
naplňovat, je Strategický plán měs-
ta, jehož základním atributem jsou 
projekty a vize jeho rozvoje. K nim 
patří studie úpravy Vratislavova ná-
městí, Masarykovy ulice a výstav-
by dopravního terminálu v ul. Ná-
dražní. 

Stalo se již tradicí, že pokud má 
dojít k jakékoliv změně, vždy se 
zvedne vlna odporu malé (zato 
však velmi hlasité) skupiny obča-
nů s cílem zakonzervovat současný 
stav, aniž by tito oponenti zpravidla 
znali veškeré podrobnosti předklá-
daného projektu s jeho skutečnými 
klady a zápory. 

Velmi svérázný, zpátečnický ná-
zor zveřejnilo Novoměstsko číslo 
7 od Ing. Arch. Petra Topolovské-
ho. Některé úvahy jsou natolik de-
magogické, že je zapotřebí na ně re-
agovat. 

Přemístění autobusového nádra-
ží za účelem vytvoření dopravního 
terminálu (vlak, autobus, východiš-
tě cyklotras, značených lyžařských a 
turistických tras a parkoviště P+R), 
to je přesně to, co zvýší kvalitu ži-
vota, protože zanedbatelným pro-
dloužením trasy autobusů k želez-
niční stanici již například se nikdo 
nebude muset trmácet se svými za-
vazadly mezi nádražími. 

Pro kvalitu života jistě přispěje i 
skutečnost, že výchozí (společný) 
dopravní bod (terminál) se umís-
tí blíže k pomyslnému středu měs-
ta z hlediska zástavby jeho území, 
protože místní části Pohledec, a ze-
jména Maršovice, jsou dle tohoto 
hodnocení již nedílnými součástmi 
města. Rovněž nelze opomenout 
zahájenou výstavbu obytného sou-
boru mezi Maršovicemi a silnicí ke 
koupališti, což bude znamenat, že 

občané ze severní části města to bu-
dou mít k autobusu podstatně blí-
že. 

Nová zastávka na Komenského 
náměstí by mohla být od průchodu 
u Horácké galerie (naproti koste-
lu) 3 minuty chůze – a bez schodů. 
To ocení lidé s různým postižením. 
Takže z pohledu docházkové vzdá-
lenosti z okolních ulic se prakticky 
nic nemění. Uvolněná plocha auto-
busového nádraží poslouží jako zá-
chytné parkoviště (bez poplatku), 
což ocení nejen motoristé, ale i živ-
nostníci z centra města.           

Kvalitě života následně přispě-
je integrovaný dopravní systém 
(IDS), který propojí jednotlivé dru-
hy dopravy tak, aby se odstranily 
nepřípoje. Nabídka vzájemně na-
vazujících spojů umožní lepší vy-
užití vlaků a autobusů (odstraně-
ní souběžných jízd), čímž  dojde k 
vyšší hospodárnosti. Provázanost a 
taktové jízdní řády pomohou sní-
žit vysokou intenzitu individuál-
ní automobilové dopravy. Výhodou 
IDS jsou časové jízdenky - na jeden 
doklad lze jet autobusem, vlakem i 
MHD, což prospěje nejen kvalitě ži-
vota, ale i peněženkám občanů.

Charakterem poplašné zprávy je 
nepodložené tvrzení autora, že už 
dopředu ví, jak na nové autobuso-
vé zastávce na Komenského nám. se 
budou lidé těsnit a že tam nebudou 
žádné služby. Přitom návrh zastáv-
ky dosud není na papíře a možná 
ani v hlavách projektantů. Co brá-
ní tomu, aby součástí zastávky byla 
budova s čekárnou (která by uza-
vřela Komenského náměstí) s pro-
dejem třeba tisku a pečiva a v patře 
další služby? Počkejme si na kon-
krétní návrhy a potom kritizujme.

Velmi rád bych poznal turistu, 
který by chtěl vidět jen tarifní bod, 
kde vystoupil z dopravního pro-
středku, a dále nešel za svým cílem. 
Turisté zpravidla přijíždějí vlakem, 

protože po železnici mohou dojet 
na střední a dlouhé vzdálenosti na 
jednu jízdenku co nejblíže k cíli své 
cesty.

Jestliže by měli být živnostníci zá-
vislí na tržbách od školní mládeže, 
pak Bůh s nimi. Školní mládež by to 
měla od rohu Školní ulice k autobu-
su na Komenského nám. o několik 
metrů blíž než při nynější cestě par-
kem, kde se stejně žádný živnostník 
(vyjma hospody vedle zámku), ne-
vyskytuje. Nikde není uzákoněno, 
že školák nesmí ze své trasy odbo-
čit jak na dolní část Vratislavova ná-
městí, tak i do jiné části města.  

Podobné studie mají už dávno 
zpracovány do finálních projektů 
i jiná města, kde již na ně masiv-
ně čerpají evropské peníze, aby je-
jich sídla získala patřičnou úroveň. 
Tady, jak je zvykem, opět zuří boj 
zpátečníků proti všemu novému, 
boj proti různým osobám a sku-
pinám, doprovázený zlomyslnos-
tí, nenávistí, vyřizováním osobních 
účtů a podbarvený tradiční novo-
městskou malostí. 

Na komunální úrovni jinde je na-
opak zcela běžné, že členové růz-
ných politických stran a hnutí spo-
lečně usilují za podpory svých 
progresivně smýšlejících občanů o 
rozvoj svého města bez ohledu na 
to, kdo v té které věci bude zrov-
na úspěšnější. Jediným cílem pro 
všechny je rozvoj města a spokoje-
nost jeho obyvatel. 

V Novém Městě je to z hledis-
ka myšlení stále jako v té Troškově 
komedii Slunce, seno, erotika, kdy 
do zaostalých Hoštic přijeli Italové 
a měli podepsat smlouvu o rozvo-
ji družstva a obce: „Vy nedělat nic, 
vy nechat všecko tak jak je, vy po-
depsat, že vy být skanzen, a na vás, 
jak tady žijete, se bude přijíždět dí-
vat celá Evropa“!    Bc. Jan Kušnír, 

předseda Sdružení za rozvoj 
Novoměstska, o. s.

Názory zastupitelů: Revitalizace náměstí 
Při čtení Novoměstska se nezasvě-

cenému člověku může zdát, že coko-
liv vedení města udělá, je špatně.

V tomto volebním období se sna-
žíme řešit problémy dlouho neřeše-
né. Je to hektické období, kdy mů-
žeme čerpat prostředky Evropské 
unie a připravenost města neby-
la dostatečná. Úkolů, které klade-
me na bedra města, je hodně. Vedle 
složitých projektů vyžadujících vy-
sokou odbornost a náročnou pří-
pravu se do práce města vložil ještě 
další nový prvek, a to široká dis-
kuse s občany města při veřejných 
projednáváních zásadních otázek 
a problémů. Nejedná se pouze o re-

generační centrum nebo fotbalové 
hřiště. Město vyzvalo občany, aby 
své názory a představy sdělili ze-
jména při tvorbě Strategického plá-
nu města. Anketu, která měla být 
základním podkladem, však vypl-
nilo pouze 50 občanů našeho měs-
ta. Další možností byla veřejná dis-
kuse k řešení celého balíku otázek 
týkajících se zklidnění dopravy 
a revitalizace náměstí. (Pozvánka 
na veřejnou diskusi byla zveřejně-
na v Novoměstsku dne 13. února 
2009.)

Je velkou škodou, že tato disku-
se byla započata až po článku v no-
vinách, na který reagovali občané, 

aniž by se seznámili s celým zámě-
rem. Dobrá vůle znát názor obča-
nů se tak otočila proti těm, kteří 
diskusi započali.

Patřím mezi ty občany, kteří mají 
k našemu náměstí citový vztah. 
Přeji si, abychom jeho kouzlo za-
chovali. Umím si ale představit, že 
bude ještě krásnější, kouzelnější.

Zatím nemám důvod myslet si, 
že tentýž cíl nesledují i autoři navr-
hované studie, kteří vnímají názo-
ry občanů a postupně zapracová-
vají jejich podněty do studie.

Mám štěstí, že svým názorem 
mohu přispět, a bylo by dobré, aby 
přispěli i ti, kterým není lhostej-

né, jak bude naše náměstí vypadat. 
Zkušenosti jsou zatím ale nepříliš 
radostné. Známe názory těch, kte-
ří s jakýmkoliv záměrem nesou-
hlasí, ale ti, kteří nespokojeni ne-
jsou, zpravidla mlčí. Je to asi proto, 
že kritizovat je snazší. Přesto vě-
řím, že diskuse nad maketou naše-
ho náměstí přinese podněty, které 
obohatí a pomohou jeho koneč-
nou podobu dotvořit.

Také doufám, že se nebudeme 
urážet, že si nebudeme brát příklad 
z nejvyšší politiky, ve které postrá-
dám základní úctu člověka k člo-
věku. Marcela Krupicová, 

členka rady města za KDU-ČSL
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Dětský karneval v Pohledci
Na datum 22. března se pohle-

decké děti těšily už týden předem, 
když jim mámy a babičky šily kostý-
my nebo je zkoušely na míru v míst-
ní půjčovně. Vždyť to je vždy velká 
událost v obci, když MŠ pořádá tra-
diční maškarní bál!

Do slušivých kostýmů se oblékli i 
tátové a mámy z rodičovského sdru-
žení, kteří spojenými silami pomá-
hali, kde bylo zapotřebí.

Ve vyzdobeném kulturním domě 
byly obsazeny všechny stoly a židle 
a obecenstvo tleskalo malým taneč-
níkům. Byla tu možnost občerstvení 
a ochutnání výborného pečiva, které 

napekly maminky a babičky. Oběta-
vé učitelky z mateřské školy připravi-
ly pro děti i dospělé různé hry  sou-
těže a věnovaly se i moderování celé 
akce. Průvod 70 masek byl rozmanitý 
a pestrý, při hudbě oblíbeného disk-
žokeje pochodovali i dvouletí caparti, 
kteří se nebáli světelných efektů.

Díku štědrým sponzorům byly 
všechny děti odměněny za snahu 
pamlsky a pro radost přítomným 
byla zajímavá i tombola. Děti se do 
pozdního odpoledne věnovaly zába-
vě i tanci a všichni měli radost z pří-
jemně prožitého veselého karneva-
lu.                    Draha Pustinová

ně, tiše a důkladně likviduje statný 
smrk, který spadl před dvaceti lety a 
měl kolem čtvrt sta kubických met-
rů dřevní hmoty, na straně druhé ze 
zbytků zetlelých kmenů rostou  nej-
prve sněženky, pak bledule a nako-
nec sasanky, jejichž svěžest v tom 
pralesním chladném vlhku podtr-
huje zpěv ptáků. Takže když prove-
deme skutečně jednoduchou trans-
formaci mezi zdejším ptactvem a 
tamějšími papoušky, sněženkami 
a orchidejemi, chladným vlhkem a 
nesnesitelně teplým vlhkem, není co 
řešit…                         Karel Daněk

Barevná fotografie na poslední stra-
ně.

Pokud máte pralesní choutky a 
fotografie zbytků deštného prale-
sa na Borneu ve vás budí cestova-
telské vášně, zkuste teď na jaře na-
vštívit poněkud dostupnější prales 
pod Žákovou horou. Přeneseme-
-li pomocí záměn uvedených v zá-
věru této zprávičky Borneo na Vy-
sočinu a zpět, je zdejší prales určitě 
stejný – nebo lepší. Nechci to ovšem 
prohlašovat příliš razantně, protože 
na Borneu jsem nikdy osobně nebyl; 
viděl jsem jen fotky. Vysočinský pra-
les je teď ale každopádně plný vidi-
telného a slyšitelného života, plného 
kontrastů. Na jedné straně pralesní 
vegetace, převážně houby, nelítost-

Žáci 1. až 5. tříd  I. ZŠ v N. Městě, ale i žáci ze škol ve Věcově, Lísku i 
odjinud prožili v pondělí 27. dubna zajímavé dopoledne. V rámci Glo-
bálního týdne bezpečnosti pro mě byly na čtyřech stanovištích připrave-
ny ukázky práce a zásahů České policie, Městské policie, Hasičského zá-
chranného sboru a Zdravotního záchranného sboru.  S velkým zájmem 
se k přihlížejícím dětem připojovali i náhodní kolemjdoucí. Na stanoviš-
ti České policie byla k vidění práce jízdních policistů, výcvik policejních 
psů i vodní dělo v provozu.

Výstavba rodinných domků je plánována v lokalitě mezi Maršovicemi a 
cestou ke Koupališti. Komunikaci začíná budovat soukromý investor, poz-
ději bude převedena do majetku města. Další informace přineseme v příš-
tích číslech Novoměstska.

Tip na exotický výlet

Další parkovací automat
Od 1. července by měl být v pro-

vozu další novoměstský parkovací 
automat. Umístěn bude na parko-
višti na Masarykově ulici, přibliž-
ně mezi budovou České pošty a 
přechodem od prodejny Penny.

Podle  návrhu by měly být par-
kovací podmínky na Vratisla-
vově náměstí i na Masarykově 

ulici stejné, a to  - v po - pá pla-
cené parkování pouze do 16 ho-
din (dosud do 17 hodin), nejniž-
ší sazba 2 Kč za 15 minut (dosud 
jednotná sazba 5 Kč za 60 mi-
nut). Jeden zakoupený lístek by 
měl platit pro obě placená par-
koviště ve zvoleném časovém ob-
dobí.
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řádá, kde nechybí především sport, 
dlouhodobé projekty, týmová prá-
ce dětí a výborná spolupráce s obcí 
a rodiči.

Jako učitelé jsme velmi oceňovali 
vše, co jsme viděli, a přejeme vyni-
kajícím kolegyním i jejich žákům 
stále tolik nadšení a elánu při dob-
rém zdraví.

učitelé - senioři
při  OROS 

ve Žďáru nad Sázavou
7

V dolovině dubna jsme si my, 
učitelé senioři, vyjeli na kratší vý-
let do blízkého okolí.

Navštívili jsme obec Slavkovice, 
kde mají nový Poutní kostel Boží-
ho milosrdenství a sv. Faustýny a 
také krásnou školu.

V kostele nás naše kolegyně pí. 
učitelka Janů seznámila s jeho no-
vodobou historií. Měli jsme mož-
nost obdivovat nejen krásnou 
moderní architekturu, ale i cílevě-

domé úsilí a nadšení všech, kteří 
se na vizi a výstavbě kostela po-
díleli.

Posléze jsme využili pozvání a 
navštívili jsme místní malotříd-
ní školu. Pracují zde pod vedením 
vedoucí učitelky  pí. Jany Láchové 
pí. učitelka Věra Janů, pí. vycho-
vatelka Iva Staňková a pí. školnice 
Marie Ondráčková. Tento příjem-
ný a pracovitý kolektiv dokázal, že 
lze splnit Komenského sen - ško-

lu hrou. Nápaditá výzdoba je sou-
částí velkého projektu s indián-
skou tématikou a podílejí se na ní 
všichni, včetně nejmenších žáčků. 
Moderní a estetické vybavení tříd, 
vzorná čistota prostředí, nové, do-
konalé hygienické zařízení, to vše 
tvoří  útulné, téměř domácí pro-
středí, odkud nikdo z dětí ze škol-
ní družiny domů nepospíchá.

Při milém pohoštění jsme se do-
zvěděli o aktivitách, které škola po-

Tak jako se školní rok přehoupl 
do své poslední čtvrtiny, tak i ně-
které z projektů, do kterých jsme 
se v rámci ekologické výchovy za-
pojili, jsou u svého konce. Z toho-
to důvodu bychom se s vámi rádi 
podělili o některé zážitky a zkuše-
nosti z nich.

Projektů s ekologickou tématikou 
v tomto školním roce byla přímo 
„nadúroda“. Ať už to byl Zdravý 
životní styl či Modrý den, o kte-
rých jste se mohli dočíst již dříve, 
probíhající projekt Ekoškola nebo 
projekty právě dokončené – Čiště-
ní studánek nebo Les ve škole, ško-
la v lese. Oba poslední zmiňované 
projekty byly vyhlášeny ekologic-
kým sdružením Tereza a nás veli-
ce zaujaly. 

Začněme tím prvně zmiňova-
ným. Kdo by neznal Sládkovu 
básničku „Znám křišťálovou stu-
dánku, kde nejhlubší je les,...“. 
Křišťálově čistou studánku zná 
už ale málokdo. A tak žáci 7. a 
8. ročníků vyrazili 9. dubna do 
lesa Ochoza, aby studánku, pře-
zdívanou „U Huberta“, vyčisti-
li. Odstraňovali šišky, větve, ale i 
nánosy bahna apod. Našly se i ne-
čekané úlovky v podobě gumové 
hadice či zimní bundy.

Přestože to bylo prázdninové od-
poledne, volného času jsme nelito-
vali. Radostí pro nás bylo krásné 
počasí, dobrá nálada a především 
kus kvalitní práce za námi. Teď 
již můžeme skutečně říci: „Znám 
křišťálovou studánku,…“

16. dubna proběhlo čištění stu-
dánky v místní lokalitě přírodní 
památky Pernovka. Žáci 3. ročníku 
se vypravili ke studánce společně 
se zástupcem správy CHKO Žďár-
ské vrchy. Nechyběli ani zástupci 
z řad rodičů a prarodičů. Žáci vy-
čistili pramen potůčku, zabudova-
li přehrádku s korytem a studánku 
tak vlastně vyrobili. A protože kaž-
dá studánka má mít i svůj název, 
dostala jméno „Vratislávka“ - pod-
le názvu náměstí, kde se nachází 
naše škola.

Do druhého projektu se naše 
škola zapojuje tradičně již něko-
lik let. Aktivity probíhají celoročně 
a zahrnují mj. např. čištění lesa od 
odpadků, přikrmování lesní zvěře 
v zimě, ale také spolupráci se sprá-

vou CHKO Žďárské vrchy nebo s 
lesníky.

Dne 15. dubna se žáci 5. ročníků 
zúčastnili exkurze do lesní Školky 
Zátoky. Spolu s nimi se tam také 
vypravili i žáci ekologických prak-
tik, aby zde za pomoci zkušených 
lesníků vysázeli 150 nových strom-
ků.

Tyto projekty jsou sice pro letoš-
ní školní rok za námi, ale my už se 
těšíme na další aktivity, které jsou 
nejen prospěšné naší přírodě a ži-
votnímu prostředí, ale hlavně mají 
pro nás smysl.

Mgr. Martina Janíčková, 
učitelka 1. ZŠ

Barevná fotografie k textu na po-
slední straně. 

Za účasti 48 členů, seniorů, bý-
valých i současných funkcionářů 
SDH se dne 17. dubna uskutečni-
lo třetí setkání, tentokrát v kultur-
ním domě v Petrovicích. Setkání 
navštívili hosté plk. JUDr. Miro-
slav Řepiský a plk. Ing. Josef Ryba, 
ředitel HZS kraje Vysočina, územ-
ního odboru Žďár n.S. Dalším vý-
znamným hostem byl  zástupce ve-
doucího aktivu ZH SHČMS kraje 
Vysočina a vedoucí  ZH OSHČ-
MS  Karel Herold, který se letos 15. 
srpna dožije významného životní-
ho jubilea 90 let.

Hasiče přivítal starosta SDH Pe-
trovice bratr Vlastimil Lukeš. Poté 
starosta okrsku bratr Ladislav Fa-
jmon přítomné seznámil s pra-
cí hasičů v okrsku v roce 2008 a s 
úkoly, které hasiče čekají v roce 
2009 - např. 30. května okrsková 
soutěž v Radňovicích, 12. července 
oslavy 130 let založení SDH v N. 
Městě na Mor., 19. července 100 let 
založení SDH ve Fryšavě, 9. srpna 
90. výročí založení SDH v Pohled-
ci. Čeká nás také náročný volební 
rok, který vyvrcholí celostátním 
sjezdem v červenci 2010.

Dr. Miroslav Řepiský připomněl 
historii hasičského hnutí na Mora-
vě i přípravu a význam vedení ha-
sičských kronik.

Ing. Josef Ryba hovořil o význa-
mu dobrovolných hasičů, předá-
vání výstroje JPO, rozboru po-
žárovosti a získávání hasičských 
cisteren v našem okrese.

Bratr Karel Herold shrnul prá-
ci zasloužilých hasičů v okrese i v 
kraji, jmenovitě vyjmenoval všech-
ny nositele titulu.

Bratr Jiří Mrkos, velitel okrsku, 
doplnil informace o práci okrsku 
a o připravované hasičské olympi-
ádě letos v Opavě.

Medaili sv. Floriána převzal při 
příležitosti 70. výročí narození  
bratr Antonín Pitka z SDH Křídla.

Následovalo občerstvení, za což 
patří členům SDH Petrovice po-
děkování od všech přítomných. K 
dobré náladě pak hrál na harmo-
niku zasloužilý hasič František Ka-
belka. Rozcházeli jsme se s přáním, 
abychom se na podobné akci sešli i 
v příštím roce.  

Ladislav Fajmon, 
starosta hasičů okrsku

 Nové Město na Moravě

Na snímku vlevo plk. Ing. Josef 
Ryba a plk. JUDr. Miroslav Řepis-
ký, snímek  nahoře  přibližuje zá-
věr setkání  při harmonice Františ-
ka Kabelky.

Hasiči senioři Novoměstského okrsku se sešli v Petrovicích

Škola, do které se těší žáci i učitelé

Les ve škole, škola v lese



Zpívánky
setkání abiturientů a přátel

Gymnázia Vincence 
Makovského

29. května
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INZERCE

Stomatologická pohotovostní služba
Ošetření je poskytováno v době 9 – 12 hod. 
3. 5. MUDr. Chytrý, Svratka, 8. 5.  MUDr. Koutková, poliklinika ZR, 9. 
5. MUDr. Dvořáková, NM, 10. 5. MUDr. Čumplová, Bystřice n. P., 16. 
5. MUDr. Zrieka, V. Bíteš, 17. 5. MUDr. Štěrbová, poliklinika ZR, 23. 5. 
MUDr. Havlíčková, nám Republiky ZR, 24. 5.  MUDr. T. Konečný NM. 
Aktuální změny je možno najít na internetových stránkách novoměstské 
nemocnice (www.nnm.cz)

nový ceník inzerce
1/16  34 mm x 92,5 mm

700 Kč

Petice proti likvidaci vzrostlých stromů 
na Vratislavově náměstí

Petice proti likvidaci vzrostlých stromů (bez ohledu na jejich druh a 
stav) byla 31. 3. 2009 předána Městskému úřadu s 636 podpisy obča-
nů. V současnosti je pod peticí podepsáno přibližně 880 občanů. Pe-
tice průběžně pokračuje, kdo má zájem, stále může připojit svůj pod-
pis. Podpisové archy se nachází v některých obchodech na Vratislavově 
náměstí.

Vzrostlý strom dává nejen kyslík zhruba pro 5 až 20 lidí, ale také je 
vzpomínkou na předky, kteří ho sázeli. Pokácet strom motorovou pi-
lou trvá několik minut. Je snadné přitom nepomyslet, jak dlouho trva-
lo, než vyrostl, a jak dlouho bude trvat, než za něj vyroste náhrada.

Ing. Antonín Srba

Novoměstská správa budov
s.r.o. v likvidaci

prodá nepotřebný majetek, 
především nábytek

Výprodej se koná v kotelně Novoměstské teplárenské a.s. pou-
ze ve dnech:

úterý 12. května 2009 -  čtvrtek 14. května 2009
vždy dopoledne 9-12 hod a odpoledne 14-17 hod.

• Prodám konzumní brambory, 
žlutomasé, 3 Kč/kg, tel. 732 768 
035 po 20. hod.
• Hledáme spolehlivou a hodnou 
paní na hlídání dvou dětí od srp-
na 2009.
Bližší podrobnosti telefonem. Tel. 
608 539 572.
• Obraz od malířů p. Švabinský 
M., p. Preisler J.,  p.  Kremlička R., 

p. Lacina B., p. Jambor J., p. Blaží-
ček O. koupí sběratel z N.M. platba 
hotově, čestné jednání. Tel: 777 75 
75 00
• Prodám 5 palet tvárnic TON-
DACH 300x245x238. 1 paleta  = 
75 cihel.1 tvárnice za 20 Kč. Při 
odběru všech 1 tvárnice za 18 Kč. 
tel. 602 525 994
• Prodám DB 3+1 ve zděném 
domě s výtahem v NM (komora, 
lodžie, kuchyňská linka) tel. 605 
562 302.
• Prodám zahrádku s chatkou 
v kolonii Svárov s celou úrodou, 

kupuji byt, volejte po 20. hod nebo 
formou SMS na 603 97 32 85.
• Vyměním městský byt 2+1 
v Bystřici n.P., 1. patro, slunný, vel-
ká kuchyň,  proti Penny (blízko 
MŠ, měst. doprava) za 1+1 v NM, 
rozdíl v ceně případně doplatím,   
volejte po 20. hod nebo formou 
SMS na 603 97 32 85.
• Prodám velký křišťálový lustr. 
Foto možno zaslat mailem. Cena 
dohodou. Tel.: 608 821 198.
• Prodám obraz - krajina, autor 
Zobač. Cena dohodou. Tel.: 608 
821 198.

Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina
ve Žďáru nad Sázavou pořádá

Výstavu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek
(pomůcek zlepšujících podmínky v životě občanů 

se zdravotním postižením) 

Návštěvníci mohou vidět polohovací postel, antidekubitní program, 
matrace, vozíky, chodítka, zvedák do vany, elektrický skútr a další.

Odborná konzultace s pracovníkem firmy.
14. května ve Žďáru nad Sázavou  v hotelu FIT v malém sále

 od 1000 do 1300 hodin

PODOLÍ 2009-SOUTĚŽ
Otázka č. 2: 

Jak říkáme kamenu, který má 
také zvířecí tvar ?

TJ Nové Město na Moravě
pořádá

TENISOVOU ŠKOLIČKU
pro děti od 6 do 12 let

začínáme 4. května
v 15,00 na

tenisových dvorcích
dále pak PO a ČT 
od 15,00 do 17,00
info 604 484 998

Vydání příštího čísla
Novoměstska je plánováno

k datu 22. května.
Materiály pro toto číslo

jsou přijímány nejpozději
do 13. května do 12 hodin.

Velký úspěch Barbory Štikarové
žákyně II. ZŠ N. Město

Na mezinárodním turnaji v judu 
v belgickém městečku Jodoigne ve 
dnech  18. a 19. dubna získala žá-
kyně sportovní třídy 6. B. Barbo-
ra Štikarová 1. místo v kategorii 
mladších  žákyň do 30 kg. S pře-
hledem všechny své zápasy vy-

hrála. Turnaj byl na velmi vysoké 
mezinárodní úrovni srovnatelné s 
Mistrovstvím Evropy. Zúčastnilo 
se ho 12 evropských států. Barbora 
je velice talentovaná žákyně a má 
před sebou velkou sportovní bu-
doucnost.

Mgr. Bohumil Havlík
Barevná fotografie na poslední 

straně.

TRADIČNÍ

       U H E L N É   S K L A D Y
 BYSTŘICE n/P  566 550 630  ŽĎÁR n/S 566 622 218
 NOVÉ MĚSTO na M. 566 615 090 VELKÉ MEZIŘÍČÍ  566 522 047

upozorňují své zákazníky na upozorňují své zákazníky na 

NEJNIŽŠÍ JARNÍ CENY PALIV

UHLÍ SLOŽÍME
PÁSOVÝM DOPRAVNÍKEM DO SKLEPA
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Nabízím domácí práci
info za SMS s Vaší adresou 

na tel. 605 960 328

INZERCE
• Prodám kombinovaný sporák 
MORA, plynové vařiče, el. trouba, 
+ 2x propanbutanová láhev. Tel. 
721 35 44 80
• Vyměním byt 3+1 v osob. vlast-
nictví v klidné části ZR za byr 
2+1 (plus doplatek) v NM také 
v osob. vlastnictví, nabídněte. Tel.. 

606 363 601, e-mail: DrapaRa-
dek@seznam.cz
• Koupím pozemek na stavbu re-
kreační chaty v NM, minimálně 
500 m2, tel. 723 917 131
• Hledám nebytové (i sklepní) 
prostory k pronajmutí, nejméně 
o rozměru 50 m2, tel. 776 013 393
• Prodám byt 2+1 v osobním 
vlastnictví v Novém Městě na Mo-
ravě, tel. 732 488 494
• Pronajmu dlouhodobě  byt 3 + 
kk v  Novém Městě na Moravě. Byt 
je po celkové rekonstrukci, částeč-
ně zařízen. Kontakt: 602 507 173 
• Prodám zděný družstevní 
byt 3+1 v NM, tel. 566 615 197, 
721 605 424
•  Prodám stavební pozemek v NM 
s chatou a garáží blízko centra. 
Plocha 720 m2, cena 1.500 Kč/m2. 
tel. 608 347 503

ŽALUZIE
vertikální, horizontální

těsnění oken a dveří
sítě proti hmyzu

Milan Polanský
Maršovice 73

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

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

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

MALBY - NÁTĚRY
Roman Neděla

provádíme malby interiérů,
nátěry fasád, střech, oken,

radiátorů, zárubní atd.
tel. 604 424 068

Koupíme obrazy
Oldřich Blažíček

Josef Jambor
jednání na úrovni

Galerie umění Znojmo, 
tel. 605 717 700

Vlastimil Bezchleba

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ

TAXI NON STOP

te. 605 240 248

Akce trvá do konce května 2009.Akce trvá do konce května 2009.

NABÍDKA chovných KUŘIC
z veterinárně kontrolovaných odchovů, 

které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost

superjarní akce: 
při objednávce 10 ks kuřic + 1 kuřice ZDARMA!

KUŘICE černé a červené  stáří: 18 týd. cena: 150 Kč

Dále nabízíme: 
Kačeny pekingské /české bílé brojlerové/ 1-3 týd. 60-80 Kč
Kačeny barbarie /husokačeny/                1-3 týd. 90-110 Kč
Husy /české bílé brojlerové/                      1-3 týd. 130-150 Kč
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/           6-8 týd.  210-270 Kč

◄ Prodej se uskuteční ve středu 13. 5. 2009 ►

◄PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY  

i na pozdější termíny ►   / 10. 6., 29. 7., 16. 9., 7. 10. 2009/

Informace a objednávky: Gallus Extra s.r.o.,
Laštovičková Marie, Petrovice 44, 
592 31 Nové Město na Moravě nebo na
tel. 566 615 769, mob. 736 408 840

Hledám paní 
na úklid a žehlení.

e-mail: 
stoprocentne@email.cz

Občerstvení u zámku
1. května začínáme grilovat

 na lávovém grilu 
hot dog, klobásy, mar. steaky, 

nově i polévky
!! sobotní noční prodej !!

22.30 - 2.00
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Setkání
Nových Měst
2010

Neustadt an der Spree
místní část obce Spreetal

Německo, Sasko
Počet obyvatel: 423

www.neustadttreffen-2009.de
www.spreetal.de

Neustadt leží přibližně 20 km severovýchod-
ně od města Hoyerswerda. V době východní 
kolonizace ho zřejmě založili společnými sila-
mi Lužičtí Srbové a Němci. Obyvatelstvo obce 
tvoří Němci a Lužičtí Srbové. Ještě dnes je zde 
možné spatřit ženy v srbských krojích.

Díky spojení těchto dvou kultur se zde do-
chovaly zvláštní zvyky, jako například svátek 
„Zampern“, velikonoční ohně, malování kras-
lic nebo každoročně pořádané vesnické slav-
nosti. 

Se svými 423 obyvateli je Neustadt an der 
Spree v současné době nejmenším členem 
sdružení „Nová Města Evropy“.

Foto nahoře: Barbora 
Štikarová, žákyně 6. B II. 
ZŠ, na nejvyšším - vítěz-
ném stupni na meziná-
rodním turnaji judistů 
v Belgii. K textu na str. 8. 

Foto vpravo: Petmen 
- každoroční chvályhod-
ný sběr odpadků z lesů 
a strání Novoměstska a  
zároveň příjemný cyklis-
tický výlet. K pozvánce 
na str. 3.  

Foto vpravo níže: Čiš-
tění lesa žáky I. ZŠ, k tex-
tu Les ve škole, škola v le-
se na str. 7. 

Foto vlevo dole: Bor-
neo pod jarní Žákovou 
horou na snímku Zory 
a Karla Daňkových, 
k textu Tip na exotický 
výlet na str. 6.

Foto vpravo dole:  Zele-
ný věžák se začíná opra-
vovat. Do konce června 
by mělo být vše hotovo. 
A zelenou barvu fasády 
vystřídá hnědá v několi-
ka odstínech. 
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