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Novoměstsko

Kanadské dny Amerického jara zahájil velvyslanec KanadyJiž čtyři roky organizuje Meziná-
rodní společnost Antonína Dvořá-
ka o.p.s. hudební festival Americ-
ké jaro. V návaznosti na duchovní 
odkaz Antonína Dvořáka, jehož 
jméno symbolizuje česko-americ-
kou spřízněnost, se česká veřejnost 
setkává v jarních a letních měsí-
cích na koncertech a přednáškách 
se špičkovými americkými hudeb-
níky a lektory.

Novinkou letošního ročníku fes-
tivalu jsou Kanadské dny -  kon-
certy kanadské zpěvačky Melanie 
Gall.

Její první koncert se uskutečnil 
v Praze. A  prvního  mimopraž-
ského, novoměstského  v sobotu 
25. dubna v Horácké galerii v No-
vém Městě na Moravě, se zúčastnil 
i velvyslanec Kanady v České re-
publice Michael Calcott. Ještě před 
vystoupením Melanie Gall na-
vštívil novoměstskou radnici, kde 
krátce pobesedoval se starostkou a 
s místostarostou města a zapsal se 
do pamětní knihy.

Na snímku zleva: místostaros-
ta Nového Města na Moravě Sta-
nislav Marek, starostka Nového 
Města  na Moravě Zdeňka Mar-
ková, Jeho Excelence Michael Cal-
cott, velvyslanec Kanady v Čes-
ké republice,  Ing. Tomáš Škaryd, 
radní kraje Vysočina pro kulturu, 
Radoslav Kvapil, předseda správní 
rady Mezinárodní společnosti An-
tonína Dvořáka.

Snímek sopranistky Melanie Gall 
přinášíme na poslední straně.

Nové pohlednice se znaky obcí
Mikroregion Novoměstsko ve spolupráci s Informačním centrem v No-

vém Městě na Moravě vytvořil sadu zajímavých pohlednic z  Novoměst-
ska. Pohlednice zachycující dominanty jednotlivých míst jsou orámovány 
více než dvaceti znaky členských obcí. Pohlednice Nového Města na Mo-
ravě, Pohledce, Křižánek, Bobrové, Mirošova, Vlachovic a Tří Studní si 
můžete zakoupit v informačním centru á 5 Kč.

Město pro byznys
Druhý ročník průzkumu kva-

lity podmínek pro podniká-
ní v kraji Vysočina byl pro Nové 
Město na Moravě úspěšný. Spo-
lečně se Žďárem nad Sázavou se 
dělíme o třetí místo. Na prvním 
místě je na dálnici ležící Humpo-

lec a druhé místo patří nejmen-
šímu z úspěšných měst, a tím je 
Pacov. Malé městečko ležící na 
hranici kraje Vysočina a Jihočes-
kého kraje.  

Je zajímavé, že nejúspěšněj-
ší města jsou svojí velikostí 
i svým charakterem zcela odliš-
ná. A přesto měřitelná díky šíři 
témat, která se sledují. Na otázky 
odpovídají podnikatelé, hodno-
tí se ceny pozemků či nájmů, za-
stavěná plocha území, sleduje se 
i počet míst ve školkách, úřední 
hodiny radnice nebo třídění ko-
munálního odpadu. To je pouhý 

zlomek příkladů. Úspěch je  tedy 
faktickým úspěchem nás všech. 
Podnikatelské veřejnosti, obča-
nů i radnice. Těšme se společně 
ze skutečnosti, že jsme vhodným 
městem pro podnikání i hezkým 
místem pro život. 

Zdeňka Marková, 
starostka města

Další informace na str. 4. Ob-
sáhlý text je zveřejněn v týdeníku 
Ekonom č. 18/2009.

Na snímku vlevo  starostové nej-
úspěšnějších měst. Zleva Humpolce, 
Pacova, Nového Města na Moravě 
a Žďáru nad Sázavou.
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Úmrtí
23. 4.  Ludvík Kulík (1934)
24. 4. Věra Juránková (1926)
25. 4. Jindřich Rajgl (1976)
29. 4. Anna Pánková (1923)
  3. 5. Marta Popelková (1935)
  4. 5. Miroslav Tichý (1957)
  7. 5. Marie Honková (1929)

Klub seniorů

Z významných výročí

Sňatky
18. dubna

Dagmar Šašková         Josef Baxant
25. dubna

Jana Krejčová        Roman Sláma

Horácká galerie

Poděkování

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
po 1. 6., 16 hod., DPS  -  Cvičení 
na židlích     
po 15. 6.  - Vycházka, pojede se 
vlakem ve 14 hod. do Radňovic, 
dále pěšky přes Harusák do N. 
Města.
22. 6., 14 hod. - Klobouková za-
hradní párty v Penzionu Vrcho-
vina

Narození
17. 4. Martin Konvalinka 
20. 4. Silvie Papáčková
25. 4. Nikol Burdová
  6. 5. Nela Komínková 

Taneční studio v Novém Městě na Moravě
• 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

Děkujeme záchranářům ze Zá-
chranné služby Nového Města za 
jejich velice obětavý a profesionál-
ní přístup při pokusu o záchranu 
života pana Ludvíka Kulíka.  Podě-
kování patří též všem, kteří se v tak 
velkém počtu s ním přišli naposle-
dy rozloučit.

rodiny Kulíkova a Fuksova

26. 5. 1929 zemřel Václav Šnor (hudební skladatel a sbormistr, 80. výročí 
úmrtí, narodil se 30. 8. 1869 v Novém Městě na Moravě)
30. 5. 1999 zemřel v Novém Městě na Moravě Josef Batelka (evangelický 
farář, 10. výročí úmrtí, narodil se 27. 7. 1919 ve Veselí nad Lužnicí)
3. 6. 1864  zemřel v Praze František Šír (akademický malíř a litograf, 145. 
výročí úmrtí, narodil se 4. 2. 1804 v Novém Městě na Moravě)

◆ Zdeněk Tománek – Nechci v kleci (výběr ze sochařské tvorby)
Zdeněk Tománek je ryzí sochař, nepodléhá názoru, že ve světě umění je 
klasické sochařství překonané. Sochu považuje za hmotu uspořádanou v 
prostoru podle určitých kompozičních zásad a technických postupů zajiš-
ťujících trvanlivost práce. Socha je výrazem touhy po trvalejší stopě lidské 
existence, po kráse a harmonii. Tománek zdařile hájí svůj tvůrčí prostor, 
soustřeďuje se na významovou a výrazovou stránku děl, ve kterých rozví-
jí své fabulační umění, odhaluje niterné pocity a představy a vkládá je do 
svých prací. (do 28. června) 
◆ „2 + 1 z ttk“  - Kresby Dalibora Chatrného, Bohuslavy Olešové a 
Zdeňka Šplíchala (do 31. května)
◆ Ludmila Kováříková – Hledání monumentu. (do 14. června)

Hospicové hnutí – Vysočina, o.s. a Nadační fond Dien
zvou srdečně všechny hudební příznivce a zájemce o hospicové hnutí

na koncert věnovaný Hospicovému hnutí – Vysočina, o.s.
vystoupí sedmdesátičlenný americký orchestr

SHEPHERD  UNIVERSITY
pod vedením dirigenta Dr. Erika Jonese.

Během koncertu promluví Mgr. Miroslav Erdinger  
o smyslu hospicové péče a jejím zakotvení v naší společnosti.

Neděle 24. května 2009 od 16 hodin, 
Kulturní dům, Nové Město na Moravě,  vstupné 150 Kč 

Výtěžek ze vstupného bude použit jako základ pro zakoupení auta
 k zabezpečení domácí hospicové péče Střediskem hospicové péče 

v Novém Městě na Moravě.

Společenská komise v r. 2008
Společenská komise si tímto do-

voluje informovat občany o svých 
aktivitách, mezi které patří stej-
ně jako v minulých letech návště-
vy občanů města při životních 
výročích, vítání nových občán-
ků, zajištění obřadu zlatých nebo 
stříbrných svateb, spolupráce při 
organizaci tradičního setkání ro-
dáků a při tzv. vyřazování před-
školáků.

Návštěvy seniorů s předáním 
věcného daru se uskutečnily v loň-
ském roce v 80 případech při jubi-
leu 80 nebo 85 a více let, z toho 25 
gratulací zajišťovaly osadní výbo-
ry v místních částech. Zájem o ná-
vštěvu je zjišťován dopisem společ-
ně s nabídkou zveřejnění jubilea v 
Novoměstsku. Dalším 18 osobám 
byl předán dárek před koncem 
roku v Domově důchodů Mitrov a 
v DPS v Novém Městě na Moravě.

Vítání dětí bylo organizováno 

celkem v 8 termínech. Pro nové 
občánky města je připraven fi-
nanční dar 1000 Kč a rodiče obdrží 
pro dítě dále pamětní list. Během 
slavnostního obřadu vystupují žáci 
Základní umělecké školy v Novém 
Městě na Moravě s kulturním pro-
gramem a zajištěna je i přítom-
nost fotografa. Celkově bylo v prů-
běhu loňského roku přivítáno 16 
dětí narozených v druhé polovině 
r. 2007 a dále 67 dětí narozených 
v r. 2008. Dalších 17 dětí se již do-
stavilo k přivítání do života v břez-
nu a dubnu letošního roku. Termí-
ny vítání dětí jsou rodinám, které 
o účast projeví zájem, oznamovány 
samostatnou pozvánkou a při ne-
dostavení se je samozřejmě mož-
ná účast v některém z dalších ter-
mínů. 

Společenská komise připravuje 
každoročně i dárky předškolákům, 
které jsou předávány v červnu v 

kulturním domě na rozloučení or-
ganizovaném mateřskou školou. 
V loňském roce se jednalo o škol-
ní potřeby pro 103 dětí. Kulturní 
dům byl v listopadu i místem se-
tkání rodáků, které komise pomá-
há organizačně zajistit a přispívá 
na něj finančními prostředky.   

O možnost připomenout si vý-
ročí svatby v obřadní síni na rad-
nici nebyl v loňském roce zájem, 
gratulace společenské komise při 
oslavě 60 let společného života ale 
byla předána jednomu manželské-
mu páru přímo v jejich bydlišti v 
části Hlinné.

Jak je z výše uvedeného přehle-
du zřejmé, činnost komise probí-
há v úzké spolupráci s více sub-
jekty, kterým tímto vyjadřujeme 
poděkování.  Marcela Krupicová, 
předsedkyně společenské komise

 Jana Bartošová, 
tajemnice společenské komise

Nezapomeneme...

Hluboce nás zasáhla zpráva o náh-
lém úmrtí naší spolužačky, paní Jar-
mily Knop, roz. Puchýřové ve věku 
nedožitých 62 let.

Narodila se 30. dubna 1947 v No-

absolventů a založení tradice našich 
každoročních setkání se zpěvem. 
Byla také aktivní sportovkyní – vě-
novala se především atletice, volej-
balu, lyžování a spolupracovala i se 
skautským oddílem.

Mnozí z nás ji mohli díky její velké 
dobrosrdečnosti navštívit v Kanadě 
a poznat, že i tam žila naplno, nejen 
pro sebe a své blízké. O tom svědčí 
její krásné přátelské vztahy se spiso-
vatelem Josefem Škvoreckým, jeho 
ženou Zdenou Salivarovou, panem 
Jiřím Brady (známým novoměst-
ským rodákem) a s mnoha dašími 
krajany z české komunity v Torontu. 

Odešla naše dobrá kamarádka, 
ale ve vzpomínkách nás všech, kteří 
jsme ji znali a měli rádi, zůstane stále 
s námi.           zarmoucení spolužáci

vém Městě na Moravě a v roce 1965 
na zdejším gymnáziu s námi složila 
maturitní zkoušky. Zemřela 20. dub-
na 2009 v Torontu, kde vystudova-
la, pracovala, vdala se a společně se 
svým manželem vybudovala krásný 
domov pro svoje děti. Domov, který 
byl otevřen pro každého, komu důvě-
řovala a kdo potřeboval její pomoc.

Po roce 1989 přijížděla tak často, 
jak jen to bylo možné, do svého mi-
lovaného Nového Města na Moravě. 
Všichni jsme obdivovali její nesmír-
nou činorodost a nadšení, se kterým 
se věnovala práci ve prospěch míst-
ního gymnázia. Ať už to byl Alma-
nach 1997, výroční Almanach 1999, 
založení Spolku přátel gymnázia (na 
podporu nadaných studentů) a v ne-
poslední řadě i práce na Zpěvníku 
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Horácké muzeum Vás zve:
ZUŠ Jana Štursy Vás zve:

Neobvyklý koncert v Novém Městě na Moravě
Tomáš Pfeiffer představí na koncertě  Společná věc 2009  Vodnářský 

zvon, nástroj skrývající v sobě historii i tajemství. Je složen ze sedmi 
kovů symbolizujících naši sluneční soustavu, jeho součástí je voda, kte-
rá se při hře vznáší řadu centimetrů nad hladinu nebo reaguje vytváře-
ním obrazců. Alikvótní tóny, které podle tradice působí na naši duchov-
ní podstatu a pomáhají  i tělu, jsou citlivě doplněny vizuálními snímky 
promítanými na parabolickém plátně. Více na www.dub.cz

Koncert v Novém Městě na Moravě se koná  ve čtvrtek 4. června v 
18.30 h.  v Kulturním domě. Předprodej vstupenek: Městské informač-
ní centrum, Vratislavovo náměstí 97, Nové Město na Moravě, tel.: 566 
650 254.

 Od čtvrtka 14. května  prezentuje v Horáckém muzeu svou činnost  vý-
tvarný obor ZUŠ Jana Štursy. Výstava nazvaná “My ze ZUŠ” představuje 
průřez celoroční prací všech oddělení tohoto oboru. Přehlídka plná dět-
ské fantazie potrvá do 21. června 2009.

 V pátek 15. května  se na dvorku Horáckého muzea uskutečnilo tradič-
ní otvírání “mlejnku” z Víru. Mlejnek, který se spouští každou půlhodinu, 
bude  v provozu do konce září.

Spolek absolventů a přátel Gymnázia V. Makovského 
v Novém Městě na Moravě zve všechny z vás, 

kteří máte radost ze zpěvu i ze společného setkání na

9. ZPÍVÁNKY
29. května v 19 hod. v aule gymnázia

Spolek absolventů a přátel gymnázia  vzpomene při zpívánkách na 
spoluzakladatelku spolku Jarmilu Knopovou - Puchýřovou

Otvírání studánek
Tradiční slavnost Otvírání studánek se bude konat v sobotu 30. května  

ve 14 hod. na Třech Studních v lesním areálu u studánek Barborky a Vi-
tulky.

Kantátu B. Martinů Otvírání studánek uvede soubor Žďáráček ze ZUŠ 
Žďár nad Sázavou, dále vystoupí soubory Groš, Kamínek, Bystřinka, Roz-
marýnek a Divadelní soubor Pod maskou. 

Hodinu před zahájením slavnosti bude na bývalé vilce Kaprálových
odhalena pamětní deska Bohuslavu Martinů. Všichni jste srdečně zváni.

 „My ze ZUŠ“ -  výstava  žáků a absolventů výtvarného oboru; Horác-
ké 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 Vratislavo-
vě náměstí 121 (hudební a taneční obor) a na Monseově ulici 351 (výtvar-
ný a literárně dramatický obor). Náhradní termín zkoušek je 10. 6. 

 Podmořský svět - sobota 30. 5. v 17:00 hod., kulturní dům -vystoupení  
tanečního oboru ZUŠ Jana Štursy. Jako hosté se představí žákyně spřátele-
né školy Musikschule Melk (Rakousko).

Hudební festival „Americké jaro“ v Horácké galerii
6. června v 19,00

Adam Wodnicki -  klavír
Klavírní koncert ze skladeb Josepha Haydna, Roberta Schumanna, 

Frederyka Chopina, Franze Liszta. Vstupné 80 Kč.

Kino

Kulturní dům
25. 5., 18,00 -  AUSTRÁLIE - Ve 
stínu baobabů: Putování s Len-
kou a Václavem Špillarovými po 
Západní Austrálii a Severním Te-
ritoriu vedla z Perthu do Darwinu 
a zpět. Cesta měřila přes 14 000 ki-
lometrů a vedle úžasné a rozmani-
té australské přírody poskytla také 
setkání s domorodci - aboridgi-
nies, klokany a lidožravými kroko-
dýly. Vstupné 70 Kč
31. 5., 17,00 - Venkovská kapela  
- nedělní odpoledne s dechovou 
hudbou. Vstupné 70 Kč
15. 6., 19,00 - ČESKÉ NEBE,  
Cimrmanův dramatický kšaft!
Nález Cimrmanovy hry České 
nebe potvrdil, že stopa geniálního 
autora nekončí rokem 1914. Dra-
ma zachycuje dobu, kdy na zemi 
propukla 1. světová válka. Sledu-
jeme ji z nebe, kde se dávno mrt-
ví velikáni českých dějin strachují 
o osud svého lidu. Česká nebes-
ká komise ve složení svatý Václav, 
praotec Čech a J. A. Komenský se 
v krizové situaci rozšiřuje o nové 
členy, aby vnukla národu myšlen-
ku samostatného státu. Vstupné 
200 Kč, 190 Kč. Předprodej v Ho-
ráckém muzeu, tel.: 566 650 216.

23. so ve 20 h.
Gomora  Filmový klub
Itálie 2008, krimi drama, české 
titulky, 137 min, nevhodný do 
15 let, 65 Kč - Jsme ve světě, kde 
jediným zákonem je násilí, je-
dinou hodnotou moc a jedinou 
řečí štěkot zbraní. 
27. st v 18 h.
Pohádky na dobrou noc
USA 2008, rodinná komedie, 
český dabing, 99 min, přístup-
ný, premiéra, 65 Kč - Život rodi-
ny se změní v okamžiku, kdy za-
čnou ožívat pohádky vyprávěné 
dětem na dobrou noc. 
30. so ve 20 h.
Marley a já
USA 2008, romantická kome-
die, české titulky, 111 min, pří-
stupný, premiéra, 65 Kč - Život 
se psem dost často připomíná 
soužití s nevypočitatelným ura-
gánem…
3. st v 17 h.
Peklo s princeznou          
ČR 2008, pohádka, 105 min, pří-
stupný, děti do 12 let vstup zdar-
ma, ostatní 50 Kč - Princezna se 
nechce vdávat,  a už vůbec ne za 
nešikovného prince ze sousední 
země... 
3. st  ve 20 h.
El Paso  
ČR 2009, drama, 98 min, pří-
stupný, 70 Kč - Film je inspiro-
ván skutečným osudem romské 
vdovy, matky početné rodiny. 
Najednou stojí sama proti úřa-
dům, odhodlaná udržet svou 
rodinu pohromadě za každou 
cenu, jenže zoufale nepřiprave-
ná.

Čtvrté setkání s divadelními motýly
Občanské sdružení Lysina lenina 

neúnavně pokračuje ve své činnos-
ti a momentálně má plné ruce prá-
ce s přípravou třetího ročníku diva-
delně hudebního festivalu Sbírka 
motýlů. Ačkoli jde o třetí ročník, 
divadelní motýlové roztáhnou nad 
Novým Městem svá křídla již po-
čtvrté, protože poprvé šlo o nultý, 
zkušební ročník.

Pokus se očividně vydařil, každo-
ročně nás podpořilo více než pět 
stovek diváků všeho věku. Zájem 
dokazuje, že nejen sportem žijeme 
v centru Vysočiny a i kultura je pro 
většinu z nás důležitou součástí ži-
vota. I letos jsme pro vás připravili 
tři dny plné divadla, zábavy a hud-
by. O víkendu od 5. do 7. června 
budete mít možnost navštívit téměř 
desítku divadelních akcí, připrave-
ny jsou i hudební pořady a v nepo-
slední řadě také workshopy a dílny. 
V pátek ožije Vratislavovo náměstí 
barvami, bubínky, břinkátky, loutka-
mi a žonglátky. To všechno si budete 
moci vyzkoušet na vlastní kůži!

I letos je pro vás připravena dílna 
vedená profesionálem. Tentokrát jde 
o Vypravěčskou dílnu s Martinem 
Hakem. Martina Haka znají divá-
ci předešlých ročníků jako uhran-
čivého vypravěče všelijakých příbě-
hů, dvakrát se dokonce stal vítězem 
naší divácké ankety O nejbarevnější-
ho motýla a letos je tu pro vás nejen 
s dalším představením, ale dokon-
ce zájemcům prozradí něco ze své-
ho umění. Máte-li o dílnu zájem, je 
třeba přihlásit se předem. Podrobné 
informace brzy naleznete na webu 
i plakátech, nebo si o ně napište na 
klara.jilm@seznam.cz.

Letošní Sbírka motýlů bude ve 
znamení návratů. Konečně se zno-
vu představí místní soubor Chand-
raradar, který se probudil z letargie 
a s vypětím všech sil vytvořil no-
vou inscenaci Pozvánka na bárbek-

jů. Hlavním hostem bude brněnské 
profesionální divadlo Buranteatr, 
které se u nás již představilo s fran-
couzskou komedií Obraz. Tento 
soubor, který je v Brně stále oblí-
benější a jehož věrným fanouškem 
je i pan Milan Uhde letos přijede se 
současnou českou hořkou kome-
dií Lubomíra Sůvy Jabkenická léta. 
O milé a slavnostní zakončení festi-
valu se postará zpěvačka Žofie Ka-
belková, která první Sbírku motýlů 
zahajovala a letos nám zahraje s Pe-
trou Klementovou.

Nad novou Sbírkou motýlů se 
opět spojily síly občanského sdru-
žení Lysina lenina, ZUŠ Jana Štur-
sy, atletického oddílu TJ a motýlo-
vé nově zaplní i prostor Horácké 
galerie. 

Milí budoucí diváci a účastníci, 
pozorně sledujte nebe nad svými 
hlavami, protože již brzy se na něm 
objeví barevný prach přilétajících 
motýlích křídel. Těšíme se na vás!

Nad novou Sbírkou motýlů se 
opět spojily síly občanského sdru-
žení Lysina lenina, ZUŠ Jana Štur-
sy, atletického oddílu TJ a motýlové 
nově zaplní i prostor Horácké gale-
rie A KINA.  

Festival je realizován díky podpo-
ře města Nového Města na Mora-
vě, Fondu Vysočiny a nadaci Život 
umělce.      Klára Dvořáková

www.lysinalenina.cz
www.sbirkamotylu.org
Barevné pozvání na divadelní festi-

val na poslední straně.



Zprávy z radnice

„Neviděl jsem lépe organizovaný klub seniorů. Jeho aktivity jsou nevída-
né“, potěšil novoměstské seniory europoslanec Ivo Strejček. Dalším hostem 
setkání dne 11. května byl nový předseda svazu důchodců ČR Ing. Oldřich 
Pospíšil. Na snímku oba hlavní hosté při vzájemném pozdravu.

Neustadt an der Spree přivítá Novoměšťáky
Slovy Přjeďte – podívejte se – žasněte zve Neustat an der Spree ostat-

ní Novoměšťáky  na letošní setkání Nových Měst Evropy. Setkání se koná      
o víkendu 3. až 5. července.

Základní informace o tomto malém saském městečku, kde jsou dodnes 
živé lužickosrbské tradice, přineslo minulé Novoměstsko č. 8.

Další informace o programu setkání a případné účasti občanů N. Města 
poskytne Informační centrum.

Z desatera problémů 
Nového Města na Moravě

Dne 5. května se v kulturním 
domě uskutečnilo setkání občanů s 
vedením města a zástupcem sdru-
žení Zdravá města. V netradičně 
organizované spolupráci nad for-
mulováním hlavních problémů se 
přítomní rozdělili do deseti skupin, 
a to podle zájmu i profesních zna-
lostí. Ve skupinách nejprve vyti-
povali hlavní novoměstské slabiny 
např. v oblasti veřejné komunika-
ce, vzdělávání, dopravy, zdravého 

životního stylu, v sociální oblasti, 
v oblasti trávení volného času atd. 
K takto vybraným hlavním problé-
mům se později vyjadřovali všich-
ni přítomní a nakonec se hlasová-
ním stanovilo pořadí toho, co nás 
v N. Městě nejvíce trápí.

Na prvním místě se umístila ab-
sence regeneračního centra. Dále 
nám nejvíce schází rekreační cyk-
lostezky a multikulturní centrum 
pro volný čas. EJ

Práce na opravě mostu přes Bezděčku na silnici I/19 u kruhového objezdu 
začaly. A na zvýšené dopravě na Žďárské ulici je to znát…

Hovory s občany: Hlavním tématem Hovorů s občany před XXI. 
zasedáním zastupitelstva města byly stromy a jejich kácení. Sousedské 
spory poznamenaly zásah do zeleně na Žďárské ulici. Občané se pak rov-
něž zajímali o informace o případném kácení zeleně na Vratislavově ná-
městí. Petici proti kácení zdravých stromů  v parku podepsaly stovky ob-
čanů. V pozdějším jednání se petice dostala na program řádného jednání 
zastupitelů.  Zastupitelé ji vzali na vědomí. Po představení variabilního 
modelu zamýšlených úprav centra města a po veřejné diskusi bude opě-
tovně projednána v orgánech města.                                   dle zápisu ze ZM

Výstavba pod nemocnicí zatím odložena
Jihlavská firma BYT STUDIO 

a.s. vydražila malý, ale strategický 
pozemek  mezi ulicemi Žďárskou 
a Purkyňovou. Se záměrem zbudo-
vat zde polyfunkční bytové objekty  

požádala město o odkup okolních 
pozemků, a to formou smlouvy o 
smlouvě budoucí.  Pro souhlas s 
odkupem  však většina zastupitelů 
nehlasovala. 

Z hlavních bodů jednání XXI. řád-
ného zasedání Zastupitelstva měs-
ta Nového Města na Moravě dne 
28. dubna: 
 Zastupitelstvo města schválilo zá-

věrečný účet města za rok 2008. Zá-
věrečný účet přezkoumala společ-
nost HB AUDITING s.r.o.
 Zastupitelstvo města schválilo 

rozdělení půjček z Fondu na roz-
voj bydlení dle výsledků výběrové-
ho řízení.
 Schválilo rovněž návrh na přidě-

lení příspěvků z Programu rege-

nerace městské památkové zóny 
– na opravu střech a fasád nemovi-
tostí v městské památkové zóně v N. 
Městě a památek na Novoměstsku.
 Zastupitelé vyjádřili zájem o od-

kup staršího a neobydleného dom-
ku na Žďárské ulici (čp. 53, v za-
táčce v blízkosti křižovatky s ulicí 
Dukelskou), a to ca cenu 100 tis. Kč. 
 Fotbalisté SFK Vrchovina Rade-

šínská Svratka získají od N. Města 
mimořádný příspěvek ve výši 150 
tis. Kč na nákup zařízení pro údrž-
bu fotbalových areálů.

Město pro byznys - vítězný Humpolec a třetí N. Město
V jakých kritériích se města vymykají z průměru

Z průvodní zprávy redakce týdeníku Ekonom, vyhlašovatele prestiž-
ního výzkumu „Město pro byznys“ porovnávajícího podnikatelský po-
tenciál 205 měst z celé ČR, vybíráme slovní posudky Humpolce a No-
vého Města na Moravě. 

Humpolec: Humpolec prožívá zlaté časy. Podnikatelské prostředí 
je zde nejrozvinutější v kraji. Je zde o 11 % více podnikatelů a podíl 
středních a velkých firem je zde zastoupen o 38 % více než v ostatních 
sledovaných městech. Počet nových bytů k poměru k počtu obyvatel 
roste dvaapůlkrát rychleji a kriminalita v celém pelhřimovském okre-
se klesá nejrychleji v kraji. Na jedno volné pracovní místo se zde hlá-
sí dvakrát více uchazečů, ale podnikatelé musí počítat s o 10 % vyšší-
mi mzdovými náklady v administrativě. Radnice jako druhá nejméně 
podporuje veřejnou dopravu a má druhé nejslabší kapitálové investice, 
ale rating hospodaření má nejlepší v kraji. Radnice se dobře stará, aby 

veřejnost měla přístup k online počítačům. Je zde druhý nejnižší po-
platek za stánek, ale nejvyšší daň z nemovitosti. Radnici doporučuje-
me více komunikovat s podnikateli – ti jsou totiž s městským úřadem 
nejnespokojenější v kraji. Podnikatelé jsou kritičtí i k místnímu pod-
nikatelskému prostředí.

Nové Město na Moravě: Podnikatelskému prostředí chybí vyšší po-
čet podnikatelů, kterých je zde o 25 % méně. Nové Město na Moravě 
je však dalším městem, které zažívá zlaté období. Je zde nejlepší po-
měr nezastavěných ploch vůči zastaveným, obyvatelé zde nejvíce re-
cyklují odpad a počet nových bytů zde rostl dvojnásobným tempem 
než v ostatních městech. Je zde o 14 % více lékařů, nízká kriminalita, 
největší demografický přírůstek a podnikatele potěší nízké mzdy v ad-
ministrativě. Ceny za odvoz odpadu jsou zde nejnižší.
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Při podání žádosti o pas počítejte s delší dobou pro vyřízení
Blíží se doba letních prázdnin a 

dovolených. Většina z nás vyrá-
ží v tomto období za hranice naší 
republiky. Někde nám sice sta-
čí k prokázání totožnosti občan-
ský průkaz, existuje však stále ještě 
hodně míst, která nemůžeme na-
vštívit bez cestovního dokladu – 
pasu. 

V souvislosti se zavedením ces-
tovních pasů s biometrickými úda-
ji je nutné počítat s delší dobou pro 
vyřízení tohoto dokladu. „Nejde 
přímo o nové typy pasů. Biomet-
rické údaje byly do pasů zazname-
návány již dříve, tentokrát byl pou-
ze jeden biometrický údaj přidán,“ 
vysvětluje vedoucí odboru vnitř-
ních věcí MÚ v Novém Městě na 
Moravě Jana Bartošová.

Biometrický údaj je informace, 
na jejímž základě lze jednoznač-
ně a nezaměnitelně určit fyzickou 
osobu. V minulosti tuto funkci pl-
nila pouze fotografie, nyní bylo 
nově zavedeno snímání otisků prs-
tů. Neužívá se žádná barva, pou-
ze se prst přikládá ke speciálnímu 
snímači. Z každé ruky se pořizu-
je otisk jednoho prstu, nevyluču-
je-li to například zdravotní posti-
žení prstů. 

Vše by v podstatě mělo být po-
měrně snadné a rychlé, ovšem ne 
vždy nové technologie zajišťují i 
snadnější zpracování. To, co dří-
ve trvalo přibližně patnáct minut, 
může dnes být otázkou téměř půl 
hodiny. Své o tom ví i referentka na 
úseku cestovních pasů Jana Nevr-
klová. „Zpracování žádosti může 
zdržet hned několik věcí. Jednak je 
to fotografie, která musí splňovat 
určité parametry pevně dané tak, 
jak to určuje vyhláška. Biometric-
ký snímek hodnotí program v po-
čítači a musí souhlasit všech pat-
náct kontrolních bodů, jako jsou 
například otevřené oči nebo pří-
mý pohled. Pokud něco nesouhla-
sí, pak musím snímání zopakovat. 
Systém má určitou časovou pro-
dlevu, takže to trvá o něco déle. 
Někdy může dělat problém také 
fyziognomie obličeje nebo u mužů 
vousy a u žen líčení. Třeba lesk na 
rtech vyhodnotí počítač jako ote-
vřená ústa. Podobně i podmalova-
né oči se pak jeví jako zavřené. 

Další zdržení může nastat při 
nabírání otisků prstů. Stačí špat-
ně přiložit prst a otisk se musí 
snímat znovu. Je tu také několi-
kerá kontrola, než vůbec dojde 

k pořízení jednoho konkrétního 
otisku. 

Poslední časovou prodlevu 
může způsobit podpis, který se 
snímá přes speciální podložku 
- tablet. Takto pořízený podpis 
musí vizuálně souhlasit s podpi-
sem na žádosti a ne každému se 
to povede hned napoprvé. Důle-
žité je kolmé držení pera stejně 
jako stejnoměrný tlak na podlož-
ku. Podpisy často žadatelé musí 
opakovat i několikrát za sebou.“ 

Vybavení jedné žádosti pak trvá 
asi dvacet minut, občas se to však 
protáhne i dvojnásobně. Biomet-
rické údaje se totiž netýkají pouze 
dospělých, ale také dětí. Snímky 
by měly splňovat stejné požadav-
ky a podle pracovnic MÚ je někdy 
velký problém pořídit je přesně 
tak, jak nařizuje vyhláška. Pou-
ze u mladších dětí se připouští 
výjimky z některých požadavků. 
Není u nich nutný neutrální výraz 
obličeje, zavřená ústa, čelní pozi-
ce hlavy nebo přímý pohled očí. 
U dětí mladších šesti let se rovněž 
nepořizují otisky prstů.

Při podávání žádosti o cestovní 
pas musíme počítat i s určitou ča-
sovou rezervou pro jeho vyřízení. 

„Nový pas by měl být k dispozici 
do třiceti dnů tak, jak to stanoví 
zákonná lhůta. Zpravidla je však 
dodán do tří týdnů, někdy i dří-
ve. Delší lhůty pro vydání pasů 
zákon stanoví pro případy, kdy je 
žádost podána prostřednictvím 
zastupitelského úřadu. Je mož-
né si vyřídit také pas ve zkráce-
né lhůtě, ten však bude bez stro-
jově čitelných údajů i bez čipu. V 
tomto případě lze získat cestovní 
doklad do patnácti dnů ode dne 
podání žádosti, i tuto lhůtu se 
ale snažíme zkrátit na minimum. 
Některé státy však požadují, aby 
při vstupu na jejich území měl 
cestovní pas delší platnost než 6 
měsíců, proto není tento typ do-
kladu vhodný pro všechny cesty 
do zahraničí“, říká Jana Bartošo-
vá a dodává: „Pas s biometrický-
mi údaji má platnost deset let a 
stojí 600 Kč. Výjimku tvoří mla-
diství do 15 let, jejich cestovní 
doklad má platnost pět let a sto-
jí 100 Kč. Pas bez biometrických 
údajů má platnost šest měsíců a 
stojí 1500 Kč, pro osoby mladší 
15 let 1000 Kč.“

Helena Zelená Křížová, 
www.zdarskevrchy.cz

Památná lípa na katolickém hřbitově
Ke zdravotnímu stavu dříve mohut-
ného stromu, dnes torza se zbytky 
kosterních větví, se v nedávné době 
vyjádřili odborníci. Z jejich obsáh-
lých a názorově rozdílných zpráv 
vybíráme nejdůležitější:
Petr Vampola, soudní znalec v 
oboru mykologie, specializace na 
dřevokazné houby - Jihlava: Na 
kořenových nábězích a na bazální 
části kmene byly nalezeny dvě dře-
vokazné houby.
Spálenka skořepatá parazituje na 
listnáčích. Proti pokročilému sta-
diu choroby, což je i tento případ, 
není možná obrana. Hnilobou na-
rušené dřevo kořenů a spodní část 
kmene postupně ztrácí pevnost a 

neunese váhu koruny. Napadené 
stromy se dříve nebo později vy-
vrátí v kořenech.
Lesklokorka tmavá je dřevní cho-
roš. Působí bílou hnilobu dřeva. 
Napadený strom se láme v paře-
zové části nebo vyvrací  kořenech.
Výskyt této houby na stromech 
rostoucích na veřejných prostran-
stvích je relevantním důvodem k 
pokácení.
Závěr: Ani nedávná radikální re-
dukce koruny nemůže zastavit po-
stupné odumírání. Doporučuji na-
padený strom odstranit.
Správa CHKO Žďárské vrchy 
(Ondřej Bystřický, Ing. Zdeněk 
Záliš): Lípa, třebaže infikována, je 

natolik stabilizována (zbytky kos-
terních větví jsou propojeny vaz-
bami), že je velmi nepravděpodob-
né, aby způsobila nějakou škodu. 
I když v letošním roce neobrazila 
(pozn. red.: obrazila jen nepatrně), 
Správa CHKO zatím nepředpoklá-
dá, že by zrušila ochranu památné-
ho stromu. Při případném zhorše-
ní zdravotního stavu by se nejprve 

uvažovalo o dalším sesazení zbyt-
ku koruny a teprve až při hroz-
bě rozpadnutí samotného kmene 
o pokácení a odhlášení. V součas-
né době nepřichází kácení této pa-
mátné lípy v úvahu.
Obě odborná stanoviska předal 
Ing. Bohumil Dostál, pracovník 
odboru ISM, zastupitelům města k 
dalšímu posouzení.

Stromy v parku na Vratislavově náměstí 
zkoumali dendrologové dne 5. května. Z dosud zveřejněných výsledků vy-
plývá, že čtyři stromy jsou ve špatném zdravotním stavu.
Dne 15. května se s dendrologickým posudkem seznámil Ing. Arch. Kynčl 
z ateliéru K+K, aby případně upravil návrh studie nové podoby náměstí.
Petice za zachování zdravých stromů stále probíhá, v polovině května číta-
la mírně nad tisícovku podpisů.                                                                    EJ

Zastupitelstvo kraje Vysočina vy-
hlásilo 12. května 2009  grantový 
program ve výši 2 mil. Kč Obno-
va památkově chráněných úze-
mí 2009. Je zaměřen na obnovu 
původních nebo kulturně a histo-
ricky cenných konstrukcí a prvků 
objektů, které nejsou kulturními 
památkami, ale nacházejí se v pa-
mátkově chráněných územích (tj. 
v zónách a rezervacích) a podílejí 
se na charakteru a výrazu památ-
kově chráněných území.  Pomoc se 
zpracováním žádostí poskytne od-
bor kultury a památkové péče kra-
je Vysočina. Kontakt: Jaroslava Pa-
náčková, tel. 564 602 296, 724 650 
147, panackova.j@kr-vysocina.cz

Grant pro Městskou knihovnu

 Městská knihovna má totiž v 
plánu dosáhnout automatizace 
svých sedmi poboček. 

Všechny jsou vybaveny  inter-
netem, mají přiměřené materi-
ální vybavení a odpovídající čin-

nost. Působí zde neprofesionální 
knihovníci.  Každoroční  přírůstek  
činí průměrně 350 svazků  knih a 
současný stav jejich knihovních 
fondů je přes 14 tis. svazků.  Evi-
dence do „papírových“ přírůstko-

V letošním roce jsme opět  uspěli se žádostí o dotaci Ministerstva 
kultury ČR. Předkládali jsme projekt s cílem zahájit automatizaci 
činností v knihovnách menších obcí. Žádali jsme o částku 69 tis. Kč, 
a tu jsme získali v plné výši. Pokrývá 70 % nákladů a bude použita 
k zakoupení licencí příslušného knihovnického softwaru.  Od roku 
2000 jsme tak získali prostřednictvím dotací z Ministerstva kultury 
ČR, kraje Vysočina a MěÚ částku bezmála 400 tis.  Kč a počítačové 
vybavení  pro naše pobočky v Hlinném, Jiříkovicích, Olešné, Petrovi-
cích, Pohledci, Rokytně a Slavkovicích.

vých seznamů a budování „papí-
rových“ revizních katalogů  jsou 
časově náročné a přitom neefektiv-
ní. Protože veškeré práce spojené s 
nákupem, zpracováním a výpůjč-
kami jsou na rozdíl od poboček v 
mateřské knihovně automatizová-
ny, je tento krok logickým pokra-
čováním zkvalitnění práce kniho-
ven Novoměstska. Knihovní fond 
poboček se tak stane součástí spo-
lečného novoměstského on-line 
katalogu, což mimo jiné jistě oce-
ní  čtenáři novoměstské knihovny i 
poboček.               Alena Janíčková
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Mobilní svoz nebezpečných, objemných složek 
komunálního odpadu a vyřazeného 

elektrozařízení v místních částech města
Město Nové Město na Moravě oznamuje občanům místních čás-

tí města, že ve dnech  dnech 28.-29.5. 2009 od 15,15 hodin do 19,00 
hodin proběhne na jednotlivých místních částech dle svozového 
řádu  mobilní svoz nebezpečných, objemných složek komunálního 
odpadu a vyřazeného elektrozařízení.

Jedná se o odpad, který nesmí být pro svoji objemnost nebo nebez-
pečnost ukládán do klasických nádob na zbytkový odpad tj. kovové 
nebo plastové popelnicové nádoby o objemu 110 nebo 120 l, do barev-
ných plastových kontejnerů na tříděný odpad  1 100 l. 

Podrobné informace budou vyvěšeny ve vývěsních skříňkách v míst-
ních částech a vyhlášeny místním rozhlasem.

Při předání odpadu je nutné předložit občanský průkaz.

Dny otevřených dveří Novoměstské teplárenské a.s.
11. – 13. června 2009

Novoměstská teplárenská a.s. a  město Nové Město na Moravě  ozna-
mují, že ve dnech od čtvrtka 11. června do soboty 13. června 2009 
vždy od 10.00 do 16.00 se  budou v budově teplárny na ulici Hornická 
v Novém Městě na Moravě konat dny otevřených dveří.

Tato akce je určena nejen pro smluvní odběratele tepla, ale i pro ostat-
ní veřejnost, kterou problematika vytápění a energetiky zajímá. Cílem 
této akce je seznámit odběratele tepla i veřejnost  se způsobem výro-
by a dodávky tepla a elektřiny a rovněž se záměry společnosti v oblasti 
dalšího rozvoje poskytování služeb. Součástí akce bude rovněž i srov-
nání s předchozím stavem zásobování teplem, vlivu na životní prostře-
dí a informace o trendech ve výrobě a úsporách energie.

Těšíme se na návštěvu všech zájemců o činnost naší společnosti.
Milan Netrh, člen představenstva

Názory zastupitelů: Prospěch města musí být společným cílem
Z nedávných vyjádření kole-

gů zastupitelů za ČSSD o snaze 
prosadit zlepšení vzhledu zám-
ku v našem městě a z článku paní 
starostky v minulém Novoměst-
sku, kde hovoří o zařazení tohoto 
projektu do rozpočtu kraje Vyso-
čina díky návrhu krajského za-
stupitele Houšky, by se mohl jevit 
rozpor v jednotlivých tvrzeních. 
Pravdu má jak paní starostka, tak 
moji kolegové. Návrh, který pod-
pořilo krajské vedení, sice před-
nesl pan Houška, ale financovat 
všechny investice v rozpočtu kra-

je je vzhledem k úsporám velmi 
problematické. Je otázkou, jaký 
bude mít vliv propad daňových 
příjmů na rozpočet. Ministerstvo 
financí odhaduje propad příjmů 
pro kraj Vysočina ve výši cca 160 
milionů korun. Rada kraje, na zá-
kladě již provedených úsporných 
opatření, odhaduje tento propad 
na cca 50 až 70 milionů korun. 
Krajské zastupitelstvo bude mu-
set přistoupit k dalším úsporným 
opatřením. Proto musí být usku-
tečnění tohoto projektu snahou 
nás všech.

Podobně se domnívám, že je 
potřeba řešit opravu ulice Žďár-
ská. Nevím, zda již město uzavře-
lo požadovanou písemnou doho-
du o opravě povrchu této ulice, 
ale již dnes je využívána jako  ob-
jízdná trasa. Proto je třeba po-
kračovat v prosazování zájmů 
našeho města a  - pokud to roz-
počet kraje umožní -  realizovat 
opravu Žďárské ulice ještě v le-
tošním roce. 

Stejně jako kraj Vysočina, kte-
rý již přistoupil k úsporným 
opatřením, musíme i my zvážit 

veškeré aktivity našeho města. 
Získat finanční zdroje od kra-
je, státu či EU je pro naše město 
potřebné. Musíme ale reálně po-
soudit, zda letošní a příští roz-
počty našeho města umožní ne-
jen spolufinancovat případné 
dotace a následně krýt provoz-
ní náklady uvažovaných projek-
tů, ale i budoucí běžnou údržbu, 
opravy a v neposlední řadě další 
důležité investice v Novém Měs-
tě i místních částech.

Mgr. Jiří Maděra, 
zastupitel za ČSSD

Pokračování zamyšlení k přesunu autobusového nádraží
Nejdříve bych chtěl poděkovat 

panu Kušnírovi za projevená slova 
chvály a úcty vztažená k mé oso-
bě v článku Sluce, seno,... v Novo-
městsku č. 8: zpátečnický, demago-
gický, nenávistný, zlomyslný, malý 
(pravděpodobně ve smyslu du-
chem malý).

Ve své reakci z Novoměstska č. 7 
k zveřejněné myšlence přesunu au-
tobusového nádraží jsem nechtěl 
vystupovat nenávistně ke všemu 
novému, pouze jsem chtěl upozor-
nit, že stávající základní uspořá-
dání hromadné dopravy v Novém 
Městě je docela v pořádku. Vypadá 
přirozeně (což je charakteristický 
znak správného fungování) a od-
povídá danému městu i struktuře 
mikroregionu. Zde několik tezí:
-Autobusové nádraží se nachází v 
blízkosti silnice I. třídy, po které je 
realizována dálková hromadná do-
prava. Zajížďka těchto linek k vla-
kovému nádraží se dá počítat v mi-
nutách.
-Autobusové nádraží se nachází v 
blízkosti Vratislavova náměstí, tj. 
centra nebo chcete-li srdce měs-
ta. Tato blízkost pomáhá přenášet 
energii cestujících (a mám znovu 
na mysli plné autobusy školáků při-
jíždějících denně z okolních vesnic 

do škol) do živého ruchu na náměs-
tí, který patří k základním rysům 
fungujícího organismu města.
-Autobusové nádraží v centru do-
plňují 2 autobusové zastávky – jed-
na u vlakového nádraží (pro sever-
ní část města) a druhá u nemocnice 
(pro jihozápadní část města). Tyto 
zastávky respektují morfologii měs-
ta a linkové spoje na nich jezdící 
poskytují do jisté míry ekvivalent 
městské hromadné dopravě, která v 
městě podobné velikosti nemůže v 
klasickém pojetí MHD fungovat.
-Obě autobusové zastávky se na-
chází v blízkosti vlakového nádra-
ží a autobusová doprava s vlakovou 
dopravou spolu i bez velkolepých 
zkratek typu IDS docela obstojně 
komunikuje. V tomto ohledu je pak 
efektivnější prodloužit některé pá-
teční a víkendové příměstské spoje 
k vlakovému nádraží. 
-Většina turistů vystupujících v No-
vém Městě sem přijíždí především 
vychutnávat krásy přírody, jež se 
nachází severně od Nového Měs-
ta. Totéž platí pro sportovní vyžití. 
Proto i v tomto ohledu je odpoví-
dající stávající poloha autobusové-
ho nádraží, neboť autobusy jedou-
cí severním směrem dnes zastavují 
u vlakového nádraží.

-Je naivní si myslet, že lidé upřed-
nostňující individuální automobi-
lovou dopravu se jí jen tak pro nic 
vzdají. Automobil vám bude po-
skytovat při cestování vždy větší 
míru pohodlí než autobus.
-Bohužel se bude pravděpodobně 
nadále ve vzduchu vznášet hrozba 
uzavření železniční trati prochá-
zející přes Nové Město. To říkám 
jako fanda kolejové dopravy. Tím 
pádem by se úplně rozpadla myš-
lenka sdružení obou nádraží.

Město s 8 tisíci obyvatel je pří-
liš malé na to, aby se na rozdíl od 
větších měst rozvíjelo polycentric-
ky. Takové počínání ho oslabuje a 
znejasňuje jeho čitelnost a srozu-
mitelnost. Pan Kušnír se se zápalem 
pustil do geometrického vyměřová-
ní centra města u vlakového nádra-
ží, ale centrum města se z hlediska 
významového, historického i ideo-

vého musí vždy nacházet na Vrati-
slavově náměstí. Proto je nesmysl-
né vyměňovat polohu autobusové 
zastávky u vlakového nádraží za au-
tobusové nádraží, když chci udržet 
co nejvíce lidí v centru města. Pro-
to je nesmyslné nabízet cestujícím 
vyšší komfort čekání na autobus na 
okraji města než většině cestujících 
poblíž centra města, kde zhorším 
dosavadní plošný komfort a v ob-
lasti Komenského náměstí s největ-
ší pravděpodobností vytvořím do-
pravně neúnosnou situaci.

Pokud bude město nadále koke-
tovat s myšlenkou přesunu auto-
busového nádraží, prosím, aby se 
zachovalo jako obstojný manager a 
nechalo si zpracovat dopravní ana-
lýzu, jíž by nám – „hrstce zpáteční-
ků“ dokázalo, že tímto krokem ob-
čanům mikroregionu prospěje.

Ing. arch. Petr Topolovský

Poznámka redakce: K textu Slunce, seno, Nové Město na Moravě se v 
redakci Novoměstska sešlo více písemných reakcí. V zájmu nerozpoutá-
ní předčasné diskuze na stránkách Novoměstska nad již obměňovanými, 
ale dosud nezveřejněnými  návrhy (nové návrhy údajně mimo jiné počíta-
jí se zastávkami autobusů na dnešním autobusovém nádraží) je publiko-
ván jen jeden text. 

Doporučujeme dalším dopisovatelům, kteří by měli zájem se k tématice 
vyjádřit, aby svůj názor sdělili osobně na připravovaném červnovém ve-
řejném projednávání studie.
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Mažoretky opět zavítaly do Francie a Belgie
Ve středu 8. dubna se  mažoretky 

z Nového Města na Moravě pod ve-
dením paní Evy Olejníkové společ-
ně se Salonním dechovým orchest-
rem Žďár nad Sázavou vypravily na 
šestidenní cestu po Francii a Belgii.

V pátek 10. dubna si mažoret-
ky udělaly krátký výlet do Londý-
na. Škoda jen, že jim nevyšlo pěk-
né počasí. 

V sobotu 11. dubna je první vy-
stoupení čekalo ve  francouz-
ském městě Saint Dizier. Nejdří-
ve své umění mažoretky ukázaly 
před radnicí. Poté jim pan staros-
ta na radnici srdečně poděkoval za 
nádherné zpestření sobotního do-
poledne. Odpoledne na mažoretky 
čekal průvod při slavnostním ote-
vření poutě.

V neděli 12. dubna ráno je přiví-
talo belgické město Fleurus. Před 

obědem se tři mažoretky zúčastni-
ly pompézního přivítání na měst-
ské radnici, kde se sešli zástup-

ci všech účinkujících na festivalu. 
Odpoledne se konal asi tři a půl 
hodiny trvající průvod, který byl 

zakončen krátkým pódiovým vy-
stoupením na náměstí.

V pondělí 13. dubna  po noci 
strávené v nádherném zámku pře-
jely mažoretky do nedalekého 
města Herve. Zde šly dopoledne 
krátký zvací průvod, který byl jen 
malou ukázkou toho, co následo-
valo odpoledne, tedy slavnostní-
ho pětihodinového pochodu, kte-
rý byl pro mažoretky posledním 
vystoupením.

 V úterý 14. dubna  se mažoretky 
v ranních hodinách vrátily zpět do 
našeho města. Poděkování od ce-
lého zájezdu patří řidičům Josefu 
Ptáčkovi a Milanu Landsmanovi 
z a.s. Zdar ve Žďáře nad Sázavou, 
kteří bezpečně projeli celou Fran-
cií, Belgií i Londýnem.      

         Jiřina Jirků, 
foto Eva Olejníková

Akce Čistá Vysočina - Sběr odpadu v okolí obce Hlinné
Dne 24. dubna jsme čistili Vyso-

činu v okolí  Hlinného. Čistili jsme 
příkopy u silnice. Bylo zrovna pěk-
né počasí a tak se odpadky, kte-
rých tam bylo nepočítaně, sbíraly 
opravdu dobře. I přesto, že to není 
zrovna lákavá práce, všechny nás 
to tam bavilo. Dobrovolníci byli 
především děti a mládež z Hlinné-
ho, bylo nás 13. Šli jsme po silni-
ci až k Hodiškovu, druhá skupina 
„dobrovolníků, kteří čistili Vyso-
činu“, šla třešňovou alejí mezi Ho-

diškovem a Jámami. Na konci ces-
ty jsme se opět všichni sešli a naši 
úklidovou cestu zakončili večeří u 
místní starostky, paní Hany Janů. 

V odpadcích jsme mnohdy na-
šli spoustu použitelných věcí, kte-
ré ale rozhodně nepatří do příko-
py! Opravdu jsme nevěřili, co jsou 
schopni lidé, kteří kolem naší ves-
nice pouze projíždí, vyhodit. Na-
sbírali jsme 20 pytlů odpadu, kte-
rý jsme třídili. Byla v nich spousta 
plastových lahví, části od aut a ji-

ných dopravních prostředků. Našli 
se tam i obaly od potravin, kelím-
ky od kávy a polystyren. Lidé by se 
v dnešní době opravdu měli zamys-
let nad naším životním prostředím 
a pokud možno odpadky vyhazo-
vat (třídit) tam, kam patří. Myslím 
si, že vyhodit nějakou láhev je jed-
noduché, ale uklízet ty láhve po ji-
ných je mnohem horší. My jsme to 
však zvládli a věříme, že ti, kteří 
pojedou kolem naší uklizené ves-
nice autem nebo na kole po silni-

ci, si uvědomí, že  odpadky pat-
ří do popelnice, kontejnerů nebo 
odpadkových košů, kterých máme 
všichni ve svém okolí k dispozi-
ci celkem dost. Bohužel tomu není 
ani měsíc, kdy jsme si v okolí naší 
vesnice  uklidili a mohli bychom 
vyrazit znovu... Není to jen o krás-
ném a čistém prostředí, ve kterém 
žijeme, ale taky o našem zdraví, 
které je o moc důležitější… 

Táňa Janů,  Hlinné
Barevná fotografie na poslední straně.

Zajímavé, zábavné a poučné  - dubnové zážitky žáků 1. ZŠ
Městským úřadem 
odshora dolů

Již několikátým rokem navštěvu-
jí žáci naší školy budovu Městské-
ho úřadu v Novém Městě na Mora-
vě. Ani letošní šesté ročníky nebyly 
výjimkou a v rámci hodin občan-
ské výchovy se během měsíce dub-
na zúčastnily exkurze, při které 
mají možnost propojit teoretické 
poznatky s praxí. 

V tematickém celku s názvem 
„Naše obec“ se v hodinách učí o 
historii obce, jejích orgánech, uvá-
dí příklady zajímavých a památ-
ných míst a poznávají významné 
osobnosti, které naši obec prosla-
vily. Exkurze je ovšem zážitková. 
Žáci přicházejí do kontaktu s běž-
ným denním provozem budovy, 
dokážou se v ní zorientovat, sezna-
mují se s fungováním státní sprá-
vy a samosprávy. Velkým zážitkem 
pro mnohé byla možnost usednout 
do zastupitelských křesel. Do zase-
dací místnosti před ně předstoupili 
zástupci různých odborů, kteří dě-
tem vysvětlili náplň své činnosti a 
povídali si s nimi o aktuálním dění 

v Novém Městě. V tu chvíli si naši 
mladí obyvatelé uvědomili, že jim 
není lhostejné, co se ve městě, ve 
kterém žijí, děje. Taktéž pochopi-
li význam přínosu spolupráce lidí 
při řešení některých úkolů a dosa-
hování mnohých cílů v obci.

Co je matrika? Co je třeba k vydá-
ní cestovního pasu? Kde se mohou 
lidé nechat oddat? Co obnáší prá-
ce informatiků? Jaké odbory v bu-
dově najdeme? Jde jen o minimál-
ní výčet otázek, na které se žákům 
dostalo odpovědí. Poděkování pat-
ří panu tajemníkovi za zprostřed-
kování naší exkurze, dále paní Lu-
kášové a Poulové, které pro nás 
zajistily pestrý program a budovou 
nás provedly, a také všem zaměst-
nancům, kteří dětem věnovali svůj 
čas a byli k nim velice přátelští. Tě-
šíme se na další spolupráci. 

Mgr. Marcela Slámová,
učitelka 1. ZŠ

Dobrodružná noc 
ve škole

V dubnu se na 1. ZŠ poprvé usku-
tečnila knihovnická akce Noc s An-

dersenem. Srdce světoznámého 
dánského pohádkáře H. CH. An-
dersena by jistě zaplesalo, kdyby vě-
děl, že se den jeho narození stal ne-
jenom Mezinárodním dnem dětské 
knihy, ale že se dokonce na jeho po-
čest pořádají akce podporující dět-
ské čtenářství.

Letošní již sedmý ročník proběhl 
mimo jiné i za podpory MK ČR a 
naše škola, které při zaslání přihláš-
ky bylo přiděleno pořadové číslo 
760, byla přitom.

Téměř osm desítek žáků 4. a 5. 
ročníků prožilo zajímavou noc v 
útrobách školy. Večerem je provázel 
sám pan Andersen a jeho pohádky. 
Žáci se dozvěděli spoustu zajíma-
vostí o jeho životě, o zemi, kde se 
narodil, kde žil i tvořil. Díky inter-
aktivní tabuli se přenesli až do Dán-
ska, kde je v kodaňském přístavu 
přivítala bronzová socha malé moř-
ské víly, připomněli si řadu zná-
mých pohádek a sami si vytvořili 
obrázkové leporelo. 

Po setmění přišel na řadu „úkol“, 
na který se snad všichni těšili nej-
více. Zdolávali totiž cestu od žákov-

ské knihovny až do druhého patra, 
která byla osvětlena pouze čajový-
mi svíčkami. V potemnělých kou-
tech školních chodeb číhaly postavy 
z pohádek – pro někoho byly zdro-
jem úleku, u jiných budily úsměv, 
další navedly na správnou cestu.

Ani blížící se půlnoc nebyla žád-
nou překážkou k bdění. Měkké do-
mácí postýlky nahradily karimatky 
položené na podlaze tříd. Všichni 
se zachumlali do spacáků a místo 
vysedávání před televizní obrazov-
kou se zaposlouchali do tajuplných 
příběhů. Kolem druhé hodiny ran-
ní se už škola definitivně ponořila 
do spánku. Ráno bylo sice po krátké 
noci poněkud krušnější, ale všichni 
odcházeli domů spokojeni.

Poděkování patří vedení ško-
ly, které akci podpořilo, všem ak-
tivně se účastnícím pedagogům, 
Máje Měcháčkové a Andree Žváč-
kové z 9.C (bez nichž by nebyla ta-
jemná cesta chodbami tím pravým 
ořechovým) a samozřejmě mamin-
kám, které pro své nocležníky na-
pekly samé dobroty.   
                 Mgr. Pavlína Poláčková, 

učitelka 1. ZŠ
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Rok Nula - celostátní kolo Svojsíkova závodu 2009
Poslední víkend v září 2009 pořá-

dají skauti z novoměstského středis-
ka Bílý štít celostátní kolo Svojsíko-
va závodu. Svojsíkův závod vychází 
z historické zkušenosti a je tradič-
ní součástí programu Junáka. Je za-
měřen na testování praktických do-
vedností pro život v dnešní době a 
spolupráci skautských družin. Rok 
Nula bude jeho finální etapou a 
účastníky tak bude 14 dívčích a 14 
chlapeckých družin z celé České re-
publiky - celkem asi 170 závodní-
ků. Když připočítáme ještě vedoucí, 
kteří s družinami přijedou, a všech-
ny členy realizačního týmu, vyjde 
nám, že v září navštíví Nové Měs-

to na Moravě téměř 500 skautek a 
skautů.

„Svět tak podobný tomu našemu 
a přitom temnější než nejvzdáleněj-
ší zákoutí vesmíru“. Takto zní úvod-
ní motto příběhu, který účastníci v 
našem závodě prožijí. Dějištěm 
bude fiktivní superstát Oceánie, 
který je ovládán tajnou organiza-
cí zvanou Capital G snažící se vše-
možnými způsoby manipulovat s 
lidmi. Sype do zdrojů pitné vody 
látku, kterou lidi oblbuje; prostřed-
nictvím médií jim vnucuje svoje ná-
zory a nepohodlných lidí se zbavu-
je prostřednictvím Morální policie 
(svojí prodloužené ruky). Toto vše 

dělá s jedním cílem - připravit ten-
to superstát na válku, kterou si pod-
robí další území. Rok Nula je právě 
datum, kdy má válka vypuknout, a 
úkolem skautských družin bude za-
bránit tomu, aby nastal.

Samotný závod bude v podsta-
tě jedna velká terénní hra, kte-
rá bude trvat bez ustání téměř dva 
dny. V okolí Nového Města na Mo-
ravě bude rozmístěno kolem 20 sta-
novišť s úkoly. Družiny si nejprve 
naplánují co možná nejvýhodněj-
ší trasu a poté budou putovat mezi 
stanovišti a plnit tyto úkoly. Kolik 
jich družina za zmíněné dva dny 
stihne splnit, záleží na její rychlos-
ti, ale také taktice.

Pořádání celostátního kola Svojsí-
kova závodu svěřuje skautské ústře-
dí vždy jen těm nejlépe fungujícím 
střediskům z celé organizace. Pro-
to možnost závod uspořádat vní-
máme jako velké uznání novoměst-
skému skautingu, přestože se jedná 
o organizačně velmi náročnou prá-
ci. Rádi bychom proto poděkova-
li městu Novému Městu na Moravě 
a Střední odborné škole Nové Měs-
to na Moravě na Bělisku za velkou 
podporu, kterou nám při přípra-
vách akce poskytují.

Více informací o závodě se mů-
žete dozvědět na webových strán-
kách: www.roknula.cz a případné 
dotazy a připomínky směřovat na 
e-mail: info@roknula.cz.

„Minuty“ ve městě
Neobyčejně teplý májový večer 

v příjemném prostředí s neotře-
lými rytmy hudební skupiny -123 
minut nabídlo ve svátek 8. květ-
na  Občanské sdružení Lysina le-
nina. Akce byla věnovaná všem 
petmenům, ale nejen jim. Od 19 
hodin mohl přijít kdokoliv relaxo-
vat a nasát  letní atmosféru zámec-
kého nádvoří Horácké galerie, kte-
rou podtrhovala ojedinělá hudba s 
místy až exoticky znějícím zpěvem 
frontmana skupiny Zdeňka Bíny. 
I přestože byl koncert veden spíše 
v komornějším duchu, předvedli 
strhující výkon, který se postupem 
času prohluboval a vedl až ke dvě-
ma přídavkům. Trojice hudebníků 
-123 minut nedává prostor k nega-
tivní kritice, dokáží navodit výbor-
nou atmosféru, do své hudby na-
prosto vtáhnou i nejnáročnějšího 
diváka a svým unikátním hudeb-
ním pojetím jej uvedou do centra 
dění. Prostě a jednoduše, kdo jed-
nou ochutná „minuty“, už ví, kde 
je kvalita. Je skvělé, že jsme ji moh-
li zažít právě v našem městě. 
 Eva Kulková

Orel slaví 100 let od založení
Spolek Orel začal u nás půso-

bit již před 1. světovou válkou, od 
roku 1909. Hlavní cílem byla vý-
chova duše i těla v duchu národ-
ním a křesťanském, pěstovat kro-
mě osvětové a kulturní činnosti 
především tělocvik a různá spor-
tovní odvětví. Jednota českoslo-
venského Orla v Novém Městě na 
Moravě vznikla 12. prosince 1920.

Novoměstská jednota byla sou-
částí západomoravské župy sv. 
Metoděje. Orlové nejprve cvičili 
v tělocvičně reálky, od roku 1926 
ve vlastním katolickém domě na 
Vratislavově náměstí. Ten byl poz-

ději prodán a jako nové sídlo byl 
zakoupen dům čp. 200 na Masary-
kově ulici (dnešní areál kina). Kro-
mě úprav původního domu byl k 
němu přistavěn víceúčelový sál s 
příslušenstvím podle plánu archi-
tekta Lva Krči, kde se mimo jiné 
začalo provozovat kino s kapaci-
tou 256 sedících diváků. Provede-
ním stavby s funkcionalistickými 
prvky byl pověřen místní stavitel 
František Šmída. Slavnostní svě-
cení základního kamene proběh-
lo 15. srpna 1936 během pouti „na 
kostelíčku“. Do základního kame-
ne byly vloženy tehdejší mince a pamětní listina s údaji o městě a 

státu. Vlastní provoz nové budo-
vy byl zahájen slavnostní akade-
mií 28. září 1937 u příležitosti sva-
továclavských oslav.

Činnost spolku byla za německé-
ho protektorátu v roce 1941 úřed-
ně zastavena, jmění zabaveno. Po 
2. světové válce Orel svou činnost 
nakrátko obnovil, ale již roku 1948 
byla jeho činnost opět na dlouhou 
dobu ukončena. K obnovení zdej-
ší jednoty v roce 1990 došlo až po 
pádu komunistického režimu v 
Československu. V roce 1994 zís-
kal Orel zpět majetek, který byl po 

únoru 1948 bez náhrady zabaven, 
a začal opět rozvíjet svoji činnost, 
převzal provozování kina a zamě-
řoval se na práci s mládeží. 

V roce 2009 po dohodě s Měst-
ským úřadem prodala Jednota 
Orla areál kina městu. V současné 
době řeší nákup vhodných pozem-
ků na výstavbu nového areálu s 
venkovním víceúčelovým hřištěm, 
který bude řešit současné potřeby 
moderní sportovní organizace. 

Jednota Orel v Novém Městě na 
Moravě se věnuje různým spor-
tovním a kulturním  aktivitám – 
turnajům v malé kopané, ligovým 
soutěžím ve stolním tenise a flor-
bale, pořádáním orelských plesů a 
mnohých dalších aktivit pro děti a 
mládež.         http://orel.nmnm.cz

Na snímku nahoře nově přestavě-
ný lidový dům (dnešní budova kina 
na Masarykově ulici), na snímku 
vlevo orelský slet Metodějovy župy 
v roce 1922.
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Sportovní střelba - Mistrovství AVZO ČR 2009

Na snímku uprostřed David Vařák, druhý v soutěži VzPi 40

V Hanušovicích se v sobotu 28. 
března a v neděli 29. března  kona-
lo Mistrovství ČR AVZO, na kte-
rém dosáhli střelci SSK Nové Měs-
to na Moravě na jednu zlatou a dvě 
stříbrné medaile, jedno 4. a 15. 
místo.

V sobotu se mistrovství zúčast-
nili dva střelci ve VzPu 30 ran v 
leže a jeden ve VzPi 40 ran. V ka-
tegorii VzPu 30 ran vleže chlapci 
do 12 let se umístil Dominik Vařák 
na 15. místě nástřelem 243 bodů.V 
kategorii VzPu 30 ran vleže chlap-
ci do 14 let nastřílel Pavel Štěpá-
nek výborný výsledek 297 bodů, 
který stačil „jen“ na 4. místo. Tře-
tí Pavel Nymburský nastřílel o dva 
body více a první dva dosáhli ma-
ximálního výsledku 300 bodů.V 
kategorii starších chlapců ve střel-
bě ve VzPi 40 ran získal stříbrnou 
medaili nástřelem 279 bodů David 
Vařák.

V neděli pokračovalo Mistrov-
ství ČR disciplínami dospělých. 
Ve VzPu 60 ran muži obhájil ná-
střelem 577 bodů  zlatou medai-
li Jiří Materna. František Sma-

ženka ve VzPi 60 ran neobhájil 
loňský titul a získal „pouze“ stří-
brnou medaili nástřelem 558 
bodů. 

 KM

Atleti TJ vykročili rázně do letní sezony
Poslední závody před dráhovou 

sezonou přinesly úspěch osvěd-
čeným závodníkům. V Poličce se 
nejvíce dařilo Kourkovi, Vitnerovi 
a Janoušové, kteří vyhráli své kate-
gorie. V Nížkově pak nejvyšší příč-
ku obsadil Vitner před Hubáčkem.

První dráhové závody ovládla Jit-
ka Kubelová. Ta v Jihavě překona-
la hned dva krajské rekordy v ka-
tegorii žen. Ve vrhu koulí 4 kg na 
13,69 m a v hodu diskem zlepši-
la stávající maximum téměř o 3 m 
výkonem 44,38 m. V Olomouci na 

tradiční Velké ceně pak zářil Lukáš 
Kourek, který vyhrál běh mužů na 
1500m ve výborném čase 3:53,21 
min. Také ostatní členové TJ neza-
ostávají a můžeme se těšit na jejich 
další starty.  

Hubáček

David Pintera zvítězil na mezinárodním turnaji judistů
V minulém čísle jsme informo-

vali o úspěchu judistky Barbory 
Štikarové na mezinárodním tur-
naji v Belgii. Stejně úspěšně, tedy s 
umístěním na prvním místě ve své 
kategorii, se z tohoto turnaje domů 
vrátil i žák 2. A třídy novoměstské 
1.  ZŠ Daniel Pintera.  Judu se vě-
nuje již od svých dvou  let a závod-

ně od čtyř  let. Českou republiku 
reprezentoval v kategorii mláďata 
do 28 kg. Všechny své zápasy vy-
hrál s přehledem a porazil závod-
níky například z Francie, Belgie, 
Velké Británie. Jedná se o velice 
technického závodníka s velkým 
talentem, neboť judo je  technický 
sport a na síle tolik nezáleží.

V polovině května se oba naděj-
ní judisté zúčastnili Mezinárodní 
velké ceny v rakouském městě Zel-
tweg.

podle informací René Pintery, 
trenéra Barbory Štikarové a Da-
niela Pintery

Barevná fotografie na poslední 
straně.

Čarodky a děti z mateřské školky Žďárská
„V MŠ Žďárská ve tři“ – hlásaly 

plakáty v ulicích. Kdo v ten čas při-
šel, nelitoval. Setkal se s čarodějni-
cí. A nejen s jednou, ale s mnoha, 
byly jich tady desítky. S nimi neto-

pýr, pavouci, muří noha – čarovali 
jak nejlíp uměli, aby se akce vyda-
řila a slunce aby svítit přiměli.

Fronta tu stála na vaření, každý 
chtěl míchat vařechou. Chtěl najít 

vhodné suroviny – puškvorec, štíra 
s ropuchou. Ochutnat - nenašli ku-
ráže. Veselo bylo na dráze pro pře-
kážkový let na koštěti – v tandemu 
nebo sólo jízda – kdo výš, kdo dál, 
se ukáže.

Soupeřilo se v rovnováze i kdo 
má větší odvahu. Ten mumraj svo-
jí veselostí oživil celou zahradu.

Když po čase malí kouzelníci na-
šli svou mámu: „My máme hlad!“, 
dostali párek, chleba, kečup, kaž-
dý si opekl, jak to má rád. Jak za-
hnat žízeň? Co vím – povím. Nej-
lépe jedním lektvarovým, vařeným 
z býlí kouzelného, co děti trhaly za 
městem. Po jednom doušku i koš-
tě z proutí mělo zvuk jako Mac La-
ren.

A co mě nejvíc potěšilo z té pře-
hlídky nosů a bradavic? Snad by 
to školku proslavilo, já jsem však 
ráda, že nedostal pozvánku Vřískot 

ani Harry Potter. Nač zvát takovou 
smetánku mezi naše skromné kra-
savice, rozcuchané a v záplatách? 
Po dlouhé době jsem uviděla po-
ctivé české Ježibaby. Jeníčků u nás 
běhá dost, tak ještě nevymřely hla-
dy. No a ty v šátku po babičce, to 
byly holky krev a mlíko. Že všemu 
jednou přijde konec, to jediné mi 
bylo líto.

Tak zase příště - velcí, malí – 
dnes nikdo se nedal zahanbit. Dnes 
účast byla na Guinnesse. Všem 
strůjkyním zábavy za to dík!

Marie Dufková

Novoměstské 
biatlonové stupně vítězů 

v sezóně 2008-2009
Michal Žák - Biatlon: 2 x 1. mís-
to ,,Olympijské naděje“-Kubolan-
ka-Polsko, 1 x 1. místo, 1 x 2. mís-
to Český pohár, Letní biatlon: 2 x 
1. místo, 1 x 2.místo, 1 x 3. místo 
Český pohár, 1. místo v celkovém 
hodnocení Českého  poháru v let-
ním biatlonu
Hana Ambrožová - Biatlon: 1 x 2. 
místo Český pohár, 2. místo na M 
ČR v biatlonu na kolečkových ly-
žích, Letní biatlon: 4 x 1. místo, 
2 x 2. místo, 1. místo v celkovém 
hodnocení Českého  poháru v let-
ním biatlonu
Matěj Trávníček - Biatlon: 1 x 2. 
místo Český pohár
Gabriela Buchtová Biatlon: 2 x 3. 
místo Český pohár, Letní biatlon: 
2. místo na M ČR, 1 x 2. místo, 2 x 
3. místo, 2. místo v celkovém hod-
nocení Českého  poháru v letním 
biatlonu
Michaela Buchtová - Biatlon: 1x 
1. místo Český pohár
Karolína Otavová - Biatlon: 3. 
místo na M ČR, 1 x 1. místo, 1 x 3. 
místo Český pohár, Letní biatlon: 
2 x 2. místo na M ČR, 2 x 2. místo, 
2 x 3. místo Český pohár, 2. místo v 
celkovém hodnocení Českého  po-
háru v letním biatlonu
Matouš Slonek - Letní biatlon: 1. 
místo na M ČR,  1 x 2. místo, 1 x 3. 
místo Český pohár, 2. místo v cel-
kovém hodnocení Českého  pohá-
ru v letním biatlonu
Martin Žák - Biatlon: 1 x 2. místo 
Český pohár
Vojtěch Zahradník - Biatlon: 1 x 
3. místo Český pohár
Soutěž družstev - Letní biatlon 
2008: žáci 8. místo, dorost 3. místo, 
dospělí 29. místo, celkově 5. mís-
to, Biatlon 2009: žáci 4. místo, do-
rost 4.místo, dospělí 14. místo, cel-
kově 5. místo
Trenéři: Jiří Žák, Miloš Buchta, 
František Kuchař

(SG NMnM)
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Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Starostka města Nové Město na Moravě podle ust. § 16 písm. a) a 
§ 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parla-
mentu a o změně některých zákonů,oznamuje:
1. Volby do Evropského parlamentu proběhnou ve dnech 5. a 6. 
června 2009, a to v pátek 05. 06. 2009 od 14.00 hodin do 22.00 ho-
din a v sobotu 06. 06. 2009 od 8.00 do 14.00 hodin. 
2. Místem konání voleb je:
ve volebním okrsku č. 1 volební místnost v přízemí Domu s pečo-
vatelskou službou, Žďárská 68, Nové Město na Moravě pro voli-
če, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici Mendlova, Pav-
lovova, Purkyňova, Vlachovická, Žďárská (č.p. 61, 68, 70, 71, 72, 
74, 80, 86, 89, 95, 309, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 
723, 990), 
ve volebním okrsku č. 2 volební místnost v Obřadní síni Měst-
ského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. č.p. 103, 
Nové Město na Moravě pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu v ulici Blažíčkova, Brněnská, Horní dvůr, Jamborova, Jánská, 
Komenského náměstí, Nečasova, Němcova, Německého, Palackého 
náměstí, Petrovická, Podlouckého, Pod Novoveskou silnicí, Vratisla-
vovo náměstí, Žďárská (č.p. 35, 36, 37, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 49, 50, 
57, 83, 84, 85, 308, 332)
ve volebním okrsku č. 3 volební místnost v Kulturním domě Nové 
Město na Moravě, Tyršova 1001, Nové Město na Moravě  pro voli-
če, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici Budovatelů, Hor-
nická, Masarykova 
ve volebním okrsku č. 4 volební místnost v Kulturním domě Nové 
Město na Moravě, Tyršova 1001, Nové Město na Moravě  pro vo-
liče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici Čapkova, Háj-
kova, Karníkova (mimo č.p. 981, 982, 984, 1118), Luční, Mrštíkova, 
Nádražní, Nezvalova, Soškova, Vančurova, Wolkerova (mimo č.p. 
1116, 1117)
ve volebním okrsku č. 5 volební místnost v Kulturním domě Nové 
Město na Moravě, Tyršova 1001, Nové Město na Moravě  pro vo-
liče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici Drobného, Hor-
ní, Křičkova, Malá (č.p. 173, 181, 182, 186, 188, 189, 856), Mírová, 
Smetanova, Výhledy
ve volebním okrsku č. 6 volební místnost v Kulturním domě 
Nové Město na Moravě, Tyršova 1001, Nové Město na Moravě 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici Bělisko, 
Dukelská, Leandra Čecha, Lesní, Makovského, Na Výsluní, Polní, 
Radnická, Sportovní, Šimkova, Školní, Štursova, U Jatek, Veslař-
ská, Zahradní
ve volebním okrsku č. 7 volební místnost v Kulturním domě Nové 
Město na Moravě, Tyršova 1001, Nové Město na Moravě  pro vo-
liče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici Křenkova, Malá 
(č.p. 156, 157, 159, 161, 192, 193, 195, 196, 302, 306, 747), Monseo-
va, Tyršova
ve volebním okrsku č. 8 volební místnost v přízemí budovy odlou-
čeného pracoviště II. ZŠ – Pohledec, Pohledec 43, Nové Město na 
Moravě pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v míst-
ní části Pohledec
ve volebním okrsku č. 9 volební místnost v obecním domě Mar-
šovice, Maršovice 80, Nové Město na Moravě pro voliče, kteří jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu v ulici Bezručova, Karníkova (č.p. 981, 
982, 983, 1118), Maršovská, Nad Městem, Wolkerova (č.p. 1116, 
1117) a v místní části Maršovice
ve volebním okrsku č. 10 volební místnost v patře obecního domu 
Rokytno, patro, Rokytno 49, Nové Město na Moravě pro voliče, 
kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místních částech Rokyt-
no a Studnice
ve volebním okrsku č. 11 volební místnost v patře obecního domu 
Jiříkovice, Jiříkovice 62 (hasičská zbrojnice), Nové Město na Mora-

vě pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní čás-
ti Jiříkovice
ve volebním okrsku č. 12 volební místnost v přízemí Kulturního 
domu Slavkovice, Slavkovice 79, Nové Město na Moravě pro voliče, 
kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části Slavkovice
ve volebním okrsku č. 13 volební místnost v přízemí obecního 
domu Hlinné, Hlinné 46, Nové Město na Moravě pro voliče, kteří 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části Hlinné
ve volebním okrsku č. 14 volební místnost v obecním domě Pet-
rovice, Petrovice 71 (KD), Nové Město na Moravě pro voliče, kteří 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části Petrovice
ve volebním okrsku č. 15 volební místnost v budově Domu dětí a 
mládeže v Olešné, Olešná 25, Nové Město na Moravě pro voliče, 
kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části Olešná
3. Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné.
4. Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v 
pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti.
5. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totož-
nost a státní občanství České republiky platným občanským prů-
kazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním 
pasem České republiky. Volič, který je občanem jiného členské-
ho státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totož-
nost a občanství jiného členského státu a skutečnost, že je na úze-
mí České republiky veden v evidenci obyvatel podle zvláštního 
právního předpisu. 
Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropské-
ho parlamentu obdrží volič od okrskové volební komise prázd-
nou úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komi-
se dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky 
jiné.
6. Neprokáže-li volič svou totožnost a občanství České republi-
ky nebo jiného členského státu nebo, jde-li o občana jiného člen-
ského státu, neprokáže-li, že je veden v evidenci obyvatel podle 
zvláštního právního předpisu, nebude mu hlasování umožněno.
7. Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby 
do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování 
neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz.
8. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským prů-
kazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství 
tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi, která jej přiloží 
k výpisu ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu a voli-
če do tohoto výpisu dopíše.
9. Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny před 
dnem konání voleb. 
10. Volič po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích líst-
ků, vstoupí do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V 
prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do 
úřední obálky 1 hlasovací lístek. 
11. Volič může na hlasovacím lístku zakroužkováním pořadové-
ho čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím 
lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné úpravy 
hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv.
12. Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpra-
vu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem 
před okrskovou volební komisí do volební schránky.
13. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru ur-
čeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební 
komise hlasování neumožní.
14. Pokyny předsedy okrskové volební komise k zachování po-
řádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti jsou 
závazné pro všechny přítomné. 

Zdeňka Marková, starostka města



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

Společnost Mediaservis s.r.o. přijme ihned doručovatele tisku    
v Novém Městě na Mor.  (i brigádně).  
Jedná se o doručování tisku v ranních hodinách, na zkrácený pracovní  
úvazek. Vhodné i pro důchodce, studenty a ženy v domácnosti. Bližší 
info na tel. 566 623 441, 724 778 015  nebo na adrese Mediaservis s.r.o.  
Jihlavská 1007/2, Žďár n. S.

HOTEL SKI
přijme vedoucího wellness - nástup 1. září 2009

 nabídky s informací o dosavadní praxi na:
pospisil.inkora@seznam.cz

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, sádrokartony nákladní doprava

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

PODOLÍ 2009 - SOUTĚŽ
Otázka č. 3:

Napiš první dvě slova písničky, 
kterou vždy zahajujeme táborák.

Stomatologická 
pohotovostní služba

Ošetření je poskytováno v době        
9 – 12 hod. 
23. 5. MUDr. Havlíčková, nám Re-
publiky ZR, 24. 5.  MUDr. T. Ko-
nečný NM, 30. 5. MUDr. Stalma-
chová, Vír, 31. 5. MUDr. Janoušek, 
Měřín, 6. 6. MUDr. Macek, Poříčí 
11, V. Meziříčí, 7. 6. MUDr. Ma-
tonoha, Jimramov. Aktuální změ-
ny je možno najít na internetových 
stránkách novoměstské nemocni-
ce (www.nnm.cz)

Rada města Nového Města na Moravě 
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ky

příspěvkové organizace Novoměstské sociální služby, Žďárská 68, 592 
31 Nové Město na Moravě
Požadované předpoklady:
 ukončené vysokoškolské vzdělání 
 minimálně 2 roky praxe v sociálních službách
 organizační a řídící schopnosti
 zkušenosti v řízení organizace 
 občanská a morální bezúhonnost
 splňování předpokladů dle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů
 řidičské oprávnění skupiny B
 samostatnost, odpovědný přístup k plnění úkolů, časová flexibilita, vy-
soké pracovní nasazení 
 komunikativnost, schopnost jednat s lidmi
 odpovědný přístup k plnění pracovních povinností 
 vysoké pracovní nasazení, schopnost práce v zátěžových situacích
 používání a znalost běžného kancelářského software (zejm. textový, ta-
bulkový editor, Internet) 
Výhodou při výběrovém řízení je:
 znalost systému sociálních služeb
 znalost principů řízení příspěvkové organizace
 základní znalost ekonomiky a financování sociálních zařízení
 vysokoškolské vzdělání zaměřené do sociální oblasti  
Nabízíme:
 11. platovou třídu
 perspektivní pracovní pozici 
 pracovní poměr na dobu neurčitou 
 možnost dalšího osobního a profesního rozvoje
 předpokládaný nástup v měsíci červenci 2009 
Požadované doklady
 písemná přihláška, která bude obsahovat jméno a příjmení, datum a 
místo narození, místo trvalého pobytu, datum a podpis uchazeče
 životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o 
odborných znalostech a dovednostech
 výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 ověřenou kopii dokladu o dosaženém vysokoškolském vzdělání
 ověřenou kopii lustračního osvědčení dle § 4 odst.1) zákona č. 451/1991 
Sb., ve znění pozdějších předpisů – postačuje doložit ke dni jmenování, 
nevztahuje se na osoby narozené po 1.12.1971
 čestné prohlášení dle § 4 odst.3) zákona č. 451/1991 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů 
 písemný návrh koncepce rozvoje příspěvkové organizace Novoměstské 
sociální služby v rozsahu max. 2 stran A4
 lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce
Lhůta a místo pro podání přihlášky:
Přihlášky s požadovanými doklady očekáváme nejpozději do 27.05.2009 
na adresu: Město  Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 
592 31, k rukám starostky města. Bližší informace poskytne Mgr. Petr 
Švanda, vedoucí odboru sociální věcí a zdravotnictví MěÚ Nové Město na 
Moravě, tel. 566 650 240, petr.svanda@meu.nmnm.cz . Na obálku uchaze-
či uvedou „Výběrové řízení na ředitele příspěvkové organizace NSS“. Sou-
časně žádáme uchazeče, aby na zasílaných přihláškách uvedli svůj telefo-
nický kontakt nebo svoji e-mailovou adresu.

INZERCE
 Prodám cirkulárku levně. Tel. 

603 241 909.
 Prodám dlouhé bílé svatební šaty 

(i s kruhem, rukavičkami a závo-
jem). Na výšku 163 cm, obvod 
hrudníku 105 cm, obvod pasu 93 
cm. Foto možné poslat  e-mailem. 
Tel: 732 341 582, 723 507 240
 Prodám polohovatelný golfový 

kočár (barva khaki) se střechou 
a 3 bodovými pásy, v dobrém sta-
vu. Cena 900 Kč. Tel: 732 341 582, 
723 507 240
 Sháním nebytové prostory k 

dlouhodobému pronajmutí, nej-
méně o rozměru 50 m2, mohou 
to být i dvě místnosti. tel. 776 013 
393.

 Pronajmu DB 2+1, 71 m2, v NM, 
nadstandardní kuchyně, s vybave-
ním, od července 09, mob. 608 
004 160
 Hledám pronájem menšího 

bytu v NM, tel. 739 419 701
 Pronajmu byt 2+1 (87m2) po 

celkové rekonstrukci, nově zaříze-
ná koupelna a kuchyň. Prostorná 
hala, vlastní vchod, lokalita pod 
nemocnicí NM. Tel. 603 352 707.
 Prodám pozemek 4845 m2 na 

Vříšti u Sněžného, možnost budou-
cí výstavby RD, tel. 605 714 304

Oznámení o zveřejnění dokumentace
Na základě žádosti Ministerstva životního prostředí je na sekretariátu Městské úřadu v Novém Městě na Moravě

k nahlédnutí návrh koncepce „Plán oblasti povodí Dyje“
včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí

Do dokumentace lze nahlédnout do 15. června 2009, vždy
v pondělí a středu od 8,00 do 17,00 hod.

v úterý, čtvrtek a pátek od 8,00 do 14,00 hod.
Podrobnější informace na úřední desce a na internetu.
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Přehlídka potomstva
českého strakatého skotu
28. května od 9,30 hod.
v Radešínské Svratce.

Bude vystaveno 100 dojnic z ce-
lé ČR. Bohatě budou zastoupe-
ny i další kategorie chovu české-
ho strakatého skotu.



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. 724 143 323
                       602 759 575         
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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

INZERCE

Hledám paní 
na úklid a žehlení.

e-mail: 
stoprocentne@email.cz

Nabízíme:
 zednické práce

 pronájem trubkového lešení
tel. 737 583 021

 Nabízím nová levná homologova-
ná elektrokola a elektroskútry se zá-
rukou. Tel: 723 970 479
 Prodám 3+1 v NM, cihlový,  86 m2, 

ul. Budovatelů, tel. 605 723 699
 Prodám mobilní chatu, kompletně 

zateplenou, rozměry š = 5m,            d 
= 2,6m, v = 2,4 m. Jedno okno, jed-
ny dveře. K odvozu vcelku z NM. 
Cena k jednání 12.000 Kč. Tel.739 
356 357 
 Pronajmu byt 2+1 ve čtyřbytovce v 

Novém Městě na Moravě. Volný od 

1. 7. 2009. Tel.: 606 725 505.
 Koupím pozemek na stavbu RD v 

NM. tel. 723 917 131
 Prodám cihlový byt 2+1 v Novém 

Městě na Moravě, tel. 603 792 232
 Koupím kamení z pole (půl až jed-

nu vlečku). tel. 776 005 775

Josef Němec
Kamenictví Polička 

 výroba a opravy pomníků z kvalitních materiálů
 výroba a montáž panelových hrobek

Zaměření, návrh a cenová kalkulace zdarma.
572 01 Polička, Hegerova 680,

tel. 461 725 464, mob. 605 576 600
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NOVOMĚSTSKO - vydává město Nové Město na 
Moravě. Redaktorka: PhDr. Eva Jašková, redakce 
a administrace: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové 
Město na Moravě, telefon 566 650 253, 724 984 857, 
e-mail: zpravodaj@nmnm.cz http://noviny.nmnm.cz.
Tiskne Horácká tiskárna Nové Město na Moravě. 
Registrační značka OÚ 3714-1491. Nevyžádané rukopisy 
a fotografie se nevracejí. Názory autorů příspěvků nejsou 
vždy totožné s názory redakce.

Setkání
Nových Měst
2010

Neustadt 
ve Vogtlandu

Německo, Sasko
Počet obyvatel: 1.300

www.neustadt-vogtland.de

Město bývá označováno jako „zelené srdce 
Vogtlandu“. V prvních letech po znovusjedno-
cení Německa se změnilo ve výstavnou obec 
s rozvinutou sítí silnic, místních komunikací, 
chodníků a cyklostezek, s nově upravenými 
náměstími i sportovišti. Nově zrekonstruova-
né domy s předzahrádkami jen doplňují pěk-
ný vzhled města. 

Za rozsáhlá infrastrukturní opatření a zno-
vuobnovení zapomenutých slavností získalo 
město Evropskou cenu za zvláštní výkony při 
obnově vesnice.

Nahoře: Jedním z míst, kam byly se vzpomínkou na konec 2. světové války položeny dne 7. května  
věnce, byly i hroby sovětských vojáků na katolickém hřbitově. Uprostřed vpravo: Kanadská sopranist-
ka Melanie Gall na Kanadských dnech Amerického jara. Více na str. 1. Níže vpravo: Hudebně divadel-
ní festival Sbírka motýlů bude opět pestrý a zábavný. Více na str. 3.  Dole  vpravo: Hlinenská mládež 
čistila obec a její okolí od odpadků. Více uvnitř listu. Uprostřed vlevo: David Pintera, vítěz mezinárod-
ního turnaje v judu.  Více uvnitř listu.  
Dole vlevo: Na snímku Martina Drá-
palíka zatím jen připomínka, že v Po-
hledci se 2. května velice slavilo. Více 
v příštím čísle.
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