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Novoměstsko

Volby 
do Evropského 

parlamentu
Ve dnech 4. až  7. června 2009 

mohli občané členských zemí Ev-
ropské unie volit své zástupce do 
Evropského parlamentu. V České 
republice se tyto volby konaly ve 
dnech 5. a 6. června.

V Novém Městě na Moravě se 
voleb zúčastnilo 30,09 % opráv-
něných voličů (celostání účast  
28,22 %, krajská 28,86 %). V No-
vém Městě na Moravě zíslala nejví-
ce hlasů ODS – 28,60 % (celostátně 
31,45 %, 9 mandátů, kraj 25,17 %), 
na dalších místech: ČSSD 23,54 
% (celostátně 22,38 %, 7 mandá-
tů, kraj 24,22 %), KDU-ČSL 16,52 
% (celostátně 7,64 %, 2 mandá-
ty, kraj 13 %), KSČM 11,79 % (ce-
lostátně 14,18  %, 4 mandáty, kraj 
16,27 %).

Žádná z dalších volebních stran 
nepřekročila v Novém Městě na 
Moravě hranici 5 %.

podle www.volby.cz

Od pátku 5. do neděle 7. června 
prolétali Novým Městem motýlové. 
A na svých barevných křídlech při-
váželi hudbu, divadlo, malování…

Na snímku nahoře část páteční-
ho zvacího průvodu městem. Na 
snímku dole hudebníci ze ZUŠ Jana 
Štursy těsně před vystoupením na 
nádvoří Horácké galerie.

ZUŠ Jana Štursy gratuluje svým studentům k jejich úspěchům 
v letošním školním roce a děkuje za vzornou reprezentaci školy
Hudební obor
Novotný Kryštof za čestné uzná-
ní na Mezinárodní kytarové sou-
těži Guitar talent 2008 (nejmladší 
účastník)

Mazánek Josef za úspěšnou repre-
zentaci v ústředním kole celostát-
ní soutěže ZUŠ ve hře na bicí sou-
pravu
Malá Markéta, Rolinková Lud-
mila, Šajner Martin, Wurzelová 
Pavlína za úspěšnou reprezentaci 
v krajském kole celostátní soutěže 
ZUŠ ve hře na dechové nástroje
 Matoušková Martina, Dvořá-
ková Lenka, Nejedlá Dominika, 
Smitková Barbora, Švárová Ni-
kola, Laštovičková Anna, Polnic-
ká Pavla, Polnická Anna, Kubíček 
Ivoš, Štrobl Luboš a Pelikánová 
Zuzana za obětavý přístup k veřej-
ným vystoupením a vynikající re-
prezentaci ZUŠ
Vvýtvarný obor
Jiří Hrad a Kateřina Chlubnová 
za účast na celostátní přehlídce VO 
ZUŠ Šternberk (Oči dokořán)
Mašterová Natálie, Brabcová 

Kristýna, Holečková Veronika, 
Kulíšek Filip a Dvořák Michael 
za účast na přehlídce „Výtvarný svět 
na zámku“, kterou pořádá ZUŠ Mo-
ravská Třebová
Literárně –dramatický obor
Soubor Lety do oblak za postup 
na národní přehlídku Dětská scé-
na Trutnov
Soubor Obludárium za postup 
na národní přehlídku Loutkařská 
Chrudim, čestné uznání v regio-
nálním kole Wolkerova Prostějova 
a cena lektorského sboru z Mladé a 
experimentující scény 2009
Strnadová Anna za čestné uzná-
ní v krajském kole Wolkerova Pro-
stějova
Chodilová Lucie, Chroustovský 
Jaromír, Kamenický Jeroným, 
Řezníčková Jaroslava a Chocho-
láč Jakub za reprezentaci v recitač-
ní soutěži Dětská scéna
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Úmrtí

Z významných výročí

Kulturní dům

Narození

Kino
20. so ve 20 h.
Předčítač  Filmový klub
USA 2009, drama, české titulky, 124 
min, nevhodný do 15 let, premiéra, 
65 Kč - Podnětný film plný naděje 
promlouvá přímo k srdci diváka. 
24. st ve 20 h.
Krvavý Valentýn
USA 2009, horor, české titulky, 101 
min, nevhodný do 18 let, premiéra, 
65 Kč – Viník tragédie se vrací do 
rodného města. Ozývá se svědomí a 
vynořuje se temná minulost.
26. pá ve 20 h., 27. so ve 20 h. 
Andělé a démoni
USA 2009, krimi-thriller, české ti-
tulky, 140 min, nevhodný do 12 let,  
premiéra, 75 Kč - Nepřetržitá a akcí 
nabitá honička po zapečetěných 
hrobkách, nebezpečných katakom-
bách, opuštěných katedrálách i nej-
tajnějším archivu na světě…
1. st ve 20 h.
X-Men Origins: Wolverine
USA/Austrálie/Kanada 2009, akč-
ní thriller, české titulky, 107 min, 
přístupný, premiéra, 65 Kč – Nový 
příběh filmové série se vrací do 70. 
let 20. stol., k počátkům kariéry 
hrdiny Wolverina i tragickým udá-
lostem jeho života. 
4. so ve 20 h. 
Dvojí hra
USA/Německo 2009, krimi-thriller,  
české titulky, 125 min, nevhodný do 
12 let, preiéra, 65 Kč - Chytrý film, v 
němž má každý rafinovaný plán, ni-
kdo nehraje fér a divák nesmí uvěřit 
ani závěrečným titulkům.

24. 6. 1879 se v Novém Městě na Moravě narodil JUDr. Jaroslav Kal-
lab  (právník, profesor UK v Praze, 130. výročí narození, zemřel 10. 2. 
1942 v Praze)
5. 7. 1894 se v Novém Městě na Moravě narodil Stanislav Koudela (pro-
fesor Vysoké školy lesnické a zemědělské, 115. výročí narození, zemřel 3. 
5. 1969 v Brně)
6. 7. 1999 zemřel v Novém Městě na Moravě Jiří Šebek (akademický 
malíř a grafik, 10. výročí úmrtí, narodil se 16. 10. 1922 v Novém Městě 
na Moravě)
9. 7. 1944 zemřel František Trnka (profesor a spisovatel, vydal Novo-
městské kroniky, 65. výročí úmrtí, narodil se 13. 8. 1882 v Nové Vsi u No-
vého Města na Moravě)

Sňatek
6. června

Jana Klusáková Marian Jambor

29. 5. Helena Kakačová (1937)
29. 5. Josefa Cíchová (1925)
  6. 6. Božena Janů (1919)

22. 6., 16 h. - Omlazení organis-
mu,  formování postavy,  úbytek 
na váze,  jak mít dostatek energie  
- Soňa a Mirek Navrátilovi  pro-
berou palčivá témata a představí 
nový produkt. V závěru dikša (pro 
účastníky besedy za 150 Kč, jinak 
200 Kč). Na konzultace s S. a  M. 
Navrátilovými je možno se objed-
nat (tel.: 566 618 961) 
K 30. červnu přerušují Kulturní 
dům, Městská knihovna a restaura-
ce Včela z důvodu rekonstrukce pro-
voz pro veřejnost.

1. 6. Jan Veinlich
2. 6. Hana Nepustilová
3. 6. Zorka Cíchová

Podvečerní koncert s táborským Hlaholem
Pěvecký sbor Gymnázia Vincen-

ce Makovského v Novém Městě na 
Moravě si Vás dovoluje pozvat na 
Podvečerní koncert. Uskuteční se 
v pátek, 26. června 2009 v 18 ho-
din.

Jako host vystoupí pěvecký sbor 
Hlahol z Tábora. 

Toto pěvecké seskupení bylo zalo-
ženo roku 1860. Jeho čestnými členy 
byli během svého života významné 
osobnosti českých hudebních dějin, 

např. A. Dvořák, O. Nedbal nebo tá-
borský rodák J. Malát.

V současné době má sbor 24 členů 
– 14 žen a 10 mužů. Nejmladší 26, 
nejstarší 66 let.

Sbor pořádá četná vystoupení, spo-
lupracuje s řadou sborů a orchestrů 
u nás i v zahraničí, účastní se mezi-
národních přehlídek a soutěží. 

V repertoáru vychází z české sbo-
rové tradice, zpívá skladby všech slo-
hových období a různých žánrů. Jis-
tě i program, který přednese v naší 
krásné aule bude hodnotný, zajíma-
vý a atraktivní. 

Posluchači i zpěváci z našeho gym-
názia  budou mít příležitost k novým 
setkáním a inspiracím, ale věříme že 
i k příjemně prožitému večeru po-
sledního dne školního roku. Srdečně 
zveme.                                           gym.

Srdečná kamarádka Jarmila Heřmanská (1923 - 2008)
Dáme-li se do vzpomínání, ne-

dojdeme k žádnému konci, po-
něvadž vzpomínání je nedozírné. 
Ukáže se nám třeba osoba s dobro-
tivou srdečností, která má daleko k 
nějaké strojenosti. Je to naše paní 
Jarka Heřmanská. 

Byla pro nás jakousi stmelují-
cí jistotou. Její družná povaha nás 
přitahovala do společného hlouč-
ku a tím se stávala středem našeho 
divadelního seskupení – HORDY. 

Prožívala naplno každý náš 
úspěch i selhání. Záleželo jí na kva-
litním provedení našich představe-
ní a sama se přičinila ze všech sil o 
zdar našich podniků. Byla dobrou 
herečkou s velkým smyslem pro 
procítění svých postav, které do-
tvářela srdcem.

Měla vyhraněný osobitý styl ve-
mlouvat se posluchačům hluboko 
do srdce. Nenásilně je vtahovala 

do svých životních prožitků, kte-
ré vsunula do své role. I při styku s 
námi využila své mateřské moud-
rosti, že jsme si někdy připada-
li jako její děti a zároveň i kama-
rádi. Přátelství, které pro nás měla, 
postrádalo líčidla. Bylo přirozenou 
součástí její osobnosti.

Naváděla nás do své představy 
soužití s ostatními a dala nám tak 
zářný příklad snášenlivosti. Různé 
zádrhele uměla s námi rychle pře-
jít. S podivením jsme mohli sledo-
vat její osobní statečnost, se kterou 
přemáhala tělesné trable. Našla 
přitom sílu odehrát s námi nároč-
né představení v hlavní roli.

Horda je teď ochuzena o jedineč-
nou osobnost i přínos jejího talen-
tu. Jako takovou vsuvku o její ne-
zdolnosti uvádím následující: Na 
hradě Svojanově je vysoká věž, ze 
které je úchvatný rozhled. Výstup 

na ni je fyzicky dost náročný i pro 
odolného člověka. Když jsme tam 
byli, paní Jarka se rozhodla, že na 
ní po schodech s námi také vy-
stoupí. Zrazovali jsme ji od toho 
úmyslu, poněvadž v tu dobu byla 
po nedávné operaci, tuším kolen-
ního kloubu. S vervou to odmítla 
s odůvodněním, že touží ještě jed-
nou ten pohled spatřit. Vázaly se jí 
k němu vzpomínky z mladších let. 
Absolvovala ten výstup bez problé-
mu a my v duchu smekali před její 
vitalitou. 

Byla dobrou hostitelkou i společ-
nicí a její přátelství je pro nás ne-
zapomenutelné. Měli jsme veliké 
štěstí, že k nám naše paní Jarmila 
Heřmanská patřila a my k ní. To, 
co je prožité, se neztrácí.

 Jiří Hubáček
Jarmila Heřmanská zemřela         

6. července 2008.
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Vysočina, 
jak ji vidím já
třetí ročník soutěže 

pro fotografy amatéry
příjem fotografií bude ukončen 
ke 30. červnu
podmínky soutěže na www.bre-
ziny.net, www.sphv.net a v Infor-
mačním centru N. Město.

Mladí cyklisté soutěžili
Ve dnech 8. a  9. června se na dět-

ském dopravním hřišti ve Žďáře 
n. S. uskutečnila dopravní soutěž 
mladých cyklistů. Zúčastnili se jí 
žáci 4. tříd z obou novoměstských 
základních škol. Pořadatelem byl 
DDM Klubíčko. Cílem soutěže je 
nejenom přispívat ke správnému 
a bezpečnému chování dětí v sil-
ničním provozu a ke snižování do-
pravní nehodovosti, ale i prohlou-
bit a ověřit znalosti a dovednosti 

žáků v uplatňování pravidel silnič-
ního provozu pro cyklisty a v tech-
nice jízdy na kole.

Soutěže se zúčastnilo 42 dětí, 
které byly losem rozděleny do tří-
členných družstev. Družstva mezi 
sebou soutěžila v poznávání a ur-
čování dopravních značek, orien-
taci na křižovatkách, zdravovědě, 
pravidlech silničního provozu… 

Za 1. ZŠ se na prvním místě 
umístilo družstvo ve složení Adam 
Machovec, Štěpán Kutílek a Tomáš 
Rolinek, druzí byli Ondřej Ševčík, 
Martin Havelka a Jiří Dvořák a tře-
tí místo získali Valerie Slámová, 
Zdenka Filipi a Ondřej Homolka.

Za 2. ZŠ první místo obsadilo 
družstvo ve složení Anna Obrová, 
Lucie Ťupová a Benedikta Zoba-
čová, druhé místo patřilo Filipovi 
Sváčkovi, Nikole Ječmenové, Lud-
mile Filipové a Kateřině Chlubno-
vé a třetí skončili Jaromír Chrous-
tovský, Viktorie Slonková a Jakub 
Budiš. Sponzorem soutěže je Mi-
nisterstvo dopravy oddělení BE-
SIP. Za spolupráci a poskytnutí cen 
do soutěže děkujeme paní Milosla-
vě Vojtové.                 ddm

Zachraňte princeznu!
údolí přešly všechny.

Jako druhý úkol uložil ten zloduch 
Honzovi, aby na louce posbíral všech 
2x deset perel, „…černých, jako jeho 
duše…“.  Děti se hned rozeběhly a 
posbírané perly dávaly na hromádku.  
Čas běžel, ale jedna perla stále chybě-
la. Sluníčko se klonilo k západu, už to 
vypadalo, že Adélka zůstane v moci 
čaroděje, ale nakonec jedna z přítom-
ných maminek dětem pomohla a vše 
bylo zachráněno.

Třetí úkol, který si mocný čaroděj 
vymyslel, byly hádanky. Hababkuk 
si myslel, že to bude ten nejtěžší úkol. 
Ale hádanky se týkaly pohádek, a ty 
jak známo děti dobře znají. Na kaž-
dou hádanku vykřikly odpověď dřív, 
než stačil Habakuk hádanku dopově-
dět. A tak po poslední hádance vztek-
le zařval a propadl se do země. Adél-
ka Honzovi a dětem poděkovala, a 
pak snad byla svatba, ale na tu děti už 
nešly. Vzaly svoje kolečka a vydaly se 
s rodiči zpátky domů. 

 Kateřina Horváthová
Barevné foto na poslední straně.

poklad. A nakonec se neohroženě vy-
daly zachránit Adélku. A protože to 
jsou sportovci, vydaly se na kolech a 
koloběžkách.

Spolu se svými rodiči se sešly u vla-
kového nádraží. Ti starší a zkušeněj-
ší se vydali přes Pohledec do Zubří a 
zpět do Pohledce. Ti mladší jeli pou-
ze po cyklostezce do Pohledce. Po 
náročné cestě bylo potřeba se občers-
tvit a posílit. Všichni si tedy opekli na 
ohni buřtíky. Řádně posilněni se vy-
dali zachránit princeznu. Je jasné, že 
Habakuk nedal Honzovi Adélku jen 
tak. Uložil mu tři těžké úkoly.  Vlast-
ně si myslel, že Honza tyto úkoly ne-
splní a princezna Adélka bude jeho. 
Ale zapomněl, že má Honza s sebou 
pomocníky, kteří mu rádi pomohou. 

Hned napoprvé byl úkol dost těžký. 
Děti musely projít přes Údolí smrti. 
Samozřejmě, že to mělo háček. Když 
se Hababkuk rozhlížel, nikdo se ne-
směl ani pohnout, jinak ho Habakuk 
proměnil v kámen. Ale jakmile čaro-
děj zmizel ve svém hradě, mohly děti 
vyrazit kupředu. Nakonec to smutné 

Jakou princeznu? No přece prin-
ceznu Adélku! Byla v zajetí zlého ča-
roděje Habakuka. Děti ze školky na 
Drobného ulici celý rok pomáhaly 
Honzovi, když se rozhodl, že ji vysvo-
bodí. Zatímco Honza usnul na mezi, 
děti se zbavily draka Čumbraka. Spo-
lu s Honzou během zimy malova-
ly a tvořily z papíru. Na stezce odva-
hy ukázaly, že se nebojí ani strašidel, 
která se usadila v Temném lese. Va-
řily pravou loupežnickou sekerko-
vou polívku a polívku z dračích jazy-
ků. Našli pravý i nepravý loupežnický 

Horácká galerie

Klub seniorů

Horácké muzeum vás zve
 „My ze ZUŠ“

Výstava, která představuje průřez celoroční prací výtvarného oboru  míst-
ní ZUŠ Jana Štursy,  je prodloužená do 28. června. 
 Platím !!!

Výstava registračních pokladen ze sbírek Múzea obchodu v Bratislavě. 
Prezentovaný výběr  pochází z období let 1900 – 1948, zastoupené jsou 
zejména pokladny známé značky National.  Výstavu budete mít možnost 
navštívit až do 30. srpna.
 „130. výročí SDH v Novém Městě na Moravě“

Výstavka ve vestibulu a na dvorku muzea, která je součástí oslav tohoto 
výročí, potrvá do neděle 2. srpna. K vidění  budou mj. historické fotogra-
fie, stejnokroje, hasičská technika …. 
 Nova Civitas

V rámci městské slavnosti Nova Civitas budou v pátek 26. června v době 
mezi 9.oo až 16.oo hod. v prostorách muzea probíhat ukázky tradičních 
lidových řemesel. S panem Zdeňkem Bukáčkem z Krouny si děti mohou 
omalovat soustruženou hračku, paní Věra Studená z Kuklíku předvede 
drátkování a paní Věra Uchytilová z Nového Města na Moravě paličková-
ní krajky. Vstup zdarma.

Letos u nás poprvé zahraje a zanaříká smutná, veselá i hravá
Rokytenská harmonika

5. července ve 14 hod., Rokytno – Obůrka
Co vás čeká? Jídlo, pití, dobrá zábava, tanec a samozřejmě HARMONIKA

Vstupné 50 Kč

Zdeněk Tománek – Nechci v kleci 
(do 28. června)
Karel Němec – Z moudrosti před-
ků i vlastní (do 21. června)
Vysočinou (do 30. srpna) 
Josef Thér – Proměny (do 30. srp-
na)

22. 6., 14 h. -  Klobouková zahrad-
ní párty v Penzionu Vrchovina. 
26. 6., 14 h. - Sportovní odpoled-
ne pro seniory na hřišti za DPS. 
Sraz na hřišti.



Hodně tolerance a trpělivosti bu-
dou muset prokázat ve dnech 26. 
až 28. června jak účastníci a po-

řadatelé dvou cyklistických závo-
dů (Mistrovství Evropy v silnič-
ní cyklistice MASTERS 2009 na 

silnicích v okolí N. Města a Žďáru 
n.S. a Merida Bike Vysočina 2009 
v okolí hotelu SKI), tak místní oby-

vatelé a návštěvníci zdejší rekreač-
ní oblasti.

Závody jednotlivců ME MASTERS 
2009 se pojedou ve dnech 26. až 28. 
června, v době 9,30 až 13,30 hod. dle 
plánu na silnici č. 19/I. Její povrch již 
sice bude opraven, ale z důvodu do-
končovacích prací bude pro veřej-
nost zřejmě ještě uzavřena. 

Nové komplikace do závodů i ve-
řejné dopravy vnáší další z mnoha 
silničních uzávírek na Novoměst-
sku, a sice  jednosměrná uzavírka 
silnice z N Města (od nemocnice) 
směrem na hotel SKI, Vlachovice a 
Tři Studně (končí u autobusové za-
stávky Tři Studně, rozc. 0,2) z dů-
vodu konání ME MASTERS 2009

V opačném  směru Tři Studně – 
Vlachovice - hotel SKI – N. Město 
bude veřejná doprava umožněna. 
Doporučená trasa příjezdu k hote-
lu SKI, do Vlachovic a na Tři Stud-
ně bude: N. Město – Maršovice – 
Rokytno – Kadov - Fryšava pod Ž. 
horou - Tři Studně – Vlachovice - 
hotel SKI.   

dle zástupce pořadatele závodu 
Luďka Komoně

Mistrovství Evropy v silniční cyklistice MASTERS 2009
- letos ve znamení dopravních uzavírek -

Cena hejtmama pro ZŠ a MŠ Křižánky
Letošní cenu hejtmana kraje Vysočina v soutěži Stavba Vysočiny zís-

kala zdařilá rekonstrukce ZŠ a MŠ Křižánky. Sto let stará budova upro-
střed památkové rezervace byla opravena zčásti z evropských dotací a s 
přispěním státního rozpočtu. Do soutěže bylo letos přihlášeno celkem 
24 realizací.

 Další parkovací automat a výhodnější ceník parkovného
Rada  města na své 56. řádné 

schůzi dne 4. května  uložila odbo-
ru investic a správy majetku zajistit 
instalaci dalšího parkovacího auto-

matu  na parkovišti  na Palackého 
náměstí. Provoz tohoto již čtvr-
tého  parkovacího automatu v N. 
Městě by měl být zahájen co nejdří-

ve, předpokládá se, že se tak stane v 
průběhu července.

Ceník a režim placeného parkování 
je na všech třech místech stejný: 5 Kč 
za  první hodinu parkování. Za kaž-
dou další započatou hodinu 10 Kč. 
Pro možnost parkovat kratší dobu 
než hodinu lze vhodit i menší  část-
ku než 5 Kč (minimálně 2 Kč). Au-
tomat vydá lístek na příslušnou dobu 
dle vhozené částky, např. za 2 Kč lze 

parkovat 24 minut, za 7 Kč lze parko-
vat celkem 1 hodinu a 12 minut.

Příslušný časový úsek uvedený na 
parkovacím lístku bude možno po-
stupně využít  ve všech zónach place-
ného parkování  - Vratislavovo nám., 
Masarykova ul., Palackého nám.

Od 1. července je stanovena doba 
placeného stání: po - pá  8.00 - 16.00 
hodin, so 8.00 - 11.00 hodin.

L. Smetana

Jednu z křišťálových popelnic získalo Nové Město na Moravě
Před šesti lety byla poprvé vyhlá-

šena celorepubliková soutěž obcí za-
pojených do systému EKO-KOM  „O 
křišťálovou popelnici“.  Je to soutěž v 
odpadovém hospodářství. Do finále 
se dostává vždy skupina několika sto-
vek obcí. 

V rámci programu konference Od-
pady a obce, pořádané ve dnech 10. a 
11. června 2009 v Kongresovém cen-
tru ALDIS v Hradci Králové, byly vy-
hlášeny výsledky pátého ročníku ce-

lostátní soutěže obcí „O křišťálovou 
popelnici“ za rok 2008. 

V roce 2008 se soutěže zúčastnilo 
5 791 obcí. Do nejužšího výběru po-
stoupilo 14 finalistů z celé ČR, mezi 
ně se dostalo i naše město. Za vítěz-
ným  Českým Brodem (6 676 obča-
nů) a stříbrným Jeseníkem (12 293 
občanů) obsadilo naše město vyni-
kající 3. místo v této celorepubliko-
vé soutěži. 

Jako ocenění jsme získali men-
ší křišťálovou popelnici (viz foto) 
a  dvacet tisíc korun (finanční cena 
může být použita pouze na nakládá-
ní s odpady).

V soutěži jsou každoročně hod-
noceny aktivity obcí v oblasti naklá-
dání s komunálním odpadem, a to 
především v tříděném sběru využitel-
ných složek. Hodnotí se také systém 
hospodaření s odpady pro občany, 
komplexnost odpadových služeb pro 
občany, zajištění dlouhodobé infor-
movanosti občanů apod. Hodnocení 
obcí se provádí především na základě 
údajů, poskytovaných obcemi do sys-
tému EKO-KOM v rámci  jejich pra-
videlného výkaznictví. K vyhodnoce-
ní byly použity údaje za rok 2008. 

Toto však není naše první oceně-
ní, které jsme získali. V letech 2005, 
2006 a 2008 jsme obsadili význam-
ná místa v krajské soutěži  „My tří-
díme nejlépe“. Tuto soutěž vyhlašuje 
kraj Vysočina a autorizovaná obalová 
společnost EKO-KOM a.s. Ve čtvr-
tém ročníku této soutěže jsme v roce 
2008 získali dvě ocenění. V hlavní 
soutěži  první místo a ve vedlejší sou-

těži krásné druhé místo. V této sou-
těži město soupeří s největšími měs-
ty našeho kraje.

Tyto vynikající výsledky jsou pře-
svědčivým důkazem dobře nasta-
veného a fungujícího odpadového 
systému ve městě, zodpovědného 
přístupu všech občanů ke třídění od-
padů a dobrého provozního zabezpe-
čení naší společnosti TS služby s.r.o.

Ocenění,  která jsme získali  jak v 
celorepublikové soutěži, tak i v kraj-
ských soutěžích, považujeme za ve-
liký úspěch. Je to ocenění všech, 
kterých se systém nakládání s ko-
munálním odpadem v našem měs-
tě týká. 

Děkuji občanům za zodpovědný 
přístup ke třídění odpadů, kolegům 
a zaměstnancům TS za dobře odvá-
děnou práci a všem, kteří mi v této 
činnosti pomáhají. Takže ještě jed-
nou díky.        Marcela Kratochvílová

odbor ISM

Doporučená trasa ve směru na 
Fryšavu pod Žákovou horou-Tři 
Studně-Vlachovice-hotel SKI
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Desatero problémů města
Nové Město na Moravě aneb

„Co v našem městě změnit, aby se nám lépe žilo“

SOUHLASÍTE S NIMI?

Město Nové Město na Moravě je od roku 2001 řádným členem aso-
ciace Národní sítě Zdravých měst ČR, od roku 2007 je vedeno v Míst-
ní Agendě 21, ve které v březnu 2009 postoupilo z kategorie „zájemci“ 
do  vyšší kategorie „D“.

Cílem Projektu Zdravého města je především zvyšovat kvalitu živo-
ta VŠECH obyvatel města. Snaží se také zapojovat veřejnost do zdra-
vého dlouhodobého rozvoje města (úprava veřejných prostranství, ře-
šení dopravy, parkování, sociální problematika, pořádání osvětových 
akcí a kampaní, pořádaní kulatých stolů a mnohé další).

Jako občan Nového Města na Moravě jste právě obdržel do rukou 
anketní lístek, na kterém jsou sepsány problémy města, které byly for-
mulovány na Fóru Zdravého města Nové Město na Moravě. Toto ve-
řejné projednání  proběhlo dne 5. 5. 2009 a to na téma „Desatero pro-
blémů města Nové Město na Moravě“ aneb „Co v našem městě změnit, 
aby se nám lépe žilo“.

Jednotlivé navržené problémy jsou seřazeny dle abecedy, přičemž v první tabulce jsou uvedeny problémy, které občané navrhli jako pri-
oritní, v druhé tabulce jsou uvedeny problémy ostatní. Anketou chceme zjistit, zda problémy, které byly definované na veřejném projed-
nání Desatera problému našeho města, jsou opravdu ty „nejpalčivější“ problémy města a zda občané, kteří se z jakéhokoliv důvodu ve-
řejného projednání  nezúčastnili, vidí a cítí priority potřeb města stejně jako účastníci projednání.

Jestliže máte zájem spolupracovat a podílet se na zdravém rozvoji města, ve kterém žijete, věnujte několik minut vyplnění této ankety. 
Vyberte si v následujících tabulkách A i B celkem DESET  problémů, o kterých si myslíte, že by se měly ve městě řešit, a označte je dle 
priority číslem 1-10 (1-velmi důležitý problém, 10 – nejméně důležitý problém). Napadne-li vás  jiný problém, který se v následujících 
tabulkách nevyskytuje a je dle Vás důležitý,  připište jej do vyhrazené kolonky dotazníku.

ANKETA

alternativní multifunk ní prostor pro trávení volného asu (klubovny, tane ní, baletní  a 
p ednáškové sály, t locvi ny, zázemí organizacím aj.) 
budování malometrážních byt
centralizace pracovišt  I. ZŠ - rozší it budovu I. ZŠ na Vratislavov  nám. tak, aby v budov  byly 
umíst ny všechny ro níky 1.-9. v etn  veškerého odborného zázemí tj. t locvi na, jídelna, 
odborné místnosti a pracovny aj. 
pzn. v sou asnosti existuje p ístavba školy, která je umíst na cca 15 minut od hlavní budovy ZŠ  
chyb jící infrastruktura pro regeneraci (bazén, sauna, fitness, wellness ...) 
p ipravit pr myslovou zónu pro malé a st ední podnikatele 
rozši ování systému cyklostezek (cyklostezky p írodního charakteru) 
ešení klidových zón a parkových úprav na území celého m sta (nám stí, koupališt , T i k íže...) 

severojižní obchvat 
udržení podnikatel  na nám stí
zam stnanost mladých lidí 
zpracovat rozvojový dokument dopravy (udržitelné dopravy) – zjistit využitelnost a 
frekventovanost silnic, chodník , parkoviš , p echod  a navrhnout optimální ešení vedoucí ke 
zlepšení dopravní situace m sta jako celku 

A/ NAVRŽENÉ DESATERO
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ast ji svážet komunální odpad - jsou p epln né kontejnery na plastové lahve, rovnom rn
rozmístit kontejnery - vytvo it lepší dostupnost 
dlouhé ekací doby u n kterých léka ských specialist , nap . stomatolog
chyb jící nabídka studijních, vým nných pobyt  žák  do zahrani í
chyb jící výjezdové stanovišt  rychlé záchranné služby 
koncepce regenerace zelen , zpracování generelu zelen  (kompletn ešit zele  m sta - obnova, 
pro ez, nová výsadba, zajišt ní nebezpe ných strom  atd.) 
koncep ní rozvoj m sta – zajišt ní dlouhodobého, systematického a  celkového rozvoje m sta 
podporovat rozvoj stávajících sociálních služeb a vznik nových služeb v etn  spolupráce 
poskytovatel  služeb  
podpo it pé i o d ti p edškolního v ku navšt vující mate ské školy 
propojit místní ásti asfaltovým chodníkem, nap . Nové M sto - Petrovice 
udržení dopravní obslužnosti p i dojížd ní za prací (ve erní vlak ze ZR) 
umístit všechna pracovišt  ZUŠ do blízkosti ZŠ 
více využívat Horáckou galerii pro ve ejnost v etn  2. nádvo í (koncerty, p edstavení, divadla...) 
vy ešit dopravní infrastrukturu do sportovního areálu v souvislosti s MS v biatlonu v roce 2013 - 
cyklostezka, p ší chodník 
vy ešit zahrádká ský odpad u vlakového nádraží (první dojem p i p íjezdu do m sta ve sm ru od 
ZR) 
vysoký v k praktických léka , nedostatek n kterých léka ských profesí (stomatologové) 
vyšší propojenost rozvojových dokument  m sta a grantového systému 
vytvo it dopravní obslužnost území Novom stska s p ímým napojením na hlavní silnice 
zajistit istotu m sta (ovzduší, ve ejná prostranství, išt ní komunikací – vy ešit vztah údržby 
krajských a m stských silnic, pé i o ve ejnou zele  zajistit konkrétní firmou, o zele  (v etn
kosení) pe ovat nejen v centru m sta, ale i v dalších ástech m sta) 
zlepšit komunikaci radnice s podnikateli 
zlepšit kvality poskytovaných služeb cestovního ruchu (ubytování – chybí  **** hotel) 
zlepšit stav komunikací, absence chodník  (u zastávky u nemocnice, ulice K i kova, Nádražní, 
Smetanova, Maršovská-vlakový p ejezd, chodník u rybníka Kazmírák 
z ídit funk ní ve ejné WC 
a další... 

Mám zájem se podílet na dalším rozvoji m sta Nové M sto na Morav  a být informován a zván na 
ve ejná projednání. 
jméno a p íjmení: 
bydlišt :
telefon: 
e-mail: 

6

Dotazníky jsou také uveřejněny  k přímému vyplnění a odeslání na webových stránkách http://www.
nmnm.cz. 

Lze také zaslat poštou na adresu MěÚ Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové 
Město na Moravě nebo na emailovou adresu andrea.kramarova@meu.nmnm.cz nebo odevzdat v tam, 
kde jsme zřídili SBĚRNÁ MÍSTA: podatelna MěÚ Nové Město na Moravě, budova Polikliniky – „sta-
vební úřad“, informační centrum Vratislavovo nám, jídelna I. a II. ZŠ, Kulturní dům, Kino, DDM 
Klubíčko, Dům s pečovatelskou službou,  a to v termínu do 30. června 2009.

B/ DALŠÍ PROBLÉMY VYMEZENÉ NA FÓRU Zdravého města NMNM
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NATANKOVAT BENZÍN Z A 10,-  Kč/LITR?   TO JE  U NÁS BĚŽNÉ!
Jediná oprava - není to benzín, ale LPG  (dojezd na 1l benzínu= dojezd na 1l LPG)
KDE?    Nová čerpací stanice LPG v areálu naší f irmy v Novém Městě na Moravě.
KDY?    Po kolaudaci, nejpozději od konce července 2009.
KOMU? Všem, kteří si u nás nechali nebo nechají namontovat pohon LPG!
www.autolpg.cz   tel. : 731 441 160, 566 618 183   e-mail : jaroslav.cadek@tiscali.cz

DŮLEŽITÉ  UPOZORNĚNÍ: Záruku poskytujeme jako jediná firma po celou dobu životnosti vašeho automobilu!

a o lynut p
Èa e aro vd k J sla

Provádíme:

NEJLEVNÌJŠÍ MONTÁŽ

Stomatologická pohotovostní služba
Ošetření je poskytováno v době 9 – 12 hod. 
20. 6. MUDr. Bajerová, NM, 21. 6.  MUDr. Kašparová, Nová Říše, 27. 
6. MUDr. Kozáková, Bystřice n.P., 28. 6. MUDr. Kozák, Bystřice n.P., 
4. 7. MUDr. Havlíčková, Radostín n.O., 5. 7. MUDr. Michal, poliklinika 
ZR, 6. 7.  MUDr. Michalová, poliklinika ZR, 11. 7. MUDr. Chromá, Kři-
žanov, 12. 7. MUDr. Pařízková, poliklinika ZR, 18. 7. MUDr. Koutská, 
Sněžné. Aktuální změny je možno najít na internetových stránkách novo-
městské nemocnice (www.nnm.cz)

INZERCE

Májový závod v moderní gymnastice
V pátek 15. května se na Májo-

vém závodě ve Žďáru n. S. před-
stavilo se svými povinnými sesta-
vami 82 závodnic. Oddíl moderní 
gymnastiky při TJ a ZŠ L. Čecha 
reprezentovalo 24 závodnic. Zis-
kem 10 medailí (4 zlaté, 4 stříbrné 
a 2 bronzové) byl náš oddíl nejú-
spěšnějším oddílem těchto závo-
dů.

Výsledky: 0. kat. C – MŠ: 1.  -2. 
M. Chroustová a B. Podařilová, 3. 
A. Rychtářová, 6. M. Humlíčková,  
0. kat. A : 2. V. Trödlerová, 5. D. 
Zavadilová, 6. I. Moravcová, 8. N. 
Dítětová,  1. kat. B: 1. P. Šaclová, 3. 
M. Pechová,  1. kat. A: 4. D. Hor-
váthová, 6. T. Havelková, 7. K.Pol-
nická, - 2. kat.: 1. I. Zdražilová, 2. 
K. Pulgretová, 5. G. Pejchalová, 6. 

L. Prokopová,  - 3. kat.: 2. K. Pej-
chalová, 5. D. Pejchalová, - 4. kat.: 
2. M. Pulgretová, 4. A. Dítětová, 
5. K: Svobodová, 6. V. Bednářová, 
7. V. Pechová.

Všem děvčatům blahopřejeme a 
přejeme hodně úspěchu  do další-
ho závodu, kde se bude bojovat o 
postup na Mistrovství ČR v Praze.

      L. Zdražilová

Žáci ZŠ Malá 154  v Novém 
Městě na Moravě se zúčastnili 
dne 28. května 2009  ve Velkém 
Meziříčí Krajského kola v atle-
tickém čtyřboji žáků základních 
škol praktických a speciálních.  
Do tohoto kola  postupovali prv-
ní tři nejlepší  z okresních kol. 
Sportovní discipliny se skládaly 
z běhu na 60 m,  1500 m chlapci 

a 800 m dívky, hodu kriketovým 
míčkem a skokem do dálky. Ve 
velmi nabité konkurenci dosáh-
li naši žáci vynikajícího úspěchu, 
kdy Jana Horváthová ze 7. tří-
dy se celkově umístila na 1. mís-
tě a Roman Horváth z  8. třídy 
se umístil na 3. místě. Díky to-
muto skvělému výsledku postu-
pují do národního kola, které se 

letos koná  v Karlových Varech. 
Děkujeme našim reprezentan-
tům za dosažené výsledky a pře-
jeme jim,  aby dosáhli co nejlep-
ší umístění a reprezentovali tak 
naše město i školu.   

za kolektiv školy ZŠ Malá 
Petr Chládek

Barevná fotografie obou úspěš-
ných žáků na poslední straně.

Z volebního období současné-
ho zastupitelstva již zbývá jen po-
slední rok. Dá se předpokládat, 
že současné vedení města dokon-
čí svoji rozdělanou práci a zásadní 
koncepční rozhodnutí již přenechá 
spíše zastupitelstvu, které vzejde z 
voleb v příštím roce. Přesto jsou 
však věci, které by se měly stih-
nout již dnes a nesnesou odkladu. 
Jednou z nich je úsilí o zachování 
pracovních míst na Novoměstsku 
a udržení dopravní obslužnosti. 
Město musí trvale bránit snahám o 
rušení vlakových a autobusových 
spojů a podporovat místní podni-

katele. To je věc, na které se snad 
shodneme všichni.

Zastupitelé za ČSSD byli v tomto 
volebním období v opozici. Snažili 
jsme se poctivě posuzovat návrhy, 
které byly zastupitelstvu předklá-
dány, vše rozumné jsme podpoři-
li. Na druhé straně jsme se dostá-
vali i do sporů a v mnoha věcech 
jsme s vedením města nesouhla-
sili. V takovém případě jsme vždy 
připravili vlastní návrh řešení a ten 
jsme se poctivě snažili prosadit. Je 
pravdou, že jsme obvykle neby-
li úspěšní. Většina v zastupitelstvu 
obvykle na naše připomínky nesly-

šela a schvalovala beze změn návr-
hy předložené radou města. 

Prohrát v diskuzi je fér a k de-
mokracii to patří. Mrzí mne však, 
že se v poslední době i v našem 
městě rozmáhá styl, který diskuzi 
odmítá a vede k prosazování jedi-
né pravdy.  Musím se proto omlu-
vit všem lidem, kteří byli zvyklí 
získávat informace o práci a pro-
gramu ČSSD z vývěsní skříňky 
ve Školní ulici a z ploch určených 
pro prezentaci politických stran. 
Mezi našimi protivníky se totiž 
našli lidé, kteří opakovaně rozbí-
jeli kamením sklo a ničili veškeré 

informační materiály ČSSD. Mís-
to argumentů a demokratické dis-
kuze se rozhodli umlčet lidi s od-
lišným názorem.

Pokusíme se přemluvit naše 
oponenty, aby přijali naši nabídku 
ke slušné diskuzi a vzdali se van-
dalismu. Pokud se nám to nepo-
daří, tak budeme hledat nové ces-
ty, jak sdělovat lidem z Nového 
Města informace o práci ČSSD. 
Věřím, že nakonec slušnost zvítě-
zí a lidé si uvědomí, že naslouchá-
ní jiným názorům je obohacuje.

Soňa Macháčková, 
zastupitelka za ČSSD

Rostou na chodníku
Špička obecná - Marasmius orea-

des, roste převážně v květnu až listo-

padu na zahradách, loukách. Proto 

se také někdy nazývá travní. Vyzna-

čuje se bělavým kloboukem. Lupe-

ny velmi řídké. Nožka je plná, pruž-

ná a tuhá. Proto se konzumují jenom 

hlavičky. Má silné mandlové aroma. 

Vhodná na použití je především do 

polévek, nebo smažínkové směsi. 

Velice často rostě v čarodějných kru-

zích, kde tráva má odlišnou barvu. 

Roste po dešti a charakteristickým 

znakem je oživování zaschlých plod-

nic po navlhčení. Čerstvé plodnice 

se nesmí skladovat v uzavřených ná-

dobách, protože se z nich uvolňuje 

kyanovodík. 

Fotografováno 10. 6. 2009 na 

chodníku ulice Německého.

Oldřich Pojezný

Barevná fotografie na poslední 

straně.

Velký úspěch malé školy

Názory zastupitelů: Chovejme se k sobě slušně

 Prodám dřevěnou dětskou po-
stýlku, tel. 724 173 083

 Prodám cihlový byt 2+1 v NM, 
60m2, plastová okna, nová kuch. 
linka včetně spotřebičů. Tel.: 604 
232 611

 Prodám jídelní set: stůl š 69, v 81, 
h 40 cm a 4 židle bílý polstr. Vše bar-

va třešeň, moderní vzhled. Nový, 
nepoužitý v orig. balení (nevhodný 
dar).Výrazná sleva - dříve 6000 Kč, 
nyní 3900 Kč. NM. Tel. 603 241 909.

 Daruji do dobrých rukou koťát-
ka, matka krásně zbarvená - chlu-
patá. Odběr konec 07/09. NM. Tel. 
603 352 707.
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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         

Kavárna u Bukáčků

Malá 161, N. Město

st, čt  16 – 22
pá, so 16 – 01

ke kávě
zákusek zdarma

Nabízíme:
 pronájem trubkového lešení

 zednické práce

tel. 605 175 483

T R U H L Á Ř S T V Í
Pavel Pejchal

tel.  566 616 464
 728 750 602

výroba nábytku na zakázku

AKCE nastávajícího léta

PŮJČKY 115 000

již za 2009 Kč

Pro všechny i důchodce a 
ženy na MD. 

Úroky od 9,29 %
Tel.: 721 606 487

Peníze až do domu!
bankovní půjčka

od 5 000 Kč!
volejte: 777 310 620

Výroba a montáž brán 
s automatickým posunem

firma VRS, s.r.o.
tel. 733 514 182

Základní škola 
a Mateřská škola Zubří

přijme od 1. 9. 2009
kvalifikovanou učitelku
na funkci vedoucí učitelky MŠ

info ma tel. 566 615 123
nebo kontakt na  e-mail:
j.loviskova@seznam.cz ZVÝHODNĚNÁ KOMBINACE SLUŽEB 2v1

Omezená nabídka sattTV ZDARMA ke službě 
sattNET. Ušetříte

SATT a.s.
Okružní 11

591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: +420 566 654 844

www.satt.cz

150 Kč měsíčně!

Pro více informací 
navštiv te naše internetové 
stránky nebo volejte 
INFORMAČNÍ CENTRUM.

satt_inzerce_92x119_2v1_12062009_novomestsko.indd 1 12.6.2009 6:03:07



otevírá v červnu nové obchodní a poradenské centrum
v Novém Městě na Mor., Vratislavovo nám. 122 (nad papírnictvím)
Kromě spoření a půjček na bydlení nabízí v rámci finančního pora-

denství i penzijní připojištění se státním příspěvkem
a pojišťovací produkty

INZERCE
 Prodám zahradu (410 m2) se 

zahradní chatkou (s elektřinou) v 
lokalitě Svárov v NM. Cena doho-
dou. tel.728 230 567
 Prodám plastové balkonové 

dveře Termolux, vně tmavý dub, 

uvnitř bílé, 60 x 200 cm, kování 
Roto, sklo kůra-bronz, cena 3800 
Kč, tel. 736 26 88 70
 Pronajmu 1+1 v NM, volný od 

července, tel. 728 749 729 (volat 
po 18. hod.)

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

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                               

Palivové dřevo – prodej
JCL – obchod a.s.

palivo jehličnaté kuláče 33 cm délka –  cena 475 Kč prm
palivo jehličnaté štípané (polínka) 33 cm –  cena 495 Kč 
za sypaný prostorový metr

Na Vaši žádost dajistíme i dopravu.
Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě tel. 606 647 960
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Wiener Neustadt

Rakousko, Dolní Rakousy

Počet obyvatel: 39.600

www.wiener-neustadt.at

Za část výkupného, které bylo zaplaceno za 

krále Richarda Lví srdce, vybudoval v roce 

1192 babenberský vévoda Leopold V. měs-

to s mohutným opevněním. Pevnost měla 

zpočátku čelit především nájezdům Maďarů 

na střední Evropu, později se stala opěrným 

bodem habsburské monarchie proti turec-

ké expanzi. V roce 1459 se na zdejším hradě 

narodil pozdější císař Maxmilián I.  

Více než 800letou historii města dodnes 

připomíná pozdně románský farní kostel 

(Wiener Neustädter Dom) a hradní areál 

se čtyřmi věžemi a Tereziánskou vojenskou 

akademií.

Nahoře: Špička obecná – k textu 
Rostou na chodníku, na str. 7. Vle-
vo: Děti z MŠ Drobného těsně před 
cestou vedoucí k záchraně princez-
ny. K textu na str. 3.

Nahoře: Jana Hor-

váthová a Roman 

Horváth ze ZŠ Malá 

154 – vítězové kraj-

ského kola v atletic-

kém čtyřboji a postu-

pující do národního 

kola. K textu na str. 

7. Níže: Žlutočerné 

kroužky dostalo dne 

2. června pět  mla-

dých kavek z hnízda 

v komíně Horáckého 

muzea. Kroužkoval 

kroužkovatel Micha-

el Fiala. Uprostřed 
vpravo a vlevo: Jed-

nou ze zastávek 

olympijského hasič-

ského ohně, na ces-

tě z Přibyslavi do Os-

travy, bylo 10. června 

vpodvečer i N. Město. 

Hasičská olympiáda 

neboli Mezinárodní 

soutěž profesionál-

ních a dobrovolných 

hasičů zemí CTIF, 

kterou putování s 

olympijským ohněm 

propaguje, se bude 

konat v Ostravě ve 

dnech 19. – 26. čer-

vence. Na snímcích 

historická Pragov-

ka, hasiči v historic-

kých stejnokrojích a 

kahan s olympijským 

ohněm.


