
�����������
����������������	���
������������������������
����������������
����������

���������������� ������������������������� ����������������������������� �����������
��

Grant na opravu interiéru evangelického kostela
Nové Město na Moravě přivítalo

nabídku OkÚ ve Ž�áru nad Sáz.

a MK ČR zvýšit finanční prostřed-

ky na regeneraci městské památko-

vé zóny v N. Městě, které nevyuži-

la pro svoje potřeby Velká Bíteš.

Celková částka, o kterou se povýši-

lo již stanovených 1030 tis. Kč, je

42 tis. Kč. K této finanční položce

musí město na základě pravidel da-

ných MK ČR přidat ze svého roz-

počtu 12. tis. Kč. Na základě prů-

zkumu a požadavku byly tyto fi-

nanční prostředky po dohodě s od-

dělením kultury OkÚ a rozhodnu-

tím rady města ze dne 1. 7. 2002

poskytnuty Českobratrské církvi

evangelické v N. Městě na opravu

vnitřních omítek a štukové výzdo-

by evangelického kostela.

Státní finanční prostředky z Pro-

gramu regenerace městských památ-

kových správ a městských památ-

kových rezervací ČR mohou být po-

užity pouze na obnovu a opravu

objektů, jež jsou zapsanými kultur-

ními památkami v Ústředním sezna-

mu památek ČR, mezi které novo-

městský evangelický kostel právem

patří.

Opravy kostela byly zahájeny na

počátku července a měly by být do-

končeny v termínu do 23. září letoš-

ního roku. Na základě pravidel se

musí na opravě památky finančně

podílet i vlastník objektu, to je Čes-

kobratrská církev evangelická. Ze

svého podílu ČCE zrealizuje další

obnovovací práce jako např. vý-

malbu kostela včetně nátěrů vnitř-

ních okenních rámů, doplněna bu-

dou stávající osvětlovací tělesa

a hlavní oltář bude nasvětlen světly

umístěnými za bočními pilastry. ŽŘIng. Jan Vondra

Letošní léto vrcholí. Co nám přineslo?
Jaké bývá tradiční léto na růz-

ných pracovištích? A je letošní léto
v něčem výjimečné? Máme my,
Novoměš.áci, letos jiné choutky
než léta minulá? Nebo jsme kon-
zervativní a návyky neměníme?
Zeptali jsme se na různých praco-
vištích, v různých institucích.

Mgr. Eva Chmelařová, Infor-
mační centrum: V létě se vždy vý-

razně zvyšuje počet návštěvníků

a tazatelů z ciziny. Obvykle bývá

v létě větší zájem o kulturní akce,

zejména když prší a turisté hledají

náhradní program. Velký zájem je

tradičně o hrady, v našem regionu

o Westernové městečko ve Zvoli.

Velmi vítané jsou v létě akce typu

Pernštejnských slavností, protože

nabízejí program pro celou rodinu.

Ohlas má u návštěvníků Letní ka-

lendář kulturních akcí, který infor-

muje o všemožných kulturních

i sportovních aktivitách a zajíma-

vém dění širokého regionu, a to až

do konce září. Protože letos je za-

tím stálé počasí, tráví turisté většinu

času u vody. Přesto přineslo letošní

léto několik novinek. Velký zájem

je o Klub Středozemě, obrovský

zájem je o rozhlednu v Karasíně.

Od loňska přetrvávají dotazy na

veřejný přístup na internet, letos se

turisté ve větší míře začínají ptát na

antikvariáty a bazary.

PhDr. Jaroslava Pelikánová,
Horácká galerie: Léto v Horácké

galerii s sebou přináší jinou sklad-

bu návštěvníků. Zatímco během

roku převažují školní kolektivy,

v létě jsou to předvším rekreanti

- rodiny s dětmi, důchodci, cizinci

či studenti. Na letní sezónu se vždy

snažíme připravit zajímavé výsta-

vy, které by zaujaly i naše malé

návštěvníky. Letos je to kromě vý-

stavy obrazů Miroslava Roštín-

ského ze Ž�áru nad Sázavou výsta-

va keramiky Ivana Hodonského

z Břeclavi: křehké tvary drobných

majolikových plastik evokujících

porcelán či robustní „hlídací“ ko-

couři potěší děti i dospělé. A zájem-

cům o historii a památky můžeme

letos nabídnout atraktivní výstavu

Židovské památky Moravy a Slez-

ska ve fotografiích Jaroslava Kle-

novského.

Zpestření návštěvní trasy před-

stavuje v létě zámecká terasa, kde si

mohou návštěvníci ve stínu sluneč-

níků odpočinout a využít možnosti

občerstvení (automat na nápoje).

Terasa skýtá zajímavé pohledy do

okolí města či na areál zámku, kde

se již dokončují práce na rekon-

strukci hlavní budovy.

Mgr. Marie Nosková, ředitelka
OP VZP Ž:ár nad Sázavou:
V letošním létě z hlediska četnosti

smluv o cestovním zdravotním po-

jištění vítězí mezi turisty z našeho

regionu Chorvatsko a Slovensko.

mjr. Antonín Vašík, Policie ČR:
O aktuální bezpečnostní situaci

v N. Městě jsem počátkem června

jednal se starostou města a svým

kolegou z Městské policie, který

obsah jednání shrnul v textu zve-

řejněném v Novoměstsku č. 9. Le-

tošní léto se zatím nijak zvlášL neliší

od předchozích roků, houstne do-

pravní ruch, ale to všude, nejen

zde. Také přibývá motorkářů. Do-

chází k běžným vloupáním, ke krá-

dežím odložených věcí, celkem

běžná je i nekázeň při parkování.

Zatím se nestalo nic, co by příliš

vybočovalo z normy.

Naděžda Dobřichovská, CK
Renata: Během letošního léta je

opět velký zájem o rekreační poby-

ty, a to nejen v zahraničí, ale i doma

v České republice. Nynější velmi

příznivý kurz koruny vůči euru

opravdu napomáhá tomu, strávit

v zahraničí poměrně levnou dovo-

lenou. Lidé jezdí opět rádi do Chor-

vatska, ale vzhledem k tamějším

neustále rostoucím cenám letos do-

poručujeme jiné, vhodnější lokali-

ty.

(dokončení na str. 4)
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Úmrtí

Knihkupectví Trojan

Jubilanti

Malby, nátěry, tapety
Fišar Miloš
0616/616 624, 0605/ 572 545

aktuální nabídku letních kultur-

ních, sportovních a jiných akti-

vit hledejte na plakátech a v In-

formačním centru

nabízí novinky na trhu regionální

literatury

➡ Sněžné a Sněžensko

➡ Knížka o Kuklíku

když o prázdninách prší,

máme pro vás

➡ inspirativní publikace, které vás

seznámí s „ubrouskovou tech-

nikou“ a poradí vám jak na to

➡ velký výběr ubrousků pro tuto

techniku

Klub Sluníčko
BLUESOVÁ NOC
3. 8. od 19 hod., areál koupaliště

ochutnávka dobré muziky – blues,

jazz, funky, rock, a to vše v pěk-

ném areálu novoměstského koupa-

liště, s kvalitním občerstvením

Kryštofovy staré věci * Jericho *

Band * Annie´s Trip * Bluesweiser

závěrečný jam-session

výstava obrazů
Mileny Vyplašilové

Obraz – zrcadlo duše
otevřeno do 30. 8.

po – pá 11 – 17,30

ne 14 - 17

Klub Středozemě
KINEMATOGRAF

bratří Čadíků
je společnost provozující pojízd-

ná kina po celé ČR. Její historie

sahá do roku 1991. I v letošní jede-

nácté sezoně přispěje výtěžkem ze

vstupného na charitativní projekt

Pomozte dětem.
V N. Městě bude v termínu 28. 8.

až 1. 9. na Vratislavově nám. pro-

mítat slovenské filmy Ružové sny,

Fontána pre Zuzanu, Pacho, hyb-

ský zbojník, Utekajme, už ide, Po-

stav dom, zasa� strom

  4. 7. Vladimír Kaňka 1925

18. 7. Marie Polívková 1922

  2. 8. Josefa Havlíková 85 let

  2. 8. Slavomír Sláma 75 let

  4. 8. Josef Janček 75 let

  6. 8. Ladislav Brož 75 let

  7. 8. Josef Plocek 88 let

  8. 8. Helena Hošpesová 88 let

10. 8. Vilemína Bártová 91 let

15. 8. Jaromír Vykutil 86 let

17. 8. Vlasta Ondráčková 80 let

22. 8. Růžena Pavlů 94 let

23. 8. Jaroslav Vítek 75 let

27. 8. Irena Ševelová 89 let

28. 8. Ludmila Marešová 87 let

28. 8. Marie Lukešová 80 let

30. 8. Růžena Vojancová 92 let

Všem jubilantům blahopřejeme!

Prof. Dr. Ing. Josef Vykutil
se dožívá 1. září 90 let. Rodák

z Olešné u Nového Města na Mo-
ravě, kde také v roce 1931, tedy
před 71 lety, na gymnáziu matu-
roval. S vyznamenáním. Jak ji-
nak.

V roce 1934 dokončil vysoko-

školské studium na brněnské tech-

nice a v roce 1946 získal na Čes-

kém učení technickém hodnost

doktora technických věd. Po zříze-

ní Vojenské technické akademie

v Brně byl jmenován profesorem

pro obor vyšší a nižší geodézie. Na

této škole byl v letech 1953 do

roku 1958 i náčelníkem katedry.

Zde, ale i na Vysoké škole technic-

ké v Brně, i na katedře důlního

měřičství na Vysoké škole báňské

v Ostravě působil až do svého od-

chodu do důchodu.

Jako vysokoškolský profesor

byl členem řady vědeckých rad,

byl předsedou komisí pro obhajo-

by kandidátských disertací i čle-

nem komisí pro obhajoby diserta-

cí doktorských, a to jak v Praze, tak

i v Brně a Bratislavě.

Publikoval v našich i zahranič-

ních časopisech a vydal takřka

desítku vysokoškolských skript

a učebnic. Jeho vysokoškolská učeb-

nice „Vyšší geodézie“ je hodnoce-

na jako nejlepší, co bylo vydáno -

v poválečné geodézii.

Je též nositelem několika pa-

mětních medailí a snad dvaceti

čestných uznání vysokých škol

v Brně, Ostravě i Bratislavě. I při

své vysoké pedagogické aktivitě

se vždy vracel na rodnou Vysoči-

nu a přispíval svými články do No-

voměstska.

V roce 1994, v roce stého výročí

založení novoměstského gymnázia,

byl jmenován čestným občanem

našeho města. I dnes je stále dušev-

ně i fyzicky zdráv a nadále rád tráví

svůj volný čas mezi NovoměšLá-

ky.

Připojujeme se k těm, kteří Vám,

pane profesore, k významnému

životnímu jubileu přejí stálé zdraví

do mnoha dalších let a hodně rado-

sti v kruhu Vaší rodiny a Vašich

přátel.

František Vyplašil

Kino
26. pá ve 20 hod.
Kytice z Tisíce a jedné noci(125´)

Režisér Pasolini se inspiroval po-

hádkami Šeherezády.

Příst. od 15 let 39 Kč

27. so v 19.30 hod.
Pán prstenů: Společenstvo prste-
nu (178´)

Úspěšný velkofilm, opakování. Pří-

stupný 47 Kč

30. – 31. út - st ve 20 hod.
Spider – Man (121´)

Na kousnutí hmyzu se zpravidla

neumírá, ale mohou se dít jiné věci.

Přístupný 55 Kč

2. – 3. pá - so ve 20 hod.
Muž, který nebyl (116´)

Černá komedie. Příst. od 15 let

53 Kč

6. – 7. út – st ve 20 hod.
Hartova válka (118´)

Thriller o cti a povinnosti, natáčeno

v Čechách. Přístupný 50 Kč

9. – 10. pá – so ve 20 hod.
Výlet (100´)

Psychologická road movie s I. Jan-

žurovou. Příst. od 12 let 55 Kč

13. – 14. út – so ve 20 hod.
Sedmý hřích (117´)

Erotický thriller, variace na téma

nevěsta na inzerát. Příst. od 12 let

55 Kč

Přehlídka filmů Tomáše Vorla:
16. pá
v 19 hod.  - Krátké filmy

  Tomáše Vorla
ve 21 hod. - Pražská pětka
17. so v 16 hod. – Kouř
v 18 hod. -   Kamenný most
ve 21 hod. - Barel rock

– koncert skupiny
18. ne v 18 hod. - Cesta z města
Jednotlivé vstupné 45 Kč, na všech-

ny filmy a koncert 200 Kč, bez

koncertu 150 Kč

20. – 21. út – st ve 20 hod.
Dannyho par.áci (117´)

Akční komedie. Příst. od 12 let

55 Kč

23. – 24. pá – so ve 20 hod.
E.T. – Mimozemš.an (120´)

Srdečný mimozemšLan se vrací na

plátna v dokonalejší trikové podo-

bě a s novými scénami. Přístupný

50 Kč

27. – 28. út – st ve 20 hod.
Úkryt (108´)

Thriller – Jodie Foster v nespráv-

nou chvíli na nesprávném místě.

Příst. od 12 let 53 Kč

30. pá ve 20 hod.
Enigma (117´)

Romantická komedie o tiché válce.

Příst. od 12 let 50 Kč

31. so v 19 hod.
Harry Potter a kámen mudrců

(153´)

Příběhy malého kouzelníka. Pří-

stupný 36 Kč

Penzion u Martina sobotní
taneční večery 27. 7., 10. 8.,
24. 8., vstup zdarma

Dům dětí a mládeže

29. 7. – 2. 8., 9 – 18 hod.
Týden s internetem - Nabízíme

možnost připojit se k internetu.

Doručujeme si místo u počítače te-

lefonicky či osobně rezervovat.

7 Kč/hodina připojení. S sebou pře-

zůvky.

5. 8. – 9. 8., 10 – 15 hod.
Příměstský tábor se sportovním
zaměřením Pro děti bude v tyto

dny připraven program zaměřený

na různé sportovní aktivity. Pokud

počasí dovolí, převážně pod ši-

rým nebem, a to každý den od

10 do 15 hodin. V programu nebu-

dou chybět míčové hry, pěší turis-

tika a cykloturistika, bojové hry

a snad i koupání. V případě nepříz-

nivého počasí bude program zajiš-

těn v Klubíčku a tělocvičně. Účast-

nický poplatek za celý týden je

150 Kč, na jednotlivé dny 40 Kč.

Přihlášky jsou v DDM Klubíčko

a v IC na Vratislavově nám. do

31. 7. Inf. na tel. 0608 822 562

nebo 0616/616151. Přezůvky (spor-

tovní obuv do tělocvičny) a svači-

ny s sebou.

5. 8. – 9. 8., 10 – 15 hod.
Příměstský tábor se sportovním
zaměřením Pro děti bude v tyto

dny připraven program, a to kaž-

dý den od 10 do 15 hodin.

pondělí - Z pohádky do pohád-
ky (malování a modelování po-

hádkových postav a postaviček

z pohádek), účast. popl. 40 Kč

úterý - Za kovboji a indiány do
Šiklova mlýna (odjezd a příjezd

bude upřesněn) celodenní výlet,

účast. popl. 110 Kč včetně dopravy

a vstupného středa - Sportovní den
(tradiční i méně tradiční sportovní

hry), účast. popl. 40 Kč

 čtvrtek - Pěší výlet (cca 15 km),

vaření v přírodě, účast. popl. 40 Kč

pátek - Za zvířátky do Brna
(odjezd a příjezd bude upřesněn),

celodenní výlet do Zoo v Brně,

účast. popl. 120 Kč včetně dopravy

a vstupného

V případě celotýdenní účasti dí-

těte platí zvýhodněná cena 300 Kč

za celý týden. Pro akce, které se

konají v Klubíčku, s sebou přezův-

ky, na všechny akce s sebou svači-

nu. Přihlášky jsou v DDM Klubíč-

ko a v IC na Vratislavově nám. do

15. 8. Inf. na tel. 0608 822 562

nebo 0616/616151

Jubilejní svatba
Společenská komise města přeje

u příležitosti briliantové svatby –

55 let společného života - manže-

lům Stanislavu a Růženě Fronco-

vým z Malé ulice hodně zdraví,

štěstí a životního optimismu.
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Fotodokumentace postupu prací na některých investičních akcích

n Infrastruktura pro 15 rodinných domů v lokalitě Holubka
V první polovině měsíce července byla dokončena výstavba infrastruk-

tury pro nové rodinné domy v lokalitě Holubka v Novém Městě na Mora-

vě. Na snímku vlevo nahoře je zachycen generální dodavatel této stavby

(novoměstská firma Josef Černý) při budování kanalizačního řadu v úno-

ru letošního roku. Na snímku vpravo nahoře je zachycena stavba těsně

před dokončením. Zbývá položit několik posledních metrů dlažby chod-

níků a patnáct majitelů nových stavebních parcel bude moci zahájit stavby

svých domků na jednom z nejkrásnějších míst s panoramatickým výhle-

dem na město i jeho okolí. Novoměstské radnici se na přípravu tohoto

území podařilo získat státní dotaci ve výši 1,2 mil. Kč.

n Rekonstrukce radnice města
Současně s blížící se reformou státní správy pokračují i práce na rekon-

strukci novoměstské radnice. Občanům města se každodenně naskýtá ven-

kovní pohled na rekonstruovanou budovu. Na snímcích přinášíme i po-

hled do vnitřních prostor objektu. Na snímku druhém shora vpravo jsou

zachyceny stávající nevyhovující dřevěné trámové stropy, které jsou

postupně nahrazovány novými železobetonovými kazetovými stropy. Na

snímku třetím shora vpravo se již naskýtá pohled na nový strop budoucí

obřadní síně v přízemí radnice. Generálním dodavatelem stavby je firma

PKS INPOS a.s.                Miloš Hemza

n Obnova Klečkovského rybníka
Úspěšně pokračují i práce na obnově Klečkovského rybníka. Kromě prá-

vě probíhajícího odbahnění rybníka bude dále provedena oprava hráze, vy-

pouštěcího zařízení, bezpečnostního přelivu a úprava zeleně v bezprostřed-

ním okolí. Bahno z rybníka bude použito jednak na překryvnou vrstvu rekul-

tivované skládky Daříkovec (v této souvislosti vyrostla pod hrází rybníka do-

časná mezideponie), jednak na rekultivaci plochy u Třech křížů. Na snímku

vlevo dole je zachycen stav z počátku akce, kdy probíhalo vystruhování ry-

bniční pánve, na snímku vpravo dole stav z poloviny července, kdy již vlastní

odbahnění značně pokročilo. Dodavatelem stavby je firma Aqueko s.r.o.

Velké Meziříčí. Na akci byla přiznána rozhodnutím ministra životního pro-

středí dotace ze státního fondu životního prostředí.     Ing. Lubomír Kubík
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Služba typicky letní
Ne, že by chirurg neměl rád kou-

zelné pozdní jaro, léto a raný pod-

zim na naší Vysočině. Miluje toto

období stejně jako ostatní populace.

Je pro něj ale okořeněné mírnou

hořkostí vysokého pracovního nasa-

zení nejen dnem, ale i nocí. Počet

obyvatel našeho okresu se zdvojná-

sobí, a tím také samozřejmě počet

pacientů. Lékařů, sester a ostatního

personálu však ubude, neboL i oni

chtějí ukousnout alespoň sousto kra-

jíce léta o krátké dovolené. Tak se

tady v létě pravidelně stává, že po-

měr sil mezi zdravotníky a pacienty

na chirurgii se poněkud mění a je

nabíledni, že tým pacientů je v tom-

to období v přesile. Tato přesila se

navíc v tomto čase, kdy slunce dává

našemu kraji světlo i 17 hodin den-

ně, věnuje veskrze nebezpečným

činnostem – všichni zasednou na

kola horská, galusková i jiná. Jezdí

si jen tak bez cíle krajem, či cíleně

do hospody i z hospody, padajíce

přitom na různé části svých těl. Na-

startují cirkulárky, motorové pily,

frézy, sekačky, traktůrky a traktory.

O víkendech se nahrnou na diskoté-

ky, tančí, veselí se, popíjejí a často

padají na týl. Pak řečeno ústy neuro-

loga „otřes mozku nelze vyloučit“.

Dozrají třešně. Stateční muži vy-

lezou na tyto krásné stromy omáme-

ní představou rozlévající se lahodné

třešňovice po jazyku. Často se však

nevyhnou nesmlouvavým zákonům

gravitace. Pod stromem pak konku-

rují svou velikostí spadlému listí

a nahnilým plodům. Třešně nevyjí-

máme jako jediné. Stejné nebezpečí

hrozí i při sběru kvalitního materiá-

lu pro výrobu jiných lahůdek – sli-

vovice, kalvádosu či hruškovice.

Voda je dobrý přítel, ale zlý pán.

A tak s hladinou alkoholu kolem

4 – 5 promile v krvi neradno do ní

vstupovat. Ale i tak se stává. Pak je

drama na světě. Vylovené utopené

lidské tělo impregnované alkoho-

lem není okrasou letního dne ani

smyslem lidského činění.

Svůdné křivky spousty, jen skro-

mně přioděných, okrově sameto-

vých ženských těl kolem vodních

ploch na Vysočině samozřejmě roz-

buší srdce nejednomu bodrému ju-

nákovi, aL již místnímu, nebo při-

vandrovalému. To je moc dobře.

Jinak by druh homo sapiens vyhy-

nul. Ale radím: před pokusem o ro-

zmnožení voliti předehru co nej-

méně nebezpečnou – efekt hrdin-

ských činů ve smyslu skoku střem-

hlav do blízké vodní hladiny bez

předchozí rekognoskace hloubky

vodního sloupce a tvaru dna nedo-

poručuji. Často končí příčným pře-

rušením krční míchy a ochrnutím

„všech čtyřech“. Stejně je nedobré,

aL již u vody, či na diskotéce, zahá-

jit přípravy na zachování druhu

několika pivky proloženými ferne-

ty, pak usednout do svého či cizího

automobilu a vyhlédnutou adeptku

či adeptky povozit po kraji, co nej-

rychleji to jde, s úmyslem obhléd-

nout vhodné místo k závěrečné akci.

Jeden z mnoha jeřábů kolem silnic

Vysočiny (velmi pevná, odolná

a houževnatá dřevina – nepřerazíš)

pak zhatí ve vteřině představy řidi-

če, spolujezdců i spolujezdkyň. Za-

mýšlený akt zůstává nedokončen

a druh je opět ohrožen.

Slunce také není vždy jen dár-

cem života. Ryze český folklór na-

řizuje vystavovat co největší čás-

ti těla žhavému slunci, pokud mož-

no v pravé poledne, prodělat fázi

rudocha, svlékání hadů a poté, po-

kud přežijete úpal a úžeh, získá-

te barvu kopáče kanálů. I tato cesta

často vede přes chirurgii pro při-

družené bolesti břicha a zvracení

při termickém postižení organismu.

Stejně tak končívá i pojídání růz-

ných salátů s vejci, zákusků a ji-

ných mňamek řádně prohřátých

sluncem. Žlučník a nemoci sli-

nivky břišní pak báječně zabírají na

křupavě opečené špekáčky či v čes-

neku řádně uložené a opečené sele.

A když už něco večer u táborá-

ku slavíme, bez pořádných petard

a rachejtlí to není ono. Podržíme-li

tyto hračky po zapálení dostatečně

dlouho v ruce, prsty pak nádherně

létají až několik metrů do různých

světových stran.

Přidáte-li k tomu všemu vyso-

kou incidenci tzv. „přátelských“

fotbalových utkání, při kterých si

zdatní sokové zcela nepřátelsky pře-

rážejí a drtí končetiny, máte obraz

chirurgického léta téměř úplný.

Prostě přátelé, spoluobčané, kra-

jané a milí hosté našeho kraje. Bu�-

te na sebe prosím v létě opatrní. Při

všech krásných letních činnostech

mějte na paměti vše výše uvedené,

nevystavujte své tělo i duši ještě

většímu nebezpečí, než dnešní pře-

civilizovaný a industrializovaný svět

již tak s sebou nese. Život je krásný,

ale krátký. Proč se snažit, aby byl

ještě kratší. Jak praví slogan, je vý-

hodnější být zdravý a bohatý než

chudý a nemocný. Proč trávit letoš-

ní podzim a zimu byvše obloženi

sádrou, ortézou, kovem, lůžkem

nebo dokonce hlínou.

Z těchto všech příčin se slovní spo-

jení „služba typicky letní“ vžilo

na chirurgii pro označení služby, tře-

ba i zimní, ve které chirurg ani neu-

sedne, o chvilkovém zklimbnutí

v křesle ani nemluvě. Velmi však

prosím vážené čtenáře, aby toto na-

půl humorné povídání nevnímali ja-

ko naši nechuL k práci, či touhu po

tom, aby k nám pacienti nechodili.

Naopak, jsme tady na chirurgickém

oddělení Okresní nemocnice v No-

vém Městě na Moravě proto, aby-

chom trpícím bližním pomohli. A rá-

di tak činíme. Je to naše povinnost,

povolání a poslání. Jsme na tuto po-

moc a péči i v létě dobře připraveni.

Chtěli jsme jen říci, že je rozumné se

zbytečného utrpení vyvarovat a zdů-

raznit nejen krásu, ale i záludnosti

a méně známé rozmarnosti tohoto

ročního období zvaného léto.

MUDr. Jiří Šustáček,
primář chirurgického oddělení

Okresní nemocnice v Novém
Městě na Moravě

Letošní léto vrcholí. Co nám přineslo?
(dokončení ze str. 1)

Vlastimil Svoboda, Chovatelské
potřeby, akvaristika: U nás začíná

sezóna dříve, už v červnu se začne

prodávat více klecí, víc zvířat.

V tomto je letošní rok podobný

jiným, ale tento rok je zájem o cho-

vatelství mírně nižší, snad je to za-

příčiněno péčí o zahrady či cestami

na dovolenou.

Marie Košíková, pedikérka
DPS: Léto vždy přináší více práce.

V létě se hodně chodí naboso a na

nohy je jednak více vidět, takže

důvodem k návštěvě pedikúry je

přání mít pěkně upravené nohy

a nehty, jednak chůze bez ponožek

a punčoch způsobuje více otlaků.

V létě přicházejí na pedikúru tra-

dičně i ti zákazníci, kteří se jinak

pravidelně neobjednávají.

* * *

Pozn. red.: Původním záměrem

redakce bylo, aby na čelném místě

této mozaiky letních postřehů bylo

i vyjádření lékaře, konkrétně

MUDr. Jiřího Šustáčka, primáře chi-

rurgického oddělení novoměstské

nemocnice. Prim. MUDr. Šustáček

pojal odpově� na téma léto tak širo-

ce a čtenářsky čtivě, že jeho ne-

zkrácený text přinášíme pod sa-

mostatným titulem Služba typicky

letní. EJ
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VZP informuje
Letošní léto je bohaté na novely

zákonů. Od 1. 7. 2002 občané

s trvalým pobytem na území ČR,

kteří vycestují do zahraničí na do-

bu delší jak 6 měsíců a v ČR ne-

platili pojistné, musí po návratu

předložit doklad o délce pojištění,
a to i tehdy, když pobývali v zemi,

kde jim byla poskytována lékař-

ská péče bez přímé úhrady na zá-

kladě mezinárodní smlouvy. Ten,

kdo bude pobývat v zemi, kde ne-

existuje možnost zdravotní pojiš-

tění vůbec uzavřít, déle než 6 mě-

síců, bude bu� povinen po celou

dobu pobytu v cizině platit pojist-

né v ČR jako “osoba bez zdani-

telných příjmů”, nebo mu nezbu-

de nic jiného než uzavřít některou

z forem komerčního zdravotního

pojištění.

 Další novela se týká zákona

o veřejném zdravotním pojištění

a zákona o pojistném na všeobec-

né zdravotní pojištění a platí od

7. 7. 2002. Tato novela upravuje
vymezení a platbu pojistného u tzv.
“osob bez zdanitelných příjmů“.

 Za osoby bez zdanitelných příjmů

budou nadále považováni pojiš-

těnci s trvalým pobytem v ČR, za

které není po celý kalendářní mě-

síc plátcem pojistného ani zaměst-

navatel, ani stát, ani pojištěnec sám

jako osoba samostatně výděleč-

ně činná. Vyměřovacím základem

pro platbu pojistného u takové-

ho pojištěnce je minimální mzda.

V současné době je minimální mzda

stanovena na 5700 Kč a odvod zdra-

votního pojištění z této částky je

770 Kč.

 Všem našim pojištěncům přeji
příjemnou dovolenou, hezký po-
byt v zahraničí a š.astný návrat
domů.

Mgr. Marie Nosková,
 ředitelka OP VZP

Stomatologické pohotovostní služby
Lékařské ošetření je poskytováno v době 8 – 12 hod.

Krùtí a drùbe�í
maso a uzeniny

Nová prodejna
Pod nemocnicí (u Jednoty)

Akční nabídka:

Chlazená krůtí prsa 118 Kč
Chlazená krůtí křídla 39 Kč
Chlazené kuře celé 42,90 Kč
Chlazené kuřecí čtvrtky 44 Kč
Mražené kuřecí řízky 109 Kč

SIKORA

HODONÍN

Oznámení o disponování s majetkem
Město Nové Město na Moravě oznamuje občanům v souladu s ustano-

vením zákona č.128/2000., o obcích ve znění pozdějších předpisů svůj

záměr při disponování s nemovitým majetkem města:

Specifikace majetku:
Město Nové Město na Moravě pronajme nebytové prostory v č.p. 70 (bu-

dova MŠ Pohádka na ulici Ž�árská) v k.ú. Nové Město na Moravě, a to

177 m2 v přízemí budovy, 2. pavilon se samostatným vchodem.

Podmínky pro dispozici s majetkem:
Předmětné nebytové prostory se nabízejí ke komerčnímu využití, které

nebude narušovat svou činností stávající využití objektu (tj. provoz MŠ)

a bude vyhovovat hygienickým požadavkům.

Stanovené měsíční nájemné za výše uvedené nemovitosti (vč.provozních

nákladů) činí 12.419 Kč.

Žádosti doplněné podnikatelským záměrem je možno zasílat na Měst-

ský úřad v Novém Městě na Moravě, tel. 652 019, a to do 13. 9. 2002

s tím, že nebytové prostory budou k dispozici od 1. 10. 2002.

Bližší informace o dispozici se shora uvedeným majetkem získáte na

Městském úřadě v Novém Městě na Moravě, odbor správní a živnosten-

ský, tel. 652019

Supermarket, tunel, benzinka a to další
V minulých týdnech bylo v míst-

ním a okresním tisku i na zasedání

městského zastupitelstva potvrzeno,

že supermarket na místě bývalého

lihovaru bude stát. Veřejnost se však

ptá, proč se stále nic neděje.

Děje se. Uzavírají se směnné

smlouvy na části parcel, které ne-

byly v majetku města (plocha sou-

časného parkoviště), s investorem

se dojednává konečná podoba stav-

by. To vše je nutné zvládnout do

zahájení stavebního řízení. Samo-

zřejmě i v průběhu stavebního říze-

ní by mohlo dojít k oddálení stav-

by, pokud doje k námitkám někte-

rého účastníka stavebního řízení.

Ale domnívám se, že se tak nestane.

S myšlenkou skutečné realizace

supermarketu přišlo až současné

vedení města. Mnozí si možná neu-

vědomují, že podmínkou toho, aby

stavba mohla být zahájena ještě

v letošním roce, bylo nutné v roz-

pracovaném Územním plánu loka-

litu lihovaru pro výstavbu nově vy-

mezit, protože předložený návrh

stavbu neumožňoval. Poté bylo nut-

né ÚP co nejrychleji schválit, šlo

o čas. To se v únoru letošního roku

podařilo a teprve potom mohla být

zahájena jednání s budoucím inves-

torem. Kdyby se nepodařilo schvá-

lení ÚP v předloženém návrhu,

např. z důvodu petic protestujících

proti výstavbě benzinky i jiných dů-

vodů, mohl se plán projednávat ješ-

tě příští rok, nehledě k dalším výda-

jům v rozpočtu města pro zpraco-

vatele ÚP. Bez schválení ÚP by bylo

volání občanů nejen po supermar-

ketu marné.

Na pravou míru je třeba uvést

i dost kritizovaný „tunel“ pod kop-

cem na Brněnské ulici. Nenašla se

vůle nebo odvaha zastupitelů pro-

sadit přes odpor petice zahrádkářů

komunikaci přes kopec a zahrád-

ky, nebo rozšířit stávající silnici,

proti čemuž protestovala další pe-

tice. Z toho všeho vzešel nepříliš

šLastný tunel. Kdyby za dané situa-

ce nebylo toto řešení přijato, schva-

lování ÚP by nebylo ukončeno

a rozvoj města by byl oddálen. Co

bylo důležitější? Pokud kritici „tu-

nelu“ posoudí vše v uvedených

souvislostech, budou ve svých sou-

dech opatrnější. V budoucnu se dá

situace, pokud dojde k dohodě, ře-

šit úplně jinak. Stačí změna ÚP, ale

to už budou supermarket, benzin-

ka i další sloužit občanům. V ra-

zantním tlaku současného vedení

města na ukončení tvorby ÚP ale

i jiných záležitostí vidím hlavní

změnu oproti dřívějšku v tom, že

se věci „hýbou“ rychleji kupředu.

Pokud se jedná o prodejnu

v areálu bývalé mlékárny, je situa-

ce jiná. Je na rozhodnutí soukro-

mého vlastníka, tj. zemědělského

družstva, jak se s investorem do-

hodne. Úlohou města je pouze vy-

jádření podpory či nesouhlasu. Jde

o to, aby město přílišnými poža-

davky investora neodradilo. Jinak

bychom měli ve středu města další

chátrající objekt.

Myšlenku zbudovat v areálu mlé-

kárny prodejní plochu poprvé ve-

řejně publikoval člen KDU - ČSL.

Tato strana nemá v současném ve-

dení města zastoupení, proto se ob-

jevily spekulace, že jak z výstavby

Billy u lihovaru, tak z výstavby

marketu by se mohly stát prestiž-

ní stranické záležitosti. Není tomu

tak. V Radě města dostal velkou

většinou hlasů podporu i záměr vý-

stavby tohoto druhého nákupního

centra.

Domnívám se, že z hlediska bu-

doucího významu města, dnes již

skutečně střediska malookresu,

z hlediska turistiky a významných

sportovních aktivit je zlepšování

základní městské vybavenosti jed-

ním z předpokladů dalšího rozvoje

a město ji musí podporovat.

Otakar Německý,
 člen Rady města

27. 7. MUDr. Marie Havlíčková, nám republiky 63, ZR, MUDr. Ivo

Chytrý, zdr. stř. Svratka, MUDr. Irena Musilová, ZŠ Sokolovská,

V. Meziříčí
28. 7. MUDr. Zdeňka Bajerová, poliklinika NM, MUDr. Eva Jurková,

poliklinika V. Meziříčí
3. 8. MUDr. Miloslav Michal, poliklinika ZR, MUDr. Marcela Koutská,

zdr. stř. Sněžné, MUDr. Magda Fillová, poliklinika V. Meziříčí
4. 8. MUDr. Jana Michalová, poliklinika ZR, MUDr. Petr Filla, zdr. stř.

Kablo V. Meziříčí
10. 8. MUDr. Milena Koutková, poliklinika ZR, MUDr. Petr Konečný,

NM, MUDr. Marie Špinarová, zdr. stř. Měřín
11. 8. MUDr. Jaroslava Dudová, II. ZŠ NM, MUDr. Jindřich Zeman,

poliklinika V. Meziříčí
17. 8. MUDr. Olga Semerádová, V. ZŠ ZR, MUDr. Dušan Borek, polikli-

nika Bystřice, MUDr. Stanislav Voborný, zdr. stř. Osová Bitýška
18. 8. MUDr. Tomáš Dvořák, zdr. stř. V. Losenice, MUDr. Olga Čumplo-

vá, poliklinika Bystřice

��� ���� ��	
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ATLETIKA
Náš nejlepší běžec Petr Hubáček

potvrzuje svoji přítomnost v abso-

lutní české špičce. Na závodech Pra-

ga Academica vyhrál závod na

1500m a časem 3:58,79 porazil ve

finiši medailistu z mistrovství

ČR Bartůňka a další výborné sou-

peře. ph

Fotbalové
 utkání hvězd
Ve čtvrtek 8. 8. se na novoměst-

ském fotbalovém stadionu  utká

výběr sportovních hvězd (ho-

kejisté NHL: Čechmánek, Hej-

duk, Škoula, Fischer) medailisté

ZOH (Nyč, Petrásek, Ploc, Saka-

la) a fotbaloví internacionálové

(Chovanec, Rada, Fiala) s Bolko-
vou jedenáctkou (sportovní

a kulturní osobnosti z Brněnska)

16.00 autogramiáda

17.00 slavnostní výkop

– provede jej Jiří Raška

vstupné: dospělí 40 Kč,

studenti 20 Kč,

děti zdarma

Na fotbalové utkání hvězd zvou:

spolupořadatel SFK Vysočina

a pořadatel Sport 2002        red.

Jiří Žák čtrnáctý na ME
Novoměstský rodák Jiří Žák star-

toval po čtyřech startech na mis-

trovství světa podruhé na Mistrov-

ství Evropy v horských bězích.

V portugalské Madeiře zvládl

7. července traL dlouhou 13,2 km

za hodinu a 27 vteřin a obsadil

skvělé 14. místo. V družstvech ob-

sadilo Česko ve složení Žák, Zou-

bek, Vymazal 6. místo. V jednot-

livcích vyhrál Alex Gex-Fabry ze

Švýcarska, v družstvech Italové.

Výsledky Jiřího Žáka v Českém

poháru v horských bězích: 18. 5.

Rožnov p. Radhoštěm 3. místo, 19.

5. Frenštát p. Radhoštěm 2. místo,

2. 6. Loukov 2. místo, 9. 6. Perná

2. místo, 15. 6. Poniklá 5. místo,

16. 6. Jilemnice 3. místo.            ík

Český svaz chovatelů

Příští číslo Novoměstska vy-
jde počátkem září.
Příspěvky a inzerci předejte na

podatelně MÚ, využívejte Čes-

kou poštu nebo e-mail.

ZO v N. Městě na Mor.

pořádá dne 17. a 18. srpna

Horáckou výstavu
drobného zvířectva
na výstavišti na nádražím ČD

výstava je otevřena v sobotu 8 –

18 hod. a v neděli 8 – 16 hod.

občerstvení zajištěnoVoda z vodovodu je pitná, ale pro kojence,
kojící a těhotné ženy je lepší použít vodu balenou

Od 1. 1. 2001 nabyla účinnosti

vyhláška, která stanoví požadavky

na pitnou vodu a rozsah a četnost

její kontroly. Bylo zavedeno něko-

lik zcela nových ukazatelů jakosti

pitné vody, u některých ukazatelů

došlo ke zpřísnění limitu, u jiných

naopak ke zmírnění. Jedním z nově

zavedených ukazatelů jsou chlori-

tany. Jejich výskyt v pitné vodě

souvisí s použitím chlordioxidu

jako dezinfekčního prostředku.

Chlordioxid je pro dezinfekci pit-

né vody využíván od 60. let 20. st.,

širší uplatnění v naší republice nale-

zl v 90. letech. Jeho zavedení výraz-

ně přispělo ke zkvalitnění dodávek

pitné vody a ke zlepšení organolep-

tických vlastností vody (pach, chuL,

barva). Při sledování obsahu chlori-

tanů v distribuční síti vodárenské

soustavy Mostiště a Vír bylo zjiště-

no, že na některých místech vodo-

vodní sítě byla překročena mezná

hodnota (limit 0,2 mg/l). Ukazatel

s meznou hodnotou má funkci indi-

kační a při jeho překročení je nutno

přijmout příslušná opatření. Vo-

dárenská akciová společnost a.s.

divize Ž�ár n.S, proto nechala vy-

pracovat posouzení zdravotního ri-

zika. V něm odborníci konstatují,

že s výjimkou těhotných žen, kojí-

cích matek a kojenců do jednoho

roku by expozice průměrné kon-

centrace chloritanů 0,4mg/l v pitné

vodě neměla být spojena s rizikem

zdravotně nepříznivých účinků.

Proto Vodárenská akciová spo-

lečnost a.s. divize Ž�ár n.S. infor-

muje odběratele pitné vody z veřej-

ného vodovodu, že tato voda ne-

vyhovuje přísnějším požadavkům

kladeným na jakost kojenecké vody

a není vhodná k pití a přípravě

stravy pro těhotné ženy, kojící mat-

ky a kojence do jednoho roku.

Na doplnění VaS a.s. uvádí, že

žádnou vodu z veřejného vodovo-

du z principu nelze prohlásit za vodu

kojeneckou, a zdůrazňuje, že pitná

voda z veřejného skupinového vo-

dovodu Mostiště a Vír je skutečně

vodou pitnou a vyhovuje nově plat-

né legislativě stejně, jako vyhovo-

vala i v minulosti.

dle tiskových materiálů VaS.a.s.

INZERCE
● Koupím nebo pronajmu založe-

nou zahradu do 300m2 nebo poze-

mek za účelem založení zahrady.

tel. 0603/76 46 35

● Vyměním 3+1 za 2+1 v NM. tel.

0728/269012, 0616/618 560

● Prodám obrazy malířů Vysočiny

– Kopáček, Emler, Konečný, Bíl-

kovský aj. Vážným zájemcům, spě-

chá. tel. 0777/591 005

● Koupím družst. nebo měst. byt

v osob. vlastnictví 2+1 nebo 2+0

v NM. tel. 615 714 po 19 hod.

● Koupím družst. byt 3+1 nebo byt

v osob. vlastnictví v NM nebo RD

do 4 km od NM. Platba v hotovosti.

tel. 0732/569312, e-mail: sem-

bob@seznam.cz

● Hledám studentku k doučení ma-

tematiky 7. třídy ZŠ. tel. 615 563

● Pronajmu suché sklepy na sklad

zboží 50 – 100m2 v blízkosti centra

města, 0606/402 825

● Koupím družst. nebo měst. byt

v osobním vlastnictví 2+0 nebo 1+1

s balkonem v NM. Platba v hoto-

vosti, tel. 0312 637 509.

POLICIE INFORMUJE
Policie ČR na něj neznámý člověk vytáhnul pis-

toli, namířil na něj a nutil ho z místa

odejít. Případ si převzal vyšetřovatel

pro podezření z tr. činu vydírání.

➤ Mimo shora popsaných událostí,

které jsou prošetřovány jako tr. činy,

došlo k celé řadě přestupků zejmé-

na proti majetku a dále proti občan-

skému soužití. Spadají sem různé

drobné krádeže, fyzická a slovní

napadení a podobně. Mimo Nové

Město došlo dále ke dvěma přípa-

dům vloupání do rekreačních ob-

jektů a v jednom případě do pro-

dejny. mjr. Antonín Vašík

➤ Před sepsáním těchto řádků jsem

paradoxně musel nejprve vyřešit

dilema, zda je vhodné tento příspě-

vek vůbec zveřejňovat. VždyL pa-

chatelé mohou takovouto popula-

ritu uvítat. Proč by jinak své van-

dalské kousky prováděli, když by

o nich nebyla nikde zmínka? Infor-

movanost a z ní vyplývající podpo-

ra občanů má však pro mne větší

cenu než veselí několika „pomýle-

ných individuí“.

➤ Proč uvedenému problému vě-

novat tolik pozornosti? Snad pro-

to, že k páchání zmiňovaných van-

dalských činů dochází opakova-

ně. Proto, že nejde o jednotlivce

a vše je pečlivě připraveno a zorga-

nizováno. Ale především proto, že

jsou ohroženy kašny - významné

památky našeho města, že rostou

náklady na čištění vody a kašen sa-

motných a že pracovníkům města

je tak přidělávána zbytečně práce.

➤ Z dosud prováděných šetření

vyplynula prozatím nedoložená

podezření, která směřují k jisté sku-

pině novoměstské mládeže. Pro její

členy však bude možná překvape-

ním, že pachatelům těchto skutků

hrozí stíhání za trestný čin výtrž-

nictví podle § 202 trestního zákona

a že celé věci bude věnována maxi-

mální pozornost obou policejních

složek (MP a PČR). Pokud se situa-

ce nezlepší, je rozhodnuto využit

vhodné prostředky a techniku,

o kterých z pochopitelných důvo-

dů nelze blíže hovořit. Aby vandal-

ství bylo trpěno co možná nejkratší

dobu, uvítá MP ve věci i jakékoliv

svědectví či informaci od občanů.

➤ Věřím, že v budoucnu nebude-

me muset více při posuzování naší

mládeže užívat výrok: “Rozume,

uhni“ a že i ta mládež, které se tento

článek týká, si z řádků cosi odnese.

VždyL život je dost složitý sám o so-

bě, tak proč si ho už v mládí kom-

plikovat, třeba trestním stíháním.

Gregor Petr

➤ Návštěvy kamaráda v bytě v N.

Městě využil v červnu t.r. nezleti-

lec. Odcizil zlaté prsteny v hodno-

tě 6500 Kč. Pachatel však nemůže

být z důvodu nízkého věku za krá-

dež trestně stíhán.

➤ V noci na 8. 7. došlo k vloupání

do sklepa na Hornické ul. Zloděj

si odnesl horské jízdní kolo v hod-

notě 10 tis. Kč.

➤ Dne 14. 7. si bez vědomí majitele,

svého otce, vypůjčil osobní auto

18letý mladík. Navíc v N. Městě ha-

varoval. Za jiných okolností by skon-

čil u soudu za neoprávněné užívání

cizí věci. Měl však štěstí, protože

jeho otec nedal k tr. stíhání souhlas.

➤ Dne 15. 7. byla oznámena krá-

dež malého motocyklu JAWA 50/

555, registrační značky ZRK 26-

22, který zmizel od domu na Tyr-

šově ul. v době od 12. do 13. 7.

➤ De 15. 7. přišel oznámit vystraše-

ný muž, že před bankou v N. Městě

Městská policie

➤ Následující řádky by bylo klidně

možné označit nadpisem „Rozume,

uhni!“. Jak jinak pochopit vandals-

tví, s kterým se v poslední době ob-

čané našeho města setkávají? Nebo je

snad vhazování laviček a odpadko-

vých košů do kašen na Vratislavově

nám. projevem zdravého rozumu?


