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Části údolí, kterým protéká potok Bezděčka, se dříve říkalo U Pustého
mlýna, častěji a neformálněji u Pustáku.

Novoměstští skauti střediska Bílý štít vyrobili a v místě U Pustého mlýna
usadili informačně turistický ukazatel, který vybízí k absolvování výletů
po různých naučných stezkách k Zuberskému rybníku, ke Třem křížům
a do Maršovic.

Kdo nezná pověst o Pustém mlýnu, může se zde dočíst o krásné mlynářo-
vě dcerce Lidušce, která utekla z domu s milým. Otec se se ztrátou dcery
nevyrovnal. Utrápil se. Po jeho smrti mlýn pustl a pustl...

nová telefonní čísla: OP VZP Nové Město na Moravě, Palackého 16
ústředna 566 650 311
fax 566 618 640
úřadovna Ž(ár nad Sázavou, Strojírenská 28 566 682 250-1
úřadovna Velké Meziříčí, Poříčí 11 566 520 510
úřadovna Velká Bíteš, Tyršova 233 566 531 012
úřadovna Bystřice nad Pernšt., Zahradní 580 566 552 444

Hovory s občany
Občan bydlící v nově zrekonstruo-

vaném bytovém domě UNO vyslovil
několik dotazů ohledně bytů i okolí
domu. Nejzávažnější dotaz se týkal
umístění odpadních kontejnerů (v sou-
časné době protékajících) před budo-
vou, přímo před vchodem do městské-
ho úřadu. Z odpovědí starosty města
a ředitelů NSB i TS-služeb zazněla na-
děje, že kontejnery z nevhodného mís-
ta zmizí. Zároveň zazněla i obava, zda
budou odnášet všichni obyvatelé domu
odpadky na skryté, ale vzdálenější mís-
to. EJ

Billa se zpožděním
Dvouměsíční skluz je odhado-

ván při výstavbě obchodního domu
Billa. Územní rozhodnutí bylo podáno
koncem srpna. V současné době se
jedná o dopravní situaci a zásobování.
Původně uvažovanou variantu záso-
bování ze silnice č.19 zřejmě na-
hradí varianta jednoho příjezdu k
supermarketu pro zásobování i zá-
kazníky, a to od autobusového ná-
draží.   dle informací J. Sokolíčka

myslové zóny u Pohledce, Sporten
získává halu HARD v areálu prů-
myslové zóny. Předpokládá se, že
na sběrač bude časem napojena
i kanalizace z Pohledce.
❐ Město odkoupí od Státního statku
Smiřice cca 3400 m2 pozemku, na
kterém je plánována výstavba su-
permarketu Billa. Po kolaudaci
stavby bude pozemek prodán ob-
chodnímu řetězci.
❐ Zastupitele podpořili prodej čás-
ti pozemku v průmyslové zóně spo-
lečnosti Komfi Lanškroun. Spo-
lečnost hodlá v N. Městě zaměstnat
v první fázi 25 lidí.

***
❐  Kinematograf bratří Čadíků
vybral na vstupném v N. Městě ne-
celých 10 tis. Kč. Částka byla pou-
kázána na konto Pomozte dětem.
❐ Ve školách se o prázdninách pra-
covalo. V I. ZŠ se pokračovalo
v úpravě nádvoří takzvanou druhou
etapou: byla dokončena navážecí
rampa pro školní jídelnu a zbudo-
ván plot oddělující školní prostory
od firmy Šincl. Ve II. ZŠ došlo ke
kompletní rekonstrukci elektroro-
zvodů v 2. a 3. poschodí. Nové digitá-
lní osvětlení bude reagovat na venko-
vní počasí a regulovat stupeň osvícení
místností. V přízemí a 1. poschodí bu-
de rekonstrukce pokračovat později.

Z hlavních bodů XXI. zasedání
ZM ze dne 10. září:
❐ Zastupitelé vzali na vědomí zprá-
vu o hospodaření města v prvním
pololetí letošního roku a odsou-
hlasili aktualizaci letošního roz-
počtu. Podrobněji v příštím čísle.
❐ Okolní obce budou odvádět pří-
spěvek na žáka vypočtený z nákla-
dů té školy, do které děti docháze-
jí. Dříve se výpočet stanovoval
z průměrných nákladů všech škol
v N. Městě. Obce Nová Ves a Rade-
šínská Svratka s tímto výpočtem
nesouhlasily, což vyvolalo mnoho
jednání, z hlediska N. Města neú-
spěšných. Zastupitelé před časem
odsouhlasili, aby N. Město vedlo
s oběma obcemi soudní spor o za-
placení nákladů. Na tomto zasedání
zastupitelé přijali informaci o no-
vém způsobu úhrady nákladů a roz-
hodli od soudního sporu ustoupit.
❐ Zastupitelé odsouhlasili odkou-
pit za cenu 95 tis. Kč z majetku Le-
sů ČR pozemek – dvůr u rekon-
struované budovy MÚ. Pozemek
má rozlohu 560 m2.
❐ Byla odsouhlasena směna mezi
městem a Sportenem a.s. Město
získává kanalizační sběrač z prů-

V N. Městě sedm volebních stran
V komunálních volbách ve dnech 1. a 2. listopadu se v N. Městě bude

o přízeň voličů ucházet sedm politických stran a hnutí (neboli voleb-
ních stran).

V zákonem stanoveném termínu podaly k registraci své kandidátní
listiny následující volební strany (řazeno abecedně):

Česká strana sociálně demokratická
Komunistická strana Čech a Moravy
Křes9anská demokratická unie – Československá strana lidová
Občanská demokratická strana
Občanské sdružení podnikatelů Nového Města na Moravě
Sdružení nezávislých kandidátů
Strana za životní jistoty

Všechny volební strany předaly k registraci plný počet kandidátů
(23 osob).

Okresní pojišNovna Ž(ár nad Sázavou se sídlem
v Novém Městě na Moravě oznamuje v souvis-
losti s celostátním přečíslováním

 Zprávy z radnice 
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Občanské sdružení HOSPICOVÉ HNUTÍ – VYSOČINA ve
spolupráci s Novoměstskými sociálními službami zvou

širokou veřejnost na

HOSPICOVÉ VEČERY
cyklus přednášek s benefičním koncertem na závěr

Nové Město na Moravě, podzim 2002

1. přednáška
PhDr. Naděžda Kubíčková, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)

Zármutek a pomoc pozůstalým
čtvrtek 26. září

2. přednáška
Mgr. Miroslav Erdinger (Diakonie Českobratrské církve evangelické)

Odborná znalost i lidská blízkost v péči o klienty těžce nemocné
a umírající

úterý 15. října

3. přednáška
Dr. Ingo Sperl (Hospic-AG Region Reutlingen, Německo)
Nový přístup k umírání – šance pro lidštější společnost

středa 13. listopadu
benefiční koncert pro HOSPICOVÉ HNUTÍ - VYSOČINA

termín, místo konání a program koncertu budou upřesněny

Přednášky se konají v Domě s pečovatelskou službou, ŽEárská 68
(jídelna v přízemí), v Novém Městě na Moravě.

Začátek přednášek je v 18:30 hodin. Přednáška Dr. Sperla bude
překládána do češtiny. Vstupné dobrovolné.

Hospicové večery mohou proběhnout i díky podpoře Nadace Roberta
Bosche, Nadace Vize 97, Fondu Vysočiny, města Nového Města

na Mor, pana Martina Melína a anonymních dárců.

1. září se Prof. Dr. Ing. Josef Vykutil dožil 90 let

 Josef Vykutil, rodák z Olešné
a čestný občan Nového Města na
Moravě, se 1. září dožil požehna-
ných devadesáti let.

AN působil Prof. Dr. Ing. Josef
Vykutil kdekoliv, nezapomínal na
svoje Novoměstsko a na rodnou
Olešnou. Každý, kdo pravidelně čte
Novoměstsko a dříve Novoměst-
ský zpravodaj, ví, že zde publikuje
příspěvky z těchto míst, které si
každý rad přečte. Ze svého procítě-
ného vztahu k rodnému kraji se
Prof. Vykulil vyznal, když děkoval
za udělení čestného občanství No-
vého Města na Moravě v roce 1994:

Nezatajovaná věrnost Novoměst-
sku, projevující se častými jeho ná-
vštěvami v průběhu let, byla dobře
známa všem spolupracovníkům na
všech jeho působištích. Když se jim
svěřoval, že zase koncem týdne
odjíždí na Vysočinu, jeden z jeho
kolegů poznamenal: Vy Horáci,
zvláště Novoměš3áci, jste divní lidi.
Když nejste alespoň jednou za mě-
síc na těch vašich horách, máte „ují-
mání“. To já pocházím z Hané ¨¨
a nebyl jsem tam šestnáct roků.

Za NovoměšNáky popřála profe-
sorovi Vykutilovi hodně zdraví
a pohody do dalších let malá dele-

gace vedená starostou města. Po-
zdravujte každého, koho v N. Městě
potkáte, přál si při loučení pan pro-
fesor.

 E. Jašková
(použity pasáže z textu Frant. Vy-
plašila pro Sborník příspěvků spo-
lupracovníků a žáků k devadesáti-
nám J. Vykutila)

Těším se na Vaši návštěvu, telefon 566 617 199

út 24. 9., od 19 hod.
Country – od západu k východu
a zase zpátky – poslechovka Jardy
Mošnera
út 1. 10., od 19 hod.
Dvanátka – tucet nahlédnutí do
historie i současnosti hudby – po-
slechovka Tomáše Lavického
do 27. 9. výstava fotografií - Stani-
slav Žampach: Íslands.

Klub Středozemě

sobota 21. září ve 14,30 hod.
Zábavné odpoledne pro rodiče
s dětmi
uvádí DJ Zdeněk Vranovský

vstupné 25 Kč
středa 25. září v 18 hod. gobelíno-
vý salonek
Cukrovka a její důsledky – beseda
pondělí 30. září v 19,30 hod.
Sólový koncert Jiřího Stivína
z děl barokních mistrů, doplněný
improvizacemi, vstupné 100 Kč
sobota 5. října v 14,30 hod.
6. horácký dětský folklorní bál
s volbou Miss bálu a Horácký zpě-
váček
připravujeme:
18. 10. Old dance party, DJ Zdeněk
Vranovský
30. 10. Miro Žbirka – koncert Mod-
rý turné, host pořadu Martha, před-
prodej vstupenek v IC, vstupné 220
a 200 Kč

Kulturní dům

Dům dětí a mládeže

5. 10., od 10 hod.
Malujeme krajinky – vycházka
spojená s malováním podzimní kra-
jiny různými technikami, poplatek
15 Kč
6. 10., 9 – 18 hod.
Neděle na Internetu  10 Kč/1 hod.

***
Jako novinku nabízíme rozhla-

sový kroužek. Je určen dětem od
10 let. Je zajištěno 1x měsíčně živé
vysílání tohoto kroužku v Českém
rozhlase, region Jihlava, v rozsahu
60 min. roční zápisné 600 Kč

Stomatologická
pohotovostní
péče
Ošetření je poskytováno v době
8 – 12 hod.
21. 9. MUDr. Alžběta Pivničková,
železnič. stanice ZR, MUDr. Věra
Dvořáková, NM, MUDr. Vladimí-
ra Jelínková, poliklinika V. Bíteš
22. 9. MUDr. Beáta Bílková, zdr.
stř. ŽĎAS, ZR, MUDr. Milena Vrá-
nová, poliklinika Bystřice
28. 9. MUDr. Marie Šenkýřová,
poliklinika ZR, MUDr. Rostislav
Kozák, Zahradní 271, Bystřice
29. 9. MUDr. Vlasta Špinarová,
NM, MUDr. Marie Kozáková, Za-
hradní 271 Bystřice

AEROBIC
pravidelné cvičení pro ženy
od 3. 9. 2002 v tělocvičné na Gymnáziu

Út 1900 � Posilování � Míša Hradilová

St 1830 � StepAerobic � Vlasta Fialová

Èt 1900 � Aerobic � Míša Hradilová

Tì�íme se na Vás!!!

Dne 30. září bude otevřen
nový kosmetický salon Marty Hermonové

v prostorách Domu s pečovatelskou službou
Ž$árská 68, N. Město na Mor. (pod nemocnicí)

Nabízím celkové ošetření pleti
+ novinku - laserovou terapii.

KLUBÍČKO
DANCE

SHOW LIVE
9. 10. od 15 h. v Kultur. domě
pořádají DDM Klubíčko a No-
voměstská kulturní zařízení
z výtěžku budou nakoupeny
hračky pro děti v Centru Zdisla-
va, Dětském domově v Roveč-
ném a v nemocnici v N. Městě
Martin Kocian * Markéta * DJ
BADY * 4*YOU * VERONA *
Těžkej Pokondr revival
osoby 0 – 18 let čeká světelná
show, dokonalý zvuk a živé vstu-
py rádia CR Region
vstupné: do 18 let 35 Kč, ostatní
50 Kč
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Kino
pá, so 20. – 21. ve 20 hod.
Muži v černém (89´)
Pokračování akční sci-fi komedie.
Premiéra, přístupný 55 Kč
út, st 24. - 25. ve 20 hod.
Česká spojka (116´)
Akční komedie, hrají Anthony
Hopkins, Chris Rock. Premiéra,
přístupný 55 Kč
pá, so 27. - 28. ve 20 hod.
Kate a Leopold (121´)
Romantická komedie, hrají Hugh
Jackman, Meg Ryanová. Pomocí
časové smyčky do New Yorku. Pre-
miéra, přístupný 50 Kč
út, st 1. - 2. ve 20 hod.
Na křídlech vážky (104´)
Duchařská romantická podívaná,
poselství lásky ze světa mrtvých.
Příst. od 12 let 50 Kč
pá, so 4. - 5. ve 20 hod.
Těžce zamilován (114´)
Nejnovější love story, o jaké jste
kdy slyšeli. Přístupný 55 Kč

Horácké muzeum
výstava k 80. výročí založení Juná-
ka, do 31. 10.

Horácká galerie
Ivan Hodonský – keramika - do
29. 9.
Židovské památky Moravy a Slez-
ska - fotografie Ing. Arch. J. Kle-
novského – do 20. 10.
Mojmír Preclík – výběr ze sochař-
ského díla – do 13. 10.

Kniha Trojan
nabízí
novinky nakladatelství GRADA
v edici „Vlastníma rukama“
*Terasy a venkovní posezení
*Pergoly, špalíry a oblouky pro
popínavé rostliny
*Opravy poškozených stěn a pod-
lah
*Police, dělící stěny a skříně

MATEŘSKÁ ŠKOLA
ŽĎÁRSKÁ

Setkání v Klubíčku se uskuteční
1. října od 15.30 do 16.30 hodin.

Proč zvonily v noci kostelní zvony
Vážení občané, velmi nás mrzí,

že jste byli v noci ze soboty na
neděli 1. 9. vyrušeni zvoněním zvo-
nů našeho evangelického kostela.
Omlouváme se všem Vám!

Během noční bouřky došlo ke
zkratu v elektroinstalaci automatic-
kého ovládání hodin a zvonů. Pro-
to zvony začaly zvonit. Stalo se tak
poprvé od roku 1992, kdy je auto-

matické ovládání hodin a zvonů
instalováno. Pevně doufáme, že se
tak stalo naposled.

Nadto se tak stalo v čase, kdy na
faře nikdo nebyl, a tak trvalo dlou-
ho, než byly zvony vypnuty.
Prosíme, přijměte tuto naši omlu-
vu.
za Farní sbor ČCE v N.Městě na
Moravě Daniel Ženatý, farář

Novoměstská ZUŠ plánuje expanzi do Evropy
Základní umělecká škola v No-

vém Městě o sobě dávala v minu-
lém školním roce dost hlasitě vědět
především v souvislosti s oslavami
padesátého výročí, které však utich-
ly už na konci listopadu. Po zbytek
roku jméno školy ze stránek Novo-
městska téměř úplně vymizelo. Čte-
nářům se tak nemohla ani dostateč-
ně vrýt pod kůži změna v názvu, ke
které došlo v souvislosti s výročím.
Podobně jako gymnázium, které je
pod symbolickým patronátem Vin-
cence Makovského, tak i základní
umělecká škola nese jméno jedno-
ho z nejslavnějších místních rodá-
ků, Jana Štursy.

Te( na začátku nového školního
roku bychom chtěli zahájit opět pra-
videlné zpravodajství ze ZUŠ Jana
Štursy. Pro začátek jsme oslovili
všechny vedoucí jednotlivých umě-
leckých oborů, aby se nám pokusili
odpovědět na dvě následující otáz-
ky:
1. Jakých událostí z minulého
roku si nejvíce ceníte?
2. Co chystá váš obor do příštího
roku?

Eva Nepustilová,
ředitelka, výtvarný obor

1. Celkově si velmi cením, že
jsme celý ten loňský náročný rok
zvládli bez problémů. Je to důkaz
velmi dobrého pracovního kolekti-
vu, který dokáže „táhnout za jeden
provaz“. Pět připravených výstav
v loňském roce svědčí o mimořád-
né aktivitě výtvarného oboru. Mys-
lím, že lidi oslovily výstavy v Ho-
rácké galerii, v muzeu i v Jimramo-
vě, a to jak bezprostřední dětskou
fantazií a originalitou, tak i úrovní
provedení. Třeba výstava absolven-
tů byla zajímavá tím, že se návštěv-
níci mohli podívat na práce růz-
ných žánrů, které tvořili budoucí
architekti, designéři, nebo návrhář-
ky. Te( 18. září se uskuteční její
repríza v Českém kulturním centru
ve Varšavě. Velkou radost mám
také z úspěchu prací současných
žáků výtvarného oboru na celostát-
ní přehlídce ZUŠ, kde budeme mít
v celostátním kole na konci září ve
Šternberku početné zastoupení. Těší
mě také přijetí žáků na školy umě-
leckého směru a také to, že ani jako
absolventi na nás nezapomínají
a pravidelně se zúčastňují s námi
plenéru, neboli malování v příro-
dě. Předávají zkušenosti těm, kteří
se na přijímací zkoušky teprve chys-
tají, nebo kteří ještě neví, jaký typ
školy si vybrat. K tomuto rozhodo-
vání napomáhají i exkurze na střední
či vysoké školy uměleckého zamě-
ření, které každoročně pro starší
žáky připravujeme.

2. Do budoucna bychom chtěli
určitě pokračovat ve všech zapo-
čatých aktivitách a dále je vylepšo-
vat a doplňovat. Plánujeme také
nějaký kontakt se zahraniční ško-
lou, abychom mohli lépe porovná-
vat metody i výsledky práce u nás
i v zahraničí. Určitě budeme udržo-
vat slibně započatou spolupráci
s polskou hudební školou v Žerar-

dově, tím ale naše pronikání do
Evropy nehodláme ukončit
Eva Mošnerová,
zástupkyně ředitelky,
hudební obor

1. Loni se konala celorepubliko-
vá soutěž všech ZUŠ ve hře na akor-
deon, kytaru, klavír a housle a čtyři
děvčata se probojovala do krajské-
ho kola, což je u hudebníků velký
úspěch. Markéta Dobešová a Mo-
nika Holá skončily třetí a akordeo-
novému duu sester Cackových unik-
la třetí pozice jenom kvůli nedodr-
žení časového limitu. Potom mám
radost z toho, jak se rozvíjí činnost
hudebních souborů, a to nejen pro-
to, že by škola zaznamenala nějaké
výrazné úspěchy, ale především
kvůli spokojenosti samotných dětí.
Vím o několika, kteří už chtěli do
hudebky přestat chodit, a nakonec
zůstali jenom díky souborům.

2. Od září máme novou učitelku
na sólový zpěv. Je to obor, který se
na naší škole nikdy nevyučoval.
Marie Součková bude učit kromě
zpěvu i hru na bicí, zatím ale pro
tento obor není ve škole dostatečný
prostor. Určitě chceme pokračovat
ve spolupráci se školou v polském
Žerardově. Minulý rok jsme tam
uspořádali společný koncert a pol-
ští hudebníci byli velice milí a skvěle
se o nás starali. Letos by oni měli
přijet za námi, tak bychom jim to
chtěli oplatit.
Ivona Čermáková,
literárně-dramatický obor

1. V minulém školním roce jsme
postoupili na několik národních
přehlídek se soubory i v soutěžích
sólového projevu (Přehlídka mo-
nologů, Wolkerův Prostějov, Dět-
ská scéna, Loutkářská Chrudim,
Mladé netradiční divadlo Šrámkův
Písek). Nejde nám ale přitom o ně-
jaký pocit z vítězství, chápeme to
spíše jako uznání naší práce řadou
odborníků, což je velká motivace
pro nás všechny k další práci.

Cením si také toho, že naše ab-
solventky byly úspěšně přijaty ke
studiu na vysokých školách.

Vážím si toho, že děti a mladí
lidé, se kterými pracuji, jsou ochot-
ni obětovat mnohé pro to, aby spo-
lu mohli být a tvořit. Mám velkou
radost, že je práce v dramaNáku baví

natolik, že ani po absolutoriu ne-
chtějí školu opustit. Právě to nás
vedlo k založení studentského di-
vadelního souboru CHANDRARA-
DAR. A tím se dostávám k otázce
číslo 2.

2. Novinkou je založení souboru
pro absolventy a starší žáky oboru.
Pokračovat určitě nadále budeme
v účasti na různých přehlídkách
a festivalech, také pro rodiče a pří-
znivce vůbec chystáme další ve-
řejná vystoupení. Budeme samo-
zřejmě nadále spolupracovat se
školami v Novém Městě, chystáme
pro různé třídy hned několik pro-
jektů.

Nejvíc se ale těším na ty běžné
hodiny, ve kterých se poznáváme
navzájem, budujeme své postoje
k různým tématům a učíme se žít
se sebou i světem kolem nás. A tě-
ším se na to i proto, že na to bude-
me dvě. Od září se mnou totiž v li-
terárně dramatickém oboru spolu-
pracuje a učí absolventka a dnes
studentka Divadelní vědy na FF MU
Klára Dvořáková.
Dita Kalábová,
taneční obor

1. Kromě jednotlivých celove-
černích představení pro novoměst-
skou veřejnost si velice cením na-
vázání kontaktu s pražskou ZUŠ
Blatiny, kde jsme měli možnost udě-
lat si víkendové soustředění. Při pří-
ležitosti návštěvy Prahy jsme si za-
šli na taneční představení do diva-
dla Archa a konečně jsme na vlastni
oči viděli scénický výrazový tanec
v praxi. Letos také mimo jiné pro-
běhlo letní taneční soustředění
v lesích pod Blaníkem, trvalo 9 dní
a vznikla tam 4 představení.

2. Tento rok bude mít celé taneč-
ní oddělení jedno společné večerní
vystoupení, zúčastníme se taneční
soutěže a přidáme nový rozměr
k naší spolupráci se ZUŠ Blatiny-
Praha. Tentokrát se naše děti bu-
dou nejen soustře(ovat v pražské
škole, ale uskutečníme i společné
vystoupení. Nejstarší ročník má
navíc možnost účasti na nově vzni-
kajícím pohybovém projektu s ne-
vidomými. A bezesporu zhléd-
neme další profesionální taneční
představení.

PN
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PŘÍRODA A ČLOVĚK
 Letošní záplavová katastrofa nám

připomenula, že mezi setbou a sklizní
existuje přímá úměrnost. Při ohlédnutí
zpět zjistíme, že macešský vztah k pří-
rodě existoval i v dávné minulosti. Za-
sloužily se o to železářské a sklářské
podniky, které pracovaly na dřevěné
uhlí a doslova polykaly mohutné lesní
komplexy.

Rozsáhlost českomoravského
hvozdu umožnila od středověku ne-
omezenou těžbu dřeva. V 18. stol.
již dochází k její regulaci, jak do-
kládají instrukce pro pracovníky že-
lezáren vydávané na novoměstském
a pernštejnském panství s důrazem
na nutnost šetrného a hospodárné-
ho využití suroviny. Obsahovaly
mj. i určení doby kácení dřeva, „aby
lesy měly svůj potřebný klid.“
V 19. století zabraňovala rabování
lesů nařízení ze strany vrchnosti
i státu. Týkala se stanovení maxi-
mální spotřeby při povolování pro-
vozu nových nebo pronájmu stá-
vajících hutí. Že to s dodržováním
bylo všelijaké, vidíme např. u roku
1814, kdy bylo na novoměstském
panství povoleno maximálně 6.000
sáhů a vytěžilo se o 1.100 sáhů více
(1 sáh je přibližně 3,5 m3). Spotře-
ba dřeva byla veliká, což platilo
i o provozu skláren. Zde se kromě
vytápění sklářských pecí ze dřeva
získávala též potaš (tavidlo, na je-
hož 1 kg se spálilo 1000 kg dřeva).

Používalo se především bukové
dřevo, což při vysoké spotřebě způ-
sobilo značný ústup této dřeviny
z lesních porostů sestávajících z bu-
ku a jedle s minimálním zastoupe-
ním málo odolného smrku. Pro naše
lesy bylo štěstí, že nastala epocha
minerálního uhlí, která místní dře-
vouhelné podniky odsoudila k zá-
niku.

 V souvislosti s lesem si připo-
meňme, že o hospodaření s ním se
zmiňuje již listina z roku 1635,
v níž mj. vrchnost spojuje užívání
Ochozy městem s podmínkou „aby
se v tom řád zachoval a les nezniš-
til.“ Majitel panství zde spíše sledo-
val vlastní zájem, když dávný dar
lesa městu nahradil vrchnostenským
spoluužíváním. Jak to s ním vypa-
dalo, zjistíme o století později ve
stížnosti města panovníkovi. No-
voměstští zde mj. píší, že město si
les šetří, zatímco vrchnost zde bez-
ohledně kácí pro svou potřebu a re-
presemi usiluje o získání výhradní-
ho vlastnictví Ochozy.

 O vztahu k životnímu prostře-
dí vypovídá i přípis z roku 1887,
kdy barvíř František Kubík zís-
kal od c.k. okresního hejtmanství
v Novém Městě povolení ke zří-
zení barvířství v čp. 29 na dnešní
Nečasově ulici. Fungování této
živnosti se podmiňuje zachová-
ním řady bezpečnostních před-
pisů, „nebo jak známo upotřebují
se při barvení látky jedovaté, kte-
ré spolu s jinými odpadky z barvír-
ny hnilobě lehce podrobenými ne-
jen v pádu jeho vedení do veřejné-
ho potoka vodu tu znečistili, ný-
brž také bez předepsané desin-
fekce vzduch nezdravými výpary
stravovali“ (pravopis ponechán).
Předpisy, jejichž dodržování mělo
kontrolovat obecní představen-
stvo, se týkaly ukládání sedliny
z barev do kádě s vyvážením na
pole, čistění splašků hašeným váp-
nem se zákazem vedení do potoka
za stavením a zákazu praní látek
v potoce. Při minimální znalosti
barvířského řemesla se neubráníme
pochybnostem o plnění posledního
požadavku.                          Z CH

Vernisáž fotovýstavy k 80. výročí
založení Junáka v Novém Městě
Dne 6. září se v Horáckém mu-

zeu uskutečnilo zahájení výstavy
zachycující ve fotografii vznik
a vývoj Junáka v N. Městě. Pří-
tomní zástupci vedení města, Juná-
ka, TJ N. Město a četní hosté vy-
slechli úvodní proslovy vedoucí-
ho junáckého střediska „Bílý štít“
a starosty města. Potom ve vstupní
hale muzea před stanem symbo-
lizujícím junácký tábor zhlédli
kulturní program, na kterém se po-
dílely všechny oddíly střediska.

Fotovýstava zahrnuje období od
roku 1912 do současnosti. Do roku
1990 ji tvoří fotografie černobílé,
převážně dokumentární, jen ojedi-
něle emotivní. Ve strohosti této čás-
ti expozice je však zobrazen život
tak, jak plynul v dobách lehkých
i přetěžkých. Využití výstavní plo-
chy tvoří fotografie různých for-
mátů seznamující návštěvníky ne-
jen se životem skautů, ale i se stře-
diskovými a oddílovými vedoucí-
mi. Někteří z nich byli během spo-
lečenských změn v naší vlasti per-
zekvováni a vězněni. Někteří polo-
žili za své vlastenecké cítění i život.

Ve zkratce je zde například zachy-
cen i osud chaty Mercedesky, kterou si
skauti sami postavili na svém pozemku
a která je jim dosud upírána.

Expozice černobílé fotografie
končí několika barevnými sním-
ky o dodatečném ocenění skaut-
ských vedoucích v dobách před
a po 2. svět. válce až do roku 1948.

Druhou část výstavy tvoří foto-
grafie barevné, obsahující sekven-
ce snímků vyjadřujících hluboký
vztah mladých lidí k přírodě a ke
kamarádům. Citové pojetí barev-
ných kompozicí světla a stínu noč-
ní oblohy s putujícími hvězda-
mi, zčeřenou vodní hladinou.Veselé
a šNastné chvíle na letních i zimních
táborech a výpravách kypících mlá-
dím a smyslem pro humor. To vše
nejen v krajině naší vlasti, ale také
v Nizozemí a na Islandu, kam se
autoři mohli podívat díky skautům
těchto zemí.

Fotovýstava je ilustrativně dopl-
něna předměty, sportovními trofe-
jemi a písemnostmi, vážícími se ke
skautingu v N. Městě.

středisková rada Junáka

Souprava složená z historických vozů a z historické motorové lokomotivy
V 60 v železniční stanici Nové Město na Moravě

Jaroměřský „Kafemlejnek“ sice nemohl přijet, historické vlaky však jely
Ve dnech 31. 8. a 1. 9. proběhly

na železniční trati v jízdním řádu
označené číslem 251, která prochá-
zí i Novým Městem na Moravě,
jízdy historických vlaků jako do-
provodný program k oslavám vý-
ročí 750 let kláštera ve Ž(áru nad
Sázavou. Většina zvláštních vla-
ů jezdila mezi Ž(árem a Novým
Městem, byly však poskytnuty ta-
ké dvě možnosti, jak se projet až
do Tišnova a zpět. Na cestě do Tiš-
nova i na cestě zpáteční čekalo
na cestující několik fotozastá-
vek.

Do Tišnova a zpět jezdil historic-
ký motorový vůz řady M 131.1441,
tzv. „Hurvínek“, v úseku mezi Ž(á-
rem a Novým Městem a opačně
byl vždy řazen jako přímý vůz na
konci historické soupravy. „Hurví-
nek“ byl nasazen i na sobotní jízdy
pod noční oblohou mezi Ž(árem

a Novým Městem. Jel též jako vů-
bec první nedělní zvláštní vlak,
a sice z Nového Města do Ž(áru.
Ostatní mimořádné jízdy mezi Ž(á-
rem a Novým Městem zajišNovala
souprava sestavená z historických
vozů a historické motorové loko-
motivy V 60. Na cestující čekala
v historické soupravě například
dřevěná sedadla ve vozech, vozy
3. vozové třídy, možnost zakoupit
si občerstvení a suvenýry přímo ve
vlaku, lepenkové jízdenky nebo
třeba průvodčí odění v historických
uniformách.

Bystří čtenáři se zajisté zastavili
u údaje historická lokomotiva mo-
torová. Ano, původně se předpo-
kládalo, že v čele vlaku bude řaze-
na lokomotiva parní, a to „Kafe-
mlejnek“ řady 310.006, což je podle
mého mínění technický skvost, ne-
boN se jedná o nejstarší českou pro-

vozuschopnou parní lokomotivu.
Vyrobena byla už v roce 1879! Bo-
hužel se ale jaroměřská třistadesít-
ka nemohla dostavit kvůli závadě
– trhlina v kovářském sváru v to-
peništi, a proto ta změna. Doufám,
že se lokomotivu podaří co nej-
dříve opravit! Pořadatelé se za
neúčast parní lokomotivy omlou-
vali, jízdné v „jakoby“ parních
vlacích bylo sníženo o 50%, přípla-
tek na parní vlak se nevybíral vů-
bec.

Ačkoliv přiznávám, že kouř,
specifická vůně páry či třeba hlas

píšNaly vydávaný parní mašinkou
chyběly, domnívám se, že možnos-
ti, jak se přenést do historie že-
lezniční dopravy nebo třeba jak
si cestovatelsky zpříjemnit posled-
ní dva dny prázdnin, mohlo vyu-
žít daleko více spoluobčanů. Ško-
da, kdo této jedinečné akce nevyu-
žil, taková příležitost se na prvních
kilometrech staré Tišnovky (myš-
leno od Ž(áru nad Sázavou – po-
známka autora) zase hned tak ne-
naskytne.

Jan Jirků, člen jaroměřského
železničního klubu
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AHOJ, PRÁZDNINY!

Novoměstské strašidlo
 V nedávno vydaném letáku IC

se píše, že novoměstský zámek má
své strašidlo jménem Kotek. Ožive-
ním historické paměti zjistíme, že
šlo o místního rodáka Matěje Kót-
ka (Koutka), který byl od roku 1711
do své smrti v roce l719 správcem
novoměstského panství. Za kruté
jednání mu pověst přisoudila po-
smrtný trest.

 V soudobých kronikářských zá-
znamech se s ním setkáváme pod
jménem Kotek při líčení jeho ne-
chvalných činů. Novoměstským
měšNanům pobral mnoho sena ze
stájí. Na Michovech, které od roz-
hodnutí kardinála z Ditrichštejna
z roku 1635 užívali spolu s vrch-
ností, jim nechal spásat obilí pan-
ským dobytkem chovaným v Hor-
ním dvoře (z obsáhlé stížnosti
města adresované vídeňské dvorní
kanceláři zjistíme, že tento nešvar
přejali jeho nástupci). O Kotkově
chování k nevolníkům získáme
představu z dalšího záznamu. Popi-
suje, jak svévolně dal drábem ubít
vojáka, který ukradl panskému hos-
podskému peníze a město ho již

potrestalo šestitýdenním žalářem.
Zprávu z Šírovy rodinné kroniky
potvrzuje zápis faráře, který nešNast-
níka zaopatřoval.

 S ubitím poddaných se v tomto
století setkáváme i za působení dal-
ších správců panství. Pouze Kotek
však vstoupil do dějin města díky
pověsti. Vyprávělo se, že po smrti
za trest po klekání denně vyjížděl
ze zámku v ohnivém kočáře do
Michov a po půlnoci se vracel zpět.
Mnoho lidí ho prý vidělo. Když
chtěli rodiče zabránit potomkům
vycházet po klekání, strašili je, že
Kotek při své ohnivé vyjíž(ce dáví
děti.

 Díky děkanu Leopoldu Pausovi
víme, že se pověst se strašením dětí
přenesla do 19. století. O zlém správ-
ci se zmiňuje i básník Jan Karník
v Listech z kroniky jako o bezhla-
vém strašidle, které za trest po smrti
podniká jízdu městem. Pověst li-
terárně upravenou Karlem Kallá-
bem si můžeme přečíst v nedávno
vydané knize Miroslava Hedváb-
ného Pověsti z Vysočiny.

HM

POLICIE ČR INFORMUJE
O krádežích kabelů v různých

firmách v N. Městě jsme se zmínili
již v poslední relaci. V návaznosti
na tyto krádeže bylo dne 3. 9. sdě-
leno dvěma mužům podezření
z trestného činu podílnictví, neboN
převáželi měděný odpad do vý-
kupny barevných kovů. Za pře-
voz obdrželi od pachatelů kráde-
že fin. prostředky, které pak použi-
li pro vlastní potřebu.

Dne 30. 8. jsme se opětovně pře-
svědčili, že se vyplácí spolupráce
mezi Českou policií a Městskou
policií. Strážník MP si povšiml muže
nevábného vzhledu na jízdním kole,
přivolal hlídku PČR, která pak muže
předvedla k ověření totožnosti. Při
šetření se muž doznal k vloupání
do sklepní kóje ve Ž(áru n.S., kde
ukradl jízdní kolo, na kterém přijel

do N. Města. Zde se pak vloupal do
sklepní kóje na ulici Budovatelů
a odcizil stan a další věci v hodnotě
1300 Kč. Muž z okresu Děčín byl
tak bezprostředně po krádeži dopa-
den a předán k potrestání.

Od 10. 9. je v šetření případ do-
sud neznámého pachatele, kterého
zřejmě silná závist přivedla k roz-
sypání zvlášN naohýbaných 10 cm
dlouhých hřebíků na příjezdovou
cestu k hotelu SKI, kde v té době
probíhalo školení prodejců vozů
Škoda. Součástí školení jsou jízdy
prodejců po pravidelných trasách
v okolí hotelu. Tentokrát to do-
padlo jen zničením tří pneumatik
u dvou vozů. Ale nelze domyslet,
co by se mohlo stát při najetí na
hřeby vyšší rychlostí, nehledě na
ztrátu dobrého jména N. Města.

V noci na 11. 9. došlo v jedné
místní herně v baru k vloupání do
tří hracích automatů. Neznámý pa-
chatel za provozu zcizil mince ze
zásobníků v celkové hodnotě 24,4
tis. Kč.

Mimo tyto uvedené věci jsou v
šetření případy vloupání do sklepů
v N. Městě, krádež odloženého čis-

tiče v hodnotě 30 tis. Kč, krádež
videoprojektoru v hodnotě 135 tis.
Kč z jednoho z hotelů, vloupání do
chat v Borovnici či vloupání do
penzionu v k.ú. Vlachovice. Nejví-
ce vloupání za poslední období je
do zaparkovaných aut, na což upo-
zorňujeme řidiče prakticky v kaž-
dém vydání. kpt. Bouček

TRUHLÁŘSTVÍ
Pavel Pejchal

Jánská 288,
Nové Město na Moravě
(nad benzínovou pumpou)

tel. 566 616 464,
728 750 602

výroba nábytku na zakázku

Okresní nemocnice
v Novém Městě

na Moravě

si Vás dovoluje
pozvat na prohlídku

nově otevřeného
lůžkového oddělení
chirurgie, ortopedie,
urologie a heliportu.

pátek 20.9. 14-17
sobota 21.9. 9-12

Nová atraktivní cyklotrasa
Za vítězství rozumu lze považo-

vat jednání, která umožnila zpří-
stupnit pravobřežnou komunikaci
mezi Dalečínem a Vírem podél Vír-
ské přehrady.

Vzdušnou čarou cca 2km za
hranicemi CHKO Ž(árské vrchy
dostávají návštěvníci regionu mož-
nost spatřit nádhernou scenerii
hlubokého a skalnatého údolí pře-
hradní nádrže, místy připomínající
severské fjordy.

Při pohledu ze srázů dolu na je-
zero vezměte v úvahu hloubku ná-
drže, která u hráze činí více než
70m, a s údivem zjistíte, že řeka zde
místy tekla v kaňonu, jehož dno by
bylo ještě více než sto metrů pod
vámi.

Výlet podél přehrady můžete za-

čít v Dalečíně prohlídkou zříceni-
ny zdejší tvrze. Po cca 10km (na
které si pro nabízející se krásné
pohledy vyšetřete více času) dora-
zíte do Víru. Zde se můžete roz-
hodnout pro návrat po červené
značce, která vás dovede k roz-
hledně nad Karasínem.

Zdatnější cyklisté (turisté) se mo-
hou pustit po modré značce, která
vede přes další rozhlednu na vr-
cholu Horního lesa, do Nyklovic,
odtud cca 3km po silnici do Sul-
kovce a po zelené značce zpět do
Dalečína.

V obou případech se však připravte
na to, že se budete muset „poprat“ ze
zdejšími strmými kopci.

Ivo Neuman
převzato z: www.zdarskevrchy.cz

Čtyřiapadesát let od začátku
vpádu HolanUanů na Vysočinu

Holan(ané jsou lidé milí, kultur-
ní, snášenliví a nápomocní. Ne-
mohou jinak, žijíce v přelidněné
zemi, kde se chtíce nechtíce naučí
tomu, že bez tolerance je život ne-
možný. Takže ten “vpád” je myš-
len obrazně. Toto jsem ohledně něj
našel v pamětní knize Stehlíkova
dívčího letního tábora Medlov, ali-
as pozdější zotavovny Medlov čiliž-
to hotelu Orea Medlov:

18/8.48
Met veel plesier
Waren wij hier
Wij komen weer
Een volgende keer
...no, jsou to “všeobecně použi-
telné” veršíčky, takové, které by
hosté byli mohli vepsat do které-
koli pamětní knihy kdekoli. Do

rýmu to uspořádat nedovedu, pře-
ložím to aspoň bez nich: S vel-
kou radostí jsme tady pobyli. Při-
jedeme znovu někdy napříště.
Ale vývoj u nás po roce 1948 ne-
směřoval do žádní budoucnosti,
k žádnému “napříště”. Jen a jen
do minulosti “neofeudalismu”, a do
takové země se už nikomu ze svo-
bodných nechtělo. Žádný zápis,
psaný týmž rukopisem, a vů-
bec žádný holandský zápis se už
– až do roku 1990 – v pamět-
ních knihách Medlova nemohl ob-
jevit...

K. Daněk

Poslední srpnové sobotní odpo-
ledne hýřilo pravým prázdninovým
počasím. Žhavé sluneční paprsky
opalovaly i návštěvníky pohledec-
kého sportovního areálu.

Místní skupina Českého svazu žen
pozvala na hřiště TJ všechny děti
a jejich rodiče na dětské odpoled-
ne, aby se tu rozloučili s prázdnina-
mi.

Na této zajímavé akci děti soutě-
žily ve společenských a sportov-
ních hrách o razítkové značky do
svých diplomů. Radost z úspěchu
byla veliká a byla oceněna povzbu-

zováním a potleskem přítomných
diváků. Nebylo důležité za každou
cenu zvítězit, ale zúčastnit se všech
soutěží.

Všichni, drobotina i starší mlá-
dež, která pomáhala organizá-
torkám z ČSŽ, byli odměněni pa-
mlsky a párkem opečeným na oh-
níčku.

Dva letní měsíce uběhly jako
voda a dětem opět nastanou školní
povinnosti. Přejeme jim ze srdce,
aby se jim práce ve škole dařila
a aby dělaly radost svým rodinám
i učitelům.    za ČSŽ D. Pustinová
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OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

Privat:
Pavlovova 1506
592 31 Nové Město na Moravě
tel.: 566 616 446
mobil: 602  171 954
e-mail: frantisek.stefacek@cmss-oz.cz

Na těchto základech můžete stavět

František Štefáček
obchodní vedoucí

pro klienty ČMSS – ZDARMA
vyřízení úvěru i meziúvěru
finanční poradenství
výpovědi, následné smlouvy

Využijte stále výhodné podmínky.

I N Z E R C E

MANIKÚRA
(nový trend v péči o přírodní

nehty, kultivační systém)

J E S S I C A
sauna pro ruce

parafinové zábaly na ruce a nehty
šoková ošetřovací kúra

P. Shine
modeláž nehtů všemi technikami

depilace teplými vosky

trvalá na øasy

termální rukavice

Miloslava Halmová,
Drobného 1308, N. Město

tel. 566 615 888
 732 44 70 32

HYPOTÉKY
od 4% ročně

bezplatné poradenství
***

Olga Dvořáková
Masarykova 1494

(budova autosalonu Nissan)
1. patro

čt 8,30 – 15,00
tel. 737 563 903

ZMĚNA TELEFONNÍHO

ČÍSLA

*Koupím družst. byt 3+1 nebo byt
v osob. vlastnictví v NM nebo RD
do 4 km od NM. Platba v hotovosti.
tel. +420732569312, e-mail: sem-
bob@seznam.cz
*Koupím byt 1+1až 2 nebo 2+0
v NM. tel. 0603 780 203

Okresní správa sociálního
zabezpečení

ve Ž(áře nad Sázavou
oznamuje změnu telef. čísla

Mistrovství České republiky v duatlonu žactva
Závody v duatlonu (běh – kolo –

běh) se konaly 25. 8. v Horních
Počernicích u Prahy. N. Město tam
reprezentovalo 10 žáků z klubu
„SCHMIER“ (Horká, Krejčí, Pospí-
šilová, Klímová, Fialová, Ostrejš,
Schmier, Krbek, Němec a Holub).

Mistryní České republiky mlad-
ších žákyň se stala Žaneta Horká,
která předvedla vynikající formu
a vyhrála s velikým náskokem (Ža-
neta byla stříbrná i na Mistrovství
ČR v triatlonu). Bronzovou medaili
si vybojovala Markéta Krejčí a čtvrtá
doběhla Markéta Pospíšilová.

U mladších žáků si správně nača-
soval formu Petr Schmier, který zís-
kal svou první – stříbrnou medaili
z Mistrovství ČR. Šestý doběhl Ka-
mil Krbek (vynikal hlavně v bě-
zích) a devátý David Němec. U star-
ších žáků patřil Karel Holub (loň-
ský Mistr ČR) mezi favority, ale
pro potíže se slepým střevem musel
po kole z prvního místa odstoupit

ze závodu. Starší žačku Ivu Klímo-
vou dělila od 3. místa pouze 1 vte-
řina.Tereza Fialová doběhla na
8. místě. Ještě musíme pochválit
Jana Ostrejše, který v kategorii nej-

POČASÍ V SRPNU
 Prvních deset dnů teplota stále klesala a často pršelo. 4. 8. odpoledne

přerostly srážky v tropický liják. Denní teploty byly stále kolem 24oC, ale
5. a 6. 8. byla odpolední teplota jen 18oC. DešNové přeháňky pokračovaly
od 10. do 14. srpna, 13. 8. hrozila N. Městu kalamita.

Druhá polovina měsíce byla přívětivější. Teploty odpoledne dosahova-
ly 25oC, ranní neklesly pod 15oC. Až do konce měsíce následovaly pěkné
dny, jakoby “babí léto”. Jen poslední den v měsíci přišel opět “letní liják”.

FV

mladších žáků vybojoval 3. místo.
Se 4 medailemi z Mistrovství ČR

jsme se stali opět nejúspěšnějším
oddílem v republice.

klub „Schmier“

Medailisté: Horká, Schmier, Krejčí, Ostrejš

Na ”SPORTENÁCH” se vyhrávalo
Léto znamená pro mnohé čas od-

počinku a lenošení. Opak prožívají
“kombiňáci” a jejich trenéři. Už po-
slední týden v červnu se konalo tra-
diční týdenní Polsko-beskydské tur-
né, ze kterého kluci v žákovských
kategoriích přivezli celkem 10 me-
dailí. Zasloužili se o ně:

Martin Plhal 2x 1. místo, 3x
2. místo a jednou 3. místo, Jakub
Kubický byl v jednom závodě
1. a Lukáš Jančík 3. Dále Nové Mě-

sto reprezentovali ještě bratři Jakub
a Miloš Kadlecovi, Jan Kozák, Jo-
sef Humlíček.

Dorostenci – bratři Kutalovi a To-
máš Vambera se tou dobou přesunuli
do Breittenbergu v Německu do
areálu rodiny Uhrmannových (je-
jich syn je členem vítězného olym-
pijského týmu) a usilovně trénova-
li. To zúročil Petr Kutal, který se
v německém Schonachu zúčastnil
Mistrovství Evropy dvojic v sever-
ské kombinaci a společně s Marti-
nem Kovalevem z Liberce přivez-
li pro naši republiku posty nejcen-
nější – zlato a mistrovský titul.

Vynikajících výsledků dosáhli
kluci i na Mistrovství ČR ve skoku
na lyžích na můstku K 90 v Harra-
chově 31. 8. Petr Kutal si “nadělil”
ke svým 14. narozeninám 3. místo,
Tomáš Vambera byl 9. a Jirka Ku-
tal – závodící již ve společné počet-
né kategorii 80 juniorů a mužů
- skončil na 48. místě.

Další kombiňácké a skokanské
závody “Olympijských nadějí” pro-

běhly tradičně v sobotu 7. 9. v are-
álu skokanských můstků U Peká-
ren a na běžeckém stadionu u hote-
lu Ski.

Že se tomuto sportu snad blýs-
ká na časy, dokazuje úctyhodné čí-
slo 92 přihlášených závodníků
do 3 žákovských kategorií. Ani
v nich se NovoměšNáci neztratili.
Nejmladší předžáky reprezentoval
Vojtěch Štursa, mladší žáky Mar-
tin Plhal, který obsadil ve skoku
2. a v kombinaci 3. místo, Jan Ko-
zák, Miloš Kadlec a Josef Humlí-
ček. Ve starších žácích se postavil
na “bednu” na 2. místo Jakub Ku-
bický a 2x na 3. místo Lukáš Jan-
čík. Pěkné 6. místo se podařilo i Ja-
kubovi Kadlecovi.

Téhož dne reprezentovali Nové
Město v německém Klingenthalu
dorostenci. Petr Kutal obsadil
2. místo v severské kombinaci
a 2. místo ve skoku a Tomáš Vam-
bera 18. v kombinaci a 11. ve sko-
ku.
Více na: kombinace.nmnm.cz   s.k.

NOVÉ TELEFONNÍ
ČÍSLO

566 691 111 od 23. 09. 2002


