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nizací, které vyvíjejí aktivity v oblasti kultury, sportu a tìlovýchovy a
v oblasti vyuití volného èasu dìtí a
mládee se sídlem v Novém Mìstì
na Moravì, nebo které sice nemají
sídlo v Novém Mìstì na Moravì,
ale poskytují sluby obèanùm Nového Mìsta na Moravì.
Zastupitelstvo mìsta pro Program vyèlenilo v rámci rozpoètu
finanèní èástku ve výi 800 tis. Kè.
Z této èástky Rada mìsta pak
schválila 400 tis. Kè na granty a
400 tis. Kè na pøíspìvky.
Granty byly vyhláeny v letoním
roce pouze dva pro oblast kultury:
Novomìstská kultura 2007 (napø.
realizace koncertù, výstav, divadel,
kulturních festivalù, ) a Podpora

alternativní kultury (napø. netradièní
kulturní klubové poøady, ). A dále
tøi granty pro oblast sportu a tìlovýchovy: Údrba a výstavba sportovi,
Podpora talentované mládee v oblasti sportu a Podpora úèasti a poøádání celorepublikových a mezinárodních závodù, soutìí a turnajù.
Za úèelem realizace grantù vydala
Rada mìsta Obecná a specifická pravidla poskytování grantù na rok 2007,
v nich jsou stanoveny podrobné
podmínky zpracování grantù a jejich
èerpání. Dùleité je zejména upozornit na to, e oproti loòsku se mìní
podíl spoluúèasti realizátora projektu na minimální èástku ve výi 25%
celkových nákladù na projekt.
I pro oblast pøíspìvkù schválila
Rada mìsta Pravidla pro poskytování finanèních pøíspìvkù na rok
2007. adatel si mùe podat pou-

 v souvislosti s poskytováním informací dle cit. zákona je 1x vedeno
správní øízení ve vìci èásteèného zamítnutí ádosti, ve dvou pøípadech
bylo podáno odvolání, ve dvou pøípadech byla podána stínost na postup pøi vyøizování ádostí, v jednom pøípadì nebyla poskytnuta informace na základì neuhrazení poplatku za zpracování a nebyl vydán
ádný rozsudek soudu
 ádosti o informace se týkaly:
1. poètu vyøazených vozidel z registru vozidel
2. poskytnutí informací pro zpracování projektu Údrba komunikací ve mìstech 2005
3. poskytnutí informací ve vztahu ke zneèiování veøejných
prostranství v naí oblasti
4. akcií mìsta Nového Mìsta na
Moravì vydaných Jihomoravskou energetikou a.s. Brno
5. poskytnutí informací pro zpracování bakaláøské práce Problematika sportu a tìlesné výchovy v komunální sféøe
6. poskytnutí informací pro zpracování diplomové práce VPP
v regionu ïár nad Sázavou a
v regionu Havlíèkùv Brod
7. poskytnutí informací pro zpracování diplomové práce Poplatky jako pøíjmy obecních

rozpoètù  skuteèné plnìní
rozpoètu mìsta 2005
8. poskytnutí informací ve vìci
zmìny územního plánu a zaøazení parcel 2305, 2306,
2307, 2309, 2310 v k.ú.. Nové
Mìsto na Moravì do smíeného obytného území
9. poètu obyvatel Nového Mìsta
na Moravì od roku 1995  2005
10. poskytnutí informací k nemovitosti èp. 7 v k.ú. Trhovnice
11. poskytnutí informací ve vìci
tepla v mìstských bytech
12. poadavku na dokumentaci ve
vìci systému vytápìní v mìstských bytech
13. sdìlení výe nájemného v
mìstských bytech
14. postupu pøi vyøizování ádostí o
informace dle zák. 106/1999 Sb.
15. poskytnutí údajù o písemných
informací ze zápisu výsledkù
hlasování voleb do Zastupitelstva mìsta Nového Mìsta na
Moravì konaných ve dnech
20.10.  21.10.2006
 na vyøizování se podílel: 1x odbor dopravy, 4 x kanceláø vedoucího úøadu, 2x odbor regionálního
rozvoje, územního plánování a stavebního øádu, 1x odbor vnitøních
vìcí, 1x odbor kolství, kultury a
cestovního ruchu, finanèní odbor,

ZPRÁVY Z RADNICE
q Rada mìsta jmenovala s úèin-

ností od 1. 3. 2007 vedoucím odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního øádu
Mìstského úøadu Nové Mìsto na
Moravì pana Stanislava Bartoe.
q Dále rada schválila rozdìlení
pøíspìvkù a grantù, viz. samostatný èlánek.

Program grantù a pøíspìvkù
Nového Mìsta na Moravì
na rok 2007 vyhláen
Rada mìsta Nového Mìsta na
Moravì na svém zasedání dne 26.
února schválila Program grantù a
pøíspìvkù Nového Mìsta na Moravì na rok 2007. Cílem Programu je
podpora èinnosti neziskových orga-

ze jednu ádost o pøíspìvek a to
maximálnì do výe 30 tis. Kè.
S obìma pravidly Programu
grantù a pøíspìvkù Nového Mìsta
na Moravì na rok 2007 je moné
se seznámit na úøedních deskách
mìsta, na webových stránkách
mìsta a na podatelnì mìstského
úøadu. Tam si mohou adatelé o
granty a pøíspìvky také vyzvednout tiskopisy ádostí. Jinak je
moné si je stáhnout z webových
stránek mìsta (www.nmnm.cz).
Vyplnìné ádosti o granty a pøíspìvky vèetnì vech povinných pøíloh budou pøijímány na podatelnì
novomìstského mìstského úøadu a
to nejpozdìji do 22. 3. 2007 do
14,00 hod.
Blií informace sdìlí odbor kolství, kultury a cestovního ruchu
MìÚ, èt: 566 650 250.
.Ø.

Výroèní zpráva
Mìstského úøadu Nové Mìsto na Moravì za rok 2006

O èinnosti v oblasti poskytování informací podle zákona è. 106/1999 Sb.,
o svobodném pøístupu k informacím,
ve znìní pozdìjích pøedpisù è.j.
MUNMNM/10051/2007/KVÚ.
Zákonem è. 106/1999 Sb., o svobodném pøístupu k informacím, v
platném znìní /dále jen zákon o svobodném pøístupu k informacím/, je
povinným subjektùm dle tohoto zákona stanovena zákonná povinnost
zveøejnit vdy do 1. bøezna výroèní
zprávu za pøedcházející kalendáøní
rok o své èinnosti v oblasti poskytování informací dle zákona o svobodném pøístupu k informacím.
Mìstský úøad Nové Mìsto na Moravì tímto zveøejòuje, v souladu s ust.
§18 zákona o svobodném pøístupu k
informacím, tuto výroèní zprávu o
své èinnosti v oblasti poskytování
informací dle zákona o svobodném
pøístupu k informacím za rok 2006:
 v roce 2006 bylo na MìÚ Nové
Mìsto na Moravì podáno celkem
17 písemných ádostí o poskytnutí
informace (od fyzických osob 12
ádostí a od právnických 5)
 za zpracování vyádané informace byla ve 3 pøípadech
uplatnìna náhrada nákladù, a to v
celkové výi 444,- Kè, z toho
420,-Kè za vyhledávání a 24,- Kè
poplatek za potovné.

místostarosta mìsta, starosta mìsta a tajemník MìÚ, 1x odbor investic a správy majetku mìsta, 2x
finanèní odbor, 1x finanèní odbor
s mìstskou policií, 1x starosta mìsta s místostarostou mìsta a Novomìstskou správou budov s.r.o., 1x
Novomìstská správa budov s.r.o 
samostatné zpracování ádosti
 poskytování informací v telefonním nebo osobním styku je zamìstnanci zaøazenými do MìÚ
Nové Mìsto na Moravì povaováno za samozøejmost jako souèást
jejich pracovního výkonu (podávání tìchto informací není samostatnì sledováno)
 ke zvýení informovanosti veøejnosti výraznì pøispívá napø.
dálkový pøístup k informacím
(internetové stránky mìsta, metropolitní sí Hejkalnet), distribuce Novomìstska, pravidelné konání tiskových konferencí vedení mìsta s novináøi
Údaje výroèní zprávy za rok
2005 budou publikovány Novomìstsku a na internetových stránkách mìsta www.nmnm.cz
V Novém Mìstì na Moravì, dne
16.2.2007
Mgr. Petr Hanych
tajemník MìÚ
Nové Mìsto na Moravì
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22. 1.
16. 2.
16. 2.
28. 2.

Narození

Kino

Adam Krejèí
Jakub touraè
Jiøí Kali
Adéla Dostálová

16. pátek v 19,30 hodin
Tajemství slov
Filmový klub
(panìlsko 2005, drama, èeské titulky, 120 min, od 15 let, 60 Kè)
Zdravotní sestra pøijede na vrtnou
ploinu. Má se starat o pracovníka, který pøi nehodì pøiel o zrak.
Èasem mezi obìma vzniká pouto,
za pomocí slov vyplouvají na povrch jejich tajemství, bolest, nadìje, láska, smutek Premiéra.
17. sobota v 19,30 hodin
Borat!
(USA 2006, satirická komedie, èeské titulky, 84 min, od 15 let, 60 Kè)
Britský komik se vydává za kazaského reportéra, zkomolenou
angliètinou nahazuje své rasistické, sexistické èi homofobní vìjièky a nezasvìcené obìti bezelstnì reagují. Komedie plná mystifikací a nesluného a nekorektního humoru, jakou jste jetì nikdy nevidìli!
21. støeda v 10 hodin
Kytice pohádek 2
(62 min, animované pásmo, 15 Kè)
Pásmo pohádek pro mateøské koly a rodièe s dìtmi, ve kterém
nejmení diváci uvidí: Konzerva,
Jak sluníèko vrátilo tìòátku vodu,
Cvrèek a basa, Krtek a zelená
hvìzda, Èlovìk neandrtálský, Jak
jeli k vodì, Jak ofka poøádala
makarní bál, Krtek a televizor.
21. støeda v 18 hodin
arlotina pavuèinka
(USA 2006, rodinná fantasy, èeský
dabing, 97 min, pøístupný, 60 Kè)
Malé prasátko Wilbur zjistí, e
pøísloví V nouzi pozná pøítele opravdu platí. Lidé mají sice
prasátka rádi, jene v drtivé vìtinì v podobì vypeèené kýty. A
ty Wilburovy by se mìly stát ozdobou vánoèního stolu rodièù
malé Fern. Natìstí má Wilbur
v rodné stáji partu skvìlých a
vìrných pøátel - potkana Templetona, berana Samuela, husu
Gussy a pavouèici arlotu, kteøí ho v prùvihu nenechají. Premiéra.
23. pátek v 19,30 hodin
24. sobota v 19,30 hodin
Apocalypto
(USA 2006, historický, èeské titulky, 128 min, od 15 let, 65 Kè)
Napínavá podívaná se odehrává
na sklonku civilizace Mayù. Mladý indián, který se má stát obìtí
mayských rituálù, se vydává na
zbìsilý útìk pralesem a zápasí o
zbytky lidství. Diváky uchvátí nebezpeèná dungle i mimoøádnì
pùsobivá atmosféra mayského
mìsta, jeho obyvatelé jsou na
pokraji úpadku. Premiéra.

Úmrtí
22. 2. Olga Hájková
26. 2. Irena Fuksová
2. 3. Stanislav Fronc

1938
1937
1917

Podìkování
Chtìli bychom touto cestou podìkovat vem, kteøí se spoleènì
s námi pøili rozlouèit s paní Jaroslavou Dvoøákovou. Velký dík
patøí paní D. Krejèí za její milá
a upøímná slova. Skláníme se
pøed laskavým a lidským pøístupem p. prim. MUDr. J. Hauka a
p. MUDr. M. Haukové, bez
nich bychom jen stìí mohli
mojí manelce v nejtìích chvílích pomoci. Ceníme si nezitné
podpory p. A. Kozákové, MUDr.
M. Meduni a MUDr. D. Macha.
Domníváme se, e tito lidé by
mìli být vzorem pro ostatní pracovníky ve zdravotnictví. Jménem celé rodiny dìkuji.
Frantiek Dvoøák

Kulturní dùm
LÉÈIVÉ ÚÈINKY MEDU
Ètvrtek - 22.03.2007 Zaèátek:
17.00 - besedou provází ing. Jiøí
Zamazal
MIROSLAV DONUTIL - Cestou necestou
Pátek - 23.03.2007 Zaèátek:
19.30 - velký sál - - kouzelné humorné vyprávìní jednoho z nejpopulárnìjích èeských hercù doplnìné jeho zpìvem. Vstupné 140,Kè. Pøedprodej Inf. centrum - tel.:
566 650 254
Cimbálová muzika Ivana Gapara Hrizka
Nedìle - 25.03.2007 Zaèátek:
16.00 - velký sál. Ochutnávka
vín sklepa Sedlec, která nabízí
místní vinotéka p. Libue Bureové. Vstupné 50 Kè

Klub seniorù
Po 19. 3., 15 hod. Beseda se senátorem Ing. Josefem Novotným
DPS
Po 26. 3., 15 hod. Osm en z hradu  vyprávìní podle knihy P.
Kosatka DPS

Kniha Trojan
nabízí knihy
z nového jarního katalogu
Rodinného knihkupectví.
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28. støeda v 19,30 hodin
Kráska v nesnázích
(ÈR 2006, smutná komedie, 110
min, od 15 let, 65 Kè)
Marcela je atraktivní tøicátnice,
manelka a matka dvou dìtí. Manel Jarda má autodílnu, kde pøedìlává kradená auta na luxusní vozy.
Rodina je po povodních ve finanèní i osobní krizi. Po hromadì ji drí
u jen sexuální závislost manelù
a snaha Marceliny vyinuté tchynì. Komedie autorského týmu Jana
Høebejka a Petra Jarchovského.
30. pátek v 19,30 hodin
31. sobota v 19,30 hodin
Pøíbìh zrození
(USA 2006, drama, èeské titulky,
101 min, od 12 let, 65 Kè)
Snímek zaznamenává nároènou
cestu Marie a Josefa, zázraèné otìhotnìní a narození Jeíe, které
navdy zmìní chod dìjin. Prostøednictvím tohoto dramatického
a zároveò podmanivého pøíbìhu se
spolu s párem mladých lidí vydáváme na cestu z jejich domova v
Nazaretì do Betléma, kde od pradávna sídlí Josefùv rod, aby se tam
pøi sèítání lidu, naøízeném králem
Herodem, dali zapsat Premiéra.

Horácká galerie
l Václav Dosbaba  Koncept konceptuálnì (1. bøezna  22. dubna
2007) Václav Dosbaba je posledním,
v Horácké galerii dosud nepøedstaveným èlenem tøebíèské Skupiny 4.
Po výstavì Zdeòka plíchala  Staøí
Mistøi a spoleèné výstavì Milana
Nestrojila a Zdeòka tajnce  Koláe a kresby, je tvorba Václava Dosbaby zavrením pøehlídky tøebíèských
umìlcù, kteøí se v polovinì edesátých let dvacátého století seli z iniciativy malíøe Ladislava Nováka. Na
poèátku tvorby Václava Dosbaby je
veristická malba, navazuje vizuální
poezie, lettrismus a variety èisté abstrakce. Jeho veristická zobrazení jednoznaènì smìøovala k ryzímu konceptualismu. Dùleitými aspekty tohoto úsilí je zachování estetických a
výtvarných informací a osobitý hravý humor jeho konceptù.
l Uèni èerného øemesla (do 22.
dubna)
l Bohumír Matal - Výbìr z malíøského díla (do 25. bøezna )
l Svìt Jiøího Trnky - výbìr z díla
(do 15. dubna )

Horácké muzeum
OTISK SLAVNÝCH JMEN
12.01.2007 - 29.03.2007 - Výstavka ve vestibulu Horáckého muzea
pøedstavuje historické objekty, v
nich ili slavní lidé
TORINO 2006 - Olympijské
hry oèima dobrovolníkù
06.02.2007 - 29.03.2007 - Zimní

olympijské hry v Turínì 2006 oèima èeských skautù.
V sobotu dne 31.3. v 10.30 se v
HM uskuteèní vernisá výstavy
ikovné ruce. Svými výrobky se
zde pøedstaví èlenové Horáckého
sdruení lidových øemesel - Hana
Hoøáková s frivolitkovou krajkou,
Iva Jindrová s kraslicemi zdobenými voskovou batikou a dr. Richard
Klauda se itou-vyvazovanou batikou. V prùbìhu vernisáe bude
pøedvádìna kresba voskem na kraslice. Výstava bude pøístupná do 20.5.

Truhláøství

výroba dveøí z masivu i lamina
plovoucí podlahy Parador
a vekeré jiné truhláøské práce

tel. 777 225 038

Dùm dìtí a mládee

17. 3. 2007 - Filigrány a vystøíhovánky - Jen s pouhými nùkami (popø. modeláøským noem) a papírem lze vyrobit nádherné obrázky do oken, fantastická pøáníèka, zajímavé dekorace stolu. Protoe je k této technice potøebná urèitá zruènost a
trpìlivost, je toto dopoledne urèeno vem dìtem starím 8 let.
S sebou: pøezùvky, 30 Kè Zaèínáme v 9.30.
21. 3. 2007 - Veználek - mìstské kolo - Mìstské kolo vìdomostní postupové soutìe pro áky 5.
tøíd základních kol.
24. 3. 2007 - Veselé stromkování
Co nás èeká? Originální dekorace
ve tvaru nikdy nevadnoucího
stromku v kvìtináèi. Pøijïte a uvidíte, jak jednodue jde vyrobit. S
Sebou: ikovné ruce, 30 Kè Zaèínáme v 9.30.
30. 3. 2007 - EWA FARNA - první koncert na Vysoèinì - Ewa Farna je 13letým objevem na èeské
scénì populární hudby. Po mnoha
letech se objevila v Èechách teenage zpìvaèka s obrovským talentem a pìveckým potenciálem. S
energií a emocí v hlase, která je
naprosto ojedinìlá. Koncert se
koná 30. bøezna 2007 od 18 hodin
v Kulturním domì v Novém Mìstì na Moravì, vstup do sálu je od
17 hodin.
31. 3. 2007 - Kolíèkování - Myslíte si, e se kolíèky hodí jenom
na vìení prádla? Tak v tom pøípadì pøijïte k nám do Klubíèka a
uvidíte, co vechno si z kolíèkù
vyrobíme nejrùznìjí dekorace,
zvíøátka. S sebou: pøezùvky, 30 Kè
Zaèínáme v 9.30.

Mateøské centrum
Zvoneèek
16. bøezna 2007 od 14.30 do
15.30 Tanec pro maminky s dìtmi - Pøijïte pokud máte chu si
zatancovat, zkusit nìco nového,
protáhnout se a koncentrovat se na
chvíli na své tìlo, proívat dalí
dimenzi vztahu se svým dítìtem.
Vede Markéta Cikrytová.
Výpravy k sobì - VYKS od
15.30 do 17.00 hodin - Setkání
jsou zamìøena na základní lidskou
potøebu poznávat sebe, rozvíjet se,
peèovat o svoje vztahy s druhými,
klást otázky a hledat odpovìdi.
Vede Markéta Neèasová.
19. bøezna 2007 od 9 hodin Tisk
na ve co nás napadne - Budeme
tisknout pomocí tiskátek, linorytu, pøírodnin atp. S sebou: textil
rùzných barev (trika, poltáøky,
prostírání...).
20. bøezna 2007 od 14.30 do
15.30 hodin Aerobic s Míou Posilovací cviky na vytvarování
pìkné postavy bez hudby. Pøijïte
po vánocích zhubnout, dìti nejsou
na obtí - jsou vítané.
26. bøezna 2007 od 9 hodin Cvièení s øíkankami. Pro maminky s
dìtmi vede Marcela. Bøiní tance
pro maminky od 10 hodin vede
Darja Bémová. Budeme vyrábìt
masky na ná karneválek pro
nejmení.
27. bøezna 2007 od 14.30 do
15.30 hodin. Aerobic s Míou
Posilovací cviky na vytvarování
pìkné postavy bez hudby. Pøijïte
po vánocích zhubnout, dìti nejsou
na obtí - jsou vítané.
30. bøezna 2007 od 14.30 do
15.30 Tanec pro maminky s dìtmi - Pøijïte pokud máte chu si
zatancovat, zkusit nìco nového,
protáhnout se a koncentrovat se na
chvíli na své tìlo, proívat dalí
dimenzi vztahu se svým dítìtem.
Vede Markéta Cikrytová.
Výpravy k sobì - VYKS od
15.30 do 17.00 hodin - Setkání
jsou zamìøena na základní lidskou
potøebu poznávat sebe, rozvíjet se,
peèovat o svoje vztahy s druhými,
klást otázky a hledat odpovìdi.
Vede Markéta Neèasová.

Co ve znamená EZOP

Empatie, Zábava, Otevøenost, Podpora  ètyøi slova, která v sobì skrývají název organizace nebo spíe ètyøi
slova, která se skrývají v názvu jednoho z projektù Sdruení Nové Mìsto na Moravì. Co ve si pod tímto
rébusem mùeme pøedstavit?
Od ledna tohoto roku pøestala existovat Poradna pro dìti a rodièe 
EZOP. Pøesnìji zmizel tento název.
Poradna se rozdìlila na dva samostatné projekty: Raná péèe a EZOP
 Nízkoprahové zaøízení pro dìti a
mláde. Oba sídlí v pronajatých prostorách na ulici Drobného 366, v
budovì se eleznými schody.
Podstatou rané péèe je práce s rodinami s dítìtem s postiením nebo
s dítìtem ohroeným vývojem
(pøedèasný porod, vývojové vady,
atd.). Více se o této slubì dozvíte v nìkterém z následujících vydání Novomìstska. Nyní se zamìøíme na druhý z projektù.
Nejvìtí èást naí práce vìnujeme
èinnosti nízkoprahového zaøízení
pro dìti a mláde. V ádném pøípadì nejde pouze o volnoèasové aktivity pro nae klienty. Nechceme tu
suplovat dùm dìtí a mládee nebo
jiné zájmové organizace. Nízkoprahové zaøízení je sociální slubou.
Jeho nedílnou a podstatnou souèástí je sociální práce s klientem. Ta se
prolíná vemi aktivitami, které nabízíme zdarma a jsou dobrovolné.
Jedná se o skupinové aktivity  výtvarný, pohybový krouek a otevøené kluby. Kadé z nich se úèastní
minimálnì dva pracovníci, kteøí mají
odpovídající vzdìlání a zkuenosti
s prací s dìtmi a mládeí. Pracovníci program vytváøí a realizují, jsou
jeho aktivními úèastníky. Prunì
reagují na potøeby dìtí, zapojují se
do jejich diskusí na rùzná témata
nebo diskuse sami iniciují. Snaí se
ovlivnit názory a chování dìtí, zpùsob jejich komunikace.
Na EZOPu probíhá také individuální práce s klientem. Jde jednak
o pøípravu na vyuèování, jednak o
podporu rozvoje dítìte v problémových oblastech.
Dalí souèástí naí nabídky je práce s celou rodinou a poradenství,
které mohou vyuít rodièe i dìti.

Podìkování naemu sponzorovi
Radku Jaroovi
Ve støedu 28. 2. probìhla v Kulturním domì Nového Mìsta na
Moravì beseda s promítáním filmu  Od 0 do 8000m. Besedu s
profesionalitou sobì vlastní vedl úèastník této expedice Radek Jaro. Byl to velmi pìkný záitek pro vechny, kteøí se jí zúèastnili.
Pan Jaro se vzdal honoráøe z této besedy ve prospìch Centra Zdislava. Tímto mu chceme podìkovat za hezky strávený podveèer a
sponzorský dar v hodnotì 9 350Kè.
Zamìstnanci a klienti Centra Zdislava

Pøípadnì mùe jít o zprostøedkování kontaktu s jinými odborníky.
Pravidelnì jsme ve spojení se základními kolami v naem mìstì.
Nedávno k nim pøibylo i novomìstské gymnázium a Z v Roveèném. Spolupracujeme na programech primární prevence.
Souèástí nízkoprahového zaøízení pro dìti a mláde je také terénní
práce streetworkera a dobrovolnický program Pìt P. O fungování
dobrovolnictví a terénního pracov-

níka v naí organizaci budete informováni v nìkterém z dalích
vydání Novomìstska, pøípadnì
vekeré informace najdete na
www.sdruzeninovemesto.cz.
Pokud byste chtìli vyuít nabídky
naich slueb Vy sami nebo nìkdo
z Vaich blízkých, popø. byste chtìli získat zkuenosti v takovéto organizaci jako dobrovolník, nebojte se
a spojte se s námi. Rádi Vás uvidíme. Dalí informace na telefonních
èíslech: 566 616 980, 603 486 722.
Za organizaci Hana Kincová
vedoucí projektu

Bezbariérové trasy a pøístupy
v Novém Mìstì na Moravì

Na jaøe loòského roku Nové Mìsto na Moravì aktivnì vstoupilo v roli
dùleitého partnera do projektu spolufinancovaného Evropskou unií,
SROP 3.2. Vysoèina  evropský region rovných pøíleitostí. Pøipojilo
se tak k dalím mìstùm kraje, která
budou v roce 2007 spolupracovat s
realizátorem projektu Sdruením pro
ivotní prostøedí zdravotnì postiených v ÈR a to na odbornì garantovaném mapování stavu a úrovni bariérovosti objektù mìst kraje Vysoèina. Do projektu se zapojilo 19 mìst
kraje Vysoèina vèetnì Jihlavy.
V této souvislosti jsme pak i poádali o grant z rozpoètu kraje Vysoèina a tento jsme na podzim 2006 získali. Jde o dotaci z Fondu Vysoèiny
na vypracování Generelu bezbariérové dopravy a bezbariérových tras na
území naeho mìsta ve výi 85.680
Kè. Jeho hlavním úkolem bude v podkladové studii popsat a zejména navrhnout pìí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, èím jim bude umonìn bezbariérový pohyb po celém naem mìstì.
Tìmito osobami nejsou jen vozíèkáøi jak je vito do podvìdomí obèanù, ale i napø. osoby starí, dìti do
tøí let, matky s koèárky, tìlesnì èi jinak zdravotnì postiení. Pro tyto osoby jsou i malé pøekáky nepøekonatelnou bariérou. Nové Mìsto na
Moravì chce tìmto lidem pomoci
usnadnit ivot a podpoøit tak jejich
integraci. Tato bezbariérová opatøení se dle kvalifikovaných odhadù pøímo dotknou více jak jedné tøetiny
obèanù celého regionu.
Ji v pøedchozích letech se mìsto
aktivnì pustilo do odstraòování bariér, kdy zaèalo z vlastních zdrojù
budovat chodníky podél frekventovaných silnic napø. na ulici Tyrova,
Drobného, Masarykova. Pokud bychom tyto prostøedky seèetli za jednotlivé roky, jedná se ji o nezanedbatelnou èástku z rozpoètu mìsta.
Výstupy evropského projektu zamìøené na budovy a provázané s

trasami navrenými generelem nám
budou slouit jako podklad pro podávání ádostí o spolufinancování odstraòování bariér z Národního rozvojového programu mobility pro vechny. Tento vládní program poskytuje
pøíspìvek v rozsahu 50-80% celkových nákladù a v pøípadì jejich úspìného získání uetøíme prostøedky, které pak mùeme pouít na dalí rozvoj naeho mìsta v jiných oblastech.
V roli metodického partnera se projektu úèastní i Národní rada zdravotnì postiených ÈR, která je i jedním
z vyhlaovatelù programu mobility.
Dle jejího vyjádøení se jedná o pilotní projekt v rámci celé Èeské republiky a praktické zkuenosti, ke kterým také pøispìjeme, budou vyuity
na národní úrovni.
Váení obèané mìsta, rádi bychom
uvítali i Vae podnìty, které objekty
by si v naem mìstì zaslouily bezbariérové úpravy. Proto Vás rádi uvítáme na veøejném setkání k této problematice, které se bude konat v dubnu letoního roku (pøesné datum bude
vèas oznámeno).
Svìtlana Janouková
Odbor regionálního rozvoje
MìÚ Nové Mìsto na Moravì

Koncert
Acoustic Impact
ve Støedozemi

Veèer v pátek 14.4. 2007 bude od
20.00 v klubu Støedozem vynikající
koncert skupiny Acoustic Impact.
Jde o smìs jazzu, flamenga a latiny,
co je prostor pro akustickou kytaru,
klavír a perkuse. Je to vskutku
nevední hudební záitek, který stojí
za vidìní a slyení.
Vstupné 70 Kè, v cenì malé
pohotìníèko. Jen tak pro
zajímavost, tato skupina byla mimo
jiné pøedkapelou Danu Bártovi.
Více informací na:
www.acousticimpact.cz,
www.stredozem.kvalitne.cz
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Informace odboru ivotního prostøedí k zániku platnosti povolení
k nakládání s vodami [k èl. II bodu 2 zákona è. 20/2004 Sb.]

Ustanovení èl. II bodu 2 zákona
è. 20/2004 Sb., kterým se mìní zákon è. 254/2001 Sb., o vodách a o
zmìnì nìkterých zákonù (vodní
zákon), ve znìní pozdìjích pøedpisù (dále jen vodní zákon) a zákon è. 239/2001 Sb., o integrovaném záchranném systému a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní
pozdìjích pøedpisù, èasovì omezuje platnost povolení k odbìru
povrchových nebo podzemních
vod a povolení k vypoutìní odpadních vod do vod povrchových
nebo podzemních (dále jen povolení), s výjimkou povolení k
odbìrùm podzemních vod ze zdrojù urèených pro individuální zásobování domácností pitnou vodou, která nabyla právní moci do

31. prosince 2001, to znamená, e
èasové omezení se týká subjektù,
které toto povolení vyuívají k
podnikatelské èinnosti.
Povolení zanikají nejpozdìji
dnem 1. ledna 2008, pokud nezaniknou uplynutím doby, na kterou
byla udìlena, je-li tato doba kratí. Ustanovení § 9 odst. 4 vodního zákona tímto bodem není dotèeno.
Z výe uvedeného vyplývá, e
pøedmìtné ustanovení výslovnì
poèítá s prodluováním doby platnosti povolení (ovem jen pokud
se nezmìnily podmínky, za kterých bylo povolení udìleno). Jeliko vodoprávní úøad Mìstského úøadu Nové Mìsto na Moravì, odbor ivotního prostøedí o

ádosti o prodlouení povolení
rozhoduje po øádnì provedeném
správním øízení, je tøeba v souvislosti s výe uvedeným èasovým
omezením doby platnosti povolení k nakládání s vodami vdy brát
v úvahu pouze datum nabytí právní moci rozhodnutí o povolení.
V pøípadì rozhodnutí o zmìnì
platného povolení je tøeba postupovat obdobnì, tzn. e v souvislosti s
èasovým omezením doby platnosti
vyplývajícím z èl. II bodu 2 zákona
è. 20/2004 Sb., je tøeba brát v úvahu datum nabytí právní moci rozhodnutí o zmìnì povolení.
Bylo-li tedy pøedmìtné povolení
k nakládání s vodami prodloueno
nebo zmìnìno rozhodnutím, které
má datum nabytí právní moci po

dni 31. prosince 2001, nevztahuje se na nìj èasové omezení doby
platnosti vyplývající z èl. II bodu
2 zákona è. 20/2004 Sb.
Z výe uvedeného vyplývají pro
majitele povolení dvì základní
fakta:
1. Platnost povolení vydaných a pravomocných pøed 1.1.2002, pokud
nejsou prodlouena nebo zmìnìna
po datu 1.1.2002, konèí k 1.1.2008.
2. O prodlouení nebo zmìnu povolení je nutné poádat dle zákona o vodách pùl roku pøed ukonèením jeho platnosti . Posledním
moným datem k podání ádosti
o prodlouení èi zmìnu platnosti
povolení je tedy 30.6.2007.
Odbor ivotního prostøedí
z pramenù Mze

Nakládání s odpadem v naem mìstì My tøídíme
Od roku 1997 se v naem mìstì
a místních èástech postupnì zavádìlo tøídìní odpadù. V souèasné
dobì vytøídíme z komunálního
odpadu za rok celkem 417,5 t odpadu z toho 178 t papíru,158,5 t
skla a 81 t plastù a nápojových
kartonù. Pro jednotlivé druhy odpadù jsou urèeny barevnì rozliené plastové kontejnery 1100 l nebo
plastové nádoby 240 l. Do zelených nádob bylo v minulosti ukládáno pouze vytøídìné smìsné sklo
- jak bílé tak i barevné. Nyní je
novì zavádìno i tøídìní skla bílého. Pro nìj budou urèeny plastové kontejnery zelené barvy s bílým víkem (1100 l). Koncem roku
2006 bylo vytipováno deset sbìrných míst, která byla o tyto nádoby rozíøena. Do konce mìsíce
února bude o tyto kontejnery rozíøeno jetì dalích dvacet míst. Na
tìchto místech budou celozelené
kontejnery slouit k odkládání
pouze skla barevného. Hlavním
dùvodem pro rozíøení tøídìného
sbìru skla na bílé a barevné je poadavek odbìratele tohoto vytøídìného odpadu. Na trhu se sklem je
trvalý a nezpracovatelný pøebytek
smìsného skla a z tohoto dùvodu
poadují sklárny dodávat bílé a barevné sklo v urèitém pomìru. Pokud bychom tøídìní skla nezahájili, nemìli bychom pro smìsné sklo
odbyt, co by mìlo negativní dopad na úroveò tøídìní odpadù v
naem mìstì a místních èástech.
Sklo je odpad  materiál, který lze
neomezenì recyklovat (jedná se o
nezneèitìné sklo). Pøidáním skla
do skláøského kamene mùeme
uetøit a 60 % pùvodních surovin, ale pøedevím uetøíme velké

mnoství energie, které je potøebné k tavení pùvodních surovin.
Tøídìní odpadù není vak pro
vechny samozøejmostí. Na jedné
stranì je vidìt snaha obèanù, aby
úroveò tøídìní odpadù byla co nejvyí, na stranì druhé se bohuel
setkáváme i s negativním postojem
nìkterých jedincù. V kontejnerech
na èiré sklo se na sbìrném místì u
ALBERTU na Komenského námìstí a u staré poty na Vratislavovì námìstí objevuje komunální
odpad a plasty, na Hornické ulici
je zneèiován vytøídìný plastový
odpad. V nìkterém sbìrném místì
se v plastovém odpadu dokonce
objevil zneèitìný lékaøský odpad,
který je svojí infekèností nebezpeèný. patné tøídìní nìkolika jedincù bohuel pokozuje snahu
tìch ostatních. Toto je negativní
pøístup, na který bychom chtìli
upozornit.
POZOR : Z dùvodu malé vyuitelnosti nìkterých sbìrných míst na
tøídìný odpad dojde k jejich pøemístìní na jiné stanovitì. Z ulice Jánská vedle Benziny budou kontejnery na tøídìný odpad pøemístìny na
ulici Wolkerovu k vodojemu a z Vratislavova námìstí od ACHU na
ulici ïárskou k è.p. 722 -723.
Soutì na podporu
tøídìného sbìru
V roce 2006 byl pro vechny obce
kraje Vysoèina, vyhláen Krajem
Vysoèina a autorizovanou obalovou
spoleèností EKO-KOM a.s., ji
druhý roèník soutìe na podporu
rozvoje tøídìného sbìru odpadù,
My tøídíme nejlépe.
Obce a mìsta byly rozdìleny do
ètyø kategorií podle poètu obyvatel. Nae mìsto bylo zaøazeno

do ètvrté kategorie obce nad 10
000 obyvatel. Soutìili jsme v
té nejvyí kategorii spoleènì se
ïárem nad Sázavou, Jihlavou,
tedy s mìsty s daleko vyím
poètem obyvatel ne máme my.
Byla vyhodnocována celková výtìnost sbìru papíru, skla a plastù na jednoho obèana. V celkovém souhrnu za vechny kategorie jsme se umístili na druhém
místì, ve tøídìní skla na prvním
místì a v tøídìní plastù na druhém místì. Odmìnou je finanèní pøíspìvek na nákup nádob na
tøídìný odpad  budou poøízeny
3 kontejnery na bílé sklo.
Je to ji nae druhé ocenìní v této
soutìi. V loòském roce jsme rovnì získali tøi ocenìní. I v tomto
pøípadì byly za odmìnu poøízeny
nové nádoby.
Výsledky soutìe povaujeme za
veliký úspìch a ocenìní jak pøístupu

obèanù k systému nakládání s komunálním odpadem v naem mìstì
za co Vám, kteøí tak zodpovìdnì
pøistupujete ke tøídìní odpadù, patøí
ná velký dík. Rovnì je to i ocenìní naí práce a dobøe nastaveného
systému nakládání s odpady.
Nakládání
s bioodpadem ze zelenì
V letoním roce bychom chtìli zkusit zavést tøídìní bioodpadu ze zelenì. V první etapì by
byly poøízeny kompostéry, které by byly urèeny pro katastrální území mìsta a slouily by majitelùm rodinných domù k ukládání bioodpadu ze zahrádek. Cílem stanovení systému nakládání s tímto druhem odpadu je sníení mnoství bioodpadù konèících v nádobách na zbytkový odpad, recyklaèním dvoøe a následnì na skládce. Souèástí pøipravované broury o nakládání s
odpady je anketa její souèástí
je i prùzkum zájmu obèanù o
tyto kompostéry.
POZOR pøi výmìnì , zmìnì
místa vývozu nebo poøízení nové
popelnicové nádoby si musí majitel vyzvednout na odboru ISM
svozovou známku. Bez oznaèení
nádoby známkou nebude vývoz
PROVEDEN.
Marcela Kratochvílová,
odbor ISM

Stomatologická pohotovostní sluba

Oetøení je poskytováno v dobì od 8 do 12 hod.

17. 3. MUDr. Fialová, ZR, MUDr. Ouøedníèková, V. Bíte, 18. 3. MUDr.
Bajerová, NM, MUDr. Rychtecká V. Meziøíèí, 24. 3. MUDr. Petráová,
poliklinika ZR, MUDr. Stalmachová, Vír, 25. 3. MUDr. Havlíèková,
Radostín, MUDr. P. Koneèný, NM, 31. 3. MUDr. Bureová, NM,
MUDr. Voborný, O. Bitýka, 1. 4. MUDr. Práková, D. Roínka,
MUDr. Vorlíèková, ZR.
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Ad: K zamylení o dopravní obslunosti  a nejen o ní
Problematika údrby silnic na
Novomìstsku, o ní paradoxnì rozhodují ve ïáru a v Bystøici, je letitým pokraèováním nespravedlností, které mají koøeny v roce 1949.
Právì do uvedeného roku toti Nové
Mìsto na Moravì bylo mìstem
okresním. Sídlo okresu vak muselo být nucenì pøesunuto do ïáru
nad Sázavou z toho dùvodu, e
Nové Mìsto bylo tehdejími ïárskými komunisty oznaèeno jako sídlo buroazní reakce, které okresním
mìstem v mladém socialistickém
státì rozhodnì zùstat nemùe.
Pøestoe se Nové Mìsto po zániku
okresních úøadù stalo mìstem
s rozíøenou pùsobností, je s tímto
sídlem v regionu dodnes stále nakládáno jako v roce 1949. Kritizovaný systém údrby komunikací je
pouze pokraèováním tragického stavu nastoleného po roce 1949, kdy si
instituce novomìstského buroazního okresu (ale i ty novì vznikající) mezi sebou rozdìlovala Bystøice
a ïár. Jak je vidìt, nezmìnilo se stále nic. Co na tom, e je u témìø 18
let po pádu komunismu! Co na tom,
e Nové Mìsto je mìstem
s rozíøenou pùsobností se svým

správním obvodem a tedy je na úplnì stejné úrovni jako ïár a Bystøice! Aè je poètem obyvatel vìtí a
moná i o nìco významnìjí ne
Bystøice, nemá své vlastní cestmistrovství a o sjízdnosti kopce na okraji místní èásti mìsta se má i
v budoucnu rozhodovat kdesi
v Bystøici, protoe, jak sdìlil regionální tisk, se zmìnou se nepoèítá!
Nejde ale jen o problematiku údrby silnic, kdy se s Novým Mìstem
od roku 1949 nepoèítá a je stále vedeno jako jakési mìsto druhé kategorie. Zøejmì i proto do jako jediného mìsta s rozíøenou pùsobností v celém kraji Vysoèina nevede ani
jedna silnice druhé tøídy, která by
byla zaøazena do páteøní sítì silnic
kraje. Mìsto, na rozdíl od jiných,
meních mìst v ÈR, které jsou také
tzv. malými okresy nesmí mít tøeba katastrální úøad, který zde byl
nedávno zruen a lidé jsou nuceni
jezdit opìt na okres jako za starých èasù. (V Bystøici jeho existence kupodivu nikomu nevadí.) Dále
zde nesmí být finanèní úøad, který
ale smí být i v meních sídlech, tj.
v Bystøici n. P., Pacovì, Telèi, Námìti n. O. a Ledèi n. S.

Naprosto skandální vak je, e
zde nesmí být ani profesionální jednotka hasièù! Ironií pøitom je, e
hasièi v Novém Mìstì, aè jsou pouze poloprofesionální, mají statisticky nejvíce zásahù! Kdo je za takovýto lendrián zodpovìdný? Plnì
profesionální jednotku hasièù vak
mají dokonce i tak malá sídla jako
jsou napø. Hrotovice u Tøebíèe a
dalí malá sídla po celé ÈR. Není
snad tøeba pøipomínat, e plnì profesionální hasièi jsou samozøejmostí i v sousední Bystøici.
Neexistence jednotky profesionálních hasièù v Novém Mìstì na
Moravì byla zaøízena tak, e pùvodní zámìr stavby ïárské hasièárny u Hamrù byl operativnì
pøesunut na opaèný okraj ïáru,
ve smìru k Novému Mìstu, aby
údajnì nevyly kilometry a dojezdový èas pro opodstatnìnost jednotky plnì profesionálních hasièù v Novém Mìstì.
Zajímavým jevem je i pøíprava
na povolání zdravotních sester na
Støední zdravotnické kole, které
povinnì musejí absolvovat teoretickou výuku ïáru, zatímco praxi mají v nemocnici v Novém

Mìstì na Moravì. Nedávno mi ve
Fakultní nemocnici v Brnì dvì
z nich sdìlily, e ani za 10 let po
skonèení koly nepochopily, proè
se teorie musela vyuèovat ve
ïáru, kdy nemocnice je
v Novém Mìstì.
Podivný je postoj i Èeských radiokomunikací, které postavily na
Harusovì kopci televizní vysílaè a
nazvaly jej zcela nesmyslným názvem ïár nad Sázavou-Harusùv
kopec, jakoby Nové Mìsto bylo
ïárskou místní èástí a nikoliv více
ne desetitisícovým mìstem
s rozíøenou pùsobností, které právì na úpatí pøedmìtného kopce leí.
Nové Mìsto je svojí velikostí a
významem jediné v republice, které po zruení okresních úøadù stále
není plnohodnotným mìstem
s rozíøenou pùsobností jako jiná,
i podstatnì mení sídla. Zákon sice
slibuje mìstùm zvýení nezávislosti, samostatnosti i pøiblíení úøadù
a institucí blíe k obèanùm, avak
jedno podstatné v nìm chybí. Nikde není zmínka, e pro nìkdejí
sídlo buroazní reakce tento zákon
nemusí platit v plném rozsahu.
Bc. Jan Kunír

Heraldická výzdoba novomìstského zámku
Novomìstský zámek u je zase
chloubou mìsta. Kadým rokem
získává zpìt nìco ze své bývalé krásy. Prùèelí zámku znovu králí øada
zdobných prvkù, mezi kterými najdeme jen tak mimochodem i znamení bývalých zámeckých pánù.
Ji na první pohled nás upoutá
v duchu rokokové zdobnosti vyvedený erb nad vchodem pro pìí. A
na ten druhý nám zaène silnì pøipomínat znak Nového Mìsta na Moravì. Aè to mìstský znak není, podoba
zde není èistì náhodná. Jedná se o
erb kníat z Dietrichsteina. Jeho nejznámìjí pøedstavitel  kardinál Frantiek z Dietrichsteina  býval
v èasech tøicetileté války nejmocnìjím muem Moravy. Mimo svou politickou moc disponoval i rozsáhlými pozemkovými dravami, které výraznì rozíøil po poráce stavovského povstání. Mezi statky získané
v tomto období patøilo i novomìstské panství. Aè zmìna vrchnosti znamenala bezpochyby nástup tvrdé rekatolizace, v dìjinách Nového Mìsta je jméno kardinála Dietrichsteina
spojováno s jiným výrazným poèinem. V roce 1635 toti vydal ze své
moci privilegium, jím de facto Nové
Mìsto povýil na mìsto. Nás v této
souvislosti nejvíce zajímá ta èást privilegia, ve které je mìstu udìlen nový
znak. Tento znak uívá Nové Mìsto
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na Moravì dodnes a vychází právì
z erbu Dietrichsteinù. Je tedy nejvyí
èas si ho koneènì popsat: V kosmo
èerveno-zlatì dìleném títì dva odvrácené vinaøské noe, nad títem
kníecí koruna. V mìstském znaku
se koruna posunula do títu a vinaøské noe doplnil zlatý lev. Odtud ta
nenáhodná podoba. Erb nad vchodem do zámku sice v barvách vyveden není, ale jeho tvùrce se patrnì
pokusil naznaèit barvy erbu jinak.
Horní polovina títu je toti vyplnìna svislým rafováním. Takové rafování je v heraldice symbolem pro
èervenou barvu. Pokud to byl skuteènì autorùv zámìr, neznal dobøe dietrichsteinský erb, protoe v nìm
(stejnì jako v novomìstském znaku)
je èervená dolní polovina títu.
Kdy odtrhneme zrak od popisovaného erbu a vstoupíme do
zámku a projdeme jím a na nádvoøí a pak se otoèíme, spatøíme
dietrichsteinský znak znovu. Tentokrát ji v mnohem skromnìjím
provedení. tít není oválný, ale ve
tvaru profilovaného srdce, kosmé
dìlení títu je sotva znatelné. Nad
títem je sice koruna, ale ne kníecí, ale tzv. listová.
Z dosud uvedených skuteèností
bychom mohli usuzovat, e oba dietrichsteinské erby zdobí novomìstský zámek od dob kardinála Fran-

tika z Dietrichsteina, jen mìl Nové
Mìsto v drení v letech 16231636.
Musíme vak jedním dechem dodat,
e kardinál nebyl jediným Dietrichsteinem, který zde byl pánem. Pøísluníci tohoto mocného rodu vlastnili novomìstské panství jetì
v letech 16791699. Pøi dataci erbù
musíme být opatrní, spokojme se
proto pouze s tvrzením, e oba pochází ze 17. století.
Pøesnìjí dataci si mùeme dovolit
u dalích dvou erbù podobajících se
sobì jako vejce vejci. Musíme se ale
vrátit z nádvoøí zpátky pøed zámek.
Nalezení tìchto erbù si ji vyaduje
dùkladnìjí pozorování, jsou toti vyhotoveny z tmavého plechu. Splývají tak trochu s ostatní kovanou výzdobou nad obìma vjezdy do zámku.
V obou pøípadech zde najdeme totoný erb  baronky Anny Konstancie Miniati de Campoli, rozené alkovské ze alkovic. Pøesnìji jde o
tzv. erb alianèní skládající se ze dvou
títù. Na jednom je rodové znamení
baronù Miniati  kosmé bøevno provázené nahoøe esticípou hvìzdou a
dole pùlmìsícem. Na druhém rodu
alkovských  ruka drící dubovou
ratolest s pìti aludy, na ní sedící hrdlièka. Anna Konstancie Miniati de
Campoli byla v letech 17461759
pøedstavenou ústavu lechtièen
v Brnì. A právì tento nadaèní ústav

byl od roku 1699 majitelem novomìstského panství. V dobì, kdy byla
baronka Miniati pøedstavenou ústavu, dolo k výrazné pøestavbì novomìstského zámku, její souèástí zøejmì byla i plechová výzdoba zpodobòující erb pøedstavené. Je pøíznaèné,
e jsou oba erby z kovu, protoe za
této pøedstavené bylo elezáøství na
novomìstském panství na vzestupu.
Nyní se dostáváme k popisu nejvìtího, nejsloitìjího ale také naim
oèím nejvzdálenìjího znaku na novomìstském zámku. Je jím znak brnìnského nadaèního ústavu lechtièen, který je posazen na nejvyí
moné místo  na balustrovou atiku
nad hlavní øímsu prùèelí zámku. Své
místo zde získal pøi pøestavbì zámku
v letech 18741875. Tato pøestavba
dala zámku dnení podobu. Ale vrame se k vlastnímu znaku. Ten tvoøí
ètvrcený tít se støedním títkem se
sedící postavou sv. Anny, která uèí
èíst Pannu Marii. Uvedený výjev ze
ivota Panny Marie odpovídá názvu
ústavu lechtièen, pùvodnì pouze
nìmeckému  Maria Schull. Do èetiny je nejèastìji pøekládán jako ústav
Panny Marie kolské, ale také jako
Mariánská kola. Kromì mariánského byl nadaèním ústavem pìstován
i kult sv. Anny (matky P. Marie),
který byl íøen i na novomìstském
panství. Jeho odraz je dodnes patr-

ný i v Novém Mìstì. Staèí se jen
od zámku otoèit do parku, kde na
kanì stojí sloup se sochou sv.
Anny (postavený nákladem vrchnosti). Tato svìtice se vedle sv.
Kunhuty stala hlavní patronkou
zdejího katolického kostela.
Støední títek se sv. Annou je
poleen na ètvrcený tít, v jeho
prvním poli najdeme orlici,
v druhém dvì kosmá bøevna, ve
tøetím kosmo dìleném poli dva
vinaøské noe pøevýené kníecí
korunou a koneènì ve ètvrtém
dvouhlavého orla. tít je korunován hrabìcí korunou.
Znamení uité v prvním poli
nemá jasné vysvìtlení. Mùe jít o
orlici pøevzatou z erbu rodu Gonzagù, z nìho pocházela císaøovna Eleonora, druhá manelka císaøe Ferdinanda II. a první protektorka brnìnského ústavu lechtièen. Císaøovny byly protektorkami ústavu z titulu moravských
markrabìnek. Císaøovna Eleonora se stala protektorkou ústavu na
ádost jeho zakladatelky  Jany
Frantiky Prisky hrabìnky Magnisové, rozené Pergerové z Pergu.
Právì z erbu Pergerù z Pergu pochází dvì bøevna v druhém poli
znaku nadaèního ústavu. Nejsou
vak zobrazena správnì  v erbu
Pergerù jsou ikmá, kdeto
v nadaèním znaku kosmá (tedy
zrcadlovì obrácená). V této souvislosti se nabízí domnìnka, e i
v prvním poli dolo k nepøesnému
pøevzetí rodového znamení Pergerù  toti, e pùvodní pergerovský
slavík byl zamìnìn za orlici. Zcela nepochybným znamením je orel
ve ètvrtém poli, který je erbovním
znamením hrabat Magnisù. Tedy
opìt odkaz na erb zakladatelky,
který mùeme vidìt dodnes nad
vchodem do Paláce lechtièen na
rohu ulic Kozí a Kobliné v Brnì
(jsou zde umístìny etnografické
expozice Moravského zemského
muzea). Vinaøské noe ve tøetím
poli nadaèního znaku je asi zbyteèné vysvìtlovat. Ano, skuteènì
pochází z erbu kníat z Dietrichsteina. Právì jeho èlenové byli
správci majetku a vykonavatelé
poslední vùle zakladatelky nadaèního ústavu hrabìnky Magnisové.
Její odkaz  uvedení ústavu lechtièen v ivot  vyplnili a po dlouhých 45 letech. Na spravovaném
majetku zanechali dluhy, na jejich
uhrazení museli novì zøízenému
ústavu pøenechat i novomìstské
panství.
Brnìnský ústav lechtièen se tak
stal novomìstskou vrchností
v roce 1699 a majitelem novomìstského velkostatku zùstal a do

roku 1948. Majetek ústavu vèetnì
novomìstského zámku pøeel po
roce 1948 do rukou státu, jeho
správcem se staly státní lesy. A
zmìna vrchnosti se projevila i na
výzdobì zámku. Znak nadaèního
velkostatku byl pøekryt plechovou
pìticípou hvìzdou. Její výroba
byla zadána kováøùm z bývalé
panské kovárny v Køiánkách.
Vláda rudé hvìzdy je ji natìstí
dávno pryè a s ní i nadstandardní ozdoba zámku. Dnes je zámek
sídlem Horácké galerie. Jejím zøizovatelem je kraj Vysoèina a i ten
má svùj znak. A i tento znak je vidìt na novomìstském zámku, natìstí pouze na informaèním panelu. Pro úplnost dodejme i jeho
popis: Ètvrcený tít, v prvním
poli achovaná korunovaná orlice, v druhém poli jeek, ve tøetím jeøabiny na vìtvi o dvou listech a ve ètvrtém korunovaný
dvouocasý lev ve skoku. Jeliko
kraj Vysoèina leí na území
dvou historických zemí (Èech a
Moravy), jsou ve znaku zastoupeny jejich symboly (èeský lev
a moravská achovaná orlice).
Jeek je symbolem krajského
mìsta Jihlavy. Jeøabiny jsou
vlastním symbolem Vysoèiny
(jeøáb je typickým stromem Vysoèiny, vyjadøující nezdolnost a
prostou krásu regionu).
Vít Køesadlo
Za cenné rady a poskytnuté informace autor dìkuje pánùm Vilému Waltrovi z Brna a Rudolfu
ofkovi ze ïáru nad Sázavou.
Popisky k obrázkùm:
1. Dietrichsteinský erb nad vchodem do zámku.
2. Alianèní erb baronky Anny
Konstancie Miniati de Campoli.
3. Kresba znaku brnìnského
ústavu lechtièen provedená
Ernstem Krahlem, je je souèástí alba Mährens Burger und
Schlösser z roku 1888.

Obèanské sdruení
podnikatelù

1.

2.

1.bøezna se uskuteènila po delí
dobì valná hromada Obèanského
sdruení podnikatelù Nového Mìsta na Moravì (dále jen OSP). Byla
zhodnocena èinnost sdruení za
uplynulé období, provedeny volby
do pøedsednictva (pøedseda, S. Hlavatý, místopøedsedové M. Èerný, R.
Vopral). Z diskuse vyplynuly smìry èinnosti sdruení do dalího období. Jako hlavní je snaha opìt navázat kontakty s radnicí a pøedstaviteli mìsta. (22. února se uskuteènila
schùzka rady mìsta s podnikatelskou
veøejností. Na tuto schùzku OSP tentokrát nebylo pozváno.) Dále chceme obnovit kulturnì spoleèenské
akce poøádané sdruením a aktivnì
se zapojit do ivota mìsta.
OSP zøídilo svoje webové
stránky na adrese http://
osp.steadynet.org a e-mailovou
schránku osp.nmnm@gmail.com.
Na naich stránkách se mùete podrobnì seznámit s èinností OSP a
s dalími zajímavostmi.
Za obèanské sdruení podnikatelù
S.Hlavatý

INZERCE
Koupím stavební buòku. Tel.
723 826 506
l Prodám obrazy akademických
malíøù Jar. Polanského, Al. Podlouckého a jiných malíøù z Vysoèiny. Tel. 731 163 842
l Prodám zachovalou sedaèku
3+2+1 rozkládací. Cena 5000,
nebo dohodou. Tel. 603344020
l Hledám ke koupi dùm nebo byt v
Novém mìstì nebo okolí. Mono i
k rekonstrukci. Tel. 777 349 938.
l Hledám pronájem bytu 1+3
nebo 1+2 v Novém Mìstì na Moravì. Tel. 607 940 453
l Nabízím jedno volné garáové
stání pro parkování osobního auta
v dvojgarái rodinného domu na
Brokovì kopci. Tel. 566 616 378
l Prodám drustevní byt 3+1 v
NMnM, na sídliti pod zastávkou. K nastìhování podzim 07.
Tel. 603 571 618
l Daruji do dobrých rukou krásná
tìòata (6 týdnù stará). Rodièe jsou
meního vzrùstu s krátkou srstí. Odbìr moný ihned. Po domluvì mono vidìt. Tel. 737 710 314
l Koupím dìtskou sedaèku na
kolo. Tel. 776 009 779
l

3.

DÁRKYHOBBYART
C obojkové dráty: zlaté, støíbrné
C pamìové drátky

- 4 závitové

C nová kolekce keramických

perkù

C závìsy a náunice

Pohøební sluba
Kopáèek Josef
Se sídlem:
Nové Mìsto na Moravì
Vratislavovo námìstí 3
Telefon: 566 615 850  kanceláø
566 616 414  pohotovost 24 hod.
605 968 398  pohotovost 24 hod.
Oznamuje zmìnu pracovní doby:
Po  Pá 7.30  14.30
So  Ne po dohodì na tel: 566 616 414

HRAÈKY-ALBERT
Ivana Rajská
Komenského nám. 999

novì otevøeno
papírnictví
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Finanèní úøad ve ïáru nad Sázavou informuje
V rámci stálého zlepování
svých slueb Finanèní úøad ve
ïáru nad Sázavou pro letoní
rok pøipravil pro poplatníky danì
z pøíjmù fyzických osob následující akci.
Pracovníci Finanèního úøadu
ve ïáru nad Sázavou provedou dne 14. a 28. bøezna 2007
od 8,00 do 15,00 hodin v zasedací místnosti Mìstského úøadu Nové Mìsto na Moravì,
Vratislavovo nám. 103 výbìr
vyplnìných daòových pøiznání
od obèanù, kteøí se rozhodnou
vyuít této nabízené akce. Souèasnì s výbìrem daòových pøiznání provedou pracovníci finanèního úøadu kontrolu úplnosti vyplnìní pøísluného tiskopisu, zda jsou pøiloeny povinné pøílohy atd. Pomohou
rovnì s pøípadnou radou v
oblasti vyplnìní daòového pøiznání.
Platné tiskopisy daòových pøiznání k dani z pøíjmù fyzických osob
vèetnì pøíloh a pokynù k vyplnìní
za rok 2006 mají monost si obèané vyzvednout na ji uvedeném
úøadu a nebo na kterémkoli finanèním úøadu v Èeské republice.
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Upozoròujeme, e pracovníci
zajiující výbìr daòových pøiznání na Mìst. úøadu nebudou
vybírat danì v hotovosti, které
vyplývají z daòových povinností
z podaných daòových pøiznání.
K tomuto úèelu mohou obèané
vyuít  daòové sloenky, která se nezpoplatòuje. Tuto sloenku obdrí na kterémkoliv
potovním úøadu.
Vìøíme, e se obèané øádnì seznámí s pokyny pro vyplòování daòových
pøiznání k dani z pøíjmù za rok 2006
a budou postupovat ve vyplòování
daòových pøiznání dle návodu a tím
zkrátí èas strávený s pøedáním svého
daòového pøiznání na minimum.
Pro pøípadné získání dalích informací uvádíme telefonní linku:
Kadý pracovní den
8,00  14,00 hodin
èíslo 566 652 320
V úøední dny
14,00  17,00 hodin
èíslo 566 652 303
Dále upozoròujeme, e daòová pøiznání lze podat rovnì
jako kadý rok na Finanèním
úøadu ve ïáru nad Sázavou v
tìchto rozíøených úøedních
hodinách:

Klasické úøední dny zùstávají
pondìlí a støeda
od 8,00 do 17,00 hodin
Od 5. 3. 2007 do 16. 3. 2007
úterý a ètvrtek
od 8,00 do 15,00 hodin
pátek od 8.00 do 14,00 hodin

Od 19.3.2007 do 30.3.2007
úterý, ètvrtek a pátek
od 8,00 do 17,00 hodin
31.3.2007 sobota
od 8,00 do 12,00 hodin
Dle informací Finanèního úøadu zpracoval MìÚ Nové Mìsto
na Moravì, kanceláø vedoucího
úøadu.

Mateøská kola
Nové Mìsto na Moravì

pøíspìvková organizace,
Drobného 299, 592 31 Nové Mìsto na Moravì
vyhlauje ZÁPIS
DO MATEØSKÝCH KOL
který probìhne 11. 4. 2007 v jednotlivých mateøských kolách následujícím zpùsobem:
 M Drobného, Tyrova, ïárská
8.00 - 15.00 hodin
 M Pohledec, Slavkovice
8.00 - 15.00 hodin
 M Olená
13.00 - 16.00 hodin
Váení rodièe, pøed zápisem
máte monost navtívit jednotlivé
mateøské koly a vyuít monosti
spoleèných her a prohlídky M s
Vaimi dìtmi.
DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ
 26.3.2007 - M Pohledec

 27. 3. 2007 - M Drobného
vdy
 28. 3. 2007 - M ïárská
od 8.00 hodin
 29. 3. 2007 - M Tyrova
do konce provozu
 30. 3. 2007 - M Slavkovice
Rodièe si pøi zápisu ve zvolené
mateøské kole vyzvednou PØIHLÁKU pro své dítì, vyplnìnou a potvrzenou dìtským lékaøem
ji odevzdají 26. dubna 2007 v kanceláøi M na ulici Drobného od
7.00 do 16.00 hodin.
Tìíme se na Vás!
Mateøská kola
Nové Mìsto na Moravì,
pøíspìvková organizace

Tanec, smích a soutìe
- to je karneval

S karnevaly se uplynulé víkendy doslova roztrhl pytel. Snìhu je
pomálu, led se na naich rybnících
témìø neobjevil a tak dìti i dospìlí hledají zábavu jinde.
Ani Rokytno v tomto nezùstalo
pozadu. Malý problém s vhodnými prostory vyøeila dohoda s majiteli místního penzionu Sport, kteøí
ochotnì zapùjèili na tuto akci svou
tìlocviènu. O výzdobu se postaraly vìtinou maminky, tatínkové se

chopili té tìí práce, jako je noení a rozestavení stolù a idlí.
Ceny do tomboly a do soutìí vìnovalo pár ochotných sponzorù a
místní Sbor dobrovolných hasièù.
Zbytek cen vyrobily maminky
samy. K takovéto práci se sejdou
bohuel vdycky ty samé. Ale i
kdy to tak nevypadá, pøíprava a
výroba cen není jen protivná døina.
Vìtinou je u toho spousta smíchu
a také povídání. A èasu stráveného
touto èinností nikdo nelituje.
Dìti si svùj den Dé rozhodnì uily.
U pøi vstupu do vyòoøené tìlocviè-

ny neetøily úsmìvy a chválou. A co
teprve kdy spustila hudba a zaèaly
první soutìe. Sami organizátoøi byli
pøekvapeni, kolik dìtí se selo. Vdy
karnevaly v Rokytnì nemají ádnou
dlouholetou tradici.
Fantazie dìtí a rodièù, se kterou
pøipravovali masky, byla obdivuhodná. A i kdy se selo tøeba pìt
vodníkù nebo ètyøi princezny, zaruèenì nebyly dvì stejné. Porota,
která hodnotila nejlepí masku, to
rozhodnì nemìla jednoduché.
Pøekvapivì odpadla i prvotní tréma, která takovéto akce vìtinou provází. Dìti se do soutìí i tance zapojily okamitì a v kratièkých pøestávkách se neustále vyptávaly, coe je to
vlastnì jetì èeká. V soutìích obstály naprosto skvìle, nezaskoèilo je
ani prolézání tunelem. Zvládli to malí
i ti vìtí, i kdy cestou obèas ztratili
botu nebo jinou èást své garderoby.
Po dvouhodinovém taneèním a
soutìním maratónu byl rokytenský karneval u konce. Ceny byly
rozdány, dìti pøíjemnì unavené a
také rodièe si odpoledne skvìle
uili. A co se chystá v Rokytnì
pøítì? No pøece Dìtský den s DJ
Davidem Hammerským, ukázkou
práce novomìstských hasièù, tancem, soutìemi a moná i s nìjakým pøekvapení.
Helena Køíová

TAXI - NON STOP
Nové Mìsto na Moravì

Alena Hanzlová
774 24 10 11

SVATEBNÍ STUDIO STYL
nabízí budoucím nevìstám
prvotøídní servis a irokou nabídku slueb:

{ prestiní aty francouzských a panìlských znaèek
{
{
{
{
{
{
{
{

St. Patrick a Herve, nová kolekce
pánské obleky a vesty
atièky pro druièky
svatební oznámení
snubní prstýnky
biuterie
kadeønické sluby, svatební úèesy
kompletní úprava nevìsty, vizáistika
monost výbìru a objednávky atù z katalogu
modelové øady 2007

Kontakt: Beneovo nám. 29, KØIANOV 594 51,
Tel.: 566 522 187, 731 481 586, 607 553 398
Provozní doba: úterý 16 - 19 hod. a sobota 9 - 11 hod.
Jiný termín moný po pøedchozí tel. domluvì.
www.svatebnistudiostyl.cz
AKCE: Pøi rezervaci atù do 31.3.2007 sleva 10%

AUTOHOLUBKA CZ, s.r.o.
autobazar

m
m
m
m
m
m
m
m

skladem stále nejménì 50 vozidel
profesionální zázemí
kvalitní vozy za skvìlé ceny
vozidla od pøímého dovozce
dovoz automobilù na objednávku
uitkové vozy s odpoètem DPH za zajímavé ceny
pojitìní, úvìr, leasing, ve na místì a na poèkání
dárky v pøípadì profinancovávání automobilù pøes úvìr
èi leasing od naich smluvních partnerù: GE MONEY
AUTO, ESSOX FINANCE nebo ÈSOB LEASING

Vanèurova 1342, N. Mìsto
tel. 776 176 283, 608 776 919
autoholubka@seznam.cz
www.autoholubka.cz

Merenda seniorù

Tradièní seniorská Merenda se letos opìt vydaøila. 19.2. odpoledne
se jídelna II.Z v Novém Mìstì na
Moravì stala naím karnevalovým
sálem. Dìkujeme za to vedení koly, hlavnì p. øediteli Havlíkovi, e
nám to umonil. Rovnì dìkujeme
ikovným kuchaøkám za chutnou
veèeøi, kterou jsme si objednali.
Pøedsedkynì naeho spolku p.
Alena Albrechtová pøivítala mezi
námi milého hosta  p. Zdeòku
Markovou  starostku naeho mìsta a p. øeditelku ZU p. Nepustilovou, její kameøe jsme vdìèni za
dalí pìkný film, který pøibude do
naí filmotéky.
S harmonikou a písnièkami oblíbeného p. Dolníèka se vesele tanèilo a do veèera. Vem se také líbilo zdaøilé vystoupení jeho ikovné dcerky, která nám pøedvedla
gymnastické cvièení.

Letoní Merenda mìla ráz Zoologická zahrada. V reii p. Blanky Krupicové se zvíøátka pøedstavila komickými výstupy a písnièkami  za ve je odmìnilo obecenstvo potleskem a smíchem.
I letos se s námi veselily èlenky
Sdruení zdravotnì postiených a
program se jim líbil. V anonymní
soutìi o nejlepí masky byly dle
názoru divákù na 1. místo vybrány
slepice s kohoutem, na 2. místì
beruky a na 3. místo ába.
Od plic jsme se zasmáli legraènímu vyprávìní p. Bojdy Ptáèka a jeho
hereckému výkonu Pepiny Rejholcové. Nae masopustní veselice
ubìhla jako voda, zapomnìli jsme
na ní na vechny neduhy, pøi tanci
nás ani nohy moc nebolely a budeme se tìit na dalí zdaøilé akce Svazu dùchodcù ÈR v Novém Mìstì.
Za seniory Draha Pustinová

Masopustní karneval v M Drobného
V naí kolièce se snaíme kadoroènì udrovat tradice masopustního karnevalu, pøibliujeme dìtem v
denních herních èinnostech atmosféru a zajímavost lidových zvykù a tradic. Nejinak tomu bylo i letos.Vechny masky se spoleènì sely ve tøídì Vodníèkù, kde byl pro nì
pøipraven zajímavý karnevalový program. Nejprve po spoleèné písní V
dobrém jsme se seli. Následovalo
defilé masek jednotlivých tøíd za
bouølivých ovací ostatních úèastníkù karnevalu. A e bylo na co se koukat. Procházely se zde postavièky ze
zimního království, navtívily nás i
masky zvíøátek a nechybìly ani nádherné kloboukové variace podle poslední módy. Samozøejmì nebyla
nouze ani o princezny, èarodìje a dalí krásné postavièky, jak u to na
správném karnevalu bývá. Následovaly taneèní kreace v rytmu disko

diska a neménì zajímavé soutìe
jako napøíklad tanec Smetákový,
Míèkový a samozøejmì, e vítìzové byli odmìnìni. Vem se velice líbila hra Muzikanti, pøi které se vyøádily nejen dìti, ale i paní uèitelky.
Pro vechny zúèastnìné upekly dìti
z Vodníèkù masopustní perníèky, take byly uspokojeny i nae chuové
pohárky. Nai masopustní veselici
jsme uzavøeli hrou na vozembouch a
zpìvem Jemine, domine, masopust
pomine  Vichni byli spokojeni,
vem se karnevalové dopoledne líbilo.
Marta Juránková
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Víte co to je apisin?

Apisin je obchodní název pro vèelí
jed. Právì vyuitím jmenovaného
apisinu, medu, vèelího vosku, mateøí kaièky a dalích vèelích produktù
se bude zabývat pøednáka, kterou
poøádájí vèelaøi z Novomìstska pro
irokou veøejnost. Pøednáka probìhne ve ètvrtek 22.3. v 17 hod v pøísálí
kulturního domu v Novém Mìstì na
Moravì. Pøednáet bude uèitel vèelaøství Jiøí Zamazal z Hlinska. Vèelí
produkty to ji dávno není jenom
sklenice medu a nebo hrouda propolisu. Jsou to také moderní potravinové doplòky a nebo kosmetika. Právì
s jejich pouíváním chceme veøejnost
seznámit, a proto jste vichni srdeènì zváni. Prodej medu, medoviny a
dalích produktù pøi pøednáce je zajitìn.
Jiøí Zavøel

Prázdniny na
americký zpùsob

V prostorách Gymnázia Vincence
Makovského se v pátek 16.února
uskuteènila pøednáka Barbory Kaové, která strávila loòské prázdniny
v provincii Québec  ve francouzsky mluvící èásti Kanady. V rámci
pøíprav na maturitu zde absolvovala
pìtitýdenní kurz francouztiny, ve
kterém se seznámila s lidmi rozmanitých národností a kultur.
Kdy jsem se pøedstavovala a
øekla jsem, e jsem Èeka, vichni hned hlásili, e Èeskou republiku znají, protoe tam máme výborné fotbalisty, øíká Barbora.
Své vyprávìní prokládala fotkami,
rùznými prospekty èi pohlednicemi,
take pøednáka byla velice poutavá. Pro vìtinu posluchaèù byl urèitì ok, kdy nám promítla fotku
Niagarských vodopádù, které se
nenachází uprostøed panenské pøírody, ale v centru velkomìsta.
Jeliko Barbora je jetì stále studentkou novomìstského gymnázia,
byly její záitky podávané oèima
mladého studenta, proto zaujala nejen svou kmenovou tøídu 8.A, ale i
mladí posluchaèe. Její povídání o
radostech a strastech spojených s tøímìsíèním pobytem ,,za velkou louí by si urèitì zaslouilo repete i pro
dalí roèníky.
Lucie Janebová

Sdìlení MO SON ÈR Sdruení nájemníkù
Nové Mìsto na Moravì
Dne 1. 3. 2007 probìhla v kulturním domì èlenská schùze místní
organizace za úèasti místopøedsedy
RR SON ÈR Ing. Taraby, zástupcù
Mìsta NMNM starostky p. Markové a místostarosty p. Marka. Jako
pozvaný host pøiel mezi obèany i
zástupce NSB Ing. Èerný.
Hlavním cílem schùze bylo seznámení se zaloením místní organizace SON ÈR (zaloena dne 13. 1. 2007
pod registraèním èíslem 27), se zvolenými èleny výboru (L. Apolín 
pøedseda, R. Wolker  místopøedseda, V. inclová  hospodáø, J. Brùna, D. Havlíková  jednatelé, V.
Buchtová, M. Hadaèová  kontrolní
komise) a s nabídkou slueb pro èleny (právní poradenství, zastupování
a hájení zájmù nájemníkù atp.). Místní organizace se v rámci partnerských
vztahù hodlá podílet na vyjasnìní a
zmìnì vztahù mezi dodavatelem tepla NT a.s. a odbìratelem NSB a spolupracovat s Mìstem na prodeji bytù
tak, aby nebyly dotèeny práva nájemníkù ani pronajímatele a prodej probìhl k spokojenosti obou stran.
e je cílem prodeje bytù zejména
spokojenost nájemníkù potvrdila v
následné diskuzi p. Marková. Na otázku zvyování nájemného odpovìdìl
p. Marek - vychází ze zákona, bude
rozloeno do etap a vybrané nájemné
bude vráceno zpìt do bytového fondu (na obnovu bytù, rekonstrukce,
opravy atp.). Ing. Taraba pøedstavil organizaci a fungování SON ÈR v obecné rovinì a seznámil úèastníky s moností vyuití poradenské linky k bytové problematice pro èleny SON na telef.: 234 463 345, která je v provozu
po-èt od 9:00do16:00, v pá od 9:00
do 12:00hodin. Dále nabídl noviny a
èasopisy, kde publikují zástupci SON
a odpovìdìl na mnoho dotazù obèanù  od náleitostí vyúètování vodného a stoèného po pøedání zkueností z
privatizace bytù, na kterých spolupracoval SON.
MO se tímto omlouvá vem zájemcùm, kteøí se nedostali do Gobelínového salónku KD. Z dùvodu konání nìkolika schùzí souèasnì nebylo moné vyuít jiné prostory a

Real komplex s.r.o.
Masarykova 197,
592 31 Nové Mìsto na Moravì
Tel: 566 615 147, mobil: 731 181 984
Pro nae klienty hledáme byty, rodinné i nájemní domy, chalupy,
stavební pozemky, zemìdìlskou pùdu.
Právní, znalecké i notáøské sluby zajitìny.
Pro prodávající jsou sluby realitní kanceláøe zdarma.
Rádi vám celou nai nabídku ukáeme pøi návtìvì naí kanceláøe,
více informací i na www.realkomplex.cz
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zájem obèan pøevýil kapacitu salónku. Vysoký poèet úèastníkù napovídá, e nájemníci chtìjí získat co
nejvíce informací o dìní kolem svého bytu a mají obavy z jeho prodeje. Na mnohé otázky jetì nelze odpovìdìt, protoe je proces privatizace v pøípravné fázi zjiování zájmu obèanù a a poté probìhnou jednání, která urèí konkrétní a srozumitelná pravidla privatizace (za jakých podmínek, které domy, v kterém termínu, za kolik apod.).
MO dìkuje za úèast vem hostùm,
èlenùm a obèanùm. Dále dìkuje zástupcùm Mìsta NMNM za pøislíbenou spolupráci, která ji zdárnì probíhá a má své výsledky.
Zástupci MO jsou respektováni
jako partneøi Mìsta a NSB a byli pøizvání na nìkterá jednání. Jejich podnìty pøispìly napø. ke stanovení výe
ceny tepla pro rok 2007 i k nalezení
pøijatelného zpùsobu vyúètování indikátorù. Doufáme, e se bude spolupráce dále úspìnì rozvíjet, e bude
MO pøínosem pro partnery a povede
ke spokojenosti vech zúèastnìných
stran  Mìsta, NSB a nájemníkù.
MO oznamuje, e bude v nejbli-

ím moném termínu svolána èlenská schùze (zaèátek èervna) ve
vìtích prostorách, na které se
bude mono zaregistrovat jako
èlen MO. Program a datum bude
vèas oznámeno (v Novomìstsku,
rozhlasem, atp.). Adresa pro písemný kontakt: MO SON ÈR,
Sdruení nájemníkù, Bc. D. Havlíková, Hornická 970, NMNM;
pro telefonický: 607 948 652, 731
139 019  p. Apolín, e-mail: zaloz.osnm@seznam.cz.
Za výbor MO SON ÈR
Bc. D. Havlíková

Diecézní charita Brno  Oblastní charita ïár nad
Sázavou
pøíjme øidièe/údrbáøe (0,55 úvazku)

Poadujeme: - øidièský prùkaz skupiny B,
- dlouholetou praxi v øízení motorového vozidla,
- kladný vztah k lidem s postiením,
- spolehlivost.
Náplò práce: - svoz klientù stacionáøe devítimístným autem,
- drobné údrbáøské práce.
Nástup: duben 2007.
ádost zasílejte do 16.3.2007 na adresu: Nesa - denní stacionáø,
Èechova 1660/30, 594 01 Velké Meziøíèí nebo emailem na adresu:
stacionar.velmez@caritas.cz.
Blií informace:
Ing. Alena Poulová, tel. 566 523 884, mob. 777 155 376,
e-mail:stacionar.velmez@caritas.cz

Diecézní charita Brno
Oblastní charita ïár nad Sázavou
vypisuje výbìrové øízení na pozici ekonom - úèetní
Nabízíme:
- zajímavou a kreativní práci
- monost seberealizace a dalího vzdìlávání
- zázemí etablované organizace
Poadujeme: - velmi dobrá znalost úèetnictví
- samostatnost a komunikaèní schopnosti
- analytické mylení
- znalost práce na PC
- trestní bezúhonnost
Uvítáme:
- øidièský prùkaz skupiny B
ádost, strukturovaný ivotopis vèetnì motivaèního dopisu
zasílejte na adresu: Oblastní charita ïár nad Sázavou, Horní 22,
591 01 ïár nad Sázavou nebo e-mailem na: ekonom.zdar@caritas.cz
Uzávìrka pøihláek: 16.3. 2007
Blií informace: Ivo orf, tel. 566 626 040, mob: 777 155 073,
e-mail: ekonom.zdar@caritas.cz

Sbor dobrovolných hasièù Nové Mìsto na Moravì

Sbor dobrovolných hasièù v naem mìstì je zaøazen do jednotek
poární ochrany druhé kategorie
zkrácenì JPO 2.
Jednotky poární ochrany, které
jsou v JPO 2 mají povinnost výjezdu k mimoøádné události do 5 minut od vyhláení poplachu. Mohu
se pochlubit e nae jednotka má
dlouhodobý prùmìr výjezdu tøi minuty. Proto obèan naeho mìsta, který si vyádal pomoc dne 3.2. nemusel dlouho èekat. V tomto pøípadì
se jednalo pouze o technickou pomoc otevøení vchodových dveøí u
bytu na ulici ïárská. K dalí mimoøádné události dolo dne 10.2. na

ulici Drobného v Novém Mìstì na
Moravì a jednalo se také o technickou pomoc pøi otevøení bytu. V obou
pøípadech byla k vniknutí do uzavøených prostor pouita speciální
sada otevíracího náøadí.
12.2. vyjela jednotka SDH k poáru pomocného vozu Èeské televize zaparkovaného v areálu hotelu
SKI. Ke vznícení dolo uvnitø nástavby, v prostorech urèených pro
odpoèinek pracovníkù ÈT. U této
události spolupracovali novomìsttí hasièi s profesionální jednotkou
HZS ÈR územní odbor ïár nad
Sázavou. Pøedbìná koda zpùsobená ohnìm je 1 900 000 Kè. Uchrá-

Z novomìstských kronik
Konec napoleonských válek
LP 1809 zas Francouzi do naí
zemì pøili. Znovu táhla francouzská armáda od Jihlavy do Olomouce na nae Nové Mìsto na Moravì. Za jeden den jich skrz mìsto
okolo 60 tisíc pøelo a to trvalo pár
nedìl. 18. jùli (èervence) skrz nae
mìsto táhli zase zpìt nai. Byl tady
pøes noc i princ Karel s mnostvím
vojska, take jsme plný domy vojákù mìli. Kudy maírovali, pøi cestách vechno obilí ulapali, mohlo
být sebe lepí, to v nic uvedli.
Toho èasu jsme mìli velkou nouzi
o sùl, protoe Francouz si vzal Solcburk a sùl nám nechtìl pustit. Museli jsme platit mírku za 1 zl 12 kr, která
byla pøed tím za 14 kr. Museli jsme
polskou kamennou solí solit a byla
velmi nechutná a lidi z ní stonali.
29. oktobra pan faláø v kostele
ohlaoval, e 20.10. uzavøel pokoj
mezi sebou ná císaø pán Franc a
Bonapart Francouz, e koneènì
máme pokoj vojny. Dej Boe, aby
tomu jednou byl konec.
Roku 1810 pøilo naøízení císaøe
pána, kde støíbrný nebo zlatý vìci v
kostelích se nachází, e se musejí
odvést. A to pan faláø(faráø) sám
musil do Medøíèe zavézt. Taky byl
ètenej patent, e ádný kafe se nemá
prodávat a kdo by ho chtìl uívat,
tak musil ádat o povolení a musil
vystavit pøíèinu, e byl òákej nezdravej. Povolení dostal, ala zaplatit ho
musil. 5. septembra roku 1811 zaèala veèer vycházet kometa. Tak stála na obloze a trvalo to celý 3 mìsíce, kadý se jí hrozil. Tak pak z toho
následovala ta hrozná vojna.
Taky se toho roku z krajskýho
naporuèení zaèaly sázet netovice.
To lidem pøicházelo tuze odporný,
ale pøece to musil kadej malejm
dìtem sázet. K tomu byl ustano-

venej lazebník Makovskej. Pøedtím o tom nikdá nebylo slyet a
taky moc dìtí s tìma netovicema
a o oèi pøicházelo. Co se zaèaly
sázet, ádnej je nemívá a taky je
kadej èlovìk v ksichtu hladkej.
4. máje 1812 pan faláø ohlaoval v
kostele, e máme zas vojnu s Francouzama. Francouzi pøili a do Rus,
do hlavního mìsta Moskvy. To vak
byl jejich hrob. Padlo moc snìhu,
hrozná zima. Francouz do ruské
zemì pøitáhl 600 000 muù a odtud
se jen s 30 000 dostal.
R. 1812 dne 18. máje musili jsme
dát 1 koòa císaøi do vozu a 12. oktobru zas 1 koòa a to statnýho.V apríli
1813 musilo nae mìsto zas odvést10
chlapù a panství 40 muù na vojnu,
mnoho koní a to zadarmo. Sami jsme
je museli kupovat 200 - 300 zl. za
jednoho. Na tu vojnu jsme kadejch
14 dní musili dávat fùry a dováet
makacín k armádì. Plátna, pytle,
slamníky, plachty a slámu. Toho roku
byla hrozná bída. Celý léto bylo mokro, ita porostly, ovse a len pohnil.
Taky bylo mnoství myí jak v poli,
tak v domech. Koèky je chytaly a raly a vecky poscípaly. Taky scípal dobytek. Plachetkovi 6 kusù, Melicharovi 5. Gregor Karel mìl 5 kusù, ty
mu zhynuly, nevostalo mu nic.
20. januari 1814 jsme tu na noc
mìli ruský kozáky. Musili jsme jim
dát jest a koòùm obrok.
22. oktobra 1815 pøili k nám lantveøi na leení. 14. decembra odeli a
byli vichni rozputìní a tu teprv bylo
konec vojnì, která mezi domem francouzským a rakouským trvala 23 let.
Dycky rok se uïál pokoj a zas se do
sebe dali. Pane Boe, raè nám dopøát
svatého pokoje na budoucí èasy.
Z novomìstských kronik
vybral Otakar Nìmecký

nìné hodnoty jsou 20 mil. korun.
Pøíèina poáru je v etøení.
Ve dnech 13. a 15. února nai
èlenové zajiovali poøadatelskou
slubu pøi poøádání IBU BIATLON EUROPEN CUPU.
23. 2. byla jednotka povolána k
otevøení domu na ulici Jamborova v Novém Mìstì na Moravì, tuto
pomoc si vyádala Policie Èeské
republiky prostøednictvím krajské-

ho operaèního a informaèního støediska HZS v Jihlavì. Po vniknutí
do objektu byla uvnitø nalezena
mrtvá osoba. V tento den hasièi
vnikli do uzavøených prostor jetì
jedenkrát a to na ulici Køenkova. Zde jsme spolupracovali z
posádkou sanitního vozu rychlé
záchranné sluby, v bytì se nacházela zranìná osoba. Více informací o èinnosti SDH naleznete na http:// sdh.nmnm.cz
SDH

ivá vzpomínka na nai
Marii Junovou (6.3.1942-24.1.1997)
Ani se to nezdá moné, e u není
mezi námi. Jakoby se nic nestalo a
vìci zùstaly pøi starém, tak ji máme v
mysli. Vidím ji jako tehdy pøed sebou, její pøátelský pohled, energické
pohyby a zaujetí pro nový chystaný
divadelní zámìr.Stali jsme se jejími
dobrovolnými áky. Pøijali jsme za
svou její nevyslovenou filozofii, nadení, rozmachu a neúnavné práce, se
kterou nás dokázala stmelit dohromady. Zvládala i nae rozdílné povahy
a umìla pøedcházet roztrkám.
Její neúnavnost nás odzbrojovala. Za pomìrnì krátkou dobu z nás
udìlala divadelní tìleso ,,Hordu,
které svými pøedstaveními získalo dobré jméno. Mnohokrát se nám
zdálo, e se nìkterá inscenace vùbec neuskuteèní. Ale ona svým organizaèním talentem dokázala prosadit její provedení. Nìkdy tìch
pøekáek bylo nadmíru mnoho.
Pøi nastudování nového dílu ponechávala hercùm jejich individualitu.
Bylo a s podivem, kde brala tolik síly zvládnout kolu, divadelní
zkouky a pøípravu. Dále zájezdy
na tace a jetì nala èas obstará-

vat urèitou dobu svého vnuka a domácnost. Také jetì sama hrála divadelní roli, sestavila z povìsti o
Hejkalovi scénku, abychom ji
mohli hrát. A mnoho jiných, dnes
u témìø zapomenutých starostí.
Kouzlo její osobnosti vyniklo tehdy, kdy chtìla nìkoho o nìèem pøesvìdèit. Pouívala nìkdy a teatrální
gesta a nefalovanou pøímost a srdeènost. Byla v ní taková ivoèiná lidskost. Ta kulminovala, kdy jsme se
vraceli autobusem nebo jiným povozem z pøedstavení, ráda se bavila a
zpívala. Milovala vánivé písnì èar-

dáového typu a skvìle je s vervou
interpretovala. Díky ní jsme pøijímali jiný, snesitelnìjí pohled na obèas
obtíný ivot. Nenásilnì nás pøetváøela a ubrousila tak uvnitø nás hodnì
pøehrad, kterými si obèas komplikujeme ivot.
Míst, kde jsme za jejího vedení
vystupovali, bylo mnoho, napøíklad
 v Jimramovì, v Novém Mìstì na
Moravì, Pikárci, na Huti v Novém
Jimramovì, v Blansku, Roveèném,
v Kuntátì, Jihlavì, Tøeti, v Nìmèicích na Hané, v Rakovníku, v
Ubuínì, Rovném, Køídlech, Krásném a dalích místech.
Brzy po jejím odchodu ze svìta
jsem hovoøil s její dobrou známou.
Shodli jsme se na tom, e v poslední
dobì svého ivota, se snaila horeènì stihnout a zrealizovat co nejvíc
svých tvùrèích zámìrù. Jakoby tuila, e u jí nezbývá moc èasu k uskuteènìní toho, co si pøedsevzala. Byl
jsem na pøehlídce práce jejích ákù
literárnì dramatického oboru. Pozornì jsem ta vystoupení sledoval a dolo mi, jak velkou práci paní uèitelka
Marie Junová odvedla.
Dìti dokázaly pod jejím vedením
dobøe zúroèit co je nauèila. Bylo to
nepøehlédnutelné, pøi jejich slovní
artikulaci pøi volných umìøených
pohybech. Neubíraly jim nic z jejich dìtské povahy a nebyla u nich
patrná nìjaká strnulost nebo strach.
Cítil jsem jakési vdìèné vìdomí k
osobì paní Marie Junové.
Ten její vklad darovaný tìm dìtem si ponesou ivotem a nikdo
jim ho nevezme. Ona jako zahradník pìstovala peèlivì ty dìtské
rostlinky, aby dobøe rostly a kvetly. Jistì krásnì pokvetou
Nae paní reisérka paní Marie Junová, zanechala zde v Novém Mìstì
na Moravì, nìco duchovního, z èeho
mùeme stále èerpat. Nikdy nebudeme u konce toho braní, ponìvad je
to dobré kouzlo, které se povede jen
opravdu ulechtilému èlovìku.
Za divadelní soubor ,,Horda
vzpomínáme Jiøí Hubáèek
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Mìstská
policie
Je zcela bìné, kdy pracovníci
firemní ostrahy mají na vrátnici
psa. Sluební pes, øádnì vycvièený, mùe být pro takovýto druh
práce jen pøínosem. Snad právì
proto se stráníci v první chvíli
podivují nad tím, proè ostraha a.s.
Medin dne 6.3.2007 kolem 7:45
hodiny oznamuje, e má psa.
Po nìkolika dalích slovech je vak
jasno. Nejde o psa sluebního, ale o
tuláka který nezadritelnì vbìhl do
areálu. K ohroení zamìstnancù nedolo, nebo mui z vrátnice fenu nìmeckého ovèáka lapili a dreli a do
pøíjezdu hlídky MP. Prokázali, e jsou
skuteènou ostrahou. Ponìvad se následným etøením podaøilo zjistit majitelku psa, kterou byla ena z Mìlkovic, nebylo nutné pøedávat psa do útulku, ale skonèilo ve zaplacením blokové pokuty.
Mnoho práce nemìli stráníci ani
se psem, který se 27.2.2007 v 6:05
hodin potuloval poblí gynekologie
v areálu nemocnice. Jeho polapení a
vrácení majiteli nebylo problémem,
ponìvad lo o starého známého
tuláka. Pokuta, kterou majitel zaplatil, vak díky staré známosti mení
nebyla, spíe naopak.
S pøílivem levných pracovních sil
do republiky se bohuel stávají stále
èastìjím jevem krádee v prodejnách spáchané cizincem. Ani nae
mìsto není výjimkou. Nejèastìjími
delikventy jsou pøitom u nás obèané
Slovenska a Ukrajiny. Poslední podobný pøípad byl øeen dne 1.3. 2007
v 11:30 hodin, kdy v prodejnì Discount Plus odcizil mu ze Slovenska z okr. Poprad 2 láhve ginu v
hodnotì 278 Kè. V tomto pøípadì byl
viník zadren pracovníkem bezpeènostní agentury. Vìc byla na místì
vyøeena blokovou pokutou.
Dne 5.3.2007 se na tísòovou linku Mìstské policie ve ïáøe nad
Sázavou dovolala ena, která se do
17:06 hodiny zdrela na katolickém høbitovì v N. Mìstì na Moravì a správce ji i pøes kontrolu
nedopatøením uzamknul uvnitø
ïártí stráníci ádost pøedali
zdejí MP a ta zajistila pomoc.
Cílem tìchto øádkù je upozornit obèany na dodrování otevírací doby
høbitovù. Jak zkuenosti ukazují, k
podobným pøípadùm dochází a ne
vdy se jim dá s ohledem na velikost
høbitova pøedejít. Obzvlátì uvedené platí pro starí obèany, kteøí nepouívají nebo nenosí pravidelnì
mobilní telefon u sebe a navíc jim
jejich fyzické dispozice neumoní
dostat se ven jiným zpùsobem.
Petr Gregor, velitel MP
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Dìvèata z oddílu moderní
gymnastiky mìøila své síly na
pohárovém závodu v Bøeclavi

V nedìli 4. bøezna se dìvèata z oddílu moderní gymnastiky pøi TJ a 2.
Z v Novém Mìstì n.M. zúèastnila
pohárového závodu v ZPMG (základní program moderní gymnastiky) v Bøeclavi. Závod mìl velmi vysokou úroveò, nebo kadý oddíl
mohl poslat max. 6 závodnic, z toho
nejvýe dvì do jedné kategorie, take kadý zúèastnìný oddíl nominoval své nejlepí závodnice. Za ná
oddíl se v Bøeclavi pøedstavily: Lenka Sobotková (roè. 2000), Gabriela
Pejchalová (roè. 1999), Kateøina
Pulgretová (roè.1999), Kristýna Pejchalová (roè.1996), Adéla Dítìtová
(roè. 1994), Martina Pulgretová
(roè. 1993).

Závodù se zúèastnilo 147 závodnic z 18-ti oddílù z celé republiky(
napø. SK MG Bøeclav, GSK Mariánské Láznì, SKP Brno, Univerzita Brno, Tesla Brno, SK Veselí nad
Moravou, SK Zlín, TK KATLEN
Ostrava, Motorlet Praha, SK Uhelné sklady Praha a dalí).
Nae dìvèata dokázala, e se v
oddíle MG pøipravila na tento závod dobøe.
Výsledky: 0. kat.: 1. P. Pavelková (Centrum Bruntál),2. A. Jircová, 3. B. Hloková (obì SK Mo-

torlet Praha), 12. L. Sobotková (TJ
Nové Mìsto na Mor.)
1. kat.: 1. V. Kamenská (SK MG
Bøeclav), 2. A. Bestová , 3. B. alandová (obì SK Motorlet Praha),
8. Gabriela Pejchalová ( TJ Nové
Mìsto na Mor.)
Velká pochvala patøí Katce Pulgretové, která závodila s dìvèaty o rok
starími. Katka pøedvedla bezchybnou sestavu se vihadlem, ale v sestavì bez náèiní se dopustila chyby,
která znamenala velkou sráku a na
dìvèata o rok starí to prostì nestaèilo. Skonèila na 25. místì.
2. kat.: 1. T. Prokopová , 2. N.
Galeriová ( obì SK Uhelné sklady Praha), 3. A. Sedláèková (GSK
Mariánské Láznì), 5. K. Pejchalová (TJ Nové Mìsto na Mor.)
3. kat.: 1. G. Davidová (TJ Sokol
Malá Strana Praha), 2. A. Sochùrková (SK Uhelné sklady Praha) 3. K.
Kamerová (SK Èernovice) 10. Adéla Dítìtová (TJ Nové Mìsto na Mor.)
4. kat.: 1. D. Charvátová (TJ Sokol
Malá Strana Praha), 2. K. Mahdalíková (SK Zlín), 3. V. Bartùòková (SK
Uhelné sklady Praha), 5. Martina
Pulgretová (TJ Nové Mìsto na Mor.)
Vechna dìvèata podala dobrý
výkon. Velmi dobøe zacvièila Martina Pulgretová novou povinnou
sestavu s míèem, o èem svìdèí ètvrtá nejvyí známka, kterou za tuto
sestavu Martina od rozhodèích obdrela. S tìmito sestavami, které se
dìvèata v oddíle moderní gymnastiky nauèila, budou dìvèata soutìit
v dubnu ve ïáøe nad Sázavou, v
kvìtnu pojedeme na oblastní pøebory, odkud je moný postup na Mistrovství ÈR v èervnu v Praze.
(více na http://modgym.nmnm.cz)
Lenka Zdrailová, oddíl MG

Zprávy z volejbalu

Junioøi:
Po nevydaøeném souboji s Olomoucí se junioøi Nového Mìsta
utkali s týmem Lankrouna. Novomìsttí nastoupili do prvního zápasu s nìkolika zmìnami, kdy se na
post libera posunul kapitán Milan
Dvoøák a na nahrávce se objevil
dosavadní libero Petr Kadlec. Utkání bylo vyrovnané, ale ve vech setech si Lankroun udroval mírný
náskok, který vdy udrel a tak si
pøipsal vítìzství v pomìru 3:0.
Do druhého zápasu nastoupili
Novomìsttí u v klasické sestavì a dokázali Lankrounu vzdorovat. Utkání dospìlo a do tiebreaku, kde se tìstí pøiklonilo na

stranu Lankrouna a tak i v druhém zápase vyhrál, tentokrát 3:2.
I pøes tyto dvì poráky drí junioøi z Nového Mìsta vynikající 2.
pøíèku pøed Èeskou Tøebovou.
Juniorky:
Dívky neuspìly u vedoucího týmu
tabulky drustva Tøebíèe, kde podlehly v obou utkáních 3:1, 3:0. Dalím soupeøem je ètvrtý tým z tabulky Pelhøimov 18.3. v 10.00 hodin
TVS.
Oddíl volejbalu

ák devátý
na svìtì

První bøeznový víkend se uskuteènilo Mistrovství svìta v zimním triatlonu v italském horském støedisku Flassen, které se nachází nedaleko Mt. Blanku. Závodilo se na trati
7km bìh, 12km bike, 10km lye. Na
startu bylo 50 závodníkù z 24 státù
ètyø kontinentù.Èeskou republiku
reprezentovali novomìstský závodník Jirka ák spolu se svými kolegy Tomáem Dolealem z Náchoda, Pavlem Brýdlem z Hronova a
Pavlem Jindrou z Liberce.
Výsledky: 1. Post (Norsko), 2.
Bauer (Rakousko), 3. Lebroun
(Francie), 4. Doleal, 9. ák, 11.
Brýdl, 15. Jindra.
(IK)

Skvìlá
Lucie Sárová støíbrná medaile

z mistrovství ÈR en
V Praze se 24.2. konalo halové atletické mistrovství. V závodì na
3000m en startovala také èlenka TJ
Nové Mìsto Lucie Sárová a pøekvapila svým výkonem mnohé odborníky. Neustále se drela v popøedí
startovního pole a po velmi rychlém zaèátku si uchovala dostatek sil
na závìreèný fini. V nìm vybojovala støíbrnou medaili ve vynikajícím èase 9:43,62 min. a pøekonala
krajský rekord. Porazila celou øadu
výborných vytrvalkyò a naznaèila
svoje ambice pro dalí závody. Tato
juniorka má reálnou anci splnit limity na ME v Holandku.

Èitìní peøí párou
desinfekce Savem
Uití proívaných dek
a poltáøù s paspulí
velký výbìr sypkovin
pøíjem a výdej zakázek:
Nové Mìsto na Moravì
Obuv Slámovi
Komenského nám. 135
(u obch. ALBERT)
566 616 721
Po - Pá 8.30 - 17.00 hod.
So 8.00 - 11.00 hod.

NOVOMÌSTSKO  vydává mìsto Nové Mìsto na Moravì. Redaktorka: PhDr. Eva
Jaková, redakce a administrace: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Mìsto na
Moravì, telefon 566 650 253, e-mail: zpravodaj@nmnm.cz http://noviny.nmnm.cz.
Tiskne Horácká tiskárna Nové Mìsto na Moravì. Registraèní znaèka OÚ 3714-1491.
Nevyádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Názory autorù pøíspìvkù nejsou vdy
totoné s názory redakce.

