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Jeho Excelence velvyslanec státu Izrael
na novomìstské radnici

Ani pro starostku mìsta není bìné vítat vzácné hosty na radnici
mìsta. Bylo pro mì velkou ctí, e
jsem mohla pøijmout Jeho Excelenci velvyslance státu Izrael, disidentku Jiøinu iklovou a dle mezinárodních kritikù nejvýznamnìjího souèasného èeského pianistu
Radoslava Kvapila. Ti vichni byli
spoleènì s Jiøím Pehe, Janem Sokolem a dalími významnými
osobnostmi úèastníky velmi zajímavých diskusí na téma politika,
obèanská spoleènost a køesan.
Ekumenické setkání s biblí
s nejrùznìjími tématy pravidelnì
organizuje obèanské sdruení
ESBU a jeho souèástí je i hudební
festival Vysoèina. Cílem tìchto setkání je podívat se oèima teologù,
filozofù a umìlcù na problémy ivota v souèasném svìtì.
Do Nového Mìsta na Moravì
v prùbìhu prvního prázdninového týdne pøijídìli vedle filozofù
a teologù vynikající umìlci
z celého svìta. Koncerty se kona-

Na snímku PhDr. ofie Øádkové zleva: Stanislav Marek, Zdeòka Marková, Arie Arazi, Eva Knapp, Jiøina iklová, Radoslav Kvapil
ly v Evangelickém kostele, kde wa Schultze, kterého na klavír donádherná akustika umonila provodila Alice Fiedlerová, i konúèastníkùm setkání a obèanùm cert Radoslava Kvapila.
mìsta proít nevední záitky.
Týdenní program byl zahájen
Zaznìla díla A. Dvoøáka, F. Lisz- vernisáí výstavy keramiky Sleta, F. Schuberta, F. Mendelsona a píi v Horácké galerii. Tato výstamnoha dalích skladatelù. Nad- va pøedstavuje díla slepých výchlo klavírní duo èínských man- tvarníkù, kteøí s hlínou pracují
elù Du Huang a Xiao Hu, bas- zvlátní technikou.
baryton amerického pìvce AndreZdeòka Marková

Kolik stálo mìsto a stát vzdìlávání a péèe o jedno dítì
v novomìstské mateøské kole v letech 2005 a 2006?
Odpovìï na otázku si pøáli znát
èlenové rady mìsta.
I pøesto, e z pøedloených èíselných údajù a dat byly pøedem odpoèítány vekeré pøíjmy, které M
má, tj. pøíjmy ze stravování a poplatky, je za dítì hradí rodièe, tak
z nich vyplývá, e celková suma
výdajù na vzdìlávání na jedno dítì
v M Nové Mìsto na Moravì èinila v roce 2005 nemalou èástku
ve výi 44,3 tis. Kè a v roce 2006
pak èástku ve výi 48 tis. Kè.
V roce 2006 z toho pøipadlo na
výdaje státu, který hradí mzdové prostøedky zamìstnancù M, 24,6 tis. Kè
a na mìsto, které hradí provozní a
investièní výdaje M, èástka ve výi
23,4 tis. Kè. V roce 2005 pak byly
obì èástky nií, stát pøispíval èástkou 24,1 tis. Kè a mìsto èástkou 20,2 tis. Kè. V roce 2006 byly z
pøíspìvku mìsta v celkové výi 23,4
tis. Kè uhrazeny neinvestièní výdaje

na údrbu a opravu budov, elektøinu,
vodu, teplo, sluby... Investièní výdaje rozpoèítané na jedno dítì za rok
dosáhly výe 11 tis. Kè. Konkrétnì
se jednalo o vybudování výtahu pro
bezbariérový pøístup budovy (1429
tis. Kè) a rekonstrukci hygienického
zaøízení (1646 tis. Kè) v M na ulici
Drobného a zateplení a výmìnu oken
(114 tis. Kè) v M na ulici Tyrova.
V roce 2005 byly investièní výdaje
nií. Byla z nich vybudována prádelna a nová brána v areálu koly na
Tyrovì ulici (365 tis. Kè) a dále
z nich byla hrazena rekonstrukce
kolní kuchynì (895 tis. Kè) na Drobného ulici a nákup auta na rozvoz stravy a prádla (641 tis. Kè) Prádelna i
kuchynì slouí vem pracovitím
M.
Pøestoe roèní náklady na jedno
dítì v novomìstské mateøské kole
mají stoupající tendenci, snaí se
mìsto nejenom nadále zlepovat

prostøedí a vybavení pro vzdìlávání dìtí v M, ale i pracovní podmínky pro zamìstnance této koly.
dle materiálu vypracovaného
odborem KCR pro radu mìsta

První kruhový objezd
na ïársku
je v Novém Mìstì
na Moravì
Tøebae jsou kruhové objezdy
ji dlouhou dobu naprostou samozøejmostí a jen minimum sváteèních øidièù dosud ádným
kruháèem neprojelo, je bývalý
okres ïár nad Sázavou oblastí,
ve které se s výstavbou tìchto
dopravních uzlù dosud pøíli nepoèítalo. Je to ponìkud pøekvapivé, ale první kruhový objezd na
celém ïársku byl postaven v
Novém Mìstì na Moravì. Do
zkuebního provozu byl uveden
3. èervence. S jeho výstavbou se
zapoèalo koncem roku 2006 a po
nìkolikamìsíèní zimní pøestávce
pokraèovalo od letoního dubna.
Automobilistùm ji kruhový objezd plnì slouí.
Investice na vlastní kruhový
objezd èinila 22,25 mil. Kè a byla
financována ze Státního fondu
dopravní infrastruktury. Investorem pøeváné èásti stavebních
objektù je Øeditelství silnic a
dálnic ÈR, mìsto Nové Mìsto na
Moravì se na výstavbì podílí
èástkou pøes 2 mil. Kè. Navíc
jetì v tomto roce plánuje mìsto
zhotovit lávku pro pìí pøes potok Bezdìèku, která bude na kruhový objezd bezprostøednì navazovat a významným zpùsobem
pøispìje k bezpeènosti chodcù v
této èásti mìsta.
EJ

1. základní kola chystá
elektronický zabezpeèovací systém
Nezvaní návtìvníci ve kolních
atnách  známý problém. Monou
obranou proti nim jsou elektronic-

Oprava fasády radnice
V minulých týdnech si obèané
mohli povimnout leení u objektu
radnice. Stavební firma, která
realizovala rekonstrukci objektu
pøed ètyømi roky, zde provádìla
opravu fasády, konkrétnì výmìnu
ozdobných bosáí. Oprava byla
realizována v rámci záruèní lhùty
a vekeré náklady s tím spojené
hradila stavební firma.
MH

ké zabezpeèovací systémy budov.
V N. Mìstì je elektronický zabezpeèovací systém ji instalován
v 2. Z a v záøí by mìl být sputìn
i v 1. Z na Vratislavovì námìstí.
Z celkových poøizovacích nákladù
206 tis. Kè bude 50 tis. Kè hrazeno
pøíspìvkem z kraje Vysoèina. EJ

Pouový jarmark
pátek 17. srpna,
Vratislavovo námìstí
od 15 hod. dechová hudba
Slavkovìnka
(pøed Horáckou galerií)
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29. 6.
2. 7.
3. 7.
4. 7.
4. 7.
4. 7.
5. 7.
5. 7.
10. 7.
18. 7.
20. 7.

Narození

Daniel Rundtuk
Vanesa Kloudová
Anna Krejèí
Anna Dvoøáková
David edý
Nina inclová
Adéla Hudcová
Jan Pochop
Adam Straka
Karel ilhánek
imon Neèas

Sòatek

7. èervence
Martina Sedláèková
Petr Dostál
Hana Kabrhelová
Milan Dvoøák
Petra Pinkavová
Luká Vrána
14. èervence
Monika Plocková
Michal vaøíèek
Eva Pelánová
Jaroslav Marálek
Petra Janù
Ladislav Mièka
28. èervence
Lenka Buchtová
Richard Tomáek
28. 6.
29. 6.
12. 7.
12. 7.
17. 7.
19. 7.
19. 7.
21. 7.
23. 7.

Úmrtí

Michal Groh
Vìra Èerná
Jarmila Hemzová
Jaroslav Svoboda
Danuka Lukáová
Zdenìk Kadlec
Otilie Kutilová
Eduard Zobaè
Frantiek Kopecký

Horácké muzeum Vás zve

2. 8. Josefa Havlíková 90 let
4. 8. Josef Janèek
80 let
6. 8. Ladislav Bro
80 let
14. 8. Vlastislava Librová 75 let
25. 8. Josef Petr
86 let
26. 8. Josef Stanìk
75 let
27. 8. Rùena Mrázková 87 let
27. 8. Viktor Bene
87 let
30. 8. Rùena Vojancová 97 let
Vem jubilantùm blahopøejeme!

A do 2. záøí si mùete v hlavním sále Horáckého muzea prohlédnout
výstavu Bojová technika 20. století  modely 1/35.
V 10 vitrínách je rozmístìno celkem 170 modelù a 6 diorám, které
vytvoøilo 11 modeláøù nejen ze ïárského okresu, ale i z Tøebíèe.
Ve velkých klipech najdete èlánky z odborného modeláøského èasopisu Novinky MMP, které dokumentují tvorbu modelù, informují o modeláøských soutìích a výstavách a pøedstavují také historickou i souèasnou bojovou techniku.
Výstavu doplòují èernobílé fotografie zachycující kvìten 1945 v naem mìstì  zejména pak shromádìnou váleènou koøist.
Nechybí samozøejmì ani texty seznamující návtìvníky se struènou
historií tohoto zajímavého a trpìlivost vyadujícího koníèka.

Z významných
výroèí
2. 8. 1852 se ve Støítei u Valaského Meziøíèí narodil Josef Dobe,
senior èeskobratrské církve evangelické, za jeho pùsobení v N. Mìstì byl
postaven evang. kostel, zøízen pomník
J.A.Komenského. (zemøel 10. 3.1930
v Novém Mìstì na Moravì)
13. 8. 1882 se v Nové Vsi narodil
Frantiek Trnka, S profesor, spisovatel, pøekladatel; autor vydání Novomìstských kronik (zemøel 9. 7. 1944)
27. 8. 1882 se v Kelèi narodil Jaroslav Køièka, skladatel, dirigent,
prof. praské konzervatoøe, (zemøel
23. 1. 1969 v Praze)

Kniha Trojan
(1934)
(1929)
(1928)
(1929)
(1930)
(1913)
(1914)
(1945)
(1937)

LETNÍ DÍLNY 2007
do 31. srpna
Horácká galerie
Vkládaný patchwork
Pøebývají Vám doma kousky
látek? Pøineste si je k nám,
spoleènì vytvoøíme dekorace
pro vá domov.
Nafukovací barvy
Malé i velké jistì dokáe
nadchnout práce s nafukovacími
barvami. Nakreslený obrázek
se díky jednoduchému kouzlu
stane plastickým. S sebou si
pøineste látku
nebo trièko jakékoliv barvy.
Je nutné se pøedem pøihlásit!
Blií informace a pøihláky:
Výtvarná dílna HG
Tel.: 566 654 216, 566 654 225
E-mail:
eva.buchtova@hg.nmnm.cz
Cena dílny (90 min.):
50 Kè / osoba
25 Kè / èlen GK
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Jubilanti

nabízí:
Bohuslav Trojan: Nic jako by se
nestalo  Pátá autorova publikace
obsahuje pìtici pøíbìhù o lásce, které
dávají nahlednout do citového svìta dneních lidí obklopených svody
konzumní spoleènosti. Hlavní roli
hraje hledání èehosi krásného, co se
skrývá v lidských srdcích.

Vem obèanùm narozeným v roce 1957
Spoleèenská komise mìstské
rady v Novém Mìstì na Moravì
pøipravuje i v letoním roce tradièní setkání rodákù a pøátel mìsta,
kteøí v roce 2007 oslaví své padesáté narozeniny.
Jak je patrno z názvu akce, zváni jsou nejen ti, kteøí se v Novém
Mìstì narodili, ale i ti, kteøí zde
chodili do koly, a i ti, kteøí se sem
pozdìji pøistìhovali a jsou dnes
obèany N. Mìsta.
Zákon o utajování osobních údajù nedovoluje získávat adresy roSenátor Novotný
jede za obèany
Výjezdní konzultaèní hodiny
senátora Josefa Novotného se
uskuteèní v pondìlí 6. srpna od
13:30 do 15:00 hodin na radnici
v Novém Mìstì na Moravì.

dákù bez jejich souhlasu. Nìkteøí
poskytli své adresy bývalým spoluákùm, kteøí organizují setkání
tøíd. O mnohých vak není mono
informace získat.
Obracíme se proto na vechny
obèany mìsta s prosbou. Pokud víte
o svých známých a pøíbuzných, kteøí nebydlí v naem mìstì, pøedejte,
prosím, jejich adresu do podatelny
radnice (k rukám Ing. Jany Bartoové, tajemnice komise).
Souèasnì prosíme vechny padesátníky ijící v Novém Mìstì, aby
toto nae oznámení pøijali jako ofi-

ciální pozvánku na toto setkání.
Letos se sejdeme 27. øíjna v 10
hodin v mìstském kulturním domì.
Narozeným v podzimních mìsících, kteøí mají vìtinu spoluákù
narozených a v roce 1958, doporuèujeme, aby se bez obav zúèastnili jak letoního setkání, tak toho
budoucího.
Tìíme se, e nae pozvání pøijmete, a dìkujeme za pochopení,
e vás nemùeme pozvat osobnì.
za spoleèenskou komisi
Marcela Krupicová,
pøedsedkynì

Zdravotnické zaøízení ZUBNÍ PÉÈE - MUDr. Koneèný, ïárská
73, Nové Mìsto na Moravì, telefon 566618060, pøijme nové pacienty
k zaregistrování. Pacienti, kteøí v naem zaøízení byli oetøování
panem MUDr. Janem mídkem a chtìjí po jeho odchodu zùstat pro
oetøování zubù v naem zaøízení, prosíme, aby se urychlenì pøihlásili
k novým registracím. Dìkujeme.

Nová Mìsta Evropy
Spoleèenství, jeho souèástí jsou
pøevánì Nová Mìsta na území
Nìmecka a Rakouska, ale i Nové
Mìsto na Moravì, Nové Mìsto
nad Metují a Nové Mìsto nad
Váhom, poøádá pravidelná setkání jednou roènì. Hostitelských
povinností v poèátku èervna se

Kino

3. pá ve 20 h.
Zápisky o skandálu
VB/USA 2006, psychologický,
èeské titulky, 92 min, premiéra, od
15 let, 60 Kè - Drama o samotì,
touze a nerovnomìrném pøátelství.
4. so ve 20 h.
Jednotka pøíli rychlého nasazení
USA/VB/Francie 2007, komedie,
èeské titulky, 121 min, premiéra,
od 15 let, 60 Kè - Hodnì britská,
hodnì èerná a také hodnì akèní
komedie o snaivém policistovi
8. st ve 20 h.
Edith Piaf
Francie/VB/ÈR 2007, ivotopisný
hudební, èeské titulky, 140 min,
premiéra, od 15 let, 70 Kè - Biografická strhující pocta ikonì francouzského ansonu.
10. pá ve 20 h., 11. so ve 20 h.
Vratné lahve
ÈR 2007, smutná komedie, 103
min, pøístupný, 70 Kè - Komedie
o louèení, vítání a jiných pìkných
manelských chvilkách
15. st ve 20 h.
Spider-Man 3
USA 2007, dobrodruný/akèní,
èeský dabing, 140 min, pøístupný,
70 Kè - Nové dobrodruství pavouèího mue.
17. pá ve 20 h.
Warholka
USA 2006, ivotopisný, èeské titulky, 90 min, premiéra, od 15 let,
65 Kè - Skuteèný pøíbìh dívky,
která byla múzou Andyho Warhola i Boba Dylana
18. so ve 20 h.
Pøedtucha
USA/VB 2007, thriller, èeské titulky, 93 min, od 12 let, 60 Kè 
ivot oddané manelky je perfektní do chvíle, kdy dostane zprávu,
e její mu zemøel pøi nehodì...
21. út v 18 h., 22. st v 17 h. a 20 h.
Harry Potter a Fénixùv øád
VB/USA 2007, dobrodruný fantastický, èeský dabing, 139 min,
premiéra pøístupný - Dokáe tajný øád zachránit kouzelnický svìt?
24. pá ve 20 h., 25. so ve 20 h.
Smrtonosná past 4.0
USA 2007, akèní thriller, èeské
titulky, 128 min, premiéra, od 12
let, 65 Kè - Ètvrté pokraèování
mimoøádnì úspìné série.

vdy ujme nìkteré z mìst bez ohledu na jejich velikost.
V letoním roce se setkání uskuteènilo na severu Nìmecka, nedaleko Hamburku, kde na bøehu moøe
leí kouzelné estitisícové mìsteèko Neustat in Holstein. Celý víkend
provázela toto setkání pro mì pøekvapivì pøátelská atmosféra. Setkáním ilo celé mìsto, jeho obèané,
spolky a nejrùznìjí organizace. Pøi
slavnostním zahájení se krátce
pøedstavovala vechna mìsta a jejich delegace se symboly svých
mìst. Pøi spoleèenské veèeøi pro
800 úèastníkù vlály v prostoru
vechny vlajky. Ulice zaplnily nejen místní obyvatelé, ale i stovky
úèastníkù dalích Nových Mìst
Evropy. Mnozí obèané napøíè mìsty programovì natìvují Nová Mìsta na svých cestách na dovolenou.
Souèástí programu je vdy pracovní setkání starostù, na kterém se øeí
bìné záleitosti sdruení. Schvaluje se rozpoèet, finanèní zajitìní

setkání a samozøejmì i organizace a
pøíprava dalích roèníkù. Pøítí rok
bude hostitelským mìstem malé
Rakouské mìsteèko Neustat a. d.
Donau, vzdálené od Nového Mìsta
na Moravì necelých 300 km. Letos
bylo pøijato do spoleèenství i polské Nowe Miasto Lubawskie, jeho
starostka projevila zájem o spolupráci s Novým Mìstem na Moravì.

Byla jsem na tomto setkání poprvé. A moná proto mì pøekvapilo,
e se vichni tìí do Nového Mìsta
na Moravì v roce 2010. Vichni také
uctili minutou ticha památku bývalého starosty Josefa Sokolíèka.
Pokud byste nìkdy mìli na sever
Nìmecka cestu, Neustat in Holstein
jistì nezklame ani nejnároènìjího
turistu.
Zdeòka Marková

Obèané Studnic si letos pøipomínají dvì významné události
Jednou z nich je 660. výroèí první písemné zmínky o existenci vesnice, druhou pak 110. výroèí zaloení Sboru dobrovolných hasièù.
Nejvýe poloená obec Èeskomoravské vysoèiny, její okolí bylo zaøazeno Mezinárodní unií do vý-

Horácká galerie
Jiøí Kodym - døevoøezy (do 2. záøí)
Alois Mikulka - obrazy (do 9. záøí)
Antonín Èalkovský - obrazy (do
30. záøí)
Zdenìk Macháèek - sochy (do
30. záøí)

Výstava králíkù

ZO ÈSCH Nové Mìsto na Moravì poøádá tradièní chovatelskou výstavu v chovatelském
areálu za nádraím ÈD. Z dùvodu veterinárních opatøení budou
letos vystaveni pouze králíci.
Monost nákupu a vyuití burzy
ke koupi a prodeji drobných savcù.
18. - 19. srpna
v sobotu 13 - 18 hod
v nedìli 8 - 16 hod

zkumného projektu Èlovìk a biosféra, by pøipomenutím obou výroèí a jejich oslavami ráda upozornila na své historické odkazy a zviditelnila své postavení na Novomìstsku, kde bývá posledním útoèitìm lyaøù v zimním období. K
tomu má pøispìt i pøipravená publikace Studnice  støípky z historie.
Oslavy jsou pøíleitostí upozornit, e
i malièká vesnice je dùleitou souèástí kraje a nemìla by se ztratit v
bìhu èasu.
Zátitu nad oslavou pøevzala starostka Nového Mìsta na Moravì
Zdeòka Marková, spoluorganizátorem je Èeský rozhlas Region
87,9 se sídlem v Jihlavì.

Vlastní vzpomínkové oslavy
spojené se setkáním rodákù a pøátel naeho kraje se uskuteèní v sobotu 4. srpna. Od 14 hod. je pøipravena ukázka hasicí techniky
sboru, od 15,30 hod. pak zahájení oslav vítáním hasièských sborù, rodákù a hostù. Po oficiální
èásti se od hasièské zbrojnice na
návsi pøesunou úèastníci na výletitì Obùrka u Medlovské hájovny. Oslavy zde budou pokraèovat
taneèní zábavou s kapelou Zuberská estka.
Srdeènì zveme vechny pøátele
naeho krásného kraje a vesnice k
úèasti na oslavách.
výbor SDH Studnice

tel./fax: 566 615 270

NA KOLU JSME PØIPRAVENI. A CO VY?
Kompletnì vybavíme PRVÒÁÈKY.
Velký výbìr AKTOVEK a BATOHÙ
PENÁLY, ETUJE, KUFØÍKY  300 DRUHÙ

DÁRKYHOBBYART

Dennì nové zboí + NOVINKY.

Vratislavovo nám. 13
Bradyho dùm

ZKUSTE TO JETÌ BEZ FRONTY.
Celý srpen za nákup nad 200 Kè DÁRKY.
Bonbóny, balónky a drobnosti ZDARMA.

Potøeby pro výtvarné kutilství
- hedvábí, sklo, barvy, lepidla,
laky, hmoty, hlíny, korálky, drátky
Komponenty ke perkùm,
zvonkohrám, dekoracím
Inspiraèní literatura

„Ná obchod je pøeplnìn zboím
Pøesvìdète se o NÍZKÝCH CENÁCH.
V prodeji HRAÈKY K VODÌ.
3

Novomìstská teplárenská sníila cenu tepla

K 1. èervenci byla mezi Novomìstskou teplárenskou a.s. a Novomìstskou správou budov podepsána smlouva o cenì tepla na 2.
pololetí letoního roku.
Oproti pøedchozímu pololetí se
cena sniuje o 22 Kè/GJ  z 432
Kè/GJ na 410 Kè/GJ.
Vyjednávání o cenì tepla se za
mìsto N. Mìsto zúèastnili místostarosta Stanislav Marek, jednatel NSB
Ing. Èerný a zástupci novomìstského Sdruení na ochranu nájemníkù.
Sníení cena tepla by mìlo nájemníkùm v bytech 2+1 pøinést pùlroèní
úsporu asi 1000 Kè, významné budou i úspory ve velkých budovách
(koly, kulturní dùm)  budou se
pohybovat kolem 30 tis. Kè.
Jak sdìlila starostka mìsta,
úspìch jednání lze spatøovat ze-

jména ve vzájemné názorové podpoøe mezi mìstem a SON. Dùleitá byla i jednání s Bjornem Bergessenem, jeho forma COGEN
A.S. je vìtinovým vlastníkem
NMP. Zde byly pøedány informa-

Výpovìdi i exekuce
Souèasné zákony umoòují
majitelùm nemovitostí snadnìjí vypoøádání se s nájemníky,
kteøí neplní své povinnosti. Výpovìï z bytu je mono dát ji
po tøech mìsících neplacení nájemného. Rada mìsta vyuila
této monosti a potvrdila dne
23. èervence ètyøi výpovìdi z
mìstských bytù, pøedtím na konci kvìtna potvrdila pìt výpovìdí.

Strategický rozvojový dokument
Nové Mìsto na Moravì dosud
Strategický rozvojový dokument
(jinými slovy vizi o dlouhodobém
rozvoji mìsta) nemá. Nejen souèasní radní, u i jejich pøedchùdci
v minulých volebních obdobích
zjiují a zjitovali, e bez podobného plánu se nìkterá rozhodnutí
nedìlají snadno.
Rada mìsta na svém 16. jednání
dne 23. èervence rozhodla zahájit
pøípravy komplexního strategického plánu rozvoje mìsta.
Dokument se bude týkat vech
oblastí ivota mìsta. První podklady pøipraví na základì demografických dat, geografických,
ekonomických a dalích podkladù odborníci. V urèité fázi budou
návrhy veøejnì konzultovány s
obèany mìsta a na základì pøipomínek upraveny. A v koneèné
fázi, pravdìpodobnì v roce 2009,
budou pøedloeny ke schválení
zastupitelùm mìsta.
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ce o stavebních plánech mìsta 
Regecentrum, Dùm jistoty. Pøi
vhodné cenové strategii získá Novomìstská teplárenská v budovaných zaøízeních dalí výzmanmé
odbìratele tepla.

Schválený strategický dokument by
mìl obsahovat dlouhodobou vizi, mìl
by platit po více budoucích volebních
období, ovem nemìl by být závazný a nemìnný. V dílèích èástech se
pøedpokládá, e vývoj spoleènosti a
poadavky obèanù budou pøináet
nové pohledy, názory a podnìty.

O èervnové exekuci z bytu na
Hornické ulici rozhodl soud.
Vypovídání nájemních smluv je
tvrdé opatøení, ale ani sociálnì slabí nájemníci by se nemìli hned
obávat nejhorího, protoe koneèné rozhodnutí mùe odvrátit
smlouva o splátkách. Je vak tøeba jednat rychle a o monost sestavení splátkového kalendáøe poádat ihned po prvních informacích o neplacení. Ty se nájemníci
zpravidla dozvídají prostøednictvím SIPO i od NSB.

Èí je silnice
spojující Vlachovice
a Rokytno?

Silnice je ve velmi patném stavu a
nutnì je tøeba ji opravit. Jene  hledá se její majitel. Hledá se bezúspìnì, silnice snad opravdu nikomu nepatøí. Vedení Nového Mìsta si je dobøe vìdomo, e tento stav nemùe dále
pokraèovat a na silnici, vyuívané
mimo jiné hojnì cyklisty, ji nesmí
hrozit újma materiální, nato zdravotní. Mìsttí úøedníci zaèínají zjiovat dotaèní monosti v pøípadì zahrnutí silnice do sítì cyklotras a propoèítávají vekeré náklady spojené s
opravou a údrbou.
Oèekává se i reakce zemìdìlské
spoleènosti, její tìké zemìdìlské
stroje mají na souèasném stavu svùj
podíl. Pokud by mìsto silnici získalo a opravy financovalo pouze
samo, pravdìpodobnì by na ní dalí
provoz tìkých vozidel omezilo.

Parkovací místa na Mírové ulici

V letoním roce bude na Drobného ulici upravena plocha pro parkování 47 osobních vozù. Obdobnì,
tedy zruením èásti dosavadních
chodníkù a zásahem do zelenì, by
se mìlo v pøípadì schválení zastu-

pitelstvem mìsta v pøítím roce pokraèovat na ulici Mírové. Rada mìsta vybírala ze tøí návrhù. Liily se
poètem parkovacích stání (42, 56 a
66) a pochopitelnì i cenou. Radní
se velkoryse pøiklonili k dalímu
propracování návrhu se 66 parkovacími místy a s náklady odhadovanými na 5,2 mil. Kè. K rozhodnutí
je vedl jak rostoucí poèet aut, tak i
fakt, e návrh pamatuje i na chodce
a poèítá s chodníky se zámkovou
dlabou. A také je moné a nìkdy i
výhodné rozdìlit vìtí investièní
akci do etap, zatímco roziøování
pùvodnì malé investice je administrativnì a èasovì nároènìjí.
Pøináíme pohled na schválený
návrh a snímek ulice z dneních dnù.
Je vidìt, e po chodnících, které se
zmìní v parkovací místa, u stejnì
chodci dávno chodit nemohou.
Informace k textùm na této stranì poskytli Zdeòka Marková a
Stanislav Marek.
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Støední odborná kola
Nové Mìsto na Moravì

V posledních letech dolo k výrazným zmìnám ve vzdìlávání, co
zasáhlo i do kolství v naem mìstì. Na základì sníení poètu narozených dìtí pøistoupil Krajský úøad
ke sluèování nìkterých organizací. Z IS dopravy a zasilatelství
Jimramov, SO Nové Mìsto na
Moravì a SOU lesnického Petrovice vznikla velká SO. V souèasné dobì nabízí studijní - maturitní
obory (Obchodnì podnikatelská
èinnost, Management dopravy, pot
a telekomunikací, Operátor provozu a ekonomiky dopravy, Operátor
døevaøské výroby), tøíleté uèební
obory (Instalatér, Truhláø, Zedník,
Malíø, Mechanizátor lesní výroby,
Mechanik opraváø, eleznièáø a
Krejèí) a nástavbové studium denní (Podnikání) i dálkové (Podnikání, Dopravní provoz). Studium
zkvalitòujeme i moností výuky
myslivnosti, autokoly, sváøeèského kurzu èi rekvalifikace v oborech
døevorubec a sváøeè.
V oblasti cizích jazykù v letech
2002  2005 probíhal mezinárodní
projekt Motivace ákù  motivace
uèitelù v rámci programù EU Sokrates  Comenius, kterého se zúèasnila ÈR, Nìmecko, Anglie, Lotysko
a Itálie. Od roku 2005 spolupracujeme s nìmeckou støední kolou Holstenwall z Hamburku , kde jsme se v
roce 2006 úèastnili trojstranného projektu Workshop  Hamburk.

PEDIKÚRA

Trápí Vás otlaky, kuøí oka nebo
zarùstající nehty?
Pøijïte na pedikúru.
Vae unavené nohy to ocení!
Jitka Petrová, Radnická 879,
Nové Mìsto na Moravì,
mobil 605 403 393

V záøí budeme hostitelskou institucí projektu i my. U Národní
agentury pro evropské vzdìlávací
programy  program Comenius
jsme podali ádost o hostitelskou
instituci, proto by u nás mìl v pøítím kolním roce pùsobit cizojazyèný asistent, co je veliká motivace pro výuku cizích jazykù. Pro
studenty poøádáme poznávací zájezdy do nìmecky a anglicky mluvících zemí. Navtívili jsme výcarsko, Anglii, Rakousko a Vídeò.
Kadý rok se øada naich studentù úèastní rùzných soutìí, napø.
celostátní soutìe truhláøù, organizované pøi stavebních veletrzích
v Brnì, vìdomostní olympiády instalatérù, ve které nejlepí postoupili a do celostátního kola, kde
patøili k nejúspìnìjím. áci z
uèebního oboru Mechanizátor lesní výroby se kadoroènì úèastní
soutìe Døevorubec  junior.
V poslední dobì jsme mìli i nìkolik sportovních úspìchù. V atletice
jsme získali medaile z mistrovství ÈR
dorostu a juniorù a z toho 3x titul
mistra ÈR v bìhu na 800m, v republikovém finále S v pøespolním bìhu
5. místo, medaile na mistrovství ÈR
v klasickém lyování a v souèasné
dobì u nás studuje mistr ÈR.
Pravidelnì zde probíhají olympiády z èeského jazyka, matematiky, zemìpisu a konverzaèní soutì v cizích jazycích, z nich nejúspìnìjí postupují do vyích kol.
Kadoroènì se úèastníme soutìí
a státních zkouek z kanceláøského
psaní na klávesnici. Jsou dobrovolné, pøesto je o nì velký zájem.
V záøí tomu bude u 20 let, co
byl poloen základní kámen ke
stavbì nové moderní budovy naí
støední koly. Jak ten èas letí...
kolektiv zamìstnancù SO

NKZ - Horácké muzeum, Horácké sdruení lidových øemesel kraje Vysoèina
a Èeský svaz vèelaøù ZO Nové Mìsto na Moravì
Vás zvou na

MEDOVÁNÍ aneb sladké zakonèení léta

Pátek 31. srpna od 10 do 16 hod. pøed Horáckým muzeem
Mùete se tìit na med, rùzné produkty z medu, výrobky voskaøù,
keramiku... Ve 14 hod. v rámci akce vystoupí skupina TATA BAND
Josefa Kuèery. Vstup volný

PRODEJNA U VEINLICHÙ

ïárská 41
Nové Mìsto na Moravì
Rozíøený výbìr
BYTOVÝ TEXTIL (záclony, závìsy, doplòky)
SPODNÍ PRÁDLO (pánské, dámské, pyama, pro kojící)
Výprodej
ODÌVNÍ METRÁ
Nápoje
ALKO, NEALKO, SUDOVÉ PIVO

Oznámení o disponování
s majetkem

Mìsto Nové Mìsto na Moravì oznamuje obèanùm v souladu
s ustanovením zákona è.128/2000., o obcích ve znìní pozdìjích pøedpisù svùj zámìr pøi disponování s nemovitým majetkem mìsta  obce,
a to v tomto rozsahu a za tìchto podmínek:
1. Specifikace majetku: Mìsto Nové Mìsto na Moravì nabízí
k odprodeji ze svého majetku stavební parcelu za úèelem výstavby
rodinného domu, a to p.è. 3421/30 o výmìøe 624 m2 v k.ú. Nové
Mìsto na Moravì (lokalita Holubka, ul. Èapkova).
2. Podmínky pro dispozici s majetkem: Minimální nabídka kupní
ceny je 450 Kè/m2 s tím, e uchazeèi o tuto stavební parcelu
mohou v termínu do 17. 8. 2007, 14 hod., na podatelnu Mìstského úøadu v Novém Mìstì na Moravì nabídnout ve svých ádostech (v uzavøené obálce oznaèené Holubka  neotvírat a
s uvedením svého jména a adresy z druhé strany obálky) návrh
své kupní ceny. Parcela bude odprodána uchazeèi s nejvyí
cenovou nabídkou kupní ceny.
Vybraný uchazeè bude rovnì povinen do 5 let od podpisu kupní
smlouvy oznámit stavebnímu úøadu zámìr zapoèít s uíváním stavby (kolaudace). Dále bude v kupní smlouvì zøízeno pøedkupní právo pro mìsto do doby oznámení zámìru zapoèít s uíváním stavby
a kupujícímu bude pøefakturována daò z pøevodu nemovitostí.
3. Cena: min. 450 Kè/m2
1. Specifikace majetku: Mìsto Nové Mìsto na Moravì nabízí
k odprodeji ze svého majetku 11 stavebních parcel o výmìrách od
976 m2 do 1143 m2, vèetnì pøípojek vodovodu, kanalizace a
pøípojkových skøíní plynovodu a elektro v k.ú. Nové Mìsto na
Moravì, a to za úèelem výstavby rodinných domù (lokalita
Brokùv kopec, ulice Polní).
2. Podmínky pro dispozici s majetkem:
- kadý zájemce o stavební parcelu pøedloí písemnou ádost o úèast
ve výbìru parcely (bez konkrétního urèení èísla parcely)
- rozdìlování parcel bude provedeno losováním ze vech adatelù
- vybraný uchazeè bude povinen do 5 let od kolaudaèního souhlasu
inenýrských sítí oznámit stavebnímu úøadu zámìr zapoèít s uíváním
stavby (kolaudace)
- v kupní smlouvì bude zøízeno pøedkupní právo pro mìsto do doby
oznámení zámìru zapoèít s uíváním stavby a kupujícímu bude pøefakturována daò z pøevodu nemovitostí.
3. Cena: 750 Kè/m2
adatelé o stavební parcely mohou své ádosti zasílat v uzavøené obálce
oznaèené Brokùv kopec  neotvírat (z druhé strany obálky s uvedením
jména, bydlitì a tel. kontaktu adatele), v termínu do 17. 8. 2007, 14
hod. na podatelnu Mìstského úøadu v Novém Mìstì na Moravì.
Blií informace o dispozici se shora uvedeným majetkem získáte na
Mìstském úøadì v Novém Mìstì na Moravì, odbor investic a správy
majetku, tel. 566 650 223, Ing. T. Vinklerová.

Nový ceník inzerce

Redakce Novomìstska mìní ceník inzerce.
Od 1. záøí 2007 budou platit sazby:
15 Kè/cm2 pro místní podnikatele
20 Kè/cm2 pro ostatní
sleva 10 % v pøípadì 3. a dalího opakování stejného inzerátu

Stomatologická pohotovostní sluba

Oetøení je poskytováno v dobì od 8 do 12 hod.
4. 8. MUDr. Dvoøák, V. Losenice, MUDr. Janouková, V. Meziøíèí, 5.
8. MUDr. Dvoøáková, NM, MUDr. Èumplová, Bystøice, 11. 8. MUDr.
Chytrá, NM, MUDr. Vránová, Bystøice, 12. 8. MUDr. Chytrý, Svratka, MUDr. Koutková, poliklinika ZR, 18. 8. MUDr. Grénarová, ÏAS
ZR, MUDr. Chytrý, Svratka, 19. 8. MUDr. tìrbová, poliklinika ZR,
MUDr. Zrieka, V. Bíte, 25. 8. MUDr. Janouek, Mìøín, MUDr. Kozák, Bystøice, 26. 8. MUDr. Matonoha, Jimramov, MUDr. Semerádová, Palachova 35 ZR. Sledujte stránky www.i-zdarsko.cz (lékaøská
pohotovost, lékárenská sluba...)
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INZERCE

l Prodám nábytek: rozkládací
oválný stùl z masivního døeva,
vyroben cca 1950, délka rozloeného stolu 180 cm, stojí na
ètyøhranné podstavné noze. Barva tmavì hnìdá, povrchová
úprava moná, není nutná.
Vhodný do vìtího prostoru,
galerie apod. Dále sestavu skøíò
+ prádelník - stáøí cca 60 let,
masivní døevo + letìná dýha s
kresbou døeva, barva svìtle hnìdookrová, - skøíò tøídílná, rozkládací s horní policí + 1 køídlem s odstranitelnými polièkami, výka 183 cm, délka 187
cm, hloubka 56 cm. Dále prádelník - výka - 130 cm, íøka
125 cm, hloubka 56 cm. V prádelníku vestavìná uzavírací
schránka + horní police s pøepákami na mení kusy prádla.
Ve zachovalé, vhodné na chalupu èi do klasicky vybaveného
bytu. Cena levnì - dohodou.
Tel. è. 728 331 210
l Obraz od J. Jambora, O. Blaíèka, nejlépe zimní krajinu koupí
sbìratel. Èestné jednání, platba
hotovì. Tel: 777757500
l Daruji zachovalou válendu s
úloným prostorem, za odvoz, tel.
723 686 547
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l Vymìním mìstský byt 2+1
56m2 za jakýkoliv mení. Ponechám èásteènì zaøízený + monost
pøenechání pevné linky a internetu. Tel.: 607571511
l Prodám nepokozený nábytek.
Knihovnu, sekretáø, skøíò (letìná
bøíza) za 3 tis. Kè. Kuchyòskou
linku. Pøidám rùzné polièky (napø.
na koøenky atd.). Stìhování. tel.
604 778 878
l Hledáme nový domov pro koátka, tel. 776 298 400
l Prodám obývací stìnu, pìknou,
vý. 2,2 m, délka 4 m, oøech. Levnì, stìhování. tel. 774 182 622
l Prodám dvì jednolùkové celosmrkové postele v dobrém stavu
vèetnì rotu a matrací. Mono koupit jednotlivé postele, ale vdy vè.
matrace. Na matraci jetì 5 let záruka, doklad pøedám. Postel je mono
rozloit a transportovat. Dobrá cena.
V NM ke shlédnutí nebo foto emailem. Tel.: 602 562 560
l Koupím byt 2+1 nebo 2+kk, 2+0
(v os. vlast. nebo drust.), platba v
hotovosti, tel. 566 662 256
l Autosedaèka 9-36 kg, nová norma EU, úpnì nová, nast. výky
ramenních pásù, 5bodové pásy,
modrá, za cenu 1.690 Kè. tel.
731866862

Novomìsttí hasièi pracovnì i slavnostnì

V mìsíci kvìtnu vyjela zásahová
jednotka sboru dobrovolných hasièù celkem k jedenácti mimoøádným událostem. Z toho bylo est
technických pomocí, jeden poár,
dvì dopravní nehody, jedno provìøovací cvièení na sklad firmy Sporten a jedenkrát se jednalo o záchranu zvíøete v obci Slavkovice.
První událost mìsíce èervna se
stala dne 6. 6. Jednalo se o poár
suièky v prostorech firmy Juki na
ulici Petrovická. Poár byl uhaen
zamìstnankyní za pomoci prákového hasicího pøístroje. Jednotka
provedla kontrolu místa události a
odvìtrání silnì zakouøených prostor pomocí pøetlakového ventilátoru. Nedodrováním bezpeènosti
práce pøi tìbì døeva dolo
v pondìlí 11. 6. k pádu stromu na
lesního dìlníka pracujícího v lese
nedaleko obce Rokytno. Starí mu
byl vyprotìn za pomoci motorové pily a pøedán z tìkým zranìním do péèe lékaøi rychlé záchranné sluby. V tento den byl jednotce poplach vyhláen jetì dvakrát,

v obou pøípadech se jednalo o likvidaci obtíného hmyzu. Jednak
u dìtského høitì na ulici Mírová a
v druhém pøípadì v obci Snìné.
13. 6. dolo k úniku oleje z motoru
osobního automobilu na ul. Hornická. Olejová skvrna byla zasypána
sorbentem a odstranìna. 15. 6. dalí likvidace obtíného hmyzu na
autobusovém nádraí v Novém
Mìstì na Moravì. K poáru dráního domku v katastru Nového
Mìsta na Moravì dolo 26. 6. Zpùsobili ho samozvaní nájemníci, kteøí zapálili staré obleèení a matrace.
Poár byl likvidován jedním vysokotlakým proudem. Siréna 28. 6.
oznámila poár léèebny Buchtùv
kopec v obci Snìné. Po pøíjezdu
na místo události bylo zjitìno, e
se jedná o provìøovací cvièení.
Cvièení se zúèastnilo 8 hasièských
sborù, celkem 63 hasièù a 11 poárních automobilù. 29. 6. dolo
k poáru døevìného sloupu elektrického vedení v obci Tøi Studnì.
Na sloupu dolo k utrení izolátoru a následnému poáru z dùvodu

V nedìli 1. èervence se ve Slavkovicích konaly oslavy 115. výroèí
zaloení sboru dobrovolných hasièù. Za dlouhodobou aktivitu a dobrou práci získali slavkoviètí hasièi od Sdruení hasièù Èech, Moravy a
Slezska nejvyí moné vyznamenání, èestný prapor. Tímto ocenìním
se Slavkoviètí mohou pochlubit jako druzí v novomìstském okrsku,
novomìstský sbor získal podobný prapor v roce 1979. Oslav se zúèastnilo pøes 160 hasièù z blízkého okolí, mezi významnými hosty byl i
èlen výkonného výboru ústøedí Jan Slámeèka.
Zásluný øád èeského hasièstva  to je zcela nový øád, který bude
udìlován zcela výjimeènì za podporu rozvoje dobrovolného hasièstva.
Poprvé byl tento øád (s èíslem 001) udìlen JUDr. Miroslavu Øepiskému z SDH Olená. Dnes ji 83letý hasièský veterán, døíve pùsobící ve
Frýdku-Místku, Ostravì a Praze, získal toto významné ocenìní za celoivotní práci.

zkratu elektrického proudu. Dne
30. 6. jednotka vyjídìla ke dvìma událostem. V ranních hodinách
dolo k dopravní nehodì osobního
vozu koda Felicia a následnému
zahoøení, které zpùsobil zkrat autobaterie. Poár byl likvidován vysokotlakým proudem vody. Pøi nehodì utrpìl øidiè osobního vozu
lehká zranìní a byl oetøen rychlou záchrannou slubou. Tato událost se stala nedaleko obce Slavkovice. Odpoledne pak jednotka
odstraòovala následky dopravní
nehody malého motocyklu znaèky Simson. Øidiè pøi jízdì nepouil ochrannou pøilbu a pøi nehodì
utrpìl poranìní hlavy.
Mìsíc èervenec zaèal pro novomìstské hasièe dopravní nehodou
osobního automobilu u obce Mìlkovice dne 2. 7. Øidiè osobního
vozu Peugeot 205 byl vyprotìn za
pomoci hydraulického vyproovacího náøadí, byla mu poskytnuta
pøedlékaøská pomoc a po pøíjezdu
záchranné sluby byl pøedán do
péèe lékaøe. Dne 5. 7. vyjela jednotka k poáru rodinného domku
v Bystøici nad Perntejnem. Hasební práce ztìoval hustý dým, proto
zasahující hasièi pracovali
v dýchací technice. koda na majetku 50 tis. Kè, uchránìné hodnoty 500 tis. Kè. V nedìli 8. 7. jsme
hasili poár trávy na náspu u eleznièní trati v obci Diviov, poár
zpùsobila projídìjící parní lokomotiva. Jednotka SDH Nové Mìsto na Moravì pøi øeení mimoøádných událostí spolupracuje s HZS
ÈR územní odbor ïár nad Sázavou, rychlou záchrannou slubou
Nové Mìsto na Moravì, PÈR a
stráníky mìstské policie. Více informací o èinnosti najdete na http:/
/sdh.nmnm.cz
SDH

tel./fax: 566 615 270

PRO ÚSPÌCH
Z LOÒSKÉHO ROKU
OPÌT OTEVØEN
KOLNÍ KOUTEK
PØES 300 DRUHÙ
foto: Helena Køíová
AKTOVEK a kolních BATOHÙ
PENÁLÙ, ETUJÍ a KUFØÍKÙ
Sáèky na cvièky a lavici aj.
Velmi pøehledné a prostorné
...a mùete si i sáhnout!
Nízké ceny. Slevy a 50 %.
Kde najdete víc?

Jazyková kola
pøi novomìstském
gymnáziu
zahajuje od záøí 2007

veøejné i firemní jazykové kurzy.

angliètina
nìmèina
francouztina
panìltina
Cena veøejného kurzu je 2.500 Kè
za semestr.
Více informací na
www.jazykovkanmnm.cz,
jazykovkanmnm@centrum.cz,
tel. 561 202 286, 776 890 330.

Hotel Duo Nové Mìsto na Moravì,
Masarykova 1493

hledá provozovatele kuchynì
za výhodných podmínek
kuchyò je vybavená, jídelna má 80 míst
kontakt: hotel.duo@unet.cz, 777 636 502

nová provozovna

DIESEL SERVICE
JOSEF KRUPICA
Soškova 660, areál firem Daros, Bond, Penu Komínek
tel. 566 615 393, 603 755 468
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Prázdninové stezky zahájeny!

Sdruení rodièù Ètyølístek pøipravilo na letoní prázdniny sérii
akcí, které jsme nazvali Prázdninové stezky. První z nich - Stezka
divadelní  se uskuteènila u 28.
èervna na kolní zahradì M
Drobného.
Pøi Sdruení rodièù Ètyølístek na
jaøe letoního roku vznikl dramatický krouek a jeho èlenové pøipravili pro dìti pohádku Josefa
Lady O líném Honzovi. Poèasí
nám zpoèátku moc nepøálo, u u
to vypadalo, e ádné divadlo nebude. Ale nae objednávka na
krásné poèasí byla vèas kladnì
vyøízena, a tak se dìti nakonec
mohly usadit na lavièky a spolu

Podìkování

Papírnictví pod nemocnicí dìkuje vem, kdo pøispìli èi pøispìjí
Lukáovi na invalidní vozík. Penìní box v prodejnì.
zamìstnanci prodejny

NOVÉ
PÙJÈKY

zamìstnanci
OSVÈ
dùchodci
mateøská dovolená
øesíme i exekuce
tel. 739 164 039,
736 764 956

s Kapárkem pohádku pøivolat.
V pohádce bylo vechno jak má
být  sudièka, kouzelný dìdeèek, Honza, král, princezna i
drak. Honza draka bacil, i kdy
mu ho museli dovléct a do svìtnice, ale z pece se mu nechtìlo.
Nakonec si pro nìj pøila samotná princezna, vydìsila vechny
nìkolika kopy z karate, muným
hlasem zvolala: Z pece dolù a
hybaj panovat! A byla svatba.
Po skonèení pohádky, jak hlásal plakát, se konala lidová veselice. Maminky pøipravily pohotìní, dìti si zasoutìily, na
závìr jsme slavnostním pøípitkem pøivítali léto a zahájili
prázdninové stezky.
Kateøina Horváthová

INZERCE

l Prodám výkonnou dvojbaterii.
Vhodná na chatu a jiná místa bez
elektøiny, výkonnost pøi denním
uívání po nabití 1 rok i déle. Cena
4,5 tis. Kè, tel. 603 36 14 28
l Koupím regulaèní transformátorek k modelovým Pikovláèkùm, za
pøijatelnou cenu, tel. 775 404 663
l Nabízím pronájem pøístøeku
pro vìtího psa vèetnì boudy a výbìhu, tel. 739 920 201
l Daruji tìnì jezevèíka. Odbìr
moný na konci srpna. Mono vidìt. Tel.732 442 747
l V tomto regionu nabízím sluby soukromého detektiva, tel.
603 369 664

Chcete vidìt, jak bude Vae zahrada
vypadat zítra nebo za nìkolik let?
Pomùeme Vám.

Profesionální projekce nových zahrad a návrhy
rekonstrukcí v poèítaèové 3D projekci a kompletní
poradenství v oblasti sadovnictví a zahradnictví
Vám nabízí
HASAN GARTEN - Ing. Arch. Alice Hasníková
Tel.: +420 728 599 993 E-mail: AliceHasnikova@seznam.cz
8

Hurá na høitì!

Více ne pìt let èekaly rokytenské dìti na nové høitì. A koneènì je hotovo. Zatravnìná èást slibuje kvalitní fotbálek, mení nohejbalové høitì lze jako mávnutím kouzelného proutku pøemìnit na hrací plochu pro koíkovou. Mení dìti si zase nemùou
vynachválit prolézaèky, klouzaèku a houpaèku. I pro mròata se
tu nìco najde. Na prostorném
pískoviti je neustále nìkolik

hraèek tolik potøebných k dìlání
bábovièek a hradù. Dokonce i
pingpongový stùl na rokytenském høiti najdete. V letním
období je k dispozici malým i
velkým.
Jenom koda, e se jetì nìkteøí
chalupáøi nenauèili èíst, a e na
vesnické høitì vodí své psí miláèky. Ale a se to jednou nauèí, pak
u bude ve bez chyby.
osadní výbor v Rokytnì

Závody pøes rybník v Pohledci

V nedìli 22. èervence ráno poøadatelé zjistili, e v poární nádri je jen polovina vody. Nìkdo
vodu v noci vypustil. Poøadatelé a
hasièi tak mìli s doplòováním
vody práci navíc, ale závody na
kolech pøes lávku se odpoledne
konat mohly.
Tradièní sportovní akce TJ Pohledc zaujala velké mnoství divákù. Tleskaly a skandovaly zde i dìti
z letního tábora v Zubøí, protoe
závodù se úèastnili i jejich vedoucí.
Poèasí bylo teplé a sluneèné, ale
silný nárazový vítr znepøíjemòoval cyklistùm jízdy. Pøíli to ne-

vadilo, potopená kola z vody lovil
ikový hastrman.
Témìø vechna pøední místa ve
vech disciplínách obsadili místní  Pohleïáci. Letos soutìilo i
nìkolik dìvèat.
Program zpìstøily i pohledecké
cvièenky aerobiku a rovnì výstava veteránù, aut i motocyklù. K
tanci a poslechu vyhrávala do
pozdní noci Zuberská estka.
Dìkujeme vem, kdo se zaslouili o vydaøenou kulturní akci a
sportovní zápolení. A se zásluná práce nadále daøí.
Draha Pustinová

Kalendáø na rok 2008

Historický kalendáø Nové Mìsto na Moravì 1938 - 1970
Na pultech oficiálních prodejcù (Papírnictví Srbová, Kniha Trojan), ale
zøejmì i jinde se v tyto dny objevil stolní kalendáø na rok 2008 s historickými fotografiemi. K tøiapadesáti týdnùm v roce vybrali Hynek Podaøil z
harstagency, jinak vydavatel kalendáøe, a Mgr. Frantiek Zobaè, sbìratel
historických fotografií a majitel zveøejnìných snímkù, tøiapadesát zajímavých pohledù na Nové Mìsto v pøísluném roèním obodobí.
A tak si v lednu 2008 mùeme zavzpomínat na Zlatou lyi v roce 1938
a skoky na lyích v Trni a v únoru na monost lyování na Vratislavovì
námìstí v roce 1942. V bøeznu a èervnu uvidíme, jak poporostly borovice
na námìstí od roku 1961 do roku 1963, v prùbìhu roku si dále pøipomeneme Sokolovnu, autobusové nádraí na Komenského námìstí atd.
Hynek Podaøil dále sdìlil: První historický kalendáø N. Mìsta jsme
vydali ji v roce 2006, nákladem 3500 kusù. Odezva na kaledáø byla
velmi dobrá, náklad zvyujeme na 3900 kusù.
EJ

Z novomìstských kronik
Stavba koly na námìstí

Je zajímavé sledovat, jak odliná mohou být hodnocení tée významné události v ivotì mìsta
v dobì øeení problému a s odstupem padesáti let.
Kronikáø Chládek v r.1873 napsal: Roku 1873 byl volen nový
výbor. Aby dostali sobì smýlení rovného do výboru, zvrátili A.
Apetauer, J. Jelínek, Svítil, ír a
Macháèek dohodnutou úmluvu a
pøipravili do výboru sobì pøivrené. Nový výbor chtìje mít stavení jako kasárny velké, neohlíeje se na vydání, koupil dva
domy na námìstí, tøeba nebylo
v kase penìz ádných. Aby potøebných penìz mìli, kus Ochoze
skátili a do ciziny prodali proti
právu mìstskému, kdy jenom
mìstský mohli døíví koupit a nikdo jiný. Tlouka nìkterého
kmenu byla a 40 vídeòských
coulù (105,2cm). Asi polovina
mìanù to chtìla zakázat, dali
protest k zemskému výboru o zastavení kácení. Pletichami bylo
ve zdreno a kdy komisaø pøijel, bylo ji døíví odvezeno.

Pøi oslavì 50. výroèí postavení koly v r. 1929 napsal A. Málek, øeditel
koly: Slouí ke cti obecnímu zastupitelstvu novomìstskému, e ji za
tøi roky po vydání nových kolských
zákonù, i kdy po prudkých bojích,
se usneslo, aby se postavila nová kola a vymohlo, e zemská kolní rada
v r. 1872 povolila zøízení mìanské
koly. V r. 1876 koneènì dolo ke
stavbì nynìjí kolní budovy a radnice v místì domù è. 124 a 125. Kupní cena obou domù i s okolními pozemky se zaplatila tím, e v Ochoze
bylo skáceno 2 039 kmenù a výpùjèkou z fondu zemského. 20. dubna
1876 poloen základní kámen a 13.
prosince 1878 byla stavba dokonèena. Vekerý náklad na kolu dalo
mìsto samo. Pøikolené obce nepøispìly nièím.
S vdìèností nutno vzpomenout
dvou muù, kteøí po øadu let bojovali za uskuteènìní tohoto osvìtového
podniku. Byl to starosta Augustin
Apetauer a pøedseda místní kolní
rady Josef Jelínek.z è. 32 (Palackého
nám.).
zpracoval Otakar Nìmecký

Nechte borovice ít!

Ad: Hamletovská otázka pro borovice (Novomìstsko z 9.7.07)
Borovice neprosychají! Kado- du historických? Spíe by byl výroènì nasazují nové iky, krásnì hled na pustou prostoru plnou parsi rostou navzdory tunám výfuko- kujících aut. To opravdu chceme?
Co dìlat pro jejich záchranu?
vých plynù z parkujících automobilù, které filtrují, a nebýt toho, e Pozvat televizi NOVA nebo nìjajim nìkdo zespodu odøezal vìtve, ké ekologické hnutí? Vypsat referendum, nebo postaèí petice?
byly by jetì krásnìjí.
Nejjednoduí by bylo, kdyby
Jak mùe nìkdo napsat, e vloni
odstranìná borovice nikomu nechy- se odmlèeli lidé, co se chtìjí za
bí? Ptal se pisatel vech lidí? Jak vid- kadou cenu finanènì nenároèno ne, protoe mnoha lidem chybí! nì zviditelnit, a nechali prostì
Paøez, naprosto zdravý!!!, byl letos borovice ít.
A. Macháèková
odstranìn, místo bylo zadládìno a
kolem mùe stát o pár aut víc.
Pisatel má vak pravdu v tom, e
vykácení èásti borovic je finanènì
nenároèné. Ano, pozve se jeden pracovník s motorovou pilou, a za hodinku (kolik stojí 1 hodina práce
s motorovou pilou?) se popílí stromy, které zde rostou více ne pùl
století. e pak bude námìstí vypadat jako bolavá ústa s vylámanými
zuby, to je vìc jiná. Nelze dìlat nevratná rozhodnutí jen proto, e jsou
finanènì nenároèná, kdy peníze
jsou pøece potøeba na jiné vìci!
Borovice jsou plíce námìstí, lapají výfukové plyny, prach a
hluk, poskytují stín. Ve kterém
jiném mìstì se nìèím takovým
mohou chlubit?
A výhled na architekturu domù
na námìstí? Kolik fasád je oprav-

Mìstská policie informuje
Nikomu dnes nepøipadá zvlátní,
kdy si dìti v pøedkolním vìku
hrají na mámu a tátu a svého kamaráda vozí v koèáøe jako miminko. Co si ale myslet o mládei ve
vìku kolem 17 let, která si hraje
podobnì? Tuto otázku si poloil
stráník, který øeil pøípad jednoho mladíka a ètyø dívek, kteøí se dne
2. 7. ve 22:30 hodin vzájemnì vozili pøed obchodním domem Billa
v nákupních vozících. Ve bylo vyøeeno uloením blokové pokuty.
Na celé vìci je zaráející, e podobných pøípadù pøibývá. Máme se
snad obávat, e se nám místní mláde vrací do dìtských let?
Stejnì jako hasièùm postarají
se i stráníkùm èas od èasu o
práci pøírodní ivly. Nejinak
tomu bylo i dne 20. 7. Mìstská
policie byla upozornìna na nebezpeèí hrozící u evangelického høbitova. Bouøka doprovázená silnými poryvy vìtru zde zlomila kmen staré lípy a hrozilo,
e strom spadne na høbitovní

zeï a na vozidlo zaparkované
poblí. Situace si vyadovala
okamité øeení. Nejdøíve byl
prostor zabezpeèen proti vstupu
osob. Následovalo zjitìní a vyrozumìní majitele vozidla a jeho
odjezd z místa. O bezpeèné povalení stromu na zem se pak postarali novomìsttí hasièi a pracovníci s.r.o. Lesy a zeleò, kterým patøí za jejich rychlou pomoc velký dík.
Dne 24. 7. v 01:30 hodin byli
stráníci upozornìni, e na Vratislavovì nám. dochází pøemísování lavièek skupinkou tøí
mladíkù. Hlídka, která byla v té
dobì poblí, ihned zjistila, e
dolo k zarovnání vchodu do
radnice lavièkami. Pachatelùm
se vak z místa zmizet nepodaøilo. Hlídka je dostihla u lékarny. K pøestupku se vichni pøiznali. A pak ji následovalo vrácení lavièek na své místo a bloková pokuta.
Petr Gregor, velitel MP

V kvìtnu se áci 5. A 2. Z zúèastnili okresního kola soutìe Veználek. Soutì byla poøádaná DDM
ïár nad Sázavou. Napínavá soutì provìøila znalosti sedmi drustev.
Za povzbuzování publika tak nakonec vybojovali Martin Ptáèek, Jan
andera, Jaroslav Beran a Anna
Hubáèková pìkné 3. místo. Vem
soutìícím gratulujeme!
Jak je dobrým zvykem na naí
kole, áci pátých tøíd se louèí se
svými spoluáky z 1. stupnì. Tentokrát si pro nì pøipravili vìdomostní a dovednostní úkoly z
pøedmìtù pøírodovìdy, vlastivìdy,
matematiky, hudební výchovy .
Soutìily proti sobì vdy 2. tøídy
z roèníku. Ve vìdomostech byly
síly vìtinou vyrovnané. Ale do-

vednostní úkoly, jako napø. chùze
s pingpongovými míèky na pálce,
toèení obruèí kolem pasu èi driblování s míèem, nakonec ukázaly
vítìze. Ve vyrovnaných a napínavých utkáních byla na dìtech vidìt radost ze soutìení a pohybu.
Tachirová Andrea
a Nováková Radka, tø. uè. 5. tøíd

Tenisové kurty
u hotelu SKI

kolní potøeby

Souboj chytrých hlavièek

opìt v provozu
cena 150 Kè/1 hod.
permanentka 1200 Kè/10 hod.
tel. 724 556 818
566 618 441

Prodejna
PORCELÁN
na Sokovì 232
poøádá výprodej zboí
ve dnech 14.8. - 18.8.
Út.-Pá 8,00-17,00
So 8,00-12,00.

nabízí
Papírnictví
Ivana Rajská
Albert, 1. patro

SVATEBNÍ A SPOLEÈENSKÁ
AGENTURA
nabízí: kompletní zaøízení svateb, rodinných oslav
a firemních akcí, svatebního koordinátora,
svatbu na klíè, poradenství.
Vratislavovo nám. 3, Nové Mìsto na Moravì,
tel. 777 875 141
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V okolí Nového Mìsta na Moravìse v týdnu
od 6. srpna do 12. srpna
uskuteèní Mistrovství svìta v MTBO

MTBO - orientaèní závod na hor- vodu pohybuje po lesních silnièském kole - je sport, jeho podsta- kách, cestách a stezkách, jízda mimo
tou je spojení jízdy na horském kole nì  volným terénem je zakázána.
s orientací v neznámém terénu. Zá- Cílem výkonu je absolvování závodvodníci pøi nìm na kole a za pomo- ní tratì v co nejkratím èase, pøièem
ci mapy a buzoly absolvují tra rozhodujícím prvkem pro jeho dov terénu urèenou startem, kontrola- saení by mìly být jak fyzické tak
mi a cílem. Závodník se bìhem zá- orientaèní schopnosti závodníka.
program MS
6. 8. 15-18,00 Závod MS ve sprintu, start i cíl ve SKI areálu
18-18,30 Slavnostní zahájení MS
7. 8. 14-16,30 Závod MS middle, start i cíl u Zubøí
8. 8. 14-17,30 Závod MS  kvalifikace long, cíl ve Svratce
10. 8. 9-16,00 Závod MS  finále long, cíl ve Svratce
11. 8. 9-12,30 Závod MS  tafety + slavnost. zakonèení, ve ve
SKI areálu
Celkem bude na mistrovství star- drábský (Liberec), Jan Lauerman
tovat 220 závodníkù z 25 zemí. (Jihlava); Reprezentaèní trenér:
Mezi favority bude jistì patøit i èes- Jiøí Vraný (Liberec)
A jaký bude dalí program: Po
ká reprezentace. Reprezentaèní trenér Jirka Vraný k tomu dodává: Mezi kadém individuálním závodì bude
nejvìtí nadìje naeho týmu pro in- pøipraven také závod pro sportovdividuální závody patøí Jaroslav ní veøejnost a hlavnì se ve dnech
Rygl - dritel støíbra z MS 2005 a 11.-12. 8 uskuteèní doprovodná
ME 2007 a Lubomír Tomeèek  le- akce Merida Bike Adventure. Jedtoní Mistr Èeské republiky na dlou- ná se o originální bodovací závod
hé trati. Hodnì napínavý bude so- dvojic, pøièem v sobotu je limitobotní závod tafet, eny budou ob- ván 4 hodinami a v nedìli 6 hodinami. Vítìzí ten, kdo posbírá na
hajovat bronzové medaile.
Jakou oèekávají poøadatelé kole nejvíce kontrol. Závod má liúèast na MS: Je pøihláeno 25 mit 500 dvojic a ji dávno dopøedu
státù, 74 en, 125 muù, 21 do- se tìí obrovskému zájmu.
A co øíci závìrem: Jedná se o
provod, celkem 220 úèastníkù
Kdo bude reprezentovat Èes- první Mistrovství svìta v MTBO na
kou republiku: eny: Markéta území Èeské republiky. Nad celým
Jirásková, Michaela Lacigová, ampionátem pøevzal zátitu
Hana Tichovská (vechny hejtman kraje Vysoèina RNDr. Miz Prahy), Renata Paulíèková a lo Vystrèil. Generální sekretáø ÈesBára Chudíková (z Jihlavy) a Eva kého svazu orientaèního bìhu Ivan
Haková z Plznì; Mui: Lubomír Matìjù na závìr jetì dodává: OrTomeèek (Vrbno p/P.), Jaroslav ganizátoøi si v pøípravách velmi
Rygl (Brno), Martin evèík pochvalují spolupráci s radnicemi
(Brno), Radek Laciga (Praha), Jan v Novém Mìstì na Moravì, SvratSvoboda (Vrchlabí), Ctibor Po- ce a Zubøí, ale hlavnì i s majiteli

VÁ DODAVATEL A VÝROBCE
VYSOCE ODOLNÝCH VSTUPNÍCH DVEØÍ
ZDARMA PORADENSTVÍ A CENOVÁ NABÍDKA
MONTÁ vè. ZEDNICKÉHO ZAPRAVENÍ
SAMOZØEJMOSTÍ JE
ZÁRUÈNÍ A POZÁRUÈNÍ SERVIS
DODÁVKA POTOVNÍCH SCHRÁNEK

VOLEJTE: 777 66 55 42
MAILUJTE: info@pmetal.cz

Vydání pøítího èísla Novomìstska
je plánováno za tøi týdny, k datu 24. srpna.
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Luká Kourek
jede na mistrovství
Evropy!

okolních pozemkù, CHKO a Policií ÈR. Bez jejic pomoci by se závody nemohly konat. Pondìlní závody bude pøenáet v pøímém pøenosu i Èeská televize.
Vechny Vás srdeènì zveme,
pøijïte se do nového SKI areálu
podívat a povzbudit nae reprezentanty v bojích o svìtové medaile.
Michal Matìjù
ved. tiskového støediska
MS MTBO 2007

V Tøinci se konalo mistrovství
ÈR v atletice muù a en. První
den se v závodì muù na 10
km bojovalo i o juniorské tituly.
Zde si neskuteènì dobøe poèínal
Luká Kourek, který zabìhl èas
30:43,23 - získal titul mistra ÈR a
navíc pokoøil limit na ME do Hengela, kam doprovodí Lucii Sárovou! Druhý den bìela Lucie Sárová 1500m a získala bronzovou
medaili mezi enami v dobrém
èase 4:27,01.
ph

kolní rok utekl jako voda a ji
tu máme prázdniny. Prázdniny 
magické období, které dìti milují
nejvíce. Období plné her, radosti
a zábavy. I my jsme chtìli k tìmto
radostem pøispìt a uspoøádali jsme
pro dìti i dospìlé den plný her.
Prázdniny jsme odstartovali
v sobotu 30. èervna odpoledne od
kulturního domu. Vechny úèastníky jsme poutìli postupnì po
skupinkách na vyznaèenou trasu.
Vedla kouzelnou pøírodou kolem
Jiøíkovic. Procházelo se po loukách, lesem, kolem rybníkù a nakonec napøíè obcí a na høitì. Na

trase bylo pøipraveno sedm stanovi s rùznými úkoly, které bylo
nutné splnit. Snad nejvíce dìti bavilo poslední cílové stanovitì,
kde pøipravili nai místní hasièi
sráení palíèkù vodou. Troku se
jim plnìní tohoto úkolu zvrtlo,
take mokøí byli úplnì vichni.
Odmìnou za vynaloené úsilí
byl opeèený páreèek s limonádou,
který pøiel vem k chuti. Dìti, rodièe i prarodièe se rozoupli
a øádili a do pozdních veèerních
hodin.
za Obèanské sdruení Jiøíkovice Ing. Ilona Komínková

Zaèátek prázdnin v Jiøíkovicích

Lucie Sárová a Lukáš Kourek
na mistrovství Evropy
V nizozemském Hengelo se ve
dnech 19. - 22. èervence konalo
juniorské mistrovství Evropy v atletice. ÈR na vytrvaleckých tratích
reprezentovali zástupci TJ Sárová
a Kourek. Vedli si úspìnì a v nabité konkurenci oba skonèili upro-

støed startovního pole. Luká v
bìhu na 10000m vybojoval skvìlým finiem 9. místo a opìt se dostal pod hranici 31 minut - výsledný èas 30:57,14. Lucie na trati
3000m skonèila 8. v novém osobním rekordu 9:28,66 min.
ph
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