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Chùze z Betléma
do centra mìsta s obtíemi

Kdo bydlí na Betlémì, tak ten
krátký a prudký svah mezi ulicí Nìmeckého a hrází Kazmírova rybníka dobøe zná. V létì pro pìí a cyklisty jak tak schùdný a sjízdný,
v zimì je to pochopitelnì o dost
horí. Ale èlovìk si zvykne. Zøejmì jsme vichni pøedpokládali, e
po dlouhé dobì pøíprav a pak i velkých úprav v okolí rybníka se uívaná a oblíbená spojnice mezi centrem a Betlémem zmìní.
Nezmìní. Pøestoe stavební práce respektovaly projekt, hrozilo, e

svah bude jetì o nìco prudí. Vedení mìsta si bylo této situace vìdomo a podaøilo se jetì drobnými úpravami získat pár desítek
centimetrù pro zmírnìní strmosti.
Zásadnìjímu øeení - vytvoøení
malé zatáèky, brání nedostatek prostoru. Pozemek vhodný k rozíøení
cesty je v soukromém vlastnictví.
O pøípadném odkoupení èásti pozemku mìsto v minulosti jednalo
bez úspìchu a nyní zvauje opìtovné oslovení vlastníka.
EJ

Novomìsttí hasièi zachránili hejtmana kraje Vysoèina
Ètvrtý srpen byl ve znamení oslav.
A to ne ledajakých, ale témìø vysokohorských. Slavila toti nejvýe
poloená obec na Vysoèinì - Studnice. Dùvody k oslavì byly hned
dva. Jednak mìl studnický hasièský
sbor narozeniny a doil se nádherných sto deseti let a pak také zanedlouho to bude 660 let od první písemné zmínky o osadì Ètyøi Studnì neboli Studnice.
Aèkoliv má obec pouze dvacet
osm stálých obyvatel, dokázali se
Studniètí s oslavou vypoøádat se ctí.
Do nadmoøské výky 784 metrù se
sjelo dvanáct okolních sborù v èele
s významnými pøedstaviteli hasièù
a hlavnì s nestorem, osmdesátisedmiletým Karlem Heroldem, èestným
velitelem SDH ïár nad Sázavou a
nositelem nìkolika èestných titulù
a medailí.
Ani nehasièi pøi takové slávì nechybìli. Poblahopøát pøijela starostka Nového Mìsta na Moravì Zdeòka Marková s místostarostou Stanislavem Markem a tìsnì pøed slavnostním nástupem dorazil i hejtman
kraje Vysoèina Milo Vystrèil. Významní hosté samozøejmì zanechali po sobì památku v podobì zápisu
do hasièské kroniky a pak u nic nebránilo tomu, aby pøítomní dobrovolní hasièi slavnostnì nastoupili a
vyslechli pár krátkých projevù.
K oficiální èásti patøila i ukázka
zásahu mladých hasièù z Jimramova, kteøí vem sváteènì naladìným
divákùm pøedvedli, jak dobøe se do-

vedou vypoøádat s neádoucím poárem. No a pak u se vichni pøestìhovali do rokytenského areálu
Obùrka, kde na nì èekalo obèerstvení, hudba a také novomìstský poloprofesionální hasièský sbor.
Hejtman kraje si s nadením prohlédl nové auto novomìstských hasièù a ti mu hrdì pøedvedli nejen vozidlo, ale pøedevím jeho vybavení.
Milo Vystrèil ukázal jak smysl pro
humor, tak i notnou dávku odvahy,
kdy se odevzdal do rukou poloprofesionálù, kteøí s ním jednali jako s
tìce zranìným. Dokázali jej zafixovat natolik bravurnì, e pan

hejtman nebyl schopen jediného
pohybu. Tìce ranìný by proti takovéto pomoci jistì neprotestoval,
ale Milo Vystrèil byl po chvíli rád,
e je opìt na svobodì. Ocenil skvìlou pøipravenost hasièù a oni na
oplátku zase zatleskali jeho hereckému výkonu, ve kterém se plnì ztotonil s postavou tìce zranìného
úèastníka autohavárie.
No a pak u nic nebránilo jídlu,
pití, poslechu dobré hudby a tanci,
prostì vemu, co k takové správné
oslavì významného ivotního jubilea patøí.
Helena Køíová

Revize pozemkù
v majetku státu

Vedení mìsta se podrobnì seznamuje se seznamen pozemkù, které
jsou v katastrálním území mìsta,
ale jsou v majetku státu. A zvauje, zda by bylo vhodné se ucházet
o jejích odkoupení.
Stát o svoje pozemky nedbá - viz
napøíklad dlouholetý nezájem o
stav Kazmírova rybníka a nutnou
iniciativu mìsta vedoucí k jeho
úpravì.
Prodejem pozemkù by se stát své
zákonité, ale neuplatòované povinnosti hospodáøe zbavil. Povinnost
péèe a údrby by pøesla na nového
vlastníka - mìsto. A protoe pro
mìsto a jeho obyvatele je jistì nejdùleitìjí vzhled tìchto pozemkù
a stejnì se o nì ji alespoò minimálnì stará, lze pøepokládat, e
dalí jednání a úvahy se k odkupu
státního majetku nepøikloní.
Jedním ze státních pozemkù je
napøíklad èást meze na Purkyòovì ulici.
EJ

Koupalitì
Firma MHV s.r.o. zastoupená Vilémem Blakem podala k okresnímu soudu návrh na pøedbìné opatøení, které by mìlo soudním rozhodnutím zabránit mìstu nakládat
s mìstským majetkem. Okresní soud
ádost zamítl, firma MHV se odvolala a návrh proetøí krajský soud.
Není pravdìpodobné, e by se v záleitosti jakkoli pokroèilo døíve ne
na konci roku 2007.
EJ
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Narození

Kniha Trojan

30. 7. Radim Èervenka
2. 8. Patrik Mrázek
2. 8. Vilém Kaláek

Sòatek
3. srpna

Marie Trödlerová
Rostislav Marek
11. srpna
Hana Mühlhandlová
Martin Rychtera
Zdenka imková
Rostislav Synek

Jubilanti
3. 9. Marie Janíèková
88 let
5. 9. Boena Zajíèková 85 let
6. 9. Bohumil Mièka
75 let
7. 9. Libue Javorská
75 let
15. 9. Frantiek Janù
92 let
17. 9. Zdenìk Tatíèek
80 let
24. 9. Marie Havlíèková 85 let
24. 9. RNDr. Otakar Potmìil, CSc.
75 let
Vem jubilantùm blahopøejeme!

Úmrtí
21. 7.
1. 8.
3. 8.
9. 8.
9. 8.
9. 8.
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Ladislav Pohanka (1948)
Bøetislav Koèí
(1949)
Vít Marvan
(1985)
Jaromír Rùièka (1924)
Marie Procházková (1928)
Ivona Tomková
(1979)

F Nové Mìsto na Moravì 2008

Historický kalendáø
1930 - 1970
+ výbìr kalendáøù 2008
F Nový katalog
Rodinného knihkupectví

Kulturní dùm
út 11. 9., 19 h.  Blázinec - K. íp,
J.A. Náhlovský, D. Zázvùrková zábavný poøad z prostøedí psychiatrické léèebny. Vstupné 150 Kè, 140
Kè. Pøedprodej Informaèní centrum
- tel.: 566 650 254. Pøedprodej konèí cca 1 den pøed vystoupením.
ne 16. 9., 17 h.  Slavkovìnka nedìlní odpoledne s dechovou
hudbou pod vedením L. Filipi. Poøádáno v rámci Dnù evropského
dìdictví. Vstupné 50 Kè
st 19. 9., 18 h.  Neuvìøitelná
Indie, beseda s cestovatelem Ondøejem Valákem. Vstupné 40 Kè
pøipravujeme:
24. 9. Klíèe na nedìli  komedie,
Divadelní spoleènost HÁTA
7. 10. Vlènovjanka
17. 10. Shannon  irská hudba
4. 11. Eva a Vaek
13. 11. Václav Hudeèek
 houslový koncert
28. 11. Bratøi Ebenové  koncert

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)

Klub seniorù

3. 9., po, DPS 16 h.  Zahájení
èinnosti klubu po prázdninách - organizaèní záleitosti, informace o
divadelním pøedstavení (øíjen, Janáèkovo divadlo Brno - Nabucco)
a zájezdu; pøihláky pouze v klubu
se sloením pøísluné èástky
10. 9., po, Vycházka ke koupaliti, pøi zpáteèní cestì obèerstvení v Enpece, sraz ve 14 h. u viaduktu na Bìlisku
17. 9., po Lesní brigáda v Ochoze (dopoledne!), sraz u Mercedesky v 9 h.

Kino
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.
29. st ve 20 h.
Zodiac
USA 2007, thriller, èeské titulky,
158 min, od 12 let, premiéra, 64
Kè - Pùsobivá detektivka o
øádìní vraha øíkajícího si Zodiac.
Detailní popisy vrad i oznámení
o budoucích vradách zasílal na
pøelomu 60. a 70. let v San
Franciscu do novin. Nikdy se ho
nepodaøilo dopadnout.
30. 8.  13. 9. dovolená
Na záøí 2007 pøipravujeme:
14. a 15. 9. Roming
19. 9. Dannyho paráci 3

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

Z významných
výroèí

1. 9. 1912 se v Olené narodil
Prof. Dr. Ing. Josef Vykutil
(geodet, pedagog, autor odborných
publikací; autor èlánkù z region.
historie, zemøel 24. 1. 2004 v Brnì)
6. 9. 1902 se v N. Mìstì narodil Ing.
Jaroslav Havlíèek (strojní inenýr;
reisér a herec ochotnického divadla,
zemøel v èervenci 1990)
9. 9. 1987 zemøel akad. sochaø
Vlastimil Veèeøa (narodil se 29.
5. 1921 v Novém Veselí)
14. 9. 1902 se v Jimramovì
narodil JUDr. Emil Èermák
(právník, regionální historik;
napsal Kronika Zubøí zemì,
zemøel 4. 5. 1963 v Brnì)

Dny evropského dìdictví

V rámci Dnù evropského
dìdictví bude v sobotu 15. záøí
vstup do Horáckého muzea a do
Horácké galerie zdarma.
Doprovodný program na nádvoøí
Horácké galerie:
10 - 16 h. øemeslný jarmark
10 - 12 h. vystoupení ákù ZU

Dùm dìtí a mládee

Pøímìstský tábor MI MA 2
27. 8.  31. 8., vdy od 9 hod. pondìlí 27. 8. Hravì a vesele si pøed zaèátkem koly opráíme angliètinu.
Vstupné: 50 Kè úterý 28. 8. Pohádkové cestování lesem Ochoza s rùznými úkoly a s hledáním pokladu.
Vstupné: 50 Kè støeda 29. 8. Výlet
s cílem  dobýt Paseckou skálu. Pùjdeme kolem rybníka Medlova, zpìt
moná i pøes Kaòásky. Vstupné: 50
Kè ètvrtek 30. 8. Hravé dopoledne
pro dìti, které pùjdou do 1. tøídy:
výletové dobrodruství s písmenky,
èísly, malováním a pøírodou. Vstupné: 50 Kè pátek 31. 8. Tìíme se do
koly - pomocí her, tvoøení si pøipomene co jsme troièku zapomnìli.
Pro snadnìjí vstup do poèátku kolního roku. (pro 2., 3. tøídu) Vstupné:
50 Kè. Kadý den zaèínáme v Klubíèku v 9 hodin ráno, program potrvá cca do 13 hodin. Tábor je mono
zakoupit v Informaèním centru v N.
Mìstì. Lze zakoupit jednotlivé dny
za uvedené ceny, èi celý MI MA
týden za zvýhodnìnou cenu 200 Kè.
2. 9., 15 hod. - Loutkové divadélko palíèek - Plzeòský divadelní
soubor se novomìstským dìtem
pøedstavil ji v loòském roce v rámci
série akcí k pìti letùm zaloení Klubíèka. Tentokrát si pøipravil marionetové pohádky Tanec s èertem a
Èervená Karkulka. Program se koná
na zahradì u DDM Klubíèko a zaèíná v 15 hodin. Vstupné dobrovolné.

Z novomìstských kronik
Evangelický kostel
V minulém Novomìstsku bylo z významných výroèí vzpomenuto i 155 let
od narození seniora Èeskobratrské církve evangelické Josefa Dobee, který se zaslouil o výstavbu evangelického kostela. Co tomu pøedcházelo?
Poèátkem 15. století ovlivnilo ná- zdály nedùstojné, a na nesouhlas
boenský ivot Husovo uèení. Vilém mìsta naopak naráely návrhy evanz Perntejna podepsal protest proti gelíkù, nakonec dolo k dohodì a
upálení Jana Husa a jeho dva synové v r. 1784 byla modlitebna postavese dokonce úèastnili husitských vá- na na Husím rynku na bahnité pùdì
lek. Pùvodnì katolické obyvatelstvo po zavezeném rybníèku (dnení
Komenského nám.). Podobala se
pøijalo pod vlivem husitství kalich.
A do Bílé Hory zaívala kalinic- více soukromému stavení ne chráká církev na Novomìstsku dobu roz- mu. Pøi poáru 1801 shoøela tak jako
kvìtu. Asi ve ètyøicátých letech 16. oba katolické kostely. Po nejnutnìjstol. mìla být za mìstem postavena í opravì, kdy byla pokryta støechou,
modlitebna. Po bitvì na Bílé Hoøe ale bez stropu, a po dalích opravách
vak byla evangelická církev prohlá- slouila jetì 50 let.
V r. 1875 bylo rozhodnuto postaena za zloèinnou a fakticky byla zlikvidována. Modlitebna byla pøemìnì- vit nový chrám. Z iniciativy Josefa
Dobee, který nìkolikrát jednal ve
na na katolický høbitovní kostelík.
Po vydání toleranèního patentu Vídni, byl koneènì 16. kvìtna 1897
císaøe Josefa II. po sto edesáti le- poloen základní kámen evangelictech pronásledování se mohli neka- kého chrámu a u 9. záøí 1898 byl
tolíci svobodnì pøihlásit ke své víøe. kostel vysvìcen. Pøi vítání nového
Podle toleranèního patentu smìla století znìly spolu s katolickými
být náboenská obec zaloena, pøi- zvony i ètyøi zvony evangelické.
Na místì bývalé modlitebny byl
hlásí-li se více ne 100 rodin nebo
odhalen pomník Frantika Josefa I.
500 duí. Tato obec mìla právo postavit si modlitebnu. K helvetské
víøe se na Novomìstsku pøihlásilo
Pro velký zájem návtìvníkù
43 rodin ve mìstì a 471 v okolních
byla do konce záøí prodlouena výobcích, celkem 2580 lidí.
Po sloitých jednáních, kdy mìsto stava Bojová technika 20. stolenabízelo prostory, které se vìøícím tí  modely 1/35.

jako vdìk za náboenskou toleranci. V prosinci 1918 dolo ke spojení èeských evangelíkù a luterských
v jednu církev, která pøijala pojmenování Èeskobratrská církev evangelická.
Dva roky po vzniku samostatné
Èeskoslovenské republiky bylo
usneseno na místì pomníku císaøe
Frantika Josefa I. postavit památník J. A. Komenského. Staré nápisy byly vytesány, nové vtesány. Komenského pomník je v místì, kde
stával stùl Pánì ve starém kostele.
Na spodním kameni byl umístìn
nápis: Na tomto místì stál od r.
1784 do roku 1898 evangelický toleranèní chrám Pánì. Nad ním je
vtesáno: Proroku èeské samostatnosti na památku osvobození národa Èeskobratrská církev evang.
V Novém Mìstì 15. 11. 1920. Na
opaèné stranì mùeme èíst nápis:
J. A. Komenský nejslavnìjí
z Èeských bratrù, uèitel národù,
hlasatel sbratøení lidstva. V dolní
èásti podstavce: iv buï národe
posvìcený v Bohu, neumírej, muové tvoji a jsou bez poètu.
z materiálù Èeskobratrské
církve evangelické vybral
Otakar Nìmecký

Horácké muzeum Vás zve
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.
na snímku model M-247
Sefgeant York
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Chovatelská výstava - bez slepic a bez holubù, bez velblouda, zato se šneky
Tradièní novomìstská chovatelská
výstava, spojená vdy s poutí na Kostelíèku, letos pùsobila skromnì a chudì. Pøestoe se mezi vystavenými králíky objevovali ampioni, chybìlo vrkání, kejhání, kdákání a kokrhání.
Drùbe na výstavu nesmìla. Chovatelé sice do poslední chvíle vìøili, e
své nejlepí kousky v N. Mìstì vystaví, tak je to celkem bìné v jiných
regionech, jene hrozba ptaèí chøipky a nadmíru pøísná krajská veterinární opatøení to nedovolila.
koda, e se nepodaøilo získat
atraktivní daòkovickou velbloudici
s mládìtem. Letos u byla na podob-

nou akci zadaná jinam, ale za rok prý
tu bude urèitì.
Nicménì i tato chudí výstava,
v poøadí ji 43., mìla své ocenìné.
Rozdávala se èestná uznání i pohár
starostky mìsta pro celoroènì nejlépe hodnoceného chovatele. Letoním
dritelem poháru se stal Václav Pohanka z Nové Vsi.
Ale návtìvníkùm se v místech,
v døívìjích letech vyhrazených exotùm, pøece jen pøedstavilo nìco neobvyklého. Jaroslav Zavøel ze ïáru nad Sázavou pøivezl více ne tøicet jedincù nekù druhu Achatina reticulata. Laik by tyto tvory bez váhá-

Kolaudace ÈOV
Na záøí je pøipravována kolaudace
novomìstské èistírny odpadních vod,
té èásti, která v rámci velkého projektu Dyje I rozíøila kapacitu pùvodní èístírny.
Bezprostøednì by se mìlo pokraèovat v projektu Dyje II. Nové Mìsto se do tohoto projektu chce zapojit
pøipojením Marovic a Pohledce na
stávající kanalizaèní sí.
Celý velký projekt Dyje II, který je
z velké èásti financován z evropských
fondù, vak zaèínají provázet problémy. Od doby, kdy se o nìj obce
zaèaly zajímat, hlásily se do nìj a pøipravovaly rùzné zpùsoby nakládání
s odpadními vodami tak, aby v ko-

neèné fázi vtékala do øeky Dyje voda
èistá, uplynulo nìkolik let a zmìnily
se jak ceny, tak pùvodní podmínky.
Od obcí se nyní oèekává spoluúèast
ve výi 30 % ceny, døíve jen 20 %
ceny. Mnohé obce a mìsta zjiují,
e nynìjí financování staveb kanalizací èi èistíren by bylo nad jejich
finanèní pomìry. Patøí mezi nì napø.
Velké Meziøíèí, Oslavice i nedaleká
Nová Ves.
EJ

zamìstnám

r

truhláøe

zamìøeného na výrobu schodù a interiérových dveøí
r

truhláøe

PAPÍR  HRAÈKY

zamìøeného na výrobu eurooken a vchodových dveøí
Poaduji maximální vyuití
pracovní doby, øemeslné
zpracování zakázek.
Nabízím celoroèní práci,
finanèní hodnocení od 20 tis Kè
+ prémie a zvýhodnìní.

Ivana Rajská
Albert 1. patro

Václav Vrábel, 602 754 963,
www.vrabel.info

Rychle, levnì
a pohodlnì nakoupíte

kolní potøeby
v samoobsluze

NABÍDKA
NOSNÝCH KUØIC
kuøice: èerné a èervené
ü stáøí: 18 týdnù (tìsnì pøed zaèátkem snáky)
ü cena: 140Kè/ks

× Prodej se uskuteèní 11. 9. 2007 Ø
Drùbe, prosím, OBJEDNÁVEJTE
písemnì na adrese:

Gallus Extra s.r.o., Latovièková Marie,

Petrovice 44, 592 31 Nové Mìsto na Moravì,

tel. 566 615 769, mob. 736 408 840
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ní pojmenoval veliký hlemýï, ale
slovo hlemýï chovatelé pro achatiny nepouívají. Kdy pojmenovat
èesky, tak slovem oblovka.
Oblovky jsou nejvìtí suchozemtí pli na svìtì, doívají se a osmi
let, za tu dobu narostou a do délky
39 cm a váhy 900 gramù. Dvouleté
oblovky vystavené v N. Mìstì tedy
jetì zcela jistì porostou.
Návtìvníky oblovky zaujaly a chovatel Jaroslav Zavøel rád a trpìlivì
odpovídal na dotazy. Zejména upozoròoval na nebojácnost a zvìdavost
tìchto tvorù, co oblovky potvrzovaly tím, e ani po doteku se neukrývaly ve svých obøích domeècích.
Oblovky se chovají v teráriu, nejlépe na podlokách z kokosových vláken, ale nestrádají ani na podlahovinì známé jako umìlý trávník. Pochutnávají si na kouscích jablek, okurek, na èínském zelí. Jistì by nepohrdly ani pampelikou, ale chovatel
Zavøel vlastní zahradu nemá a od
pampeliek z parkù a veøejných tráv-

níkù ho odrazuje moný chemický
postøik.
Oblovky se velmi dobøe mnoí.
Ètyøikrát do roka nakladou a 200
vajíèek. (Ano, pøiblinì stejným zpùsobem a stejnou rychlostí se mnoí i
ti nevítaní a obtínì likvidovatelní
pli z naich zahrad...). A pøestoe má
Jaroslav Zavøel doma ve svých teráriích asi dvì stovky oblovek, stále
jetì nevidìl onen vzácný úkaz, jakým je páøení tìchto druhù.
Nechybìly ani dotazy na monou
konzumaci oblovek. Vdy srovnání s hlemýdi, bìnì pojídanými
v nìkterých zemích, se pøímo nabízí. Oblovky se skuteènì bez následkù sníst mohou, ale vystavovaný typ
je divoká forma, není chována pro
konzumaci, nýbr pro zábavu a pro
radost. A právì proto pan Zavøel
zavítal na novomìstskou výstavu,
aby seznámil zájemce se svým chovem a tøeba i pomohl nìjaké to terárium s oblovkami zaloit.
Eva Jaková

Pronajmeme prostory
bývalé CORY
(35 m2, 34 m1, 20 m2,
14 m2),
Vratislavovo nám. 122,
vhodné na kanceláøe.
E. Puchýøová,
Vratislavovo nám. 109

DÁRKYHOBBYART
Vratislavovo nám. 13
Bradyho dùm
Potøeby pro výtvarné kutilství
- hedvábí, sklo, barvy, lepidla,
laky, hmoty, hlíny, korálky, drátky
Komponenty ke perkùm,
zvonkohrám, dekoracím
Inspiraèní literatura

SVATEBNÍ A SPOLEÈENSKÁ
AGENTURA
nabízí: kompletní zaøízení svateb, rodinných oslav
a firemních akcí, svatebního koordinátora,
svatbu na klíè, poradenství,
seznamovací agentura, šperky pro mladé
Vratislavovo nám. 3, Nové Mìsto na Moravì,
tel. 777 875 141

Mìsto Nové Mìsto na Moravì
Vratislavovo nám. 103, 592 31
tajemník Mìstského úøadu Nové Mìsto na Moravì
vyhlauje
v souladu se zákonem è. 312/2002 Sb., o úøednících územnì
samosprávných celkù, v platném znìní
výbìrové øízení
na obsazení pracovního místa
vedoucí úøedník-vedoucí/ho odboru investic
a správy majetku mìsta
Mìstského úøadu Nové Mìsto na Moravì

poadujeme:
- státní obèanství ÈR, dosaení vìku 18 let, zpùsobilost k právním
úkonùm, bezúhonnost ve smyslu §4 zák. è. 312/2002 Sb., o úøednících územnì samosprávných celkù, v platném znìní, ovládání jednacího jazyka, splòování pøedpokladù dle zák.è. 451/1991 Sb.,
v platném znìní (tzv. lustraèní zákon)
- ukonèené vysokokolské vzdìlání (magisterský nebo bakaláøský studijní program) pøedevím v nìkterém z tìchto studijních programù hospodáøská politika a správa, ekonomika a management, ekonomie a hospodáøská správa, právní specializace, právo a právní vìda,
stavební inenýrství, pozemní stavby a architektura
- praxe nejménì 2 roky v oboru nebo ve veøejné správì
- znalost problematiky investic, správy majetku
- øidièské oprávnìní skupiny B
- organizaèní a øídící schopnosti, samostatnost, vysoké pracovní nasazení
- pouívání a znalost bìného kanceláøského software
písemná pøihláka do výbìrového øízení:
musí obsahovat jméno, pøíjmení a titul uchazeèe, datum a místo narození uchazeèe, státní pøíslunost uchazeèe, místo trvalého pobytu uchazeèe, èíslo obèanského prùkazu uchazeèe nebo èíslo dokladu o povolení k pobytu jde-li o cizího státního obèana, datum a podpis uchazeèe
doklady, které uchazeè pøedloí:
- ivotopis uchazeèe
- výpis z evidence Rejstøíku trestù ne starí ne 3 mìsíce
- ovìøenou kopii dokladu o nejvyím dosaeném vzdìlání
- originál nebo ovìøenou kopii negativního lustraèního osvìdèení dle
§4 odst. 1 a èestné prohláení dle §4 odst. 3 zák. è. 451/1991 Sb.,
v platném znìní (tzv. lustraèní zákon, nevztahuje se na osoby narozené po 1.12. 1971)
- písemný návrh koncepce správy majetku mìsta v rozsahu min. jedné strany A4
lhùta pro podání pøihláky: doruèením písemné pøihláky
s poadovanými doklady do 7.9. 2007 na adresu: Mìstský úøad Nové
Mìsto na Moravì, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Mìsto na
Moravì, k rukám tajemníka
nabízíme: perspektivní pozici, pracovní pomìr na dobu neurèitou,
11. platovou tøídu, monost dalího vzdìlávání a osobního rùstu, pøedpokládaný termín nástupu øíjen 2007
Úplné informace o výbìrovém øízení jsou k dispozici na úøední
desce MìÚ Nové Mìsto na Moravì (umístìna na Vratislavovì
námìstí pøed budovu MìÚ Nové Mìsto na Moravì, Vratislavovo
nám. 103 a na internetových stránkách mìsta Nového Mìsta na
Moravì www.nmnm.cz v sekci úøední deska). Blií informace rovnì na tel. è. 566 650 203, 566 650 206.
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K výroèí ZU Jana tursy
Motto: Ve, co je prodchnuto láskou, ve, k èemu nás poutá vnitøní
hluboký zájem, pøináí úspìch. To jsou slova otce prezidenta Václava Havla, která pronesl v roce 1920 pøi otevøení praské Lucerny.
Brzy zaène nový kolní rok a bude výtvarného oboru. Èasto si mnozí
plný plánù, pøedsevzetí, oèekávání. z nás øíkají, jak je to moné, co ty
A pøi této pøíleitosti je moné se i dìti dokáou.
ohlédnout, jak se nám daøilo v tom
Je to velká práce vech pedagominulém roce a co nám pøinesl.
gù  tìch souèasných, ale i tìch,
ZU Jana tursy mùe být prá- kteøí ve kole pùsobili dlouhá léta.
vem pyná na výsledky své práce. Nìkteøí 40, 25, 20 let.
Slavila 55. výroèí svého zaloení
Vichni staøí pedagogové jsou ji
a bìhem celého kolního roku na zasloueném odpoèinku, ale èaspøedstavila novomìstské veøejnos- to vzpomínáme na nezapomenutelti koncerty, vystoupení baletního
ná léta, která jsme spolu proili.
a dramatického oddìlení, výstavu
Byly to vìtinou chvíle úspìchù.
Sdruení
Vdy jsme byli skvìlým kolektivem
a to nám pomáhalo pøekonávat
Nové Mìsto na Moravì
mnoho svízelných situací.
zve k návtìvì svých nových
Nemohu nevzpomenout na laskawebových stránek, kde je k
vé øeditelování pana Josefa Veèeøi a
dispozici spousta zajímavých
na jeho manelku, zpìvaèku a klavíinformací týkajících se èinnosti
ritsku Evu Veèeøovou, na milou poobèanského sdruení. Stránky
vahu Jany Hradecké a na jejího manjsou k dispozici na: http://
ela, hudebníka tìlem a duí Jana
www.sdruzeninovemesto.cz

Nabízíme výrobu
kuchyní
vestavìných skøíní
dveøí
schodi
kanceláøského nábytku
pergol
plotù
Provádíme stavební alování.

tel. 737 337 099

veò a jako uèitelka výtvarného
oboru vychovala mnoho ákù nejen k lásce k umìní, ale skvìle je
pøipravila k talentovým zkoukám
na výtvarná studia.
Zpytuji svìdomí, zda jsem na nìkterého uèitele  dùchodce nezapomnìla, a v tu chvíli vidím pøed
sebou èlovìka, který se té zapsal
do historie koly. Je to pan Josef
Hájek, kolník se zlatýma rukama,
kterému nic nebylo zatìko a který pro kolu il a dýchal.
Vìøím, e mi souèasní pedagogové odpustí, e se o nich nezmiòuji.
Èekají je jetì dlouhá léta krásné práce s áky. Vìøím, e úvodní slova
tohoto textu platí pro nì pro vechny a e na nì na konci kariéry èeká
pocit z dobøe vykonané práce.
Vytrvejte, milí mladí kolegové,
alespoò do dalího významného 
edesátého  výroèí koly.
Mgr. Eva Brychtová
bývalá dlouholetá uèitelka
výtvarného oboru

Sladký konec sladkých dní

Horácko bývalo vdy krajem bohatým na kamení a bodláèí, ale jinak chudým. Zdejí lid tøel bídu
s nouzí, jediné, èeho narostlo dostatek, byly brambory.
A pøece existovalo nìco, èím si
lidé dovedli ivot osladit. Tou
pochoutkou, která pøetrvala a do
dneních dob, je samozøejmì
med. A u v èaji, v kávì, na krajíci chleba s máslem nebo na kru-

POZOR, TÝKÁ SE MONÁ
I VAEHO BYDLENÍ!
Bude Vám teï nebo v budoucnu konèit fixace
úrokové sazby na Vaem hypotéèním úvìru?
V souèasné dobì, kdy dochází ke zvyování
úrokových sazeb u hypotéèních úvìrù, nabízí
Èeskomoravská stavební spoøitelna, a.s.
pøefinancování úvìrù na bydlení úvìrem Topkredit,
s nemìnnou úrokovou sazbou

po celou dobu splácení 3,7 % p.a.
V pøípadì Vaeho zájmu Vám vypracuji zdarma
finanèní nabídku a osobnì Vám ji pøedám s bliími
informacemi.
Volejte ihned:
Frantiek tefáèek, 566 616 446, 602 171 954
frantisek.stefacek@cmss-oz.cz
Pavlovova 1506, 592 31 Nové Mìsto na Moravì
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Hradeckého, na veselou Olinku Slezákovou, na vynikající klavíristku a
pedagoku Miladu Petrovièovou.
Vzpomínám na skvìlý úsudek a
uválivost Jaroslava Havlíèka, vkus
a eleganci Evy Olejníkové, které se
projevily na vech vystoupeních baletního oboru. A vzpomínám na milou, tichou a svìdomitou Hanièku Janovskou, nesmírnì svìdomitého
Václava Uhlíøe a nezapomenutelnou
tragicky zahynulou Marii Junovou,
která zaloila ve kole dramatický
obor, který pod jejím vedením dosáhl vynikajících úspìchù.
A v neposlední øadì musím
vzpomenout na souèasnou øeditelku koly Evu Nepustilovou, s ní
jsem spolupracovala 25 let. Stála
mnì po boku v pohnutých listopadových dnech roku 1989 a svoji odvahu a zásadovost projevila
mnohokrát i v dobì, kdy bylo potøeba odvahy mimoøádné.
Od doby, kdy se stala øeditelkou
koly, ji pozvedla na vysokou úro-

pièné kai, med je vdy vítán.
Vèelaøùm obèas jeho sladkost
ponìkud ztrpèí ihadla, která dostanou, ale vìtinou je pøijímají
jako povinnou daò za tolik lepkavé, hnìdavé a hlavnì nádhernì sladké dobroty.
A stejnì sladké jako med jsou
i prázdniny. Èas her, slunce,
vody, toulání, prostì veho, co
máme nejradìji. Spojit tyto dvì
sladké vìci napadlo Dr. Richarda Klaudu, pøedsedu Horáckého sdruení lidových øemesel
kraje Vysoèina. Sezval tedy
své øemeslníky a pøipravil nejen pro novomìstské obyvatele
akci nazvanou Medování aneb
sladké zakonèení léta.
Co je zámìrem celé akce?
 Je to snaha vytvoøit tradici, která
by vedla k ozvlátnìní vedního ivota nejen obyvatel mìsta, ale i
vech jeho návtìvníkù. Dìdictví
pøedkù je tu spojeno s ivotem moderního èlovìka a jeho sounáleitosti
s pøírodou. Dnení vìdìcko-technický pokrok nás od pøírody odtahuje,
ani si to uvìdomujeme.
Na co vechno se mùeme tìit?
Pøed budovou Horáckého
muzea se se svými výrobky
pøedstaví perníkáøi, voskaøi, výrobci medoviny a pekaøi grilovaných placek s medem zvaných
calty. Kromì toho mohou zájemci ochutnat medové pivo a
jiné pochutiny. Bude tam prostì
ve, co se medu týká. Keramické nádobky na med, vèelaøské
zboí èi výrobky z proutí.

Budou i nìjaké doprovodné
akce?
Celý den nám pøíjemnì zpestøí
hudba v podání skupiny TATA
BAND Josefa Kuèery.
A co bude zlatým høebem sladkého zakonèení léta?
Kadý, kdo pøijde, bude moci
ochutnat jablka máèená v medu,
jogurt s medem a hlavnì sladkou
kai kterou vlastnoruènì podá
Bílá paní Perchta. Jde vlastnì o
krupiènou kai slazenou medem
pøipravenou podle starodávného
receptu.
Místem konání bylo zvoleno
Horácké muzeum v Novém Mìstì na Moravì a to od desíti do
estnácti hodin. A ve se bude
odehrávat jak jinak ne 31. srpna, tedy v poslední den prázdnin.
Nenechte se pobízet a pøijïte si
hoøký smutek nad koncem léta
osladit medem a sladkou kaí
z rukou paní Perchty.
Helena Køíová

INZERCE

l Daruji zachovalou válendu s
úloným prostorem, za odvoz, tel.
728 686 547
l Prodám 3+1 v OV, 100m2 v RD
se zahradou a garáí v NM, dohoda na místì, tel. 605 714 304
l Prodám obývací pokoj, svìtlý
dub. Tel.: 723 115 017

l Hledám paní (sleènu) se znalostí speciální pedagogiky na pravidelné douèování ákynì 3. tø. zákl.
koly. tel. 732 682 930
l Prodám nový domácí barový
pult a 3 vysoké barové idle. Dùvod  stìhování. tel. 723 115 017
l V tomto regionu nabízím sluby soukromého detektiva, tel.
603 369 664

l Koupím dùm, chalupu nebo
chatu v blízkosti Nového Mìsta (v
okolí Fryavy, Tøí Studní, Snìného a Kadova). Nejsem RK, platba hotovì tel.: 608 35 58 58
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

Truhláøství

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

tel. 777 225 038

Autokola
Josef Kadlec
zahajuje

11. záøí a 13. záøí
v 15 hod.
v KD N. Mìsto
kurzy k získání
øidièského
oprávnìní

tel. 604 384 736
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Závod Merida Bike Adventure 2007 vyhráli Martin evèík a Luká Vlach

Absolutními vítìzi závodu Merida Bike Adventure 2007
v Novém Mìstì na Moravì se stala dvojice Martin evèík  Luká
Vlach (MERIDA Biking Team).
7. roèníku dvouetapového orientaèního závodu dvojic na horském kole Merida Bike Adventure se za detivého poèasí v druhém srpnovém víkendu zúèastnila tisícovka aktivních pøíznivcù a
øada divákù. Poøadatelé z USK
Praha dìkují vem závodníkùm i
partnerùm závodu za úèast.
Ji podruhé poskytla Vysoèina
tomuto závodu svou irokou sí
lesních silnièek a zpevnìných
cest, co je pro tento typ závodu
naprosto perfektní terén. V pro-

storu závodu, který se rozkládal
severnì od Nového Mìsta na
Moravì a po Hlinsko, bylo rozmístìno 40 kontrol s rùznými
bodovými hodnotami v sobotu i
v nedìli 11. a 12. srpna. Úkolem
bylo nasbírat co nejvíce bodù
v daném èasovém limitu. Elektronické zpracování výsledkù je na
orientaèních závodech samozøejmostí, v tomto pøípadì se rozdávají také penalizace za nedodrení èasového limitu. Závod je velmi napínavý. Nestaèí zvolit
správnou strategii, jde také o bezchybnou realizaci postupu, správný odhad èasu a dobrou spolupráci s partnerem.
z tiskové zprávy

„Omšelé balvany mi ruce podávaly...“
Nepletu-li se, tímto verem
vzpomnìl Jiøí Wolker na svá
skautská letní táboøení na Orlovech (mezi Humpolcem a Lipnicí) pøesnì pøed 90 roky.
el jsem pøes Orlovy okolo
Wolkerova dávného tábora za
sedmdesát let mockrát, pìky èi
na lyích, taky jsem tam stavìl
triangly pro kartografické úèely. Ale kdy jsem pak vedl vlèata skautského oddílu, nechodili jsme tam u, bylo to z Humpolce pøíli daleko, radìji jsme
sestoupili do údolí elivky k
malé pøehradì... Ale brzo
padlo i to, el jsem do Brna a
do organizací mládee nastoupila totalita, skaut byl zakázán,
místo nìho dosazen politický
pionýr... Za to, e jsem v jednom svém textu psal pochvalnì
o skautingu, mne tiskový dozorce STB oznaèil za ideolo-

Aerobic D. Kadlecové

pro eny:
po 18  19 aerobic
st 18  19 aerobic + posilování
(první hodina 3. záøí)
pro dìti (6.  9. tø.):
èt 18  19 zaèát., mírnì pokroè.
Aerobic Team Nové Mìsto
nábor  zaèáteènice 1.  3. tø.
pá 13,30  15
(první hodina 7. záøí)
trenérky: P. Fuksová, A. Beneová
místo: tìlocvièny gymnázia
info  tel. 737 371 002

gického diverzanta  dnes je mi
to ctí...!
Výroèí Wolkerova putování na
Orlovy a jeho táboøení tam na
høebenu, který zdraví turisté
mohou vídat za dobrého poèasí
pøesnì na západ od Vlachovic,
stojí za pietní vzpomínku. Wolker zemøel sedm let pozdìji na
tuberkulózu.
K. Danìk

1. 9. MUDr. Matonoha, Jimramov, MUDr. Kopecký, ÏAS, ZR, 2. 9.
MUDr. Gregor, ÏAS ZR, MUDr. Macek, V. Meziøíèí, 8. 9. MUDr.
Kozáková, Bystøice n. P., MUDr. Michalová, poliklinika ZR, 9. 9.
MUDr. Kozák, Bystøice n. P., MUDr. Michal, poliklinika ZR, 15. 9.
MUDr. Chromá, Køianov, MUDr. Koutská, Snìné. Sledujte sránky www.i-zdarsko.cz (lékaøská pohotovost, lékárenská sluba...).

Èasovka do
Vìcovských vrchù
o pohár
Mikroregionu Novomìstsko
X. roèník závodu
neregistrovaných cyklistù
sobota 1. záøí
prezentace: KD Odranec, 11,30
 13,30 h.
start: 14 h. u provozovny
Bistro v Jimramovì
cíl: u KD Odranec
tra: Jimramov  Odranec, cca
10 km, profil kopcovitý,
pøevýení 300 m, povrch asfalt
kategorie: juniorky do 18 let 
junioøi do 18 let, eny do 40 let 
mui do 35 let, eny nad 40 let 
mui do 50 let, mui do 60 let,
mui nad 60 let
startovné: 100 Kè
kontakt: 724 338 218
Je pøipraveno mnoho pìkných
cen, obèerstvení a potøebné
zázemí zajitìno, závod se jede
za provozu, závodníci jedou na
vlastní nebezpeèí.

Novì otevøená prodejna nábytku
a interiérových doplòkù ve ïáru nad Sázavou
bývalá prodejna ELEKTRO pod vlakovým nádraím
Prodáváme a montujeme okna, dveøe, podlahy, kuchynì, spotøebièe.
Truhláøská výroba na zakázku.
otevøeno:
po  pá 8,30  16,30
so 8  10,30
8

Stomatologická pohotovostní sluba

Oetøení je poskytováno v dobì od 8 do 12 hod.
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