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Privatizace městských bytů
Vedení města pokročilo v předjednávání privatizace městských
bytů. V současné době je k prodeji vytipováno 17 domů s celkem
460 byty. Měly by být nabízeny
k prodeji stávajícím nájemníkům
nebo jejich dětem. Jedná se o domy na ulicích Budovatelů, Drobného, Hornická, Křenkova, Malá,
Mírová, Pavlovova, Tyršova. Privatizovány nebudou věžové domy,
DPS, čp. 301 a bytové domy, na
jejichž výstavbě byla využita státní dotace.
Vedení města doporučuje, aby
bylo možno využít všech forem
prodeje. Tedy prodej celého domu
ustanovenému bytovému družstvu i prodej jednotlivých bytů.
Občané si sami vyberou, který
způsob je pro ně výhodnější. Ke
koupi nebude nikdo nucen. Nájemník, který si svůj byt nekoupí,
zůstane nájemníkem v městském
bytě, případně se stane nájemníkem družstva. V žádném případě
se neuvažuje o prodeji bytů či celých obytných domů třetím osobám či realitním kancelářím.
Pro město by bylo výhodnější prodávat celé domy ustavenému družstvu nájemníků, proto je
pravděpodobné, že město přikročí k některým motivačním prvkům, například ke slevě ze stanovené ceny.
Vedení města konzultuje své
kroky se Sdružením na ochranu
nájemníků a připravuje se na setkání s občany.
Na pracovních a jiných jednáních bylo diskutováno, zda je
pro město výhodné či nevýhodné, „zbyde-li“ v některém domě
jeden neprodaný byt. Administrativně toto nevýhodné je, ale
nedávná minulost ukázala, že
pozdější prodej uvolněného bytu
obálkovou metodou je ziskový.
Na zasedání městského zastupitelstva 13. září by se měli zastuZastupitelstvo města zasedá
ve čtvrtek 13. září
v zasedací síni MěÚ
od 15,30 h.
Hovory s občany

pitelé vyjádřit, zda s takto nastoupenou cestou souhlasí. Vzhledem
k úzké spolupráci a konzultacím
se SON se zásadní nesouhlas zastupitelů nepředpokládá. Do konce roku by měla být schválena
pravidla prodeje.
Nájemníky bude jistě nejvíce
zajímat cena bytů. Město dává vypracovat znalecké posudky, zjišťuje informace o běžné tržní ceně
bytů v N. Městě.
Jak uvedla starostka Zdeňka
Marková, konečná prodejní cena
bude nižší než tržní a na její výši
se budou muset politicky dohodnout místní volební strany.
EJ

Na podzimní měsíce jsou plánovány některé stavební investice – parkoviště na
Drobného ulici a lávka pro pěší přes potok Bezděčku u kruhového objezdu.

Novoměstské sdružení na ochranu nájemníků
Místní - tedy novoměstská - organizace Sdružení na ochranu nájemníků byla ustavena na počátku
letošního roku. Do povědomí novoměstské veřejnosti se však již zapsala, a to velmi dobře. Na tiskových konferencích radnice se jak
starostka Zdeňka Marková, tak
místostarosta Stanislav Marek několikrát zmínili o dobré a plodné spolupráci v minulých měsících a připomenuli, že si podobné
korektní a přínosné jednání slibují i v nedaleké budoucnosti při přípravě privatizace městských bytů.
Vnímá situaci podobným způsobem i druhá strana? O dosavadní práci MO SON se rozhovořil její předseda Ladislav Apolín.
Přiznal, že jedním z nejdůležitějších momentů, které vznik organizace podnítily, bylo z mno-

ha ohledů nevydařené loňské
červnové setkání nájemníků
městských bytů, představitelů
Novoměstské správy budov, Novoměstské teplárenské a vedení
města nad reklamací nejasného
vyúčtování ceny tepla za rok 2005.
Místní organizaci zakládalo 13.
ledna 2007 15 členů. Jejímu ustavení byl nápomocen místopředseda republikové rady Ing. Taraba,
který na setkání s občany rovněž
informoval, které požadavky nájemníků vůči majitelům nemovitostí jsou a nejsou oprávněné. Následovala zatím dvě veřejná setkání
občanů se starostkou a místostarostou. Nejdůležitější pak bylo vícestranné jednání města, SON,
Novoměstské správy budov a Novoměstské teplárenské, které vyústilo v sepsání dodatku ke smlouvě

Cyklostezky od Medinu ke Ski
Úvahy o vybudování cyklostezky od Medinu a.s. směrem ke Ski
pokročily, již v letošním roce chce
město začít vykupovat pozemky.
Někteří majitelé pozemků však
svými nároky výkup komplikují
a blokují. Není proto vyloučeno,
že původně plánovaná stezka nepovede bezprostředně podél silnice, ale odbočí do údolí potoka
a povede po městských pozemcích. Tato varianta by byla delší
a dražší. Trasa plánovaná podél

silnice by v zimním období sloužila i lyžařům na cestě od zastávky Českých drah k vleku.
Budoucí asfaltová cyklostezka
by mohla být využívána i pro jízdu na kolečkových bruslích. Zejména proto, že SK lyžování by
rád ve spolupráci s městem rozšířil stávající asfaltový ovál u Skihotelu a nabídl jej k využití veřejnosti.
S výstavbou cyklostezky se počítá nejdříve v roce 2009.
EJ

o ceně tepla a stanovilo na druhé
pololetí letošního roku cenu o 22
Kč nižší než v prvním pololetí.
Drobnější aktivity, ve kterých se
sdružení daří hájit zájmy nájemníků, se týkaly např. lepšího systému
v parkování na ulicích Křenkova
a Monseova, nebo zlepšení televizního signálu v domech č. 732,
900 a 901.
Po sedmi měsících již má novoměstské sdružení 60 členů.
Ladislav Apolín ocenil, že se
do týmové práce, náročné na
čas i administrativu, zapojují všichni. A dále Ladislav Apolín potvrdil, že mezi sdružením
a městem opravdu panuje shoda
a spokojenost ze vzájemné spolupráce. Zásluhu na tomto stavu
připisuje především místostarostovi Stanislavu Markovi.
Eva Jašková

Revize nájemních smluv
Město připravuje nové nájemní smlouvy na nebytové prostory v budově polikliniky – jedná se
vesměs o lékařské ordinace. Stávající cena 862 Kč/m2 patří k nejnižším v okrese Žďár n.S. Aby
bylo možno vytvářet lékařům
lepší pracovní podmínky, bude se
nájemní cena zvyšovat. Od 1. ledna 2008 na 962 Kč/m2 a postupně
do roku 2011 až na 1162 Kč/m2.
V dalších letech pak o inflaci vyhlášenou statistickým úřadem. EJ

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem lidem, kteří se přišli rozloučit s panem Bohdanem
Bidmonem. Současně děkujeme
za příkladnou péči všem lékařům
a sestrám z urologického oddělení a MUDr. Pavlu Blahákoví. Velký dík patří všem dobrým lidem,
kteří nám v těžkých chvílích pomáhali – především paní Iva Kondýsková, Helena Nosková a Lída
Fousková z občanského sdružení
Hospicové hnutí Vysočina.
děkuje rodina Bidmonova

Narození
14. 8. Karel Brusenbauch
20. 8. Izabela Horváthová

V rámci
Dnů evropského dědictví
bude v sobotu 15. září vstup
do Horáckého muzea a do
Horácké galerie zdarma.
Doprovodný program
na nádvoří Horácké galerie:
10 – 16 h. řemeslný jarmark
10 – 12 h. vystoupení žáků ZUŠ

Kniha Trojan

Vše, co potřebujete do školy:
• učebnice
• atlasy
• slovníky

Úmrtí

Kino

20. 8. Karel Janů
(1947)
26. 8. Františka Augustínová (1921)

do 13. 9. - dovolená
14. pá ve 20 h., 15. so ve 20 h.
Roming
ČR 2007, road movie, 105 min,
přístupný, premiéra, 75 Kč - Mix
atraktivní situační komiky, laskavého humoru a typické člověčiny v duchu nejlepších tradic české veselohry.
19. st ve 20 h.
Dannyho parťáci 3
USA 2007, krimi komedie, české titulky, 122 min, od 12 let, premiéra, 65 Kč - Danny a jeho věrní
opět spojí své síly a připraví se na
svůj třetí velkolepý podfuk.
21. pá ve 20 h., 22. so ve 20 h.
Simpsonovi ve filmu
USA 2007, animovaná komedie,
český dabing, 88 min, přístupný,
premiéra, 65 Kč - Jeden z nejúspěšnějších televizních seriálů se
dočkal celovečerního filmového
zpracování.
26. st ve 18 h.
Fantastická čtyřka a Silver Surfer
USA 2007, akční sci-fi, český dabing, 92 min, přístupný, 60 Kč Čtveřici superhrdinů čeká v pokračování úspěšného filmu dosud
nejtěžší protivník.

Sňatek
25. srpna
Jana Štěpničková
Ondřej Brychta

Kulturní dům
út 11. 9., 19 h. – Blázinec - K.
Šíp, J. A. Náhlovský, D. Zázvůrková - zábavný pořad z prostředí psychiatrické léčebny. Vstupné
150 Kč, 140 Kč. Předprodej Informační centrum - tel.: 566 650
254. Předprodej končí cca 1 den
před vystoupením.
ne 16. 9., 17 h. – Slavkověnka nedělní odpoledne s dechovou
hudbou pod vedením L. Filipi.
Pořádáno v rámci Dnů evropského dědictví. Vstupné 50 Kč
st 19. 9., 18 h. – Neuvěřitelná Indie, beseda s cestovatelem Ondřejem Valáškem. Vstupné 40 Kč
připravujeme:
24. 9. Klíče na neděli – komedie,
Divadelní společnost HÁTA
13. 11. Václav Hudeček – houslový koncert
28. 11. Bratři Ebenové – koncert

Horácká galerie
Václav Hradecký - kreslený humor (6. září - 21. října) Humorista a kreslíř Václav Hradecký je znám svým nevtíravým, jemným, a inteligentním humorem. Čerpá z denních situací známých každému z nás a umí
se na ně podívat s úsměvem. Autor již vydal tři knihy kreslených vtipů:
Forte fortissimo, Jak je to v životě doopravdy a Manželský dvoutakt.
Kateřina Pustinová - kalendář (11. září - 4. listopadu) Autorka představuje své obrazy prostřednictvím přáníček, novoročenek a kalendáře na rok 2008 ručně vyrobeného dle japonského stylu.
Rudolf Jung - fotografie (13. září - 28. října) Rudolf Jung se věnuje více
fotografickým žánrům - portrétům, krajině, dokumentaristice i zátiší.
Při své práci rád používá dnes již málo známé techniky, jako je kyanotypie nebo kalotypie, které se mu, jak sám říká, dostaly pod kůži v Národním technickém muzeu, kde byl zaměstnán. V rozhovoru pro www.
fotografovani.cz říká: „Fotografie je řeč, která sděluje něco obrazem.
Takže když chci něco říci, řeknu to takhle.“
2

Blahopřání
V září tohoto roku oslaví významné životní jubileum MUDr.
Milan Brychta, který dlouhá léta
působil jako primář gyn.-por.
oddělení ve zdejší nemocnici.
Od svých lékařských začátků
v Brně přešel jako erudovaný lékař v 60. letech do Nového Města na Moravě. Funkci přednosty
gynekologicko-porodního oddělení a současně vedoucího okresního odborníka okresu Žďár nad
Sázavou zastával v letech 19791990, kdy odešel do důchodu.
Celý svůj život zasvětil péči o ženy, matky a novorozence v regionu

Žďár nad Sázavou a nemalou měrou
se podílel na dalším rozvoji gynekologie a porodnictví našeho okresu.
Dovolujeme si za kolektiv všech zaměstnanců gyn.por. oddělení Nemocnice v Novém Městě na Moravě poděkovat za všechny narozené
a uzdravené a popřát Vám k tomuto významnému výročí především
hodně zdraví, spokojenosti a ještě
dlouhá léta v takové obdivuhodné
fyzické a duševní kondici.
Prim. MUDr. Petrů František
přednosta gyn.-por. oddělení,
Nemocnice
v Novém Městě na Moravě

Poděkování
Obyvatelé a přátelé vesničky Studnice děkují panu Miloši
Vystrčilovi, hejtmanu kraje Vysočina, paní Zdeňce Markové,
starostce města Nového Města
na Moravě, panu Luboši Zemanovi, starostovi OV SDH, a panu Karlu Heroldovi, vedoucímu
aktivu zasloužilých hasičů, že si
našli volnou chvilku ve svých

aktivitách a navštívili společnou slavnost 110. výročí založení místního sboru dobrovolných hasičů a 660. výročí první
zmínky o vesnici. Zároveň děkujeme všem sponzorům za poskytnuté dary.
Slavnost se uskutečnila 4. srpna
ve Studnicích.
výbor SDH Studnice

Od loňska nově zrestaurovaná památka černého kříže, instalovaná v roce 1851 duchovním Antonínem Wernerem na křižovatce
dnešní státní silnice č. 19 směřující k Olešné a Křídlům u Sinzendorfu, pravděpodobně zmizí navždy.
Zasloužil se o to neznámy řidič, který ze dne 20. 8. na 21. 8. 2007 nezvládl své vozidlo a havaroval. Litinový

kříž zdevastoval tak, že již pravděpodobně nepůjde opravit. Novoměstsko tak díky neopatrné jízdě řidiče,
který z místa nehody ujel, pravděpodobně přijde o jednu ze svých
charakteristických dominant.
PhDr. Žofie Řádková

Klub seniorů
10. 9. po, Vycházka ke koupališti, při zpáteční cestě občerstvení
v Enpece, sraz ve 14 h. u viaduktu na Bělisku
17. 9., po Lesní brigáda v Ochoze (dopoledne!), sraz u Mercedesky v 9 h.
24. 9., po, 16 h., DPS – Beseda
s vedoucím soc. a zdrav. odboru
MěÚ N. Město – novinky v zákoně o soc. zabezpečení

Křídla 2007
Ve dnech 21. až 22. září se uskuteční v Křídlech další ročník
úspěšného multižánrového festivalu Křídla, který pořádá novoměstské občanské sdružení Lysina lenina. Návštěvníky čekají dva
dny plné zejména hudby, ale i divadla, tance a poezie.
Celý festival odstartuje v pátek 21. září brněnská skupina

Woo Doo. Následovat budou
valašští Ležérně v leže. K vrcholům pátečního večera bude
zcela jistě patřit Naughty bros.
team – Little boy, Verbal crew
& Dj eL z Nového Města a Žďáru. Na hip hopové vlně budou
dále pokračovat brněnští Nuck
choris gang se svým úderným
karate hip hop rockem. Roz-

K zamyšlení
Stanislav Jerzy Lec: Když strháváte pomníky, ušetřete podstavce.
Vždycky se mohou hodit.
James Thurber: Nejnebezpečnějším jídlem je svatební dort.
Peter Drucker: To, čemu se říká
management, spočívá z velké části

Lysina lenina
pořádá vernisáž výstavy obrazů
Lucie Drdlové
v neděli 9. září v 18.00
ve Středozemi

Horácké muzeum
Bojová technika 20. století – modely 1/35 (do konce září)

Literární kavárna

„O půl osmé“
Vojtěcha Zikmunda
zahájí opět po letní přestávce
v úterý 18. září 2007
o půl osmé večer.
Dobrá káva, zákusky,
pivo či víno
a tajemná dívka Liběna
jsou zárukou
dobře uloženého večera.
Kavárna Stone, Radniční ul.
Nové Město na Moravě

dováděné návštěvníky jistě ještě více rozskotačí veselá disko
hudba z Černošic v podání Timudej. První večer uzavře stálice místní scény – KSV.
Sobotní program začíná již dopoledne a to ranní bohoslužbou, po které bude následovat
tradiční výlet. Od 14.00 se mohou návštěvníci těšit na divadelně- taneční blok. Novoměstský
soubor Zkládanka připravil pro
děti loutkové divadlo o Hrochovi
Oranžochovi. Pro starší a odvážné zahraje soubor ZUŠ Obludárium Báječnou svatbu. V taneční části se bude letos prezentovat
brake dance v podání Gazela
Bboys. Tradiční tečkou budou
básníci a one man show Vojty
Zikmunda.
Po 18.00 se rozběhne večerní hudební program. Jako první
se představí opět místní kapela, Karel na nákupech. Jako další vystoupí legendární Lídl &
Velík. Ruda Brančovský zahraje na Křídlech poprvé se svojí

novou kapelou Poletíme. S Poletíme doletíme k další brněnské kapele, tentokráte však ryze
ženské – k Budoáru staré dámy.
Po nich začíná nostalgická část
– a hlavně – vrchol večera. Po
dlouhé době opět vystoupí jedinečná Leninova pleš se svým
tramp metal folk country hopem. Megahvězdou večera budou mega slavní O5 & Radeček.
Blues jak shlak zahrají Hoochie
coochie band a na závěr publikum rozdovádí řízný Burana
orffchestr.
Vstupné na oba dva dny stojí 250 Kč, na jednotlivé dny po
150 Kč. Je možné přijít i pouze
na sobotní odpolední divadelní
program, který je za 40 Kč. Celá
akce se koná za laskavé podpory Kraje Vysočina, města Nového Města na Moravě, obce Křídla a dalších sponzorů, kterým
tímto děkujeme a zároveň se těšíme na shledání s vámi všemi
na Křídlech 2007.
dš

ve snaze znesnadnit lidem práci.
Dieter Hildebrandt: Věříme jen
tomu, co vidíme. A proto od té
doby, co je televize, věříme všemu.
Anonym: Politická kampaň stojí
mnohem víc, než si může slušný
člověk dovolit.
Phyllis Diller: Uklízet v domě
s malými dětmi je jako odhazovat
sníh z cesty, když ještě sněží.
Clarence Darrow: První polovinu života nám ničí rodiče, druhou naše děti.
Firma

Chovatelské potřeby
Vlastimil Svoboda
Palackého náměstí 33
(u Pasáčka)
Nové Město na Moravě,
tel.: 566 618 126
• CIUFFI 10 kg 150 Kč
krmení pro psy
• mražené vařené krmné maso
18 – 32 Kč/kg
• Mikeš – stelivo pro kočky
5 kg 40 Kč
• BRUNCHY CAT MIX – krmení
(granule) pro kočky 1 kg 30 Kč
• akvaristika, teraristika
krmení pro hlodavce, ptactvo
+ doplňky

Menší rozsahem i rozmachem, zato milá a kultiovovaná byla akce posledního prázdninového dne – Medování. Bylo na co se dívat – na řemeslníky v pilné práci, bylo co nakupovat - med ve všech podobách, kosmetiku, medové pivo..., bylo co ochutnávat – teplou medovinu, placky
s medem i kaši s medem a bylo co poslouchat – příjemné melodie Tata
Bandu Josefa Kučery. Bylo vidět spokojené návštěvníky i spokojeného
hlavního pořadatele Richarda Klaudu.

B A Z Á R E K dětského oblečení a hraček
DDM Klubíčko, Výhledy 526 Nové Město na Moravě

Přijďte prodat již nepotřebné hračky, šatstvo po dětech
a také velmi levně nakoupit.
úterý 25.9.: Výběr zboží označeného cenou a iniciálami 9-16 hod.,
s sebou úplný seznam zboží na prodej.
středa 26.9.: Prodej zboží 9-16 hod.
čtvrtek 27.9.: Prodej zboží 9-11 hod., výdej neprodaného zboží 14-17 hod.
3
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Názory zastupitelů
Redakce Novoměstska hodlá postupně – v abecedním pořadí - oslovovat členy zastupitelstva města a žádat je o vyjádření:
buď k aktuálnímu dění (k událostem, které dotyčný zastupitel sám
považuje za aktuální a chce se k nim vyjádřit), nebo na budoucnost
Nového Města na Moravě - Co by rozhodně neměl pominout Strategický rozvojový dokument a konkrétní návrh řešení.
Pokud se zastupitelé k současnosti nebo budoucnosti N. Města vyjádří, nebudou jejich texty věcně upravovány. V případě, že redakce obdrží reakce čtenářů, vyhrazuje si právo výběru a krácení.
Vážení občané, redakční rada ale především budoucí provoz
schválila možnost, aby zastupite- by byly nad síly mnohem větší
lé jednotlivých politických stran aglomerace. Spoléhání na penípostupně zveřejňovali na strán- ze EU také není všelékem. Názor,
kách Novoměstska své názory. Je že provoz pokryjí výnosy restauto myšlenka velmi přínosná, pro- race a hotelu, považuji za naivní.
tože občané svou volbou progra- Chybí informace občanům, jaké
mů politických stran rozhodli náklady bude provoz vyžadovat
o orientaci města na další 4 roky. a zda vstupné bude pro občany
Přestože ČSSD vyhrála podzimní dostupné. Pochybuji, že se naše
komunální volby, vznikla koalice situace bude lišit od jiných zařízebez její účasti a sociální demokra- ní, kde se vstupné počítá ve stokoté tak zůstali v opozici. Současná runách. Nebyl proveden ekonosituace v zastupitelstvu nám neu- mický rozbor a nebyl předložen
možňuje zvrátit rozhodnutí, která veřejnosti.
ČSSD považuje za nesprávná a riJsem přesvědčen, že N. Měsziková. Tato rozhodnutí však věc- to potřebuje bazén. Vzhledem ke
ně kritizujeme a navrhujeme jiné klimatickým podmínkám Vysočiformy řešení.
ny se musí jednat o bazén krytý.
Pro další rozvoj města bude roz- Souhlasím i s výstavbou víceúčehodující problematika výstavby lové sportovní haly. Tato zařízeregeneračního centra. Navrho- ní se zázemím lze však postavit za
vaná cena 320 mil. Kč určitě není poloviční cenu, jak dokládají zkukonečná. Další navýšení o milio- šenosti jiných měst. Hnát město
ny korun přijde po 1. 1. 2008, kdy do dluhové pasti a nevyužít možvstoupí v platnost reforma veřej- nosti úspor je nezodpovědné.
ných financí. Ze svého hlediska Připravované řešení můj hlas propovažuji navrhovanou koncep- to určitě nezíská.
ci za megalomanskou, nerespekS výstavbou regeneračního
tující podmínky a možnosti N. centra úzce souvisí připravovaMěsta. Nejen samotná výstavba, ná privatizace bytového fondu.

Z novoměstských kronik
Rozmary počasí
Staří pamětníci praví, že tu bývaly přeukrutné zimy, mrzlo až praštělo, a chalupy sníh překrýval. Podíváme–li se do zápisů, zjistíme, že
to není tak docela pravda.
Např. roku 1713 byla zima mírná, v březnu bylo tak teplo, že lidé
„bosi chodili a tepla si užívali“.
V roce 1843 byla zase zima dlouhá. Od Třech králů začalo chumelit skoro každý den a sníh zůstal ležet až do půli dubna. Tuze
pomalu tál až do půli května. Pak
celý léto pršelo a hrozný bouřky
byly. Jestli byly dva dny bez deště,
tak to bylo všechno. O žních byla
zase tuze velká zima.
Rok 1857 byl zase suchý, skoro
celý rok nenamoklo, až na podzim po sklizni. Na to jak byl suchý horký rok, nebylo zle. Žito se
urodilo, i pšenice a ječmen. Jenom oves v suché půdě vyprahl
a hrách se neurodil, některý ani
jednu lusku neměl. Zato bram-

bory se tuze urodily a tak sucho
žádnou drahotu nepřivodilo. Lacino bylo kromě sena. To bylo ze
všeho nejdražší.
V r. 1858 nastalo po mírné zimě
suchý jaro. Vypadalo to, že léto
bude horší než minule. Vše začalo vyprahat, že lidi to ani plet nechtěli, ale vše se obrátilo. Po sv.
Janu Křtiteli přišel déšť, nato druhý a všecko se vzkřísilo. V nížinách už bylo pozdě, ale u nás se
hodně urodilo.
27. května 1868 přišla bouřka
a padaly kroupy jako holubí vejce. Z obilí zůstal sotva každý dvacátý klas. Při bílení plátna zabil
hrom děvečku v Křídlech a druhou popálil. Taky v r. 1872 zabil u Studnic Zajíčkovi při orání
hrom koně.
S počasím se zápolilo i později
v dobách počátků zimních sportů.
V osmdesátých letech existoval
v Novém Městě „bruslařský klub“,

Město totiž potřebuje peníze.
Město vlastní 880 bytů a zhruba polovinu chce prodat. Výnosy z nájmů byly použity v rozpočtu města a údržba bytových
domů byla zanedbána. Dnes je
bytový fond starý zhruba 40 let
a potřebuje revitalizaci. Zatím
údajně navrhované ceny 4-5 tis.
Kč/m2 jsou proto pro většinu
nájemníků nepřijatelné. Jaksi
se opomnělo, že v bytech bydlí většinou občané v důchodovém věku, nebo osoby osamělé. Těžko lze předpokládat, že
si senioři budou brát hypoteční úvěry, nebo půjčky u peněžních ústavů. Řada lidí získala
byt po odpracování nejméně
10 let u Uranových dolů. Dnes
se po nich žádá, aby si byt koupili. Nechceme bránit privatizaci, chceme postupovat citlivě
s ohledem na možnosti nájemníků. Jsem přesvědčen, že cena
by měla být stanovena podle
první vlny privatizace a navýšena o inflaci. Získané prostředky
musí jít do nové výstavby, protože kromě rekonstrukce hotelové ubytovny se v N. Městě již
velmi dlouho žádné nové byty
nepostavily.
Po téměř ročním působení v zastupitelstvu města nelze přehlédnout podivnou politiku v personálním obsazení funkcí, kdy se
vedení města zbavuje pracovníků
se zkušenostmi. Postrádám také
informovanost občanů o nepříjemných kauzách, kdy do jednání
vstupuje ombudsman, jako v přívolné a spíš příležitostné bruslařské sdružení. Satirický časopis
Ozvěna z Ochoze z r. 1886 píše:
„Bruslařský klub proměnil se
v klub veslařský, účel rozšířil i na
převážení po ulicích a záchranu
tonoucích.“
V dobách, kdy se zájem zimních sportů přesunul na lyžování,
to bylo podobné.
V zápisu o lyžařské výpravě
z Nového Města do Fryšavy ze
dne 4. ledna 1912 čteme:
„My krajem v dešti táhli zpět
- a byla voda, kde dřív led. Pod
mraky smutnými se rychle stmívalo a pod lyžemi, bože! bláto
čvachtalo…“
Nebo zápis malíře Karla Němce z roku 1926: „Plačte turisté
i lyžaři! Už se vám řemeslo nedaří. V létě není slunce, v zimě
není sníh, raděj zalezte do doupat
svých…“
Jistě by se minulou zimu K. Němec po 81 letech nestačil divit, jak
se historie opakuje.
zpracoval Otakar Německý

padě sporu paní Krškové s panem
Mrkosem.
Novoměstsko by mělo odrážet názory občanů a umožnit vedení polemiky o důležitých problémech. Zastupitelé by měli
svým voličům sdělit, jak hlasovali, a svůj postoj zdůvodnit, včetně přiznání, zda je to v souladu
s programem, se kterým voliče
oslovovali. Za sebe mohu prohlásit, že budu usilovat, aby Novoměstsko bylo periodikem všech
občanů bez rozdílu. Vydávání
radničních novin není soukromým podnikem vedení obce, ale
výkonem veřejné správy.
Doufám, že otevření této diskuze je prvním krokem k otevřenému a objektivnímu informování občanů na stránkách
Novoměstska.
Josef Brůna - zastupitel za ČSSD

Počet úředníků
Městského úřadu N. Město se
zvyšuje. O 0,5 úvazku byl posílen odbor životního prostředí,
a to vzhledem k agendě se studnami. Po jednom dalším pracovníkovi získávají v letošním roce
odbory stavební (na jaře) a sociální (na podzim). Nový stavební
zákon a změna zákona o poskytování sociálních dávek přinesly
nárůst administrativy a např. sociálním pracovníkům již nezbývá
čas na kontrolu, jak jsou vyplacené dávky využívány. S administrativním nárůstem, který nové
zákony přináší, se potýkají všechna města.
Občané, kteří si přicházejí na novoměstský úřad vyřizovat svoje záležitosti, se pravděpodobně
ještě letos setkají s pořadníkovým systémem. Uvažuje se o jeho
zřízení pro vydávání občanských
průkazů, pasů, řidičských průkazů a pro evidenci vozidel.
EJ

Krátce
• Vedení města připravuje změnu
v uspořádání městských obchodních společností (Lesy a zeleň
s.r.o., Novoměstská správa budov
s.r.o. a TS – služby s.r.o.). Zastupitelé jsou seznamováni s odbornými analýzami a možnými variantami. Na některém svém zasedání
by měli rozhodnout, která z variant bude zvolena a dále propracovávána.
• Byla zahájena příprava rozpočtu na rok 2008. Jednotliví správci kapitol budou předkládat a obhajovat návrhy dle připraveného
harmonogramu. Zastupitelé města budou mít možnost zúčastnit
se těchto jednání a se správci kapitol diskutovat.
EJ
5
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OKRADENÍ SENIOŘI
Žďárská policie opětovně upozorňuje na stále se množící případy okrádání a podvodného vylákání finančních hotovostí na
starších občanech.
Osoby pachatelů vystupují jako
podomní prodejci, kdy nabízejí
různé zboží (přikrývky, hrnce, příbory, sady nerezových nožů apod.)
případně i služby (montáž těsnění
do oken apod.). Rovněž požadují zapůjčení finančních hotovostí, kdy uvádějí smyšlené důvody
(na opravu vozidla, pro zraněného muže ve vozidle apod.). Vráce-

ní peněz slibují do několika hodin
a to i o několik tisíc korun více.
Aby jejich tvrzení vypadalo věrohodně, dávají do úschovy, případně do zástavy výše uvedené zboží.
Ke vniknutí do obydlí používají
i úplně jednoduché způsoby, jako
je žádost o podání vody na zapití
léků, případně o použití WC.
Další formou této trestné činnosti je oznamování smyšlených
výher v různých soutěžích. Občan
je osloven s tím, že vyhrál větší finanční částku, věcnou cenu nebo
zájezd. Svou výhru si však může

vyzvednout jen tehdy, když zaplatí v hotovosti příslušný poplatek nebo daň. „Výherce“ nechce
o svou skvělou cenu přijít a na
předběžnou platbu přistupuje.
Při sjednávání těchto „obchodů“ pak dochází i k přímým krádežím finančních hotovostí. Poškození sami navedou pachatele
na místa, kde si tyto ukládají, ti
pak využijí jejich nepozornosti a
peníze odcizují.
Obdobné jsou i smyšlené legendy s vrácením přeplatků za
odběr elektřiny nebo plynu, případně lživá sdělení, že je pro určitou finanční hotovost posílá

Na počátku výhodný nákup na splátky, na konci zásah exekutora
„Na splácení používám měsíční výběry z kreditních karet splátkových společností, na kterých
jsem již zadlužená. Takže dluhy
sice splácím, ale z půjček. Splácím a vybírám, pořád dokola. Ten
bludný kruh není k zastavení,“
sděluje v občanské poradně starší žena. Zní to sice paradoxně, ale
zoufalá žena není ještě v tragické situaci. Rozhodla se totiž řešit
problém dlužní spirály ještě před
příchodem exekutora. Ne ovšem
každý ví, že se lze z bludného kruhu dluhů vyvléci.
„Média nejvíce věnují pozornost dluhům způsobených rychlými půjčkami, proto si málokdo
uvědomuje, že i nákup na splátky může být finančním rizikem,“
uvedl ředitel Asociace občanských poraden (AOP) Hynek Kalvoda. Dle ředitele AOP Češi ztratili zábrany žít na dluh a podlehli
dojmu, že mít dluh je normální.
„Nabídka finančních a bankovních služeb předešla posílení mediální a finanční gramotnosti.
Češi jsou povzbuzeni pozitivními ekonomickými zprávami, neuvědomují si ovšem, že k finanční
krizi jednotlivce může dojít, aniž
by krachovaly velké podniky a lidé hromadně přicházeli o práci,“

dodává Hynek Kalvoda a doplňuje: „lidé si zkrátka pletou spotřební zadlužení s investičním zadlužením. Člověk by si měl spočítat,
že po odečtení všech životních
nákladů a půjček by mu mělo zbýt
ještě 20 % počátečních prostředků. V jiném případě by se měl
maximálně soustředit na výdajovou část rodinného rozpočtu.“
Nákupy na splátky jsou stejně populární jako rychlé půjčky.
Lidé si mohou vybrat mezi dostupnějším a rychlejším úvěrem
nebankovních společností, nebo
spotřebitelským úvěrem od bank;
vyřízení bankovního úvěru trvá
déle, ale je levnější. Občané by si
měli taktéž dát pozor i na společnost, která spotřebitelský úvěr
zprostředkovává. Často inzerovaných 10 % při nákupu a dalších deset splátek neznamená, že
zákazník zaplatí pouze 10 % navíc. Některé společnosti si účtují
částky za vedení spotřebitelského
úvěru a vysoce zpoplatňují zpožděné platby. Každý by si proto měl
veškeré smlouvy před podpisem
přečíst a seznámit se se sankcemi. Pro klienta je vždy lepší, pokud před věřitelem nic neskrývá
a neschopnost hradit splátky včas
oznámí. „Dle zkušenosti našich

poradců věřitelé pozitivně vnímají, když klient svou situaci řeší aktivně. Řešení dluhů prostřednictvím občanských poraden je pro
věřitele jasným signálem, že klient má zájem dluhy splácet. Věřitelé jsou pak mnohem smířlivější
se s klientem dohodnout. Odklady splátek jsou sice vždy spojené
s finančními náklady, ale plánovité řešení dluhové situace je nakonec lepší než úhrada splátek dalšími dluhy a v horším případě
návštěvou exekutora,“ objasňuje
Hynek Kalvoda.
Projekt Spotřební poradenství je financován Ministerstvem
průmyslu a obchodu. Veškeré informace k projektu rád zodpoví Hynek Kalvoda. hynek.kalvoda@obcanskeporadny.cz, tel.
222 781 149.
tisková zpráva

Celková rekonstrukce Makovského ulice, chodníků, vozovky i kanalizace, je v plném proudu. Nenávratně pryč jsou dlažební kostky, ale také
nízké borovice. Byla jich škoda, ale
při pohledu do hlubokých výkopů je
vidět, že kanalizace (ta historická je
ještě hranatá), vedla podél původní
silnice přímo pod borovičkami. Na
malém snímku detail kanalizace.
Další stavební ruch je nyní mož-

někdo z příbuzných, např. syn
nebo vnuk.
Jelikož se nejedná o ojedinělé případy a je předpoklad, že tyto osoby
budou v tomto jednání pokračovat, upozorňujeme občany na zvýšenou pozornost při zaznamenání
jejich výskytu. Doporučujeme rodinným příslušníkům, pokud zanechávají v místě bydliště samotné
starší osoby, aby je poučili o tomto
nebezpečí - do domu nikoho nevpouštět, nedávat se do řeči, nenechat se oklamat.
Policie uvítá spolupráci občanů
při objasňování této trestné činnosti. Jakékoliv konkrétní informace, zjištěné k těmto osobám,
sdělte prosím neprodleně nejbližšímu útvaru Policie ČR nebo využijte linky 158.

INZERCE
• Vyměním 2+kk (45m2) v Praze Bohnicích v osob. vlastnictví za byt v osob. vlast. nebo
družst. nebo domek v NM. tel.
777 250 265
• Koupím byt 1+1 družst. nebo
v osob. vlast v NM. tel. 777 862 312
• Koupím byt (družst. nebo
v osob. vlast.) 2+0 nebo 2+1 nebo
2+kk v NM, platba v hotovosti,
tel. 566 662 256
• Koupím byt 3+1 v osob. vlast.
nebo vyměním za 3+1 v osob.
vlast. v Praze. tel. 731 176 346
• PRODÁM kompletní provizorní staveništní přípojku na kovovém sloupku s vyvedeným kabelem umožňující okamžité připojení
- jako nová. Tel.: 606 511 195.

no vídat na atletickém stadionu.
Škvárovou dráhu nahradí do konce října litá umělá hmota.
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INZERCE
• Vyměním měst. byt 3+1 za
menší, tel. 732 878 153
• Nabízím pronájem garáže k celoročnímu užívání, tel. 728 440 384
• Prodám OPEL VECTRA 201
r.v. 1991, červená metalíza, šíbr,

Restaurace

MEDIN a.s.
Vlachovická 619, Nové Město na Moravě

nabízíme dovoz obědů
do vaší firmy
rozvoz po Novém Městě a okolí
na objednávku:
výroba studené kuchyně
na vaše oslavy, školení, rauty
◆ široký výběr – denně
5 druhů jídel
◆ možnost vegetariánské stravy
◆ vysoká kultura stravování
◆ trvalá záruka špičkové kvality
◆ ručíme za bezpečnost stravy
◆ vlastníme certifikát ISO 9001
tel. 566 684 352, 731 438 419

KVĚTINOVÝ RÁJ
řezané květy
hrnkové rostliny
dárkové předměty
suchá vazba
svatební kytice
Renata Komínková
ul. Budovatelů
N. Město na Mor.
tel. 721 829 742
provoz. doba
po – čt 8,30 – 12 13 – 17
pá
8 – 17
so
8,30 – 11,30

Stomatologická
pohotovostní
služba
Ošetření je poskytováno v době
od 8 do 12 hod.
15. 9. MUDr. Chromá, Křižanov, MUDr. Koutská, Sněžné, 16.
9. MUDr. Borek, Bystřice n.P.,
MUDr. Havlíčková, Nám. Republiky 63, ZR, 22. 9. MUDr. Blaháková, NM, MUDr. Kreislerová,
Bezručova 106, ZR, 23. 9. MUDr.
Kašparová, Nová Říše, MUDr.
Kreisler, Bezručova 106, ZR,
28. 9. MUDr. Daňková, Rovečné, MUDr. Fillová, V. Meziříčí,
29. 9. MUDr. Fialová, Nám. Republiky 65, ZR, MUDr. Ouředníčková, V. Bíteš, 30. 9. MUDr.
Bajerová, NM, MUDr. Rychtecká, V. Meziříčí. Sledujte stránky
www.i-zdarsko.cz (lékařská pohotovost, lékárenská služba...).
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servo, litá kola, ABS, motor po
GO, tažné zařízení, černý interiér,
+ náhradní díly jakékoliv, zachovalý stav po druhém majiteli, 35
tis. Kč, při rychlém jednání velká
sleva! tel. 736 454 770
• Prodám dvě jednolůžkové
celosmrkové postele v dobrém

stavu včetně roštu a matrací.
Možno koupit jednotlivé postele, ale vždy vč. matrace. Na matraci ještě 5 let záruka, doklad
předám. Postel je možno rozložit a transportovat. Dobrá cena.
V NM ke shlédnutí nebo foto
emailem. Tel.: 602 562 560.

Nabízíme výrobu
kuchyní
vestavěných skříní
dveří
schodišť
kancelářského nábytku
pergol
plotů
Provádíme stavební šalování.

tel. 737 337 099

Výuka angličtiny
 pro začátečníky
 pro studenty
se zaměřením na gramatiku
 pro předškolní děti
 příprava na FCE
info: tel. 605 170 471,
novotnaluci@seznam.cz

VYBAVÍME VÁM ŠKOLÁKY

DÁRKY - HOBBY - ART

VELKÝ VÝBĚR
AKTOVEK A BATOHŮ

Vratislavovo nám. 13
Bradyho dům

DÁREČKY ZDARMA VŠEM

Potřeby pro výtvarné kutilství hedvábí, sklo, barvy, lepidla, laky,
hmoty, hlíny, korálky, drátky
Komponenty ke šperkům,
zvonkohrám, dekoracím
Inspirační literatura

Historický kalendář N. Města
„Jsem zde stále pro Vás,
ale hlavně jsme zde
DÍKY VÁM... a za to
VELKÉ DÍKY VÁM!“

Sbor dobrovolných hasičů Nové Město na Moravě
V druhé polovině měsíce července jsme zasahovali u sedmi mimořádných událostí. První z nich
se stala na ulici Novoměstská
v Bystřici nad Pernštejnem dne
16. 7. Jednalo se o dopravní nehodu dvou osobních automobilů. Naše jednotka zde zastoupila
místní požární jednotku HZS, která byla povolána k jiné události.
V následujících dvou dnech došlo
celkem ke třem událostem: 17. 7.
k úniku provozních kapalin motorového vozidla na pozemní komunikaci na náměstí Komenského.
18. 7. požár pole s obilím u obce
Slavkovice, pole začalo hořet od
spadlého drátu elektrického vedení. Druhá událost dne byla technologická pomoc pří zkratu izolátoru na sloupu elektrického vedení
u firmy Medin. Dne 20. 7. jsme
odstraňovali vyvrácený strom,
který ohrožoval návštěvníky evangelického hřbitova v Novém Městě na Moravě. K vyvrácení stromu
došlo při bouřce se silným větrem
předchozího dne. Při této události jednotka spolupracovala s pracovníky firmy Lesy a zeleň. 23. 7.
jednotka likvidovala hnízdo obtížného hmyzu u rodinného domku v ulici Na Výhledech. Dne 27.
7. došlo k úniku provozních kapalin z osobního automobilu na ulici Pavlovova, ropné produkty jsme
odstranili pomocí sorbentů a mís-

to události bylo předáno městské
policii. Začátek měsíce srpna přinesl několik požárů. 2. 8. hořela
sláma a strniště mezi obcemi Radešínská Svratka a Podolí. Díky
včasnému zásahu místních občanů se požár nerozšířil, ale přesto u něho zasahovaly tři jednotky
hasičů. Další dva požáry byly dne
5. 8. a to požár lesní hrabanky
v Zátokách u Nové Vsi a u koupaliště v Novém Městě na Moravě. V obou případech byl použit
vysokotlaký proud vody a jednoduché hasební prostředky. 7. 8.
dopravní nehoda osobního vozu
Škoda Fabia a nákladního vozu
Iveco u obce Olešná. Zraněná osoba z osobního vozu byla vyproštěna záchranáři rychlé lékařské
pomoci před příjezdem jednotky.
Na vozidle bylo provedeno protipožární opatření. Dne 9. 8. naše
jednotka zasahovala u dopravní
nehody, kdy starší řidič nezvládl
vozidlo a v zatáčce před obcí Radňovice sjel z vozovky do příkopy.
Nehoda si nevyžádala žádné zranění. 12. 8. zásahová jednotka likvidovala obtížný hmyz v obci
Blatiny. Bodavý hmyz ohrožoval
rodinu s malým dítětem. Při průjezdu lesem Ochoza dne 13. 8.
upadla nákladnímu vozu Avia palivová nádrž, ze které vyteklo asi
20 litrů nafty. Místo nehody bylo
zasypáno sorbentem a vzhledem

Obchodně-montážní firma

SOLAR TOP
v oboru technického zařízení budov
Hledá pracovníky na pozice:
1. OBCHODNĚ-ÚČETNICKÉ PRÁCE
A SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Požadujeme:
• SŠ vzdělání ekonomického směru,
• výborná znalost práce s PC (Excel, Word, Outlook),
• znalost „Ek. systém Pohoda“ výhodou,
• organizační schopnosti, důslednost, samostatnost,
• obchodní dovednosti, zájem o jednání se zákazníky,
• zájem o technické zařízení,
• řidičské oprávnění sk. B,
• ochota k manuální práci.
Uvítáme i schopného absolventa bez praxe.
2. INSTALATÉRTOPENÁŘ
Požadujeme:
• praxe v oboru topení,
• schopnost samostatného zpracování díla z projektové dokumentace,
• organizační schopnosti, flexibilita na stavbě,
• pečlivost, důslednost, spolehlivost,
• schopnost přesné evidence výkonů na stavbě,
• zájem o obnovitelné zdroje energie, nové technologie a moderní řešení,
• řidičské oprávnění sk. B, sk. C výhodou.
Písemné nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte
do 25. 9. 2007 na adresu: SOLAR TOP, Soškova 1550, 592 31 Nové
Město na Moravě nebo solar@solartop.cz

k blízkosti zdroje pitné vody předáno pracovnici životního prostředí městského úřadu k dalšímu posouzení. Tohoto dne vyjela
jednotka ještě jedenkrát a to k likvidaci obtížného hmyzu u rodinného domku na ulici Zahradní.
Následující den 14. 8. likvidovala jednotka obtížný hmyz na interním oddělení novoměstské nemocnice. Poplach vyhlášený 19.
8. oznámil zabouchnutý byt na
ulici Malá, po příjezdu jednotky
byl byt otevřen sadou speciálního nářadí. 22. 8. profesionální hasiči ze Žďáru nad Sázavou a SDH
Nové Město na Moravě prováděli záchranu lezce na Pasecké skále.
Jednalo se o mladíka z Brna, který při slaňování z vrcholu skály
uklouzl a přetočil se na laně hlavou dolů, přitom si těžce poranil
hlavu o skálu. Po ošetření lékařem rychlé lékařské pomoci přímo na vrcholu skály byl zraněný
uložen na speciální nosítka a lezecká skupina HZS společně s hasiči SDH Nové Město na Moravě
provedla slanění nosítek se zraněným z vrcholu skály. Zraněný

mladík byl sanitním vozem převezen k vrtulníku letecké záchranné
služby, kterým byl transportován
do nemocnice. K poslednímu dni
měsíce srpna zasahovala jednotka SDH Nové Město na Moravě
celkem u 71 mimořádných událostí. Závěrem bych se chtěl zmínit o hasičské soutěži v požárním
útoku pořádané 26. 8. před hasičskou zbrojnicí v Novém Městě na
Moravě. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 14 družstev mužů
a žen. Soutěž byla rozdělena do tří
kategorií, muži liga, muži vesnická liga (v této kategorii soutěží závodníci s neupravenými požárními stříkačkami) a kategorie ženy.
Ve všech třech kategoriích zvítězila družstva sboru dobrovolných
hasičů Maršovice. Sbor dobrovolných hasičů Nové Město na Moravě děkuje sponzorům za dary,
které přispěly k uskutečnění třetího ročníku soutěže O pohár starosty města - memoriál Josefa Sokolíčka v požárním útoku. Více
informací o činnosti najdete na
http://sdh.nmnm.cz
SDH

Skvělá série pokračuje – atleti TJ
přivezli další dvě medaile!
V Jablonci nad Nisou se uskutečnilo atletické mistrovství ČR
mužů a žen do 22 let. Členové TJ
opět zářili. Lucie Sárová získala
titul na trati 5 km. Vyhrála suverénně v čase 17:26,74. Lukáš Kourek pak na stejné trati mužů bojoval až do závěru o titul. Nakonec

skončil na stříbrné příčce ve výborném čase 14:50,57 min. Oba
výkony jsou nové osobní i oddílové rekordy. Navíc se výše jmenovaní nominovali na mezistátní
utkání ČR - Maďarsko- Slovinsko,
které se uskuteční 22. září v Mariboru.
ph

Mezipodniková amatérská liga v kuželkách
pro širokou veřejnost
Vytvořte čtyřčlenné družstvo s vlastním názvem
a přihlaste se do soutěže, která startuje již v říjnu.
Přihlášky do 30. 9. 2007 na tel: 776 793 146
nebo osobně na kuželně u atletického stadionu.
Více informací na: www.nmnm.cz v sekci SPORT / kuželkářský oddíl.
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Podolí 2007 - Gohiral 1785
Ahoj kamarádi, sympatizanti
a pomocníci!
Téměř 14 dnů uplynulo od konce
našeho táboření v Podolí u Bobrové a to je přesně ten čas, abych
si urovnal v hlavě, jak vlastně ten
letošní tábor hodnotím, a dokážu
se dívat trochu s nadhledem.
Čím začít? Asi počasím. Děkujeme, ó velký Gohirale. Je pravda, že
se nám loni trochu posunula kriteria
a máme dávno jinou představu, co
to vlastně znamená mít hezké počasí na tábor. Letos to tedy bylo skvělé. První týden trochu chladné noci,
ale to už tak v srpnu a navíc u vody
bývá. Jsem rád, že rodiče našich malých svěřenců čím dál lépe chápou,
co to znamená táboření, a tak vybavení (hlavně spacák) bývá kvalitnější. Můžete sice do instrukcí napsat
teplý spacák, ale to si samozřejmě
vyloží každý po svém. A co stačí na
víkendové přespání v červenci, nemusí být vhodné pro čtrnáctidenní
táboření v srpnu. Chvála rodičům,
že už to musíme jen málokdy řešit
dalšími dekami a vrstvami oblečení
pro jejich dětičky. No a druhý týden
nás odměnil kromě pár deštíků také
sluncem ve dne a teplou nocí. Došlo
i na koupání.
Ale teď už pěkně po pořádku. Stavění tábora letos proběhlo v nedělním sprintu. Ano, opravdu jsme letos měli na dostavění tábora jen
nedělní dopoledne a odpoledne už najížděli naši malí táborníci. Jen jsme se přesvědčili, že kolik

času máš, tolik využiješ. A po třetí hodině se tábor nacházel zhruba v tom stavu, jaký bývá po dvou
dnech stavění. Musím ale přiznat,
že nebýt nižšího počtu táborníků,
tak bychom asi měli co dělat ještě
v pondělí. Příště lépe. Po nedělním
zabydlení už se mohly rozběhnout
táborové hry v režii jednotlivých
vedoucích. Pondělní seznámení
s okolím a první soutěže vystřídal
úterní tradiční (vlastně tuším čtvrtý) zápas s konkurenčním táborem Maracaibo, tentokrát na území
Maracaiba. Klobouk dolů, pánové
a dámy, nad celým zorganizováním
akce. Bylo to na jedničku.
Zajímavé, pro nás netradiční soutěže nás provedly dopolednem až
k výborným koblížkům k obědu,
a pak už bylo na řadě vyhlášení výsledků, kde zaznělo sláva vítězům
i čest poraženým. V celkovém počtu vítězství v soutěžích jsme oproti loňsku byli poraženými my, ale
pryč od toho. Příště u nás. Těšte se,
Maracaibáci !!! :-) Odpoledne bylo
okořeněno ukázkou drezury koní
v podání středověkého rytíře Víti
Fialy a jeho sličné slečny. Po svačině jsme se všichni notně unaveni
vydali „domů“. Den u Maracaiba
byl jako vždy zajímavý a zdrojem
inspirace pro nás. Jsem zvědav, kde
to předhánění se skončí. Ještě jednou – díky Maracaibo!
Zatím naše kuchyně už v táboře chystala balíčky na středeč-

Mistrovství světa v horských bězích
Novoměstský rodák Jirka
Žák bude poosmé reprezentovat Česko na Mistrovství světa v horských bězích, které se
letos uskuteční ve dnech 14.16. září ve Švýcarsku v horském
středisku Ovronnaz. Jediný nominační závod se uskutečnil
18. srpna v šumavském Zadově, kde v kategorii mužů Žák
doběhl na čtvrtém místě, vy-

hrál Havlíček ze Slavie Praha.
Dne 12. srpna se uskutečnil v rakouském Ebensee nedaleko Salzburku horský běh na trati dlouhé
11 km s převýšením 1250 metrů.
Vyhrál pětinásobný mistr světa
Jonathan Wayett z Nového Zélandu před Andrzejem Dlugoszem z Polska, Jirka Žák doběhl
na pátém místě a Václav Ožana
na 14. místě.
(IK)

ní celodenní a nebo dvoudenní
výlet. Starší oddíly se vydaly na
tzv. dvoudeňáky, aby stihly přesun pod Dráteničky, kde je čekala
příležitost vyzkoušet si skalní lezení pod vedením zkušených instruktorů, kteří kromě vysvětlení
základních technik také každého
jistili při výstupu navrchol. Za to
všechno patří poděkování Tomáši Neumanovi a jeho kamarádům
lezcům, kteří si urvali ze svého
volného času a již poněkolikáté
pro nás tuhle atrakci připravili.
Dál tábor běžel v zaběhnutých
kolejích a dny jako šílené utíkaly
skrz návštěvní neděli, táborák, divadlo nejmenších holčiček, stínové divadlo Jundýse a Lulika a Kačenky, další hraní a zpívání, turnaj
vedoucích proti dětem v živých lodích a než jsem se nadál, byl pátek,
kdy vyvrcholil boj o poklad a končily soutěže a už bylo jasné, kdo že
je ten podolman či podolmanka.
Po závěrečném táboráku jsme si
prohlédli aktuální fotky, které pro
nás do prezentace seřadila Radka
Večeřová, a nakonec světlice oznámila, že tábor Podolí 2007 pořádaný sdružením Gohiral 1785 je dobyt. To, jak mi tábor utekl, jak jsem
viděl slzy v očích táborníků v autobuse cestou zpět do pidlivizace a spokojený výraz vedoucích, je
pro mě důkazem, že to byl tábor jak
má být, a důvodem vrhnout se do
toho s touhle partou zase příští rok.
Pojďte do toho s námi, čekají nás
velké věci… Tak za rok zase!
P.S.: Děkuji městu Nové Město
na Moravě za podporu. Děkuju
uctivě všem vedoucím, instruktorům, kuchyni, zdravotnici
a ostatním, že mají ten elán a vůli a že jsou.
Jaroslav Lorenc

Aerobik
Vlasty Fialové
každé úterý a čtvrtek
vždy od 18,00 hod.
v tělocvičně gymnázia
začínáme 11. 9. 2007

Vykupujeme staré autobaterie, trakční baterie. Cena
3 Kč/kg. Vy zavolejte, my
přijedeme. tel. 723 615 104.

Biatlonová příprava
Biatlonoví dorostenci Michal
Žák, Karel Prokop, Ondřej Polívka ze Sportovního gymnázia
Nové Město na Moravě pod trenérským vedením Jiřího Žáka
se v rámci letní přípravy zúčastnili atletických závodů Českého poháru v horských bězích.
28. 7. Běh na Lysou horu v Beskydech vyhrál Tejchman ze Šumperka, Karel Prokop doběhl na
šestém místě, sedmý skončil Michal Žák, desátý Ondřej Polívka.
29. 7. Běh na Kozubovou v Beskydech vyhrál Kučínský z Ve10

řovic, na druhém místě doběhl Michal Žák, na pátém
místě skončil Karel Prokop, devatenáctý byl Ondra Polívka.
18. 8. Velkou cenu Zadova na
Šumavě, která byla současně jediným kvalifikačním závodem
na atletické Mistrovství světa v horských bězích, kam byli
nominováni první čtyři běžci
v cíli, vyhrál Voják z Domažlic, na jedenáctém místě doběhl Michal Žák, na čtrnáctém
místě skončil Karel Prokop.
(IK)

NOVOMĚSTSKO - vydává město Nové Město na Moravě. Redaktorka: PhDr. Eva
Jašková, redakce a administrace: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na
Moravě, telefon 566 650 253, e-mail: zpravodaj@nmnm.cz http://noviny.nmnm.cz.
Tiskne Horácká tiskárna Nové Město na Moravě. Registrační značka OÚ 3714-1491.
Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Názory autorů příspěvků nejsou vždy
totožné s názory redakce.

