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První kroky k Regecentru
Cesta k evropským financím
Rada města schválila zadání výběrového řízení, ze kterého bude
vybrána firma, která zpracuje
a podá naši žádost o finanční příspěvek z evropských fondů.
Projekt Regecentra je tak obsáhlý, že je více než vhodné si na sepsání žádosti najmout odbornou
firmu se zkušenostmi. Je samozřejmé, že by si firma z částky, kterou by pro N. Město získala, nějaký
procentuální podíl (maximálně do
výše 2 mil. Kč) účtovala. Osloveny
byly čtyři firmy, po 14. září by měla
komise jejich nabídky vyhodnotit.
Vlastní žádost by měla být podána
ještě letos. S evropskými dotacemi
se počítá jak pro Regecentrum, tak
pro Dům jistoty. Nebylo by vhodné podávat dvě žádosti současně,
proto rada města rozhodla preferovat v tomto a příštím roce Regecentrum.
Fotbalové hřiště
Firma zpracovávající projekt
při zaměřování zjistila, že původně uvažovaná varianta souběžné stavby i aktivit na fotbalovém
hřišti by nebyla možná. Proto
je třeba zahájit výstavbu nového hřiště v místech pod zastávkou ČD již v květnu 2008. Podzimní sezonu by měli fotbalisté
hrát ještě na stávajícím hřišti, pro
jarní sezonu roku 2009 by mohlo být využito hřiště v Radešínské
Svratce, případně recipročně hřiště soupeřů, k tréninkům by případně mohlo sloužit hřiště v Pohledci.
Náklady na výstavbu nového
fotbalového hřiště jsou odhadovány na 25 mil. Kč (bez druhého

tréninkového hřiště). V tuto dobu
ještě není známo, jak si budou
fotbalisté svoje nové hřiště zatravňovat. Na klasicky založeném
trávníku by bylo možno hrát přibližně do roka, na trávě pokládané z „koberců“ snad do 6 týdnů,
na umělé trávě hned. Čím kratší
varianta, tím pochopitelně dražší a rozhodnou si o ní už jen sami
fotbalisté a snad pomohou jejich
případní sponzoři. Jednání s fotbalovým oddílem o naléhavosti akce a potřebě vzájemné shody
a spolupráce jsou v počátcích.
Realizace
Technické řešení se stále zvažuje. Jisté je, že dojde k demolici tělovýchovného střediska, přilehlé mateřské školy a Domoviny. Začátek
skutečných stavebních prací je odhadován na 4. čtvrtletí roku 2008.
V návrhu je pro celý komplex
Regecentra počítáno se 160 parkovacími místy, z toho polovina
by měla být pod zemí. V jednání je i budoucí vytápění objektu,
bude se vybírat mezi centrálním
topením z Novoměstské teplárenské a samostatnou kotelnou.
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telů se mohli zúčastnit semináře
s pracovníky firmy, která dokáže analyzovat jednotlivé kroky
a dopady.
Seminář nepřinesl očekávané podněty, spíše naznačil, že do
konce letošního roku není možno stihnout všechny zákonné
lhůty týkající se např. výpovědí. Před uvažovanou privatizací
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Hospodaření města
Rada města projednala na své
18. řádné schůzi dne 3. září zprávy o hospodaření města za první
pololetí roku 2007.
Hospodaření v tomto období
zaznamenalo přebytek ve výši 6,5
mil. Kč. Plánované příjmy rozpočet lehce překročily (55 %), plánované výdaje dosáhly 43 %, a to
především nečerpáním financí určených na investice. Z investic bylo v 1. pololetí vyčerpáno –
prostavěno 16 % z plánovaných
68 mil. Kč. Rada města vnímá
tento skluz jako nedobrý signál.
Zisk z pronájmu majetku, zejména městských bytů, dosáhl
47 %. Zvýšené výnosy lze očekávat v 2. pol. roku v souvislosti se zvýšením nájemného. Rada
města doporučuje použít příjmy z pronájmů zpět do oprav
bytových i nebytových prostor. Kompletní výměna oken je
např. plánována pro čp. 540 na
Drobného ulici, generální oprava čeká ordinaci MUDr. Bartošíkové v budově polikliniky.
V průběhu 1. pololetí byl rozpočet pětkrát aktualizován. Vždy

Změna v uspořádání městských společností se odkládá
Vedení města připravuje změnu v uspořádání městských společností Lesy a zeleň s.r.o., Novoměstská správa budov s.r.o.
a TS – služby s.r.o. Záměry
a doporučené postupy v rušení, slučování, privatizaci atd.
těchto společností měli projednávat zastupitelé na zasedání
13. září. Zájemci z řad zastupi-

NA

městských bytů by rovněž nebylo vhodné zrušit Novoměstskou
správu budov.
Místostarosta Stanislav Marek
k celému záměru, odsunutému na
pozdější dobu, připojil vlastní názor: Pokud společnost Lesy a zeleň s.r.o. zůstane městskou společností, přeji si zásadní změnu
dozorčí rady.

z důvodů přijmu státních či krajských dotací.
Rada sleduje i hospodaření příspěvkových organizací města. Novoměstským sociálním službám
byl při aktualizaci rozpočtu snížen městský příspěvek o přibližně
570 tis. Kč. Důvodem je jiný způsob financování, který vyplynul
z nového sociálního zákona.
Vzhledem k mírné zimě ušetřily
TS služby přibližně 1,4 mil. Kč na
zimní údržbě. Tato částka by měla
být částečně využita při opravě
chodníku a položení zámkové dlažby před kulturním domem (600 tis.
Kč), částečně na drobné opravy
místních komunikací (250 tis. Kč)
a částečně jako rezerva v pokladně
města (500 tis. Kč).

Krátce
• Byla prodána poslední stavební
parcela na Holubce.
• Lesní hospodář (v současné
době Lesy České republiky) a jednatel společnosti Lesy a zeleň podali radě města zprávu o hospodaření v novoměstských lesích
v 1. pololetí letošního roku.
• Jako úvaha k dalšímu prošetření
byla v radě města vyslovena myšlenka zmírnit dopravní provoz na
ulici Masarykova otevřením ulice
Budovatelů pro jednosměrný nebo
obousměrný provoz. K nápadu se
mimo jiné vyjádří Policie ČR, odbor dopravy MěÚ. (pozn. redakce:
Informace na této straně pocházejí vesměs z tiskové konference dne
5. září, další doplňující informace
z jednání zastupitelstva města dne
13. září k Regecentru i průjezdnosti
ul. Budovatelů na str. 4 a 5.)
V první zářijový den uspořádal
hlinenský sbor dobrovolných hasičů dětské rybářské závody. Za přijatelného počasí se jich zúčastnilo 14 mladých rybářů z Hlinného
a okolních vesnic.
Pohár za první místo si odnesl místní mladý rybář Jakub Janů,
který byl zároveň nejmladším ze
soutěžících.
Akci pomohlo uskutečnit město
N. Město. Nedočkaví mladí rybáři se už těší na příští ročník.
SDH Hlinné

Narození
28. 8.
29. 8.
29. 8.
31. 8.
3. 9.
4. 9.

Andrea Kyšková
Milan Kohout
Michaela Hemzová
Vojtěch Kaštánek
Marek Tachir
Jana Dvořáčková

Sňatky
25. srpna
Pavlína Teplá
Lukáš Mokrý
1. září
Jitka Kotinská
Ondřej Novák
Zuzana Sedláčková
Jaroslav Dvořák
Ivana Nejedlá
Roman Zajíček

Úmrtí
8. 9. Josef Dobeš
(1943)
9. 9. Jindřich Fiala
(1947)
13. 9. MUDr. Marie Gronátová(1921)

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

Klub seniorů
24. 9., po, 16 h., DPS – Beseda
s vedoucím soc. a zdrav. odboru
MěÚ N. Město – novinky v zákoně o soc. zabezpečení
1. 10., po, 16 h., DPS – O stárnutí s úsměvem (z knihy Bruse Lansky)
8. 10., po, 16 h., DPS – Příprava na oslavu 20. výročí činnosti
Klubu seniorů

Horácká galerie
Václav Hradecký - kreslený humor (do 21. října)
Kateřina Pustinová - kalendář
(do 4. listopadu)
Rudolf Jung - fotografie
(do 28. října)

Z významných
výročí
1. 10. 1987 zemřel Rudolf Puchýř
(malíř, karikaturista, narodil se 21.
3. 1909 v Novém Městě na Moravě)
16. 10. 1922 se v Novém Městě na Moravě narodil ak. malíř
Jiří Šebek (malíř, grafik, věnoval
se regionální historii, zemřel 6. 7.
1999 v Novém Městě na Moravě)

Kino
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.
28. pá ve 20 h., 29. so ve 20 h.
Cesta bojovníka
USA/Kanada 2007, akční-dobrodružný, české titulky, 100 min,
premiéra, od 12 let, 60 Kč - Amerika šest století před první Kolumbovou cestou. Podívaná ve velkém
stylu vychází z legend o dávných
objevitelích Nového světa.

SHANNON – tradiční irská hudba v KD
Neviděli či neslyšeli jste nikdy
bodhrán? Nevíte, co to je bouzouki? Low whistle Vám taky nic
neříká? Tak vězte, že tyto irské nástroje můžete slyšet ve středu 17.
října v 19 hod. v Kulturním domě
Nové Město na Moravě, kde je doprovodí pro nás už známé nástroje
- kytara a banjo, ovšem v charakteristickém irském ladění, a také
housle. Slíbit Vám můžeme i irské
loketní dudy. Skupina Shannon
vystupuje ve složení: Marek Zienert, Martin Penič, Antonín Janák,
Pavel Švestka, Radovan Hulla.
Kupříkladu Martin Penič byl vyhlášen jedním z nejlepších flétnistů ročníku - Willie Clancy
Summer School 2002 v irském
Miltown Malbay, na irské píšťaly - Whistle a Low Whistle.
Shannon vystoupil na nejednom
festivalu - a to i například na budapešťském V4 Big Music festival.
2

Jak zakončit pozvání na vystoupení této irsky šťavnaté kapely? Asi
slovy Ondřeje Fencla z časopisu
Report: „Kumšt pro zasvěcené!“
Určitě mi dáte zapravdu, když navštívíte webové stránky Shannonu,
kde si ho můžete i poslechnout.
(www.shannon.cz)
Pokud jsme Vás alespoň trochu
navnadili, můžete si vstupenky za
vskutku přívětivou cenu (70 Kč)
koupit v předprodeji v Informačním centru - Nové Město na Mor.,
tel.: 566 650 254 nebo přímo v den
konání koncertu v kulturním domě.
Dovolujeme si Vás také upozornit,
že je v IC možno zakoupit i vstupenky na koncert Václava Hudečka
- 13. listopad 2007, bratří Ebenů 28. listopad 2007 a na spoustu dalších akcí. Bližší info na http://nkz.
nmnm.cz
Zbyněk Čech
Novoměstská kulturní zařízení

Městská knihovna – „Týden knihoven“
Městská knihovna v Novém Městě na Moravě Vás zve na ojedinělou výstavu nazvanou „Děvčata
z pokoje č. 28, L 410, Terezín“

Horácká galerie
zve
KURZY KERAMIKY
A GRAFIKY
pořádané vždy v 15 a v 17 hodin
v následujících termínech:

Keramika
26. 9. základy práce s hlínou,
výroba kachle s reliéfem
3. 10. provázková technika
10. 10. výroba čajové konvice
vytlačováním
17. 10. točení na hrnčířském kruhu
24. 10. glazování
Cena každé návštěvy:
60 Kč / pro členy GK 30 Kč.
Při platbě celé částky kurzovného
cena: 240 Kč!

Grafika
(linoryt + suchá jehla)
25. 9. historie grafiky a rozdělení
tisku, návrh motivu
2. 10. rytí, tisk z výšky
9. 10. návrh motivu,
zpracování matrice
16. 10. tisk z hloubky
23. 10. signování, paspartování
Cena každé návštěvy:
50 Kč / pro členy GK 25 Kč.
Při platbě celé částky kurzovného
cena: 200 Kč!
Kurzy probíhají jako cyklus na
některé dílny je možné
si objednat individuální termín.
Bližší informace a přihlášky:
Výtvarná dílna HG,
566 654 216, 566 654 225
eva.buchtova@hg.nmnm.cz

Výstava vznikla péčí německé
novinářky a reportérky Hannelore Brenner-Wonschick, která na
základě osobních vzpomínek žen
vězněných v mládí v Terezíně vydala v Německu stejnojmennou
knihu, doplněnou dochovanými
dokumentárními materiály.
Představuje život několika mladých děvčat v období Protektorátu Čechy a Morava v jednom z dětských domovů v Terezíně. Přibližuje
jejich každodenní starosti, ale i malé
radosti a především silná přátelství,
která na tomto místě vznikala. Seznámíte se s činností dětí v terezínských domovech, zejména výchovou
a vzděláváním, které jim poskytli jejich laskaví vychovatelé. Poslední tři
panely mapují život děvčat, které
přežily až do dnešních dnů.
Výstavu Městské knihovně v Novém Městě na Moravě zapůjčila brněnská pobočka Vzdělávacího a kulturního centra Židovského
muzea v Praze a můžete ji shlédnout od 1. 10. 2007 do 27. 10. 2007.
Knihovna čtenářům
V rámci akce „Týden knihoven“,
která se koná každoročně v měsíci říjnu, budete mít jedinečnou
příležitost se blíže seznámit s prací na on-line katalogu.
Ukážeme Vám, že on-line katalog slouží nejen k vyhledávání literatury a k orientaci v knihovně, ale
můžete si jeho prostřednictvím na
internetu momentálně půjčenou
knihu rovněž rezervovat přímo ze
svých domovů či zaměstnání. Přes
on-line katalog lze dokonce provést
prodloužení výpůjční lhůty. Jak?
Na tyto a další otázky Vám rády odpoví a předvedou pracovnice Městské knihovny během půjčovních
dnů v týdnu od 1. do 6. 10. 2007.

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.

Výlet na Francouzskou riviéru
Koncem června mažoretky z Nového Města na Moravě společně
s Dechovým orchestrem ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem odjely vystupovat do města Pertuis na jihu
Francie. Nejdříve navštívily Monte
Carlo, kde strávily celý den. Večer
se ubytovaly v městečku Manosque. Další den je čekalo příjemné večerní vystoupení v Pertuis,
ve kterém vládla velmi veselá francouzská atmosféra. Následující dopoledne i odpoledne se naposledy

předvedly v tomto městě při průvodu, kterého se účastnilo mnoho
dalších skupin z celé Evropy.
Při zpáteční cestě zavítaly do
Saint–Tropez, města četníků,
a do slavného Cannes, kde strávily zbytek dne opalováním a plaváním v moři.
Přestože celému zájezdu předcházely náročné tréninky, opravdu to stálo za to!
Jiřina Jirků
Nikola Melicharová

Kulturní dům
po 24.09. v 19 h., Klíče na neděli - komedie- divadelní představení Divadelní společnosti
HÁTA v obsazení (různé alternace): Dvorská/Šulcová, Olšovský/Pantůček, Andrlová/Želenská, Beneš/Procházka/Hruška,
Bočanová/Zedníčková, Vondra/
Sobotka, Molínová/Nohýnková,
Benešová/Zenáhlíková, Jeníková/Svobodová... Vstupné 150 Kč
140 Kč. Předprodej Informační
centrum - tel.: 566 650 254.
ne 7. 10. Vlčnovjanka nedělní
odpoledne s krojovanou slováckou dechovou hudbou. Vstupné
70 Kč.
st 17. 10. v 19 h., SHANNON irská hudba, vstupné 70 Kč, více
na str. 2
so 20. 10. v 17 h., Harmonika
pro dobrou náladu – galaprogram V úvodní části programu
budou účinkovat: Mgr. Martin
Obr - akordeon (Nové Město na
Moravě), Jan Mahel - akordeon (Bohdalec), Jaromír Růžička - akordeon (Olešná), Jiří Bartl
a Josef Božek - heligonky (Brno).
V hlavní části programu účinkuje „Originální harmonika DUO
Renata & Josef Pospíšilovi, známí
z účinkování v televizních a rozhl. pořadech. Josef Pospíšil je
znám i jako moderátor. Po skončení programu bude mít Josef
Pospíšil autogramiádu knihy „Za
vesnickými muzikanty“. Chcete-li se setkat s Renatou a Josefem
Pospíšilovými, využijte tuto příležitost. Vstupné 100 Kč.

Úspěchy žáků ZUŠ Jana Štursy
Při příležitosti oslav 55. výročí založení ZUŠ Jana Štursy dostali tentokrát příležitost presentovat výsledky
své umělecké činnosti, kromě současných žáků, také absolventi školy, kteří studují na středních či vysokých školách uměleckého zaměření.
Moc nás těší, že ani loňský rok,
přes náročnost akcí konaných
v rámci oslav, nezůstal bez úspě-

Dům dětí a mládeže

st 26. 9. v 17 h., KD - přísálí – Zahajovací schůzka s rodiči Schůzka určená rodičům dětí, které se
přihlásily do našich zájmových
kroužků. O termínu této schůzky
budou rodiče ještě samozřejmě telefonicky informování. Všem rodičům a dětem děkujeme za zájem.
pá 6. 10. Vůně podzimu, 9,30 h. Barvité podzimní tvoření z přírodnin. Vyrobíme si originální přírodní závěs, veselé postavičky, budeme
dlabat dýně…Překvapení - jablečná buchtička. S sebou: různé listy,
plody, trávy. Vstupné 30 Kč.
pá 13. 10., 9,30 h. - Sbírám, sbíráš, sbíráme – aneb ukaž co máš
- Setkání dětí, které propadly sbírání známek, karet sportovců, telefonních karet, ubrousků, odznáčků, nálepek – prostě čehokoliv za účelem
výměny či získání námětů, zkušeností... Pro holčičky ideální chvíle, aby se pochlubily svými barbínami a jejich doplňky, případně opět
možná výměna. vstupné 10 Kč.

EZOP-Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež,
Drobného 366, Nové Město na Moravě
zve nejen děti a mládež, ale také veřejnost na akce
Týdne nízkoprahových klubů od 24. do 30. září
pondělí 24. 9. 14.00 – 15.30 KLUB PRO MLADŠÁKY
(6 – 11 let): FOTOPROJEKCE K vidění budou fotečky,
krátká videa, prezentace všech možných akcí,
které jsi mohl s Ezopem podniknout, zažít...
15.30 – 17.00 ANIMATION Start nové dílny!
Chceš se s námi podílet na vytvoření animáče? Baví Tě
výtvarka, práce s počítačem, grafika… přijď se mrknout!
16.00 – 18.00 KLUB PRO STARŠÁKY (12 – 20 let):
FOTOPROJEKCE K vidění budou fotečky, krátká videa,
prezentace všech možných akcí, které jsi mohl
s Ezopem podniknout, zažít...
středa 26. 9. 14.00 – 16.00 GRAFFITI V KLUBU
Podporujeme legální graffiti, přijďte vyzdobit klub!
Pro MLADŠÁKY (6 - 11 let)
16.00 – 18.00 GRAFFITI V KLUBU
Podporujeme legální graffiti, přijďte vyzdobit klub!
Pro STARŠÁKY (12 - 20 let)
čtvrtek 27. 9.14.00 – 15.30 BUBLINÁRIUM
Zábavné odpoledne pro MLADŠÁKY (6 – 11 let)
plné tanečních i netanečních soutěží, bublin, pohody, …
16.00 – 18.00 TURNAJ VE FOTBÁLKU
Staršáci (12 - 20 let) proti Ezopačkám!!!

chů dalších absolventů v přijímacím
řízení na střední či vysoké umělecké školy. Pro budoucnost tak budou
v zásobě noví potencionální mladí
umělci, kteří mohou svou činností či
svými pracemi přispět k obohacení
kulturních akcí ve městě.
Na konzervatoř byli přijati 2
žáci: Helena Dobešová do Prahy,
Tomáš Kovanda do Brna.
Dva žáci úspěšně složili přijímací
zkoušky na střední umělecké školy: Michaela Loučková na SPŠT
do Jihlavy-Helenína, Michal Mrkos na SUŠG do Jihlavy. Na vysoké
školy uměleckého směru byli přijati čtyři žáci: Eleanor Pinkavová
– Universita Edinburgh, divadelní kostým; Lukáš Tomek – Universita Tomáše Bati Zlín, animovaná tvorba; Eliška Judová- FF MU
Brno, dějiny umění; Lucie Drdlová
–PF University HK, Čj – Vv.
Ani soutěžím ZUŠ neubral loňský
náročný rok na úspěšnosti. I přes
velké vytížení s organizováním akcí
k oslavám školy stačili ještě někteří
pedagogové připravit žáky k soutěžím a přehlídkám, které každoročně pro ZUŠ vypisuje MŠMT ČR,
ale i k dalším, které byly v loňském
roce pro umělecké obory vyhlášeny. Největších úspěchů dosáhly
obory literárně dramatický a hudební, které se v celostátní soutěži
ZUŠ probojovaly se svými žáky až
do kol národních. Z oboru hudebního si takto dobře vedlo klarinetové kvarteto L. Miko, které hrálo
ve složení: A. Chroust, H. Dobešová, M. Matoušková a L. Klimešová.
Z literárně dramatického oboru postoupil na národní přehlídku ZUŠ
soubor II. cyklu OBLUDÁRIUM
vedený MgA. L. Pokornou a Bc. K.
Dvořákovou. S inscenací Báječná
svatba byl soubor oceněn i na krajské přehlídce mladého divadla JID
2007 v Jihlavě, kde získal nominaci na národní přehlídku Náchodská
Prima sezóna. Krajského kola přehlídky ZUŠ se zúčastnily i další dva
soubory LDO, které si vysloužily
ocenění poroty. Přehlídka dětských

divadelních a recitačních kolektivů Dětská scéna byla také úspěšná
- oba prvocyklové soubory, mladší
soubor KLIMPAJDI i starší SPOJKA, postoupily do krajského kola
v Třebíči. Dětská scéna recitátorů sólistů hostila v krajském kole 3
naše mladé recitátory – Annu Bučkovou, Annu Hubáčkovou a Lucii
Chodilovou, které si domů přivezly ocenění poroty. Krajského kola
přehlídky recitátorů Wolkrův Prostějov se zúčastnily Miroslava Jamborová, Jana Boháčková a Kateřina
Horáčková.
Také výtvarný obor se těšil
z úspěchů svých žáků a to především zásluhou dětí ze třídy Mgr. B.
Bizoňové. V krajské soutěži „Krásné je žít“ bylo z 1479 prací uděleno
19 cen, z toho 4 ceny patřily našim
dětem. Cenu ředitele Zdravotního ústavu se sídlem v Jihlavě získala Aneta Černá (8 let), dvě první
místa ve svých kategoriích získaly Kristýna Kutějová (7 let) a Miroslava Šotolová (11 let) a druhé místo si odvezl David Ohrazda
(6 let). Z padesáti nejúspěšnějších
prací, z kterých byla uspořádána
závěrečná výstava, patřilo 12 prací
žákům naší školy. Úspěšní byli naši
mladí výtvarníci i v mezinárodní
soutěži Malujeme-po síti tentokrát
na téma Hudba a já, kterou pořádá každoročně Český rozhlas Online a Česká spořitelna. Ze 4000
zaslaných prací jich bylo zhruba
50 -100 vybráno pro výstavu, jejíž vernisáž se uskutečnila v polovině června 2007 v Muzeu hlavního města Prahy. Tak vedle prací
dětí z Indonésie, Číny, Afriky, Indie a jiných zemí visely i obrázky
O. Žáka, J. Babeje a I. Ťupové.
Všem úspěšným výše jmenovaným i nejmenovaným žákům naší
školy blahopřejeme a doufáme,
že stejně dobře se povede i dalším našim žákům také v letošním
školním roce. Veřejného ocenění
se výše jmenovaní dočkají letos
v listopadu na Koncertu sólistů.
EN

Http://infocentrum.nmnm.cz
Na webu města se na začátku září objevil nový odkaz na informační centrum. Web, který bude sloužit především turistům přijíždějícím do našeho regionu, bude jistě užitečný i místním občanům. Ti
zde najdou např. rozsáhlou databázi firem, odchodů, služeb a sdružení, které ve městě působí (http://infoservis.nmnm.cz). Tuto databázi
pro Vás vytváří a spravuje informační centrum.
jm

Stomatologická pohotovostní služba
Ošetření je poskytováno v době od 8 do 12 hod.
6. 10. MUDr. Petrášová, poliklinika ZR, MUDr. Stalmachová, Vír, 7.
10. MUDr. Havlíčková, Radostín n.O., MUDr. P. Konečný, NM, 13.
10. MUDr. Kulková, Strážek, MUDr. Musilová, V. Meziříčí, 14. 10.
MUDr. Jurková, V. Meziříčí, MUDr. Prášková, D. Rožínka. Sledujte
stránky www.i-zdarsko.cz (lékařská pohotovost, lékárenská služba...).
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Příprava Regeneračního centra v Novém Městě na Moravě
Na programu VII. zasedání zastupitelstva města Nového Města na Moravě byla projednána informativní zpráva o stavu
přípravy Regeneračního centra.
Informativní zpráva předložená
zastupitelům byla na zasedání do-

plněna prezentací projekční společnosti K4 a.s. Brno.
V rámci diskuze zastupitelé
znovu otevřeli možnost výstavby areálu v lokalitě „Pod zastávkou“. Důvodem diskuze byla zejména snaha porovnat investiční

Titul Zasloužilý hasič
Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska, vedení aktivu zasloužilých hasičů Žďár n.S. informuje, že pan František Kabelka, občan Nového Města a dlouholetý
funkcionář novoměstského hasičského sboru, byl v letošním roce
slavnostním způsobem vyznamenán. Za celoživotní práci na úse-

ku požární ochrany obdržel titul
Zasloužilý hasič.
Pana Františka Kabelku, člena výboru novoměstského SDH,
jednatele a místostarostu sboru
zve na přátelské posezení starostka města. Chce mu vyslovit uznání za práci pro ochranu majetku
a životů spoluobčanů.

Setkání rodáků a přátel města v r. 2007
Společenská komise Rady města Nového Města na Moravě připravuje i v letošním roce setkání
rodáků a přátel města, kteří v roce 2007 slaví své padesáté narozeniny.

Moštování
moštárna ČZS pod nemocnicí
so 22. 9. 8 – 12 14 – 17
út 25. 9.
14,30 – 18
Další termíny dle zájmu zahrádkářů, aktuální informace ve vývěsních skříňkách (naproti I. ZŠ a na
moštárně). Cena 3 Kč/litr. Ovoce
noste jen čisté a bez hnilob.
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Akce se uskuteční v sobotu 27. října 2007 od 10.00 hodin v kulturním domě v Novém Městě na Moravě. Prosíme
tímto všechny padesátníky, kteří se v Novém Městě na Moravě narodili, chodili do školy
nebo zde žijí, aby toto oznámení přijali jako oficiální pozvánku. Současně děkujeme všem,
kteří na akci upozorní zejména odstěhované příbuzné nebo
spolužáky, neboť adresy všech
osob pro zaslání pozvánek nejsou známy.

náklady realizace projektu v obou
lokalitách.
Stávající umístění na ul. Tyršova, které bylo odsouhlaseno na
zasedání zastupitelstva v říjnu
loňského roku a znovu je potvrdilo toto zasedání zastupitelstva,
bylo mimo jiné podpořeno zástupci škol z důvodu co nejmenší
docházkové vzdálenosti do bazénu a sportovní haly. Docházkové vzdálenosti do obou lokalit ze
školních zařízení byly předloženy
zastupitelstvu k posouzení.
Přestože toto řešení počítá s výstavbou nového fotbalového hřiště
v lokalitě „Pod zastávkou“ a je tedy
řešením dražším pro město, z hlediska rozvoje sportu zejména fotbalu a jeho zázemí v Novém Městě
na Moravě je řešením dlouhodobě
výhodnějším. Umožňuje budoucí
dostavbu jednoho až dvou hřišť ve
stejné lokalitě s jedním zázemím.
Převažující funkcí celého komplexu je sport a relaxace doplněná o ubytování v hotelu a stravování v restauraci. Sportovní aktivity lze
rozdělit na suché (fitness) a mokré
(wellness). Suché aktivity jsou provozovány ve sportovní hale a ve fitness. Tvoří je např. masáže, solárium,
kryokabina apod. Mokré aktivity zahrnují bazénovou část s dvojicí bazénů a přidružený provoz wellness

(vitální svět), který obsahuje saunu
finskou s ochlazovacím bazénkem,
aromatické sauny, ledovou místnost
a další atrakce soustředěné kolem
vířivky. Velmi výrazným prvkem
mokré části bude také tobogán.
Sportovní hala vyhovující mistrovským zápasům v halové házené, která má požadavky na největší
rozměry hřiště ze všech halových
sportů, bude dělitelná až na tři samostatné prostory se standardním vybavením o velikosti cca
22 x 15m, což je rozměr velké tělocvičny ve školských zařízeních.
Bude vybavena horolezeckou
stěnou s převisem o výšce 9m.
V současné době je dokončena
dokumentace pro územní řízení projektu Regeneračního centra, probíhá jednání s dotčenými organizacemi a orgány státní
správy. V říjnu tohoto roku bude
vedeno územní řízení. Dokumentace pro stavební povolení má být
dokončena do konce listopadu.
Pro přípravu projektu a žádosti o dotaci do evropských fondů
bude ve výběrovém řízení vybrána zpracovatelská firma, která celý
projekt vyhodnotí z hlediska ekonomického a rozvojového a připraví celou žádost k posouzení.
Stanislav Bartoš,
Ing. Světlana Janoušková,
odbor RRÚPSŘ

K vyobrazením Regecentra na této a předchozí straně (ve směru hodinových ručiček): přízemní část - bazénová hala, další přízemní část šatny, fitness, patrová část - hotel, přízemní část - vstupní hala, komplex
uzavírá sportovní hala. Samostatně stojící budova - škola (přístavba I.
ZŠ). Parkovací místa částečně pod budovou, částečně směrem ke hřbitovu, částečně před sportovní halou. V prostoru před bazénovou halou je
naznačeno uvažované venkovní koupaliště.

Silnice Rokytno – Vlachovice
Rada města se chce na svém
nejbližším jednání zabývat
možností získat do majetku
města zmíněnou problematickou silnici a upravit ji v rámci programů cyklotras. Předpo-

kladem je vykoupení pozemků
pod touto komunikací. Je třeba rovněž projednat záležitost
s vedením Vlachovic, neboť
část komunikace leží v katastru této obce.

Hovory s občany při VII řádném zasedání ZM
• Značnou nevoli nad stavem hráze Kazmírova rybníka vyjadřovali
občané žijící na Betlémě. Po dešti se do centra města „suchou nohou“
nedostanou. I kdyby respektovali, že hráz rybníka je staveniště, po kterém se chodit nemá(!), a využívali Žďárskou ulici, mají v cestě kalužiny, kterých je tato ulice za deštivého počasí plná.
Provizorní cesta kolem Jelínkova mlýna je zpevněna hrubým štěrkem,
je tedy neschůdná při chůzi s berlemi nebo i s dětským kočárkem.
Žďárskou ulici čeká rekonstrukce. Je v majetku kraje Vysočina (SÚS
Jihlava) a opravena bude pravděpodobně v roce 2008. Město by mělo
předat podněty, aby se situace s odvodněním silnice zlepšila.
Starostka města požádala o toleranci a trpělivost. Kolaudace rekonstrukce Kazmírova rybníka je plánována přibližně do roka.
• Jen krátce po jednání rady města, na kterém tlumočil Mgr. Německý doporučení občana města, zda by bylo možno uvažovat o zprůjezdnění ulice Budovatelů, vystoupili obyvatelé této ulice s argumenty proti zprůjezdnění – 117 stabilně parkujících vozů, nádoby na domovní
odpad přímo na silnici, dětské hřiště bezprostředně u silnice, ordinace dětských lékařů v místě, zásobování (OK Market, Česká pošta). Případné zprůjezdnění ulice Budovatelů by naopak mělo zlepšit situaci na
Masarykově ulici na křižovatce u Plusu. Odborné stanovisko a doporučení se očekává od Policie ČR.

Před prodejem městských bytů
V uvažované privatizaci městských bytů byl učiněn další krok,
zastupitelé města schválili předložený záměr. Jednání zastupitelstva
města se zúčastnil i Ing. Milan
Taraba, místopředseda republikové rady Sdružení na ochranu
nájemníků. Konstatoval, že vedení města připravilo kvalitní materiál, a rovněž ocenil, že město
svým nájemníkům nabízí na výběr možnosti prodeje jak jednotlivcům, tak ustaveným družstvům
a zároveň nehodlá ke koupi nikoho nutit. Byt budou moci koupit
i rodinní příslušníci v přímé řadě,
tedy děti nájemníků.
Hodně se diskutovalo o ceně
prodávaných bytů. Zatímco zejména opoziční zastupitelé si přáli uvést alespoň orientační či průměrnou částku, vedení města
nepovažovalo za vhodné zveřejňovat nepřesnou částku. Výsledná
cena bude vycházet ze znaleckých
posudků, které se nyní zpracová-

vají, a může být s ohledem na stáří a kvalitu jednotlivých domů
různá. Výhody a slevy z ceny stanovené znaleckými posudky mohou očekávat ti, kteří se rozhodnou založit družstvo a prodán
bude celý bytový dům.
Pozemek pod domy bude do
prodeje zahrnut, ale okolní pozemky si město ponechá.
V diskuzi zaznělo, že mezi nájemníky bytů nabízených k prodeji je velké množství seniorů a že
zřejmě mnozí z nich nebudou
o koupi uvažovat. Mohou v klidu dožít? Ano, mohou. V případě, že družstvo nájemníků koupí celý dům i s jedním či dvěma
městskými nájemníky, převezme toto družstvo původní nájemní smlouvu beze změny a z
městských nájemníků se stanou
nájemníci družstva.
Ještě na podzim budou schváleny Pravidla pro prodej se všemi
detaily včetně ceny.

INZERCE
• Koupím byt 1+1 družst. nebo
v osob. vlast. v NM. tel. 777 862 312
• Prodám myčku zn. Whirpool
ADP 4525, 2 roky starou, ve velmi
dobrém stavu, cena dohodou, tel.
736 408 794
• Nabízím pronájem garáže k celoročnímu užívání, tel 732 878 153

• Prodám kolo Favorit, levně, tel.
605 382 093
• Máte problémy s matematikou?
Doučím látku základní i střední
školy. Tel.: 723 357 959.
• Nabízím dlouhodobý pronájem garáže u Žďárské ul., tel.
728 478 654
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Bude „Páteřní silniční síť kraje Vysočina“ opravdu přínosem?
16. května minulého roku schválilo zastupitelstvo kraje tzv. „Páteřní silniční síť kraje Vysočina“,
která by měla tvořit základní komunikační spojení významných
center kraje a zároveň zabezpečit
propojení mezi okresy a sousedními kraji.
Tato komunikace by měla zabezpečovat dopravní spojení pro
třiašedesát procent obyvatel kraje. Doprava by se tak stala kratší a efektivnější. V tomto roce je
plánováno vypracování odborné studie, která má určit silnice
vhodné k rozšíření, stanovit rychlostní limity a dále pak předložit
návrhy na úpravu některých úseků. Poté by měl být vytvořen projekt, k němuž se mohou vyjádřit
obce a další orgány.
Podle dostupných informací by měla být do tohoto projektu zařazena i silnice č. 353 - Žďár
nad Sázavou-Počítky-Tři Studně-Fryšava-Kadov-Krátká-Sněžné-Daňkovice-Borovnice a pokračovat by se pak mělo dále, směr
Polička. V současné době nejsou
ještě zcela upřesněny technické
parametry jednotlivých úseků, ale
rozhodně by mělo dojít k úpravě,

rozšíření a technickým zlepšením
stávající komunikace.
Plánovaná páteřní síť však vede
přímo centrální částí Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Pavel Vaněk, vedoucí Správy
CHKO, k tomuto problému řekl:
„O záměru vytvořit páteřní síť
kraje Vysočina jsme se dozvěděli nepřímo. Z kraje nás nikdo zatím nekontaktoval, takže nemáme přesné informace. Nás se tato
záležitost ale velice dotýká, protože Správa CHKO spravuje zvláště
chráněné území, které je chráněno důkladněji než ostatní území.
Proto by veškeré záměry, které do
tohoto území zasahují, měly být
se Správou CHKO projednávány. To ukládá i zákon 114/92 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, který
říká, že jakýkoli záměr nebo koncepce musí být konzultována s orgánem ochrany přírody. Důvodem této povinnosti je zamezení
toho, aby nedošlo ke střetu s evropsky významnými lokalitami,
což je nadnárodní složka ochrany.“
Kraj Vysočina se však na ochranáře s žádostí o spolupráci neobrátil. Mohlo se tak předejít zpra-

Nový vjezdový a parkovací systém
Nemocnice Nové Město na Moravě
Pro zlepšení celkové dopravní situace a zefektivnění provozu vozidel zavádí Nemocnice
Nové Město na Moravě s platností od 24. září 2007, v době od 07:00 hodin, nový systém dopravního řešení v areálu
Nemocnice a zavedení automatického parkovacího sytému
(A.P.S.) Parkování bude v areálu nemocnice povoleno pouze na vyhrazených parkovacích
plochách.
Vjezd do areálu nemocnice
bude pouze horní (hlavní) branou, kde si řidič vyzvedne parkovací lístek.
Průjezd areálem k výjezdu
z nemocnice bude vyznačen
červenými šipkami s textem
„VÝJEZD“; tyto šipky bezpečně dovedou řidiče až k místu výjezdu, kde je umístěn po-

kladní a výjezdový stojan ze
závorou.
Výjezd z areálu bude spodní branou (U meče) s tím, že prvních dvacet minut stání vozidla je zdarma.
Stání vozidla v areálu nad dvacet minut je zpoplatněno takto:
První hodina započatá po volném stání 30 Kč/hod.
Druhá započatá hodina stání 20
Kč/hod. Každá další hodina stání
10 Kč/hod.
Při výjezdu je možno platit kovovými mincemi v hodnotě 10,
20, 50 Kč a bankovkami v hodnotě 50, 100, 200 Kč.
Nový parkovací systém se zavádí uvedeným datem do zkušebního provozu s možnými změnami
režimu.

ANGLIČTINA

PAPÍR – HRAČKY

v Novém Městě na Moravě

DENNĚ NOVÉ ZBOŽÍ
PŘES 30 druhů DRAKŮ

žáci 6. a 8. ročníku ZŠ
příprava k maturitě
dospělí začátečníci
Přihlášky a informace:
tel. 775 347 420
zahájení v říjnu 2007
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POZOR! POZOR!
Změna názvu firmy
z Papírnictví na
POD NEMOCNICÍ

již od 19,50 Kč

300 druhů KALENDÁŘŮ
a DIÁŘŮ 2008

cování projektu, který se nakonec pisem, ve kterém poukazují na
možná ukáže jako ne zcela reálný. nedodržení základní povinnos„Ochrana území Žďárských vrchů ti ukládané zákonem 114/92 Sb.
už trvá třicet sedm let a za celou o ochraně přírody a krajiny. V dodobu nebyla nikdy navržena pá- pise se dále píše: „Problém tedy
teřní komunikace vedoucí pří- není v navržení komunikace, ale
mo přes tuto lokalitu“, konstatuje v postupu, kdy zastupitelstvu byl
Pavel Vaněk. „Vždy se tato situa- tento návrh předložen ke schválece řešila jiným způsobem. V tom- ní, přestože nebylo provedeno ani
to případě ale dochází k význam- základní zjišťování skutečností.
ným střetům s ochranou přírody. Jsme ochotni spolupracovat při
Je velmi neefektivní vypracovat zlepšování kvality dopravní sítě
napřed projekt a teprve poté vy- a věříme, že stejný je váš zájem na
lučovat komunikace. Podle nás by respektování zákonů a zachování
se mělo nejdříve vyvolat jednání kvalitního přírodního prostředí.
a teprve poté vypracovat studii.“
Již přes 35 let se snažíme docíTrasa navržená krajem není lit shody v řešení potřeb obyvapodle ochranářů zrovna nejvhod- tel a ochrany přírody. To je však
nější a to nejen proto, že vede možné pouze ve vzájemné soupřes zvláště chráněné území. Sil- činnosti zejména s krajskou sanice totiž protíná i vesnickou pa- mosprávou a státní správou.
mátkovou rezervaci Krátká a dále
Jelikož s námi dosud nikdo v tépak vede po hřebeni přes Daňko- to zásadní věci nejednal, žádávice, kde je silnice poměrně úzká me o svolání společné schůzky ke
a nakonec se sjíždí zúženým údo- hledání dalšího postupu.“
lím plným serpentin do BorovniDalší krok je teď na krace. Technické parametry zde roz- ji Vysočina. Rozhodně by se
hodně neodpovídají plánované ale neměla Správa CHKO zce„páteřní síti“ a bude nutno hod- la vynechávat a takto důležitá
ně upravovat a rozšiřovat. Navíc rozhodnutí předkládat bez jese podle vyjádření kraje neuva- jího vyjádření. Vybudovat lepžuje v zimních měsících o solení, ší a rychlejší dopravní spojení
což předem avizuje problémy, a by bylo pro kraj jistě přínosem,
to zvláště na úsecích s větším pře- nabízí se ale otázka, jestli cena
výšením.
za příjemnější cestování nebuPracovníci Správy CHKO de příliš vysoká.
Žďárské vrchy se obrátili přímo
Helena Křížová.
na hejtmana kraje Vysočina s dowww.zdarskevrchy.cz
Z reakcí čtenářů na www.zdarskevrchy.cz (kráceno): ...vybudovat úžasně rychlou, širokou a moderní silnici ze Žďáru n/S až do Poličky pěkně středem CHKO. Pokud je mi známo, právě tato ústřední část Vysočiny láká do regionu podstatnou část návštěvníků,
kteří svou přítomností podporují rozvoj obchodu a tím poskytují místním obyvatelům možnost realizace přímo v regionu. Vybudováním silnice nejen že znehodnotíme poslední kousek malebné Vysočiny, ale odlákáme tím i všechny ty, kteří sem doposud jezdili.
Postavením této silnice vyjdeme vstříc komu? Místním lidem, nebo
ostatním projíždějícím vozům a kamionům, kteří této „zkratky“ budou využívat v dýmu naftových zplodin? Díky této situaci sem lidé přestanou jezdit a nevyhnutelným následkem bude postupné krachování
místních malopodnikatelů, penzionů a pečlivě budované a krajem Vysočina proklamované turistické sítě. Lidé sem přestanou jezdit. Nebude proč. Hluku a projíždějících kolon si užijí ve svých městech. A místní? Ti začnou novou rychlou silnici využívat k tomu, aby jezdili za prací
dále od svých domovů...
Jan Trnec
Město Nové Město na Moravě oznamuje občanům, že s účinností od
1. 9. 2007 jsou na světelné tabuli umístěné na budově kulturního domu
uveřejňovány mimo pozvánek na různé kulturní pořady a akce i aktuální informace města týkající se uzavírek ulic, přerušení dodávek elektrické energie, vody a pod. Světelné noviny jsou v provozu denně od
6,30 do 21,30 hod.

Konzultace se senátorem Josefem Novotným
Konzultační hodiny senátora Josefa Novotného pro občany Novoměstska a Žďárska proběhnou v pondělí 1. října 2007.
Od 13:30 do 15:00 hodin bude senátor k dispozici občanům na
Městském úřadě v Novém Městě na Moravě a od 15:30 do 17:00
hodin v prvním patře budovy ČSOB ve Žďáru nad Sázavou.

Názory zastupitelů
Přestože se mi způsob vyvolávání členů zastupitelstva města k vyjádření jako ve škole nelíbí,
jsou před námi otázky, o kterých
s občany našeho města mluvím
průběžně, ale se všemi tu možnost nemám, dále jiné, kterými
se jako zastupitel musím zabývat.
- Při jednáních s vedením města mám já osobně problém s předáváním vyčerpávajících informací, s neřešením nebo chybným
řešením problémů, které občanům znepříjemňují život - kino,
koupaliště, realizace parkování v ulicích, parkování na Vratislavově náměstí, neřešené spory s občany v některých částech
města, cenzura v Novoměstsku,

nekoncepční personální politika MěÚ řízená vedením města...
- V závěru minulého volebního období byl vedením radnice zastupitelům předložen záměr regecentra
bez širších souvislostí (financování, provoz...). Nyní se ze schváleného záměru vyloupl grandiózně
pojatý projekt, který, rozdělen do
jednotlivých etap (I. etapa 180 miliónů = zhruba 3/4 ročního rozpočtu města), předpokládá maximální účast finančních dotací EU,
likvidaci fotbalového hřiště (+ následně vyvolanou investici nejméně 40 miliónů), likvidaci opravené mateřské školy (ani v současné
době nemůžeme umístit všechny
přijímané děti díky kapacitní na-

plněnosti pracoviště v N. Městě, a proto nabízíme umístění ve
Slavkovicích a Olešné), likvidaci
Domoviny a v neposlední řadě zadlužení města nejméně 60 milióny.
Nikdo nehovoří o tom, že nejprve
je nutno dílo „dotáhnout“ do kolaudace a teprve potom přijdou peníze, pokud nám budou přislíbeny.
Nikdo se nezabývá tím, zda
naše město bude s to takový grandiózní plán uskutečnit a hlavně po realizaci jeho
provoz každý rok financovat.
- Zároveň se schválením zadání projektu na stavbu regecentra
bylo schváleno zadání projektu na
Dům jistoty. V současné době je
zpracována projektová dokumentace k územnímu řízení, ale realizace se patrně posune o několik let.

Součástí Domu jistoty bude Centrum zaměstnanosti a tak již nyní
příslušný odbor rozesílá průzkumný dotazník s nabídkou
pomocných prací, které budou
moci klienti Centra zaměstnanosti poskytovat firmám, organizacím i soukromým osobám.
Dům jistoty obnáší 45 miliónů a i zde se nabízí nezodpovězená otázka financování
každoročního
provozu.
Občané našeho města se potýkají s umístěním svých potřebných
blízkých v přeplněném Penziónu na Žďárské ul. A opět je zde
neřešený problém. Nepotřebujeme jiný typ zařízení - třeba Dům
pro seniory?
Věra Buchtová,
člen zastupitelstva města za KSČM

Místní organizace SON Nové Město na Moravě bilancuje

Okolnosti provázející cenu tepla,
privatizaci bytového fondu a jiné
dávaly oprávněnost založení SON
v Novém Městě na Moravě. Nespokojenost nájemníků obecních
bytů s vyúčtováním topné sezony za rok 2005 byla vyvrcholením.
Navrhovaná cena tepla 582Kč/GJ
pro koncového zákazníka, kterou
na jednání předložil Ing. Jaromír
Černý, jednatel NSB, byla pro nájemníky nepřijatelná.
SON provedl rozbory a analýzy
všech dostupných materiálů a zjistil
některé nesrovnalosti a pochybení.
Smlouva o dodávce a prodeji tepla
z roku 2002 byla postavena jednostranně a znevýhodňuje koncového zákazníka. Např. neřeší otázku
kogenerace, která byla uvedena do
provozu v roce 2004, a některé další
problematické záležitosti. Takto postupně došlo k určité patové situaci,
kdy bylo všeobecně známo, že tento
smluvní vztah o dodávce a prodeji
tepla je nějakým způsobem potřeba
řešit. Nenašel se však způsob, který
by byl přijatelný smluvním stranám.
Dne 17. 2. 2007 bylo v tisku zveřejněno, že vedení města na základě návrhu NSB schválilo limitní hranici ceny tepla pro rok 2007
a to 486 Kč/GJ pro koncového zákazníka. MO SON nemohlo výsledek jednání hodnotil kladně, neboť
nebyla vzata v úvahu Analýza ceny
tepelné energie Novoměstské teplárenské za roky 2003, 2004, 2005,
2006, kterou zpracovala NSB, a neřešila se nevýhodná Smlouva o dodávce a prodeji tepla z roku 2002.
SON na základě připomínek nájemníků k výši ceny tepla v roce
2006 odeslal žádost Ing. Jaromíru
Černému, jednateli NSB, o předložení podrobné kalkulace ceny tepla za rok 2006. Vzhledem k tomu,
že v zákonném termínu nebylo na
žádost odpovězeno, byl dopis urgo-

ván. Odpověď byla šokující, nejprve se dopis ztratil, poté se zase našel. Odpovězeno bylo po cca 70
dnech na cca 15% bodů z tohoto
dokumentu. K tomuto není potřebný žádný komentář, úsudek si každý jistě udělá sám.
Do stávající patové situace vstoupil iniciativně MO SON, který na základě jednání s NT a vedením města vypracoval a předložil Dodatek
ke Smlouvě o dodávce a prodeji tepla z roku 2002. Dodatek řeší novou
cenu pro dané období, což u koncového odběratele – nájemníka činí
462 Kč /GJ. Je třeba zdůraznit, že tato
cena dle portálu podnikání www.
businessinfo.cz je cenou maximální. Podpisu Dodatku předcházelo
několik náročných jednání a schůzek u místostarosty města Stanislava
Marka, který svým vstřícným přístupem k celé věci byl nápomocen. A je
třeba také vyzdvihnout velmi korektní přístup Ing. Milana Netrha, představitele NT. Dodatek byl doveden do
úspěšného závěru a stvrzen podpisy
obou smluvních stran . Nyní si nájemník může udělat konečnou představu a posoudit výsledek: Původní
cenový návrh, který byl NSB předložen na jednání s občany po topné sezóně 2005, byl 582 Kč/GJ pro
koncového zákazníka. Zde je rozdíl
mezi tímto návrhem a podepsaným
Dodatkem 120 Kč/GJ pro koncového zákazníka. V průběhu let 2006
a 2007 došlo k řadě jednání, která
inicioval MO SON, respektive v roce 2006 ještě osoby, které založení
organizace teprve připravovaly. Tato
jednání pak vyústila až ke zmiňované ceně 486 Kč/GJ pro koncového
zákazníka. Rozdíl mezi touto cenou
a Dodatkem je 24 Kč/GJ pro koncového zákazníka. Tato cena však nebyla smluvně podložena a mohla
být kdykoliv změněna v neprospěch
zákazníka. V porovnání těchto fak-

tů je právě velký přínos zmíněného
Dodatku.
Založením SONu získali nájemníci obecních bytů jistotu, že jejich práva a připomínky nebudou
opomíjeny a budou bráni za partnery. Nelze zapomenout, že se
jedná o skoro polovinu seniorů,
nemocné a ovdovělé občany, kteří
se nedokážou účinně bránit.
Na počátku této činnosti bylo úsilím malého počtu nájemníků, kteří požadovali zprůhlednění ceny
tepla, dosaženo, že NSB přistoupila
k montáži indikátorů tepla. Na základě připomínek občanů k chybnému rozúčtování ceny těchto indikátorů zastupitelstvo města přistoupilo
na úhradu z rozpočtu města. Tento
krok zastupitelstva města lze hodnotit velice kladně – obecní byty
jsou přece majetkem města. V led-

nu 2007 byla založena MO SON,
důležitým mezníkem začínající práce byla petiční akce k ceně tepla.
Tuto petici podepsalo 704 občanů
a 3 právnické osoby. Velkým přínosem v práci MO SON byla osobní přítomnost a podpora statutárního místopředsedy Republikové rady
SON Ing. Milana Taraby.
Věříme, že předsevzetí představitelů radnice našeho města o spolupráci, která byla občanům slíbena, zůstane zachována
ku prospěchu všech, v brzké době
mnohé čeká privatizace městských bytů. Místní organizace si
velmi váží a oceňuje spolupráci a partnerství s vedením Města
Nového Města na Moravě.
Ladislav Apolín,
předseda MO SON
N. Město na Mor.

7

Mobilní svoz nebezpečných a objemných složek komunálního odpadu a vyřazeného elektrozařízení
Ve dnech 4. a 5. října proběhne
v jednotlivých místních částech
dle svozového řádu mobilní svoz
nebezpečných a objemných složek komunálního odpadu a vyřazeného elektrozařízení.
Jedná se o odpad, který nesmí
být pro svoji objemnost nebo nebezpečnost ukládán do klasických
nádob na zbytkový odpad (kovové
nebo plastové popelnicové nádoby
o objemu 110 nebo 120 l) a do ba-

revných plastových kontejnerů na
tříděný odpad 1 100 l.
Mezi nebezpečné a objemné
složky komunálního odpadu patří např. kovové, plastové a skleněné nádoby znečištěné škodlivinami – např. od olejů, barev, ředidel;
textilní materiál znečištěný škodlivinami např. staré hadry znečištěné barvou, olejem; olověné baterie – akumulátory, odebírají se
motocyklové, automobilové, ná-

Hádejte, kde to je (1)
Město Žďár nad Sázavou po
dlouhém váhání a dohadování konečně vykácením několika stromů
odhalilo světu pohled na architektonický skvost – poutní kostel na
Zelené hoře. Tato dominanta čnící
nad městem je teď chloubou Žďáru a potěchou pro oko ze všech
stran přijíždějících lidí.
A víte, že Nové Město má také
jistou dominantu, kterou by stálo
za to světu ukázat? Jsou to tři vysoké kamenné artefakty umístěné na kopec nad městem našimi
předky na paměť toho, že se městu vyhnul mor.
Bohužel pohled na tyto kamenné objekty je ze všech stran zcela zakryt vesměs náletovými dře-

Moravský rybářský svaz,
místní organizace
Nové Město na Moravě,
se sídlem Bělisko 1343
zahajuje podzimní prodej ryb
(kapr, pstruh duhový)
od 29. září každou sobotu
sádky 8,30 – 11, 30 hod.
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vinami, takže je možné, že ani
někteří novější obyvatelé našeho
města netuší, že tam jsou.
Bývaly přitom doby, kdy toto
místo nebylo skryto očím veřejnosti, na což si jistě starší pamětníci ještě pamatují. Bohužel
v časech nedávno minulých byly
tendence, aby vše, co jen trochu
zavání církevním duchem, bylo
skryto, nejraději pobořeno. Chceme v tom pokračovat i nyní?
Mám před očima obrázek, kdy
nad krásně zasněženou bílou krajinou ční tyto objekty na kopci
nad městem, odevšad krásně viditelné a Nové Město povznášející a snad v budoucnu i charakterizující. Ve smyslu nápisu na
jednom z nich: „Pozdvih jsem oči
k nebi, hledě odkud pomoc přijde“ také já pozdvihuji oči k nebi
a doufám v pomoc zdravého rozumu.
Většina čtenářů už jistě ví,
o čem je řeč, a Vy ostatní: Hádejte, kde to je!
A. Macháčková

kladní, traktorové; kovové před- vhodné tyto rozdíly znát a brát
měty, obaly z kovů neznečištěné v úvahu při domácích úklidech.
Stará nepotřebná ale kompletškodlivinami; pneumatiky - zdarma jsou odebírány pouze pneu- ní lednice je „vyřazené elektromatiky od osobních automobilů zařízení“, její odběr není limia to pouze 4 ks /domácnost/polo- tován a její likvidaci nehradí
letí, od nákladních aut a traktorů město. Pro likvidaci je využíván
jsou odebírány pouze za úplatu; recyklační poplatek, který spostarý nábytek, lino, koberce a jiný třebitelé platí při nákupu novéobjemný odpad, zářivky a ostatní ho zboží.
Naopak lednice bez dvířek je
odpad s obsahem rtuti, televizory,
počítače, notebooky, elektrické „elektroodpad“, nakládá se s ní
a plynové sporáky, trouby, mikro- dále jako s odpadem, a to za
úhradu. Přístup občanů k rozvlnné trouby, lednice, mrazáky...
Nově je nyní odebíráno i kom- lišování a třídění nepotřebných
pletní vyřazené elektrozařízení. předmětů se může projevit při
Přestože domácnosti zřejmě vel- stanovování poplatků za nakláký rozdíl mezi kompletním vyřa- dání s domovním odpadem a jezeným elektrozařízením a elek- ho svoz – lidově řečeno „v ceně
troodpadem nedělají, bylo by za popelnici“.
Svozový řád mobilního svozu
nebezpečných a objemných složek komunálního odpadu
čtvrtek 4. 10. 2007
Hlinné – u Jednoty
15,15 – 15,45 hodin
Petrovice – u Jednoty
16,00 – 16,30 hodin
Slavkovice– u Hasičské zbrojnice 17,00 – 17,45 hodin
Pohledec – u Jednoty
18,15 – 19,00 hodin
pátek 5. 10. 2007
Jiříkovice – u zastávky Zdaru
15,15 – 15,45 hodin
Olešná – náměstíčko
16,00 – 16,30 hodin
Studnice – náměstíčko
17,00 – 17,15 hodin
Rokytno – u Restaurace
17,30 – 18,00 hodin
Maršovice– u Jednoty
18,15 – 18,45 hodin
Je nutné se s odpadem dostavit vě, Soškova ulice 1346. Nově
na stanoviště v určenou dobu, po je zde zřízeno i místo zpětnéodjezdu svozového vozidla nesmí ho odběru vyřazeného elektrobýt odpad ukládán na volné pro- zařízení.
stranství.
provozní doba:
Mimo mobilní svoz je možno
středa: 7,00 – 17,00 hodin
odpad likvidovat na recyklačsobota: 8,00 – 11,00 hodin
ním dvoře v areálu TS služeb
Marcela Kratochvílová,
s.r.o., Nové Město na Moraodbor ISM

70. ročník Zlaté lyže bude zahajovacím závodem FIS Tour de Ski
I přes loňský nezdar neztratilo Nové Město na Moravě důvěru mezinárodní lyžařské federace FIS a druhý ročník FIS Tour de Ski bude
28. 12. 2007 zahájen právě zde. Turné bude dále pokračovat sprintem
u Pražského hradu a dalšími závody v německém Oberstdorfu a italských Assiagu a Val di Fiemme.
Dne 7. 9. 2007 se ve Ski areálu některé záležitosti týkající se tratí,
v Novém Městě na Moravě usku- stadionu, ekonomiky a doprovodtečnila inspekce ze strany Rady ného programu závodu. V průběFIS Tour de Ski. Za Radu se jí zú- hu závodu bude připraven bohačastnili ředitel disciplíny běhu na tý program pro diváky a jejich děti
lyžích a zároveň i člen Sportovní- a na Vratislavově náměstí v Novém
ho klubu Nové Město na Moravě Městě na Moravě se uskuteční slavJürg Capol (SUI) a odborník na nostní zahájení celého Tour de Ski.
televizní přenosy Thomas Strobl
Byl zde také nastíněn krizový
(GER). Dále zde byli přítomni ně- plán pro případ, že by se opakovakteří členové organizačního výbo- la situace z loňského roku a závod
ru a pracovníci České televize, kte- nebylo možno v Novém Městě
rá i v letošním roce bude závod uspořádat, který byl Jürgem Cavysílat v přímém přenosu.
polem shledán přijatelným. ThoBěhem inspekce byly vyjasněny mas Strobl ocenil kvalitní přípravu

Prima sezona
Vstupujeme do nového školního roku. Ohlédnutí za tím loňským přináší Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními
třídami pozitivní bilanci.
Ve školním roce 2006/07 bylo
slavnostně vyřazeno 71 abiturientů ze 72 žáků maturitního
ročníku. Na vysokých školách
jich začne v 1. ročníku studovat 95,8 %, ostatní absolventi nastupují na VOŠ a jazykové školy.

Kromě úspěšných studentů se
můžeme pochlubit i nepřehlédnutelnými výsledky v soutěžích
a olympiádách. Zmiňme např.
úspěšné umístění na mezinárodní soutěži v německém jazyce.
V krajském kole olympiád získali žáci novoměstského gymnázia
2. místo v matematice, programování a biologii, 3. místo v češtině
a zeměpise, 4. místo v chemii. 1.
místa obsadili žáci nižšího gymnázia v okresních kolech anglič-

Další záležitosti týkající se FIS
České televize na přenos závodu.
Novinkou pro letošní rok bude Tour de Ski budou upřesněny na
on-line systém pro přihlášky jed- kongresu FIS, který se uskuteční
notlivých závodních týmů, který 28. – 30. září ve švýcarském Zuvznikl mj. i na podnět pořadatelů richu a jehož součástí bude i další pracovní schůzka všech pořaz Nového Města na Moravě.
Dle slov Jürga Capola je Nové datelů FIS Tour de Ski. Zástupci
Město na Moravě považováno za OV E. ON Zlatá lyže – FIS Tour de
zkušeného pořadatele, proto výše Ski 2007-08 se zúčastnili i inspekuvedená inspekce probíhala spí- ce v Praze a nadále zůstávají pražše v informačním než v kontrol- skému organizačnímu výboru nápomocni.
Martina Honzlová
ním duchu.
Program:
pátek 28. prosince 2007
12.00
Prologue ženy – 3 km C
14.00
Prologue muži – 4,5 km C
18.00
Slavnostní zahájení
sobota 29. prosince 2007
12.30
Pursuit ženy – 10 km F
14.00
Pursuit muži – 15 km F
tiny a matematiky. V celostátní
literární a výtvarné soutěži Evropa ve škole se žáci gymnázia vždy
umístili do 3. místa. Škola boduje i ve sportovních soutěžích, což
dokládají např. vítězství družstev
v atletice, basketbalu a přespolním i orientačním běhu na krajské úrovni, čímž si zajistily postup do celostátních kol.
Již pátým rokem nabízí gymnázium možnost studia i nadaným
sportovcům. Skloubit studium
s tréninky je náročné. Uznání si
tedy jistě zaslouží naši mistři svě-

ta příslušných kategorií v rychlobruslení a lyžařském orientačním
běhu, mistři Evropy v závodech
na horských kolech a sportovní
střelbě i mistři republiky v lyžování či atletice.
Gymnázium umožňuje kvalitní všestrannou přípravu na další profesní rozvoj. Je cestou pro
ty, jejichž prioritou je kvalitní,
i když náročné studium. Vedení gymnázia přeje všem svým
kolegům i žákům hodně sil
a úspěchů v nastávajícím školním roce.
gym.

Z novoměstských kronik
Odranecký meteor
Meteor do zelena zářící byl viděn o páté hodině ráno. Světlo bylo asi
takové, jako by zapálil sud petroleje. Trvalo to krátkou chvíli, pak následovala rána jako výstřely z děla.
Jak pohlíželi na tento jev, který se dranci, druhý za humny. Pastevci
udál 11. června 1619, naši před- letící kovy spatřili a oznámili konkové, zaznamenal pan Šebestian šelům místo, kde padly. Země od
Želechovský ze Želechova, měš- kovu rozpálená byla, že někteří se
ťan novoměstský (Ozvěna z Novo- na ruce popálili, když jeden kus sochorem vypáčili. Byl na 5 a tři čtvrměstska roč.1. z roku 1904.)
„Léta páně 1619 v úterý před Sv. tě lokte hluboko v zemi.
Druhého kovu též dostali, nebyl
Vilémem se stal ve vsi Vodranci nedaleko Nového Města v markrab- tak hluboko a vážil 2 libry a čtvrt.
ství Moravském zázrak. Byl spat- Třetí kus se najít nepodařilo, padl
řen hrozný div na obloze. Ukázalo do lesa. Kusové za jeho milosti
se malé mračno jako stůl nebo jako pana Viléma Dubského v Novém
mlejnské kolo a v tom viděno po- Městě zůstávají a mnozí s podidivné přemítání. To zmizelo a zase vem přicházejí a na ně patří.“
„Tento odranecký meteor jsem
se udělalo krvavé kolo, z něho vyměl
příležitost spatřit ve sbírce našli tři krvavé kříže, sebou se jakoby
potýkaly a zmizely. Od bouchání dučitele Koblížka v r. 1880 v Telecím okr. Poličského“, T. Stára, měšjako střílení vojska se lekal dobyťan. zpracoval Otakar Německý
tek pasoucí se na polích. Odkudž
tři kusy kovu velice divného vyletěly a ve tři místa padly. Jeden ve Vo-

PEDIKÚRA

Truhlářství
výroba dveří z masivu i lamina
plovoucí podlahy Parador
a veškeré jiné truhlářské práce
tel. 777 225 038

úleva pro Vaše nohy
Jitka Petrová
Radnická 879
Nové Město na Mor.
605 403 393

9

JOGA
úterý 19 – 20,30 h.
tělocvična I. ZŠ

INZERCE
• Hledám podnájem 2+1 (2+kk)
v NM, tel. 776 799 951, 731 174 743
• Koupím byt (družst. nebo
v osob. vlast.) 2+kk nebo 2+1
nebo 2+0 v NM, platba v hotovosti. Nebo vyměním za družst.
3+1 pěkný, zděný ve Svratce. tel.
566 662 256
• Tříbarevné kočičí děvčátko,
k adopci připraveno v polovině
října, tel. 732 765 950.
• 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

DÁRKY - HOBBY - ART
Vratislavovo nám. 13
Bradyho dům
Potřeby pro výtvarné kutilství hedvábí, sklo, barvy, lepidla, laky,
hmoty, hlíny, korálky, drátky
Komponenty ke šperkům,
zvonkohrám, dekoracím
Inspirační literatura

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

tel. 737 337 099

Dětský den ve Slavkovicích
Jako rozloučení z prázdninami
se na hřišti ve Slavkovicích konal
v sobotu 1. září odpoledne již III.
dětský den SDH. Ačkoli počasí
zprvu moc nepřálo a přišly také
dvě krátké spršky, pomohl vítr a
oblačnost rozehnal. A průběh
akce již nebyl ohrožen. Svědčí
o tom i účast - při prezenci dětí
od 1 roku do 18 let bylo přihlášeno 75 soutěžících.
Děti měřily své síly a dovednosti v deseti disciplínách: běh, skákání v pytli, hod na cíl, srážení
plechovek, poznávání předmětů,
jízda zručnosti na kole, skok do
dálky, lovení hraček z vody, chůze
na chůdách a srážení terče džberovou stříkačkou. Soutěžící byli rozděleni do sedmi kategorií podle
věku. Po splnění disciplín probíhalo vyhlášení výsledků, kdy pro
první tři místa z každé kategorie byly připraveny hlavní ceny.
Všichni ostatní, kteří se na bednu
nedostali, byli také odměněni za
účast menšími cenami. Následo-

Mladí hasiči začali
novou sezonu
pochodem v Přibyslavi
Dne 1. září se konal každoroční pochod mladých hasičů krajem
Jana Žižky, trasa pochodu měřila
14,5 kilometru. Ranní obloha sice
hrozila deštěm, ale během dne se
vyčasilo. Za žďárský okres bylo
přihlášeno 12 oddílů mladých hasičů. Z okrsku Nového Města na
Moravě se zúčastnily SDH Olešná a SDH Nové Město na Moravě. Pochod byl zpestřen úkoly ze
zdravovědy i brannými prvky.
Účastníci byli spokojení a těší se
na další ročník.
za SDH N. Město
okrskový referent Jaroslav Štejdíř

Svatby,
rodinné oslavy,
firemní akce,
vánoční večírky,
rauty…
rauty
…
Restaurant Klokočí Vám nabízí uspořádání slavnostních menu
a rautů v příjemném prostředí rodinného pensionu v Kadově
u Sněžného.
Na míru Vám sestavíme slavnostní menu či raut
podle Vašich představ a fantazie.
Pro více informací
602 358 480
pension@pension-klokoci.cz
www.pension-klokoci.cz
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valo také plnění některých disciplín dobrovolníky z řad dospělých
pro zpestření rozjetého odpoledne. Bylo připraveno bohaté občerstvení, při kterém bylo možné posedět do pozdního večera.
Dětem i dospělým se akce moc
líbila a už se těší na další ročník.

Výbor SDH děkuje všem svým
sestrám a bratrům, kteří se na
přípravě a průběhu dne aktivně podíleli, městu Nové Město
na Moravě za finanční příspěvek a sportovcům za propůjčení areálu.
Josef Košík

MEDIN, a.s. Nové Město na Moravě
výrobce chirurgických a dentálních nástrojů
hledá pro rozšiřující se výrobní sortiment vhodné uchazeče na
seřizování CNC strojů,
konvenčních strojů a
brousících automatů
dále přijmeme
nástrojaře,
kováře
a další pracovníky s manuální zručností.
Nezkušené rádi zapracujeme!
Požadujeme: SOU/ÚSO vzdělání technického směru, aktivitu, spolehlivost, odpovědnost, manuální zručnost a dobrou pracovní morálku.
Nabízíme: práci pro společnost poskytující stabilní zázemí, možnost
výdělku ve vybraných profesích až 20 000,- Kč, zajímavou týmovou
práci, možnost dalšího vzdělávání, zvyšování kvalifikace a další zaměstnanecké výhody.
Nástup možný ihned nebo dle dohody.
Pokud Vás naše nabídka oslovila, neváhejte nás kontaktovat:
MEDIN, a.s., Vlachovická 619, 592 31 Nové Město na Moravě
tel.: 566 684 357, fax: 566 684 381, e-mail: anna.hrdlickova@medin.
cz, www.medin.cz
ZŠ L. Čecha 860 ve spolupráci se SK - lyžování
Nové Město na Moravě Vás zve na běh městem

NOVOMĚSTSKÝ KILOMETR
který se uskuteční v neděli 23. září ve 13.30 hod.
na Vratislavově náměstí v Novém Městě na Moravě
Disciplíny: předžáci a žákyně I. roč. 98 a ml. 400m,
předžáci a žákyně II. roč. 96-97 800m,
ml. žáci a žákyně 94-95 1200m, st. žáci a žákyně 93-92 1600m,
rodiče s dětmi (předškoláci) 400m.
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.

