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Budou novoměstští strážníci sloužit i v Bystřici nad Pernštejnem?

Losování o parcely

Vedení města Bystřice n.P. požádalo o možnost spolupráce s novoměstskou městskou policií zejména
při měření rychlosti vozidel radarem a o víkendové služby novoměstských strážníků v Bystřici n.P.
Velitel místní MP Petr Gregor připravil předběžný návrh, ve kterém
zohledňuje jak finanční nárůst,
tak personální a materiální posílení novoměstské služebny. Na základě této rozvahy město navrhuje
výši jednorázové i pravidelné roční úhrady a s ohledem na pracovně
právní vztahy doporučuje smluvně upravit případnou spolupráci na

Dne 19. září proběhlo losování o parcely na Brožkově kopci. Město připravilo pro výstavbu
rodinných domů 11 parcel, jejich výměra se pohybuje od 1000
do 1200m2. Prodávat je město
bude za cenu 750 Kč/m2. Zájemců
o koupi parcely se přihlásilo 19.
Budoucí stavebníky a pořadí náhradníků proto určoval los.
„V tuto chvíli je tedy město bez
stavebních parcel, což není dobrá
zpráva. Na druhou stranu nečekaný zájem o výstavbu rodinných
domů (parcely na Karníkově ulici
se prodávaly téměř tři roky) potvrzuje atraktivitu Nového Města
na Moravě, a to je zpráva dobrá.
Město na ni musí rychle reagovat
a pro další výstavbu rodinných
domů, ale i bytů co nejdříve připravit nové lokality. Vedle investic z rozpočtu města je zvažována i spolupráce se soukromými
investory nebo developerskými
firmami, které realizují síťování
pozemků či výstavbu malometrážních i komfortních bytů do
soukromého vlastnictví z vlastních zdrojů. Lokalit má město hned několik a to nejen v katastru Nového Města na Moravě,
ale i v katastrech místních částí.
Největší lokalitou, která přichází v úvahu, je prostor v katastrálním území Maršovic pod areálem
Stavospolu směrem k N. Městu.
Právě tento prostor by mohl pro
výstavbu rodinných domů připravit v budoucnu soukromý investor. Další podobná lokalita se nachází nad Jánskou ulicí směrem
k Hornímu dvoru, po pravé straně aleje. Se síťováním pozemků
pro výstavbou rodinných domků
se v brzké době počítá i v Pohledci a Petrovicích, kde jsou již zpracovány studie“, dodala starostka
Zdeňka Marková.
EJ

5 let. V případě, že předložený návrh odsouhlasí zastupitelstvo města Bystřice n.P., budou o něm jednat i zastupitelé v N. Městě.
Tyto předběžné návrhy uvažují o začátku spolupráce pravděpodobně v dubnu 2008, o posílení stavu o dva strážníky a o
nákupu dalšího vozidla. Součástí spolupráce by mohla být i padesátiprocentní spoluúčast na zakoupení radaru. Tato spolupráce
může přinést prospěch občanům
Bystřice n. P., ale i Novému Městu. Pokud by obě města realizovala záměr vybudování kamerového

systému, mělo by dojít ke snížení
nákladů na dispečink.
Nové Město má pro kamerový
systém vytipováno celkem 14 bodů
a plánuje je postupně vybavit kamerami. Mezi místa, která budou
kamerou sledována, patří Vratislavovo náměstí, Palackého náměstí,
okolí nemocnice, křižovatka Žďárská – Dukelská, Masarykova ulice,
okolí smuteční síně, katolický hřbitov... Kamerový systém, který by přispěl k vyšší bezpečnosti občanů, by
společně sloužil městské i státní policii. Připravují jej tři partneři - město, městská policie a státní policie.

Parkovací místa na ulici Drobného
V současné době se rozbíhají stavební práce na vybudování parkovacích míst – kolmého stání podél
ulice Drobného. Celkem by mělo
vzniknout 47 parkovacích míst.
Tato úprava by měla výrazně přispět k řešení palčivého problému
parkování v oblasti starého sídliště. Zakázku získala firma JCZ,
s.r.o., Nové Město na Moravě, která podala ve výběrovém řízení nejlepší nabídku. Stavba by měla být

dokončena do konce listopadu t.r.
Nejdříve bude vybudováno odvodnění parkovacích míst včetně odlučovače ropných látek, pak budou
následovat vlastní parkovací místa, úpravy komunikace a chodníků
a v závěru doplnění zeleně. Stavební práce určitě dočasně znepříjemní občanům bydlícím v blízkosti
této stavby život, nicméně výsledkem by mělo být výrazné zlepšení
situace na ulici Drobného, a to za

to určitě stojí. V tomto směru Vás
žádáme o pochopení a stejně tak
i o to, abyste po dobu stavby parkovali svoje vozidla mimo staveniště a jeho nejbližší okolí, aby nebránila provádění prací. Jako další
etapa je v současnosti připravována dokumentace pro vybudování
obdobných parkovacích míst na
ulici Mírová, kdy by mohlo vzniknout až 66 parkovacích míst.
Ing. Lubomír Kubík, odbor ISM

Obnova Kazmírova rybníka
Stavební práce na obnově Kazmírova rybníka v letošním roce
výrazně pokročily. Dá se říci, že
převážná většina „hrubých“ prací
je dokončena. Na příští rok zbývají především některé dokončovací práce, část terénních úprav
a výsadba zeleně. K napuštění
rybníka dojde po technické přejímce ještě v tomto roce. Definitivní dokončení je plánováno na
červen příštího roku. Akce, jejíž
realizační náklady činí přes 10,5
mil. Kč, je z velké části financována z prostředků Státního fondu životního prostředí, rozsah
a obsah akce a průběh prací tedy

m.j. respektuje podmínky Fondu
a dohodnutý platební kalendář.
Pod hrází rybníka v současnosti probíhá rekonstrukce kanalizačního řadu, což je samostatná
akce, ale jako staveniště a přístupová cesta je m.j. využívána i hráz
rybníka. Je zřejmé, že probíhají-

cí stavební práce znesnadňují přístup z Betléma do centra města, nicméně je třeba respektovat
skutečnost, že se až do předání
dokončené stavby jedná o staveniště. V tomto směru žádáme občany o pochopení.
Ing. Lubomír Kubík, odbor ISM

Úpravy kruhového objezdu: Ve dnech 6. a 7. října došlo k úplné
uzavírce kruhového objezdu, vozovka zde byla v souladu s projektem
upravena bezpečnostními nátěry, které nelze aplikovat ihned na nový
povrch, ale až později. Pravá strana vozovky od Nové Vsi byla v délce asi 150 metrů zdrsněna bílým nátěrem a okolí přechodu pro chodce červeným nátěrem. Zároveň s tím byl na vedlejší místní komunikaci
zabudován příčný rošt, ze kterého bude odváděna dešťová voda do kanalizační sítě. S tím byl spojen i překop komunikace a uložení kanalizačního potrubí do tělesa silnice směrem na Novou Ves.
EJ

Poděkování

Kino

Harmonika pro dobrou náladu

Děkujeme všem, kteří se v pátek
14. září v tak hojném počtu přišli
rozloučit na poslední cestě s drahým zesnulým Jindřichem Fialou.
Také děkujeme urologickému oddělení Nemocnice Nové Město na
Moravě za obětavou péči.
zarmoucená rodina

12. pá ve 20 h.
Nauka o snech
Filmový klub
Francie/Itálie 2006, české titulky,
105 min, přístupný, premiéra, 60
Kč - Výstřední mladík Stéphane
Miroux vede nudný a monotónní život. Únik hledá ve světě snů
a v pozorování své krásné sousedky.
13. so ve 20 h.
Vratné lahve
ČR 2007, smutná komedie, 103
min, přístupný, 65 Kč - Komedii
o loučení, vítání a jiných pěkných
manželských chvilkách.
16. út v 18 h., 17. st v 18 h.
Ratatouille
USA 2007, animovaná rodinná
komedie, český dabing, 110 min,
přístupný, premiéra, 65 Kč - Krysák Remy odvážně sní, že se stane
vyhlášeným kuchařem v pařížské
pětihvězdičkové restauraci.
19. pá ve 20 h.
Edith Piaf
Francie/VB/ČR 2007, životopisný
hudební, české titulky, 140 min,
od 15 let, 70 Kč - Strhující pocta
ikoně francouzského šansonu.
20. so v 18 h.
Harry Potter a Fénixův řád
VB/USA 2007, dobrodružný fantastický, český dabing, 139 min,
přístupný, 65 Kč - Nejpopulárnější kouzelník dovršil patnáctý rok
a opět na něj číhá nebezpečí.
24. st ve 20 h.
Transformers
USA 2007, sci-fi, české titulky, 144
min, od 12 let, premiéra, 65 Kč Transformers patří k nejúspěšnějším hračkám v historii. Roboti,
kteří se dokážou přetransformovat v libovolný dopravní prostředek.
26. pá ve 20 h.
Bourneovo ultimátum
USA 2007, akční thriller, české titulky, 115 min, od 15 let, premiéra, 60 Kč - Ultimativně nejakčnější film o pomalých věcech života,
jaký jste kdy viděli!

galaprogram

Narození
14. 9. Damián Rychtera
16. 9. Denisa Horváthová
19. 9. Ivana Máčková
20. 9. Zbyněk Starý
24. 9. Dan Lempera
24. 9. Nela Zerzánová

Sňatky
5. září
Eva Harvánková
Jakub Pukovec
Kateřina Skulová
Jaromír Tobiáš

Jubilanti
6. 10.
13. 10.
18. 10.
21. 10.
30. 10.

Vlasta Librová
Blanka Kvíčalová
Zdenka Konečná
František Hojka
Anna Chlebečková

95 let
75 let
85 let
75 let
88 let

Úmrtí
24. 9. František Loub

1922

Městská knihovna
oznamuje:
Prodej vyřazených knih
z fondů Městské knihovny se
uskuteční ve středu 31. října
2007 od 9.30 do 16.30 hod.
v přísálí kulturního domu.
Jedná se převážně o literaturu naučnou a to pro děti
i dospělé v ceně 3 až 15 Kč.

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

Včelařský kroužek
Zveme všechny kluky a holky,
kteří máte zájem a kladný vztah
k přírodě a k včeličkám zvlášť,
přijďte mezi nás. Včelařský kroužek nabírá nové členy a všichni
jste vítáni. Kroužek vede zkušený
vedoucí Karel Dostál. Máte možnost se dozvědět spoustu zajímavých věcí ze života včelstva, ukázku včelařsky zajímavých rostlin
nejen přímo na našem včelíně,
ale také třeba z filmu z počítače.
Ochutnat různé druhy medu, naučit se základy práce se včelstvem,
2

vyrobit si figurku z vosku a také
třeba si na konci školního roku
donést domů med od „svých“ včeliček. Pravidelná setkání kroužku bývají každou středu od 14 do
15 hod. ve včelařských místnostech a včelínu v budově bývalého
OÚNZ na Vratislavově náměstí.
Po dohodě s vedoucím je možná i změna schůzek. Bližší informace podá př. K. Dostál (tel.
737715967) nebo př. Tatíček (tel.
776620261). Těšíme se na vaši
účast!

Pod tímto názvem se koná v sobotu 20. října v 17 hod. v Kulturním domě v Novém Městě
na Moravě zábavný program, ve
kterém budou účinkovat kromě
amatérských i profesionální hráči
na akordeon a heligonku.
V úvodní části programu se
představí 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 bude účinkovat „Originální harmonika DUO“ Renata
& Josef Pospíšilovi, známí z účinkování v televizních a rozhlasových pořadech.
Program moderuje Josef Pospíšil, který bude mít po skončení

Klub Středozem
Klub Středozem
so 20. 10. od 20 h.
Ty Syčáci
Kapela Ty Syčáci již sedmým rokem plní české kluby. Hudební styl skupiny je těžko zařaditelný, je možné ale říci, že v sobě
zahrnuje prvky rocku, jazzu, moravského folklóru a worldmusic.
Možná i právě díky své žánrové
nezařaditelnosti oslovují Ty Syčáci doslova všechny generace.
Vstupné 70 Kč.
so 17. 11. od 19 h.
Traband
S kompletně novým repertoárem
a s novým zvukem startuje Traband třetí kapitolu své existence.
Inspirací pro „nový“ Traband je
zejména česká a moravská lidová hudba, kostelní zpěvy, domácí
muzicírování. Již tedy ne „world“
music, ale spíše „home“ music.

pořadu autogramiádu knihy „Za
vesnickými muzikanty“. Nenechte si ujít příležitost setkat se s Renatou a Josefem Pospíšilovými.
Vstupné 100 Kč, předprodej vstupenek v Informačním centru, tel.
566 650 254.
Akci pořádá Cestovní agentura Trčka, Borovnice 104, 592 42
Jimramov, roberttrcka@seznam.cz,
tel. 737 027 287.

Klub seniorů
čt 18. 10., 16 hod., penzion Vrchovina na Bělisku - Slavnostní
setkání u příležitosti 20.výročí
zal. Klubu seniorů. Akce pouze
pro přihlášené členy a hosty. Nepřihlášení se mohou zúčastnit až
od 19 hod. Předpokládané ukončení akce je ve 21 hodin.
po 29. 10., 15 hod., DPS - Hudební odpoledne s p. L. Urbanem a p. B. Bajerem

Z významných
výročí
22. 10. 1992 zemřel v Praze Josef Veselka - sbormistr, pedagog,
prof. JAMU, narodil se 7. 3. 1910
v Novém Městě na Moravě.
27. 10. 1907 se v Novém Městě
na Mor. Ing. Zdeněk Šimek - SŠ
profesor - chemik, autor publikací o rybaření, zemřel 15. 11. 1988
v Teplicích.
29. 10. 1887 se v Pohledci narodil Josef Jambor - akad. malíř
a grafik, zemřel 17. 9. 1964.
31. 10. 1927 se v Novém Městě
na Mor. prof. RNDr. Miroslav
Smejkal - botanik, působil na Přírodovědecké fakultě MU v Brně,
od r. 1994 čestný občan N. Města, zemřel 24. 5. 1997.

1. ZŠ Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124
pořádá výstavu fotografií

„Nové Město na Moravě očima dětí“
22. 10. – 30. 11. 2007
Místo konání: Městský úřad Nové Město na Moravě
Slavností otevření výstavy se uskuteční
22. 10. 2007 v 17.00 hod.

Beseda s cestovatelem Jiřím Kolbabou
26. října v 18 hod.,
Jimramov, sokolovna,
vstupné 50 Kč, autogramiáda, pořádá ČSŽ Jimramov

Výstava „Krajina“ malířské školy Bohuslava Kozáka
V únoru roku 2006 vznikla iniciativou malíře a kreslíře Tomáše
Smetany a jeho přátel „Škola Bohuslava Kozáka“. Skupina se nyní
rozhodla o sobě a své činnosti dát vědět na veřejnosti a své práce
vystavuje do 25. října v kavárně STONE v Radnické ulici
pod názvem Krajina.

Žonglovací dílna podruhé

Novoměstský jarmark
s ukázkami
tradičních lidových řemesel
pátek 12. října
8 – 17 hod.
Vratislavovo nám.
V parku před Horáckou galerií
budou pro děti připraveny
zábavné atrakce.

Dům dětí a mládeže

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.
20. 10., 9,30 h. - Barevná kouzla aneb mramorování – Mramorování je technika promíchávání
barev, při které se tvoří originální
„mramorové obrazce“. My si vyrobíme originální dopisní soupravu,
pestrobarevná přání, duhové papírové krabičky či polystyrénové výseky. Tato technika není vhodná
pro malé děti, proto je určena dětem starším 10 let. Vstupné 50 Kč.

Klub maminek
Zvoneček
15. 10., 8.30 h. Angličtina pro
dospělé - začátečníci, první hodina, hlídání dětí zajištěno, vede
Daniela Šimková
17. 10., 8,30 h. Kurz masáží pro
děti I. - Naučíme se pomocí aromaterapie a láskyplných doteků zlepšit stav alergiků, astmatiků, upevnit citové vazby i zklidnit
děti. Kurz se skládá ze tří lekcí,
kurzovné - 150 Kč. Více informací na tel. 777 822 612 nebo e-mailem sobotkova@klubicko.eu, lektorka Jana Hlávková
22. 10., 8,30 h. Kulinářská dílna zdravé saláty, vede Jana Zástěrová
24. 10., 8,30 h., Masáže dětí II.
-pokračování kurzu
29. 10., 8.30 h. – Múzička - Setkání dětí, maminek, tatínků, babiček
nebo dědečků na téma hudba. Hudební hry, improvizace na jednoduché hudební i „nehudební“ nástroje, společné zpívání, techniky
muzikoterapie, vede Jana Kabrdová
31. 10., od 8,30 h. Masáže dětí
III. -ukončení kurzu
Cena všech programů je 30 Kč
pro celou rodinu,
pokud není uvedeno jinak.

Od pátku 26. října do neděle 28. října proběhne v N. Městě již druhé setkání všech, kteří propadli fascinujícímu světu
žonglování. V loňském roce přijelo mnoho lidí i ze vzdálených
koutů naší republiky. Využijte jedinečnou možnost - můžete se přijít podívat na den, dva
– podle toho, jak vás žonglování zaujme. Vítáni jsou pokročilí
i úplní začátečníci.
Žonglovat se bude pod dohledem zkušeného lektora Tomáše Bílka. Mnozí z vás mohli
Tomáše vidět během divadelního festivalu Sbírka motýlů, kde
společně s kolegou z dua Komedianti na káře hrál na náměstí velmi povedenou pohádku
o Princi Bajajovi. Tomáš bude

Horácké muzeum
Prodejní výstava grafik brněnské
výtvarnice Vlasty Švejdové, která je známá především jako ilustrátorku dětských knih (např.
“Broučků”od J. Karafiáta, “Říkadel”, “Českých pohádek”).Velký
výběr zarámovaných i nerámovaný grafik a pohlednic. (do 17. 11.)

Kulturní dům
st 17. 10. v 19 h., SHANNON irská hudba, vstupné 70 Kč
so 20. 10. v 17 h., Harmonika pro
dobrou náladu – více na str. 2
ne 28. 10., 17 h., Balada z hadrů - divadelní hra J. Voskovce a J.
Wericha v podání divadelního
souboru Domu kultury Žďár nad
Sázavou. Vstupné 70 Kč

EZOP

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež

Drobného 366,
N. Město na Moravě
Nabídka na školní rok 2007/2008
program pro „mladšáky“
6 – 11 let
pondělí 14 – 15,30 klub
15,30 – 17 výtvarka animation
středa 14 – 16 pohybový kroužek
čtvrtek 14 – 15 klub
15 – 16,30 výtvarka
pátek 13 – 15 klub
program pro „staršáky“
12 – 20 let
pondělí 16 – 18 klub
úterý 17,30 – 19,30 klub
středa 16 – 18 klub
čtvrtek 16 – 18 klub
pátek 15 – 16 klub
Těšíme se na vás!
Bližší informace
na tel. 566 616 980, 603 486 722;
www.sdruzeninovemesto.cz

učit, nebo pomáhat se zdokonalovat, v žonglování s míčky, kužely, kruhy. Radit bude
také všem, kteří se chtějí naučit něco ze swingování (žonglovacím předmětem se točí kolem
těla a předmět se vůbec nepouští z ruky – např. poi, tyče).
Pro zajímavost také doveze talíře a budete si moci vyzkoušet
točení talíře na tyčce. Tomáš se
zúčastní všech tří dnů. Od soboty se Vám bude věnovat ještě
druhý lektor, Mike Pfann, který
vám ukáže spousty triků s diabolem.

Žonglování bude probíhat ve
spodní tělocvičně gymnázia.
V pátek a sobotu to bude vždy od
9 do 13 hod. a pak od 15 do – 19
hod. V neděli bude dílna probíhat
jen dopoledne. Cena celé dílny je
500 Kč, ale je možné přijít jen na
jeden den (200 Kč), nebo třeba jen
na půl dne (100 Kč). Také je možnost přijít jen na hodinu (40 Kč).
Přihlašovat se a posílat své dotazy
můžete na lysina.lenina@seznam.
cz. Zváni jsou opravdu všichni:
malí, velcí, zkušení i úplní začátečníci. Se žonglováním opravdu
není nikdy pozdě začít.
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Nový školní rok s Ezopem
Prázdninové léto uteklo jako
voda. Přesto jsme stihli společně s dětmi zažít spoustu zajímavých událostí. Čekala nás totiž
táborová dobrodružství. Nejprve
jsme odhalili záhadu NABUKADNEZARU – celý týden strávený nedaleko Brna byl plný náročných situací. Nabukadnezar
znamená Napětí, Akci, Boj, Únavu, Kolektiv, Atmosféru, Důvěru,
Napětí, Emoce, Zisk, A sakra!,
Respekt. Toto vše měli možnost
účastníci tábora poznat a zažít.
Druhý týden jsme bojovali s pánem všech vod a moří jako piráti. Poseidon se nad námi nakonec slitoval. Svými činy jsme
ho přesvědčili, že si zasloužíme
milost, a mohli jsme se vrátit
spokojeně domů. Červenec byl
za námi. Čekalo nás zasloužené
volno, abychom mohli posledních 14 dní v srpnu připravit
další akce (např. výlet do okolí Nového Města, minigolf nebo
tajemnou cestu za ohništěm).
V září jsme odstartovali nabídku
nízkoprahu pro tento školní rok.
Rozvrh jednotlivých aktivit najdete na našich internetových stránkách www.sdruzeninovemesto.cz.
Novinkou je dílna nazvaná ANIMATION. Její náplní je tvorba
krátkých filmečků a práce s PC,
při které se využívají techniky animace. Velký zájem jako každý rok
byl také o doučování. Naše kapacita je momentálně naplněna. Další
místa budou pravděpodobně volná v listopadu.
Zapojili jsme se také do akce Týden nízkoprahových klubů, která
probíhala celostátně pod záštitou
České asociace streetwork (ČAS)
poslední zářijový týden. Pondělí
24. září jsme zasvětili foto-projekci. Mohli jsme se tak vrátit i o
několik let zpátky, vidět, jak se
kdo změnil a vyrostl, jak se změ-

nil EZOP a také jeho pracovníci.
Byl to pro nás i pro děti zajímavý
exkurz do dávné i nedávné minulosti. Ve středu se klub změnil na sprejerskou dílnu. Vše
se odehrávalo pod heslem: „legální graffiti“. Součástí byla informační kampaň o legálním
sprejování. V našem městě prozatím nejsou místa vyhrazená
k těmto účelům, proto jsme se
rozhodli propůjčit malým i velkým sprejerům naše prostory.
Ve čtvrtek jsme pro „mladšáky“ připravili Bublinárium plné
soutěží a pro „staršáky“ tu byl
turnaj ve fotbálku.
Pokud chcete vědět, co se aktuálně v EZOPu děje nebo co připravujeme, navštivte naše internetové stránky uvedené výše. Najdete
tu informace i o dalších službách,
které Sdružení Nové Město na
Moravě poskytuje. A v neposlední řadě nám tu můžete napsat nějaký vzkaz. Rádi Vás také uvidíme
přímo u nás.
Bližší informace dostanete na tel.
číslech 566 616 980, 603 48 67 22.
Hana Kincová,
Sdružení Nové Město na Moravě
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
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Názory zastupitelů
Jako občan a zastupitel našeho
krásného města jsem potěšen jeho
rozvojem v mnoha oblastech.
Výstavba kruhového objezdu
může u nás všech, kterých se dotkla,
vyvolávat pozitivní i negativní reakce. Toto řešení křižovatky z pohledu
řidiče i „dopraváka“ je optimálním
řešením pro bezpečnost občanů
a plynulost dopravního provozu.
Bohužel k bezpečnosti občanů musím dodat, že je škoda, když při realizaci této stavby, po mnoha jednáních, se zapomene, že chodník končí
na hraně potoka. Občan musí tím
pádem zase vstoupit do komunikace a tím je ohrožena jeho bezpeč-

nost. Vše je řešitelné a doufám, že
v dohledné době bude i tento drobný nedostatek napraven.
Byl jsem v minulém volebním období velmi často dotazován ze strany mládeže, kdy bude hotovo hřiště,
které jim bylo přislíbeno vybudovat
na hrázi Klečkovského rybníka. Ještě před budováním hřiště bylo konstatováno, že město nebude na místo instalovat žádné prvky pro Skate,
Dirt, Flat, Jumping a jiné aktivity. A
že je možné, aby si mládež tyto prvky zbudovala sama. Hřiště nám stojí, část pro míčové hry se využívá bez
problémů a podle ohlasu mladých je
hojně navštěvováno. Ale hlavní zá-

měr tohoto projektu byl, a tak jsem
se snažil iniciovat, aby bylo vyčleněno místo pro jízdu kol, skate, bruslí. Na jedné z procházek jsem zjistil,
že hřiště je oplocené, prozatím v pořádku, ale branka je zamčená a nikde nebylo uvedeno, kdy a za jakých
podmínek bude hřiště pro mládež
uvolněno. Nezbývá mi než konstatovat, že v radě města jsme tento záměr s oplocením neodsouhlasili. A nedokážu odpovědět, proč se
takto stalo. Věřím, že náprava tohoto stavu je pouze v nedostatečné komunikaci a ne nezájmu ze strany
kompetentních úředníků města.
Dalším postřehem je hráz Kazmírova rybníka a cesta spojující
Beranici (Betlém) s centrem měs-

Poukázkový systém výplaty sociálních dávek
Pravděpodobně již koncem letošního roku bude odbor sociálních věcí a zdravotnictví vyplácet osobám v hmotné nouzi,
které pobírají příspěvek na živobytí, část těchto dávek prostřednictvím poukázek na nákup potravin, hygienických
potřeb, obuvi a oblečení. Poukázkový systém má zamezit zneužívání sociálních dávek k nákupu alkoholu a pod.

Ministerstvo práce a sociálních věcí uvažuje o celoplošném zavedení tohoto systému
v celé republice od roku 2009,
prozatím již získala první zkušenosti města Humpolec a Svitavy a některé radnice v Praze.
Nové Město na Moravě vyplácí ve svém spádovém obvodu příspěvek na živobytí
více než 100 klientů. Asi u poloviny klientů by přicháze-

lo v úvahu zavedení lístkového systému. Převážnou část
výplaty by klient obdržel v poukázkách, zbytek v hotovosti.
V současné době probíhá jednání s pražskou firmou ACCOR
SERVICES CZ s.r.o., která uzavírá smlouvy s prodejnami a celý
systém administrativně zajišťuje.
dle informací
Mgr. Petra Švandy,
vedoucího odboru SVZ

Cena „za popelnici“
Výraz cena za popelnici je velmi
nepřesný, ale velmi vžitý výraz pro
roční poplatek za nakládání s domovním odpadem. Vedle možnosti ukládat odpad do popelnicových nádob zahrnuje v sobě tento
poplatek i možnost odkládat větší
předměty v recyklačním dvoře.
Náklady na likvidaci odpadu
každoročně narůstají. Důvodem
je částečně inflace, částečně fakt,
že odpadu neustále přibývá. Město ročně dotuje likvidaci odpadů
svých občanů částkou cca 4 mil.
Kč. Rada města proto doporučuje
navýšit dosavadní poplatek o dvacet korun - na 460 Kč.
„Občané města hojně využívají
recyklační dvůr a patří jim za velký dík. Město a jeho okolí se ne-

potýká s velkým množstvím černých skládek a na to můžeme být
opravdu pyšní. Pokud zastupitelé
schválí úpravu ročního poplatku,
zaplatí čtyřčlenná rodina o osmdesát korun ročně více a desetiti-

Vlachovice – Rokytno
Rada města opětovně diskutovala o velmi frekventované komunikaci mezi Rokytnem
a Vlachovicemi, kterou využívají zemědělci, místní občané i turisté. Je rovněž zajímavou trasou zejména pro cyklisty. Ale
právě pro ně je v současné době
místem velmi nebezpečným.
„Oblíbená spojnice plná nebezpečných výmolů a děr nemá

Kompostéry
Náklady na svoz a likvidaci
komunálního odpadu neustále
stoupají a je nutné hledat cesty
k úsporám. Třeba tak, aby se na
skládky nevyváželo (a neplatilo!) stále více tun odpadků. Jednou z možnosti je likvidace bioodpadů v domácnostech. Podle
odhadů připadá na jednu rodinu 30 – 300 kg biodpadu ročně.
Nové Město získalo grant kraje Vysočina na nákup 100 kusů
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sícové město tak získá 200 000 Kč.
Tyto finanční prostředky pak budou moci být použity například
v investiční části rozpočtu na rozvoj města“, doplnila starostka
města Zdeňka Marková.
EJ

kompostérů o objemu 400 l.
Město tyto kompostéry nabídne majitelům rodinných domů
v částech Betlém a Holubka za
roční nájem cca 300 Kč s možností bezúplatného převodu po
roce do majetku uživatelů. Podrobnosti o pronájmu kompostérů a doporučení o nakládání s bioodpadem budou
novoměstským rodinám distribuovány během října.

vlastníka. Nikdo se k ní nehlásí a nikdo tedy ani nemá zájem,
natož povinnost, ji opravit. Nabízí se parafráze nerudovské otázky: „Co s ní?“ Kdo převezme břímě mnohamilionové investice?
Nebo snad majitelé pozemků
pod touto komunikací rozorají narušený povrch a spojí si svá
políčka? Má být tím, kdo převezme odpovědnost, město?“, dodává starostka Zdeňka Marková.
Rada města se přiklonila k názoru prověřit možnost zahrnout
tuto spojnici a její rekonstrukci do projektu budování cyklotras a získat finanční prostředky
EU. Zda se to podaří, ukáže čas.
Pozemky pod komunikací jsou
v majetku celkem osmi vlastníků
a leží na dvou katastrálních územích.
V letošním roce bude za cca 400
tis. Kč zpevněn úsek, jež je v majetku města.
EJ

ta. Rybník je velmi pěkně upraven.
Nánosy bahna odvezeny. Jen každý
pozná nás „Betlémáky“ podle zablácené obuvi. Aby tomu tak nebylo, budu se snažit, aby byla tato
cesta na hrázi zpevněna. V projektu tohoto rybníka, který jsem měl
možnost krátce zhlédnout, byla zamýšlena parková úprava i se zpevněnou cestou. Také by bylo příjemné v nastávajícím zimním období
nazout brusle a projet se po zamrzlé hladině tohoto rybníka.
I přes tyto postřehy je vidět kolem nás hodně odvedené práce ať
už volených orgánů (rady, zastupitelstva), osadních výborů, úředníků, firem a dalších zúčastněných. V každém případě máme
rezervy a zlepšovat, zkrášlovat
naše město chceme snad všichni.
Martin Grepl,
zastupitel za SNK ED

Krátce
 Provoz v ulice Budovatelů zůstane beze změn. Rada města se
seznámila se třemi variantami
průjezdnosti: jednosměrně jedním i druhým směrem a obousměrně. Konstatovala, že jednosměrné provozy ulice by dopravní
situaci nezkvalitnily, proti obousměrnému zprovoznění mluví blízké dětské hřiště, ztráta cca
30 parkovacích míst i případné
komplikované vyjíždění do silnice pod prodejnou OK.
 Firma JCZ byla v letošním roce
úspěšná ve výběrových stavebních řízeních. V nedávné době
získala další dvě zakázky - jednu
na výstavbu lávky přes Bezděčku
u kruhového objezdu (náklady
cca 240 tis. Kč) a zakázku na výstavbu parkoviště na ulici Drobného (náklady cca 2 mil. Kč).
 Na místo vedoucího odboru investic a správy majetku nastoupí k 1. listopadu Ing. Josef
Pejchl. V současné době pracuje
jako výrobní ředitel PKS a.s. Žďár
n.S., předtím jako ředitel nemocnice v Havlíčkově Brodě.
EJ

Moštování
moštárna ČZS N. Město
pod nemocnicí
so 13. 10. 8 – 12
út 16. 10. 14,30 – 17
so 20. 10. 8 – 12
út 23. 10. 14,30 – 17
so 27. 10. 8 – 12
út 30. 10. 14,30 – 17
Další termíny upřesníme dle
zájmu zahrádkářů. Cena za
1 litr moštu je 3 Kč. Ovoce
k moštování noste čisté a bez
hnilob. Nezapomeňte na dostatek nádob.

CELOPLOŠNÁ DERATIZACE
Vážení občané, opakovaně se na
Vás obracíme s informací o celoplošné deratizaci, která v našem
městě v tomto měsíci probíhá.
Kladení prvních nástrah proběhlo v termínu od 1. do 5. října. Následně bude probíhat kontrola pokládek a jejich případné doplnění
přibližně po 14 dnech od první pokládky, celá akce závisí na vhodných klimatických podmínkách.
Prosíme Vás, abyste věnovali
pozornost informacím a organizačním pokynům, a žádáme Vás
o spolupráci při realizaci akce.
Obecné informace: Deratizace
se zabývá hubením škodlivých hlodavců, hlavně myší a potkanů, kteří ničí stavební objekty, inženýrské
sítě, znehodnocují potraviny a krmiva a sami jich každoročně značné množství spořádají. Jsou také
přenašeči různých onemocnění lidí a zvířat. Potkan má v příznivých podmínkách velikou rozmnožovací schopnost – např. 1 pár
potkanů může mít ročně až 800
potomků. Proto je potřebný soustavný boj proti jejich množení.
Deratizaci je povinen provádět
každý vlastník nemovitosti (budovy nebo pozemku), kde k výskytu hlodavců dochází, nebo
kde se již přemnožili.
Z důvodu zamezení zvýšeného
výskytu těchto hlodavců bylo rozhodnuto provést celoplošnou deratizaci na území celého města.
Deratizaci pro město Nové Město na Moravě a případné zájemce

ze stran firem provádí pracovníci
firmy ASANAČNÍ SLUŽBY Ambrož-Eler z Hamrů nad Sázavou,
vedené MVDr. J. Vondráčkovou,
tel.č.: 603 542 628
Organizační pokyny a informace: Majitele, nájemci a správci všech objektů byli informováni,
aby před vlastní deratizací provedli preventivní opatření, která měla
zamezit vstupu hlodavců do objektů a přístupu ke krmivům a potravinám. Šlo především o úklid
sklepních prostor, suterénů, okolí domů, míst pro umístění odpadních nádob, jímek, septiků, utěsnění vstupů do budov, sklepních
okének apod. Je třeba dbát na hygienické ukládání odpadků a pořádek v chovech domácích či hospodářských zvířat. Jen tak se omezí
možnost úkrytu hlodavců a zvýší
se účinnost deratizačního zásahu.
Pokud si firmy nebo jednotlivci provádí deratizaci vlastními silami, je třeba ji provést v termínu
s celoplošnou deratizací za spolupráce všech zúčastněných. Jen tak
má celoplošná akce význam a finanční prostředky vložené do této
akce budou efektivně využívány.
Žádáme majitelé nemovitostí,
aby nebránili provedení této akce
a nenarušili tak výsledek celoplošné deratizace.
UPOZORNĚNÍ: 1. Upozorňujeme občany, že v době probíhající deratizace je třeba zamezit volnému pobíhání domácích zvířat
– psů a koček. Předejdete tak

možným komplikacím po náhodném požití nástrahy nebo uhynulého hlodavce Vaším zvířetem!
2. Majitelé a správci všech objektů mají povinnost umožnit
provedení deratizace podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích
a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
3. Za účelem systematického
provedení deratizačního zásahu
bylo území města rozděleno do
několika lokalit, ve kterých budou postupně proškolenými pracovníky kladeny nástrahy.
4. Nevyhazujte zbytky potravin na volná prostranství! Odhazováním zbytků jídla na volné

Informace odboru životního prostředí
Vzhledem k nevhodné formulaci
o údajném nárůstu pracovníků vodoprávního úřadu odboru životního prostředí Městského úřadu Nové
Město na Moravě v předminulém
čísle zpravodaje Novoměstsko odbor ŽP sděluje následující:
1. Nedošlo k nárůstu pracovníků
vodoprávního úřadu. Odboru ŽP
bylo přiděleno ½ pracovního místa
na výkon činnosti administrativního pracovníka. Dále byl přeřazen z jiného pracoviště pracovník krizového
řízení, který má svoji pracovní náplň
a nepřipadá v úvahu, aby vykonával
agendu vodoprávního úřadu.
2. Aby odbor ŽP předešel množícím se telefonickým dotazům ze
strany žadatelů, informuje vodo-

Upozornění na povinnou výměnu řidičských průkazů
Výměna řidičských průkazů se
týká řidičských průkazů vydaných od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993.
Tato povinná výměna řidičských
průkazů vyplývá z § 134 zákona
č.361/200 Sb.. K provedení výměny je třeba, aby občan navštívil odbor dopravy MěÚ Nové Město na
Moravě, Vratislavovo nám. 103, II.
patro (úřední hodiny Po, St 8.00-

11.30 a 11.30-17.00 hod.), s tím, že
je nezbytné, aby si s sebou přinesl
platný doklad totožnosti (pas nebo
občanský průkaz), jednu fotografii o rozměru 3,5 x 4,5 cm a stávající řidičský průkaz, kterému končí platnost.
Vzhledem ke skutečnosti, že
k měsíci 08/2007 se tato ze zákona
povinná výměna týkala ještě téměř

prostranství KRMÍTE hlodavce,
které se snažíme likvidovat.
Kontaktní osoba: Marcela Kratochvílová, odbor ISM MěÚ, tel.
č. 566 650 225
Na tomto výše uvedeném kontaktu je možno domluvit požadavky občanů na provedení deratizace v jejich nemovitosti. Jedná
se o nové požadavky zájemců,
kteří tak ještě neučinili, ostatní
požadavky jsou průběžně řešeny.
Veškeré tyto informace byly
v časovém předstihu zveřejněny
na internetových stránkách, hlášením místním rozhlasem a vyvěšením na úředních deskách.
Marcela Kratochvílová, odbor ISM

1500 držitelů řidičských průkazů,
dovolujeme si požádat a upozornit občany, kterých se tato povinná výměna řidičských průkazů
týká, aby nenechávali tuto záležitost na konec roku, ale aby naopak
přicházeli na zdejší odbor dopravy
MěÚ již nyní v průběhu roku tak,
aby nemuseli v závěru roku zbytečně nepřiměřeně dlouho čekat

právní úřad všechny žadatele o prodloužení povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami
pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající a o povolení odběru
podzemních vod ze stávajících studní a o ověření pasportů těchto studní pro fyzické osoby, že většinu těchto žádostí nebude možné vyřídit
ani do konce tohoto roku vzhledem
k jejich velkému počtu. Tyto žádosti budou vyřizovány v prodloužených (náhradních) termínech a každý žadatel obdrží písemnou formu
rozhodnutí o povolení k nakládání
s vodami (ověření pasportu), nebo
v případě nesrovnalostí v žádosti
bude telefonicky nebo písemně vodoprávním úřadem osloven.
na vyřízení povinné výměny řidičských průkazů ve frontách.
Je velmi pravděpodobné, že mezi
držiteli těchto řidičských průkazů jsou starší lidé, kteří již nebudou vozidla řídit. Doporučujeme
jim, aby starý řidičský průkaz do
konce roku vrátili na zdejší odbor
dopravy, případně nahlásili jeho
ztrátu.
Bc. Petr Pazour,
vedoucí odboru dopravy MěÚ
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Za Jiřím Šebkem - k 85. výročí narození
16. října 2007 by se dožil osmdesáti pěti let podplukovník, profesor,
akademický malíř a grafik, čestný
občan Nového Města na Moravě.
Narodil se 16. října 1922 v Novém Městě na Moravě. Vychodil
pět tříd obecné školy a pak studoval na reálce v Novém Městě, kterou ukončil maturitou v roce 1940.
Na obecné škole se aktivně zapojil
do skautského hnutí, v období studií aktivně působil ve spolku Horák. V období roků 1940-1945
byl pracovně nasazen jako laborant a měřič nádrží v rafinerii v Kolíně. Od roku 1945 až do
1948 studoval profesuru kreslení
na Vysoké škole technické v Brně
jako řádný posluchač na fakultě
architektury a pozemního stavitelství. Roku 1948 složil druhou
státní zkoušku a získal aprobaci vyučovat jako profesor kreslení a deskriptivní geometrie na
středních a odborných školách.

Působil na státním reálném gymnáziu v Bruntále, na Vojenské škole
Jana Žižky z Trocnova v Moravské
Třebové. V roce 1951 byl přeložen
do Vojenského historického ústavu v Praze. Od roku 1953 jako odborný pracovník a člen Armádního výtvarného studia v Praze, které
pomáhal zakládat a organizovat. Po
roce 1968 musel pro své „nesprávné politické postoje“ Armádní výtvarné studio opustit. V roce 1971
nastoupil do Propagační tvorby
(družstva umělecké činnosti a výroby) v Praze jako odborný pracovník a vedoucí skupiny střediska výstavní realizace. Po roce 1989 byl
mimosoudně rehabilitován a ještě
se vrátil zpět externě do Armádního výtvarného studia. Zemřel náhle 6. července 1999 v Novém Městě
na Moravě, kde je též na katolickém
hřbitově pochován.
A nyní k jeho umělecké činnosti. Zúčastnil se mnoha výstav jako
člen Armádního výtvarného stu6

dia od první v roce 1948 v Ostravě, v dalších letech v Hradci Králové, Praze, Brně, Vídni, Berlíně,
Moskvě, Bělehradu, Budapešti.
Sám jako malíř a grafik se zúčastnil i několika zahraničních výstav
– cykly ex-libris vystavoval na
kongresech sběratelů v Maďarsku
a Portugalsku. Od roku 1952 publikoval velké množství odborných
článků, podílel se na řadě katalogů výstav a vydal řadu monografií např. Jan Štursa, Karel Němec,
Vincenc Makovský a na řadě vydání se spoluautorsky podílel.
Z počátku působil v různých místech naší republiky. Trvale se usadil v Praze, odkud se do konce
života navracel do Nového Města. Trávil zde mimo krátkých pracovních návštěv během roku pravidelně celé léto se svojí rodinou
v ateliéru na Malé uličce.
O vztahu k Novému Městu se
vyznává v knize Vlasty Rudolfové „Město mého srdce“ (Horácké muzeum 2002): „Já se do Nového Města na Moravě vracím
především proto, že tady mám
hluboké kořeny. Rodokmen mé
maminky ten je zpětně zjištěn až
do roku 1585 (starý rod Benešů
z N.M. pozn. autora), takže ty kořeny jsou opravdu hluboké. Samozřejmě se sem vracím také proto,
že na hřbitově leží moji předchůdci, jak ze strany otce, tak i maminky. Velký vliv na to, že se do Nového Města na Moravě vracím, má
i to, že jsem tady prožil nádherné mládí. Maturoval jsem na novoměstské reálce a mimo vlastní
školu jsem dostal ještě větší školení tím, že jsem se mohl setkat s lidmi, kteří v oboru výtvarného umění dneska něco znamenají a něco
také udělali pro to město. O těchto
osobnostech jsem později psal, například o Janu Štursovi, i Vincenci

skautskou činnost dovršil sgrafitem na Mercedesce
Makovském. Snažil jsem se dopl- litické postoje“ po roce 1968 opustit
nit dosud zveřejněné údaje o je- Armádní výtvarné studio v Praze.
jich životě a uměleckém díle. Po- Nesměl jsem vystavovat ani publizornost jsem také věnoval dosud kovat. Tak jsem se pustil do pátrání
méně známým umělcům – napří- po kulturní minulosti Nového Měsklad malíři Jiřímu Židlickému, ten ta na Moravě. V Horáckém muse specializoval na horácké lesy zeu a v Horácké galerii jsem studoa jejich zvěř, nebo malířům Bohu- val fakta a dokumenty, snažil jsem
milu Šínovi a Janu Šírovi. Víte, kdo se shromáždit co nejvíce materiálu
je autorem nejstaršího zpodobně- o známých i neznámých umělcích.
ní novoměstského náměstí - Emil Pracovníci muzea i galerie mně
Moser. Toto náměstí maloval v ro- vždy vycházeli ochotně vstříc. Stuce 1865. Také jsem se snažil získat dium historických materiálů a přío něm co nejvíce informací a po- prava drobných publikací o umělskytnout je těm, kteří se zajímají cích, kteří buď z Nového Města
o Nové Město na Moravě.“
pocházeli, nebo k němu měli vřelý
A ještě další vyznání J. Šebka vztah, mi pomohla i psychicky.“
z knihy Vlasty Rudolfové: „I když
Z období od roku 1985 do roku
mě později povolání odvedlo na tr- 1992 vyšlo v „Novoměstském
valo do Prahy, už jsem nemohl do zpravodaji“ a v „Novoměstsku“
Nového Města jezdit tak často, ale 64 článků a do roku 1999 další
pokaždé jsem přijížděl rád. Nejen desítky.
kvůli rodině, ale i kvůli městu sa16. září 1994 bylo profesoru Jimotnému. Tohle město má totiž římu Šebkovi uděleno čestné obcharakter. Slovy se to dá těžko vy- čanství na novoměstské radnici.
jádřit, ale podle mého názoru je to Neskrýval svou radost a považov tom, že si uchovává svůj osobitý val udělení za mravní závazek ke
ráz a svoji zvláštní atmosféru. Sna- svému rodišti.
žil jsem se ji postihnout i prostředK výročí narození chceme přinictvím dřevorytů a linorytů.“
pomenout osobnost, která svým
„Velice rád, a to upřímně přizná- celoživotním dílem grafickým
vám, rodné město mi také pomohlo, i publikačním patří k významkdyž jsem musel pro „nesprávné po- ným regionálním umělcům Novoměstska. Jak to vyjadřují i slova
ze smutečního parte z 6. července 1999: „V umělecké a publikační tvorbě vyjádřil profesor Jiří
Šebek, akademický malíř a grafik, celoživotní vřelý vztah k rodišti. Do jeho grafického díla se
promítá inspirace městem, krajinou a lyžařským sportem. Rozsáhlé znalosti regionálních dějin
i činnosti významných osobností uplatnil při zpracování jubilejních sborníků a velkého množství příspěvků do místního tisku.
Prací, kterou vyplnil svůj život,
přinesl trvalé hodnoty rodnému
kraji i dějinám českého umění.“
R. Beneš
poslední veřejná práce – oprava-rekonstrukce sgrafita u Slonků

Nejen z místních částí, aneb konec léta, děti, hry a ohníčky...
Kuličkiáda

Pohádkové odpoledne v Pohledci
Již tradičně věnují ženy z ČSŽ
v Pohledci poslední sobotu
o prázdninách dětem. Letos to
bylo 1. září pohádkové odpoledne
s názvem Zachraňte princeznu!
I když ráno to vypadalo, že déšť
celou akci pokazí, nakonec se
počasí umoudřilo a dokonce se
usmálo i sluníčko na všechny, kdo
odpoledne přišli.
Za mlýnem, podél olšového lesa
a potoka v Kamence čekalo na
děti 19 pohádkových bytostí, které měly pro děti připravené úkoly
i sladkou odměnu. Bába s dědkem
u perníkové chaloupky rozdávali
chutné perníčky, kouzelná babička pytlíček se zázračným kořením
a pitíčko. Dále na děti čekal motýl
Emanuel s makovou panenkou,
dědeček Hříbeček s Ivánkem, Večerníček, mušketýr, šašek, vodník,
loupežníci, čarodějnice, král s královnou, princ, princezna a drak.
Místo zvané Kaňásky bylo cílem
celé cesty. Zde, ve staré chatrči,

měl drak ukrytou princeznu, kterou nakonec po dlouhém zdráhání a ošívání propustil. Král s královnou pak otevřeli královskou
truhlici plnou balíčků, které nakonec všem dětem rozdali jako
odměnu za vysvobození princezny. Drak dostal výkupné v podobě truhličky plné zlata a zazvonil
zvonec a pohádky byl konec.
Na ohníčku u čarodějnice si pak
všichni na závěr opekli párek, napili se čaje a s veselou náladou
a pocitem příjemně prožitého odpoledne odcházeli domů.
Díky štědrým sponzorům, kteří přispěli fin. částkou i věcnými
dary, mohly ženy připravit tuto
zdařilou akci a udělat radost dětem i dospělým, v celkovém počtu asi 150 osob.
Prázdniny utekly jako voda a nyní už dětem nastaly opět školní povinnosti. Přejeme jim i jejich učitelům, aby se jim ve škole dařilo.
za ČSŽ Pohledec Draha Pustinová

Konec léta je nutné jaksepatří oslavit. My jsme na oslavu nachystali tradiční hru, Kuličkiádu.
Hra v kuličky má své kořeny
hluboko v minulosti, vždyť nejstarší nalezená kulička pochází z doby 4000 let před n.l. Tuto
hru si oblíbili lidé bez rozdílu postavení a věku. Hrála se na
dvoře krále Ludvíka XIV. a stejně tak na každém malém dvorku na vesnici. V dnešní době
je však trochu opomíjená, proto jsme se rozhodli, především
našim nejmenším, tuto tradiční
hru přiblížit.

Naše Kuličkiáda proběhla poslední
zářijovou sobotu na hřišti v Jiříkovicích. Určena byla pro všechny věkové kategorie od těch nejmenších až
po seniory. Zapsalo se 74 soutěžících a soutěžní klání bylo opravdu
napínavé. Ne všem se dařilo, a tak
ukáplo mezi nejmenšími i pár slziček. Naštěstí byly připraveny i jiné
doplňkové soutěže, kde se mohli vyřádit úplně všichni. Odměnou byla
spousta krásných cen a opečený páreček, který přišel všem po náročných soutěžích k chuti.
za Občanské sdružení Jiříkovice
Ing. Ilona Komínková

Koloběžkiáda
V neděli 16. září uspořádal
DDM Klubíčko pro děti Novoměstska zábavnou Koloběžkiádu. Jak už název napovídá, hlavní
akcí dne byly soutěže na koloběžkách, jako např. jízda zručnosti,
rychlostní jízda či převážení pohárků vody. Sešly se děti v pestrém věkovém složení, od 16měsíčního závodníka a po žáčky
1. stupně ZŠ. No a protože byla
i možnost získat zvláštní cenu za
výzdobu koloběžky a závodníka,
po ulici se proháněly čarodějnice,
veverka, pirát i princezna, za což
patří dík kreativním maminkám
a tatínkům. Celá soutěž proběhla ve veselé atmosféře. Přihlížející rodiče svá želízka v ohni ná-

ležitě podporovali a moderátor
vtipně glosoval. Zvláštní dík patří panu doktorovi St. Brodinovi. Po ukončení soutěží měli děti
i rodiče možnost zhlédnout ukázku výcviku psů Kynologického
klubu v Novém Městě na Moravě. Ostré vlčáky potom vystřídal
Motokrosový tým Hamry nad Sázavou a malí i velcí se zatajeným
dechem sledovali jejich úžasné
kousky na motorkách.
Koloběžkiáda byla ukončena
společným opékáním buřtů na
zahradě DDM.
Počasí v letošním chladném
podzimu výjimečně ukázalo vlídnou tvář a to jistě přispělo k dobrým pocitům z celé akce.
ddm

Rybářské závody

V neděli 16. září uspořádal Sbor dobrovolných hasičů v Hlinném
sportovně zábavné odpoledne pro děti - „rozloučení s létem“. 21 dětí
si v prosluněném odpoledni vyzkoušelo různé dovednostní soutěže.
Vyzkoušely si např. střelbu na cíl, jízdu na čtyřkolce, různé vědomostní úkoly, stříkání hasičskou proudnicí a jiné. Na závěr byly děti
odměněny opečeným párkem, limonádou a sladkostmi.
SDH Hlinné

O víkendu 22. a 23. září proběhly na nádrži Koupaliště v N.
Městě rybářské závody. Závodů
dospělých se zúčastnilo 83 závodníků. Největší rybu závodu,
kapra o délce 63 cm, ulovil Martin Hebelka, celkovým vítězem
se stal Martin Polívka ze Žďá-

ru n.S. Závodů dětí se zúčastnilo 29 závodníků. Za pěkného
počasí ulovil největší rybu Ondřej Homolka, celkovým vítězem se stal Robert Hák. Celkem
bylo uloveno 73 kusů ušlechtilých ryb. Petrův zdar!
František Horálek

Sponzoři rybářských závodů: Petra Havelková, Kovovýroba Rymler, Sporten
a.s., Rybářské potřeby Vařejka, Tabák Horváth, Kuli Vafek, Kancelářské potřeby Ing. Hlavatý, Highland sport s.r.o., Železářství Neuman, Kniha Trojan, Obuv
Djačuková, Dvořáková, prodejna IVA Janů, Papírnictví Dostálová, Obuv Slámovi, Galanterie Neumanová, Papírnictví Srbová, Cyklo Sport Šlechta, Novoměstská kulturní zařízení, MO MRS N. Město na Mor. (pozn. red.: Seznam sponzorů je zpoplatněn, neprošel kontrolou názvů firem.)
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INZERCE
• Prodám minibicke silniční a cross.
Výhodná cena! tel. 721 621 426
• Koupím starší RD nebo výměna za byt v OV 3+kk a doplatek,
tel. 777 011 415
• Koupím družst. byt nebo v osob.
vlast. 2+kk nebo 2+1 nebo 2+0
nebo 1+1 v NM. nebo vyměním

za družst. 3+1 zděný ve Svratce tel.
566 662 256
• Vyměním byt 2+kk za 3+1
nebo 2+1 s komorou. Telefon od
14,00 hod. 607 722 983. Pomůžeme se stěhováním.
• Vyměním měst. byt 2+1 za větší 3+1, tel. 777 183 187
• Koupím obraz od p. Jambora J.
a Oldřicha Blažíčka nejlépe kraji-

nu, jsem sběratel, platba hotově,
čestné jednání. tel: 777 757 500
• Koupím stavební parcelu, zahradu nebo malý dům v Novém
Městě nebo Maršovicích. Prosím
nabídněte. Tel: 776 252 401

se sídlem v Jihlavě,
Žižkova 57,
587 33 Jihlava
vyhlašuje

• Koupím dětskou vysokou židličku
k jídelnímu stolu, tel. 732 265 559
• Hledám pronájem garáže v NM
v lokalitě okolí Jednoty pod nemocnicí a za prodejnou Iva, u potoka. tel.: 721 800 220

Výběrové řízení
na odprodej nemovitého majetku
v k. ú. Petrovice u Nového Města na Moravě
a obci Nové Město na Moravě
• rodinný dům č.p. 40 (neobydlený) postavený na pozemku parc. č. 227
• pozemek parc. č. 227 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 250 m2
• pozemek parc. č. 228/1 ostatní plocha o výměře 336 m2
• pozemek parc. č. 228/2 ostatní plocha o výměře 132 m2
Prohlídka prodávané nemovitosti se uskuteční dne 17. 10. 2007 v době
od 14.00 do 16.00 hodin.
Prodej nemovitostí bude proveden podle schválených Zásad zastupitelstva
kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku kraje Vysočina výběrovým
řízením. Výběr zájemce bude realizován obálkovou metodou.
Zájemce nabídku předkládá v zalepené obálce označené „Neotvírat –
Výběrové řízení na prodej RD v Novém Městě na Moravě“ a doručené
do sídla Krajského úřadu kraje Vysočina (na podatelnu) nejpozději dne
24. 10. 2007 do 11.00 hodin.
Bližší informace o prodeji nemovitého majetku lze získat na internetu
www.kr-vysocina.cz, část Úřední deska, Záměr prodeje nemovitého majetku nebo u odboru majetkového Krajského úřadu kraje Vysočina (tel.: 564
602 227, email: dvorak.p@kr-vysocina.cz).

Krajský úřad kraje Vyšočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
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Další velké úspěchy atletů TJ
Dva nejlepší atleti kraje Vysočina
v juniorské kategorii Lucie Sárová
a Lukáš Kourek opět zářili. 22. září
reprezentovali naši vlast v Mariboru na mezistátním utkání ČR- Maďarsko-Slovinsko. Obsadili svorně druhá místa. Lukáš v běhu na 5
km - čas 15:04,19 min. a Lucie v bě-

hu na 3 km - čas 9:46,42 min. O týden později pak přivezli další medaile z mistrovství ČR v silničním
běhu. Na trati Běchovice-Praha vyhrál Lukáš běh juniorů v čase 33,00
min. a sbírku doplnila druhým místem Lucie v kategorii juniorek. Trať
10 km proběhla za 38,16 min. ph

Zdařilý závod

Z novoměstských kronik
První rok v Novém Městě na Moravě
Ze vzpomínek Josefa Brože při
příležitosti Horácké krajinské výstavy v r. 1925.
Je tomu více než třicet let, kdy
jsem na výzvu ředitele L. Čecha,
se kterým jsem pracoval na reálce v Telči, přijal učitelské místo na
nově zřízené reálce v Novém Městě, ve kterém jsem potom strávil asi
polovinu svého plodného věku.
O budoucím působišti jsem neměl nejmenších vědomostí. Na
dotaz, jak se do nového sídla dostanu, bylo sděleno, že mohu jet
povozem, pak dráhou do Ždírce a zase povozem, ale že nejlépe
udělám, sednu-li v Telči do vozu
a dám se tam dovézt přímo. A tak
mě za 15 zl. telečský povozník dovezl až do Nového Města.
Časně ráno jsem v Telči nasedl, v Jihlavě obědval a v předvečer
13. září 1894 jsem stanul na náměstí před Panským domem.
Město neudělalo na mě v první chvíli valný dojem. Nejlépe
mému vkusu lahodila krásně architektonicky řešená věž kostela, ničená však jeho nearchitektonickou střechou. Jinak dům jako
dům, trochu stromů a bláto.
O vzhledu města v době před
zřízením reálky si současníci již
nedovedou učinit představu. Ulice bez chodníků, chodilo se prostředkem a nejlepším opatřením
proti nepohodě byly vysoké boty.
Jedinou okrasu náměstí tvořil nevelký park kolem sochy sv. Anny,
založený v r. 1888 z chudých prostředků ředitelem školy Jos. Šimkem. Do té doby byly v této části
náměstí složeny zásoby stavebního
dřeva a pořádány výroční trhy.
V koutech po ulicích mezi
domy se kupily všelijaké hromady kamení a ouhrabků. Rybníčky,
blátivé to kaluže na Husím rynku
(Komenského nám.) vedle evangelické toleranční modlitebny, jenž
stála kdysi uprostřed něho, nedodávaly městu valné okrasy. Jak jinak se uvádělo město při mém
příchodu a jak již dnes!
První osobou, se kterou jsem
se ve městě seznámil byl „strýček
panskodomský“, majitel hotelu.
Tak jsme ho vždy nazývali a oslo-

vovali, tak ho znalo celé město
i širé okolí. Duše dobrá, na nějž
každý rád vzpomíná. V jeho hostinci jsme žili nejhlavnější momenty života.
Zde v nízké, ale prostranné
místnosti, do níž vedly z průjezdu dvouramenné schůdky, se
stropem trámovým, vše náležitě zakouřené, sedali u čtyř stolů
občané různého povolání i společenských stupňů. Při „panském
stole“ poblíž kuchyně v koutě zasedala honorace. Okresní hejtman
s úředníky, zvěrolékař, inspektoři,
ředitelé, učitelé aj. Vedle u dvou
stolů měšťané a nejblíž dveřím
byla formanka.
Mnohé pro město a převratné
myšlenky a náměty vznikaly zde
v našem koutu. Z popudu stavitele
Sadílka, pozdějšího starosty (18951913) se tu zakládal odbor Klubu
čs.turistů, zde se probudil k novému životu i Okrašlovací spolek,
jenž tolik přispěl k zakládání parků, stromořadí a chodníků i cest
uvnitř města. (Vysázení Koruny
nad Klečkovcem a Cihelňákem v r.
1898 na počest 50. výročí panování
císaře Františka Josefa I.)
Společenský život v našem městě se vinul díky přátelskému soužití utěšeně a mile, že mnohá okolní města se závistí na něj hleděla.
Na čtvrtečních večírcích v horních
místnostech Panského domu byly
vedle obyčejných zábavných večerů pořádány i různé přednášky, pod vedením ředitele Leandra
Čecha se improvizovaly i opery.
Okresní hejtman Jakob, jenž jako
Němec nutil zprvu každého do
němčiny, se ochotně přizpůsobil
společnosti, povzbuzoval rechtora ze Skleného k přednesu jeho zamilované Žala trávu na suchopáru
a vybíral každodenně po krejcárku
na studánku v Ochoze.
To býval zimní život ve starém Novém Městě, družný a nenáročný. Žilo se tehdy v dobré
shodě a bez politických štvanic.
Byly ovšem i tehdy dvě politické
strany, staročeši a mladočeši, strana klerikální se teprve tvořila, ale
neubíjely se tak nízce jako dnes.
zpracoval Otakar Německý

V neděli 23. září uspořádala naše
škola již 10. ročník atletického závodu „Novoměstský kilometr“.
Za krásného letního počasí se na
Vratislavově náměstí sešlo 125 závodníků, tedy více než v loňském
roce. Největší účast byla tradičně
v mladších kategoriích (1.- 4. třída), délky tratí – od 200 do 1200
metrů. Na všechny závodníky čekalo v cíli netradiční občerstvení
(nápoj, koláč, jablko) a malý dá-

rek. Nejlepší tři v každé kategorii
získali tradičně věcné ceny.
Vše se odehrávalo za asistence p.
L. Mošnera, který závod ozvučil,
a p. Z. Gabriela, který od mikrofonu
vše uváděl a komentoval. Poděkování patří všem, kteří přispěli ke zdárnému uskutečnění tohoto závodu
– rozhodčím SK lyžování, učitelům
II. ZŠ, sponzorům, vedení TS Nové
Město a Horáckého muzea...
Zdeněk Ptáček, II. ZŠ

Hádejte, kde to je (2)
Naše milé Nové Město na Moravě neoplývá přívětivými pohostinnými místy, kde by si mohly slečny i seniorky/senioři, ale hlavně
mámy s dětmi, dát v klidu kávu či
grenadinu a zákusek a popovídat
si o svých starostech a radostech.
Vím o jednom takovém místě, kde by to bylo nádherné. Je to
rozlehlé krásně opravené nádvoří ve velkém historickém objektu. Na nádvoří je menší domeček,
místo jako stvořené pro kavárnu či čajovnu, nebo by se v tomto
rozlehlém areálu jistě našly i prostory jiné. Na nádvoří by mohly být v létě stolky a slunečníky
a snad i vkusný hrací koutek pro
děti, které by tam mohly dovádět
bez strachu z automobilů, jízdních kol a psů.
Když jdu kolem, často na toto
velké nádvoří pro potěchu oka
nahlédnu. Leč, bohužel, vždy zeje
prázdnotou – nikde ani živáčka.
Tento historický komplex staveb je objektem kulturním. Ne-

INZERCE
• Prodám starý šicí stroj ASTRA,
tel. 732 265 559
• Prodám kompletní provizorní
staveništní přípojku na kovovém
sloupku s vyvedeným kabelem
umožňující okamžité připojení jako nová. Tel.: 606 511 195.
• Prodám baby vak, téměř nepoužitý, původní cena 700 Kč, nyní
500 Kč, tel. 607 901 907.

myslím, že by došlo k jeho znesvěcení tím, že si tam budou
povídat dámy a hrát děti. Vždyť
kavárny jsou i v četných mnohem věhlasnějších kulturních
stáncích, než je ten novoměstský
(namátkou mohu jmenovat Dům
U kamenného zvonu na Staroměstském náměstí v Praze či Palác šlechtičen na Kobližné ulici v Brně – oba objekty sloužící
výstavní činnosti). Jejich správci totiž asi správně tuší, že i toto
je jeden ze způsobů, jak přitáhnout lidi a v perspektivě hlavně děti ke kultuře, protože si lidé
řeknou: když už jsem zde, tak se
podívám i dovnitř. A nebo naopak: půjdu se dovnitř podívat
s vidinou, že příjemně znaven
prohlídkou nesčetných sálů spočinou mé nohy v kavárně, kde
při kávě mohu v klidu rozjímat
o svém kulturním zážitku a tak
ho ještě umocním.
Téměř celý tento novoměstský
historický komplex je již krásně
opraven, za což patří čest a chvála jeho správci. Budovy však byly
opravovány za státní peníze, tj. za
peníze daňových poplatníků, potažmo tedy i občanů našeho města. Nezasloužili by si tedy naši
občané, aby se jim komplex více
otevřel a nesloužil pouze pro setkávání s kulturou, ale také pro setkávání s lidmi? Co na to říkáte?
A hádejte, kde to je?
A. Macháčková
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Stomatologická pohotovostní služba

Oznámení

Ošetření je poskytováno v době od 8 do 12 hod.
20. 10. MUDr. Burešová, NM, MUDr. Voborný, O. Bitýška, 1. 10.
MUDr. Vorlíčková, Švermova 4, ZR, MUDr. Žák, V. Meziříčí, 27. 10.
MUDr. Foltanová, Svratka, MUDr. Přikrylová, poliklinika ZR, 28. 10.
MUDr. Bartoš, N. Veselí, MUDr. Šmídek, NM. Sledujte stránky www.
i-zdarsko.cz (lékařská pohotovost, lékárenská služba...)

V době od 15. do 26. října 2007 bude probíhat plánovaná rekonstrukce ordinace MUDr. Dagmar Bartošíkové v budově polikliniky
v Novém Městě na Moravě.
Náhradní provoz po tuto dobu:
pondělí: MUDr. Bartošíková ordinuje v době od 12 do 17 hod. v ordinaci ORL MUDr. Jordánové v budově polikliniky.
čtvrtek: MUDr. Bartošíková ordinuje v době od 7 do 12 hod. v ordinaci ORL MUDr. Jordánové v budově polikliniky.
úterý, středa, pátek: zastupovat bude ve svých ordinačních hodinách MUDr. Koutný ve své ordinaci na ul. Drobného v N. Městě, vedle prodejny Enpeka – staré sídliště u nádraží Českých drah.
Je nutné s sebou nosit průkazku zdravotní pojišťovny!

Nízká hyposplátka

INZERCE

zatímco u hypoték
se úrok blíží
5%
u nás se vůbec nezvýšil
3,5 %
Garantujeme u úvěru
ze stavebního spoření

• Pro studijní účely prosím o zapůjčení knih J.V. Plevy - Malý Bobeš 1. vydání -1. díl (1931), 3. díl
(1934), 3. přeprac. vydání (1950).
Kontakt na tel. 777683686.
• Prodám stavebnici windsurfingu: NOE Neratovice, kompl. oplachtění, kón. dural. stožár, moderní polyst. plavák, skel. tkanina 25 m, 10 kg
Epoxy 1200, plast. kýl i ostruha. Spěchá. Cena 2000 Kč. Tel. 723 490 033
• Koupím starší kočárek (jako
druhý kočárek na balkon), nejlépe „Liberta“, tel. 608 26 51 60

Raiﬀeisen
FINANČNÍ PORADENSTVÍ

Mgr. Pavel Dvořák
advokát
se sídlem advokátní kanceláře
ve Žďáře nad Sázavou,Nádražní 21

oznamuje změnu úředních hodin
pobočky advokátní kanceláře v Novém Městě na Moravě,
Palackého nám. 32/I.patro
(v domě Móda u Pasáčka)

Úřední hodiny St 08,30-16,30 a dále po dohodě
Kontakt 566 620 288, 603 519 096,
email: dvorak.advokat@unet.cz
www.dvorak-advokat.cz
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
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kontakt: Ing. Miloš Nosek
odborný poradce
604 361 207

SOŠ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
nabízí absolventům základních škol studium v těchto oborech

Studijní obory: Management dopravy, pošt a telekomunikací ◆ Operátor provozu a ekonomiky dopravy ◆
Operátor dřevařské a nábytkářské výroby ◆ Obchodně
podnikatelská činnost
Učební obory: Železničář/ka ◆ Mechanizátor lesní výroby ◆ Zedník ◆ Mechanik opravář ◆ Instalatér ◆
Malíř ◆ Truhlář
Další forma studia
Nástavbové - Podnikání
Dálkové - Dopravní provoz * Podnikání
Středisko praktického vyučování v Petrovicích nabízí
veřejnosti v rámci doplňkové činnosti školy tyto služby:
- těžba dřeva
- pořez kulatiny kmenovou pásovou pilou
- přibližování dřeva
- pěstební práce
- svářecí kurzy a kurzy zpracování dřeva
- zámečnické práce
- truhlářské práce
- opravy motorových vozidel
- přezouvání, vyvažování a lepení kol
- zednické práce
Kontaktní spojení:
566 618 139, 723 186 286, 732 851 494
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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.

