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Novoměstsko

Rekonstrukce ul. Makovského před dokončením
s.r.o., která tuto zakázku získa-
la ve výběrovém řízení v kon-
kurenci celkem 10 stavebních 
firem. Stavební práce byly za-
hájeny počátkem měsíce srp-
na a díky vysokému nasazení ze 
strany zhotovitele bude dokon-
čená stavba po třech měsících 
počátkem listopadu předána in-
vestorům. Všem spoluobčanům, 
kterým průběh stavebních prací 
zasáhl do jejich běžného života, 
bychom chtěli tímto poděkovat 
za jejich vstřícnost a pochope-
ní. Ze strany všech účastníků je 
pro minimalizaci dopadů stavby 
na její okolí děláno maximum. 
V závěru stavby bude dokončen 
asfaltový povrch komunikace, 
dokončena pokládka zámkové 
dlažby na chodnících a nových 
parkovacích stáních a provede-
ny sadové úpravy včetně výsad-
by stromů.

Miloš Hemza, odbor ISM

konstrukce povrchů, viditelné na 
první pohled, zde byla provede-
na i rozsáhlá rekonstrukce in-
ženýrských sítí, zejména kana-
lizačního a vodovodního řadu. 
Technicky náročnou stavbu re-
alizuje novoměstská firma JCZ, 

V těchto dnech finišují práce 
na rekonstrukci ul. Makovské-
ho. Pod investorstvím města No-
vého Města na Moravě a Svazu 
vodovodů a kanalizací Žďársko 
je dokončována stavba v hodno-
tě bezmála 12 mil. Kč. Kromě re-

Zastupitelstvo města
VIII. řádné zasedání
zastupitelstva města
dne 30. října 2007 

Hovory s občany od 15,30 hod.

Přechody pro chodce: nasvícené, nové, plánované...
Úplně nový přechod, a pod-

le nových předpisů již nasví-
cený,  bude vyznačen na Žďár-
ské ulici před hotelem Sport. 
Umožní bezpečnější přecháze-
ní chodců na této frekventova-
né  dopravní tepně. Dalšími ne-
bezpečnými místy, kde přechody 
schází, jsou cesty od autobuso-
vého nádraží k Bille a ze starého 
sídliště k Lidlu. V obou přípa-
dech však šíře vozovky neumož-
ňuje vyznačit přechod doprav-
ním značením. Stávající situace 
by vyžadovala výstavbu dělících 
ostrůvků uprostřed komunikací.
Situaci u Lidlu chce město do 
budoucna řešit úpravou  křižo-
vatky ulic Křičkova, Nádražní 
a Mírová. Po prodloužení ulice 
Smetanovy blíže k přejezdu že-
lezničních kolejí, odstraněním 
jednoho z ramen současné kři-
žovatky (mezi Lidlem a lípou) a  
po úpravě (přesunu) parkových 
ploch by bylo možno v těchto 
místech vyznačit na komunikaci 
přechod pro chodce. Tyto úpravy 
však není možno očekávat v roce 
2008.                                           EJ

umožní rozpočet akce. V tom-
to místě kraj Vysočina financo-
val výraznější optické značení 
přechodu pro chodce, které zde 
bylo nedávno provedeno. Pokud 
se tento způsob značení v pra-
xi osvědčí, mohly by být tak-
to označeny i další přechody ve 
městě.

Do konce letošního roku bu-
dou v Novém Městě nasvíceny 
nejméně 3 přechody pro chod-
ce - na Vratislavově nám. před 
1. základní školou a na Masary-
kově ulici před prodejnou Plus 
a u kina. Uvažuje se o nasvíce-
ní ještě čtvrtého přechodu, před 
autosalonem Nissan, pokud to 

Cena tepla
V minulých dnech byla mezi měs-

tem a Novoměstskou správou budov 
s.r.o. uzavřena smlouva o ceně tepla 
na 2. pololetí roku 2007. Konečná 
cena pro spotřebitele včetně DPH 
je stanovena na 458 Kč/GJ (1. pol. 
roku 2007 482 Kč/GJ). S majite-
li bytů v privatizovaných domech 
bylo  dojednáno odkoupení výmě-
níkových stanic, které dosud byly 
v majetku města. Vlastníci domů 
odkoupí výměníkové stanice za 
symbolickou cenu 1000 Kč. Obslu-
hu stanic bude bez navýšení ceny 
tepla zajišťovat Novoměstská teplá-
renská.                                           EJ

Kroky k další výstavbě bytů
Rada města se na svém 21. 

řádném jednání dne 15. říj-
na rozhodla doporučit zastu-
pitelům města ke schválení 
změnu územního plánu a uči-
nit tak první krok k další by-
tové výstavbě ve městě. Zájem 
o parcely na Brožkově kop-
ci potvrdil nutnost připravo-
vat další lokality pro výstav-
bu jak rodinných domů, tak 
i případně bytových domů. Je-

den z možných budoucích in-
vestorů již o podobné develo-
perské výstavbě uvažuje. Město 
by v tomto případě do výstavby 
vstoupilo regulačním plánem 
- návrhem urbálního členě-
ní a doporučením typů domů.
Lokalitami vhodnými pro no-
vou výstavbu jsou pozemky 
mezi N. Městem a Maršovicemi 
a nad ulicí Jánskou. Před klade-
ním inženýrských sítí v těchto 
lokalitách je však třeba v sou-
ladu s novým stavebním zá-
konem upravit územní plán 
a „vrátit“  do zemědělské půdy 
některé drobné, stávajícím plá-
nem  po bydlení doporučené, 
ale nevyužité plochy.   EJ

Před vlastními oslavami dvaceti let Klubu seniorů v N. Městě se sešla 
užší skupinka seniorů a významných hostů na městském úřadě. Do pa-
mětní knihy se zapisuje současná předsedkyně klubu Alena Albrechto-
vá. Více na str. 6.
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Horácká galerie

Sňatek

Úmrtí

Narození

Připomínáme: Dne 27. 10. 2007 od 10 hodin se v kulturním domě 
v Novém Městě na Moravě koná tradiční Setkání rodáků a přátel 
města, kteří v letošním roce oslaví své padesáté narozeniny.

Děkujeme všem, kteří na akci upozorní své příbuzné nebo odstěho-
vané spolužáky, se kterými by se zde chtěli potkat. Přihlášení je mož-
né na tel. č. 566650230, toto však není podmínkou účasti. 

Horácká galerie
Josef Kos – Na rozhraní skutečnosti a snu (do 30. prosince) Kosovou 
uměleckou tvorbou se od samých počátků vine jako červená nit snivá, 
poetická a baladická nota. Vychází jednak ze záměrně voleného námě-
tu, ale především z jeho vnitřního hlasu. V ateliéru Karla Svolinského 
se Josef  Kos věnoval hlavně grafice, kresbě, dřevorytu. K olejomalbě se 
dostal až počátkem osmdesátých let. Maluje krajinu převážně s nepa-
noramatickým záběrem a s perspektivně nehlubokým prostorem, ne-
zřídka krajinný úsek s vysoko položeným horizontem. 
Monika Vosyková – Horror vacui (do 30. prosince)  Na rozdíl od tra-
dičního škrdlovického hutně tvarovaného skla využívá Monika Vosy-
ková pro své skleněné objekty tabulové a lehané sklo a skleněné nitě, 
které přetváří do osobitých artefaktů. Využívá v nich zajímavého půdo-
rysu, průhledu a napětí, které vzniká mezi skleněnými segmenty leha-
ného skla. Monika Vosyková nazvala svou výstavu symbolicky „Horror 
vacui“ a naznačuje tak řešení prostorových vztahů. 
Kateřina Pustinová - kalendář (do  4. listopadu) 
Rudolf Jung - fotografie (do  28. října) 

v Novém Městě na Moravě
vás zva na

II. ročník  DÝŇOVÁNÍ
27. 10. – 2. 11., 9 – 17 h.

Máte doma dýně nebo cukety 
a nevíte co si s nimi počít?

Přineste si je k nám na týden 
dýňového tvoření. Jistě najdete 
inspiraci, jak si vytvořit zajíma-

vou podzimní dekoraci
pro ozvláštnění domova.
Nezapomeňte si přinést

alespoň jednu dýni jakékoliv 
velikosti a ostrý nožík.

Dílna je vhodná i pro větší děti.
Bližší informace a přihlášky: 

Výtvarná dílna 
Tel.: 566 654 216, 566 654 225
E-mail: eva.buchtova@hg.nmnm.cz

Svaz tělesně postižených
zve své členy

ke společné návštěvě koncertu 
Václava Hudečka (13. 11.)

nebo koncertu
bratrů Ebenů (18. 11.)

Členové STP získají
vstupenky se slevou
(to je mínus 50 Kč)

dne 7. 11. v době 13,30 -14 h. 
v přísálí MKD.

4. 10. Tomáš Kozel 
7. 10. Kristýna Petrová

6. října
Martina Zmudová

Ronnie Roboš

 9. 10.  Zdeněk Herink (1946)
 11. 10. Josef Ťupa (1931)

Raná péče ve Sdružení Nové Město na Moravě
todickou pomoc rodičům i dětem 
v oblastech, ve kterých to nejví-
ce potřebují. Pracovník navštěvu-
je rodinu minimálně jednou za 4 až 
6 týdnů. Za přítomnosti rodiče pra-
cuje s dítětem na jeho rozvoji dle 
individuálních možností. Důležitá 
je spolupráce rodičů, kteří do příš-
tí návštěvy pracují s dítětem podle 
rad a návrhů pracovníka rané péče. 
Služba je nedirektivní, rodič je brán 
jako rovnocenný partner v týmu 
lidí, kteří s dítětem pracují. Rodiče 
jsou seznamováni s hračkami a di-
daktickými pomůckami vhodnými 
pro jejich dítě (ty jim mohou být 
zapůjčeny). Práce s rodiči je také 
nedílnou součástí této služby. Pra-
covník se věnuje jejich současné si-
tuaci, problémům, poskytuje jim 
psychosociální podporu.

Také v naší organizaci se potý-
káme se zvyšujícími se náklady na 
provoz služby. Finanční prostřed-
ky čerpáme převážně z dotačních 
programů MPSV, KÚ Vysočina 
a od drobných dárců. Pokud bys-
te měli i Vy zájem podpořit služ-
bu Raná péče, kontaktujete nás na 
telefonním čísle 566 616 980, kde 
Vám rádi poskytneme bližší in-
formace.

Více informací a novinky na-
leznete na našich internetových 
stránkách www.sdruzeninove-
mesto.cz.

Pracovníci rané péče,
Sdružení Nové Město na Moravě

požadavkům nového zákona o soci-
ální službách č.108/2006 Sb. vystupu-
je samostatně od ledna tohoto roku. 
Pracovníci rané péče sídlí na Drob-
ného 366 v Novém Městě na Mora-
vě. Působnost služby se vztahuje na 
celé území bývalého okresu Žďár 
nad Sázavou (Bystřicko, Novoměst-
sko, Velkomeziříčsko, Žďársko).

Zanedlouho to bude rok, co jsme 
získali garanci služby raná péče, 
kterou uděluje Asociace pracovní-
ků v rané péči. Zástupce organiza-
ce je členem od roku 2003. Garan-
ce je pro nás i veřejnost důkazem, 
že služba je poskytována s určitou 
kvalitou. Neusnuli jsme však na 
vavřínech, a službu rozvíjíme i na-
dále. Na jaře jsme uspořádali dru-
hou víkendovou pobytovou akci 
pro celé rodiny. Setkala se s velkým 
úspěchem. Bohužel jde o poměr-
ně finančně náročnou akci, a pro-
to další plánujeme až v příštím 
roce. Náplastí pro uživatele služby 
snad budou jednorázové akce, kte-
ré proběhnou přímo v prostorách 
rané péče. Jedná se o listopadové 
setkání rodin, kde rodiče budou 
mít prostor pro výměnu zkušenos-
tí. Na prosinec připravujeme dvě 
keramické dílny, které se těší velké 
oblibě zvláště u dětí a maminek.

Největší část práce s rodinou i dí-
tětem však probíhá v jejich přiro-
zeném rodinném prostředí. Jed-
notlivé činnosti jsou zaměřeny na 
psychologickou, motivační a me-

Sdružení Nové Město na Mora-
vě je nestátní, nezisková organi-
zace poskytující sociální služby. 
Jednou z nich je raná péče, jejímž 
posláním je podpora rodiny a její 
provázení v péči o dítě s postiže-
ním v nejranějších obdobích jeho 
života. Hlavním cílem je podpora 
vývoje dítěte i celé rodiny. 

Tuto službu poskytuje Sdružení 
Nové Město na Moravě již sedmým 
rokem. Nejprve byla součástí Porad-
ny pro děti a rodiče – EZOP. Díky 

Vzpomínka na vzácného člověka
31. října 2007 si připomeneme 

nedožité osmdesáté narozeniny 
novoměstského rodáka, abituri-
enta naší střední školy z roku 1946 
a čestného občana Nového Měs-
ta na Moravě, profesora katedry 
botaniky Přírodovědecké fakul-
ty Masarykovy univerzity v Brně 
RNDr. Miroslava Smejkala.
Bývalí studenti biologických obo-

rů na brněnské Přírodovědecké fa-
kultě vděčně vzpomínají na velmi 
skromného a laskavého pedago-
ga, který s nekonečnou obětavos-

tí a odpovědností bohatě rozdával 
ze svých mimořádných odborných 
znalostí.
Miloval rodné město i celou Vyso-

činu. Její květenu podrobně zpraco-
val v odborných publikacích.
Při svém pobytu  v Novém Městě 

na Moravě rád navštěvoval i na-
ši školu a byl hrdý na to, že je je-
jím absolventem. Ve své pracov-
ně na Přírodovědecké fakultě měl 
zavěšené pamětní plakety vydané 
k 75. a 100. výročí založení střed-
ní školy. Z úspěchů naší školy se 

upřímně radoval a rád se s nimi 
pochlubil svým kolegům.
Velmi si vážil čestného občanství 

města, které mu bylo uděleno při 
příležitosti 100. výročí založení no-
voměstské střední školy v roce 1994.
Novoměstští občané znají jeho jmé-

no z odborných článků, které čas od 
času publikoval v Novoměstsku.
Mnozí vzpomenou i na krásnou 

botanickou vycházku uskutečněnou 
pod vedením profesora Smejkala při 
příležitosti 100. výročí založení školy 
a z které je i uvedená fotografie.
Smutná zpráva o jeho úmr-

tí nás velmi zasáhla. Odešel náh-
le uprostřed plné pracovní aktivi-
ty od nedokončené vědecké práce 
v květnu roku 1997. Starosta měs-
ta a zástupci naší školy se s ním 
naposledy rozloučili v obřadní 
síni brněnského krematoria.
V myslích svých spolužáků, studen-

tů, spolupracovníků a spoluobča-
nů však stále přetrvává živá vděčná 
vzpomínka na velkého vědce a od-
borníka ve svém oboru, ale přede-
vším na vzácného a dobrého člově-
ka.      Gymnázium V. Makovského
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Dům dětí a mládeže

Kulturní dům

Klub maminek

Zvoneček

Horácké muzeum

Klub seniorů

Kino

Z významných
výročí

Klub Středozem

Informační centrum oznamuje,
že v úterý a středu

30. - 31. 10. 2007 bude uzavřeno 
z důvodu inventury.

Děkujeme za pochopení.

ne 28. 10., 17 h., Balada z had-
rů - divadelní hra J. Voskovce a J. 
Wericha v podání divadelního 
souboru Domu kultury Žďár nad 
Sázavou. Vstupné 70 Kč
ne 4. 11., 16 h. – Eva a Vašek – 
nedělní odpoledne, vstupné 100 
Kč, předprodej v IC
út 13. 11., 19 h. – Václav Hude-
ček a Tišnovský komorní orchestr 
- koncert fenomenálního houslisty, 
který zahájil svoji příkladně strmou 
cestu mezi českou a mezinárod-
ní interpretační elitu v šedesátých 
letech. Přesně 12. listopadu 1967 
vystoupil na koncertu v Londýně 
s Royal Philharmonic Orchestra. 
O den později ho slyšel legendár-
ní David Oistrach, předpověděl mu 
velkou budoucnost a nabídl mu pe-
dagogickou pomoc. Od roku 1970 
až do Oistrachovy smrti v roce 1974 
byl žákem tohoto velkého Mistra. 
Od svého londýnského debutu vy-
stupoval po celém světě na nejpres-
tižnějších podiích (Canegie Hall, 
Royal Festival Hall, Suntory Hall, 
Osaka Festival Hall), s nejlepšími 
světovými orchestry (Berliner phil-
harmoniker, Cleveland symphony 
orchestra, NHK philharmonic or-
chestra) jakož i na světových festi-
valech (Osaka, Salzburg, Istanbul, 
Perth, Helsinky). A tak cílevědomě 
spolupracuje i dnes s nositeli tradic 
Oistracha, Kogana a Sitkovetského, 
jak dokazují jeho nahrávky u firmy 
Supraphon. Jeho nahrávka Vivaldi-
ho Le Quattro Stagioni s dirigen-
tem Pavlem Koganem je od roku 
1992 stále nejúspěšnější produkcí 
v České republice a interpret za ni 
obdržel zlatou a v roce 1997 plati-
novou desku. Rovněž za další svo-
je nahrávky obdržel interpret zlaté 
desky. S Václavem Hudečkem kro-
mě orchestru vystoupí i nadějný 
patnáctiletý houslista Jan Mráček. 
Vstupné 120 Kč, předprodej Inf. 
centrum, tel.: 566 650 254
9.– 17. 11. Vůně medu - 8. ročník 
tradiční včelařské výstavy. Zahájení 
v pátek 9.11. v 15,00 hod. Otevřeno 
denně od 8,00 do 18,00 hod. Med, 
medové produkty, výrobky z vos-
ku, které bude možno zakoupit. 
Můžete se také těšit na prosklený 
úl osazený včelami a další spoustu 
zajímavostí. Na akci se podílí: Čes-
ký svaz včelařů ZO Nové Město na 
Moravě, Novoměstská kulturní za-
řízení a Horácké sdružení lidových 
řemesel kraje Vysočina.
ne 18. 11., 17 h. – Závěrečný věne-
ček tanečního kurzu, hraje Tata-
band Josefa Kučry, vstupné 50 Kč
připravujeme: 19. 11. Věrní abo-
nenti (divadelní komedie), 28. 
11. Bratři Ebenové (koncert)

po 29. 10., 15 hod., DPS - Hu-
dební odpoledne s p. L. Urba-
nem a p. B. Bajerem
po 5. 11., 15 h., DPS -  Seminář 
se zástupcem firmy Hartmann na 
téma Ošetřování chronických ran 
metodou vlhkého hojení
po 12. 11., 15 h., DPS – Video 
s Ing. Bartíkem: Cestování Po-
baltím

Prodejní výstava grafik  brněn-
ské výtvarnice Vlasty Švejdové, 
která je známá především jako 
ilustrátorka dětských knih (např. 
“Broučků” od J. Karafiáta, “Říka-
del”, “Českých pohádek”).
Velký výběr zarámovaných i ne-
rámovaných grafik a pohlednic. 
(do 17. 11.)

7. 11. 1857 se v Daňkovicích na-
rodil Emil Musil Daňkovský - 
učitel, autor literatury pro mládež, 
zemřel 8. 2. 1941 v Kutné Hoře. 
10. 11. 1827 zemřel v Jimramově 
Michal Blažek - slovenský evan-
gelický kněz, superintendant, 
narodil se 12. 3. 1753 v Senici. 
26. 11.1907 se ve Studnicích na-
rodil Cyril Musil - čs. lyžařský 
závodník a olympionik, odbojový 
pracovník), zemřel v dubnu 1977 
v Kanadě.

TJ Pohledec hledá
vedoucího bufetu na hřišti TJ. 

Vhodné pro důchodce.
Informace:

605 303 712, 723 088 968

so. 3. 11., 9,30 h. -  Taneční díl-
na – Výlet do ZOO -  pohybové 
hrátky na uvolnění a správné dr-
žení těla. Ocitnete se v zázračné 
říši zvířat. Pro maminky a tatínky 
s dětmi, vstupné 10 Kč.
so 10. 11., 9,30 h. - Pleteme z ba-
revného pedigu - vytvoříme ori-
ginální dekoraci různých tvarů 
vhodnou k zavěšení. Připomene-
me si techniku starých řemesel. 
Budeme pracovat s mokrým ma-
teriálem, hrozí znečištění oděvu, 
proto s sebou starší triko na pře-
vlečení,  vstupné 60 Kč.

so 17. 11. od 19 h.
Traband
S kompletně novým repertoárem 
a s novým zvukem startuje Tra-
band třetí kapitolu své existence. 
Inspirací pro „nový“ Traband je 
zejména česká a moravská lido-
vá hudba, kostelní zpěvy, domácí 
muzicírování. Již tedy ne „world“ 
music, ale spíše „home“ music.

29. 10., 8.30 h.  – Múzička - Setká-
ní dětí,  maminek, tatínků, babiček 
nebo dědečků na téma hudba. Hu-
dební hry, improvizace na jedno-
duché hudební i „nehudební“ ná-
stroje, společné zpívání, techniky 
muzikoterapie, vede Jana Kabrdová
5. 11.,  8.30 hod.  -  Pohybo-
vé hrátky s říkankami – Cirkus 
bude, pro dítka která se chtějí hý-
bat,  vede Jindřiška Nečasová
7. 11.,  8.30 hod  - Vliv stravy na psy-
chiku a zdravý životní styl  - o vlivu 
lunárního kalendáře na život, o po-
travinách, které svým složením mo-
hou ublížit, o vlivech prostředí, jež 
si sami vytváříme či nám zbylo po 
předcích. Hlídání dětí zajištěno, lek-
tor Mgr. Luboš Novotný, psycholog, 
psychoterapeut, grafolog

Cena všech programů je 30 Kč 
pro celou rodinu, pokud není uve-
deno jinak.

10. Zdišibálek
(ples Centra Zdislava)

7. 11., 13,30 h., kulturní dům
Vážení rodiče, přátelé a spon-

zoři jsou srdečně zváni na 10. 
Zdišibálek. Občerstvení, pro-
gram a bohatá tombola zajiště-
na. Srdečně zvou Zdislaváci.

Beseda o rozvoji cestovního ruchu
na Novoměstsku 

Dne 10. října se z podnětu novo-
městského Informačního centra se-
šli a o rozvoji turistického ruchu na 
Novoměstsku diskutovali starostové 
obcí regionu, provozovatelé ubyto-
vacích zařízení,  zástupci Lesů Čes-
ké republiky, Správy CHKO Žďárské 
vrchy, Zlaté lyže, Klubu českých tu-
ristů, nechyběli úředníci novoměst-
ského MěÚ ani kraje Vysočina. 
Shodli se, že pro podporu turistic-

kého ruchu je třeba dále spolupra-
covat. Velmi významným příno-
sem pro rozvoj zimní turistiky je 
příprava a údržba lyžařských tratí, 
dosud hrazená převážně z  rozpoč-
tů  obcí. Někteří z ubytovatelů se 
shodli, že jsou ochotni na údržbu 
tratí přispět. Příspěvek by byl dob-
rovolný. Informační centrum na-
vrhne systém výpočtu příspěvku, 
který bude zohledňovat velikost za-
řízení a jeho polohu vůči udržova-
ným tratím. Dalším nápadem, kte-
rý vzešel ze strany ubytovatelů, bylo 
zvýšení rekreačního a ubytovacího 
poplatku, který by poté mohly obce 
použít na úhradu najíždění tratí. 
Budování, zkvalitňování a koordi-

naci celého systému upravovaných 
běžeckých tratí v současnosti zajiš-
ťují dva dobrovolníci ve spoluprá-

ci s N. Městem a mikroregionem. 
Tratě najíždí rolbou pracovníci Zla-
té lyže. Nové Město na Moravě kro-
mě každoročního finančního pří-
spěvku na úpravu tratí ve výši 170 
tis. Kč podporuje rozvoj zimní tu-
ristiky i dalšími směry: vytvořilo 
a provozuje webové stránky Lyžař-
ské Novoměstsko, zakoupilo mapo-
vý podklad a GPS pro online službu, 
vydává tištěné propagační materi-
ály včetně map, inzeruje v turistic-
kých časopisech. V uplynulých dvou 
letech investovalo za finanční pod-
pory EU, příspěvku Mikroregionu 
a Zlaté lyže 713 tis. Kč na propaga-
ci a medializaci regionu. 
Turistika na Novoměstsku však 

není pouze zimní sezona. Zejmé-
na v jarním a podzimním období je 
problém naplnit ubytovací zařízení. 
Ubytovatelé očekávají od informač-
ního centra, že jim pomůže zvýšit 
obsazenost jejich zařízení, a to celo-
ročně.            dle zápisu z jednání

27. so ve 20 h.
Simpsonovi ve filmu
USA 2007, animovaná komedie, 
český dabing, 88 min, přístupný, 
65 Kč - Populární rodinka v celo-
večerním filmovém zpracování.
31. st ve 20 h.
Denní hlídka
Rusko 2006, akční thriller, české 
titulky, 130 min, od 15 let, pre-
miéra,  60 Kč – Druhá část fan-
tasy trilogie, pokračování příběhu 
o souboji Světlé a Temné strany, 
který se odehrává v současném 
Rusku i napříč dějinami civilizo-
vaného světa.
2. pá v 19,30 h.
Černá kniha
Filmový klub, válečné drama oby-
čejných lidí v Holandsku, 60 Kč
7. st. v 17,30 h.
Divoké vlny
Nápaditě animovaný příběh ptačího 
teenagera, který chce vyhrát závod 
v surfingu. Český dabing, 65 Kč
9. pá, v 19,30, 10. so v 19,30 h.
Můj vůdce
Skutečně skutečná skutečnost 
o Adolfu Hitlerovi, 65 Kč
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Názory zastupitelů

Potřebujete navrhnout zařízení bytu, restaurace či penzionu?
Chystáte se na rekonstrukci kuchyně či koupelny?

Interiérový design – Zdeňka Hrušková
Vlachovice 43

Nové Město na Moravě
Tel. 606 613 306

e-mail: zdhruskova@seznam.cz

Víte, kdy končí platnost Vašeho občanského průkazu?
dále povinností žadatele předlo-
žit k tomuto příslušné dokumen-
ty. Jde nejčastěji o oddací list při 
zapsání partnera, rodné listy dětí 
mladších 18 let, doklad o přizná-
ní akademického titulu nebo roz-
sudek o rozvodu. Při ztrátě nebo 
odcizení občanského průkazu 
musí být navíc doložen vždy rod-
ný list občana. 
Samotná výměna občanského 

průkazu bez strojově čitelných úda-
jů je prováděna bezplatně, neprove-
dení výměny ve výše uvedené lhů-
tě je však vymezeno jako přestupek, 
který může být v následujícím roce 
řešen uložením pokuty.
Tímto znovu žádáme občany 

o kontrolu platnosti občanské-
ho průkazu. Podrobné informace 
k výměnám občanských průka-
zů lze vyhledat na internetových 
stránkách ministerstva vnitra. 
Základní informativní leták k vý-
měnám průkazů v letošním roce 
je zveřejněn také na úřední desce 
městského úřadu.

Přestože se počet nových žádos-
tí o výměnu průkazů v současné 
době zvýšil, stále bylo v polovi-
ně října ještě přibližně 600 osob, 
kterým platnost občanského prů-
kazu vydaného v roce 1998 skon-
čí posledním dnem tohoto roku 
a dosud si žádost o vydání nové-
ho dokladu nepodaly. 
Žádost o vydání občanského 

průkazu může být podána u kte-
réhokoliv obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností nebo 
matričního úřadu, tzn. při aktu-
álním pobytu v jiném místě není 
nutné se dostavit k úřadu v místě 
evidovaného trvalého pobytu. Při 
podání žádosti je nezbytné před-
ložit jen dosud platný občanský 
průkaz a jednu fotografii, která 
splňuje zákonem stanovené poža-
davky (zejm. čelní pohled, zavře-
ná ústa a neutrální výraz).  Pokud 
žádá osoba o zapsání aktuálních 
změn nebo dopsání nepovin-
ných údajů, které nebyly dosud 
v občanském průkazu uvedeny, je 

S blížícím se závěrem roku při-
pomínáme, že nejpozději dne 31. 
12. 2007 skončí platnost občan-
ských průkazů bez strojově čitel-
ných údajů, které byly vydány do 
konce r. 1998 osobám s datem na-
rození po 1. 1. 1936. 
Jde o třetí etapu zákonem stano-

vené výměny občanských průka-
zů, která se vztahuje i na přípa-
dy, kdy je v průkazu uveden údaj 
o jeho platnosti „bez omezení“. 
Vzhledem k 30 denní lhůtě pro 
vydání nového dokladu bylo sou-
časně nařízením vlády stanoveno, 
že žádost o vydání nového občan-
ského průkazu by měla být podá-
na nejpozději do konce listopadu 
příslušného roku.

Truhlářství
výroba dveří z masivu i lamina

plovoucí podlahy Parador

a veškeré jiné truhlářské práce

tel. 777 225 038

TO NENÍ TISKOVÁ CHYBA!

Děkujeme za Váš čas,
že jste otočili noviny
a čtete náš inzerát.

Slaměné věnce na Dušičky

Hřbitovní SVÍCE – hoří 7dní

Umělé chryzantémy jen 7,50 Kč

KALENDÁŘE A DIÁŘE 2008

VELKÝ VÝBĚR DRAKŮ

Hádejte, kde to je (3)
Věřili byste, že přímo v cent-

ru Nového Města máme horskou 
stezku? Je kamenitá, hrbolatá, 
s výmoly, prostě jak má být.  

Nedovedou Vás tam sice turis-
tické značky, ale jistě to nalezne-
te. Nachází se pouhých 100 vět-
ších kroků od okraje Vratislavova 
náměstí jižním směrem a přímo 
navazuje na další novoměstské 
náměstí nesoucí jméno slavného 
českého historika 19. století. 

Nedejte se ovšem zmýlit tím, 
že tato horská stezka se nazývá 
chodník.  

Až uhodnete, kde to je, a půjdete 
se tam třeba podívat, nezapomeň-
te si vzít pořádné turistické boty 
a senioři raději i turistické hole. 

A když už jsme u toho sportová-
ní:  Nevím, jestli jste to také slyše-
li, ale k mým uším se nedávno do-
neslo, že obyvatelé z jižního konce 
našeho města, kteří se potřebují 
ze svých domovů dostat do centra 
za prací nebo za nákupem, a rov-
něž ti, kteří chodí do zaměstnání 
do těchto končin, mohou zdarma 
absolvovat plavecký a brodecký 
(od brodit se) kurz. 

Co jim také jiného zbývá, když 
krásně vyrobený chodník u ur-
čitého značnými náklady vy-
budovaného kruhového objek-
tu končí v potoku, nebo-li (jak 
jsem se nedávno dočetla v jis-
tém zápisu) úřední řečí řečeno, 
ve vodoteči?

Ale už prý se po několika měsí-
cích od uvedení do provozu a po 
mnoha a mnoha měsících od do-
končení projektu blýská na lep-
ší časy!

Chcete-li si tedy  ještě teď za-
plavat či zabrodit, tak: Hádejte, 
kde to je?                     

A. Macháčková

I když malé, přeci krásné a nezbý-
vá než souhlasit, řekl by klasik. Kaž-
dé město je jako skládanka a každá 
služba, či možnost vykresluje cel-
kový obraz města. Ten, kdo jde ko-
lem, ví, že Nové Město na Mora-
vě je kolébkou běžeckého lyžování, 
a i přes nepřízeň sněhové nadílky 
v minulém roce svůj statut rozhod-
ně neztrácí. Jako občan a člen za-
stupitelstva jsem za toto rád. S lé-
ty a zkušenostmi se stále ptám, kam 
naše město míří. Míříme směrem 
ke sportu, turismu, silné regionální 
podpoře všech kategorií podnikání, 
či to jsou fragmentované kroky tu 
jeden tam a jeden zase jiným smě-
rem? Vidím zde mnoho vykonané 
práce, ale postrádám celkový obrys 
v cíli. A kde je vlastně ten cíl? 

Cíle jednotlivců jsou různé. 
Jako jednotlivec vidím možnos-

ti, které možná z pohledu města 
nemusí být uchopitelné. 

Mojí základní otázkou je, co nabí-
zíme těm, kteří jdou kolem? A v dru-
hém sledu, co bychom jim měli na-
bízet? Dle mého soudu bychom 
rozhodně měli být pružní v pé-
či o naše občany. Mám na mysli ne-
jen péči legislativní, či pomoc úřed-
ní. Myslím tím péči o zdraví i péči 
relaxační. V plánech na příští léta je 
výstavba rege centra, které je zde vel-
mi často zmiňováno. Z pohledu rela-
xačních možností toto vnímám jako 
nezbytnou službu, která zapadne do 
komplexního obrazu našeho města. 
Čím dál víc se naše město stává měs-
tem sportu a pokud se bude dařit, 
tak i zábavy a turismu, proto je nut-
né těmto pobídkám jít vstříc. 

Co o nás zjistí náhodný pro-
jíždějící? Jak mu můžeme sdělit: 

„Zastav a užij našeho města?“ Ne-
vím, ale byl bych rád, kdybychom na 
toto hledali společnou odpověď. Ne-
jsem příznivcem křiklavých reklam, 
ale pokud si přejeme růst a možnost 
přivádět do města opakovaně nové 
tváře, měli bychom být více viděni. 

Nerad bych polemizoval nad 
vhodností či nevhodností parko-
vacích automatů na náměstí a roz-
hodně nechci strašit občany nákla-
dy na stavbu rege centra, které tu 
již zmíněné byly, ale dle mého sou-
du argumenty použité byly poně-
kud nesprávně vyložené. 

Rád bych však viděl naše krás-
né město vyznačené velkými pís-
meny na mapách nejen cyklistic-
kých, lyžařských, ale i turistických 
jako místo, kam je dobré přijet, 
pobýt, s těžkým srdcem odjíždět 
a velkou dávkou dobrých pocitů 
se navracet zpět.

Mgr. Miroslav Handschuh,
zastupitel za ODS

Výzva
• Odbor dopravy MěÚ N. Město 
na Mor. zvažuje zahájení jednání 
ohledně vypravení ranního spoje 
autobusové linky firmy ZDAR a.s. 
číslo 840321 z Nového Města na 
Moravě. Vyzývá všechny případné 
zájemce, kteří by uvítali  prodlou-
žení trasy  a odjezd na ranní smě-
nu do Jihlavy do firmy  BOSCH 
DIESSEL z Nového Města na 
Mor., aby se přihlásili.  Uvedená 
linka dosud vyjíždí v 4.35 hodin ze 
Žďáru n. Sázavou. V případě větší-
ho zájmu by pravděpodobně bylo 
možno vypravit linku z N. Města.

Je možné se dostavit osobně na 
zdejší odbor dopravy nebo zaslat 
e-mail (petr.pazour@meu.nmnm.
cz).   Termín na vyjádření zájmu je 
stanoven do konce listopadu 2007. 
• Dále opětovně upozorňujeme 
všechny občany našeho regionu, že 
do konce tohoto roku platí  zákon-
ná povinnost výměny řidičských 
průkazů vydaných do 31. 12. 1993. 
Je nutné si uvědomit, že podaná žá-
dost je zaslána do státní tiskárny ce-
nin, která provádí výrobu tohoto ři-
dičského průkazu. Tiskárna již nyní 
pracuje 24 hodin denně a není vy-
loučeno, že v případě podání žádosti 
až v prosinci nebude moci být dodr-
žena 20 denní lhůta na jeho zhotove-
ní. Všem, kteří s výměnou řidičské-
ho průkazu otálejí, hrozí nebezpečí, 
že žádosti podané v průběhu pro-
since budou postupně vyřizovány až 
v průběhu ledna 2008.

vedoucí odboru dopravy
Bc. Petr Pazour
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Další parkoviště
Rada města rozhodla demolovat 

neobsazený dům čp. 170 na Malé 
ulici a  uvolnit  toto místo a část 
sousedních pozemků u hřbitovní 
zdi pro lepší dopravní obslužnost, 
případně k vybudování parkoviš-
tě. Demolice je plánována na mě-
síc listopad.

Autobusová zastávka u nemocnice
Změny zřejmě čekají okolí sou-

časné autobusové zastávky u ne-
mocnice. Dopravní firma ZDAR 
žádá o změnu trasy - o možnost 
znovu projíždět Žďárskou ulicí, 
neboť objíždění zastávky a otáče-
ní se v křižovatce je nebezpečné.

Vedení města si je tohoto sta-
vu vědomo a hodlá podniknout 
kroky ke zlepšení komfortu ces-
tujících i  bezpečnosti dopra-
vy. Napomoci by měl „záliv“, ve 
směru od Žďáru vpravo před že-
lezničním přejezdem a od něj 
vedoucí chodník k nemocnici. 
Realizace úprav by byla možná již 
v roce 2008, pokud se podaří do-
jednat finanční spoluúčast měs-
ta Žďáru n.S. a kraje Vysočina.
Názor, že by tyto úpravy nemě-
lo hradit pouze samo N. Město, 
podporuje skutečnost, že  zastáv-
ka slouží především pacientům 
nemocnice.                                  EJ

Jak se vám líbí nová podoba Makovského ulice? 
Odpovídali náhodní chodci dne 22. října dopoledne:

Jiří Holas: Těším se, až bude sil-
nice hotová, úprava byla potřeba, 
připomínalo to tu tankodrom.
František Číhal: Bude to dobré. Až 
se to tu zazelená, bude to pěkné.
pacientka nemocnice: Škoda 
těch stromů.
Jiřina Svobodová: Borovic je ško-
da. Chodníky jsou možná až  moc 
široké.
starší žena z Blažíčkovy ulice: 
Uvidíme, až to bude celé hotové. 
Nechodí se tudy dobře a musím 
tudy chodit, protože přes hráz 
Kazmíráku, v blátě a kalužinách, 
se nám z Betléma, pokud potře-
bujeme do města, chodí ještě hůř. 
žena středního věku: Copak o to, 
nevypadá to špatně, ale jaksi se 
pořád a pořád ustupuje autům. 
Parkoviště, parkoviště, to je po-
řád samé parkoviště... Kam se člo-
věk podívá.
mladší žena: Více se mi to líbilo 
předtím, je mi líto stromů i dla-

žebních kostek. Při pohledu ze 
spodní části ulice směrem ke ško-
le dotvářely kostky celkový pěk-
ný dojem.
Marie Králíčková: Bude to pěkné. 
Je dobře, že zmizely kostky, hrozně 
to při jízdě autem drnčelo. A snad 
tu budou přes silnici příčné kanály 
na zachycení vody, to by bylo hroz-
né, kdyby tekla voda až dolů!
důchodkyně: Líbí se mi. Už to tu 
nebude drncat. Kam se asi bude 
v zimě hrnout sníh? Abychom 
pak náhodou zase nechodili po 
silnici. Ale hlavně tam napište, že 
ve městě chybí pořádné veřejné 
WC. Kam mají ty lidi chodit?

ptala se Eva Jašková

Případ pro ombudsmana

téma – Kovošrot 
v Novém Městě na Moravě  

na Soškově ulici
vysílá ČT2

úterý 30. října ve 20,20 hod.

Rekonstruované čistírny
v Bystřici nad Pernštejnem a Novém Městě na Moravě jsou v trvalém provozu
Jako první v řadě staveb čis-

tíren odpadních vod nově bu-
dovaných a rekonstruovaných 
v rámci regionálního projek-
tu „Ochrana vod povodí řeky 
Dyje“ byly v září 2007 uvede-
ny do trvalého provozu čistír-
ny v Bystřici nad Pernštejnem 
a v Novém Městě na Moravě.  
Úspěšně se tak  podařilo završit 
společné úsilí mnoha  projekč-
ních, inženýrských a stavebních 
firem, které se na realizaci sta-
veb podílely. Získání rozhodnu-
tí o uvedení do trvalého provozu 
po ukončení všech ověřovacích 
zkoušek a testů v rámci před-
chozího zkušebního provozu je  
i nesporným úspěchem a dokla-
dem o řídících a organizačních 
schopnostech spoluinvesto-
rů - Svazu vodovodů a kanali-
zací Žďársko a Svazu VKMO, 
s. r. o., Brno. Rovněž  pracov-
níci VODÁRENSKÉ AKCIO-
VÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize 
Žďár nad Sázavou, kteří se podí-
leli na přípravě i vlastním prů-
běhu výstavby, udržovali po ce-
lou dobu rekonstrukce čistírnu 
v provizorním provozu a úspěš-
ně zvládli celé období zkušeb-
ního provozu si jistě zaslouží 
uznání.

Cesta k tomuto cíli začínala již 
v roce 2000, kdy vlastníci vodá-
renské infrastruktury ve spolu-
práci s provozovateli provedli 
analýzu rozsahu a náročnosti in-
vestic, které bude nutné do roku 
2010 vybudovat v oblasti zlep-
šení ochrany vod na úroveň do-
hodnutou mezi ČR a komisí EU 
v rámci projednání podmínek 
přijetí Česka mezi členy Evrop-
ské unie. Vlastníci vodárenské 
infrastruktury se tehdy rozhod-
li spojit své síly a při přípra-
vě nejdůležitějších akcí výstav-
by a obnovy čistíren odpadních 
vod postupovat společně. Po-
stupně tak vznikl regionální pro-
jekt  „Ochrany vod povodí řeky 
Dyje“, který zahrnoval celkem 10 
staveb čistíren a kanalizací v re-
gionech Blansko, Brno – venkov, 
Třebíč a Žďár nad Sázavou v cel-
kovém investičním nákladu pře-
sahujícím částku 1470 mil. Kč. 
Jeho příprava byla náročná na 
věcnou a časovou koordinaci po-
stupu projekčních prací, zajištění 
potřebných dokladů a povolení  
a zejména zajištění dostatečného 
množství finančních prostředků. 
Všechny tyto činnosti koordino-
val Svaz SVKMO, s. r. o., Brno, 

který sdružuje jednotlivé účast-
níky projektu – místně přísluš-
né svazky vodovodů a kanalizací. 
V konečné fázi se podařilo pro 
tento projekt zajistit dotaci z fon-
du soudržnosti Evropské unie 
přesahující 1000 mil. Kč. Zbýva-
jící prostředky na realizaci stav-
by poskytla příslušná města. Na 
financování projektu se podílel 
i stát prostřednictvím SFŽP ČR 
a rovněž jednotlivé svazky vo-
dovodů a kanalizací, které hradi-
ly veškeré náklady na zpracová-
ní projektů a technické zajištění 
přípravy a vlastní realizace.

Po dokončení přípravy a úspěš-
ném dokončení výběrového říze-
ní na zhotovitele byly v prosinci 
2004 podepsány smlouvy s vybra-
nými zhotoviteli. 

S ohledem na nastupující zimní 
období však vlastní stavební prá-
ce na intenzifikaci čistíren v Bys-
třici nad Pernštejnem a Novém 
Městě na Moravě byly zahájeny až 
v jarních měsících 2005. Přes veš-
keré komplikace v průběhu vý-
stavby způsobené malými zku-
šenostmi objednatele a správce 
stavby s aplikací pravidel stanove-
ných pro řízení a financování sta-
veb z fondů Evropské unie a rov-
něž malou zkušeností generálního 
dodavatele s prováděním rekon-
strukcí čistíren odpadních vod 
bez přerušení provozu se v ko-
nečném výsledku podařilo v ob-
dobí 2005 – 2006 provést všechny 
předepsané stavební a montážní 
práce a uvést v prosinci 2006 obě 
rekonstruované čistírny do zku-
šebního provozu. 

V průběhu zkušebního pro-
vozu však přetrvávala celá řada 
vad a nedodělků, které bylo nut-
no odstranit pro úspěšné ově-
ření všech požadovaných tech-
nických a technologických 
parametrů instalovaného zaří-
zení.  Postupné vyřešení všech 
provozních problémů a nedo-
statků, odstranění vad a seříze-
ní celého technologického pro-
cesu čistírny tak, aby dosahoval 
požadované parametry, stálo 
pracovníky dodavatele a provo-
zovatele  mnoho úsilí. V závěru 
období vymezeném pro zkušeb-
ní provoz však bylo možno kon-
statovat, že všechna rozhodující 
zařízení jsou provozně způso-
bilá a čistírna jako celek spl-
ňuje požadované parametry na 
technologickou úroveň čistícího 
procesu a kvalitu vypouštěných 
odpadních vod. 

Úspěšné dokončení a uvede-
ní do trvalého provozu výše po-
pisovaných staveb bylo oceněno 
i na slavnostním zakončení pro-
jektu, které proběhlo 12. září 
2007 v Náměšti nad Oslavou 
a Třebíči za přítomnosti ne-
jen zástupců všech českých mi-
nisterstev, orgánů a institu-
cí odpovědných za přípravu 
a průběh investičních akcí za-
měřených na zvýšení ochrany 
vod, ale i zástupců příslušných 
odborů evropské komise. Vý-
znam úspěšného ukončení pro-
jektu „Ochrany vod povodí řeky 
Dyje“ jako jednoho z prvních 
regionálních projektů sdružují-
cích skupinu investorů – vlast-
níků vodárenské infrastruktury 

-  v ČR byl zdůrazněn i osobní 
přítomností prezidenta republi-
ky na této slavnostní akci.

Úspěšné dokončení tohoto roz-
sáhlého regionálního projek-
tu potvrdilo životaschopnost 
a smysluplnost těchto sdruže-
ných projektů pro zlepšení čis-
toty vod v jednotlivých povodí 
a rozvoj celého regionu. Na zá-
kladě těchto zkušeností byla 
proto zahájena příprava dalších 
vodohospodářských investic po-
třebných zejména pro dokonče-
ní kanalizačních systémů a pro 
intenzifikaci zbývajících čistíren 
v regionu v rámci druhé etapy 
citovaného projektu.

Zpracoval: Ing. Jan Pelikán, 
VAS a.s. divize Žďár nad Sázavou
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Podzimní tvořivé hrátky 
16. října jsme pozvaly děti 1. 

a 2. ročníků, jejich sourozen-
ce a rodiče na tvořivé podzim-
ní odpoledne v prostorách ško-
ly. Děti si mohly vyrobit ve 
třech dílnách veselé postavič-
ky z dýní, brambor, jablíček a ji-
ných přírodnin, podzimní trič-
ka a barevné draky. Protože 

u práce vytráví, každý se mohl 
posilnit podzimním koláčem 
s šípkovým čajem. Pro nás byla 
odměnou radost dětí z povede-
ných výrobků a spokojenost ro-
dičů z příjemně stráveného od-
poledne společně s dětmi.

tř. učitelky 1. a  2. ročníků,
ZŠ L. Čecha

Líbilo se mi, že jsme si všichni uvědomili, jak je Nové Město na Mora-
vě hezké.Také se mi líbilo, že jsme prošli spoustu zajímavých míst. Moc 
se mi líbilo focení s foťákem. Začalo mě hodně bavit. Díky tomuto fo-
cení vím, jak jsou zde krásná místa. (Jana Knapčoková)  * Na tomto fo-
cení se mi líbilo úplně všechno. Hlavně že ten foťák byl super a dobře se 
s ním fotilo. Líbí se mi nový kulturní dům a bavilo mě fotit kostel. Zau-
jaly mě třeba žabky na kostele. (Lukáš Kostecký) * Na Novém Městě se 
mi nejvíc líbí kostel, jak je namalovaný, že je vysoký a starý. Také tam 
chodím v neděli. Pomáhal ho malovat můj pradědeček. (David Sláma) 
* Na focení se mi nejvíce líbilo, jak jsme chodili přírodou a mohli si vy-
fotit, co jsme chtěli. A také se mi líbí, že naše fotky budou na výstavě. 
Hodně mě to focení bavilo. V Novém Městě se toho dá vyfotit spous-
ta. Líbilo se mi, že někdo vyfotil i naši školu, protože je velice význam-
ná.  (Aneta Augustinová)

Nové Město očima dětí
Do 30. listopadu bude ve 

vstupní hale Městského úřadu 
v N. Městě přístupná fotogra-
fická výstava prací žáků 1. zá-
kladní školy v N. Městě. Vý-
stava je rozsahem nevelká, ale 
zajímavě dokumentuje dětské 
vidění města a jeho okolí. Stej-
ně zajímavé jsou i průvodní 

texty – dětské komentáře z vý-
uky focení digitálním fotoapa-
rátem.

Čtyřlístky na jedné z nejpo-
vedenějších fotografií prý byly 
v průběhu fotografování naleze-
ny u kostela sv. Kunhuty. Zdá se, 
že tak nějak předznamenaly celou 
akci...                                     EJ

Novoměstský Klub seniorů oslavil dvacet let činnosti
Ve čtvrtek 18. října oslavili no-

voměstští senioři dvacet let ak-
tivní spolupráce a vzájemného 
tvůrčího setkávání. V penzionu 
Enpeka se sešly a sjely desítky čle-
nů klubu a jejich hostů. A pano-
vala dobrá nálada a byla patrná 
radost i hrdost.

Klub byl založen 30. března 
1987, první tři roky jej vedla  Ma-
rie Hamžová. Druhou předsedkyní 
se na dvanáct let stala Blanka Kru-
picová a v roce 2002 byla do funkce 
zvolena Alena Albrechtová.

Klub je nestranickým občan-
ským sdružením. Zaměřuje se 

na aktivity společenského a kul-

turního vyžití seniorů, na akce 

osvětové, výchovné... Ostatně čte-

náři Novoměstska mohou z pra-

videlně zveřejňovaných informa-

cí a pozvánek posoudit – a leckdy 

i závidět: Téměř každé pondělí od 

září do června setkání či beseda, 

tu hudba či ochotnické divadlo, 

tu ochutnávky doma připrave-

ných dobrůtek. A mezitím výle-

ty po Vysočině i dál a zájezdy do 

divadel, tradiční masopustní me-

rendy. A debaty s politiky všech 

úrovní a brigády v lese... Novo-

městští senioři si své akce velni 

dobře dokumentují a před oslava-

mi se dopočítali úctyhodného čís-

la 840 akcí za dvacet let.  

Novoměstský Klub seniorů je 

jednou ze 130 základních orga-

nizací Svazu důchodců ČR. Oslav 

v N. Městě se zúčastnil i předse-

da tohoto sdružení prof. Jan So-

lich a několikrát připomenul, že 

Novoměšťáci patří k těm nejak-

tivnějším v zemi  a že jsou první 

a zatím stále jedinou organizací, 

která si vede vlastní internetové 

stránky.

Pozdravná a obdivná slova vě-

novali novoměstským seniorům 

i hosté z politických kruhů – 

poslanec EP Ivo Strejček, sená-

tor Josef Novotný, hejtman kraje 

Vysočina Miloš Vystrčil a býva-

lý hejtman kraje a dnešní pre-

zident NKÚ František Dohnal. 

Stranou nestáli ani nejvyšší 

představitelé místní samosprá-

vy – starostka Zdeňka Marková 

a místostarosta Stanislav Marek. 

K oficiální části oslav patři-

lo ještě ocenění všech zaslouži-

lých členů a poděkování spolu-

pracovníkům. A  vesměs, nejen 

při přípitku, znělo upřímné přá-

ní:  aby zdraví sloužilo a aktivita 

vydržela – do další spousty let.

 E. Jašková 
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Zima se letos připomenula nečekaně brzy. Po nesmělém poletování vlo-
ček v pátek 19. října jsme se v sobotu probudili do bílého.

Bramboriáda v MŠ Drobného

Krásný slunečný podzim nás in-
spiroval k uspořádání zajímavé 
a netradiční akce, kterou jsme na-
zvali „BRAMBORIÁDA“. Však na 
naší krásné Vysočině máme zatím 
brambor dost a dost, proč je tedy 
zajímavě nevyužít? A tak jsme za-
čali vymýšlet, co všechno bychom 
mohli s bramborami dělat a jak je 
použít ke hře a zábavným soutě-
žím. No a můžete posoudit, jest-
li se nám to podařilo. Zájemci 
o „bramborování“ se sešli jedno 
všední odpoledne na naší školní 
zahradě. Nejdříve jsme si zatan-
covali a zazpívali taneček s bram-
borovou tématikou “Kopu, kopu 

brambory“ a potom se již všich-
ni mohli rozběhnout po zahradě 
a plnit připravené hry a zábavné 
činnosti. Patřilo mezi ně navlé-
kání korálků a náramků z bram-
bor, skákání v pytli a přitom sbí-
rání brambor, házení brambor do 
koše velkého nebo malého (na co 
si kdo troufnul), tiskání přenád-
hernými bramborovými tiskátky 
– zdobení kapesníčku, nakládá-
ní brambor na korbičku a převá-
žení kolem mety, chůze s bram-
borou na lžíci přes překážky – to 
bylo dost obtížné, ale všichni to 
hravě zvládli. A jako praví bram-
boráři jsme museli také brambory 

vykutat ze země (písku). Lopatou 
pěkně odhazovat a hledat ukryté 
brambory, naházet je do korbič-
ky a spočítat. No a protože jsme 
v průběhu těchto disciplín vypo-
tili dost energie, museli jsem ji 
zase hezky rychle doplnit. No a o 
to se postaraly naše paní kuchař-
ky i paní učitelky, které pro nás 
připravily bramboráčky, pečené 
brambory s česnekem, brambo-
rovou pomazánku na chlebíčky, 
polévku bramboračku, dva druhy 
bramborového salátu a představ-
te si, že jsme to všechno snědli. 
Ale nemyslete si, že to byl konec. 

Kdepak! Museli si zasoutěžit také 
rodiče. Náročná disciplína byla 
vysypat brambory z kyblíku, po-
sbírat je jednou rukou, utíkat 20 
metrů a vysypat do pytle a zavá-
zat.Vítězka získala dort brambo-
rový – jak také jinak, že? Ani ta-
tínci nepřišli zkrátka. Soutěžili ve 
škrábání brambor. I tady byl ví-
těz patřičně oceněn, vyhrál pytlík 
brambor. Bylo to bezvadné odpo-
ledne pro všechny, kteří se roz-
hodli jej prožít se svými dětmi 
v jejich mateřského školce Drob-
ného.

Marta Juránková 

Před podzimním kolem hry Plamen...

...a po něm
Dne 13. 10.  se uskutečnilo pod-

zimní kolo hry Plamen v Novém 
Městě na Moravě v areálu Ski. 
Celkem se zúčastnilo 52 oddílů 
ze žďárského okresu a to 19 oddí-
lů mladších a 33 oddílů starších. 
Soutěže se zúčastnily také oddíly 
dorostu a jednotlivců.

Za novoměstský okrsek se zú-
častnily tyto oddíly mladých ha-
sičů: SDH Nová Ves, SDH Ro-
kytno, SDH Nové Město na 
Moravě a SDH Slavkovice. Mla-
dí hasiči soutěžili v disciplínách: 

závod požární všestrannos-
ti, štafeta 4x60m, štafeta dvo-
jic. I přes nepříznivé podzimní 
počasí proběhlo vše za normál-
ních podmínek. Umístění oddí-
lů z novoměstského okrsku: 12. 
SDH N. Město na Mor. 15. SDH 
Rokytno, 16. SDH Slavkovice, 
27. SDH Nová Ves.

Umístění jednotlivců z N. Měs-
ta: 5. Daniel Stupka, 6. Milan 
Krampol, 7. Patrik Lhoták, 8. 
Martin Straka.

 Jaroslav Štejdíř

Volnočasových aktivit pro děti 
ve městech je nepřeberné množ-
ství. Mnohá zařízení se předbíha-
jí v tom nabídnout dětem co neja-
traktivnější program.

 Mnohem horší je to ale na ves-
nicích. A zvláště na těch menších. 
Tady není placený pedagogický 
pracovník, který děti zaměstná 
zajímavou činností. Práci s mlá-
deží si na svá bedra berou pře-
vážně dobrovolní hasiči, kteří 
mnohde fungují jako jediná orga-
nizovaná složka. 

Ten z nich, který se věnuje dě-
tem, tedy mladým hasičům, dělá 
tuto činnost ve svém volném čase 

a bez nároků na jakoukoliv fi-
nanční odměnu. Jedinou odmě-
nou mu v tomto případě je spo-
kojenost jeho svěřenců a také 
– jejich nadšení při soutěžích. 

První říjnový víkend se v No-
vém Městě na Moravě konalo 
okrskové kolo v branném závodě 
a štafetách. Sešlo se zde na pade-
sát dětí, více či méně natěšených 
a připravených. Organizační po-
moc při této akci zajišťovaly okrs-
kové sbory a pomocnou ruku po-
dal i Sbor dobrovolných hasičů 
Újezd. 

Soutěžící děti byly z pěti sbo-
rů, nechybělo domácí Nové Měs-

to na Moravě, z větší dálky se pak 
dostavilo Rokytno, Jámy, Slavko-
vice a Nová Ves. Ačkoliv závodili 
na domácí půdě, neobhájili novo-
městští vítězství, ale skončili jako 
čtvrtí. Prvenství patřilo Rokytnu, 
v patách za ním skončily Slavko-
vice a třetí místo náleželo Jamám. 

Soutěžilo se jednak ve štafetě dvo-
jic a jako další disciplína byla při-
pravena štafeta na čtyři krát šedesát 
metrů. Celý závod byl vlastně gene-
rálkou na podzimní kolo hry Pla-
men, které se bude konalo  13. října 
v Novém Městě na Moravě.

Pochvalu si v tomto případě za-
slouží nejen soutěžící děti, ale 

hlavně jejich nezištní a oběta-
ví vedoucí. A nesmíme zapomí-
nat ani na organizátory, kteří ce-
lou akci připravili. Všem nakonec 
poděkoval starosta okrsku Nové-
ho Města na Moravě Ladislav Fa-
jmon a závěrečného vyhodnoce-
ní se ujal okrskový referent SDH 
Nové Město na Moravě Jaroslav 
Štejdíř.

Děti odjížděly do svých domovů 
unavené, ale spokojené. A ti, co 
nevyhráli, se mohou těšit na so-
botu. V areálu Ski mají možnost 
znovu všem ukázat, co umí. 

text a foto Helena Křížová,
www.zdarskevrchy.cz
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GE Money Bank

Považujte to za své
S Expres půjčkou 
rychle získáte, cokoli chcete

Žádejte on-line na
www.gemoney.cz
nebo volejte 844 844 844

RPSN 11,64 % s odkladem splátek o 3 měsíce. 
Bez odkladu RPSN 12,64 %. 
Splatnost úvěru 84 měsíců. 

Akce platí do 31. 12. 2007.

GE Money Bank, a. s. 
Masarykovo nám. 60
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel. 566 502 241-4
po-pá 8.00 - 12.00   13.00-16.00

GE Money Bank, a. s.
Masarykova 1484
592 31 Nové Město na Moravě
tel. 566 616 410-1
po-pá 8.30-10.00   13.00-16.30

GE Money Bank, a. s.
nám Republiky 68
591 01 Žďár nad Sázavou
tel. 566 654 410-1
po-pá 9.00-17.00

GE Money Bank, a. s.
Masarykovo nám. 135
595 01 Velká Bíteš
tel. 566 531 841
po-pá 8.00-12.00   13.00-16.00
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Z novoměstských kronik
28. říjen 1918 v Novém Městě na Mor.

reálky a učitelé obecné a měšťan-

ské školy vyjadřovali odpor pro-

ti rakouské vládě - hlavně kul-

turními akcemi. 16. května 1918 

se v tělocvičně měšťanské školy 

konala oslava 50. výročí polože-

ní základního kamene Národní-

ho divadla. Po programu pouze 

z české tvorby všichni zazpívali 

píseň  Kde domov můj?
„Válka a boje o naši svobodu se 

bojovaly i mezi studenty novo-

městské reálky. Všichni věřili, že 

vyhraje Dohoda. Diskutovalo se, 

kdo povede náš stát, zda Masa-

ryk, či Kramář, a který šel správ-

nější cestou.“

Poprvé od vypuknutí války se 

ve městě konala politická schůze, 

i když pouze důvěrná. Po skonče-

ní schůze se ustavila  místní or-

ganizace  strany České státoprávní 
demokracie. Předsedou byl zvolen 

MUDr. Šimon Škrla, nedávno pro-

puštěný z vojska, jednatelem učitel 

Antonín Málek (1. 9. 1919 se stal 

ředitelem měšťanské školy). Byla 

to strana mladá, vznikla teprve 9. 

února 1918, ale  sehrála význam-

nou úlohu při vzniku ČSR.

Zpráva o tom, co se odehrálo 

v Praze 28. října 1918, se do měs-

ta dostala druhý den ráno. Samo-

zřejmě vzbudila rozruch. Měst-

Válka se chýlila ke konci a no-
voměstští občané toužili nejenom 
po skončení válečných útrap, ale 
i po politické svobodě. Konec 
však ještě nebyl. V květnu 1917 
došlo k zabavení zvonů pro váleč-
né účely. Z věže katolického kos-
tela byl shozen největší zvon sv. 
Kunhuty, ulitý v r. 1804 ze zvo-
nů zničených při velkém požáru 
města. Nepoškozený dopadl na 
zem pokrytou chvojím. Další dva 
zvony byly sňaty 31. srpna. Měsíc 
před tím byly odebrány i zvony 
z evangelického kostela. Protože 
věžní okna  byla malá, byly zvony 
rozbity velkými kladivy ve věži.

Po celou válku pokrokové složky 
obyvatelstva posilovaly národní 
sebevědomí. Především profesoři 

Stomatologická pohotovostní služba
Ošetření je poskytováno v době od 8 do 12 hod.

3. 11. MUDr. Filla, V. Meziříčí, MUDr. Bílková, ŽĎAS ZR, 4. 11. MUDr.  

Špárníková, Křižanov, MUDr. Hrašková, poliklinika ZR, 10. 11. MUDr. 

Šejnohová, poliklinika ZR, MUDr. Jelíková, V. Bíteš, 11. 11. MUDr. Pe-

ňázová, Vratislavovo nám. 12, NM, MUDr.  Dvořák, V. Losenice. Sledujte 

stránky www.i-zdarsko.cz (lékařská pohotovost, lékárenská služba...)

ská rada seznámila obyvatelstvo 

s událostmi v Praze.

Téhož dne v pět hodin od-

poledne byla městskou radou 

uspořádána oslava osvoboze-

ní. Zahájilo ji patnáctiminutové 

vyzvánění zbylých zvonů kato-

lického i evangelického kostela, 

následovalo shromáždění před 

školou. Úvodní projev přednesl 

starosta města Josef Jelínek, po 

něm prof. dr. Bláha přečetl pro-

volání Národního výboru k čes-

kému lidu a promluvil o význa-

mu 28. října. Přítomní provolali 

slávu T.G. Masarykovi, našim 

legiím i ostatním spojencům 

a zazpívali Kde domov můj? Po-

tom byl uspořádán městem mo-

hutný průvod s lampiony a hud-

bou. Okna domů, kudy průvod 

procházel, byla osvětlena svíč-

kami a na návrších kolem měs-

ta byly zapáleny ohně. Po prů-

vodu byly z úředních budov 

a škol odstraňovány  znaky mo-

narchie, dvojhlaví orli. Na ná-

městí na šibenici viseli plecho-

ví orli z okresního hejtmanství. 

Bronzová busta císaře Františka 

Josefa I., umístěná před evange-

lickým kostelem, byla stržena. 

Dnes na stejném podstavci stojí 
od r. 1920 busta J. A.  Komenské-
ho, už ne bronzová. Samostat-

nými shromážděními oslavily 

památný den též všechny novo-

městské školy. 

„Když jsem se jako devatenác-

tiletý vrátil z italské fronty, šla mi 

z toho hlava kolem. Kde kdo tě 

oslovoval občane, místo: poklona 

milostpaní – se halasně zdravilo: 

Nazdar občanko! Tohle občanství 

však trvalo velmi krátce, snad jen 

tak půl roku, ale „Nazdar“, dříve 

jen sokolský pozdrav, se dochova-

lo dodnes.“(1947)

28. říjnem 1918 začal nový život 

našeho města. „Byla to doba kva-

su, zrodu nových věcí. Usedlí lidé, 

zvyklí na předválečný zápecní ži-

vot v monarchii, se chytali stropu, 

že bude konec světa, že na tyhle 

novoty bídně zajdeme, a naproti 

tomu lidé mladí, ať jim bylo šest-

náct nebo šedesát, se cítili náram-

ně dobře a volali, že toho nového 

je ještě stále málo.“

zpracoval  Otakar Německý

Jedno kulaté výročí výchovy

Na snímku Martina Drápalíka  1. oddíl Naděje na výpravě do Jimra-
movských Pavlovic.

V srpnu tohoto roku uplynu-
lo 100 let  od  události, kdy ang-
lický generál ve výslužbě sir Ro-
bert Baden Powel uskutečnil na 
základě dlouholetých zkušenos-
tí ve výchově mladých mužů prv-
ní skautský tábor. Neměl v úmys-
lu usilovat o větší rozšíření tohoto 
způsobu výchovy, ale mládež pro-
jevila o tento druh seberealizace 
takový zájem, že se skauting roz-
šířil po celém světě. 
Z naší země odjíždí v létě r. 1911 

do Anglie prof. Antonín Ben-
jamin Svojsík, vrací se skautin-
gem nadšený a již v r. 1912 píše 
základní příručky. O prázdni-
nách poprvé táboří se svými žáky 
ve Vorlovských lesích. V r. 1914 
vzniká pod jeho vedením první 
samostatný skautský spolek Junák 
– český skaut. 
V Novém Městě na Moravě měl 

vliv na vznik tohoto hnutí spo-
luzakladatel brněnských skautů 
Vladimír Fanderlik a jeho synové 
Milota a Velen, novoměstský Jiří 
Židlický a žďárský Richard Neu-
gebauer. Od r. 1922 je již  aktiv-
ní oddíl při novoměstské reálce. 

Další období do r. 1930 je spoje-
no se jmény Filip Pánek, Jožka Še-
bek, Bohuslav Puchýř a Josef Šír. 
V r. 1929 daruje stavitel Sadílek 
skautům pozemek na okraji lesa 
Ochoza, kde pak o dva roky poz-
ději vybudují první chatu Merce-
des. Předválečné i poválečné ob-
dobí je spojeno se jmény prof. 
Jaroslav Puchýř a MUDr. Jarmila 
Havlíková, kteří byli po roce 1945 
i veliteli oblasti Horácko,  a dále 
Miloš Messenský a Marie Kruží-
ková. Za fašistické okupace byl za 
odboj umučen bratr Zdeněk Šír 
a při totálním nasazení v Němec-
ku zemřel bratr Svatopluk Jaroš. 
Pro léta 1968 – 1970  připomínám 
jména Zdeněk Řádek, MUDr. 
Marta Látalová a Emil Staněk.
V Novém Městě na Moravě 

pracuje od.r. 1990 oddíl skau-
tů a skautek „Naděje“, oddíl svět-
lušek „Berušky“, oddíl vlčat „1. 
smečka vlčat“, oddíl roverů a ran-
gers „Nocon“ a klub oldskautů 
„Mercedes – Strážci odkazu Ja-
roslava Puchýře“. Skauti  středis-
ka „Bílý štít“ se řídí prověřeným 
výchovným systémem zakladate-

lů skautingu obohaceným o no-
vé moderní prvky vzniklé tech-
nickým rozvojem, možnostmi 
cestování a výchovou prožitkem. 
Dostává se jim podpory Městské-
ho úřadu, spolupracují s různými 
městskými organizacemi a mají 
důvěru rodičů. Škoda jen, že stále 
nemohou využívat ve své činnosti 
chatu Mercedes, kterou vybudo-
vali jejich starší předchůdci nejen 
pro sebe, ale i pro děti, které při-

jdou po nich. Úspěšně se jim daří 
stálé zvelebování klubovny, která 
ale již pro další  družiny kapacit-
ně nevyhovuje.
Nu, popřejme skautské organiza-

ci do dalšího století hodně úspě-
chů v práci s mládeží. 
Další informace můžete zís-

kat v publikaci „Skautský alma-
nach“ z r. 1999, který je k dostání 
v Horáckém muzeu a Informač-
ním centru nebo na adrese http://
okenko.jinak.cz
 J. Janíček
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INZERCE

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

• Koupím parabolu-luger ráže 
9mm, případně jiné zbraně, dýky, 
vyznamenání z 2. světové války. 
Tel: 776- 252 401
• Obraz krajinu od p. Jambo-
ra J.  po roce 1940, p. Blažíčka O. 
všechna období, koupí sběratel, 
platba hotově. Tel: 777 757500.
• Prodám rozkládací přebalovací 
pult s vaničkou. PC 2200 Kč, nyní 
1100 Kč. Velmi zachovalé, v zá-
ruce. Foto lze zaslat e-mailem.
Tel.608 539 572

• Prodám garáž u zastávky Čes-
kých drah (u nemocnice), tel. 
607 213 717 (po 16. hod.)
• Prodám pultový mrazák ARDO, 
300 l, 4 roky starý, cena 4000 Kč, 
tel. 732 910 760
• Vyměním měst. byt 2+kk za ja-
kýkoliv jiný navrhovaný do priva-
tizace. tel. 603 50 81 30
• Prodám těhotenské riflové 
lacláče, jako nové, vel. 38, PC 
1600 Kč, nyní 900 Kč.Tel.608 
539 572.

Městská policie

Nálezy zvířat: Dne 10. října v 6 
hod. byla v prostoru podniku Spor-
ten a.s. nalezena fenka jezevčíka, 
světlá, přibližně 2 roky stará. Převza-
la ji městská policie, v současné době 
je umístěna v útulku ve Žďáru n. S. 

Dne 13. října byla v krabici u ha-
sičské zbrojnice nalezena korela. 
V současné době je umístěna v ná-
hradní péči u Jany Heřmanské, tel. 
731 476 985.

V prvním okamžiku vypadalo 
oznámení barmanky nonstop baru 
Šach dne 23. 9. v ranních hodinách 
jako špatný vtip. „Na baru sedí 
muž, má za páskem sekyru (s vyry-
tým jménem na toporu) a vede div-
né řeči“, znělo z telefonu. O tom, že 
muž nejen agresivně vypadá, ale že 
se tak i chová, se posléze přesvěd-
čil i policista, který s kolegyní a se 
strážníky zdejší MP přijel věc pro-
věřit. Muž na něj totiž v okamžiku, 
kdy si chtěl sekyru prohlédnout, za-
útočil. Díky rychlému zásahu a vzá-
jemné spolupráci obou hlídek však 
nikoho nezranil. Aby bylo zabráně-
no dalším konfliktům, byl muž z  
baru odvezen. Jak se později uká-
zalo, bylo jednání muže z Bobrové 
s největší pravděpodobností ovliv-
něno jeho duševní chorobou. Věc 
má nyní v řízení Policie ČR.

Pokuty uložené pachatelům 
drobných krádeží v prodejnách se 

staly téměř pravidelným příjmem 
do obecní pokladny. To, že jich 
v poslední době přibývá, nás ale 
rozhodně těšit nemůže. Proč dal-
ší a další nenechavci dávají v sáz-
ku svou pověst pro zboží, které 
svou hodnotou mnohdy nepře-
sáhne 50 Kč? Peníze na nákup při 
tom velmi často pachatelé u sebe 
mají.  Následující případy uvede-
né jen potvrzují:  

Dne 27. 9.  v 13:30 hodin se 
v prodejně Albert pokusil muž 

z Radešínské Svratky odcizit no-
viny v hodnotě  26,90 Kč.  Dne 
3. 10. v 12:55 hodin v prodej-
ně Albert mladík z okresu Blan-
sko odcizil kondenzované mléko 
- Jesenka za 13,90 Kč.  V prodej-
ně Lidl se  dne 9. 10. v 9:00 hodin 
starší muž z našeho města pokou-
šel odcizit láhev rumu v hodnotě 
84,90 Kč. Všem přistiženým byla 
uložena bloková pokuta.

Byť je tento případ ze stejné-
ho soudku jako předchozí, pře-
ce jen jsou jisté odlišnosti patr-
né již na první pohled.  Dne 16. 
10. v 9:25 hodin  navštívil prodej-
nu Discount Plus muž ze Žďáru 
nad Sázavou.  Bez uzardění hod-
lal odcizit mlýnek na kávu a pro-
dlužovací el. kabel (vše za 988 

Kč). Muže však spatřil personál 
prodejny a snažil se jej zastavit. 
Muž na nic nečekal, vyběhl před 
prodejnu a úprkem po chodní-
ku hodlal zmizet v ulicích města. 
Naštěstí v blízkosti prodejny vy-
konával obchůzku strážník zdej-
ší MP, který svou rychlou reakcí 
útěk zloději znemožnil.

Co říci závěrem? Snad jen to, že 
podobný „duel“ s novoměstský-
mi strážníky si mladík ze Žďá-
ru nad Sázavou zřejmě nebude 
mít zájem zopakovat. Jak se totiž 
při dalším řízeni ukázalo, bude 
díky své pestré kriminální minu-
losti stíhán pro spáchání trestné-
ho činu krádeže, a to už je dosta-
tečná motivace.

Petr Gregor, velitel MP

Sbor dobrovolných hasičů
Nové Město na Moravě

V měsíci září zasahovali novo-
městští hasiči celkem u 16 mimo-
řádných událostí. Dne 2. 9. vyjíž-
děla zásahová jednotka ke dvěma 
událostem. Jako první se stala do-
pravní nehoda osobního vozu 
a motocyklu na Rovinkách mezi 
obcemi Olešná a Nové Město 
na Moravě. Při nehodě byla jed-
na osoba zraněna. Druhá událost 
dne byl požár slámy na poli u obce 
Jámy. U požáru zasahovaly 4 jed-
notky hasičů. Dopravní nehoda 
osobního vozu a autobusu zablo-
kovala silnici první třídy v Oleš-
né dne 6. 9. Při nehodě nebyl ni-
kdo zraněn, cestující z autobusu 
přestoupili do náhradního spo-
je. Od dopravní nehody odjíždě-
la jednotka k likvidaci obtížného 
hmyzu na ulici Křenkova. 15. 9. 
si naši pomoc vyžádala posádka 
rychlé záchranné služby. V tom-
to případě se jednalo o transport 

hmotnějšího pacienta. V nočních 
hodinách dne 16. 9. došlo k po-
žáru rázu dřeva v obci Radešínská 
Svratka, požár byl likvidován dvě-
ma proudy vody. Dne 17. 9. došlo 
ke dvěma dopravním nehodám 
a jednomu požáru. V dopoledních 
hodinách došlo k nehodě osobní-
ho automobilu Peugeot 306 na Pa-
lackého náměstí. Řidič osobního 
vozu po náhlé nevolnosti nezvlá-
dl řízení a naboural do zdi rodin-
ného domu. Zraněného muže od-
vezla rychlá záchranná služba do 
nemocnice. V odpoledních hodi-
nách jsme odklízeli následky do-
pravní nehody u obce Petrovice. 
Při této nehodě došlo ke zranění 
jedné osoby. Třetí událostí toho-
to dne byl požár lesního porostu 
za obcí Rokytno. Požár vznikl od 
ohniště po pálení klestí. Na jeho li-
kvidaci se podílelo pět hasičských 
jednotek a k uhašení bylo potře-

ba 30 tis. litrů vody. 18. 9. zasaho-
vali naši hasiči v  rámci výpomo-
ci mezi hasičskými jednotkami 
v hasebním obvodě HZS Žďár nad 
Sázavou u dvou událostí, doprav-
ní nehody nákladního vozu Tatra 
815 s osobním vozem Peugeot 309 
na ulici Jihlavská ve Žďáru nad Sá-
zavou. Při střetu došlo ke zraně-
ní řidiče osobního vozu. Dále byl 
proveden výjezd na poplach vy-
hlášený čidlem elektronické po-
žární signalizace v obchodním 
centru Convent. Průzkumem 
bylo zjištěno, že se jedná o pla-
ný poplach. V nočních hodinách 
dne 22. 9. došlo k požáru zahrad-
ní chatky na ulici Malá v Novém 
Městě na Moravě. Hasiči proved-
li evakuaci předmětů a likvidaci 
požáru. Následující den 23. 9. byl 
likvidován požár slámy na poli 
nedaleko obce Křídla, k jeho uha-
šení bylo použito vysokotlakého 
proudu vody a lafetové proudni-
ce. V úterý 25. 9. po zásahu blesku 
začal hořet stoh slámy v obci Ře-

čice. K rychlému šíření ohně na-
pomohl silný vítr a bahnitý terén, 
který ztěžoval pohyb zasahujícím 
hasičům i technice. Při požáru 
shořelo 450 balíků slámy a stejný 
počet byl zachráněn. Předběž-
ná škoda způsobená živlem je 
60 tis. Kč. 26. 9. jsme odstraňo-
vali následky dopravní nehody 
dvou vozů Škoda v obci Olešná. 
Při nehodě byla jedna osoba leh-
ce zraněna. Poslední událostí mě-
síce bylo odstranění vyvráceného 
stromu přes pozemní komunika-
ci číslo I/19 u evangelického hřbi-
tova v našem městě. Strom byl 
rozřezán a odtažen mimo komu-
nikaci. Jednotka SDH Nové Měs-
to na Moravě při řešení mimořád-
ných událostí spolupracuje s HZS 
ČR územní odbor Žďár nad Sáza-
vou,  rychlou záchrannou služ-
bou Nové Město na Moravě, PČR 
a strážníky městské policie. Více 
informací o činnosti najdete na 
http:// sdh.nmnm.cz. 

SDH
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O prohrách rozhodl  druhý poločas
První kolo Orelské florbalo-

vé ligy žáků je minulostí. Orlí-
ci z Nového Města si odbyli svo-
ji premiéru v neděli 30. září ve 
sportovní hale v Mohelnici, kde 
je čekaly dva zápasy proti týmům 
z Rtyně v Podkrkonoší a Troube-
lic. V této souěži se jedno utkání 
hraje na dva poločasy po 15 mi-
nutách a družstvo nastupuje se 
čtyřmi hráči v poli. 

První soupeř byl pro nás velkou 
neznámou. I přes náš opatrný za-
čátek se dařilo se soupeřem držet 
krok. První poločas rozhodlo až 
naše vyloučení za špatné střídání, 
kdy se soupeř ujal vedení 4:3. Bo-
hužel na začátku druhého polo-
času odskočilo družstvo Rtyně na 
rozdíl dvou gólů a na to již klu-
ci nedokázali zareagovat. Nervo-
zita zapůsobila a hráči začali dě-
lat hrubé chyby v obraně, které 
soupeř bez zaváhání trestal. Cel-
kově kluci prohráli 3:12 a zaplati-
li krutou nováčkovskou daň. Gó-
lově se prosadili tito hráči: Jakub 
Chalupa, Zdeněk Bukáček a Da-
vid Krejčí.

Druhý zápas proti Troubelicím 
měl ještě vyrovnanější průběh. 
Skóre se poprvé měnilo ve třinác-
té minutě, kdy se prosadil Hon-
za Filipi. Soupeř ale dokázal bě-
hem chvilky zápas otočit. Druhý 
poločas bohužel ovlivnil podivný 
výrok rozhodčího, který neuznal 
Davidovi pěkný vyrovnávací gól 

ze standardní situace. Pocit křiv-
dy nás rozhodil a na hřišti zača-
lo přituhovat. Rozhodčí nedoká-
zal situaci uklidnit a zápas se tak 
dohrával v dosti napjaté atmosfé-
ře. Soupeř ještě tři minuty před 
koncem zápasu korigoval na ko-
nečných 1:4.

O lepší výsledky nás připravi-
ly chybějící zkušenosti a vlast-
ní nedisciplinovanost. Pokud na 
tom dokážeme zapracovat, mo-
hou se příště kluci ucházet o prv-
ní body do tabulky. Hráčům bych 
chtěl poděkovat za jejich bojov-
nost a popřát jim hodně sportov-
ního štěstí do dalších turnajů. Na-
konec zbývá doplnit kompletní 
sestavu družstva: Jakuba Staříka, 
Martina Straku a brankáře Jaku-
ba Rovenského.

Kompletní informace najdete 
na: http://orel.cz/ofl/

Vít Německý

HUSQVARNA - JONSERED
firma IVO SOMMER

Váš prodejce lesní, zahradní a komunální techniky,
zahajuje prodej SNĚHOVÝCH FRÉZ

na sezónu 2007-2008.

Benzinové sněhové frézy od 13 990 Kč. vč. DPH
Možnost nákupu na splátky.

SNĚHOVÉ FRÉZY
značek - Husqvarna-
-Jonsered-Partner-

-MTD

Křenkova 384, Nové Město na Moravě, 592 31
Tel.: 566 616 997/731 150 673

e-mail: sommerteam@volny.cz

TJ Pohledec – lyžařský oddíl 
pořádá

Lyžařský přespolní běh
datum a místo konání: 3. 11., 

hřiště TJ Pohledec. 
prezentace do 9,15 h., start 10 hod.

Závodí všechny kategorie.
Přihlášky v místě startu

do 9,00 hod.nebo na e-mail:
stanislav.humlicek@seznam.cz, 

info: 723 800 943

Další vítězství Jirky Pustiny
V sobotu 6. října se uskuteč-

nil další z řady župních turnajů 
ve stolním tenise, tentokrát v Or-
lovně v Bystřici nad Pernštejnem. 
V 9 hodin proběhlo zahájení tur-
naje a následné seznámení s pra-
vidly a rozlosováním. Jelikož se 
sjelo jenom 13 hráčů,  byli sou-
těžící rozděleni do dvou skupin 

po 6  a 7 hráčích. Z každé skupi-
ny poté postupovali 3 nejlepší do 
finálové skupiny, kde se započítá-
valy vzájemné zápasy ze základ-
ních skupin a  hrálo se systémem 
každý s každým.

Již od začátku turnaje se vědělo, 
že mezi největší favority budou 
patřit Jirka Pustina (Orel Nové 
Město na Moravě) a nestárnoucí 
Ladislav Zítka (Orel Bystřice nad 
Pernštejnem). Tito dva hráči na-
konec potvrdili své role a rozdali 
si to mezi sebou o vítězství v tur-
naji, který nakonec vyhrál Jirka 
Pustina.

Konečné pořadí: 1. Jiří Pustina, 
2. Ladislav Zítka, 3. Rostislav Ko-
pecký, 4. Jiří Svoboda, 5. Honza 
Zítka, 6. Pavel Mičunek

Jiří Kula

Novoměstský aerobic maraton potřetí... 
Nedělní odpoledne 14. října 

2007 patřilo v Kulturním domě 
v Novém Městě na Moravě tře-
tímu ročníku soutěže, kterou 
letos pořadatelé, kterými jsou 
Dům dětí a mládeže Klubíčko 
Nové Město na Moravě, NKZ 
Nové Město na Moravě a Aero-
bic team Dáši Kadlecové Nové 
Město na Moravě, uváděli pod 
názvem KAMIKAZE AEROBIC 
MARATON 2007. 

Soutěž si za tři roky existence 
získala místo v kalendářích příz-
nivců aerobicu nejen z kraje Vy-
sočina, ale i dalších míst České 
republiky. I letos pořadatelé za-
jistili skvělý kvartet lektorů. Tra-
dicí již je účast několikanásob-

ného mistra světa, Evropy a ČR 
Vladimíra Valoucha, prvně se na 
akci prezentovala Lenka Velínská. 
Tým lektorů doplnila Zdena Vo-
lavá  a Ríša Štěpánek. 

Celá soutěž trvala čtyři hodiny 
a porota, které předsedala Dáša 
Kadlecová postupně vyřazova-
la ty unavenější a méně vytrva-
lé účastníky. Ti však mohli ve vy-
hrazeném prostoru a bez dohledu 
poroty pro radost cvičit dále. 

Letošní KAMIKAZE AEROBIC 
MARATON 2007 poctila svou 
přítomností starostka Nového 
Města na Moravě Zdeňka Mar-
ková, která akci zahájila a též pře-
dávala ceny vítězům. Zajímavos-
tí tohoto ročníku bylo, že poprvé 

v historii se soutěže účastnil muž. 
Průběh a výsledky klání po-

tvrdily dobrou úroveň aerobicu 
v Poličce, stejně jako v předcho-
zích ročnících obsadily zástup-
kyně tohoto města na stupních 
vítězů čelní místa. V kategorii ju-
niorek zvítězila Veronika Frico-
vá z Poličky, která si tak zajistila 
hattrick, jelikož ve své kategorii 
obsadila první místo i v přede-
šlých ročnících. Letos navíc ještě 
získala ve své kategorii titul Miss 
sympatie. Druhé místo mezi ju-

niorkami obsadila Bára Volavá 
ze Žďáru nad Sázavou, třetí mís-
to Radka Šípková, která je sice ze 
Žďáru nad Sázavou, ale reprezen-
tovala novoměstský Aerobic team 
Dáši Kadlecové. První místo v ka-
tegorii žen obsadila Petra Mič-
ková z Poličky, která rovněž byla 
vyhlášena ve své kategorii Miss 
sympatie. Stříbrnou příčku obsa-
dila Vendula Scheibová též z Po-
ličky a na třetím místě se umístila 
Darina Švecová z Jihlavy.     

ddm
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Podmínky výběrového řízení 
na poskytnutí finančních příspěvků města na opravu  fasád a střech 

památkových objektů a objektů v městské památkové zóně v No-

vém Městě na Moravě pro rok 2008 

I. Rada města Nového Města na Mor. v souladu s vyhláškou města č. 

2/98, o poskytnutí příspěvků města na opravy fasád a střech domů 

v městské památkové zóně (dále jen MPZ) a dále na opravy ostat-

ních památek Nového Města na Moravě a jeho místních částí vyhla-

šuje výběrové řízení na poskytnutí finančních příspěvků na obno-

vu a opravu fasád a střech všech nemovitých kulturních památek, 

dále památek a objektů, které se nacházejí v MPZ či ji dotvářejí 

a nejsou prohlášené za kulturní památku ve smyslu zákona č. 20/

1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění a dále na hodnot-

né výtvarné prvky dotvářející historický ráz města Nového Města na 

Moravě  na rok 2008.

II. Podmínky:

A) Výše příspěvku bude poskytnuta v souladu s vyhláškou města č. 

2/98 následovně:

a) do 100 Kč na m2 plochy uliční fasády, do plochy fasády se započí-

távají i výplně otvorů

b) do 750 Kč na běžný metr uliční čáry střechy, kterou objekt zabírá 

z pohledově nejexponovanější strany domu

c) na restaurování sgrafit, fresek či jiných hodnotných výtvarných 

prvků památek do 500 Kč na m2 plochy výtvarného díla

B) a) žádost o příspěvek se předkládá na předepsaném tiskopise 

b) žadatelé si tiskopisy žádostí mohou vyzvednou  na podatelně Měst-

ského úřadu v Novém Městě na Mor., či stáhnout z webových stránek 

města (www.nmnm.cz)

C) Žádost musí obsahovat:

a) název památky vč. čísla popisného, parcelního čísla a rejstříkového 

čísla památky (pokud je přidělené)

b) jméno a příjmení vlastníka památky, jeho rodné číslo případně 

IČO u právnické osoby 

c) úplnou adresu vlastníka památky včetně kontaktu a čísla účtu

d) údaje o akci obnovy památky – v souladu s vyhláškou města č. 2/98

e) datum zahájení a ukončení prací

f) celkové náklady na obnovu

D) Žádost o příspěvek musí být doložena:

a) dokladem o vlastnictví

b) stanoviskem příslušného státního orgánu památkové péče ve smys-

lu zák. č. 20/1987 Sb., v platném znění

c) stanoviskem příslušného stavebního úřadu (stavební povolení, sta-

vební ohlášení,…) ve smyslu platného stavebního zákona

d) smlouvou o dílo se zhotovitelem

E) Žádosti o příspěvky vyhodnocuje komise pro regeneraci MPZ 

a památek města a závěry předkládá Radě města k projednání a Za-

stupitelstvu města ke schválení. Výsledek výběrového řízení nepod-

léhá právu odvolání.

F) Příspěvek je vždy vyplácen po provedení a převzetí prací, případ-

ně po kolaudaci stavby

III. Termín a lhůty:

a) výběrové řízení počíná běžet datem vyhlášení Radou města tj. dne 

15. 10. 2007

b) termín odevzdání vyplněných žádostí včetně příloh na podatelnu 

MěÚ  v Novém Městě na Mor. je nejpozději do 31. 12. 2007 

c) o výsledku výběrového řízení budou všichni žadatelé vyrozuměni 

neprodleně a to písemně, nejpozději do 30. 4. 2008

IV. Závěr:

a) podmínky výběrového řízení budou vyvěšeny na úřední desce 

města, webových stránkách města a budou zveřejněny ve zpravoda-

ji Novoměstsko

b) na poskytnutí finančního příspěvku není právní nárok.

Sportoviště
pod Klečkovským rybníkem 

Od 1. srpna 2007 je v provo-
zu skatepark, víceúčelové hřiště 
a dětské hřiště pod Klečkovským 
rybníkem. Akce byla realizová-
na v rozsahu, který byl v rámci ří-
zení schválen. V současné době 
jsou všechna tři zařízení využívá-
na širokou veřejností. V prostoru 
hřišť jsou umístěny parkové lavič-
ky a odpadkové koše, které slou-
ží návštěvníkům pro odpočinek 
a pro čisté prostředí.

Dětské hřiště a víceúčelové 
hřiště je volně přístupné, plo-
cha skateparku je oplocena, ale 
i ta je  volně přístupná. Proza-
tím na ní nejsou z hygienických 

důvodů  (hluk) nainstalovány 
překážky pro skate. Asfaltovou 
plochu využívají nejen  skatea-
ři, ale i modeláři. Ve chvíli, kdy 
budou na skatepark umístěny 
překážky, dostane toto  spor-
toviště jiný režim, mj. jej bude 
nutno v době po 20,00 hod. 
uzavřít.  Na sportovišti je pro-
váděna pravidelná údržba pro 
zajištění spokojenosti návštěv-
níků tohoto zařízení. V okolí 
hřiště byly dále vysázeny slou-
pové habry, které budou sloužit 
jako protihluková stěna.

Marcela Kratochvílová,
odbor ISM


