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Do pamětní knihy Nového Města na Moravě se dne 19. květ-
na zapsali jedni z nejmladších vzácných hostů, které současná sta-
rostka města Zdeňka Marková i její předchůdci v minulosti při-
jali. Miloš Kadlec (na snímku), mistr světa ve skocích na lyžích, 
a Jan Kozák, jeho spolužák, kamarád a rovněž velmi úspěšný sko-
kan na lyžích a reprezentant, přišli na radnici se  svými mamin-
kami. Doprovázel je ředitel jejich školy, Mgr. Bohumil Havlík.
Při krátkém a milém posezení hovořily celkem zákonitě nejvíce pří-
tomné maminky. Sportovní úspěchy obou chlapců jsou pochopitelně 
hlavně jejich zásluha, ony prožívají nejvíce strachu o své syny, kteří 
si vybrali tak náročný sport. Rozpovídaly se mimo jiné, jak už dáv-
no tušily, že jednou, pokud budou kluci úspěšní, přijde chvíle, kdy 
bude třeba opustit Nové Město a hledat školu s možností dalšího kva-
litního tréninku. A tak tedy míří Miloš do Frenštátu pod Radhoštěm 
a Honzík do Liberce.

Mamografické pracoviště novoměstské nemocnice znovuotevřeno
V úterý 27. května bylo v no-

voměstské nemocnici po sta-
vební rekonstrukci slavnostně 
znovuotevřeno mamografické 
pracoviště. Od roku 2007 je  zde  
používán mamograf Diamond 
(G.E. Medical Systems), sou-
časně s nepřímou digitalizací 
čtečkou FUJI FCR Profect CS 
a prohlížecím softwarem JiveX 
(FOMEI).

K nejvýznamnějším hostům 
slavnostního setkání patřili mís-
topředsedkyně Parlamentu ČR 
Miroslava Němcová a posla-
nec Parlamentu ČR Karel Černý. 
Poté, co společně přestřihli pásku  
a symbolicky tak otevřeli celé pra-
coviště, ujal se slova prim. MUDr. 
Aleš Bílek, primář radiologického 
oddělení.

Seznámil přítomné se vším, co 
pacientky na mamografu čeká. 
Mamograf zhotoví po dvou sním-
cích každého prsu. Lékař ve ved-
lejší místnosti pak na obrazovce 
všechny snímky zevrubně pro-
hlédne a po krátké době sezná-
mí pacientku s výsledkem. Stejné 
snímky pak později ještě jednou 
prohlédne jiný lékař. 

Nejlepší a ženami nejvítaněj-
ší  odpovědí jsou zcela jistě slo-
va: Paní, jste v pořádku. Nicmé-
ně mamograf zachytí i nepatrné 
nádorky, které by si žena při sa-
movyšetření  nedokázala vyhle-
dat. V těch případech následuje 

další lékařská péče, onkologická 
a chirurgická.

A prim. Bílek doplnil: Vždycky 
máme radost, pokud je nález jen 
maličký. V tom případě má žena 
velkou šanci na úspěšnou léčbu. 
Bohužel je stále hodně žen, které 
se vyšetření prsů bojí a pak někte-
ré přicházejí příliš pozdě.

To, co je na novoměstském pra-
covišti zcela nové a v kraji Vy-

sočina zatím unikátní, je digita-
lizace mamografického obrazu. 
Obdobně jako digitální fotoapa-
ráty převládly ve fotografii, stá-
vá se digitalizace obrazu trendem 
v klasických rentgenových sním-
cích a nově i v mamografii. Di-
gitalizace přináší nové možnosti 
úpravy obrazu, jednoduchou ar-
chivaci, internetové zasílání sním-
ků na jiná pracoviště i možnost 

poloautomatického vyhodnoco-
vání. Ženám je mamografické vy-
šetření prováděno obdobně jako 
doposud, liší se jen způsob zpra-
cování a zobrazení jednotlivých 
projekcí. Lékař dnes hodnotí ma-
mografie na nových, vysoce kva-
litních monitorech, s širokou šká-
lou možností úpravy obrazu a co 
nejpreciznější analýzou snímků.

(více na str. 5)

foto: Milan Šustr
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Blahopřání

Narození

Poděkování

Úmrtí

Jubilanti

Z významných výročí

SDH Maršovice 
zve na soutěž v požárním sportu

zařazenou do Žďárské ligy,
která se koná

na hřišti v Maršovicích

v neděli 8. června od 11 hodin
Přijďte podpořit družstva
mužů a žen z Maršovic.
O občerstvení a dobrou
náladu bude postaráno.

ZUŠ Jana Štursy

13. 6. 1858 se na Fryšavě narodil Rudolf Gabessam (revírník, prů-
kopník lyžování, 150. výročí narození, zemřel 8. 1. 1912)
15. 6. 1733 se v N. Městě narodil dr. Josef Vratislav Monse (právník, 
spisovatel a národní buditel, 275. výročí narození, zemřel 6. 2. 1793 
v Olomouci)

 25. 5. Marie Ondrůjová (1920)

 4. 6. Věra Večeřová 85 let
 8. 6. Růžena Harvánková 88 let
 13. 6. Josef Andrlík 80 let
 22. 6. Zdeněk Mička 80 let
 23. 6. Magdalena Havlíková 85 let
 23. 6. Jaroslav Lempera 75 let
Všem jubilantům blahopřejeme!

 30. 4. Eliška Polášková 
 30. 4. Šarlota Polášková

Děkujeme za slova útěchy všem 
příbuzným, známým a přátelům, 
kteří se přišli rozloučit s naším ta-
tínkem, dědečkem, pradědečkem 
a prapradědečkem, panem Ru-
dolfem Horváthem při jeho po-
slední cestě. 

Poděkování za obětavou péči pa-
tří též MUDr. Gregorové a zdra-
votnickému personálu léčebny 
Buchtův kopec.

jménem veškerého příbuzenstva 
dcera Helena Landoriová

Děkujeme prim. MUDr. Jiřímu 
Bonaventurovi  a zdravotním se-
strám z oddělení ARO za dlou-
hou a obětavou péči o paní Blan-
ku Střešňákovou.

za celou rodinu
František Hemza, tatínek

Dne 4. června 2008 oslavi-
la významné životní jubile-
um paní Věra Večeřová, bývalá 
dlouholetá pracovnice Horácké-
ho muzea. Působila zde v letech 
1961-1983 jako první profesio-
nální pracovník - pro muzeum 
získala  unikátní kolekci regio-
nálního rukodělného tkalcov-
ství, ale i  soubory horáckého 
skla a výtvarného umění. Za  
jejího působení   byly vybudo-
vány moderní expozice (přede-
vším lidové kultury a lyžařství) 
a  probíhaly  rozsáhlé stavební 
úpravy (např. výstavba depozi-
tářů v půdním prostoru). Za-
sloužila se také o vznik Horác-
ké galerie.

Do dalších let jí přejeme přede-
vším hodně zdraví a pohody.

          pracovnice HM

TANEČNÍ  STUDIO  V  NOVÉM  MĚSTĚ  NA  MORAVĚ        
 Vás srdečně zve 

P Ř E H L Í D K A     M A Ž O R E T E K
v sobotu  14. června  2008 v Novém Městě na Moravě

 začátek  ve  14.00 h. na Vratislavově náměstí
hosté:  mažoretky VO CO GOU  Letovice

moderátor:  Petr Tlustý
mokrý program:  KD v Novém Městě na Moravě

◆ Náhradní termín talentových zkoušek do všech oborů školy 11. 6. 
2008 od 14.00 do 17.00 hodin,  taneční a hudební obor v budově na 
Vratislavově náměstí, výtvarný a dramatický obor  v budově na Monse-
ově ulici
◆ Vystoupení absolventů literárně dramatického oboru 20. 6. 2008 
v 17.00 hodin sál ZUŠ Monseova ulice

Jubileum význačné osobnosti Novoměstska
MUDr. Karel Daněk, CSc. se 

narodil 28. května 1928 v Br-
ně.  Mládí prožil v Humpolci. 
Gymnázium studoval nejdříve 
v Brně, pak v tehdejším Němec-
kém Brodě a v Humpolci v roce 
1947 maturoval. V letech 1947-
1952 studoval medicínu v Br-
ně, kde 27. 11. 1952 promoval 
s vyznamenáním. Před promo-
cí na medicíně skládal univer-
zitní zkoušky z ruštiny, němči-
ny, francouzštiny a angličtiny na 
Filozofické fakultě v Brně a po 
ní na Státním jazykovém ústa-
vu v Praze zkoušku z norštiny, 
švédštiny  a islandštiny. K sever-
ským jazykům přidal Karel Da-
něk postupně dánštinu a farör-
štinu. Jazykové znalosti využil 
jako překladatel při obchodních 
jednáních ve Sportenu v Novém 
Městě na Moravě, jako soudní 
tlumočník a autor statí a článků 
v zahraničním tisku. Vzpomí-
nám, když jsme spolu jeli po re-
voluci do Holandska, jak si bě-
hem cesty nastudoval odlišnosti 
holandštiny od němčiny. A když 
jsme dojeli na místo, měl v ho-
landštině jasno.

Po absolutoriu na univerzitě 
projevil Karel Daněk zájem o mís-
to na Vysočině. Jeho pracovní po-
čátky jsou spojené s prací na Peda-
gogické fakultě v Prešově, v letech 
1954-1957 působil v Hradci Krá-
lové, kde vedl největší a nejstar-
ší lékařskou knihovnu v Evropě. 
Další dva roky pracoval jako ob-
vodní, závodní a okresní osvětový 
lékař v Červeném Kostelci.

Zdravotní výchovu nebral jako 
úředničinu. Už za studia medicí-
ny zpracovával pro radu profeso-
ra Braneckého mnohé cizojazyčné 
práce o psychologii civilizačních 
nemocí. Získané znalosti mohl 
od roku 1960 realizovat v pra-
xi. V tomto roce nastoupil kon-
kurzní místo v oboru zdravot-

ní výchovy při Okresním ústavu 
národního zdraví a přistěhoval 
se do Nového Města na Moravě. 
Z jeho iniciativy byla na odděle-
ní tělovýchovného lékařství zří-
zena laboratoř funkční diagnos-
tiky, která sloužila jako společné 
diagnostické zařízení nemocni-
ce s poliklinikou. Pracoval jako 
sportovní lékař, následně se stal 
primářem laboratoře funkční dia-
gnostiky. Uplatnil tak skandináv-
sko-německou koncepci klinické 
fyziologie, kterou v Českosloven-
sku prosadil profesor Jiří Král. 
Vyšetření v laboratoři mělo vel-
ký význam pro včasné zjištění, 
jestli má pacient sklon k infark-
tu nebo ne. Pod vedením doktora 
Daňka se toto pracoviště opako-
vaně zapojovalo do výzkumných 
úkolů doma i v zahraničí (např. 
vývoj kardiorespirační zdatnos-
ti dětí; vlivy klimatu a krajiny na 
rekreační, léčebné a rekondiční 
pobyty; historie preventivní kar-
diologie a ergometrie). V roce 
1965 získal Karel Daněk vědec-
kou kandidaturu v oboru historie 
lékařství a za svůj přínos medicí-
ně byl jmenován čestným členem 
Švédské společnosti pro dějiny 
lékařství. Pro Horácké muzeum 
v Novém Městě na Moravě uspo-
řádal v letech 1962-67 řadu svaz-
ků o významných rodácích pod 
názvem „Průkopníci z Horácka“, 
věnovaných regionální historii 
medicíny a sportu. V letech 1964-
67 koordinoval vydávání deseti-
dílného sborníku „Problémy re-
kreace na Vysočině“. 

V sedmdesátých letech se usku-
tečnila v okolí Nového Města na 
Moravě řada turistických pocho-
dů, jejichž propagátorem, a to 
především dálkových, byl Ka-
rel Daněk. Ve spolupráci s tě-
lovýchovnou komisí v Chiraně 
(dnešní Medin) a jejím předse-
dou Jiřím Dvořákem vydal bro-

žurky o prospěšnosti pohybu, 
zejména zdraví turistiky a lyžo-
vání. V nakladatelství Olympia 
vyšly pod názvy - Neodpočívej 
v pokoji aneb Umění rekreace; 
Pěšky pro zdraví a pro radost; 
Pohybem ke zdraví; Chůze zno-
vu objevená. Řada setkání ovliv-
nila doktora Daňka k přípra-
vě sborníku překladů a výňatků 
z poezie, inspirované lyžováním. 
Sborník nazval Poezie lyžování 
– Poetry of skiing a jeho vydání 
zdůvodnil jako motivační vzpru-
hu pro lidi na zvýšení kondice. 
V roce 1985 připravil pro No-
voměstský zpravodaj cyklus Sto 
let novoměstského lyžování v li-
teratuře a v roce 1990 ve článku 
nazvaném Skutečnost ke smr-
ti připomíná osud básníka Kar-
la Viktora Červinky, který turis-
tiku a lyžování na Vysočině šířil 
prostřednictvím svých časopi-
seckých reportáží. 

Po celý život provází pana pri-
máře láska k Novoměstsku a ke 
klasickému lyžování. Lyžování 
spojené s Novoměstskem, poe-
zií, sportem, historií a medicínou 
bylo častým tématem jeho článků, 
úvah a studií. Sám rád lyžoval, ly-
žování miloval a jakmile napadl 
první sníh, vyrážel bílou stopou 
směrem na Vlachovice. Naposle-
dy se na běžky vydal v roce 2003, 
kdy prodělal mozkovou příhodu, 
která omezila jeho aktivity. S po-
mocí nejbližších statečně překo-
nává svůj diskomfort způsobený 
nemocí a vede statečný boj s ná-
sledky onemocnění. Za všech-
ny zdravotníky novoměstské ne-
mocnice a milovníky lyžování Ti, 
Karle, přejeme dostatek sil k pře-
konávání omezených pohybových 
schopností a též mnoho lásky od 
svých nejbližších, což je mnohdy 
nadevše.

MUDr. Zdeněk Kadlec
ředitel nemocnice
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Kulturní důmKino

Klub seniorů

Horácká galerie

7. so ve 20 h
Než si pro nás přijde
USA 2007, dobrodružný, české ti-
tulky, 117 min, od 12 let, premi-
éra, 65 Kč – Dva těžce nemocní 
pacienti se v nemocničním po-
koji sblíží a rozhodnou se to ješ-
tě pořádně roztočit.
11. st ve 20 h
Speed Racer
USA 2008, rodinný – akční, český 
dabing, 135 min, přístupný, pre-
miéra, 65 Kč - Mladý, talentova-
ný závodník má možnost utkat se 
s těmi nejlepšími z nejlepších.
13. pá v 18 h 
Nejkrásnější hádanka
ČR 2008, pohádka, 98 min, pří-
stupný, 70 Kč - Kdo uhodne tři 
hádanky, stane se  ženichem prin-
cezny Rozmarýny.
14. so ve 20 h
Karamazovi
ČR/Polsko 2008, drama, 110 
min, přístupný, premiéra, 65 Kč 
- Na pozadí divadelní zkouš-
ky sledujeme osudy hereckého 
souboru, komické příběhy herců 
a režiséra.
18. st ve 20 h
Láska za časů cholery
USA 2007, romantický, české ti-
tulky, 137 min, od 15 let, 60 Kč - 
Příběh o vášni a o rozhodnutích, 
jejichž následky mohou člověka 
pronásledovat celý život.
20. pá ve 20 h
Náměstí Spasitele   Filmový klub
Polsko 2006, drama, české titulky, 
105 min, přístupný, 60 Kč - Život 
obyčejných lidí, kdy zdánlivě ba-
nální bytová otázka vyústí v tra-
gédii.
21. so  ve 20 h 
Iron Man
USA 2008, sci-fi thriller, české 
titulky, 125 min, od 12 let, pre-
miéra, 60 Kč -  V hypermoder-
ním bojovém obleku lze létat 
a s jeho pomocí bude zachraňo-
ván svět.
25. st v 18 h
ASTERIX a olympijské hry
Francie 2008, dobrodružná ko-
medie, český dabing, 117 min, 
přístupný, 60 Kč -  Comicsoví hr-
dinové se vracejí v dalším hraném 
dobrodružství.
27. pá  ve 20 h, 28. so ve 20 h
U mě dobrý
ČR 2008, komedie, 102 min, od 
12 let, premiéra, 75 Kč - Pučí-
cí kapitalismus počátku 90. let 
zasáhne i do poklidných živo-
tů přátel scházejících se k mariá-
šovým sedánkám. Když se jeden 
z nich stane obětí falešných hrá-
čů, rozhodnou se mu ostatní po-
moci…

čt 12. 6. 18 hod., Divoká Bolívie: 
Cestovatel Karel Wolf nás povede 
z bolívijské Amazonie k chilským 
vrcholkům And. Diashow dopro-
vázená hudbou, vstupné 70 Kč
po 16. 6., 19 hod. Divadlo Járy 
Cimrmana – AFRIKA -   Češi 
mezi lidožravci. Poprvé v histo-
rii Divadla Járy Cimrmana vystu-
puje na jevišti i živé zvíře. Vstup-
né 190 a  180 Kč. Předprodej Inf. 
centrum, tel.: 566 650 254
po 23. 6., 16 hod,  Vztahy a pro-
sperita – manželé Navrátilovi. 
Intenzivní prožitkový seminář 
s dikšou. Vstupné 450 Kč

čt 12. 6.  -  Zájezd do Prahy – ná-
vštěva senátu a parlamentu (od-
jezd od KD v 6,30 hod) 
čt 26. 6. - Výlet vlakem na hrad 
Pernštejn, upřesnění při akcích 
Klubu v červnu.
po 30. 6.  -  Klobouková zahrad-
ní párty v zahrádce penzionu  Vr-
chovina, začátek v 16 hod., přijď-
te v dobré náladě a jakémkoliv 
klobouku, budeme soutěžit o ten 
nejhezčí. Program je místo tábo-
ráku na zakončení sezony.   

• Vincenc Vingler – Máme rádi 
zvířata (23. května – 28. září ) 
Sochy

Horácké sdružení
lidových řemesel kraje Vysočina

a Český svaz včelařů
ZO Nové Město na Moravě

Vás srdečně zvou
na předprázdninové

SETKÁNÍ
S LIDOVÝMI

ŘEMESLY
v pátek 13. 6.  (9 – 16 hod.)

v sobotu 14. 6.  (9 – 13 hod.)
před budovou Horáckého muzea

(za nepříznivého počasí
ve vestibulu muzea)

Setkání je spojeno s prodejem
řemeslných výrobků,

medu a medových produktů
od lidových řemeslníků:

D. Horká a L. Chroustová
(perníky a medové pečivo),

J. Vlk (dřevěné výrobky),
Mgr. M. Čigelská

(textil – tkaní na kolovratu), 
F. Lněnička (přírodniny),
B. Andrle (dřevořezba)

a novoměstských včelařů:
Figurky z včelího vosku,

přírodní medy, pastované medy, 
medovina, 

medové pivo, včelí produkty
(kosmetika) aj.

Horácké muzeum Vás zve: Jamboree 2007

Vítězství s postupem na M ČR! 

„Přijít a zvítězit“ se stává pravidlem u děvčat z Tanečního studia Evy  
Olejníkové. Na Oblastním přeboru ve Žďáře n/Sáz. opět zvítězila Pav-
lína Polnická a další 1. místo vybojovala Aneta Lopraisová! 2. místo 
získala Barbora Macháčková a 3. místo Veronika Lukešová. V nejstar-
ší a nejobtížnější kategorii obsadila pěknou 2. příčku Martina Pulgreto-
vá. Všech 5 děvčat si zároveň vybojovalo POSTUP na MISTROVSTVÍ 
ČESKÉ REPUBLIKY, které se uskuteční 8. června v Praze!             E.O.

(na starším snímku Aneta Lopraisová)

Výstava přibližuje světové setkání skautů v Anglii 2007 - jamboree se 
koná jednou za čtyři roky a vloni jím v anglickém hrabství Essex vyvr-
cholily oslavy stého výročí světového skautingu.  Mezi 40.000 účastníky 
21. světového jamboree bylo také 285 reprezentantů ČR. 

Prostřednictvím 30 barevných velkoformátových fotografií absol-
venta FAMU a fotografa českých i světových médií  Milana Jaro-
še a fotografa českého kontingentu Jana Bičovského nahlédnete do 
skautského života, jeho mezinárodního rozměru a neopakovatelné 
atmosféry tohoto setkání. K lepšímu  dokreslení celkového charakte-
ru jamboree jistě přispějí i další vystavené předměty – suvenýry,  pro-
pagační materiál atd.

Výstava potrvá do konce června a je otevřena od úterý do neděle 
v době od 9.00 do 16.00 hodin. 

NOVA CIVITAS
PÁTEK 27. 6. 2008,

VRATISLAVOVO NÁMĚSTÍ
09:00 - 17:00 ŘEMESLNÝ JARMARK
10:00 - 14:00 ZUŠ - vystoupení žáků hudebního oboru
14:00 - 15:30 HOTČEHÝ
 - pouliční divadlo na chůdách
16:00 - 17:30 PONOŽKY PANA SEMTAMŤUKA
 - berounské hudební uskupení
18:00 - 19:00 PETR KOLÁŘ
 - vystoupení známého zpěváka
19:30 - 22:00 ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA
 - bluegrassová skupina

Horácké muzeum a Horácká galerie Vám nabídnou vol-
ný vstup a Městská knihovna 30 minut volného vstupu 

na internet, a to i pro neregistrované návštěvníky.

Horácké muzeum: Předvádění lidových řemesel.

Akce se uskuteční za finanční podpory kraje Vysočina.

- změna programu vyhrazena -
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V minulém čísle Novoměstska v článku o případných odtazích vozi-
del na odstavnou plochu do Olešné byla uvedena mylná informace, že 
místem pro ukládání bude prostor bývalého autobazaru. Tato informa-
ce byla nepřesná v tom, že ke zmíněnému účelu bude používán soused-
ní pozemek s krytou halou jiného majitele (viz snímek). Za případné 
potíže, vzniklé vlivem nepřesné informace, se omlouváme jak majite-
li pozemku, tak i současnému nájemci.                 L. Smetana, odbor 

Upřesnění a omluva

Změny na úseku cestovních dokladů
100. Pokud si rodič vydání osvěd-
čení o státním občanství neza-
jistí prostřednictvím matričního 
úřadu dle místa trvalého pobytu, 
může tak učinit přímo u krajské-
ho úřadu, kde bývá při osobním 
podání žádosti zpravidla ihned 
osvědčení vydáváno. Jako pod-
klad pro vydání osvědčení bývá 
potřebný rodný list dítěte a odda-
cí list rodičů, popř. rodný list ro-
diče, který je českým státním ob-
čanem.

Přestože byly zrušeny kontro-
ly na hranicích mezi členy tzv. 
schengenského prostoru, trvá po-
vinnost občana prokázat v přípa-
dě potřeby svoji totožnost plat-
ným cestovním dokladem nebo 
v zemích Evropské unie platným 
občanským průkazem. V přípa-
dě dětí není bohužel jejich zápis 
v občanském průkazu rodiče do-
kladem o státní příslušnosti, resp. 
není zde uveden samostatný údaj 
o datu narození a pohlaví dítě-
te, přičemž rodné číslo není pro 
mnoho zemí dostatečně srozu-
mitelné.  Pro pobyt v zahraničí by 
proto měly být děti zapsány v ces-
tovním pasu rodiče nebo by měly 
mít vlastní cestovní doklad. 

Ministerstvo vnitra vydalo 
k cestování do zemí schengenské-
ho prostoru informativní brožu-
ru a leták „Cestujeme po Evropě“, 
které obsahují řadu dalších infor-
mací. V tištěné podobě jsou uve-
dené materiály k dispozici v bu-
dově městského úřadu na úseku 
cestovních dokladů.     

Podrobné informace jsou zve-
řejněny rovněž na internetových 
stránkách Ministerstva vnitra 
(www.mvcr.cz).

Ing. Jana Bartošová, 
odbor vnitřních věcí MěÚ

te do cestovního pasu rodiče je 
možný jen pro děti do 10 let věku. 
Správní poplatek za každý takový 
zápis je 50 Kč.

K vydání pasu s biometrický-
mi údaji není nutné dokládat fo-
tografii, neboť snímek je pořizo-
ván ve speciální kabince přímo 
na pracovišti městského úřadu. 
Žádost o vydání tohoto typu ces-
tovního pasu musí být podána 
u úřadu s rozšířenou působnos-
tí, v jehož obvodu je občan při-
hlášen k trvalému pobytu, popř. 
u zastupitelského úřadu v za-
hraničí. V místě podání žádos-
ti musí občan rovněž vydaný pas 
převzít, neboť zde musí potvrdit 
i správnost biometrických úda-
jů zpracovaných ve speciálním 
čipu. Občanům starším 15 let se 
vydává cestovní pas se strojově 
čitelnými údaji a s nosičem dat 
s biometrickými údaji  na dobou 
platnosti  10 let  a správní popla-
tek za jeho vydání je stanoven ve 
výši 600 Kč.

Pro vydání cestovního pasu s bi-
ometrickými údaji je zákonem 
stanovena lhůta 30 dnů, proto je 
třeba při plánování cest do za-
hraničí  s tímto obdobím počí-
tat. V kratší lhůtě jsou vydávány 
cestovní pasy bez  strojově čitel-
ných údajů a bez nosiče  dat s bi-
ometrickými údaji  a dobou plat-
nosti 6 měsíců, správní poplatek 
je však relativně vysoký – 1500 Kč 
pro osoby starší 15 let, u mladších 
osob 1000 Kč. 

Nezbytnou podmínkou pro vy-
dání prvního pasu pro dítě do 
15 let je dále povinnost předložit 
osvědčení o jeho státním občan-
ství. Toto vydává příslušný kraj-
ský úřad, a to ve lhůtě 30 dnů po 
uhrazení správního poplatku Kč 

S účinností od 25. dubna 2008 
jsou dětem do 5 let nově vydá-
vány cestovní pasy se strojově 
čitelnými údaji a s nosičem dat 
s biometrickými údaji  a dobou 
platnosti  5 let. Jde o podstatnou 
změnu, neboť dosud byly těm-
to dětem vydávány jen cestovní 
pasy bez strojově čitelných údajů 
a bez nosiče dat s biometrickými 
údaji  s platností 1 rok, což kom-
plikovalo cestování do některých 
zemí. Správní poplatek za vydání 
cestovního pasu s biometrickými 
údaji pro dítě do 15 let se nezmě-
nil a činí 100 Kč. Současně zůstá-
vá možnost cestování dětí ve věku 
do 15 let společně s rodičem, v je-
hož cestovním pasu bylo dítě již 
dříve zapsáno. Nový zápis dítě-

Gabriela Demeterová a soubor Collegium zahrají pro Klubíčko
přenášeny mexickou televizí po 

celé Latinské Americe.  V břez-

nu 2005 hrála na několika pres-

tižních koncertech se Sapporo 

Symphony Orchestra s dirigen-

tem Tadaaki Otakou v Japon-

sku.

Collegium Gabriely Demetero-

vé je všestranný komorní soubor. 

Jeho obsazení se mění podle po-

třeb repertoáru a programu. Tak 

může svým posluchačům nabíd-

nout i  speciální aranžmá virtuóz-

ních skladeb pro housle nebo vio-

lu, které jsou jinak uváděny pouze 

s velkým symfonickým orchest-

rem nebo naopak jen s klavírem

Na programu novoměstského 

koncertu budou výhradně sklad-

by Antonia Vivaldiho, italského 

barokního hudebního skladatele. 

Nebude chybět ani jeho nejzná-

mější dílo, soubor čtyř houslo-

vých koncertů, Čtvero ročních 

období, který patří k nejznáměj-

ším a nejpřehrávanějším barok-

ním skladbám vůbec. 

Výtěžek koncertu bude věno-

ván novoměstskému Domu dětí 

a mládeže Klubíčko, který z těch-

to prostředků vybaví svou táboro-

vou základnu v nedaleké Olešné. 

Koncert se koná v pátek 20. červ-

na 2008 od 19.30 v Evangelickém 

kostele v Novém Městě na Mora-

vě. Vstupenky jsou v předprode-

ji v Informačním centru na Vrati-

slavově náměstí.                 ddm

debut v Clowes Hall v americ-

kém Indianapolisu, kde vystu-

povala s jedním z nejvýznam-

nějších amerických komorních 

orchestrů The Indianapolis 

Chamber Orchestra pod taktov-

kou šéfdirigenta Kirka Trevora.  

Ve Spojených státech americ-

kých vystupovala též na pro-

slulém festivalu The Summer 

Music Festival v hlavním měs-

tě státu Missouri v Columbii. 

V září 2004 hrála s obrovským 

ohlasem Dvořákův houslový 

koncert v Mexico City s orches-

trem Orquesta Filarmónica de 

la UNAM pod taktovkou šéfdi-

rigenta Zuohuang Chena v sá-

le UNAM. Koncerty byly živě 

Gabriela Demeterová je před-

ní česká houslistka, violistka, só-

listka světových orchestrů, první 

česká finalistka a absolutní vítěz-

ka Mezinárodní houslové soutěže 

Yehudi Menuhina  v Anglii, člen-

ka umělecké rady Akademie mú-

zických umění v Praze.

Gabriela Demeterová koncer-

tuje v Evropě, USA, Jižní Ame-

rice i Japonsku. Spolupracuje 

s významnými tělesy a dirigen-

ty po celém světě.  K úspěš-

ným koncertům patří například 

Dvořákův houslový koncert 

s dirigentem Liborem Peškem 

v pražském Rudolfinu, na je-

hož základě získala exkluzivní 

smlouvu u Supraphonu, nebo 

Zastupitelstvo města 
zasedá

17. června
předpokládaný začátek

Hovorů s občany
v 15,30 hodin

(sledujte na plakátech)

Vydání příštího čísla 

Novoměstska 

lze očekávat v době mezi 

27. červnem a 4. červencem.

Dům dětí a mládeže
Klubíčko

Nové Město na Moravě
přijme pedagoga pro volný čas. 

Bližší informace
na www.klubicko.eu



Barevné Novoměstsko
Vážení čtenáři, držíte v rukách zpravodaj Novoměstsko obohacený 

o barvy. O změně a barevném oživení  zpravodaje začala redakční rada 
Novoměstska uvažovat již v loňském roce. Původní představy se týka-
ly pouze jedné barvy, která by jen barevnými titulky zvýraznila titulní 
a poslední stranu. 

Později však vydavatel, tedy rada města, dle předložených návrhů roz-
hodl o plné barevnosti zmíněných dvou stran. Vydavatel rovněž přijal do-
poručení střídat základní barvu titulní strany. Léto sice ještě nezačalo, ale 
my napoprvé začínáme již s letní barvou medu a obilí. Děkujeme při této 
příležitosti akademickému malíři Jiřímu Štouračovi, který ve spoluprá-
ci se Zbyňkem Čechem, výtvarníkem Novoměstských kulturních zaříze-
ní, zdarma připravil základní grafický návrh nového vzhledu titulní strany 
zpravodaje.                 redakční rada zpravodaje Novoměstsko

Kácení dřevin rostoucích mimo les
Na pozemcích ve vlastnictví 

města Nového Města na Moravě 
na veřejně přístupných plochách 
došlo v období vegetačního kli-
du ke kácení dřevin rostoucích 
mimo les. Jednalo se o vzrostlé 
dřeviny ve veřejné zeleni, které 
byly káceny na základě požadav-
ků obyvatel, kteří byli nějakým 
způsobem dřevinami dotčeni. 
Dalším důvodem byl zdravot-
ní stav dřevin, výchovné probír-
ky porostů nebo existence dřevin 
v ochranném pásmu inženýr-
ských sítí. Kácení probíhá plá-
novitě v návaznosti na rozpočet 
města. Jednotlivé lokality měs-
ta jsou zmapovány, jsou vytipo-
vány stromy, které nejsou z hle-
diska dlouhodobé perspektivy 
nebo zdravotního stavu vhodné 
pro další zachování. Tyto již byly 
nebo v budoucnu budou odstra-
něny, následně je prováděna ná-
hradní  výsadba. Záměrem toho-
to postupu je vyřešení dotčené  
lokality tak, aby byla vyřešena na 
dobu 10 – 20 let takovým způso-
bem, aby se do ní po tuto dobu 
nemuselo zasahovat, pouze v pří-
padě kalamit, havárií a jiných ne-
předvídaných okolností.

Kácení dřevin rostoucích mimo 
les se řídí ustanoveními zákona č. 
114/ 1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny. To znamená, že o veš-
keré kácení, které město Nové 
Město na Moravě v rámci údrž-
by veřejné zeleně provádělo, bylo 
v souladu s výše uvedeným záko-
nem požádáno a bylo na ně vy-
dáno povolení orgánem ochrany 
přírody a krajiny.  Stromy před-
stavují jedinečný krajinotvorný 
prvek a nedílnou součást životní-
ho prostředí našich měst  a obcí. 
Jejich existence a zdravotní stav 
jsou přímo závislé na naší ochra-
ně a vůli k jejich zachování. Sou-
částí údržby zeleně je i provádění 
dosadeb, probírek porostů v rám-
ci výchovných zásahů, odstraňo-
vání náletů, ochrana proti cho-
robám a škůdcům, odstraňování 
škod na zeleni a další práce pod-
le stavu zeleně, udržování a zajiš-
ťování čistoty a pořádku.

V Novém Městě na Moravě byla 
realizována výchovná probírka 
porostu v lokalitách Bělisko, Bet-
lém, okolí přístupové komunika-
ce k nebeským rybníkům, hájek 
u vlakové zastávky  a Obora, na 
ulici Hájkova byly dřeviny káceny 

z důvodu ochranného pásma inže-
nýrských sítí a jejich stavu, někte-
ré dřeviny v těchto lokalitách byly 
i v havarijním stavu. Prosvětlení 
porostu bylo realizováno na uli-
cích Purkyňova, Budovatelů. Dále 
byly káceny dřeviny na ulicích 
Luční, Brněnská, pod skatepar-
kem, hráz Cihelského rybníka, uli-
ce Dukelská – v těchto případech 
se jednalo o havarijní dřeviny, pře-
stárlé nebo poškozené, které ohro-
žovaly bezpečnost provozu.

V některých místních částech  
byly káceny dřeviny jednak z dů-
vodu jejich havarijního stavu, 
z důvodu existence inženýrských 

sítí a narušení jejich ochranného 
pásma, bezpečného provozu na 
dětském hřišti, velkého  poškození 
dřevin (např. proschlé koruny).

V pondělí 26. května byla kácena 
borovice vejmutovka na ulici Tyršova
před červeným věžovým domem. 
Hlavním důvodem kácení v období 
vegetace bylo zjištění napadení této 
dřeviny rzí vejmutovkovou, a to ve 
velkém rozsahu. V jejím okolí jsou 
napadeny další dvě borovice, kte-
ré se snad podaří vzhledem k ma-
lému rozsahu choroby a ošetřením 
zachránit.

Marcela Kratochvílová, 
odbor ISM

Mamografické pracoviště novoměstské nemocnice
Mamografický screening je od 

svého vzniku v září 2002 nej-
konzistentnější onkologický pre-
ventivní program. Je přísně sle-
dován, zjišťuje se, zda přináší 
očekávané výsledky, je porovná-
ván s evropskými doporučeními. 
Screeningové vyšetření je hraze-
né ze zdravotního pojištění v pří-
padě splnění čtyř předpokladů – 
žena ve věku 45 – 69 let, nemá 
klinické příznaky nádoru prsu 
(hmatná bulka), od posledního 
obdobného vyšetření hrazené-
ho pojišťovnou uběhly minimál-
ně dva roky, žena má žádanku 
vypsanou od svého gynekologa 

Z historie novoměstskémo mamografického pracoviště

1996 – první mamograf se stereotaktickou jednotkou k naměření ne-
hmatných bází; pořizovací cena byla 4 mil. Kč, na jeho poříze-
ní se konaly sbírky, města přispívala dle počtu svých obyvatel 
částkou 10 Kč/občan

2000 – samostatné pracoviště radiologického oddělení
2002 – akreditováno k mamografickému screeningu mezi prvními 

pracovišti v ČR
2007 – zakoupen současný mamograf, cena 7 mil. Kč, zakoupen ze 

státních financi
2008 – stavební rekonstrukce pracoviště

Na snímcích – mamograf Diamond a kontrola digitálních snímků lékařem.

nebo praktického lékaře. Z čistě 
zdravotního hlediska je vhodné 
doporučit ženám mamografické 
preventivní vyšetření od 40 let 
věku bez omezení horní hranicí 
a v období 45 – 55 let vyšetření 
zintenzivnit jednou ročně. Tato 
vyšetření rozšiřující péči patří již 
do pacientem hrazené péče (v N.
Městě 669 Kč).

Mamografie používá k pro-
svícení prsu rentgenové záření, 
které má svoje nežádoucí účin-
ky. Všechna mamografická pra-
coviště jsou proto speciálně vy-
bavena s cílem co největšího 
snížení dávky použitého rtg zá-

ření. Moderní mamografy tak na 
všechny čtyři projekce používa-
jí velmi malou dávku, která od-
povídá dávce získané RTG vyšet-
řením jednoho zubu u zubaře či 
dávce získané jednodenním in-
tenzivním sluněním.

V roce 2007 vyšetřilo novo-
městské pracoviště 8500 žen. 
U pěti žen z tisíce byl diagnos-
tikován nález. Pracoviště je vel-
mi vytížené, jedná se o desít-
ky vyšetření denně, násobená 
navíc dvojím čtením snímků. 
MUDr. Hladká dodala, že per-
sonál je navíc připraven řešit 
v případě potřeby  nárůst žá-
dostí o vyšetření další pracovní 
směnou. A nárůst se dá před-
pokládat, neboť generace žen, 
které se v současné době dostá-

vají do věku vhodného k vyšet-
ření, je zodpovědnější a o své 
zdraví více dbá.

E. Jašková 
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Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2007 schválen
Zastupitelstvo města na svém zase-

dání dne 22. 4. 2008 schválilo závě-
rečný účet hospodaření města za rok 
2007, jehož součástí byly i výsledky 
hospodaření  příspěvkových organi-
zací města. Hospodaření města pro-
bíhalo v souladu s rozpočtem, který 
byl v průběhu roku několikrát ak-
tualizován, a to jak v příjmové, tak 
i výdajové části. I přes provedená 
rozpočtová opatření bylo hospoda-
ření města v daném roce schodko-
vé, výše schodku představovala ob-
jem ve výši 12 721,4 tis. Kč. Tento 
schodek byl v plné výši kryt z vlast-
ních zdrojů města, to znamená, že 
ani v roce 2007 město nemuselo při-
stoupit k přijetí úvěru či půjčky.  

Město Nové Město na Moravě 
nechalo, tak jak mu ukládá zákon 
č. 128/2000 Sb. o obcích v plat-
ném znění,  své hospodaření pře-
zkoumat auditorskou společnos-
tí HB AUDITING s.r.o. Žďár nad 
Sázavou, která následně vydala 
městu zprávu o přezkumu hospo-
daření, ve které bylo konstatová-
no, že v hospodaření nebyly zjiš-
těny chyby a nedostatky. 

V uvedené tabulce je uvedeno 
hospodaření města v číselném 
vyjádření, kde je uvedeno, jaké 
mělo město v daném roce dru-
hy příjmů a jaké provozní výdaje 
měla jednotlivá odvětví. Součás-
tí výdajové části tabulky jsou po-
skytnuté provozní příspěvky pří-
spěvkovým organizacím, u nichž 
je město zřizovatelem. 

Na investiční záměry město vy-
naložilo celkem 54 496,3 tis. Kč, 
z toho do místních částí 2 338,9 
tis. Kč. Mezi objemově největší 
akce patřily:
- Brožkův kopec – ul. Polní, infra 

pro RD ve výši 9 834,1 tis. Kč
- Nečasova ul. – rekonstrukce/

kruhák – Palackého nám. ve 
výši 2 301,3 tis. Kč

- Makovského ul. – rekonstrukce 
ve výši 11 253,7 tis.Kč

- DYJE II. – kanalizace ve výši 
1 265 tis. Kč

- Drobného ul. – parkovací místa 
ve výši 2 299,4 tis. Kč

- NSB – revitalizace byt. domu 
č.p. 731 – zateplení ve výši 
6 387,9 tis. Kč

- Regecentrum - projekt. doku-
mentace ve výši 4 570,2 tis. Kč

- generel odvodnění města ve výši 
2 017,1 tis. Kč

- TJ Nové Město – reko atletické-
ho stadionu – investiční příspě-
vek ve výši 2 000 tis. Kč.
Ostatní investiční akce směřo-

valy zejména do odvětví doprava, 
školství, kultura, životní prostře-
dí, bytové hospodářství a tělový-
chova a sport.       finanční odbor
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Nový umělý povrch na stadionu 
hostil první závodníky

V sobotu 24. května se na no-
voměstském atletickém stadionu 
konala malá slavnost. Na nové at-
letické dráze s umělým povrchem 
se přestřihla páska a stadion byl 
po rekonstrukci znovu uveden do 
provozu.   

Z výsledků zahajovacích závodů 
připravených TJ N. Město, oddíl at-
letiky: 800m ženy - 1. Lucie Sáro-
vá 1988  NMMOR 2:12,8; 2. Mar-
kéta Krejčí 1989 HVPCE 2:16,9; 3. 
Radka Janoušová 1992 NMMOR 
2:17,7; 4. Lucie Maršánová 1990 

NMMOR 2:25,6 ; 5. Tereza Koší-
ková 1993 BATNM 2:46,4; 6. Len-
ka Novotná 1992 BATNM 2:56,3; 
1500m muži - 1. Lukáš Kourek 
1988 NMMOR 3:56,5; 2. Filip Ja-
lový 1990 SOKOP 3:56,9 3. Ka-
mil Krbek  1990 BATNM 4:05,3; 
4. Petr Vitner 1990 NMMOR 
4:10,4; 5. Petr Hubáček 1978 
NMMOR 4:11,8  6. Martin Zach 
1985 NMMOR 4:13,4; 7. Petr Zi-
mola 1990 NMMOR 4:27,0

 Petr Hubáček st. 
hlavní rozhodčí

Jarní závod
Osmnáct závodnic z oddílu mo-

derní gymnastiky TJ a ZŠ L. Če-
cha Nové Město  na Mor. repre-
zentovalo náš oddíl 9. května na 
Jarním závodě ve Žďáru n. S. Děv-
čata vybojovala 7 medailí, z to-
ho 2 nejcennější Veronika Trödle-
rová  a Patricie Šaclová. Stříbrné 
medaile přivezly Monika Chalu-
pová, Tereza Havelková a Kris-
týna Pejchalová a bronz Gabriela 
Pejchalová a Lucie Prokopová.

Výsledky: 0. kat. MŠ ( roč. 2002) 
– 1. Trödlerová V., 4.-5. Dítětová 
N. a  Zavadilová D., 6. Chrousto-
vá M., 0. kat. (roč. 2001) – 1. Ša-
clová P., 7. Pechová M.,  1. kat.

A (roč.2000, 99) 2. Chalupová M., 
3. Pejchalová G., 6. Sobotková L., 
1. kat. B (roč. 2000, 99) 2. Havel-
ková T., 3. Prokopová L., 4. Rau-
sová S., 5. Atanasiadu N., 6. Hor-
váthová D., 3.kat. (roč. 1996, 95) 
2. Pejchalová K., 7. Svobodová K.,  
4.kat. (roč. 1994 a st.) 6. Bednářo-
vá V., 7. Pechová V. 

V září 2008 připravujeme nábor 
pohybově nadaných děvčat  roč. na-
rození 2003 – 2001 do oddílu MG. 
Bližší informace budou zveřejněny 
prostřednictvím Novoměstska, na 
www. stránkách našeho oddílu a ve 
vývěsce ZŠ L. Čecha.

    Lenka Zdražilová, oddíl MG

Informace tělovýchovné jednoty
Tělovýchovná jednota Nové 

Město na Moravě (dále jen TJ) má 
v současné době téměř 600 členů 
a je dlouhodobě největším občan-
ským sdružením ve městě. Ke své 
činnosti v rámci 14 druhů spor-
tu využívá, kromě školních tělo-
cvičen, hlavně následující vlastní 
sportovní zařízení:
1. atletický stadion – po dlouhých 

letech marné snahy o získání fi-
nančních prostředků na moder-
nizaci se podařilo zajistit finance 
v potřebné výši 10 mil. Kč v ro-
ce 2007 (7,0 mil. z ministerstva 
školství, 2,0 mil z prostředků 
města a 1,0 mil. z jiných zdro-
jů). Odměnou za snahu a trpě-
livost TJ je kvalitní, moderní 
i na pohled pěkná dráha včet-
ně rozběžišť a sektorů pro jed-
notlivé atletické discipliny, kte-
rá byla slavnostně uvedena do 
provozu dne 24. května 2008. 
Umělý povrch tvoří  dvě vrstvy 
polyuretanového výrobku Poly-
tan, který splňuje všechna krite-
ria sportovní, hygienická i bez-
pečnostní. Je zcela zřejmé, že 
této kvalitě neodpovídá ostat-
ní vybavení stadionu (nedokon-

čená oprava stupňů pro diváky, 
chybějící zastřešení alespoň čás-
ti těchto stupňů, léty opotřebe-
ná a poškozená fasáda šaten – 
buněk, nátěr oplocení apod.). 
TJ se snaží postupně jednotlivé 
závady odstraňovat, z vlastních 
finančních prostředků to však 
jde velmi pomalu. Stadion je 
přitom využíván hlavně dětmi 
a mládeží z novoměstských škol 
(při příznivém počasí se na sta-
dionu vystřídá denně 200 – 500 
školáků), atletický oddíl TJ vyu-
žívá stadion 3x týdně po 2 hod. 
Z vyjádření pamětníků vyplý-
vá, že původní škvárová dráha 
byla budována s největší prav-
děpodobností v roce 1947. Vět-
ší příspěvek města byl poskyt-
nut až v roce 2007. Domníváme 
se, že tedy nejsou opodstatně-
né připomínky, že mohlo měs-
to využít 2 miliony lépe. Jak je 
patrno, stadion slouží převáž-
ně dětem a mládeži, a to hlavně 
z Nového Města a blízkého oko-
lí. Provoz opraveného stadionu 
vyžaduje i přísné dodržování 
provozního řádu. Stadion slou-
ží pouze k provozování atle-

tických disciplin, používat lze 
pouze atletické nářadí a náči-
ní. Na nový povrch dráhy a sek-
torů není možno vjíždět s žád-
ným dopravním prostředkem 
či podobným zařízením, pla-
tí zákaz vstupu se psy a zákaz 
konzumace nápojů na umělém 
povrchu.

2. fotbalový stadion – je ve vlast-
nictví TJ, využívá jej však SFK 
Vrchovina na základě smlouvy. 
Pohledem na stadion je vidět, 
že SFK o něj pečuje výborně. 
Jedinou nevýhodou fotbalo-
vého stánku je chybějící dru-
há (náhradní) plocha. Z tohoto 
důvodu a po vzájemné dohodě 
TJ a SFK Vrchovina došlo k do-
hodě s městem o uvolnění stá-
vajícího fotbalového stadionu 
pro plánovanou stavbu rege-
neračního centra. Podmínkou 
pro uvolnění je, že město  vy-
buduje nové hřiště vč. ostatní-
ho zařízení stadionu  ve stejné 
kvalitě a navíc poskytne poze-
mek pro druhou hrací plochu. 
Bez splnění této podmínky ne-
bude stávající hřiště v žádném 
případě uvolněno.

3. kurty – v areálu atletického 
stadionu se dále nacházejí 3 te-
nisové a 1 volejbalový (nohej-
balový) kurt. Tato sportoviště 
udržují perfektně členové pří-
slušných oddílů ve svém vol-
ném času.

4. kuželna – nachází se vedle te-
nisových kurtů a zásluhou čle-
nů kuželkářského oddílu je 
rovněž udržována ve velmi 
dobrém stavu.

5. Turistická chata Studnice – 
provoz zajišťují již od roku 
2003 nájemci. V roce 2007 do-
šlo k výměně nájemce a k pod-
statnému zlepšení poskytova-
ných služeb. Byla obnovena 
dříve velmi oblíbená vinárna, 
zprovozněna malá posilovna, 

zlepšeno vybavení pokojů, pro-
vedena rekonstrukce kuchy-
ně, vylepšeno bylo i venkov-
ní vybavení a prostředí u chaty. 
Jsou pořádány netradiční akce, 
např. ples, velikonoční pobyt, 
Májová veselice apod. Znovu je 
možno pořádat na Studnicích 
svatby, oslavy, různá zasedání 
apod. Vzhledem k závadám na 
budově, které jsou ve velké vět-
šině způsobeny dlouhodobým 
používáním a nedokonalými 
materiály dostupnými v době 
výstavby, jsou nezanedbatelné 
finanční prostředky vkládány 
TJ i do tohoto zařízení. 

Všechny tyto informace uvá-
díme proto, že chceme ukázat 
co největšímu počtu spoluobča-
nů, jak je těžké „jenom“ udržo-
vat (bez výrazného vylepšování) 
v provozuschopném stavu všech-
na sportovní zařízení. Uvádíme to 
v souvislosti s negativními zkuše-
nostmi z nedávné doby, kdy bylo 
zničeno oplocení víceúčelové-
ho hřiště s asfaltovým povrchem, 
poničená ochranná síť pro hody, 
rozřezány pytle s materiálem pro 
umělý povrch atletické dráhy, kte-
ré byly uloženy přes zimu v areálu 
TJ, dokonce byl úmyslně vyříznut 
kus podkladní vrstvy umělého 
povrchu.  Bohužel je oblíbenou 
činností některých občanů naše-
ho města i venčení psů, či odha-
zování různých odpadů a odpad-
ků v celém areálu TJ.

Věříme, že se nám podaří všech-
na zařízení, která vybudovali za 
stejně obtížných podmínek naši 
předchůdci, udržet v dobrém sta-
vu a případně je ještě vylepšovat. 
Chceme tím přispět i k tomu, že 
hlavně mládež najde cestu ke sku-
tečnému sportu a nebude svoje fy-
zické předpoklady využívat pouze 
k „likvidačním“ činnostem.

výbor TJ
Nové Město na Moravě

TJ Pohledec lyžařský oddíl děkuje Ing. Světlaně Janouškové za vyřízení 
grantu z Fondu Vysočiny na nákup sněžného skútru. Dále lyžařský oddíl 
děkuje všem soukromým osobám, které finančně přispěly  na doplacení 
celkové částky při nákupu skútru.                          děkují lyžaři z Pohledce 
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NONSTOP
TAXI

723088 915,

607  927 698,  723 925 389

AUTOŠKOLA   ČERNÝ
Horní 30, 591 01 Žďár nad Sázavou,
                  tel. 566 622 811, 602 755 196,
                                 autoskola@jihlavsko.com

zahajuje kurzy k získání řidičského oprávnění 
pro skupiny A, B, T, C, E, D   

KDYŽ ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ NA MOTOCYKL,
TAK POUZE U NÁS!!!

 -  JAWA 125, JAWA 250, NOVÝ MOTOCYKL KAWASAKI ER 5
 -  VĚRNOSTNÍ SLEVA !!!
Žďár nad Sázavou, hotel FIT   v 15,00 hod.
19. června 2008 – prázdninový kurz

Nové Město na Mor., CK Hejkal Tour,
Vratislavovo nám. 116  v 15,00 hod.
24. června 2008 – prázdninový kurz

Svratka, základní škola
27. června   v 16.00 hod. 

Další služby: počítačová učebna, škola smyku, jízda Brnem, Jihlavou, 
možnost splátek

Cestovní kancelář HEJKAL Tour,
Vratislavovo nám.116, Nové Město na Moravě, tel. 566 618 823

18.-21. června 2008 – 3 noci - Slovensko, Veľký Meder – termální kou-
paliště:  cena 2490 Kč - doprava autobusem, ubytování, polopenze

1. – 3. srpna 2008 – Itálie, Bibione – 12 hod. koupání a opalování
cena 1190 Kč

Autoškola
Josef Kadlec

zahajuje
13. a 17. června
v 15 hod. v KD 

prázdninový kurz
k získání

řidičského oprávnění
tel. 604 384 736

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ PÁROU
UŠITÍ PROŠÍVANÝCH 

DEK A POLŠTÁŘŮ
VELKÝ VÝBĚR

SYPKOVIN

LŮŽKOVINY
PRO ALERGIKY

příjem a výdej zakázek

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

OBUV SLÁMOVI

Komenského nám. 135
(u obch. Albert)

721 277 347

po – pá 8,30 – 17 h

www.luzkoviny-burdova.blog.cz

INZERCE
• Nabízím pronájem gará-
že, k celoročnímu užívání, tel. 
728 440 384 (po 17. hod.)
• Vyměním družst. byt 3+1 
v NM za 2+kk nebo 2+0, přízemí 
nebo výtah, tel. 566 615 197
• Prodám zahradu v NM, lokali-
ta Svárov, tel. 603 949 106
• Prodám starší kombinovaný spo-
rák MORA 2170, el. zapalování ho-
řáků, horkovzdušná trouba, velmi 
pěkný. tel. 566 615 316, 723 473 138
• Prodám starší odsavač par zn. 
Whirpool ve velmi dobrém stavu. 
tel. 566 615 316, 723 473 138
• Prodám levně patrovou postel 
i s matracemi. Používanou asi 1 rok. 
V dobrém stavu. tel. 728 186 806

• Pronajmu byt 2+1 v NM, tel. 
737 350 609
• Daruji lednici MINSK z mrazá-
kem. lednice – objem 190 l, mrazák 
47 l,tel. 566 615 316, 723 473 138
• Prodám levně zachovalá kach-
lová akumulační kamna, vhodná 
na chatu, chalupu. tel. 603 320 066

Stomatologická pohotovostní služba
Ošetření je poskytováno v době 9 – 12 hod.

14. 6. MUDr. Kašparová, Nová Říše, 15. 6. MUDr. Blaháková, NM, 21. 6. 

MUDr. Kreislerová, Bezručova ul., ZR, 22. 6. MUDr. Kreisler, Bezručova 

ul. ZR,  28. 6. MUDr. Borek, Bystřice n.P., 29. 6. MUDr. Chromá, Křiža-

nov. Aktuální změny je možno najít na internetových stránkách novo-

městské nemocnice (www.nnm.cz)

NEJ-rychlejší nebankovní Půjčky a Hypotéky
Pro každého i pro důchodce a ženy na MD!
Nejnižší úrok v ČR, vyhodnocení zdarma

T: +420 721 606 487

Dne 13. září 2008 proběhne SRAZ SPOLUŽÁKŮ 8. A
po 20 letech a I. ZŠ (1973/74), třídní učitelky J. Kozárové.

Bližší informace tel. 603 352 707 (Iva Dostálová roz. Chlubnová). 
Účast potvrďte: p.dostalovi@seznam.cz

Táboření s GOHIRALEM
Otázka č. 2: Který přírodní materiál nám pomůže rozdělat 

oheň,  i když počasí nepřeje?
Otázka č. 3 Nakresli topografickou značku „Zřícenina“.

Dopravní omezení po dobu konání mistrovství Evropy Masters
v silniční cyklistice (26.-29. června 2008)

Zmíněné cyklistické závody se 
dotknou dopravy na Žďársku. 
Dne 26. 6. se pojede časovka ko-
lem Nového Veselí. Ve dnech 27. 
až 29. 6. bude  v době od 9,30 
do 13,30 hodin omezena dopra-
va mezi N. Městem a Žďárem n. 

S. Po tyto dny se pojedou závody 
jednotlivců na trase: Žďár nad Sá-
zavou, ul. Studentská, ul. Vysoc-
ká, Vysoké, Počítky, Sklené, Tři 
Studně, Vlachovice, Nové Město 
na Moravě, Radňovice, Žďár nad 
Sázavou, ul. Novoměstská.

Veřejná doprava po směru jíz-
dy závodníků tzn. Žďár n. S. - Tři 
Studně - Nové Město - Žďár  bude 
neomezena. Veřejná doprava pro-
ti směru jízdy závodníků nebude 
možná!

Objízdná trasa pro směr ze Žďá-
ru nad Sázavou do Nového Města 
na Moravě povede: Žďár nad Sá-
zavou, Mělkovice, Veselíčko, Slav-
kovice, Nové Město na Moravě.
dle informací pořadatele závodu 
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VZORKOVÁ PRODEJNA
KRUCEMBURK
tel. 569 698 705
Otevřeno: PO - ST 9.00 - 16.00
 ČT - PÁ 9.00 - 18.00
 SO 8.00 - 11.00

95 % zboží k okamžitému odběru!!!

www.montero.cz

NOVĚ – matracové studio!!!

široký sortiment
nábytku – masiv
dýha, lamino

dětské a obývací 
pokoje, ložnice,
domácí pracovny

kompletní 
servis služeb – 
doprava a montáž

55 let tradice výroby nábytku

Dodavatel vstupních dveří, požárních uzávěr
a zámečnických konstrukcí

přijme zámečníky i na ŽL
Nabízíme: zajímavou práci
 závodní stravování
 příjemné pracovní prostředí 
 nadstandardní výdělek
Požadujeme: ochotu pracovat

Provozovna: Maršovice 57, 592 31 Nové Město na Mor.
VOLEJTE: 777 66 55 42     MAILUJTE: info@pmetal.cz

ČERPACÍ STANICE MARŠOVICE
prodej nafty, benzínu, speciálu

Otevřeno: PO – PÁ    6.00 – 18.00 hod.
                    SO – NE    8.00 – 15.00 hod.

- záruka kvality
- možno tankovat na faktury
- pro stálé zákazníky SLEVA 0,50Kč/1litr
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Dny dětíDny dětí
30. 5. - 1. 6. 2008

Letošní oslava Dne dětí se v No-
vém Městě na Moravě protáh-
la do celovíkendové zábavy, her, 
sportování i samostatného tvoře-
ní. Na celé tři dny připravili skau-
ti, Klubíčko, ZUŠ, fotbalisti, hasi-
či a další pestrou nabídku aktivit 
i podívané pro nejmenší i větší 
děti. Stačilo si vybrat.

foto:  Martin Drápalík,
Miloš Neuman


