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Rekonstrukce Nečasovy ulice začne koncem července
Přibližně měsíc zbývá do zaháje-

ní rozsáhlé rekonstrukce Nečaso-
vy ulice. Během necelých tří mě-
síců, tedy do začátku října, zde 
proběhne řada zásadních staveb-
ních úprav.

Investiční akci společně připra-
vily město N. Město na Moravě 
a Svazek vodovodů a kanalizací 
Žďársko. Celkové náklady jsou od-
hadovány na 15 mil. Kč. Ve výbě-
rovém řízení byla jako zhotovitel 
vybrána firma JCZ s.r.o.

Pod investorstvím Svazku bude 
na Nečasově ulici rekonstruován 
vodovodní a kanalizační řad.

Město zajistí položení plyno-
vodního řadu, elektrické rozvo-

Průjezdný bude rovněž kruhový 
objezd. 

Rekonstrukce Nečasovy ulice 
přispěje i k bezpečnému průcho-
du chodců z centra do části měs-
ta za sílnicí I/19. V loňském roce 
byla při výstavbě kruhového ob-
jezdu vyřešena část této cesty - 
přes kruhový objezd až po lávku 
přes Bezděčku. Nyní bude na láv-
ku navazovat nový  a širší chod-
ník až do centra města.

Není vyloučeno, že část nákladů 
na výstavbu chodníku pokryje do-
tace Státního fondu dopravní infra-
struktury. Žádost o dotaci byla řád-
ně podána.        informace poskytl

Miloš Hemza, odbor ISM

dy pro veřejné osvětlení i jeho 
rozmístění a konečně i povrcho-
vé úpravy komunikace a chod-
níků.  Se společností Telefónica 
O2 bude koordinována poklád-
ka  telekomunikačních rozvodů. 
Upraven bude i parčík v oko-
lí kašny na Palackého náměstí, 
a to jak veřejná zeleň, tak chod-
níky.

Stavba se nepříjemně dotkne mo-
toristů, po celou dobu rekonstruk-
ce bude Nečasova ulice pro dopra-
vu uzavřena. Objízdné trasy určí 
dopravní značení. Průjezdná zů-
stane část křižovatky na Palacké-
ho náměstí, a to část mezi Vratisla-
vovým náměstím a ulicí Žďárskou. 

Krátce
� Rada města Nového Města na 
Moravě na základě doporučení 
konkurzní komise jmenovala  do 
funkce ředitelky Základní umělec-
ké školy J. Štursy Nové Město na 
Moravě, příspěvkové organizace 
Evu Mošnerovou, s účinností od 1. 
července 2008.
� Rada města schválila použití vý-
těžku z provozování výherních 
hracích přístrojů v částce 668.019, 
Kč do oblasti tělovýchovné a zá-
jmové činnosti - adaptace MŠ 
Olešná pro potřeby DDM (táboro-
vá základna).
� Vydláždění parku na Vratislavo-
vě náměstí je jednou z nejpravdě-
podobnějších akcí zařazených do 
investičního plánu roku 2009.

Letos ještě jako hosté v rakouském Neustadtl an der Donau, 
v roce 2010 už  hostitelé tří desítek Nových Měst Evropy

Ve dnech 30. května až  1. červ-
na  se v rakouském městečku Ne-
ustadtl an der Donau konalo již 
30. setkání Nových Měst Evropy. 
Zástupci Nového Města na Mora-
vě se těchto setkání pravidelně zú-
častňují, a to v počtu spíše symbo-
lickém. Letos však do malebného 
rakouského městečka vyrazila de-
legace opravdu početná.

Starostku a místostarostu měs-
ta doprovázela téměř dvacítka pra-
covníků městského úřadu, kultur-
ních organizací, spolků, sdružení. 
Nechyběli ani občané Nového Měs-
ta na Moravě, kteří využili zveřej-
něnou nabídku a k delegaci se při-
pojili jako turisté. A ke zpestření 
kulturního programu pozvali ra-
kouští pořadatelé i Veselou sedmu 
Jana Sedlaříka. 

Podrobnější informace o 30. se-
tkání Nových Měst Evropy poskytla 
starostka města Zdeňka Marková:

Co si pod pojmem „Sdružení 
Nových Měst Evropy“ můžeme 
představit?

Ve sdružení jsou aktivně za-
pojena města německá, rakous-
ká, polská, maďarská, sloven-
ské Nové Mesto nad Váhom a tři 
města ČR. Nové Město nad Metu-

jí, Nové Město pod Smrkem a No-
vé Město na Moravě. Celkem 36 
starostů měst se se svými delega-
cemi každoročně setká vždy v ji-
ném místě. Tato setkání se stávají 

velkým svátkem a velkou slavnos-
tí.  Tři dny jsou naplněny hudbou, 
místními zajímavostmi, tradice-
mi a ukázkami života hostitelské-
ho města.  Každé Nové Město se 

v tom okamžiku zvětší  minimál-
ně o 1000 obyvatel. Mnozí z nich 
se pak opakovaně vrací na místa, 
která se jim líbí. 

(pokračování na str. 4)
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Narození

Úmrtí

Jubilanti

Sňatky

Z významných

výročí
24. 6. 1968  zemřel v N. Městě Jo-
sef Fiala (středoškolský profesor, 
historik, autor prací z historie regi-
onu,  40. výročí úmrtí, narozen 7. 
1. 1891 v N. Městě)
5. 7. 1888 se v Radňovicích na-
rodil František Mikeš (ředitel 
Hospodářského družstva, staros-
ta Radňovic, odbojový pracovník,  
120. výročí narození, popraven 9. 
6. 1942 v Brně)
6. 7. 1898 se v N. Městě narodil  
Metoděj Čejka (přednosta berního 
úřadu, funkcionář TJ Sokol, před-
seda Sportovního klubu, odbojo-
vý pracovník, 110. výročí narození, 
popraven 17. 6. 1942 v Brně) 
8. 7. 1913 se narodil  Rudolf Sva-
čina (ředitel gymnázia v N. Městě,  
95. výročí narození, zemřel 31. 5. 
1976 v N. Městě)
12. 7. 1868 se v N. Městě naro-
dil Jan Šír (malíř, učitel kreslení,  
140. výročí narození,  zemřel 28. 2. 
1928 v Pardubicích)

 30. 5. Marie Jebavá (1934)

 5. 7. Bohumila Novotná 86 let

 5. 7. Ing. Kvido Paleček 75 let

 15. 7. Vlasta Rousková 87 let

 15. 7. Jaroslav Havlík 85 let

 25. 7. Stanislav Ptáček 86 let

 26. 7. Marie Ludvíková 75 let

 28. 7. Božena Ulbrichová 75 let

Všem jubilantům blahopřejeme!

7.  června 
Martina Slámová

David Kamp

Zdeňka Tenglová
Tomáš Procházka

Jitka Mazánková
Jan Filip

Alena Kerelová
Ivo Fafílek

13. června
Hana Lišková
Zdeněk Brůna

14. června
Eliška Bukáčková

Zdeněk Krejčí

 13. 5. Hubert Menšík

 13. 5. Miriam Miková

 20. 5. Nela Čírtková

 20. 5. Jan Tomaškin

 26. 5. Jan Šemrinec

 27. 5. Lucie Čejková

 7. 6. Adam Kopřiva

 9. 6. Tereza Kovaříková

 10. 6. Nikol Špinarová

 10. 6. Marek Špinar

Upozorňujeme návštěvníky Městské knihovny
na prázdninovou změnu půjčovní doby
30. 6. 2008 – 13. 7. 2008 – zavřeno - dovolená

provoz knihovny (Internetu) od 14. 7. do 30. 8. 2008 včetně
pondělí  zavřeno
úterý  zavřeno
středa 9.00-11.00  12.30-18.00
čtvrtek  zavřeno
pátek 9.00-11.00  12.30-17.00
sobota  zavřeno

Horácká galerie

Klub seniorů
po 30. 6.  -  Klobouková zahradní párty v zahrádce penzionu  Vrchovina, 
začátek v 16 hod., přijďte v dobré náladě a jakémkoliv klobouku, budeme 
soutěžit o ten nejhezčí. Program je místo táboráku na zakončení sezony.  

Jaroslav Svoboda -  Sklo (do 2. listopadu)
Vincenc Vingler – Máme rádi zvířata  (do 28. září )
Vladimír Hanuš - Červená těla krajin (do 28. září)

110. výročí založení
 hasičského sboru Petrovice

6. července
13:30-14:00 vítání sborů 
14:00-14:30 slavnostní projevy,
       předání vyznamenání 
14:30-15:00 ukázkové cvičení 

Po slavnostním programu
taneční zábava

K poslechu a tanci hraje
ZUBERSKÁ ŠESTKA

Srdečně zvou pořadatelé

Vzpomínka
Dne 3. června 2008 jsme vzpomněli

nedožitých 100 let pana Jaroslava Beneše
Narodil se jako čtvrtý syn ve 

známém kovářském rodě Bene-
šů z Jánské ulice v Novém Měs-
tě na Moravě a tomuto měs-
tu zůstal věrný po celý život. Po 
studiích na novoměstské reálce 
(absolvoval v r. 1929) pracoval 
nejdříve u okresního soudu jako 
zapisovatel, v padesátých letech 
jako dělník v místní pile a poz-
ději jako úředník na domovní 
správě na tehdejším národním 
výboru.

Mezi občany města byl známý 
jako dlouholetý promítač v míst-
ním kině. Měl v tomto oboru vel-
ké odborné znalosti a usiloval vždy 
o to, aby byly zaváděny tehdejší nej-
modernější technologie. Řadu let 
dojížděl promítat do kina ve Sněž-
ném (tehdy Německém) za jakýko-
liv povětrnostních podmínek.

Hlavním koníčkem pana Jaro-
slava Beneše bylo fotografování. 
Byl v tomto ohledu samouk, ale 
studiem hlavně německé literatu-

ry zvládnul vše na vysoké úrov-
ni. Svými odbornými znalostmi 
byl schopným partnerem i profe-
sionálům. Pořídil a zhotovil mno-
ho snímků ze života a významných 
událostí v Novém Městě na Mora-
vě a jeho okolí. Lyže mu pomohly 
k získání krásných a neopakova-
telných záběrů zasněžené krajiny 
v okolí rodného města. Fotogra-
fie byly publikovány v mnoha pří-
ležitostných tiscích a místních no-
vinách. Všechny negativy záběrů 
pečlivě evidoval, místo, čas i osoby 
na snímku a ještě dnes je možné 
požadované v jeho archivu nalézt. 
Část negativů týkající se Nového 
Města a okolí byla digitalizována 
a jsou v archivu města.

V roce 1936 se oženil s Martou 
Gregorovou, sestrou známé lyžař-
ské závodnice. Manželství proži-
li v řadovém domečku v ulici Pod 
starou radnicí  v řadové zástavbě 
zv. Pernštejn. Vychovali tam dce-
ru, která k jeho tiché lítosti se pro-
vdala v r. 1963 do Žďáru. Těšil se 
z dvou vnuků. 

Byl iniciátorem deseti srazů rodu 
Benešů. Zemřel krátce po sedmde-
sátce (30.11.1978).

A tak zůstává v našich vzpomín-
kách jako dobrý a poctivý člověk. 
Vy čtenáři, kteří jste jej znali, vzpo-
meňte s námi.

Děkujeme Vám. 
Ing. Jiří Koukalovi – zeť a vnuk

Věra Pecháčková – neteř, 
RNDr. Rudolf Beneš - synovec 

Eva Císařová - neteř
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Kino

Horácké muzeum
Josef Teper – obrazy

prodejní výstava
červenec – srpen

Nejlepší školní časopis Vysočiny
Studenti Gymnázia Vincence 

Makovského se sportovními tří-
dami v Novém Městě na Mora-
vě jsou aktivní nejenom v oblas-
ti sportu. Před třemi lety založili 
Soňa Martínková, Marie Šustrová 
a Adam Vágner studentský časo-
pis Vincent, který studenty pravi-
delně informuje o dění na gymná-
ziu i mimo něj. ,,Chceme trochu 
pobavit a trochu informovat stu-
denty,“ odpověděl šéfredaktor 
časopisu Adam Vágner na otáz-
ku redaktora televize HBin On-
dřeje Rázla, co je hlavní náplní 
časopisu. Vedle této vyváženosti 
našeho časopisu a precizního pří-
stupu každého z redakce přispě-
la k získání prvenství mezi škol-
ními časopisy Vysočiny i bohužel 
nízká účast v kategorii středních 
škol. Pořadatel soutěže Milan Pi-
lař upozornil, že velká gymná-
zia z Jihlavy, Třebíče, Havlíčkova 
Brodu a Pelhřimova na soutěž vů-
bec nereagovala.

 Vyhlášení výsledků se konalo 
20. května v sále Krajské knihov-
ny v Havlíčkově Brodě. Organi-
zátorem bylo Centrum Vysočina, 
které se zaměřuje na vzděláva-
cí aktivity pro všechny generace. 
Letošního prvního ročníku se zú-
častnilo na pět desítek mladých, 
snad mohu říct nadějných, novi-
nářů z regionu Vysočina. „Úspěch 
časopisu nás velmi potěšil a moti-
voval k další práci,“ shodla se re-
dakce, v níž působí Adam Vágner, 
Petra Fuksová, Veronika Nováko-
vá, Jakub Chocholáč, Hana Wur-
zelová a Simona Hradecká. Hlavní 
cenou byla účast na Letní žurnalis-
tické škole Karla Havlíčka Borov-
ského a možnost stát se zpravoda-
jem serveru Vysočina-news.cz. 

,,Jsem na vás opravdu pyš-
ný, doufal jsem, že získáte první 
místo, úroveň našeho časopisu je 
podle mě opravdu vysoká,“ složil 
poklonu redakci ředitel gymnázia 
Milan Pavlík.         Petra Fuksová

pá 27. ve 20 h., so 28 ve 20 h.
U mě dobrý
ČR 2008, komedie, 102 min, od 12 
let, premiéra, 75 Kč - Když se přítel 
stane obětí falešných hráčů... 
pá 4. ve 20 h., so 5. ve 20 h.
Indiana Jones
a Království křišťálové lebky
USA, 122 min, od 12 let, 65 Kč, pre-
miéra - Harrison Ford opět v su-
perakcích režírovaných Stevenem 
Spielbergem a Georgem Lucasem
st 9. v 18 h.
Horton
USA, 85 min, přístupný, 65 Kč, 
premiéra - Animovaná rodinná 
komedie od tvůrců filmu Doba le-
dová - dabing.
pá 11. ve 20 h., so 12.  ve 20 h.
Taková normální rodinka
ČR, 90 min, přístupný, 70 Kč, pre-
miéra - Máte pocit, že je vaše rodi-
na prašťěná? Seznamte se s Haná-
kovými! 
st 16. ve 20 h.
Once
Irsko,  86 min., od 12 let,  60 Kč -  
Romantický muzikál, píseň z filmu 
oceněna Oskarem.

S párou do Nedvědice
na oslavy Pernštejnského panství

(hrad Pernštejn – šermíři, řemesla, foklorní a divadelní představení)

5. a  6. července - odjezdy a příjezdy parního vlaku:
N. Město – Nedvědice 10,13 – 11,08 hod.
Nedvědice – N. Město 17,00 – 18,05 hod.

Duchovenská služba v Nemocnici N. Město na Mor.
ních nebo sborových povinností. 
Zřízení regulérního místa nemoc-
ničního duchovního /kaplana/ 
v Nemocnici v Novém Městě tedy 
vyplynulo jak z reálné potřeby, tak 
z logiky a kontinuity vývoje. Prav-
dou je, že v rámci ČR je tento krok 
zatím spíše ojedinělý.            

V novoměstské nemocnici je 
duchovní zaměstnán od října mi-
nulého roku. Je k dispozici paci-
entům, jejich rodinám i personá-
lu. Duchovní přijde v nemocnici 
za každým, kdo si jeho návštěvu 
přeje - nečiní rozdílu mezi křes-
ťany a lidmi, kteří se ke křesťan-
ství nehlásí. „Návštěva“ je setká-
ní s člověkem, který má, široce 
řečeno, vážné starosti. Ty mo-
hou souviset s nemocí, se ztrá-
tou někoho blízkého, se stářím, 
s existenciální úzkostí, s hledá-
ním sebe sama nebo ztracené-
ho smyslu věcí. Taková setkání se 
dějí přímo na nemocničních po-
kojích nebo chodbách, mohou 
proběhnout i stranou, v soukro-
mí hostitelské místnosti. Přiroze-
nou součástí pastoračních rozho-
vorů s věřícími lidmi je duchovní 
ztišení, modlitba, útěcha a posi-
la v nemoci.   

Vedení novoměstské nemocni-
ce má se službou nemocničního 
duchovního ty nejlepší zkušenos-
ti. Klientům nemocnice a jejich 
rodinám doporučujeme, aby této 
zcela výjimečné služby neváha-
li využít v těžkých chvílích své-
ho života, a to bez ohledu na to, 
zda jsou věřící či bez vyznání.
Rozhovor nebo návštěvu lze s ne-
mocničním kaplanem domluvit 
na telefonním čísle 732 228 001, 
nejlépe v pracovní době (07:00 – 
15:30 hod).

MUDr. Zdeněk Kadlec,
ředitel nemocnice                          

Mgr. Vojtěch Hrouda,  Ph.D.,
nemocniční duchovní

také Nemocnice v Novém Městě 

na Moravě.

Toto úsilí má mnoho rovin a po-

dob. V tomto článku chceme upo-

zornit na jednu z nich – na důle-

žitou a zároveň křehkou oblast 

spirituálních obav a nejistot člo-

věka. Tato oblast souvisí s uzdra-

vováním i se schopností přijímat 

nepříznivý stav věcí. Její důležitost 

lze zjednodušeně vyjádřit metafo-

rou: nemoc je někdy jako balvan, 

který nemocnému zavalí cestu ži-

vota. On sám ten balvan neuzved-

ne. Ani lidé, kteří jsou nemocné-

mu nablízku, jej sami neuzvednou. 

Ani moderní medicína jej sama 

neuzvedne. Spojí-li ale nemocný, 

lidé v jeho okolí a medicína síly, 

mohou někdy kamenem pohnout 

a uvolnit cestu. 

Právě v tomto trojúhelníku se na-

chází prostor pro spirituální péči. 

Lze tušit, jak velkou roli může se-

hrát vůle: Chci se uzdravit! Víra: 

Věřím, že to dokážu! Naděje: Dou-

fám, že ta chemoterapie zabere! 

Láska: Budu tě mít ráda, ať se stane 

cokoliv! Důvěra: Důvěřuji týmu, 

který mě bude zítra operovat! Sta-

tečnost: Nemusím se ničeho bát, 

vím, kdo jsem, kolik dobrého jsem 

v životě dostala, a že život jednou 

končí! A mohli bychom pokra-

čovat. Jen těžko lze zpochybnit, 

že je-li tento „spirituální hever“ 

v pořádku, je to podstatná síla při 

zvedání balvanu.

Skromní povzbuzovatelé ducha 

– řádové sestry a faráři, působili 

ve špitálech snad v každém věku, 

v utajené formě i v době komu-

nizmu. Pomáhali pacientům, byli 

oporou pečovatelům, stáli při ro-

dinách, ve kterých někdo onemoc-

něl nebo zemřel. I do novoměst-

ské nemocnice faráři za pacienty 

docházeli a stále věrně docházejí, 

ovšem v rámci svých četných far-

Člověk, který má vážné zdra-

votní obtíže, se může stát na ur-

čitou dobu pacientem nemocni-

ce. Člověk je nejprve člověkem, 

teprve potom pacientem. Jakko-

liv se zdá toto pořadí samozřejmé, 

neškodí jej čas od času připome-

nout. Vždyť právě tento princip 

stojí za nepřehlédnutelnou huma-

nizací českého zdravotnictví v po-

slední době. O vyvážené spojení 

odbornosti a lidskosti v přístupu 

k pacientům dlouhodobě usiluje 

Hudební festival Vysočina v N. Městě na Mor. 13.-18. července
Už tradičně budou uspořádá-

ny v Novém Městě  na Moravě 
v červenci koncerty Hudebního 
festivalu Vysočina. Prolog měl 
festival už 12. dubna, kdy v Ho-
rácké galerii koncertoval vyni-
kající americký flétnista James 
Scott. Už třetím rokem využívá-
me celostátního projektu Ame-
rické jaro a zveme i do N. Města 
přední americké umělce. Propo-
jujeme tak oba festivaly. Také na 
červencových kocertech vystoupí 
umělci z USA.

Festival zahájí 13. července Lo-
gan Skelton, jeden z předních 
amerických pianistů, působící na 
Michigan Univerzity. V programu 

zazní i americká hudba. William 
Bolton (působí na téže univerzitě) 
je dnes pokládán snad za největší-
ho žijícího amerického skladatele. 
Jeho díla jsou moderní i přístupná. 
Je stejně populární i jako skladatel 
muzikálů.

Varhanice Joan de Vee Di-
xon má vřelý vztah k české hud-
bě. V programu má skladby A. 
Dvořáka, V. Nelhýbla, Ilji Hav-
líčka, Bedřicha Wiedermana i Ji-
řího Strejce. V závěru koncer-
tu se představí i jako skladatelka, 
předvede úpravy černošských 
spirituálů.

Letos jsme pozvali i dva hosty 
z Ukrajiny. Houslista Vadym Bo-

rysov a violistka Inna Butryj  jsou 
manželé a představí i zřídka hra-
ná díla pro housle a violu. Spolu 
s českou pianistkou Alicí Fiedlero-
vá zahrají na závěr koncertu Trio J. 
Brahmse.

Díky pochopení ředitele Horácké 
galerie zazní většina koncertů v in-
spirativním prostředí zámku. Tě-
šíme se, že občané Nového Města 
i okolních měst využijí příležitost 
uslyšet přední zahraniční umělce 
a že se na koncertech setkáme.

   Radoslav Kvapil

první z koncertů:

13. 7. - Logan Skelton
klavír, 19,30 h., Horácká galerie
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 TS služby s.r.o. prochází změnami
Dražba: Dle rozhodnutí zastupi-

telstva města je část společnosti TS-
-služby s.r.o. nabízena ve výběrovém 
řízení „na určení pořadí“, zjednodu-
šeně ve veřejné dražbě. Konkrétně 
se jedná o majetek související se sta-
vební činností a dopravou.

První dražba byla plánová-
na k datu 17. června, vyvolávací 
cena stanovena na 4,6 mil. Kč. Zá-
jem však neprojevil žádný dražitel, 
k příslušnému termínu nikdo ne-
složil jistinu ve výši 150 tis. Kč.

Zastupitelé města na XVI. řád-
ném zasedání dne 17. června 
schválili podmínky nové dražby.

Dle doporučení odborníka 
a v souladu s dražebními zvyklost-
mi je nová vyvolávací cena stano-
vena na  60 %  původní vyvolávací 
ceny, tedy na 2,8 mil. Kč,  a datum 
dražby na  26. června.

Nový jednatel společnosti: Do 
výběrového řízení do funkce jed-
natele společnosti TS služby s.r.o. 
se přihlásilo šest zájemců. Čtyři 
byli pozváni k ústnímu jednání 
v rámci výběrového řízení. Vý-
běrová komise doporučila valné 
hromadě společnosti jmenovat 
do funkce jednatele Ing. Františ-
ka Laštovičku. 

Prodej městských bytů
Při privatizaci městských bytů 

došlo k přibližně dvouměsíčnímu 
posunu původně uvažovaných ter-
mínů rozesílání nabídek. Jedním 
z důvodů je, že město přistoupi-
lo na přeměřování ploch jednot-
livých bytů. Dalším důvodem je 
obnova katastrálního operátu na 
Katastrálním úřadu ve Žďáru n.S., 
který tyto operace provádí v červ-
nu pro katastrální území Nového 
Města na Moravě. 

Prodej jednotlivých bytových 
jednotek se tedy začíná teprve roz-
bíhat. Konkrétně dne 17. června 

schválili zastupitelé prodej deví-
ti bytových jednotek v čp. Tyršo-
va 853.

Celkově město k prodeji nabízí 
460 bytů, dle místostarosty Mar-
ka se jich pravděpodobně prodá 80 
%. V současné době je v N. Městě 
prodáno nebo k prodeji schváleno 
celkem 89 bytů.

Místostarosta Marek si dovolu-
je požádat nájemníky bytových 
domů o trpělivost a věří, že pro-
dej jednotlivých bytových jedno-
tek zdárně proběhne ve vzájemné 
spolupráci města a nájemníků.

Letos ještě jako hosté...
(dokončení rozhovoru se starost-

kou Zdeňkou Markovou ze str. 1)
Jaký byl důvod naší poměrně 

početné výpravy?
Nové Město na Moravě bude 

hostitelem tohoto setkání v roce 
2010. Příprava třídenního setkání 
je náročná a budeme muset o po-
moc požádat neziskové organiza-
ce a další odborníky a profesionály 
nejrůznějších oblastí. Zažít fantas-
tickou a nevšední atmosféru, sle-
dovat všechny technické i orga-
nizační podmínky je základním 
předpokladem k úspěšnému zvlád-
nutí nelehkého úkolu. V dvoutisí-
covém rakouském Novém Městě 
na Dunaji jsme si všichni společ-
ně uvědomili, co nás čeká, a to byl 
hlavní cíl naší početné výpravy. 

Co se Vám v Neustadtl an der 
Donau  nejvíce líbilo a chtěla 
byste, abychom my, jako hostite-
lé, zopakovali. A čeho bychom se 
měli vyvarovat?

Malé městečko leží v kouzelné 
krajině a jeho  občané  nás přija-
li  velmi vlídně. Snad každý dům 
a alespoň jeden člen rodiny byl do 
organizace zapojen. Poznali se vel-
mi dobře. Byli oděni do stejných 
trik, otevřeli svá stavení, nabízeli 
občerstvení, posezení. Všichni žili 
setkáním a to bylo určitě nevšed-

ní. Byla bych ráda, kdybychom 
uměli být stejně vlídnými hostite-
li a kdyby se nám podařilo před-
stavit vše dobré, co máme. Mys-
lím si, že máme být na co pyšní, 
máme co ukázat a nabídnout. Je 
to ohromná příležitost pro propa-
gaci města. Kdo jiný má příležitost 
přivítat 36 starostů s mnohdy po-
četnými delegacemi měst Evropy 
najednou a vyslat do světa zprávu, 
že stojí za to přijet a opakovaně se 
sem vracet. Osobní zkušenost je 
ta nejlepší reklama. 

ptala se Eva Jašková

Jedním z členů výpravy našeho 
města byl i JUDr. Libor Černý.  
Jeho hlavním úkolem bylo od-
hadnout případná bezpečnost-
ní rizika a zhodnotit akci po do-
pravní stránce. Od parkování až 
po nutné objízdné trasy. Kromě 
této problematiky však po celé tři 
dny vnímal i další detaily a zají-
mavě se o všem rozhovořil:

Co se týče bezpečnostních rizik, 
byl jsem mile překvapen. Našemu 
městu nic nehrozí. Na setkání při-
jely z každého města jeden až dva 
autobusy nadšených lidí všech vě-
kových kategorií s jediným cílem 
- pobavit se a reprezentovat svo-
je město. 

Je potřeba nadchnout obča-
ny našeho města, aby se také chtě-
li předvést a spolupodíleli se na 
přípravách. V Neustadtl an der Do-
nau  například nebylo na ulicích je-
diné auto. A nikdo nad tím nepole-
mizoval. Hodně se na tom podílel 
místní hasičský záchranný sbor. Je-
diný měl možnost vjezdu do města. 
A nikdo z obyvatel se nedožadoval 
vjezdu jen proto, že tam bydlí nebo 
chce zásobovat stánek.  I aparatu-
ru Veselé sedmy odvezlo z parko-
viště jedno ze dvou aut, která jediná 
měla do města přístup. I garáže byly 
prázdné a sloužily k provizornímu 
občerstvení. Někdo tam měl med,  
někdo prodával místní hruškovi-
ci, zákusky... Všechno za přijatelné 
ceny. Tuto příležitost nikdo nevzal 
jako možný útok na turisty. Každý 
jen chtěl ukázat své město v té nej-
krásnější podobě.  

Na setkání, které bude Nové Měs-
to na Moravě pořádat v roce 2010, se 
těším. Vítám ho už jen proto, že po-
řádání větších akcí, jako byly v mi-
nulosti například spartakiády nebo 
nyní olympiády, donutí konkrétní 
město zaměřit se na problémy, které 
neustále oddaluje. U nás by to mělo 
být vyřešené veřejné WC, odstavné 
parkovací plochy, prostory na občer-
stvení, pokračování v úpravě centra 
města rekonstrukcí parku... 

Ale nejprve je nutné, a to oprav-
du už velmi brzy, definitivně sta-
novit datum a vyřešit ubytování 

hostů. Také je třeba co nejrych-
leji vybrat místo setkání. Vím, že 
zatím existují dvě varianty, jed-
na počítá s hlavním děním v cen-
tru města, druhá v areálu Skiho-
telu. Obě mají své klady a zápory, 
ale je třeba zvolit a neměnit. Tepr-
ve pak můžeme navrhovat  přístu-
pové cesty, objížďky atd.

A musíme také navrhnout tra-
su průvodu a v příslušných ulicích 
pak třeba s pomocí grantů moti-
vovat majitele domů, aby začali s  
opravami fasád a úpravami ven-
kovních prostor.

Myslím, že už nyní by měli být stu-
denti, kteří půjdou po prázdninách 
do 2. ročníku středních škol, sezna-
mování s historií našeho města, s tu-
ristickými zajímavostmi atd. Protože 
je nanejvýš pravděpodobné, že jako  
asistenti jednotlivých delegací bu-
dou především studenti.

Opravdu je třeba dát s velkým 
předstihem lidem z některých čás-
tí města konkrétní termín, aby se 
mohli zařídit a třeba i  různé rodin-
né slavnosti v dané dny neplánovat. 

Fandím celé akci, protože jako 
dar všem našim občanům by po ní 
mělo zůstat spravené město.       EJ

Na snímcích Mgr. Petra Hanycha: 
Naše delegace v tradičním průvodu 
(na titulní straně). Městské znaky 
– nechybí na žádném setkání No-
vých Měst. Pod obrovským stanem 
se usadila i občerstvila dobrá tisí-
covka hostů.
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Z redakční pošty
Posledních 35 let zajíždím do 

svého rodiště pouze na víkendové 
návštěvy, sleduji však, co se v No-
vém Městě děje, a to nejen přes to 
tradiční – lyžování. Před týdnem 
jsem se však musel zdržet déle.

Vratislavovo náměstí je bez nad-
sázky srdcem města. Ve srovná-
ní se stejně velkými městy toto ná-
městí žije, což je jev nevídaný.

Tentokrát mě víc než mile pře-
kvapilo, že z náměstí zmize-

la „Ochoza“, náměstí se prosvíti-
lo a já se na chvíli vrátil do mládí. 
Klobouk dolů před orgány města, 
že v dnešní době dostaly odvahu  
a prosadily odstranění starých, 
neudržovaných a nevzhledných 
stromů a vysazení nových, zdra-
vých a tvarově dokonalých bo-

rovic. Tento skutek si zaslouží 
víc než uznání. I takovéto skut-
ky slouží ke zvýšení cestovního 
ruchu, k propagaci města. Držím 
palce v dalším zkrášlování Vrati-
slavova náměstí.

(redakčně kráceno)
Ing. Přemysl Weigel, Přerov

Názory zastupitelů
Zamyšlení před prázdninami

V Novém Městě na Moravě jsem 
se před 51 lety narodil a po něko-
lika desetiletích jsem se sem při-
stěhoval. Nové Město bylo vždy 
z mého pohledu něčím kouzelné 
a  atypické. Z toho plyne, že mi 
rovněž jako většině obyvatel No-
vého Města na Moravě není lhos-
tejný vývoj  města. Jako zastupitel 
několika stovek voličů se snažím 
rozumné nápady a názory podpo-
rovat.

Jako ředitel gymnázia mám zá-
jem, aby budova školy byla nadále 
zvelebována a tak přispívala svým 
architektonickým zpracováním 
k výrazným prvkům a charakte-
ristickému urbanistickému poje-
tí města. 

Řešení otázky výstavby “Rege-
centra“, úprava náměstí, bezba-
riérovost města pro občany, re-

konstrukce atletického stadionu 
a další  plánované aktivity  jsou 
podle mého názoru ku prospěchu 
věci a dalšího zvelebování měs-
ta samotného. Odmítám-li   pře-
dem vše nové, musím očekávat 
jako občan, že se město příliš do-
předu nepohne. Pokud mi jenom 
trochu leží na srdci, po jakém ná-
městí chodím, po jakých cestách 
a s jakou občanskou vybavenos-
tí se budu setkávat, tak se samo-
zřejmě musím přinejmenším za-
myslet nad možnými negativními 
reakcemi. Jako pedagog vítám 
veškeré aktivity, které podporují 
sportování a účelné využití volné-
ho času našich dětí.

Na zasedáních zastupitelstva 
a při hovorech s občany bych uví-
tal, kdyby se projednávalo menší 
množství otázek a problémů a po-

sléze  byly důsledně vyřešeny bez 
zbytečných průtahů. V tak pest-
rém politickém spektru zastupi-
telů města Nového Města na Mo-
ravě  se  snažíme řešit záležitosti, 
které se dotýkají většiny obyvatel 
města. Bylo to již řečeno, ale i já  
vnímám jako nedostatek napří-
klad nedořešenou situaci kolem 
veřejných záchodků. Před letní 
turistickou sezonou bez výrazné-
ho zlepšení.

Stále kladu důraz na komunika-
ci s lidmi, z mého pohledu je veli-
ce důležitá. Stejně tak je potřebné 
vyslechnout názory druhé strany 
a posléze argumentací, odbornou 
erudicí  najít konsensuální způ-
sob řešení konkrétní situace, která 
bude k prospěchu majoritní čás-
ti obyvatel.

To je myslím důležité i v naší prá-
ci učitele – vzdělávat a vychovávat. 
Profil absolventa naší školy by měl 
být zcela zajedno s těmito princi-
py, to znamená, že mladý člověk 

opouští školu s tím, že je komuni-
kativní, umí naslouchat druhým, 
má snahu řešit a pomáhat dru-
hým, nehledí pouze na sebe a svou 
odbornost je připraven dát ku pro-
spěchu společnosti. Tato společ-
nost může být i tak veliká jako na-
příklad naše město a náš absolvent 
by měl mít zájem tomuto městu 
pomáhat, starat se o jeho rozvoj 
a podporovat v tom, aby nezůsta-
lo na okraji dění a neustále se vy-
víjelo.

Práce v zastupitelstvu města je 
odpovědná. Každý zastupitel musí 
hledat taková řešení, která by ne-
jenom odpovídala volebnímu pro-
gramu, ale aby byla vždy v zájmu 
většiny občanů města. Před letní 
sezonou bych chtěl popřát všem 
občanům, vedení města, kolegům 
v zastupitelstvu, pedagogům a dě-
tem pěknou dovolenou a prázd-
niny.

PaedDr. Milan Pavlík
zastupitel za Nový směr

Krátce
� Zastupitelstvo města schválilo 
posílení novoměstské Městské po-
licie o jednoho strážníka. 
� Z funkce předsedy osadního 
výboru Rokytno odstoupil Milan 
Novotný, novým předsedou byl na 
návrh osadního výboru jmenován 
Miroslav Lukeš st.
� V Hovorech s občany dne 17. 
června poukazoval nájemník z čp. 
730 (červený věžák) na dlouhodo-
bý nepořádek v kočárkárně a ve 
sklepě domu. Ředitel Novoměst-
ské správy bytů přislíbil vyklize-
ní, podotkl však, že nepořádek je 
dílem samotných obyvatel tohoto 
domu.

Máte neposlušného psa? 
Městští strážníci vám poradí 

s výcvikem. Městská policie v No-
vém Městě na Moravě zve občany 
Nového Města na Moravě a míst-
ních částí, kteří se chtějí zdokona-
lit ve výcviku svých pejsků. Ob-
čané mají možnost zdokonalení 
vedení psů pod dohledem zkuše-
ných psovodů – příslušníků MP. 
A to v termínech 11. 7., 25. 7., 15. 
8. a 29. 8. v 17 hodin na cvičišti 
kynologického klubu Nové Měs-
to na Moravě na ul. Vlachovická 
naproti firmě Medin a.s. Výcvik 
a rady příslušníků MP jsou bez-
platné.

Petr Jinek, zástupce velitele MP

Podpora zájmových a sportovních aktivit mládeže
Rada města schválila návrh na 

rozdělení finanční neinvestič-
ní dotace na podporu zájmových 
a sportovních aktivit dětí a mláde-
že v prostorách škol a školských za-
řízení a na školních sportovištích 
v Novém Městě na Moravě v celko-
vé výši 70 540 Kč následovně:
• ZUŠ J. Štursy finanční dotaci ve 

výši 15 tis. Kč na prezentaci zá-
jmové činnosti dětí a mládeže 

v rakouském Melku a na zaháje-
ní divadelního festivalu „Sbírka 
motýlů“ dne 6. 6. 2008 

• ZŠ Vratislavovo nám. 124 finanč-
ní dotaci ve výši 15 tis. Kč na 
podporu kroužků netradičních 
sportů (lacross, tchoukball, korf-
ball...)

• ZŠ L. Čecha 860 ve výši 15 tis. Kč 
na sportovní vybavení školy ze-
jména sportovní družiny

• MŠ Nové Město na Moravě fi-
nanční dotaci ve výši 5 tis. Kč na 
zájmové a sportovní aktivity dětí 
v rámci akce Barevný týden

• DDM Nové Město na Moravě fi-
nanční dotaci ve výši 20 540  Kč 
na vybavení táborové základny 
v Olešné pro pravidelnou zájmo-
vou činnost. Vyúčtování dotace 
předloží organizace v termínu do 
konce listopadu 2008.

Uvízne novoměstské kino na mrtvém bodě?
Zastupitelé města byli dne 17. 

června seznámeni s obsáhlým ma-
teriálem týkajícím se historie no-
voměstského kina, okolnostmi da-
rování budovy kina tělovýchovné 
organizaci Orel v roce 1994 i sou-
časných jednání o prodeji budovy 
městu.

Zároveň byly nastíněny možnosti 
moderního a ve světě stále běžněj-
šího digitálního promítání filmů. 
Zastupitelům rada města doporu-
čovala ke schválení záměr odkupu 
budovy kina a přilehlých pozemků 
za odhadní cenu 4,4 mil. Kč. 

Přítomný zástupce organizace 
Orel ze své pozice sdělil, že navrže-
ný způsob prodeje je pro Orly ne-
přijatelný, neboť trvají na prodeji 
budovy a směně pozemků v areá-
lu kina, jejichž většina je zastavě-
ná. V současné době však město 

nemá vhodný pozemek, který by 
odpovídal požadavku Orla. Z to-
ho důvodu Orel doporučil měs-
tu, držiteli předkupního práva, aby 
se pozemek, pokud ho v současné 
době opravdu nemá, snažilo získat. 
Třeba výkupem od soukromní-
ků, tedy stejným způsobem, jakým 
postupuje např. v zájmu budování 
cyklostezek atd.

Dlouhá diskuze se vracela i do 
minulosti a k darovací smlouvě, 
nicméně nevyřešila ani minu-

lost, ani přítomnost. Zastupite-
lé v závěru neschválili navržený 
záměr způsobu prodeje ani zá-
měr na modernizaci kina do po-
doby multifunkčního sálu, který 
by nabízel nejen promítání fil-
mů, ale i možnost realizace diva-
delních představení, konferencí, 
koncertů...  Zřejmě od nuly za-
čnou nová jednání s majitelem 
kina. Vytvořením vyjednáva-
cí komise byl pověřen zastupitel 
Michal Šmarda.                       EJ

Informace doplnil Mgr. Otakar Německý, člen rady města: Rada měs-
ta doporučila zastupitelům ke schválení jasnou vizi budoucího využití bu-
dovy kina po jejím případném odkoupení. Návrh dával najevo, že si rada 
města přeje, aby se v N. Městě filmy nadále promítaly, a to  na vysoké tech-
nické úrovni, a že hodlá vynaložit nemalé finanční prostředky na rekon-
strukci objektu. 

Návratem k dodnes neúspěšným vyjednáváním o požadavku na poze-
mek města a dofinancovávání provozu dnes již zastaralého a chátrajícího 
kina zastupitelé problém jen odsunuli.
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Darování nemovitostí a zřizování věcných břemen
po změně daňového zákona

Tímto článkem chci  reagovat na dotazy a nejasnosti, které se v po-
slední době objevují v souvislosti se změnami u daně darovací. 
Dnem 1. 1. 2008 nabyl v rámci reformy veřejných financí účinnosti 
zákon č.261/2007 Sbírky zákonů, obsahující též změnu zákona č.357/
1992 Sb.z. v platném znění  o dani dědické, dani darovací a dani z pře-
vodu nemovitostí (dále jen daňového zákona). Důležité změny pro 
danou oblast jsou následující.

I. Zavedení osvobození od daně darovací u bezúplatných naby-
tí (darů) majetku (nemovitostí, věcí movitých i jiného majetkového 
prospěchu) osobami zařazenými v daňovém zákoně do I. a II. sku-
piny. Do I. skupiny patří příbuzní v řadě přímé (vnuci, děti, rodiče, 
prarodiče) a manželé. Do II. skupiny patří příbuzní v řadě pobočné, 
a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety. Dále manželé dětí (zeť, 
snacha), děti manžela (nevlastní děti), rodiče manžela (tchán, tchýně), 
manželé rodičů (nevlastní rodiče) a osoby, které s dárcem žily nejmé-
ně po dobu jednoho roku před převodem ve společné domácnosti, 
a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly 
odkázány výživou na dárce. Příbuzenským vztahům vzniklým naro-
zením jsou naroveň postaveny vztahy založené osvojením.

II. Zavedení osvobození od daně darovací mezi osobami zařazený-
mi do I. a II. skupiny vymezené výše i při bezúplatném zřízení prá-
va odpovídajícího věcnému břemeni nebo jiného obdobného práva, 
pokud k jeho zřízení dojde současně s bezúplatným převodem nemo-
vitostí. Dosud bylo jeho zřízení zdaňováno daní z převodu nemovi-
tostí.

III. Ve výše uvedených případech, kdy ze zákona dochází k úplné-
mu osvobození od daně, není po 1. 1. 2008 třeba podávat daňové 
přiznání na místně příslušný finanční úřad.

IV. V těchto případech není nutné po 1. 1. 2008 do smlouvy uvádět 
zjištěnou cenu daru  určenou dle platných cenových předpisů či oce-
nění věcného břemene za účelem vyměření daně a tedy zadávat zpra-
cování znaleckého posudku, k čemuž bylo ve většině případů v pra-
xi  přistupováno.

Po 1. 1. 2008 se vztahuje stávající režim zdanění darů i věcných 
břemen (znalecký posudek, daňové přiznání, vyměření daně) jen pro 
III. skupinu osob vymezenou v daňovém zákoně (ostatní fyzické oso-
by než uvedené v  I. a II. skupině a všechny právnické osoby). Daňo-
vá sazba činí 7 % až 40 % ze zjištěné ceny daru v závislosti na jeho výši 
(7 % do hodnoty 1 mil. Kč), zákon vymezuje případy osvobození od 
daně. V případě darů majetku zařazeného v podnikání je vhodné se 
včas před uzavřením smlouvy poradit s daňovým poradcem o mož-
ných návazných dopadech (dle zákona o účetnictví, případně dalších 
účetních předpisů a daňových zákonů), a to i u osob zařazených v I. 
a II. skupině. 

Výše popsané změny daňového zákona zjednodušily a usnadnily 
po 1. 1. 2008 občanům bezúplatné převody nemovitého majetku 
mezi příbuznými osobami, spojené případně s bezúplatným zřizo-
váním práv odpovídajících věcnému břemeni. Do 31. 12. 2007 byly 
tyto převody „v rámci rodiny“ zatíženy darovací daní (bezúplatná věc-
ná břemena daní z převodu nemovitostí), což představovalo při sou-
časných cenách nemovitostí a metodice ocenění věcných břemen pro 
dárce i obdarované s dalšími náklady převodu finanční zatížení, které 
bylo často důvodem k odložení převodu na pozdější dobu, či dokonce 
rezignaci na převod z finančních důvodů.    

Při převodech nemovitostí za úplatu (kupní smlouvy) k žádné 
změně u běžných převodů nedošlo a nadále tedy podléhají daňové 
povinnosti. Převodce je povinen sám podat daňové přiznání a uhra-
dit daň z převodu nemovitostí. Tato je jednotná pro všechny subjekty 
a činí 3 %. Daň je vyměřena z ceny smluvní či ceny zjištěné dle ceno-
vého předpisu, a to z  té, která je v daném případě vyšší. Úplatné zří-
zení věcného břemene pak  podléhá dani z příjmů.

Za vhodné považuji v dalším vysvětlit základní pojmy, podat in-
formace a doporučení a upozornit na možné problémy, spojené 
s převody nemovitostí a věcnými břemeny obecně. 

Pojem nemovitosti vymezuje občanský zákoník jako pozem-

ky a stavby spojené se zemí pevným základem (rovněž byt či neby-

tový prostor ve vlastnictví dle zákona 72/1994 Sb.z. v platném znění 

- zákon o vlastnictví bytů). Při pochybnostech o charakteru u stav-

by je nutné posouzení podle konkrétního případu s využitím staveb-

ně technických předpisů. U všech nemovitostí, které ze zákona pod-

léhají evidenci v katastru nemovitostí, dochází k smluvnímu převodu 

vlastnického práva k nim písemnou smlouvou a vkladem vlastnické-

ho práva do katastru nemovitostí na základě písemného návrhu. Sou-

částí nemovitosti je vše, co k ní podle povahy náleží a  nemůže být 

odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila (např. přístavby či nástavby, 

součástí pozemku jsou trvalé porosty). Příslušenstvím nemovitosti 

pak jsou samostatné věci, které náleží vlastníku věci hlavní (například 

rodinného  domu), a jsou určeny k tomu, aby byly s hlavní věci trva-

le užívány, a to vedlejší stavby, studny, venkovní úpravy (např. přípoj-

ky, kanalizace, zpevněné plochy, ploty), dále drobné stavby jako dřev-

ník, kolna na nářadí apod., ale též zemědělské stavby (silo, stáj, stodola 

apod.). Tyto obvykle nepodléhají zápisu do katastru nemovitostí. Jsou 

převáděny stranami většinou současně s věcí hlavní (nemovitostí evi-

dovanou v katastru nemovitostí) jako její příslušenství, a to  v souladu 

s vůlí stran projevenou ve smlouvě.  

Před převodem nemovitosti je třeba přesně vymezit před-

mět převodu. Základním dokladem je výpis z katastru nemovitos-

tí, z něhož vedle vlastníka (spoluvlastníků) nemovitostí a specifika-

ce nemovitostí zapisovaných v katastru nemovitostí, můžeme zjistit 

i případnou existenci omezení vlastnických práv, či naopak existen-

ci práv vlastníka nemovitosti ve vztahu k nemovitosti jiné (věcných 

břemen, práva předkupního, zástavního), jakož i právní titul, na je-

hož základě současný vlastník nemovitost nabyl (smlouva, kolau-

dační rozhodnutí, dědictví apod.). Katastr nemovitostí je veřejnou 

listinou a každý má právo do něj v úředních hodinách příslušného 

katastrálního úřadu nahlížet a pořizovat si za poplatek pro svoji po-

třebu výpisy, opisy, či snímky z pozemkových map. Výpis z katastru 

nemovitostí vyhotoví kterýkoliv katastrální úřad v republice. Po 1. 1. 

2008 můžeme výpis získat na vybraných poštách, nově zřízených bo-

dech Czech Point (v Novém Městě na Moravě na Městském úřadu), 

či u notáře. Snímek z pozemkové mapy a kopii nabývací listiny mů-

žeme získat jen na místně příslušném pracovišti katastrálního úřadu 

(v naší oblasti Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem a Velké 

Meziříčí). V závislosti na formě vlastnictví (výlučný vlastník, spo-

luvlastnictví), nebo odlišném katastrálním území, může být nemo-

vitý majetek převodce evidován na různých listech vlastnictví, na 

což se někdy zapomíná, a část majetku je pak nutno převést doda-

tečně další smlouvou, respektive je věc zjištěna dodatečně až napří-
klad v rámci dědického řízení. 

Při převodu pouze části nemovitého majetku může přicházet v úva-
hu rozdělení stávajícího pozemku dle zpracovaného geometrického 
plánu. K dělení pozemku musí udělit souhlas rovněž příslušný staveb-
ní úřad (odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavební-
ho řádu), a je tedy žádoucí si předem ověřit, zda bude souhlas udělen, 
a tak předejít zbytečnému vynaložení nákladů za zpracování geomet-
rického plánu. Při prodeji jen části nemovitého majetku bývá v kon-
krétních případech někdy též nutné řešit zřízení věcného břemene 
(přístupu, přívodu vody či energií apod.). 

U složitějších převodů, pokud jsou převáděny v rámci smluv nemo-
vitosti evidované v katastru nemovitostí společně s dalšími neevido-
vanými, které tvoří jejich příslušenství (viz. výše), je na místě v pří-
padech,  kdy nejsou podklady k jejich řádnému popisu do smlouvy, 
v zájmu právní jistoty stran zvážit zpracování znaleckého posudku 
a popsat nemovitosti do smlouvy podle popisu obsaženého v posud-
ku. Strany tak předejdou pozdějším možným sporům, které nemovi-
tosti (zejména jaké jejich příslušenství),  byly v daném případě smlou-
vou vlastně převedeny.

(dokončení v příštím čísle)
JUDr. Božena Slezáková, advokátka, Nové Město na Moravě
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Dětský den slavili na Rokytně malí i velcí Rokytenští hasiči  připravili 14. 
června Dětský den ve svém výcvi-
kovém středisku zvaném „Obůrka“. 
I když se nestrefili přesně do tradič-
ního termínu, dětem to nevadilo. 
Hlavně, že o svou slavnost nepřišly. 

Kromě malých oslavenců a jejich 
rodičů byli pozváni i zástupci stej-
nojmenné družební obce. Rokytno, 
ležící nedaleko Pardubic, naváza-
lo se svým jmenovcem na Vysočině 
spolupráci už před rokem. Hosti-
telé z Vysočiny si rozhodně netrhli 
ostudu, návštěvníci byli nadšeni. 

Soutěží bylo nepočítaně a stejně 
tak i odměn. 

Ale nejen pro caparty byly při-
praveny soutěže. Se svou troškou 
do mlýna museli přijít i dospě-
lí. Zápolení velkých přineslo vý-
buchy smíchu z řad jejich potom-
ků. Hlavně soutěž v pití piva na čas 
byla přijata s nadšením. Vítězství 
zůstalo na Vysočině díky reprezen-
tantovi z nedalekých Studnic. 

Oslava se protáhla až do pozd-
ních večerních hodin. Všichni od-
cházeli unavení, ale šťastní a spo-
kojení.               Helena Křížová

www.zdarskevrchy.cz

EKO ŠKOLA (ECO - SCHOOLS) na ZŠ. L.Čecha
26. dubna naši školu navštívil zá-

stupce Asociace českých dalton-
ských škol, aby zjistil úroveň dal-
tonu na naší škole za uplynulých 
5 let. Závěrečnou zprávou jsme 
byli velice překvapeni, neboť zde 
je uvedeno, že dosažená úroveň na 
naší škola je nadprůměrná a jsme 
zařazeni do skupiny škol, které se 
ucházejí o titul „Česká daltonská 
škola“. Jeden projekt v oblasti vzdě-
lávání je tedy naplněn a v dalších 
letech jej budeme dále rozvíjet. Za-
čali jsme tedy hledat další projekt, 
který by nás oslovil. Z mnoha na-
bídek jsme si vybrali mezinárodní 
projekt ECO - SCHOOLS. Do to-
hoto projektu je na celém světě za-
pojeno 20 tisíc škol z 38 zemí celé-
ho světa.

Koordinátorem tohoto projektu, 
který v ČR zastřešuje Sdružení Te-
reza, je učitelka Ladislava  Kachlí-
ková. Po absolvování úvodního se-
mináře v Olomouci jsme se pustili 
s chutí do práce. 1. krokem bylo 
zvolení EKOTÝMU, který tvoří 
žáci od 4. – 8. ročníku. Vedoucím 
se stal Jan Košík – žák 8. C. Eko-
tým se schází dle potřeby a zajiš-
ťuje plnění daných úkolů v oblas-
ti VODA – ENERGIE, ODPADY, 
PROSTŘEDÍ. Nejvíce práce žáci 
odvedli především při analýze sta-
vu školy v těchto oblastech. Tito 
žáci zároveň tvoří ŽÁKOVSKOU 
RADU (viz foto), která se mini-
málně 1x za měsíc schází s p. ře-
ditelem. Cílem vytvoření ekotýmu 
a žákovské rady je především sna-

ha zapojit žáky do řízení školy, ne-
boť víme, že mládež je velice kri-
tická ke všem a ke všemu. Takto 
mohou zkusit ovlivňovat ŽIVOT 
své školy. Po absolvování dalších 
kroků můžeme po půl roce zažá-
dat audit a na základě jeho závěrů 
požádat o titul EKOŠKOLA s prá-
vem užívat logo a vlajku.

Abychom začali naplňovat pro-
gram tohoto projektu, byly všech-

ny třídy vybaveny novými koši na 
třídění odpadu, byla zrekonstru-
ována zeleň v areálu školy, první 
stupeň se v týdnu od 26. 5. do 1. 
6. zúčastnil akce v Krátké – nauč-
ná stezka, s p. Kratochvílovou byla 
provedena beseda všech ročníků 
o třídění odpadů, 8. roč. navštívi-
ly čistírnu odp. vod, žáci 1. stupně 
nasbírali 244 kg pomerančové kůry 
atd. Nelze vypsat všechny akce. Po-

drobnější informace najdete na na-
šich webových stránkách v sekci 
EKOŠKOLA. Smyslem celého sna-
žení je především to, aby si mladá 
generace uvědomila, že krajinu ne-
lze jenom využívat a zahlcovat od-
padky, že je třeba činit razantní 
kroky k její ochraně, neboť i z dětí  
budou jednou dospělí a staří a bu-
dou v této zemi žít.

  II. ZŠ
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Žák v Holandsku 
dvakrát na 3. místě
Novoměstský rodák Jirka Žák 

v letošním roce absolvoval v Ho-
landsku dva atletické maratónské 
závody.

Ve městě Apeldoornu vyhrál pol-
ský závodník Chawawko v čase 
2.27.33, Jirka Žák doběhl na třetím 
místě v čase 2.33.34.

Druhý maratón se konal ve 
městě Hoorn na pobřeží Atlan-
tiku za slunečného a větrného 
počasí. Vítězem se stal Richard 
Muchke z Keni v čase 2.23.17, 
Jirka Žák skončil na třetím mís-
tě v čase 2.33.22.              (IK)

S Regionem křížem krážem Vysočinou na kole
Máte rádi pohyb a jezdíte na 

kole? Chcete poznat krásy Vyso-
činy? Rádi fotíte a soutěžíte? Pak 
právě pro vás připravuje příspěv-
ková organizace Vysočina Tou-
rism a Český rozhlas  Region více-
denní putování na kolech.

Ve dnech 3. – 10. července 2008 
proběhne akce „Křížem krážem na 
kole“, která účastníky provede Vy-
sočinou a představí její krásy jak 
přírodní, tak i historické.

První „zahřívací“ etapa odstar-
tuje z Masarykova náměstí v Jihla-
vě 3. července 2008 a povede přes 
Třešť a Roštejn do Telče. V rám-

ci putování navštíví peleton dále 
například Pelhřimov, Havlíčkův 
Brod, Žďár nad Sázavou, Třebíč 
a řadu dalších zajímavých míst. 
Kromě Vysočiny cyklisté zavíta-
jí také do sousedního Jihočeského 
kraje do Jindřichova Hradce a v Ji-
homoravském kraji bude celá akce 
zakončena v Oslavanech na zám-
ku. Jezdci mohou projet celou tra-
su nebo se mohou libovolně kdy-
koli a kdekoli připojit a odpojit. 

V rámci tohoto putování připravují 
organizátoři i zpestření cesty návště-
vou některých turistických atrakti-
vit. Doprovodnými akcemi budou 

různé soutěže jak pro cyklisty, kteří 
se zúčastní jízdy, tak i pro poslucha-
če Českého rozhlasu Region o zají-
mavé ceny. Kromě toho trasa vede 
mnoha místy, která jsou zapojena 
do soutěže „Cyklista Vysočiny 2008“ 
a tudíž soutěžící v této akci se tak 
mohou zúčastnit obou zároveň. 

Podrobné informace budou od 
22. května 2008 průběžně doplňo-
vány na turistickém portálu www.
region-vysocina.cz/nakole a na 
stránkách Českého rozhlasu Regi-
on www.rozhlas.cz/vysocina.

Přijďte, jeďte s námi, bavte se,  
poznávejte a vyhrajte!

Kam s nimi 
S kým nebo s čím, ptáte se? No 

přece s auty. Vlastně bych se skoro 
měla omluvit Janu Nerudovi, kte-
rý tak nazval před více než  sto lety 
svůj fejeton, že jsem mu ukrad-
la název. Ale věřím, že by mne po-
chopil, i když tehdy řešil jenom 
starý slamník.

Dneska jsme obklopeni spous-
tou dalších, více či méně potřeb-
ných věcí,  u kterých musíme řešit, 
kam s nimi.

Typickým příkladem jsou právě 
automobily. Skoro v každé rodině 
dnes jedno, často i dvě auta najde-
me, a tak se nabízí stejná otázka – 
kam s nimi? Nejen tehdy až nám 
doslouží, ale každý den, když  po-
třebujeme někde zaparkovat. Ně-
kteří z nás - řidičů - jsou majite-
li garáží, které si za nemalé peníze 
koupili či postavili, ale ne všichni 
na to mají finance nebo možnos-
ti. A tak ti, co garáž nemají, par-
kují na ulicích. Pravda, na tom 
není nic nenormálního, jenže… 
aut přibývá, ale parkovacích mož-
ností ne.

Sama jsem pár let bydlela v by-
tě, takže znám večerní objíždění 
a hledání volného místa někde, 
kde bych nikomu a ničemu ne-
překážela a mohla postavit auto, 
často dost daleko od domu. Teď 
již pár let bydlím v rodinném 
domě a potýkám se s jiným pro-
blémem, který asi dost dobře ne-
chápu. Téměř každý druhý den 
jsme totiž na naší ulici nuceni ře-
šit problém parkování aut za je-
jich majitele. Staronovou mó-
dou se totiž stalo parkování na 
vjezdech k rodinným domům na 
Monseově ulici.

I když jsme se jako obyvatelé 
ulice snažili situaci řešit a  bylo 
zde provedeno vodorovné do-
pravní značení s jasným vyzna-
čením parkovacích míst, někte-
rým řidičům zřejmě otrnulo. 
(A značení stále nebylo dokon-
čené, teď momentálně je podru-
hé zatřené…) Znovu se tu par-
kuje metodou čára – nečára, 
vjezd -  nevjezd, hlavně že sto-
jím co nejblíže svému bytu. A co 

na tom, že jinému to ztěžuje vy-
jetí nebo vjetí do garáže, nebo 
snad dokonce znemožňuje… to 
už je přece jedno. Já jsem si své 
auto zaparkoval.

Nastává tak příběh podle ná-
sledujícího scénáře (pro oby-
vatele naší ulice příběh rutinní, 
protože neustálým opakováním 
už nám to bohužel přijde běž-
né):  Bod číslo 1) Vzkaz řidiči 
za sklo, 2) telefonát na policii, 3) 
za sklem lístek od policie, 4) ři-
dič odjel =  hurá, volný vjezd, 5) 
nové auto na vjezdu. A začíná-
me znovu od bodu č. jedna. Při-
padá vám to nesmyslné? Nám už 
také. Chápu, že každý chce par-
kovat co nejblíže ke svému bytu, 
ale nemůže to přece dělat na 
úkor ostatních.

Mám tedy pro obyvatele okolních 
bytových domů návrh. Co takhle 
začít problém řešit? Například 
okolo zeleného věžáku je plocha 
(sice také zelená, ale v podsta-
tě neudržovaná). Nestálo by za 
to  navrhnout na městském úřa-
dě její přeměnění na parkovací 
místa? Pravda, podobná snaha 
tu byla před několika lety a tý-
kala se prostoru na Tyršově uli-
ci před tzv.  “sedmipodlažáky“. 
Její výsledek? Hysterické výkři-
ky o tom, jak se lidem bere ze-
leň… Ovšem parkovat co nej-
blíže chce každý. Co pro to tedy 
něco i udělat? Jen pro srovnání 
– ve třech věžových domech ob-

klopujících naši ulici je asi 160 
bytů a to nepočítám menší by-
tové domy. Chcete-li řešit par-
kování, bude se muset (i když se 
to nemusí každému líbit) ze ze-
lených ploch ubrat. A možná by 
se po pečlivém zamyšlení nad si-
tuací našel i jiný a lepší prostor 
než výše zmíněný.

Milí řidiči, je to totiž váš pro-
blém, tak se ho nesnažte přesu-
nout na nás, obyvatele této ulice. 
Každá vaše iniciativa k problému 
parkování bude totiž určitě lepší 
než nesmyslné hádky o tom, zda 
na Monseově ulici mohou par-
kovat obyvatelé modrého, nebo 
jen zeleného věžáku, nebo disku-
ze o tom, že když někdo stojí půl-
kou auta na vjezdu, druhou polo-
vinou se dá s trochou opatrnosti 
vyjet.

Ano, stálo by to úsilí i čas, ale vě-
řím, že ve finále bychom všich-
ni – vy i my -  byli spokojenější. 
A věřím, že právě o to jde – vám 
i nám.

Na závěr ještě malá douška – 
Nové Město má konečně smlouvu 
s odtahovou službou. Třeba se tedy 
už teď bezohlednost přestane vy-
plácet a tento článek nebude aktu-
ální. Zapotřebí jsou k tomu už jen 
dvě věci – aby se konečně dodě-
lalo dlouho oddalované dokonče-
ní dopravního značení na naší uli-
ci a aby  respekt k právům druhých 
stál v popředí zájmu nás všech.

Dagmar Svobodová

Táboření s GOHIRALEM
Č. 4  Napiš Morseovou abecedou slovo „Gohiral“.

Nyní,  když jste správně odpověděli na otázky a splni-
li úkoly,  přineste odpovědi na lístečku s nápisem „Gohiral 
1785-soutěž“ do informačního centra v Novém Městě na 
Moravě, nebo pošlete mailem na gohiral@seznam.cz. Neza-
pomeňte připojit své jméno, adresu a telefon či mail pro in-
formaci o případné výhře.

        Tak ahoj na táboře, zdraví Lóra

Na kolech k Azurovému pobřeží
O partě především pohledeckých 

cyklistů, kteří rok co rok vyráže-
jí na kolech po Evropě (zatím jen 
po Evropě...), jsme v Novoměstsku 
psali již v létě 2006. Tehdy o ces-
tě do Londýna a do Paříže. V loň-
ském roce se skupinka vydala do 
Norska a letos pro změnu na jih. 
Cílem je francouzské pobřeží Stře-
dozemního moře. Ústí  řeky Rho-
ny  a města známého Azurového 

pobřeží (Côte d´Azur) s letovisky 
Nice, St. Tropez,  Cannes...

Na trasu dlouhou 3400 km se 
čtveřice Roman Hlaváč, Jiří Prá-
chynský a Jan a Pavel Švandovi vy-
dala dne 20. června. Během při-
bližně tři týdny trvajícího putování 
se budou o svých bezprostředních 
dojmech dělit s návštěvníky inter-
netových stránek www.zdarskyde-
nik.cz/azuro

Ohlédnutí za Dny dětí 2008
Letošní Dny dětí se vydařily ne-

jen díky letnímu, slunečnému po-
časí, ale hlavně díky obětavé prá-
ci všech organizátorů, kteří pod 
záštitou a ve spolupráci s městem 
Novým Městem na Moravě pro-
gram Dnů dětí připravili. 

Město děkuje především Zá-
kladní škole ul. Leandra Če-
cha, Základní škole Vratislavovo 
nám., Junáku Bílý štít,  Mateřské 
škole Nové Město na Mor., Domu 
dětí a mládeže Nové Město na 

Mor., Sboru dobrovolných hasičů 
Nové Město na Mor.,  občanské-
mu sdružení Lysina lenina, Ho-
rácké galerii, Základní umělecké 
škole Jana Štursy, SFK Vrchovina, 
atletickému oddílu TJ Nové Měs-
to na Moravě. TJ Křídla & Maršo-
vice, Tanečnímu studiu Evy Olej-
níkové za jejich vstřícnost a práci 
ve  volném čase.

Těšíme se na další spolupráci. 
Světlana Janoušková,

odbor RRÚPSŘ
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Cyklisté do Nového Města na Moravě
Nové Město na Moravě se opět 

stane cyklistickým etapovým 
městem. Ve čtvrtek 3. července 
zde bude ve 13 hodin odstarto-
vána 1. etapa 12. ročníku mezi-
národního cyklistického etapo-
vého závodu mužů VYSOČINA 
2008. Kromě čtvrteční etapy bu-
dou okrajovou částí města pro-
jíždět cyklisté i při nedělní etapě. 
Oproti loňskému srpnovému ter-
mínu je letošní ročník posunut 
již na červencový termín. Další 
změnou je skutečnost, že po je-
denácti ročnících se poprvé ne-
uskuteční časovka jednotlivců. 
Důvodem je vedení objízdné tra-
sy pro nákladní dopravu po tra-
ti časovky v rámci rekonstrukce 
mostu ve Žďáru n.S. Z tohoto dů-
vodu také došlo k úpravám v dél-
ce některých etap. Čtyřiceti-
minutovou reportáž ze závodu 
odvysílá ČT 4 sport v následují-
cím týdnu po akci. 

Program:
Čtvrtek 3. července - 1. etapa 

(start 13:00 – cíl cca 16:20 hod.) 

Nové Město na Mor. * Vratislavovo 
nám. – Křídla – Nová Ves u N.M. 
– Nové Město na Mor. // 11 okru-
hů // =132 km

Pátek 4. července - 2. etapa 
(12:00 –  cca 16:10) Bystřice n.P. * 
Masarykovo nám. - Písečné – Da-
lečín – Veselí – Vír – Bystřice n.P. 
// 5 okruhů // =156,5 km

Sobota 5. července - 3. etapa 
(12:00 – cca 15:20) Žďár nad Sáza-
vou * Brodská ulice – Hamry n.S. 
– Velká Losenice // dále 10 okru-
hu V .Losenice – Vepřová – M. 
Losenice – V.  Losenice //  a zpět 
do Žďáru n. S. =132 km

Neděle 6. července - 4.etapa 
(9:00 – cca 13:10) Žďár nad Sá-
zavou * Brodská ulice – Vyso-
ké – Počítky – Sklené – Tři Stud-
ně – Vlachovice – N. Město na 
Mor.- Radňovice – Žďár n.S. // 
6 okruhů // =162 km. Dokonče-
ní celého závodu představuje uje-
tí 582,5 km. 

Zveme tímto všechny příznivce  
cyklistiky.

Milan Plocek – ředitel závodu

Dopravní omezení
Z důvodu konání cyklistického 

závodu dne 3. července 2008 dojde 
k několika dopravním omezením. 
Novoměstské Vratislavovo ná-
městí bude od 11 do 17:30 hodin 
uzavřeno pro veškerou dopravu. 
Po celý den bude na náměstí také 
omezen počet parkovacích míst. 
Se zahájením závodu (13:00 hod.) 
bude platit jednosměrná uzávěra, 
to znamená zákaz jízdy ve směru 
ulice Žďárská - Nečasova – kruho-
vá křižovatka na sil.I/19 a Masary-
kova ulice - Vratislavovo nám. Jed-
nosměrný provoz bude po dobu 
závodu platit na většině trati. Pro-
voz bude umožněn jen ve směru 
jízdy cyklistů. Ve směru od Olešné 
bude provoz odkloněn směr Kříd-
la, dále po účelové komunikaci ZD 
na silnici Rad. Svratka - N. Měs-
to a do N. Města na Mor. Objízd-
ná trasa pro směr N. Město – Rad.
Svratka bude vedena přes Petrovi-
ce a Řečici. Do Nové Vsi, Dlouhé-
ho apod. se dostanou řidiči přes 
obec Křídla.

Atletické přebory 
kraje Vysočina 

v kategorii žactva 
V Jihlavě se dne 7. června  kona-

ly přebory kraje Vysočina.

Nové Město a Batt klub repre-

zentovali tito účastníci: Vašík, Šan-

dera, Janů, Novotný, Misař, Hrdi-

na, Svoboda, Košíková.

Batt klub si přivezl  5 medailí, 3 

čtvrtá místa, 2 pátá a 2 šestá místa. 

Často jsme přišli o medaili jen 

o „vlásek“... (např. v hodu míč-

kem prohrál Novotný 3. místo jen 

o 1cm atd.)

Nejúspěšnějším závodníkem klu-

bu byl Jan Vašík, který byl dvakrát  

první, a to v běhu na 60m a 150m a 

bronzovou medaili získal ve štafe-

tě 4x60m.

Medailisté z krajských přeborů 

jsou: Vašík, Šandera, Janů a štafeta 

4x60m ve složení: Svoboda, Šande-

ra, Hrdina, Vašík

Všem zúčastněným děkujeme za 

bojovnost v jejích disciplinách.

Batt klub

V minulém čísle Novoměstska
byl uveřejněn článek Coca – Cola Cup 2008,

v němž jeho autor PaedDr. Miroslav Jurek, učitel I. ZŠ, označil II. ZŠ za 
zbabělce, který se bojí porážky, a proto raději nenastoupí do turnaje. K to-
muto nesportovnímu faulu bych se rád vyjádřil. Na naší škole by se určitě 
sestavil tým kvalitních fotbalistů, kteří by nás reprezentovali. Jenže nesmí! 
Žáci základní školy zařazení do programu intenzifikace sportovních tříd 
MŠMT se nemohou zúčastnit soutěží ve sportu, na nějž mají speciální za-
měření. Naši mladí fotbalisté se tedy nesmí zúčastnit žádného turnaje zá-
kladních škol v kopané. Ze zbývající paralelní třídy se jen těžko dá sestavit 
fotbalová jedenáctka, když děti se zájmem o sport sdružuje sportovní tří-
da. Závěrem si neodpustím otázku. Napsal pan Jurek svá slova z neznalos-
ti situace, nebo vědomě očerňuje II. ZŠ? A pokud se I. ZŠ opravdu těší na 
vzájemné měření sil, navrhuji odehrát zápas  mimo soutěž za divácké pod-
pory žáků obou škol.                     Zdeněk Harvánek, učitel TV na II. ZŠ

Naučná stezka Metodka
Přijďte se projít Naučnou stezkou Metodka a poznat krásy a zajímavos-
ti nedaleké lokality. 
Jedna z prvních slavnostních příležitostí bude v neděli 29. června 2008 
od 13.30 hod., kdy proběhne její slavností otevření. 
Program slavnostního otevření „Naučné stezky Metodka“ 
13.30 – 14.00  Horní Koníkov „ U Křížku“ -  Slavnostní zahájení 
14.00 – 14.45  Společně projdeme prvních sedm bodů naučné stezky 
                         (u každého zastavení krátce pohovoří jeho autor) 
15.00                Odranec – cíl našeho putování                                             
Občerstvení zajištěno 

Během cesty lze svoje poznatky konzultovat s odborníky. Účast přislíbi-
li zástupci CHKO Žďár nad Sázavou, zástupci Lesů ČR, PhDr. Sylva Tesa-
řová – vedoucí Horáckého muzea v Novém Městě na Moravě,  Pavel Kou-
tenský – Český svaz bojovníků za svobodu, slečna Jarka Michalcová z  IC 
Nové Město na Moravě, zástupci Mikroregionu Novoměstska a spousta 
dalších odborníků a významných hostů.  

Prvotní myšlenka udělat nauč-
nou stezku vznikla v hlavě Jose-
fa Svobody.  Pochází z Trnkové 
na Pardubicku. Zdejší krajina ho 
okouzlila natolik, že se rozhodl 
vzdát jí hold naučnou stezkou. 

Připojili se Jaroslav Pustina a sta-
rosta Zdeněk Vraspír. Časem se 

tým rozrostl o mnoho nadšenců 
a odborníků. 

Stezka obdržela název od stejno-
jmenného kopce (788 m n.m.) nad 
Koníkovem. Půjdete-li po praš-
né cestě, určitě uslyšíte hrčení kol 
starých dřevěných povozů a ržání 
unavených koní, které převáží že-

leznou rudu z dolů do kadovských 
hutí. Studánky nabízí chladnou 
vodu k osvěžení a pocestný, stejně 
jako kdysi, může usednout, nechat 
odpočinout nohám a načerpat síly. 

Naučná stezka Metodka je okruž-
ní. Výchozími místy jsou Koníkov 
a Odranec. Během cesty se dozví-
te mnoho zajímavého o zdejší par-
tyzánské činnosti za II. světové 
války, tajemném pádu meteoritů, 
smírčím kameni na starobylé rych-
tě  i pozoruhodném přírodním bo-
hatství. Přímo z cesty se otevíra-
jí daleké výhledy severozápadním 
směrem. 

Z naučné stezky vede až na vr-
chol Metodky žlutě značená turis-
tická trasa. Za dobré viditelnos-
ti je odtud možné spatřit Orlické 
hory, Kralický Sněžník i Praděd. 
Stezka je vhodná pro pěší, cyk-
listy, rodiny s kočárky. Naučná 
stezka Metodka má 15 zastavení 
vyznačených v mapce. Součástí 
každého bodu je informační ta-
bulka s krátkým povídáním o vý-
znamu jednotlivých míst. Délka 
naučné stezky je 3,5 km. Projekt 
vznikl za finanční podpory kra-
je Vysočina. 

dle materiálů obce Věcov
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Firma

Chovatelské potřeby
Vlastimil Svoboda

Palackého náměstí 33

(u Pasáčka)

Nové Město na Moravě,

tel.: 566 618 126

  Mikeš 5 kg 
 stelivo pro kočky 40 Kč

  mražené vařené krmné maso
  22 – 28 Kč/kg

  CIUFFY 10 kg 
 granule pro psy 170 Kč

klece – ptačí, pro hlodavce
akvaristika, teraristika

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

28. 6. MUDr. Borek, Bystřice n.P., 29. 6. MUDr. Chromá, Křižanov, 5. 7. 

MUDr. Havlíčková, nám. Republiky ZR, 6. 7. MUDr. Šmídek, Palackého 

nám. NM, 12. 7. MUDr. Fillová, Poříčí, V. Meziříčí, 13. 7. MUDr. Fialo-

vá, nám. Republiky ZR. Aktuální změny je možno najít na internetových 

stránkách novoměstské nemocnice (www.nnm.cz).

Oznámení o přerušení dodávky el. energie
2. července  v době 8 – 14 hod.:  Nové Město na Moravě -  ul. Hornic-

ká, ul. Hájkova čp. 881 – 893, ul. Luční čp. 871 – 873, 849, 969, 1322, gará-
že, ul. Masarykova č. 197 – 220, 204, 390, 225 – 228, ul. Drobného čp. 366, 
Obora zahrádky, TS44 kotelna č. 201322

MO SON informuje
občany o svých nových webových stránkách na adrese

http://www.son-nmnm.estranky.cz. Nebo lze na stránkách Nového Měs-
ta na Moravě www.nmnm.cz najít „Zájmová sdružení“ a kliknout na SON 
Nové Město na Moravě.

Kvalifikovaná účetní 
nabízí

vedení daňové evidence 
a účetnictví

tel. 737 42 11 88

INZERCE
• Hledám podnájem nebo proná-
jem bytu v NM, tel. 732 167 729

• Prodám obraz J. Jambora Zima 

na Blatinách, tel. 604 142 371
• Koupím místopisné pohled-
nice do své sbírky, v jakémko-
liv stavu. Nevyhazujte to, co má 

pro sběratele ještě cenu. Koupím 

i celé sbírky, pozůstalosti či půd-

ní nálezy. tel. 776 620 405 po 14. 

hodině.

• Vyměním neprivatizovaný OB 

2+0 za privatizovaný jakýkoliv. tel. 

732 666 496
• Prodám Škoda 105 L, TK 3/09, 
tažné zařízení, rádio, cena 5 tis. Kč

• Daruji štěně (kříženec většího 

vzrůstu, 3 měsíce, pes) do dobrých 

rukou. tel. 603 736 623
• Mladý pár koupí byt v Novém 
Městě, tel. 723 792 530

• Prodám štěňata jorkšírského te-

riéra, odběr po 10. červenci. Tel. 

607 901 907

• Nabízím 4 ks dřevěných oken 

(zasklené, dvoudílné). Rozměry: 

68x74 cm. Tel. 608 456 752
• Koupím dětské kolo vhodné pro 
dítě od 2-3 let. Pěkné, zachovalé. 
tel.: 736 232 544

Mladí hasiči okrsku N. Města na Moravě 
Plamen 

Dne 24. května proběhlo  ve 
Žďáru n. S. u zimního stadionu  
II. kolo celostátní hry Plamen. 
Mladí hasiči soutěžili ve třech dis-
ciplínách.  Po celoročních přípra-
vách na tyto závody úspěšně zís-
kali 9. místo mladí hasiči z N. 
Města. Dále pak  11. místo – Ro-
kytno, 17. místo Slavkovice, 18. 
místo Nová Ves, 31. místo Rad-
ňovice. 

Za zmínku stojí pořadí mladých 
hasičů z N. Města. Po dvou disci-
plínách se pohybovali na 4. – 5. 
místě, smůla je provázela při po-
žárním útoku.

Krajská liga
Dne 1. června, za krásného po-

časí,  se v areálu lyžařského klubu 

u SKI hotelu konal závod krajské 
ligy mladých hasičů v požárním 
útoku ve 2 pokusech. Do N. Města 
se sjelo 19 družstev mladých hasi-
čů z kraje Vysočina. Závody probí-
haly ve velkém sportovním duchu. 
Již časy z prvního  kola naznačo-
valy velký boj a ve druhém  kole 
se většina družstev ještě zlepšila. 
Vítězem se stali  hasiči ze Stařeče 
(12,98 sekund), 2. místo obsadili  
hasiči z Radotína (13,31 sekund), 
3. místo získali hasiči z Nevcehle 
(13,37 sekund). Za zmínku stojí, že 
okres Žďár nad Sázavou reprezen-
tovalo 5 družstev mladých hasi-
čů: Hamry nad Sázavou, Vídeň A i 
B, Nové Město na Moravě, Lhotky 
a Dalečín. 

Jaroslav Štejdíř

Sbor dobrovolných hasičů Nové Město na Moravě
V první polovině roku  siréna vy-

hlásila naší zásahové jednotce po-
plach celkem  k padesáti pěti mi-
mořádným událostem.

Polovina roku v číslech:  
(typ události, počet)
technická pomoc 17 
únik nebezpečných látek  2
technologická pomoc 1
planý poplach 3
prověřovací cvičení 1
dopravní nehoda železniční 1
dopravní nehoda 19
požár 11

Mezi technické pomoci patří na-
příklad pomoc záchranné službě 
při nakládání pacientů, odstraně-
ní spadlých stromů, likvidace ob-
tížného hmyzu, vnikání do uza-
vřených prostor, pomoc našeho 
lezeckého družstva při spouště-
ní sebevraha po skoku do lomu, 
v poslední době pak pomoc ob-
čanům v obci Vojtěchov a Rovné, 
když se po průtrži mračen prohna-
la jejich domy voda a bláto. Únik 
nebezpečných látek: v prvním pří-
padě se jednalo o únik motorové 
nafty z nádrže autobusu a v dru-

hém o ropnou skvrnu na hladi-
ně Cihelského rybníka. Technolo-
gická pomoc: dohašování ohnišť 
po pálení klestí. Planý poplach byl 
ve třech případech vyhlášen či-
dlem elektronické požární signa-
lizace, a to v prodejně Billa a v ob-
jektu firmy Viktor Trade. Dne 5. 
května proběhlo prověřovací cvi-
čení zaměřené na dálkovou dopra-
vu vody z obce Radňovice k vysí-
lači na Harusově kopci. Cvičení 
se účastnily všechny sbory okrsku 
Nové Město na Moravě a jednot-
ka HZS Žďár nad Sázavou. Při že-
lezniční dopravní nehodě došlo na 
přejezdu u zahradnictví ke stře-
tu osobního vlaku a vozu Škoda 
Felicia. Hrozivě vypadající neho-
da se obešla bez vážných zranění. 
Zato dopravní nehody silničních 
motorových vozidel přinesly vět-
ší množství zraněných a v jed-
nom případě  i dvě zranění smr-
telná, a to  při dopravní nehodě 
vozu Audi u obce Jámy. A závě-
rem nesmím zapomenout na po-
žáry, těch bylo za poslední polovi-
nu roku celkem jedenáct. Z toho 

nám dvakrát hořelo v modrém vě-
žáku. Naposledy v pátek 13. červ-
na, když mladistvý pachatel zapálil 
kabinu výtahu ve třetím nadzem-
ním podlaží. Při tomto požáru 
byla silně zakouřena vrchní patra 
věžového domu a hrozilo zde ne-
bezpečí přiotrávení obyvatel zplo-
dinami hoření. Velmi nebezpečný 
byl jak pro zasahující hasiče, tak 
pro okolní budovy požár autoge-
nové svářecí soupravy v dílně jed-
né novoměstské firmy. Při tomto 
požáru hrozilo nebezpečí výbu-
chu tlakové lahve s acetylenem. 
Dále bych chtěl upozornit na ví-
kendové požáry plastových kon-
tejnerů na tříděný odpad. Díky 

vášnivému paliči jsme v posled-
ních dvou měsících tuto mimo-
řádnou událost řešili celkem tři-
krát, požár čtvrtého kontejneru 
byl uhašen bez přítomnosti po-
žární jednotky. Škoda na jednom 
kontejneru činí asi 10 tis. Kč. Zá-
sahová jednotka u mimořádných 
událostí spolupracuje z HZS ČR, 
Záchrannou službou Nové Město 
na Moravě, Leteckou záchrannou 
službou, Policií ČR a Městskou 
policií Nové Město na Moravě. 
U železniční nehody jsme spolu-
pracovali z Hasičským záchran-
ným sborem České dráhy Brno. 
Více informací na http://sdh.
nmnm.cz                SDH

Více než dvě stě ryb uhynulo
v minulých dnech v rybníku u Ji-
říkovic, patřícímu zemědělskému 
družstvu z Nového Města na Mo-
ravě. 

 Podle dostupných informací bylo 
hnojeno nedaleké kukuřičné pole.  
Prudký a vydatný déšť zavinil, že 
stékající voda i s hnojivem vtekla 
do rybníku a následkem toho byly 
otráveny téměř všechny ryby. Ty 
mělo družstvo v plánu před Váno-
cemi vylovit a rozprodat na štědro-
večerní stoly svých zaměstnanců.

 K události byla přivolána Policie 
České republiky a novoměstští po-
loprofesionální hasiči, kteří uhy-

nulé kapry vylovili a postarali se 
i o nápravu. S použitím norné stě-
ny stáhli jedovatou pěnu z hladiny 
rybníka. Pár drobnějších ryb pře-
žilo hlavně díky včasnému zása-
hu jednotky Sboru dobrovolných 
hasičů Jiříkovice, která za pomo-
ci stříkačky prováděla provzdušně-
ní hladiny. 

Ještě nějaký čas potrvá, než se 
rybník, nacházející se mezi Jiříko-
vicemi a Lhotkou, uzdraví docela. 
Zdejší kapry už ale na vánočních 
stolech nikdo neuvidí.

Helena Křížová,
www.zdarskevrchy.cz

Nejlevnější nebankovní půjčky

pro všechny, i ženy na MD

tel. 777 229 889
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Výrobním programem závodu Cooper-Standard Automotive 
ČR ve Žďáře nad Sázavou jsou kapalinové a pneumatické po-
trubní systémy pro osobní a nákladní automobily, vodní venti-
ly a zpětné ventily výfukových plynů (EGR).

V SOUČASTNÉ DOBĚ PŘIJÍMÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE
NA TYTO POZICE:

 Technické pozice: Výrobní pozice:
 - logistik - skladník
 - hl. účetní - operátor (dělník ve výrobě)
 - asistentka ředitele - operátor ohýbací pece
 - financial controller - nástrojař
  - seřizovač

Hledáme 
brigádníky, brigádnice 

na rozvoz knih
s vlastním autem,

možno i dlouhodobě,
vhodné i pro důchodce.

tel. 739 06 76 95

!!! ÚVĚROVÁ SENZACE !!!
!!! VYPLÁCÍME EXEKUCE !!!

!! DŮCHODCI, ŽENY NA MD, OSVČ I NEZAMĚSTNANÍ !!

!!! bez zkoumání registrů s úrokem 7,1% ročně !!!

60.000,- za 1111,-
nebo 110.000,- za 2111,- na 6 let

Tel.: 777054521

Hotel SKI
přijme 

recepční

informace
na tel. 566 653 071
            724 065 262

Hypotéka
bez poplatku  za sjednání:

Příklad:    Úvěr 400.000 na 25 let
měsíční splátka         cca 2.650 Kč

odhad nemovitosti   cca 3.000 Kč

----------------------------------
Individuální konzultaci poskytne

Jiří Hrdý,
poradce pro fin. plánování

tel.: 777 659 484

Město Nové Město na Moravě, Městská policie
vyhlašuje  výběrové  řízení  

 na obsazení  pracovního místa strážníka:

druh práce:
samostatná činnost směřující k zajišťování veřejného pořádku ve městě 
a k ochraně bezpečnosti osob a majetku

zákonné předpoklady zájemce: 
státní občanství ČR 
dosažení věku 21 let 
způsobilost k právním úkonům 
bezúhonnost (§ 4a zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii)
spolehlivost (§ 4b zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii)
dostatečná duševní a tělesná způsobilost  k výkonu povinností a oprávně-
ní dle zákona o obecní policii (§ 4 zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii)

další požadavky: 
ukončené úplné střední vzdělání s maturitou
dobrá znalost a dovednost práce s PC (MS Word, MS Excel, MS Inter-
net Explorer)  
řidičské oprávnění skupiny B, 
zbrojní průkaz skupiny D, E výhodou, ne podmínkou
znalost jednoho cizího jazyka výhodou, ne podmínkou 
spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost, komunikativnost, důslednost 
a flexibilita 
praxe v oboru (Městská policie, Policie ČR, bezpečnostní služba a pod.) 
vítána

předpokládaný termín nástupu:
1. září 2008.

písemná přihláška do výběrového řízení:
musí obsahovat jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození 
zájemce, státní příslušnost zájemce, místo trvalého pobytu zájemce, čís-
lo občanského průkazu zájemce 

doklady, které zájemce předloží: 
životopis, ve kterém je třeba uvést údaje o dosavadních zaměstnáních, 
o odborných znalostech a dovednostech, přičemž za součást životopi-
su je vyžadováno i prohlášení zda byla, či nebyla uchazeči v posledních 
pěti letech uložena ve správním řízení sankce za přestupek, či jiný správ-
ní delikt, včetně uvedení kdy a jakým jednáním byla skutková podstata 
tohoto přestupku, či jiného správního deliktu naplněna
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

lhůta, místo a způsob podání přihlášky:
doručením písemné přihlášky s požadovanými doklady do 15. 7. 2008 
k rukám velitele nebo zástupce Městské policie Nové Město na Moravě, 
ul. Školní 448. Bližší informace na tel. 566 618 367, 566 617 831.
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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

Truhlářská firma

BENAWOOD s.r.o.
přijme:

Truhláře

Dělníky do výroby

Projektanta - znalost AJ nebo NJ
 na komunikativní úrovni,
 znalost TurboCadu, AutoCadu

Nástup možný ihned

Informace na tel. č.: 566 622 268
  566 630 822 
 mobil: 606 643 574

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

FINANČNÍ PORADENSTVÍ

specializace na hotovostní úvěry – bez jištění, do 120 tisíc,

bez poplatků, 90% klientů od nás odchází s penězi.

tel: 721 584 731

Kosmetické služby
ošetření a prodej

přírodní kosmetiky
CANNADERM (z konopí)

a kosmetiky RYOR

Modeláž nehtů, manikúra

Kamila Jamborová
Nové Město na Moravě
objednávky dle domluvy

na telefonním čísle
775 150 939

Stříhání psů
v N.Městě na Moravě
Jaroslava Sobotková

dlouholetá praxe
ve Žďáře n.S.

pouze na objednání

tel. 721 526 504

Prodejna PORCELÁNU
Soškova 232

592 31 Nové Město na Moravě
obnovuje pravidelný prázdninový 

prodej porcelánu a to:

po - pá 9.00 - 12.00 a 14.00 - 17.00
  so         8.00 - 11.00

Prodejna PORCELÁNU
Vás zve na

prázdninový výprodej

2.7. - 5. 7. 2008 v době:
st - pá 8.00 - 17.00
so        8.00 - 11.00
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Rozpaky nad Kazmírovým rybníkem
Rekonstruovaný a nyní již i ko-

laudovaný Kazmírův rybník jaksi 
nevypadá tak, jak si mnozí před-
stavovali. Nesečená tráva na bře-
zích a mnoho, velice mnoho trávy 
přímo v „novém“ rybníku. „Má to 
tak být?“, ptala se veřejnost na za-
sedání zastupitelstva města.  

Ano, má to tak být a ještě něko-
lik let bohužel musí být, zněla od-
pověď. Projekt podpořený státní 
dotací respektoval  podmínku ze 
strany CHKO, aby  Kazmírův ryb-
ník i nadále sloužil jako význam-
ný biotop vodního ptactva a oboj-
živelníků.

Barevný týden v mateřských školách
Týden od 2. do 6. června byl ve 

všech pracovištích novoměstské 
mateřské školy ve znamení barev. 
Děti se celý týden společně se svý-
mi učitelkami barevně bavily, vy-
mýšlely různé hry, tanečky a zpí-

valy písničky. Svět barev je dětem  
blízký a barvičkami mohou  vyja-
dřovat nejen své pocity, náladu, ra-
dost, ale také obavy.

Barevné hemžení bylo v ty dny 
vidět nejen ve školních místnos-

tech, ale i na stadionu a třeba při 
vycházkách v Ochoze.

A krásným završením celého 
„Barevného týdne“ bylo společ-
né setkání všech dětí mateřských 
škol na Vratislavově náměstí. 

Všichni se otáčeli za skupinka-
mi  dětí v barevném oblečení, ať 
už to byla modrá, zelená, žlutá či 
červená, které přicházely na ná-
městí ze všech stran. Zde barevné 
skupinky dětí působily jako krás-
né květinky ve sluncem zalitém 
náměstí. Všichni se představili 
sloganem, který společně vymys-
leli ve svých školičkách, a po-
tom následovaly tanečky, písnič-
ky a nakonec přišel i očekávaný 
okamžik - společné vypouštění 
barevných balónků. Všichni vy-
dechli nadšením a mávali a dlou-
ho pozorovali vzdalující se ba-
revnou bublinu.


