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Novoměstsko

Stavební část společnosti 
TS-služby s.r.o.

vydražena
Dne 26. června byla ve veřejné 

dražbě (formou veřejného výbě-
rového řízení „na určení pořadí“)  
prodána část městské společnosti 
TS-služby s.r.o.

O předchozí dražbu s vyvoláva-
cí cenou 4,6 mil. Kč neprojevil zá-
jem žádný podnikatel, do dražby 
se sníženou  vyvolávací cenou 2,8 
mil. Kč se jich přihlásilo pět. 

Dražba se zastavila na částce 4 
mil. Kč. Úspěšným dražitelem je 
firma Staredo s.r.o. zastoupená 
Luďkem Sečanským.

Zájem o průběh dražby projevili 
zaměstnanci TS-služeb, zastupitelé 
města i veřejnost.                          EJ

NOVA CIVITAS 2008 
Letošní městská slavnost potě-

šila. Mnohem více se blížila slav-

nosti než jarmareční nabídce lev-

ného zboží. V pestré programové 

nabídce si každý našel svůj oblíbe-

ný žánr. 

Návštěvníky slavnosti mimo-

řádně zaujala  nabídka Všeobec-

né zdravotní pojišťovny – měření 

krevního  tlaku a kontrola množ-

ství cholesterolu v krvi. U stolků 

VZP stála téměř neustále fronta 

zájemců. 

Veřejnost letos převážně chválila, 

přesto by možná do budoucna stá-

lo za zvážení: Co takhle zvýšit po-

čet stánků s občerstvením a snížit 

množství decibelů z aparatur? Více 

fotografií na str. 12.

Televizní štáb v šumném Novém Městě na Moravě
V listopadu letošního roku bude 

Česká televize vysílat další díl zná-
mého putování Davida Vávry po 
šumných českých a moravských 
městech. Díl se, pravda, nebude 
věnovat jen Novému Městu a bude 
tedy nazván Šumná Vysočina, nic-
méně podle slov režiséra Radova-
na Lipuse je v něm Novému Městu 
věnována největší pozornost.

V Novém Městě na Moravě to-
čil televizní štáb 26. a 28. června. 
Mimo jiné patřily do scénáře i zá-
běry z interiéru evangelického kos-
tela a z kostelního parku. Na sním-
ku z chvíle mezi natáčením Ruth 
Šormová, David Vávra, Zdeňka 
Marková a Matěj Šorm.

Více na str. 6

David Vávra v Novém Městě postrádá moderní architekturu
Jak se vám zde líbí? Myslím tím 

jak region, tak přímo Nové Město 
na Moravě.

Libí se mi tu úžasně. Jezdívám na 
chalupu do Žirovnice a tudy ob-
čas jedu na kole do Litomyšle. Ob-
divuji zdejší krajinu, je nesmírně 
dramatická, má v sobě až barok-
ní dynamiku. A je to i jakási San-
tiniho enkláva. Vím to nějakých 
dvacet let. Kdysi na akademii, jako 
první studenti prof. Jiřího T. Kota-
líka, jsme sem často jezdili. S ním 

i sami. A teď se kruh symbolic-
ky uzavřel,  profesor Kotalík nám 
v tomto díle Šumné Vysočiny za-
hrál Jana Santiniho.

Líbí se mi tu teď i díky počasí. 
Jsme ubytování na Medlově, ráno 
mohu každý den plavat, večer bě-
hám krajinou...

A nějaká negativa...?
Novému Městu chybí odvážná 

moderní architektura 90. let.  Do-
cela se tu, s výjimkou Sportenu, za-
spalo. Narozdíl třeba od Litomyšle, 

která je jakousi Mekkou moderní 
architektury.  Ale pro podobně na-
rušená města, jakým N. Město je, 
se naskýtá zajímavá příležitost. Je 
zde šance postavit v centru archi-
tektonicky dobré domy. Za před-
pokladu osvícené poroty, dobrých 
architektů a úplného odklonu od 
politiky.

Jaký šumný díl bude následovat 
po Šumné Vysočině?

Vydáme se do Jindřichova Hrad-
ce, Dačic, do Nové Bystřice.

Placené parkování 
na Vratislavově náměstí
Od 1. července se za parkování na 

Vratislavově náměstí platí. V pra-

covní dny v době od 8 do 17 hodin 

a v sobotu v době od 8 do 11 hodin. 

V neděli je po celý den parkování 

zdarma. Zóna placeného parkování 

zahrnuje i parkoviště před MěÚ.

Cena za první hodinu parková-

ní je 5 Kč, za každou další započa-

tou hodinu 10 Kč. Platit je možno 

ve dvou parkovacích automatech, 

jeden z nich je umístěn před Cuk-

rárnou u Janovských, druhý před 

prodejnou Elektro Pejchal.

Přístroje nevrací mince, automat 

vydá lístek na dobu odpovídající 

hodnotě vhozených mincí. Mini-

mální hodnota použitelných min-

cí je 5 Kč. 

Občané, podnikatelé i jejich za-

městnanci, kteří mají bydliště nebo 

provozovnu na Vratislavově ná-

městí, si mohou zakoupit parkova-

cí kartu v hodnotě 5 tis. Kč (plat-

nou do konce roku 2008). Karta 

však nezaručí konkrétní místo 

k parkování.

Podrobnosti týkající se place-

ného parkování v centru Nového 

Města na Moravě upravuje Naříze-

ní města Nového Města na Mora-

vě č.2/2008. 
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Narození

Úmrtí

Sňatky

Z významných

výročí

Horácká galerie

Setkání rodáků a přátel města, kteří slaví své padesáté narozeniny
Společenská komise informuje 

v předstihu občany, že v sobotu 1. lis-
topadu 2008 se v odpoledních hodi-
nách bude konat v kulturním domě 
v N. Městě na M. tradiční Setkání ro-
dáků a přátel města, kteří v letošním 
roce oslaví své padesáté narozeniny. 

Termín akce je zveřejňován 
s předstihem, aby na něj mohly 

být upozorněny i osoby, které se 
ve městě nezdržují. Pozvání na se-
tkání je určeno jak všem padesát-
níkům, kteří se zde narodili nebo 
chodili do školy, tak samozřejmě 
i těm, kteří se přistěhovali do měs-
ta později.

Bližší informace k programu bu-
dou zveřejněny v průběhu srpna, 

a to i na internetových stránkách 
města. Všem občanům, kteří již 
nyní na akci upozorní své bývalé 
spolužáky, příbuzné a známé, ve-
lice děkujeme. Konkrétní kontak-
ty pro zaslání pozvánek je možné 
sdělovat na tel. č. 566 650 230.

Ing. Jana Bartošová
  tajemnice společenské komise

Eva Tomšíková – Zrcadlení (do 31. srpna) - Fotografie Evy Tomšíkové 
zachycují přírodu v blízkých detailech, zběžným pohledem neviděných. 
Objektiv fotografky objevuje „obyčejnou krásu“ živé přírody i přírod-
nin. Zkoumá vlákna listů rostlin, prsty stébel trav, jednotlivé žluté terčí-
ky laty vratiče, padáčky odkvetlé smetanky lékařské, rozvinutý vějíř přes-
ličky, krystaly ledu a krůpěje rosy... Další série fotografií nás přenáší do 
rozsochatých korun buků, do širokých kvetoucích korun planých ovoc-
ných stromů, nastavujících svá čela jarním paprskům slunce či ke stro-
mům, které si prohlížejí svou barevnou krásu ve zčeřené hladině vody. 
Z fotografií Evy Tomšíkové na nás dýchá poetika, vzpomínky na dětství, 
kdy jsme ještě nehleděli pouze vzhůru, ale častěji jsme upírali svůj po-
hled k zemi.
Vladimír Hanuš – Červená těla krajin (do 28. září) Vladimír Hanuš stu-
doval na pražské AVU v posledním malířském ateliéru, který se zabýval 
krajinomalbou. Jeho obrazy a objekty v sobě mají cosi z prchavého času, 
ale i věčného návratu. Konstantou jeho práce je světlo. Malířovy barvy 
jsou průzračné, křišťálové, bez rafinovanosti, a přesto z nich prýští vnitřní 
síla. Světlo a barvy se proměňují ve vůni, teplo a pohyb. Horizonty v Ha-
nušových krajinách jsou ostré a jasné, viděné z perspektivy aviatika. 
Vincenc Vingler – Máme rádi zvířata (do 28. září)
Jaroslav Svoboda -  Sklo (do 2. listopadu)

Kino
USA/Velká Británie 2008, fantasy 
- dobrodružný, česká verze, 147-
min, přístupný, 75 Kč, premiéra - 
Je spousta dveří, ale pouze jedny 
vedou do Narnie.
26. so ve 20 h.
Venkovský učitel
ČR 2008, drama, 126 min, od 15 let, 
65 Kč – Učitel odchází na venkov-
skou školu hledat znovu sám sebe. 
30. st ve 20 h
Penelope
Velká Británie/USA 2007, kome-
die, české titulky, 102 min, pří-
stupný, 60 Kč, premiéra - Moder-
ní pohádka o lásce a sebepoznání. 
Dcera vlivných rodičů trpí klet-
bou, která jí přičarovala prasečí 
rypáček... 
srpen: 2. - Sex ve městě, 9. - Bo-
bule, 16. - Oko bere,...

pá 11. ve 20 h., so 12. ve 20 h.

Taková normální rodinka

ČR, 90 min., vstupné 70 Kč, pre-

miéra, přístupný - Máte pocit, že je 

vaše rodina prašťěná? Seznamte se 

s Hanákovými! 

st 16. ve 20 h.

Once

Irsko, 86 min., od 12 let, 60 Kč -  

Romantický muzikál - píseň z fil-

mu oceněna Oskarem.

19. so ve 20 h

Útěk do divočiny

USA 2008, dobrodružný – dra-

ma, české titulky, 148 min, od 15 

let, 60 Kč, premiéra - Místo toho, 

aby zaplul do civilizačního prou-

du, vydal se do té nejsyrovější di-

vočiny. 

23. st ve 20 h

Letopisy Narnie: Princ Kaspian

Horácké sdružení lidových řemesel kraje Vysočina 
a Český svaz včelařů ZO Nové Město na Moravě 

Vás všechny srdečně zvou
na letní SETKÁNÍ S LIDOVÝMI ŘEMESLY

a hostujícími tvůrci všech věkových kategorií, které se uskuteční           
v pátek 11. 7. od 9 do 16 hodin v N. Městě na Moravě před budovou 

Horáckého muzea (při nepřízni počasí ve vestibulu muzea). 
Setkání je spojeno s prodejem řemeslných výrobků,

medu od lidových řemeslníků, novoměstských včelařů
a hostujících tvůrců. Také i vy přijďte ukázat, co umíte!

na prázdninové SETKÁNÍ S LIDOVÝMI ŘEMESLY 
a výtvarnými tvůrci, pro něž je tvorba životodárnou sílou.

Prezentovány budou výtvarné práce z Domu s pečovatelskou službou 
a výtvarné práce terapeutického programu Centra Zdislava.

Vše se uskuteční v pátek 1. 8.  (9 -16 hod.) a v sobotu 2. 8.  (9 -13 hod.) 
v N. Městě na Moravě před budovou Horáckého muzea (při nepřízni poča-

sí ve vestibulu muzea).
Setkání je spojeno s prodejem výrobků.

Přijďte vyjádřit svoji solidaritu s vystavujícími tvůrci.

Kulturní dům

Horácké muzeum
Josef Teper – obrazy

prodejní výstava, červenec – srpen

 13. 6. Šárka Topinková
 20. 6. Petr Ondra

14. června 
Tereza Plesselová - Petr Vařák

17. června
Jiřina Ratajová - Zdenek Rataj

23. 6. Mgr. Věra Juránková (1943)
 27. 6. Marie Svobodová (1931)
 27. 6. Josef Šimek (1952)

ENKAUSTIKA - výstavka pra-
cí účastníků minikurzu. Chod-
ba Městské knihovny, I. patro KD, 
červenec - srpen

27. 7. 1833 se v Karasíně naro-
dil Josef Pflegr Moravský (bás-
ník, dramatik, spisovatel,  175. vý-
ročí narození,  zemřel 20. 9. 1875 
v Praze)
1. 8. 1983  zemřel v Praze RNDr. 
Josef František Svoboda, geolog,  
25. výročí úmrtí, narozen 14. 5. 
1908 v N. Městě)

Dne 30. června, při příležitosti desátého výročí založení novoměstské Jed-
notky požární ochrany II, poděkovala starostka města Zdeňka Marková  
přítomným zakládajícím členům jednotky za ochotu a připravenost kdykoli 
mírnit a odvracet různá hrozící nebezpečí. Na snímku při předávání pamět-
ního listu prvnímu veliteli jednotky Jiřímu Mrkosovi.

Hudební festival Vysočina
15. 7. 19:30, evang. kostel: Joan DeVee Dixon, varhany -  Koncert americ-
ké varhanice a kazatelky. Má dvacetiletou zkušenost s chrámovou hudbou. 
16. 7. 19:30, Horácká galerie: Vadym Borysov - housle, Inna Butriy - 
viola, Alice Fiedlerová – klavír;  V. Borysov - studoval na konzervato-
ři Gliera v Kijevě a na Čajkovského konzervatoři v Moskvě. Stal se kon-
certním mistrem Kijevského komorního orchestru a Národní ukrajinské 
filharmonie Inna Butriy - studovala na Národní akademii Čajkovského 
v Kijevě na na Čajkovského konzervatoři v Moskvě.  Borysov a Butriy 
spolupracují více než 20 let. Společně založili slavný Rideamus Quartet.
18. 7. 19:30 Horácká galerie: Radoslav Kvapil – klavír
Koncert českého pianisty, předsedy Mezinárodní společnosti Antonína 
Dvořáka a předsedy Sdružení pro českou hudbu a umění. Jako první na-
hrál celé klavírní dílo Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka.

Závody
přes rybník

Radňovice – náves
Další ročník

tradičních závodů
se uskuteční v neděli 13. 7.
Sraz závodníků je v 13:30,

začátek akce je v 14:00.
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Z prázdninového kulturního dění
Petr Sobotka a hosté:  „CESTOVÁNÍ V ČASE“ – varhanní koncert, kde 
zazní skladby autorů od renesance až po soudobou tvorbu, v různých 
kombinacích varhanního a žesťového obsazení 
nádvoří Horácké galerie, pátek 15. srpna ve 20 hod. 

PŘEHLÍDKA  MAŽORETEK
Za příjemného počasí se 14. červ-

na v sobotu konala „Přehlídka ma-
žoretek“ na Vratislavově náměstí 
v Novém Městě na Moravě. Neby-
la to jen přehlídka mažoretkového 
sportu, ale i přehlídka krásy, mládí 
a ladnosti. Na 160 mažoretek z Ta-
nečního studia a Letovic předvedlo 
svoje mažoretkové umění v pocho-
dovém defilé a  pódiových choreo-
grafiích. Nadšení z výkonu před-

váděly i tříleté mažoretky a starší 
děvčata uchvátila náročnými prv-
ky s hůlkou. Poděkování patří ne-
jen všem mažoretkám a  rodičům, 
kteří obětavě pomáhali, ale i paní 
starostce Zdeňce Markové. A teď 
se už těšíme na další vystoupení 
ve Francii se Salonním orchestrem 
ze Žďáru n/Sázavou a na letní sou-
středění na Kuklíku!

E.O.

Jak žijí v poslední době novoměstští senioři 
Zájezd do Prahy

– Návštěva Senátu
a Poslanecké sněmovny  

12. 6. 2008.

Zájezd k prohlídce budovy Se-
nátu a Poslanecké sněmovny Par-
lamentu ČR jsme uspořádali na 
pozvání senátora Ing. Josefa No-
votného, s kterým jsme měli mož-
nost již několikrát besedovat a dis-
kutovat v Klubu seniorů.

V jednom ze sídel Senátu ČR, ve 
Valdštejnském paláci, nás pan se-
nátor Novotný přivítal a za jeho 
doprovodu jsme měli možnost 
prohlédnout si překrásné sály a se-
známit se s historií paláce. Zají-
mavá byla i návštěva samotného 
Senátu, posadili jsme se do lavic 
senátorů a diskutovali s panem se-
nátorem. 

Posléze jsme navštívili Posla-
neckou sněmovnu a sledovali jed-
nání poslanců. Někteří senioři se 
odpoledne zúčastnili i interpela-
cí poslanců.. Ostatní si prohlédli 
podle vlastního zájmu pamětihod-
nosti nejbližšího okolí. I prohlíd-
ka Valdštejnské zahrady s krápní-
kovou stěnou a voliérami se nám 
moc líbila, mezi námi se procháze-
li ochočení pávi.

Další program byl rovněž krás-
ný. Ve Valdštejnské zahradě jsme 
se zúčastnili koncertu - vystoupe-
ní žáků ZUŠ z Bystřice n. P. Pěvec-

ký soubor přednesl dojemné písně 
o Vysočině a hrou dětí na hudeb-
ní nástroje potěšil návštěvníky za-
hrady. 

Děkujeme panu senátorovi No-
votnému za pozvání i že se nám té-
měř celý den věnoval. Na tento zá-
jezd budeme dlouho vzpomínat. 

 Draha Pustinová

Zájezd do Štrasburku

Na pozvání poslance Evrop-

ského parlamentu PaedDr. Ivo 

Strejčka navštívili senioři z No-

vého Města na Moravě společně 

se seniory ze Žďáru nad Sázavou 

ve dnech 18. - 21. června Štras-

burk. Po společné večeři s poslan-

cem EP jsme si prohlédli večerní 

Štrasburk. Druhý den jsme na-

vštívili budovu Evropského par-

lamentu, kde jsme nejdříve be-

sedovali s panem poslancem EP 

Ivo Strejčkem a poté jsme přešli 

na galerii, kde jsme sledovali za-

sedání poslanců EU. Odpoled-

ne jsme se  z výletní lodi po řece 

Rýnu seznamovali s historický-

mi i novodobými stavbami měs-

ta. Příznačné pro město Štrasburk 

je množství zeleně. Různé druhy 

stromů, keřů a květin město zdo-

bí na každém kroku. Následovala 

prohlídka mohutné katedrály No-

tre-Dame a prohlídka historické 

části města v osobním volnu. Tře-

tí den, cestou domů, jsme se za-

stavili na prohlídku města Colma-
ru (francouzské město nazývané 
Malé Benátky), následně z výhlíd-
ky Keiserstuhl jsme si prohlédli 
vinařskou oblast a navštívili far-
máře – pěstitele vinné révy, ochut-
nali i zakoupili skvělé francouzské 
víno. Po celou dobu zájezdu jsme 
měli pěkné počasí a dobrou partu 
seniorů. Nezapomenutelné zážit-
ky budeme mít na prohlídku bu-
dovy EP a besedu s poslancem EP 
Ivo Strejčkem.

Pozvání do Štrasburku vznik-
lo při slavnostním setkání seniorů 
a pozvaných hostů, které se konalo 
při příležitosti 20. výročí činnos-

ti Klubu seniorů v Novém Městě 
na Moravě v říjnu 2007, kterého se 
pan poslanec jako host zúčastnil. 
Pozvání do Štrasburku bylo dár-
kem pana poslance Strejčka pro se-
niory za úspěšnou činnost. Upřím-
ně a srdečně za tento milý dárek 
děkujeme. 

Organizační přípravu zájez-
du včetně doprovodného progra-
mu zabezpečili manželé Benešovi 
z MO Svazu důchodců ČR ze Žďá-
ru nad Sázavou. Vážení a milí přá-
telé Benešovi – vřelé díky.

Helena Žáková
a Alena Albrechtová

fotografie na str. 12

Ekumenická setkání s Biblí a uměním
13.  - 19. července 2008

Téma: 20. století - čas našeho života

Kulturní dům (pokud není uvedeno jinak)
13. 7. NE: 17.00 hod Zahájení výstavy fotografky Evy Tomšíkové, HG
 19.30 hod Klavírní koncert (L. Skeleton -USA), Horácká galerie
14. 7. PO: 9.00 hod Zahájení, Malé biblické zamyšlení
 10.00 hod J.  Sokol, přednáška a diskuze
 15.00 hod J. Pehe, přednáška, diskuze
 19.30 hod Společně – společenský večer, kostel ČCE 
15. 7. ÚT: 09.00 hod Malé biblické zamyšlení
 09.30 hod M. Prudký, přednáška,
   diskuze: křesťansko-židovský dialog
 15.00 hod L. Pavlát, přednáška, diskuze
 19.30 hod Varhanní koncert (Joan De Vee Dixon-USA),
   kostel ČCE
16. 7. ST: 9.00 hod Celodenní výlet „Krajem Jakuba Demla“
   Velké Meziříčí, Tasov, Budišov,  Pyšel
 19.30 hod Koncert (V. Borysov- housle, I. Butriy - viola,
   A. Fiedlerová-klavír) Horácká galerie
17. 7. ČT: 9.00 hod Malé biblické zamyšlení
 9.30 hod P. Pokorný, přednáška, diskuze
 15.00 hod J. Kašný, přednáška, diskuze
  19.30 hod Ekumenická bohoslužba v kostele ČCE
18. 7. PÁ: 9.00 hod J. Šiklová, přednáška, diskuze
 14.00 hod Gardenparty ve farní zahradě ČCE
 19.30 hod Klavírní koncert (R. Kvapil), Horácká galerie
19. 7. SO: 9.00 hod Malé biblické zamyšlení

V neděli 13. 7. bude v kostele ČCE probíhat
prodejní výstavka řemeslných výrobků FAIR TRADE.

Pro všechny zájemce vstup volný.



4

Krátce
� Krajské zastupitelstvo udělilo Petru Honzlovi  medaili  za dlouholetou 
práci pro rozvoj sportu. 
� Před plánovanou úpravou parku na Vratislavově nám. bude zadá-
no zpracování  odborného návrhu. Mimo jiné by měl citlivým zása-
hem do zeleně odkrýt pohled na významné dílo Jana Štursy  Pomník 
obětem světové války (vžitý, ale nesprávný název je Pohřeb v Karpa-
tech).

Uznání pro Hospicové hnutí Vysočina
Velkého uznání se dostalo Hospicovému hnutí Vysočina. Krajské za-

stupitelstvo schválilo dne 24. června projekt rozšíření jeho služeb do 
dalších částí kraje. Letošní finanční příspěvek ve výši 1,44 mil. Kč   po-
kryje možnost působení hospice v Jihlavě a v Havlíčkově Brodě, do bu-
doucna počítá krajské zastupitelstvo s rozšířením působnosti Hospico-
vého hnutí Vysočina i do dalších regionů kraje. 

Dotace pro Regecentrum není. Zatím
V prvních červencových dnech se vedení N. Města oficiálně dozvědě-

lo, že dotace, se kterými se počítá při výstavbě Regecentra, přiděleny ne-
byly. Starostka města Zdeňka Marková tuto čerstvou informaci komen-
tuje: V této fázi neuspěl žádný z větších projektů připravovaných v rámci 
projektu Partnerství pro Vysočinu. Budeme se snažit, aby se o novoměst-
ském Regecentru diskutovalo dál. Více informací budeme mít po další 
konzultaci s Úřadem regionální rady NUTS jihovýchod, který o přiděle-
ných dotacích  rozhodoval.

Našlo se místo
pro veřejné WC v centru. Ale...

Problém diskutovaný mnoho let. 
Veřejné záchodky. Aby byly pří-
stupné, otevřené, čisté. Ty součas-
né u autobusového nádraží splňu-
jí jen jeden požadavek. Jsou čisté. 
Jenže jsou přece jen poněkud z ru-
ky a pro množství schodů jsou pro 
mnohé nepoužitelné. Stačí mít 
vyšší věk či bolavé nohy nebo být 
vozíčkářem. A otevírací doba také 
nevyhovuje. 

Ale začalo se blýskat na lepší 
časy a jako vhodné místo byl vy-
tipován dvůr polikliniky. Veřej-
nost místní i turistická by zřej-
mě mohla jásat, jenže s výběrem 
nesouhlasí lékaři provozující své 
soukromé praxe v budově poli-
kliniky. Sepsali protest, ve kte-
rém vyjadřují se záměrem ne-
souhlas. Obávají se, že provoz 
nebude čistý, že se v místech 
nekontrolovatelně zvýší pohyb 

osob a že okolí bude obtěžováno 
zápachem.

Jak sdělila starostka města, rada 
města vzala tento protest na vědo-
mí, ale považuje ho za neodůvod-
něný. Nové záchodky s obsluž-
ným personálem by měly být, jako 
ostatně obdobná zařízení v jiných 
městech, čistým a udržovaným 
sociálním zařízením. Bylo by je 
dokonce možno pojmout jako 
cyklostanici, tedy místo nabízejí-
cí cyklistům kompletní hygienic-
ké zázemí.

Bezpečnost budovy polikliniky 
by pak zajistil nově řešený vstup 
do hlavní budovy. Průchod na 
dvůr bude otevřen a veřejnost se 
zde bude volně pohybovat v kaž-
dém případě, neboť mezi zadním 
traktem budovy a potokem Bez-
děčka je připravováno arboretum 
– malý veřejný parčík.

Cyklostezka Medin – Skihotel
Obtížné rozhodování čekalo 

radu města dne 23. června na 36. 
řádném jednání při rozhodování 
o cyklostezce. Obecně lze konsta-
tovat, že cyklostezky jsou a budou 
stále důležitější a žádanější součás-
ti  systému dopravy. Jejich výstav-
ba je podporována jak evropský-
mi, tak českými  fondy.

O cyklostezce, která by nabíze-
la chodcům a cyklistům bezpečný 
přesun od zastávky Českých drah 
až do sportovního areálu u Skiho-
telu, uvažovalo město již mnoho 
měsíců. Část podmínek pro její vý-
stavbu je již připravena.  Smlouvy 
o budoucích smlouvách se soukro-
mými majiteli pozemků jsou do-
jednány, možnosti dotačních zdro-
jů nalezeny.

Problematickým místem je část 
cyklostezky vedoucí podél areá-

lu firmy Medin a.s. Při hledání va-
riant se nabízela i možnost delší 
trasy, která by z výchozího místa 
u zastávky nekopírovala silnici, ale 
vedla k potoku za viaduktem. Pro 
cyklisty poměrně zanedbatelná 
zajížďka, z hlediska pořizovacích 
nákladů o něco dražší investice. 
Ovšem tato varianta zcela pomíjí  
pěší návštěvníky areálu u Ski a ze-
jména lyžaře směřující k vleku.

Kolem areálu společnosti Medin 
se chodilo a chodit bude. Řádná 
cyklostezka široká tři metry  zde 
však zbudována nebude, respekti-
ve rada města tuto možnost nedo-
poručila. 

Po jednáních s firmou Medin 
o odkupu části pozemku a nut-
né demolici současného plotu, vy-
řešení terénních problémů zbu-
dováním opěrné zdi a  konečném 

zbudování nového oplocení by se 
celkové náklady vyšplhaly k 17 
mil. Kč. 

Jak sdělila starostka města Zdeň-
ka Marková, ráda by v kritických 
místech viděla v budoucnu ales-
poň chodník, ale představy firmy 
Medin o ceně i tohoto pozemku 
jsou opravdu vysoké.

Zastupitelům bude ke schvále-
ní předložen návrh zbudovat cyk-
lostezku začínající až za Medinem, 
a to v délce 1,2 km a s odhado-
vanými náklady 10,6 mil. Kč. Na 
tuto investici by bylo možno žádat 
o dotaci v některém z fondů. Žádat 
o dotaci i na vysoké, třímiliono-
vé náklady související s částí trasy 
vedoucí podél Medinu je zbytečné, 
nebyla by přidělena. 

Lze očekávat, že se zastupitelé bu-
dou tázat, zda má smysl cyklostez-

ka, která nevyvede chodce a cyk-
listu už z města. Na druhou stranu 
ale nelze vyloučit, že se v budouc-
nu  podaří podmínky pro dobudo-
vání zbývající trasy dořešit.

O výstavbě cyklostezky však ne-
budou rozhodovat jen zastupite-
lé. V případě, že návrh rady města, 
tedy cyklostezku mezi Medinem 
a Skihotelem, zastupitelé odsou-
hlasí, bude město žádat o dota-
ce. A pouze v případě zisku dotací 
bude investice realizována. 

Pokud bychom nezískali dotace, 
tak do toho město nepůjde, konsta-
tovala starostka města. Přímo v N. 
Městě je více podobných míst, kte-
rá je třeba obdobně vyřešit a  která 
se týkají přímo našich občanů. Tato 
investice by se týkala cestovního ru-
chu a výhody cyklostezky by využí-
vali zejména turisté.

Bouře  dne 25. června Silná bouře se dne 25. června 
přehnala celou republikou. Škody, 
které napáchala na Novoměstsku, 
jsou v porovnání s jinými regiony 
spíše malé, ale i přesto některé sto-
jí za připomenutí:

Na snímku je vyvrácená lípa 
před kostelem sv. Maří Magda-
leny v Olešné. V Olešné byl dále 
velmi nepříjemný pád vzrost-
lého stromu na dům čp. 60. 
Novoměstská jednotka Sboru 
dobrovolných hasičů odstrani-
la v souvislosti s bouří celkem 
patnáct padlých stromů ze sil-
nic, domů, elektrického vede-
ní... Kromě Olešné i v obcích 
Radňovice, Slavkovice, Veselíč-
ko, Hlinné, Hodíškov, Petrovice, 
Podolí, Radešínská Svratka, Ře-
čice, Dlouhé.

Městský úřad zaměstnává 
pět veřejně prospěšných

pracovníků
Od 1. července do 31. prosince 

2008 rozšířil novoměstský měst-
ský úřad počet VPP manuál-
ních pracovníků o jednoho člo-
věka. Bude mít na starosti úklid 
města a drobné údržbové prá-
ce (komunikace, zeleň apod.)., 
stejně jako ostatní dosavadní ma-
nuální pracovníci je i tento ří-
zen ze strany odboru ISM. Cel-
kem je tedy počet VPP zřízených 
ve spolupráci s úřadem práce 
Žďár n.S. pět. Z toho tři manuální 
pracovníci, jedna pracovnice ob-
sluhuje  veřejné WC na autobuso-
vém nádraží a jedna pracovnice za-
jišťuje roznos vlastní pošty MěÚ. 
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Názory zastupitelů
Budou zastupitelé města, jako iniciátoři špatných rozhodnutí,

bráni k zodpovědnosti? Aneb jaká rozhodnutí zastupitelů 
v současné době hýbou městem?

O tom, do jaké míry se naše měs-
to prezentuje ve sdružení Zdra-
vých měst, lze jen polemizovat. 
Mám na mysli nejen oblast život-
ního prostředí, ale i zdravou eko-
nomiku města. Dovolím si ote-
vřít několik oblastí našeho snažení 
a hlavně důležitá rozhodnutí vole-
ných zastupitelů města.

Zastupitelstvo po dlouhém otálení 
schvaluje reformu společností. Ne-
začíná likvidací funkční společnosti 
Novoměstská správa budov. Předsta-
va  získání „levných peněz“ motivu-
je vedení k prodeji části bytového 
fondu. Město se tímto rozhodnu-
tím zbavuje majetku a lukrativních 
příjmů. Nastartované rekonstrukce 
a zateplení domů nejsou  motivací! 

Zbavuje se kontroly nad odběra-
teli tepla, což může mít nepříjem-
né dohry v budoucnu s dodavate-
lem. Nebylo by výhodné diktovat 
cenu tepla pro město jako největ-
šího odběratele? 

Je absurdní, že deklarovaný roz-
voj společnosti TS-služby skončil 
cíleným prodejem stavební části 
společnosti. Zisk z prodeje kame-
niva šel dlouhodobě do vybavení 
této společnosti. Otázkou zůstává, 
zda někdo tvořil fond na rekultiva-
ci, případně rozšíření lomu. 

Do podobné ekonomické situace 
se před několika lety dostalo město 
pronájmem obecního lesa. Pověře-

ná společnost Lesy a zeleň svým pří-
stupem nezajišťuje  funkčnost lesa 
zvláštního určení a v hospodářské 
činnosti dle lesního hospodářské-
ho plánu LHP dluží městu zalesně-
ní cca 5 ha starých holin a nápravu 
předepsaných ploch  melioračních 
a zpevňujících dřevin.  

Kdo je z vedení města odpověd-
ný za nesplnění platného usnesení 
zastupitelstvo města ve věci zavede-
ní důsledné kontrolní činnosti? Výše 
uvedený dluh je v rozporu se záko-
nem o životním prostředí a o lesích. 
A co na to zákon o obcích ve věci 
správy obecního majetku? Kolik mi-
lionů nám propadlo mezi prsty? 

Nic proti krytému bazénu pod za-
stávkou, který mohl být podle již 
v minulosti schválené studie nyní 
stavebně před kolaudací. Ano, je to 
určité povzbuzení, ale platné roz-
hodnutí ZM do této lokality umísti-
lo fotbalové hřiště.   Na kterých po-
zemcích budou požadované tůňky 
ze strany CHKO a úhrada vyvola-
ných investic, zůstává otazníkem.

Předimenzovaný projekt Rege-
centra zaměřený na cestovní ruch, 
umístěný do „lomové lokality“ vy-
volá další nemalé finanční pro-
středky pro přípravu staveniště.

Finanční prostředky z EU nyní 
nebo nikdy je zavádějící. Pod-
le zkušeností z jiných měst pří-
jmovou část rozpočtu tvoří před-

ně místní návštěvníci a tomu by 
měl odpovídat rozsah stavby.  Po 
několika letech bez instalace no-
vých atrakcí se zvyšuje zátěž dotací 
na vrub města. A co přinese městu 
připravovaný Dům jistoty?  

Rozhodnutí RM o parkovacích au-
tomatech na náměstí bude dopra-
vu  regulovat. Toto opatření uvíta-
jí návštěvníci města. Co se nabídlo 
místním motoristům? Není to zá-
chytné parkoviště v Olešné? Další 
odstavné parkoviště rozhodnutí ne-
nabízí, a tak se stávající doprava pře-
místí do jiných i podnikatelských lo-
kalit. Zda si odnese z náměstí tržbu 
jenom město, bude v několika dnech 
známo i obchodníkům.    

Soudní tahanice o majetky kou-
paliště nemohou městu přinést nic 
pozitivního. Otevření celého areá-
lu koupaliště bez zázemí a dozoru? 
Současné koupání psů a koní, umý-
vání motorek a dokonce aut na plá-
ži  - to je „sílná káva“.  A co dohoda 
o mimosoudním vyrovnání s býva-
lým nájemníkem? Od každého roz-
hodnutí se očekává co nejlepší vý-
sledek. Ještě nedávno byl kruhový 
objezd terčem ostré kritiky. Kazmí-
rův rybník je pod dozorem ochraná-
řů a výsledek posuďme každý z nás.   

Až čas  někdy prokáže, kam roz-
hodnutí zařadit. Jak dlouho již ot-
víráme brány města cestovní-
mu ruchu? Jste stejného názoru, 
že chemické záchodky a neutěše-
ný stav našich hřbitovů o něčem 
svědčí? Mám dále pokračovat? 
Snad někdy později.

zastupitel  Petr Pejchal,
KDU-ČSL

Chodníky 
Školní ulice

V měsíci srpnu se opravy z vnitř-
ních prostor školy přesunou na 
ulici, a to doslova. Je počítáno 
s velkou opravou chodníků na uli-
ci Školní. Během prázdnin bude 
opraven chodník blíže ke školní  
budově, do poloviny září pak pro-
tější chodník.

Ze Státního fondu dopravní in-
frastruktury z programu Mobili-
ty (odstraňování bariér) získalo 
město dotaci na opravy a zbudová-
ní dalších tří chodníků. Dotace ve 
výši 1,776 mil. Kč tvoří 75 % z cel-
kových  2,36 mil. Kč

Nečasova ulice
V souvislosti s velkou rekon-

strukcí Nečasovy ulice bude mít 
i tato ulice skutečný chodník.

Slavkovice
Ve Slavkovicích, podél silnice 

vedoucí z centra obce směrem na 
Žďár n.S. dosud chybí chodník. 

Před poliklinikou
Prostor na Vratislavově náměs-

tí před poliklinikou bude bezba-
riérově upraven – nejen pro volný 
pohyb vozíčkářů.

V souvislosti s bezpečným po-
hybem občanů v centru N. Měs-
ta uvažuje vedení města o po-
ložení zvýšených prahů přes 
silnici, a to na obou koncích 
Vratislavova náměstí. Jeden zvý-
šený pevný práh v místech před 
poliklinikou, druhý před budo-
vou 1. ZŠ.

Prahy by motoristům naprosto 
zřetelně naznačily, že je třeba pro-
jíždět centrem města opatrně a po-
malu.                                              EJ

Nový ultrazvukový přístroj
Nový ultrazvukový přístroj za-

koupila Nemocnice  Nové Město 
na Moravě,  příspěvková organiza-
ce,  pro potřeby gyn.-por. oddělení.
Přístroj byl pořízen za velké fi-
nanční podpory sponzora a bude 
sloužit  při diagnostice,  především 
ženám procházejícím gynekologic-

kou ambulancí. Jedná se o zásad-
ní  zkvalitnění  poskytované péče 
neinvazivní, velmi kvalitní  tech-
nikou, jejíž komfort  ocení  jistě  
všechny klientky naší ambulance.
Ročně provede gyn.-por. oddě-
lení nemocnice přes pět tisíc ul-
trazvukových vyšetření, jednak 

u hospitalizovaných pacientek, 
ale také v ambulanci,  pro širo-
kou spádovou oblast regionu 
Žďár nad Sázavou.

MUDr. František Petrů,
primář gyn. por. oddělení

Nemocnice Nové Město na Moravě,
příspěvková organizace

Kazmírův rybník, nebo Kazmírův mokřad?
Jak jsme již částečně informova-

li v minulém čísle Novoměstska, 
současný vzhled Kazmírova ryb-
níka plně odpovídá projektu, na 
který byla čerpána dotace ve výši 
12 mil. Kč. Kolaudace na počátku 
června proběhla bez připomínek, 
po technické stránce rybník splňu-
je vše, co projekt vyžadoval. 

Informační deska na břehu rybní-
ka brzy nabídne odpověď na otáz-
ky, proč si ochranáři přírody  přá-
li zachovat Kazmírův rybník jako 
významný biotop vodního ptac-
tva a obojživelníků. Její umístění by 
mělo být otázkou několika týdnů.

Více k současnému vzhledu Kaz-
mírova rybníka se za CHKO Žďár-
ské vrchy vyjádřil Mgr. Pavel Vaněk: 

V podmínkách CHKO Žďárské vrchy 
bylo přání zachovat rybník jako hníz-
diště vodních ptáků. Poněkud mě mrzí 
zjednodušená odpověď na dotaz ve-
řejnosti (viz Novoměstsko č. 11/2008). 
Jako kdyby se tato záležitost týkala jen 
CHKO. N. Město respektovalo naši 
podmínku a za těchto okolností dosáh-
lo na vysokou státní dotaci. Nyní bych 
očekával, že si město současnou situaci 
podobně obhájí.

S provedenou prací jsem spokojen. 
A jestli  bude rybník vypadat  stejně 
jako nyní i v budoucnosti, nelze jed-
noznačně říct. Záleží na mnoha okol-
nostech. Na údržbě, stavu vody, hos-
podaření, na přítocích.

Částečný vliv na současném 
vzhledu Kazmírova rybníka má 

nízký průtok vody  v potoku Bob-
růvka. Kam se její voda ztrácí?

Prameniště Bobrůvky jsou pod 
Vlachovicemi. Už přímo v těchto 
místech odebírá velkou část vody 
VaS, a.s. Úprava této pramenité 
vody je logicky levnější nežli úpra-
va vody z Víru. A pak postupně 
podél toku stojí rekreační a  spor-
tovní  zařízení, která pro svoji po-
třebu  čerpají rovněž.

Jak dodala Marie Kohoutová, pra-
covnice odboru životního prostředí 
MěÚ, jednání všech zúčastněných  
o snížení čerpaní vod z pramenišť  
Bobrůvky, a to nejen v souvislos-
ti s neutěšeným  pohledem na Kaz-
mírův rybník, je nutné. 

E. Jašková

Dětské hlasy 
střídá stavební ruch

Děti z novoměstské 1. základ-
ní školy na Vratislavově náměstí 
letos dostaly vysvědčení o týden 
dříve. To proto, aby se po prázd-
ninách vrátily do „skoro nové“ 
školní budovy.

Velká rekonstrukce topné-
ho systémy spojená s výměnou 
oken začala. Vlastní stavební 
práce by měly být dokončeny 8. 
srpna a ve zbývající srpnové dny 
je počítáno s úklidem. Pokud 
by snad nebyl termín dokonče-
ní oprav dodržen, neměl by být 
ohrožen řádný termín začátku 
školního roku. S úklidem školy 
by pak vypomohli i  učitelé.

Celkový rozsah prací je odha-
dován na 10,5 mil. Kč. Ze Stát-
ního fondu životního prostředí 
získalo město dotaci ve výši 3,65 
mil. Kč.                                    EJ



6

S poměrným klidem přistupovala k natáčení paní Alena Albrechtová. 
Zdálo se, že prožívá situaci o něco víc jako hostitelka televizního štábu 
než jako majitelka Fuchsovy vily. Připravila se na to napečením koláče 
a kuřat. A trpělivě pak sledovala, jak chodí parta chlapů i s koněm zahra-
dou křížem krážem, jak (už naštěstí bez koně) stoupají po schodišti naho-
ru dolů,  jak se točí v jídelně a v obývacím pokoji.

Copak teď, ale to vyklízení! To byla hrůza. Předběžně si režisér vybral k na-
táčení dvě místnosti. A všechen modernější nábytek z nich musel pryč. Ob-
čas se mě někdo zeptá, jestli a kolik dostaneme za možnost natáčení u nás 
zaplaceno. Nevím. Na peníze ještě řeč nepřišla. A možná ani nepřijde. 

Na snímcích: Nahoře  - pohled do interiéru,  dole celkový pohled na vilu 
(pro kalendář N. Město -  Waalre 2003 fotila Alena Čadková)

Natáčení před evangelickým kostelem zaujalo v sobotní dopoledne kolem-
jdoucí. Pokukovali po Davidu Vávrovi, odvážnější stihli poplácat bělouška 
Bilyho. Osmiletý valach byl vybrán ze stájí  Šiklova mlýna jako nejspolehli-
vější a nejtrpělivější koník.

Televizní štáb v šumném Novém Městě na Moravě
Na bílém koni jako Limoná-

dový Joe se v Šumné Vysoči-
ně představí průvodce pořadem 
David Vávra. Pro každý díl vo-
líme pro Davida Vávru jiný do-
pravní prostředek. Tentokrát 
jsme Davida stylizovali do role 
Limonádového Joa, neboť úvodní 
scény natáčíme v Šiklově mlýně. 
Ale  také proto, že zájem o wes-
tern a tramping k prvorepubliko-
vé  české kultuře neodmyslitelně 
patří, sdělil režisér Radovan Li-
pus. 

A tak se televizní divák doprová-
zený kladným hrdinou v bílém po-
stupně dostane od Šiklova mlýna  
k Vírské přehradě, do Dalečína, do 
Bystřice nad Pernštejnem, do No-
vého Města na Moravě. A nakonec 
se průvodce se svými dětmi shle-
dá ve Žďáru nad Sázavou, kde kdy-
si rozběsněný kmen Komančů zni-
čil polovinu náměstí.

Po dílech, které jsou věnovány 
vždy jednomu městu, se postup-
ně dostáváme k menším sídlům, 
kde je možno rovněž nalézt za-
jímavou architekturu. Takže tře-
ba Šumné Horácko jsme již točili, 

loni v Třebíči a ve Velkém Meziří-
čí. Se současným dílem nám nej-
více pomohla bakalářská práce 
Evy Šmerdové, rodačky z Bystři-
ce n. P. A velice nám při přípra-
vě scénáře pomáhala i vedoucí 
novoměstského Horáckého mu-
zea PhDr. Sylva Tesařová. Spo-

lupracovali jsme i s Ivo Filkou 
ze Žďáru n.S. Bez místních znal-
ců a rodáků a rovněž bez ochoty 
majitelů objektů bychom se neo-
bešli, pokračoval režisér Lipus.

V Novém Městě na Moravě pa-
třilo k vytipovaným architekto-
nickým zajímavostem pět nemo-
vitostí. Oba kostely, evangelický 
a katolický. Vila na Sportovní uli-
ci navržená architektem Bohusla-
vem Fuchsem v roce 1939 a vila 
ležící na křižovatce ulic Tyršova 
a Monseova navržená architek-
tem Lvem Krčou v letech 1939-
40. Jako malý přesah do archi-
tektury  21. století pak byla v N. 
Městě zvolena vstupní část  firmy 
Sporten, a.s.

foto vlevo: Před Míčkovou vilou 
na Tyršově ulici.

Eva Jašková
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 Život a doba geologa RNDr. Josefa Svobody
14. května 2008 uplynulo 100 let od narození významné-

ho českého geologa RNDr. Josefa Svobody, dlouholetého ře-
ditele Ústředního ústavu geologického. Ve státním geologic-
kém ústavu, největším vědeckovýzkumném pracovišti české  
geologie, působil přes 36 let. 

Josef Svoboda se narodil v Novém Městě na Moravě. Jeho otec Josef 
František Svoboda byl známý západomoravský národopisec a muzeolog, 
mimo jiné spoluzakládal v Novém Městě na Moravě Horácké muzeum. 

J. Svoboda byl vychován v  prostředí, kde se publikovalo a diskutovalo 
o tom, jak písemně sdělovat nové poznatky, aby byly srozumitelné.

Přírodopisná vysokoškolská studia zahájil na Karlově univerzitě v Praze 
a nejintenzivněji a později cele se věnoval geologii a paleontologii.

Jeho geologická odbornost se rozšiřovala, až dosáhl v letech 1938-1945 
specializace ve stratigrafii paleozoika, regionální geologii Českého masí-
vu, sedimentárních ložisek aj. Za 2. světové války se věnoval geologické-
mu i pedogeologickému mapování území bývalého protektorátu v ústavu, 
který byl přejmenován na „Úřad pro výzkum půdy v Čechách a na Mo-
ravě“. Úřad zajišťoval poradní služby pro výstavbu vodních děl na Vltavě, 
průzkum  ložisek  nerostů  pro „válečný“ průmysl apod. Účastnil se vydá-
vání map 1:75.000, které postupně nahrazovaly starší mapy rakouské stej-
ného měřítka. Po válce se obnovuje Státní  geologický  ústav a J. Svoboda 
se zapojuje  do  terénních  mapovacích  prací  v Barrandienu,  Krkonoších, 
Železných  horách apod. Jeho terénní fotodokumentace byla vzorová a ge-
ologická dokumentace komplexní.

Při příležitosti Svobodových sedmdesátin přinesl Věstník ÚÚG  hodno-
tící vzpomínku:

Je málo osobností, které dovedou skloubit vědeckou erudici, schopnost or-
ganizovat vědeckou práci a nejen zaměřit její výsledky na praktické použití, 
ale seznámit s nimi také širokou veřejnost. Dr. Svoboda tyto schopnosti pro-
kázal svou dlouholetou činností a výsledky své práce vědecké, řídící i popu-
larizační. Všichni, kdo měli možnost s ním spolupracovat nebo pracovat pod 
jeho vedením, dovedou ocenit zvláště jeho vědecký a objektivní přístup k ře-
šeným problémům…“

Přitom tento jeho přístup platil i v dobách zostřené komunistické ideo-
logie v 50. letech i za tzv. normalizace v letech 1970-1975.  Dovedl si udr-
žet nezávislost na politickém režimu. Měl tendence k umírněnému soci-

álnímu pohledu na politiku, ale ostražitě hlídal ústav před negativními 
vlivy horlivých a všeho schopných komunistů, aby nerušili klid a odbor-
ně dobře vedený chod ústavu. Snášel však i podivíny, pokud byli odbor-
ně na výši a pracovití.                                                                           

V roce 1958 převzal J. Svoboda „Geologický fond“  jako archivní a vrt-
ní oddělení  Ústředního ústavu geologického a od počátku se rozhodl, že 
z něho vybuduje celostátní dokumentační a informační útvar, autonom-
ně vtělený do ÚÚG. Jeho  cílem bylo umožnit studium již shromážděných 
i plynule vytvářených geologických  dokumentů pro praktické i vědecké 
účely. Bylo to období, kdy se silně rozvíjel geologický průzkum a výstavba 
sídlišť, průmyslových a zemědělských staveb i dolů a lomů. Postupně zís-
kal odborníky z praxe, zajistil technické prostředky pro informační pře-
nos a zajistil, aby byl Geofond i legislativně vybaven předpisy  pro fungo-
vání a služby. Geofond se posléze dostal mezi nejlépe fungující geologická 
informačně dokumentační střediska ve střední a východní Evropě právě 
díky organizačně odborné schopnosti Dr. J. Svobody. Vzpomínám na pří-
pad, kdy jsme dostali za úkol posoudit z geovědních hledisek vhodnost 
staveniště první „atomové elektrárny“ v Polabí jižně od Chlumce n. C. 
Nevím, kde se ten námět vzal, ale v každém případě bylo nevhodné zatí-
žit povodí Labe na ploché křídové pláni, kde se očekávala rizika narušení 
zásob kvalitních podzemních vod, husté osídlení, místní sesuvy, radono-
vé riziko apod. Ředitel Svoboda se spojil s akademikem Q. Zárubou, bez-
partijním profesorem inženýrské geologie na ČVUT, a po kratší poradě se 
vydali na ÚV KSČ, kde se jim podařilo po necelé hodině přesvědčit nej-
vyšší „orgán“, ať navržené staveniště opustí a uváží jinde. 

Dlouhodobá publikační činnost je u Dr. Josefa Svobody bohatá na množ-
ství, kvalitu i redakčně technické práce. Obsahuje celkem dvě stovky titu-
lů. Geolog Dr. J. Svoboda byl mnoho let vědeckým redaktorem Sborníku 
geologických věd, Výzkumných prací ÚÚG, Věstníku ÚÚG a velmi po-
četných neperiodických publikací. Vrcholem  jeho  redakčně-publikační  
tvorby je encyklopedický „Naučný geologický slovník“  vydaný naklada-
telstvím ČSAV a  „Regionální geologie ČSSR“. Mne  upoutalo dílo vizuální 
„Český masív ve fotografii“, ve kterém autoři pod vedením  přísného  foto-
-redaktora Svobody soustředili 132 vesměs černobílých fotografií, z nichž  
slabou většinu  vytvořil on.   

Ředitel J. Svoboda se spíše vyhýbal zahraničním cestám, které jsou 
v geo-vědách obvyklé. Zúčastnil se však 21. zasedání Mezinárodního Ge-
ologického Kongresu v Kodani r. 1960, kde se  už  pozitivně  hlasovalo 
o uspořádání  MGK v Praze  v roce  1968 po shlédnutí projektu a ukázek 
33 generálních map 1:200.000, zobrazujících geologii Čech a Moravy. Ty 
se pak objevily na 22. MGK v New Delhi r. 1964. Mezitím odsouhlasil 23. 
MGK v Praze Národní Komitét ČSAV. J. Svoboda se účastnil jen pár krat-
ších cest do sousedních zemí k dohodám, o exkurzích pro 23. MGK 1968 
v Praze. V roce 1963 se stal Dr. J. Svoboda ředitelem ÚÚG a  vybaven pra-
vomocemi (státní podporou), zformoval kolektiv, který se zabýval přípra-
vou na 23. MGK v Praze. V té době je spolupráce s nadřízeným ČGÚ té-
měř bez problémů, právě díky vědecké autoritě a organizační zkušenosti 
Dr. J. Svobody.

23. Mezinárodní Geologický Kongres byl připravován na jaře 1968, kdy 
panovalo v Praze i v ČSR reformní ovzduší. Kongres měl plánovaný začá-
tek 20. 8. 1968 a trvání do 31. 8. 1968. Počet přihlášených účastníků dosá-
hl již 18. 8. 1968  počtu 4.000 delegátů a hostů z 91 států. Úvodní slavnost-
ní zasedání 23. MGK – v pondělí 20. 8. 1968 bylo úspěšné. V noci a k ránu 
21. srpna bylo pražské letiště uzavřeno a zlověstné dunění ve vzduchu hlá-
silo předzvěst výsadku vojska SSSR...  

  Dr. J. Svoboda byl jeden z prvních, kteří museli odejít v době „nor-
malizace“ již v r. 1970 z funkce ředitele ÚÚG. Zřejmě pro jeho postavení 
a postoje předsedy přípravného výboru 23. Mezinárodního geologického 
kongresu v Praze. Jeho odchod (měl již nárok na důchod v 62 letech) měl 
negativní vliv na prestiž geologického ústavu. Zůstává však v některých 
funkcích, např. vědeckého tajemníka ředitele, redaktora samostatných pu-
blikací ÚÚG a mohl dokončit svou vrcholnou publikaci „Český masív ve 
fotografii“ (1973). Opouštěl vědecké poslání i praktickou činnost postup-
ně – ubíráním pracovního úvazku až na minimum (1981). 

Věnoval se pak svému koníčku - zahrádce. Stále pohybově aktivní si udr-
žoval fyzickou kondici až do 75 let, kdy si těsně po narozeninách  přivo-
dil malé zranění nohy. Zanedbal ošetření, které se v horkém červenci 1983 
změnilo v gangrenózní komplikaci. Přestože se mu v nemocnici lékaři in-
tenzivně věnovali, umírá 1. srpna 1983 na selhání srdce.    

RNDr. Jiří Hruška
Foto: Rudolf Hylský, 1951, z fotoarchivu České geologické služby
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SFK  VRCHOVINA  bilancuje – skončila sezona 2007/08
Spojený fotbalový klub Nové 

Město na Moravě – Rad. Svratka se 
již delší dobu na stránkách Novo-
městska neprezentoval. Je to hlav-
ně z důvodu toho, že má svoje we-
bové stránky: www.sfkvrchovina.
nmnm.cz, kde pravidelně svoje pří-
znivce a fanoušky informuje o fot-
balových výsledcích. Tento článek 
by měl spíše bilancovat celou uply-
nulou sezonu. Jsme nejpočetněj-
ším sportovním klubem, resp. od-
dílem v N. Městě (přes 300 členů). 
V mistrovských zápasech pravidel-
ně nastupovalo 12 mužstev – naši 
nejmenší benjamínci „A“ příprav-
ka hrála krajský přebor, když skon-
čila starší na 8. místě a mladší cel-
kově na 9. místě. „B“ přípravka 
v okresním přeboru získala po-
hár za 2. místo. Naši žáci – nejpo-
četnější kategorie (4 týmy) – Áčko 
v moravskoslezské divizi udrželo 
příslušnost soutěže i pro příští rok, 

když obsadilo 12. místo, Béčko 
v druhé krajské soutěži obsadilo 
6. místo. Divizní dorost ve starších 
skončil celkově šestý a jejich mlad-
ší kolegové celkově na 7. místě. 
Naše ženy nám v uplynulé soutě-
ži dělaly radost, v moravskoslezské 
lize - Jih skončily na velmi dobrém 
4. místě. Ženský fotbal má u nás 
velkou tradici, vždyť se zde hrála 
několik sezon i nejvyšší fotbalová 
soutěž, kdy naše ženy získaly skal-
py takových mužstev jako např. 
Slavia Praha. Jistě nejsledovaněj-
ší kategorií jsou muži. Naše Áčko 
se celou sezonu nějak nemohlo na-
dechnout, tým je velmi mladý (vě-
kový průměr je 21 let), trenéři vsa-
dili na mládí. Nakonec obsadilo 
v nejvyšší krajské soutěži 12. mís-
to, které jim umožňuje příslušnost 
soutěže i pro příští ročník. Béč-
ko v třetí krajské soutěži skončilo 
nakonec deváté, kdy naše juniorka 

by měla být odrazovým můstkem 
pro první tým. Vrchovina již něko-
lik let sází na systematickou práci 
s mládeží, žáci hrají druhou nej-
vyšší a dorost třetí nejvyšší morav-
sko-slezskou soutěž. Bez obětavé 
práce trenérů a funkcionářů by to 
určitě nešlo, za jejich práci je třeba 
poděkovat a  „vysmeknout“ poklo-
nu. Týmy Vrchoviny se prezentu-
jí v Brně, Olomouci, Zlíně, Jihlavě, 
Znojmě, Uherském Hradišti, Kro-
měříži, Třebíči a proti tomu je Vr-
chovina, jako perla v moři.

V posledních měsících se také 
SFK Vrchovina přetřásá v souvis-
losti s Regeneračním centrem, kte-
ré by mělo vzniknout v místě stá-
vajícího fotbalového stadionu. Je 
třeba říci, že v současnosti máme 
jednu z nejútulnějších fotbalo-
vých mini-arén v širokém dalekém 
okolí. Všichni soupeři nám říka-
jí, abychom se nikam nestěhovali. 

Dle návrhu města by nový fotbalo-
vý stadion měl stát v oblasti „Pod 
zastávkou“. Tuto myšlenku Vrcho-
vina podporuje, jelikož pro roz-
voj fotbalového klubu a hlavně při 
podpoře mládeže potřebuje dru-
hé náhradní hřiště s tím, aby naši 
benjamínci mohli trénovat bez 
problému v Novém Městě bez ja-
kéhokoliv dojíždění mimo hranice 
našeho města. Zúčastnili jsme se 
mnoha jednání s vedením města 
a Tělovýchovnou jednotou na toto 
téma, podílíme se na dotváření ná-
vrhu studie „nového stánku“.

Touto cestou bychom také chtě-
li poděkovat všem našim fanouš-
kům, kteří hojně navštěvují naše 
zápasy, protože fotbal se hraje hlav-
ně pro ně. Zároveň je zveme na zá-
pasy nového ročníku 2008/09, kte-
ré začnou 10. srpna. 

Roman Wolker
  místopředseda SFK Vrchovina

Startujeme prázdniny aneb Indiánskou stezkou
Rok se s rokem sešel a opět startu-

jeme prázdniny. Tentokrát jsme vy-
tvořili pro děti i dospělé indiánskou 
stezku. Start proběhl stejně jako 
vloni od kulturního domu. Všich-
ni se vydali po skupinkách vyzna-
čenou trasou přes pole, les, louky, 
kolem rybníků a napříč obcí až na 
hřiště, které bylo cílem celé trasy.

Úkoly byly tentokrát náročnější 
a zaměřené na indiánskou témati-
ku. Hned na prvním stanovišti se 
museli všichni účastníci pomalo-
vat barvami, aby vypadali aspoň 
trošku jako divoši. Následovalo 
přepadení Pacifiku a ihned poté 
poznávání stop. Vždyť přece kaž-

dý Indián má někdy hlad a musí 

dobře rozpoznat zvěř. Jak se lo-

ví opravdovým lukem, si všich-

ni vyzkoušeli pod vedením TJ 

Křídla. Po náročném lovu ne-

smí chybět odpočinek v postave-

ném týpí. A potom ihned znovu 

do stepi  Plížením až k bizonovi. 

Tentokrát se chytal do lasa. Nako-

nec ještě uhasit hořící step a hurá 

do cíle. Ovšem ani v cíli to neby-

lo pro naše průzkumníky zrovna 

jednoduché. Všechny skupinky 

musely vyluštit tajnou šifru, jejíž 

části obdržely na každém stano-

višti. Teprve potom čekala odmě-

na v podobě párečků a limonád, 

nechyběly ani upomínkové ná-

hrdelníky, sladké tyčinky a různé 

malé drobnůstky. 

Den byl jako malovaný a všichni 

odcházeli domů unavení a plni do-

jmů.            za Občanské sdružení

JIŘÍKOVICE

Ing. Ilona Komínková

Týden v Krátké 
se vydařil na 100 %
Jak jsme již informovali na na-

šich webových stránkách, zúčastnil 

se první stupeň akce, kterou orga-

nizuje CHKO Žďárské vrchy v obci 

Krátká. V týdnu od 26. do 30. květ-

na se jednotlivé třídy vypravily do 

Krátké, kde pracovníci CHKO při-

pravili naučnou stezku s cílem uká-

zat nejen krásu přírody, ale přede-

vším nutnost přírodu, stavby apod. 

chránit pro další generace. Na vý-

pravu jsme se vydali s představou, 

že projdeme dané území, občas nám 

někdo něco řekne a zase pojedeme 

domů. Popravdě řečeno, připrave-

nost celé akce nás velice  překvapila. 

Pro žáky byly připraveny různé úko-

ly a kvízy. Děti pracovaly ve skupi-

nách, dozvěděly se spoustu nových 

informací, které musely samostatně 

zpracovat. Rozhodně nenudily a o 

to více si zapamatovaly. Seznámi-

ly se se zapomenutými pojmy jako 

je haltýř, drátenictví, nebeské ryb-

níky a humna. Samozřejmě u dětí 

největší pozornost vzbudily bytos-

ti, které plnily důležité úkoly: dráček 

Ohniváček, který se živí zápalkami, 

ponocný Melísek, který hlídá ves, 

a skřítek domácí, co nesnáší agresiv-

ní čisticí prostředky. Všechno krásné 

ale jednou končí, a tak jsme se i my 

museli vrátit do reality. Dovolte, aby-

chom se sklonili před prací  nadšen-

ců z CHKO Žďárské vrchy. Jsou lidé, 

kteří nejsou vedeni výší svého platu, 

ale jejich největší devizou je nadšení 

a snaha uchovat přírodu a památky 

i pro příští generace. My je pak mů-

žeme podpořit svou účastí na těchto 

akcích. Děkujeme za krásnou akci.
L. Kachlíková, ZŠ L. Čecha

Žáci 9. B I. ZŠ v divadelním představení „Malý princ“
Není pohádka jako pohádka,

 není princ jako princ. 
Malý princ Antoine de Saint-

-Exupéryho je jen jeden.
Divadelní představení o kouzelné 

pohádkové bytosti, Malém prin-
ci, který žil na jedné planetě, která 
byla o málo větší než on sám, si na 
závěr školního roku připravili žáci 
třídy 9. B I. ZŠ v Novém Městě na 
Moravě. Patří jim velký dík za ho-
diny a hodiny volného času, které 
po celý rok věnovali přípravě toho-
to představení, které zahráli nejen 
svým spolužákům ve dnech 10. - 
11. 6., ale také veřejnosti, která za-
plnila dne 12. 6.  sál novoměstské-
ho kina.

Právě Malý princ (Šárka Poulo-
vá) přišel na naši Zemi ze vzdále-
ných vesmírných světů, aby se v af-
rické poušti setkal s pilotem (Adam 
Grepl) a svěřil mu tajemství své po-
divuhodné životní pouti. Ale odhalí 
mu vlastně daleko víc: tajemství čis-
tého srdce, dobra a krásy.

Chtěla bych touto cestou podě-
kovat divákům, kteří si našli čas 
přijít a strávit devadesátiminuto-
vou pouť s Malým princem, při 
které si uvědomuje, že o květiny 
se musí pečovat, aby byly šťastné, 
sopky se čas od času musí vymést, 
aby nesoptily, a sazeničky baob-
abů je třeba každý den vytrhávat, 
aby z nich nevyrostly obří stromy, 

které by jednou svými kořeny jeho 
maličkou planetu roztrhly.

...a možná nejeden z nás si bě-
hem představení musel přiznat, že 
se mnohokrát choval sobecky třeba 
jako byznysmen, panovačně jako 
král, že měl o sobě velké mínění po-
dobně jako domýšlivec, že se někdy 
zbytečně litoval jako opilec, nebo se 
vymlouval jako zeměpisec, či měl 
vůči někomu předsudky, aniž se ho 
snažil poznat, jen proto, že nevypa-
dal tak, jak by se mu líbilo. Mno-
zí třeba alespoň na okamžik zatou-
žili, aby měli někoho tak rádi, jako 
měl rád Malý princ přítelkyni lišku, 
když si ji ochočil. 

   Mgr. Renata Slámová, 1. ZŠ 
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Darování nemovitostí
a zřizování věcných břemen
po změně daňového zákona

(dokončení z minulého čísla)
Věcná břemena jsou práva, která omezují vlastníka nemovité věci ve 

prospěch někoho jiného (osoby oprávněné). Ukládají mu tedy povin-
nosti, jež mohou být různé povahy: 
1. povinnost něco strpět, vlastník zatížené věci je povinen strpět chování 

oprávněné osoby na zatíženém pozemku (např. právo užívání pozem-
ku, průchodu, průjezdu, čerpání vody, právo uložení a vedení médii – 
elektřina, plyn, kanalizace, voda, aj., a vstupu na tento pozemek za úče-
lem jejich případné údržby nebo opravy), právo užívání (spoluužívání) 
objektu,  

2. povinnost se něčeho zdržet (např. povinnost vlastníka nezvyšovat dům, 
povinnost zdržet se výstavby plotu nad určitou výšku),

3. povinnost něco vykonat (např. udržovat příjezdovou komunikaci v pro-
vozuschopném stavu).

 Oprávněná osoba, které svědčí právo z věcného břemene, může být vy-
mezena dvojím způsobem: 

1. určitá osoba konkrétně pojmenovaná při vzniku břemene = osobní věc-
né břemeno (např. právo doživotního bydlení nebo užívání), které je 
nepřenosné na jinou osobu, oprávnění svědčí pouze této oprávněné 
osobě a zanikne uplynutím sjednané doby, nejpozději smrtí oprávněné 
osoby či zánikem právnické osoby,

2. osoba určená okolností, že vlastní jinou (zpravidla sousední) ne-
movitost = věcné břemeno je spojeno s vlastnictvím určité nemo-
vitosti (např. právo přechodu přes pozemek). Subjekt mající opráv-
nění je určen tak, že je jím vždy vlastník konkrétní nemovitosti, 
a toto právo přechází spolu s přechodem vlastnictví k této nemo-
vitosti.

Před sepsáním smlouvy o zřízení věcného břemene je proto třeba si 
vyjasnit nejdříve jeho druh, rozsah i oprávněné osoby a správně vše  for-
mulovat do smlouvy. U práva přechodu nebo přejezdu pouze přes část 
pozemku, se rozsah práva vymezí jednoznačně zakreslením v geometric-
kém plánu, u práva doživotního bydlení popisem výlučného a nevýlučné-
ho užívání  nemovitostí a dalších práv či povinností.

Při sepsání smlouvy (kupní, darovací či o zřízení věcného břemene) 
u advokáta či notáře tito ověří totožnost účastníků a jejich podpisy  na 
smlouvě. Při sepisu smlouvy samotnými účastníky je potřeba ověřit je-
jich podpisy na matrice či u notáře.  

Po sepisu smlouvy je nutno podat písemný návrh na vklad práv do 
katastru nemovitostí obsahující předepsané náležitosti a přiložit smlou-
vy a přílohy. Poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí je 500 Kč 
za jeden návrh na vklad bez ohledu na počet vkládaných práv. Dle pub-
likovaných informací se výhledově uvažuje o podstatném zvýšení tohoto 
správního poplatku (úvahy o zpoplatnění převodu každého jednotlivého 
pozemku nebo stavby s horním limitem výše poplatku). 

Po zapsání vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí může 
nový vlastník získat výpis z listu vlastnictví k osvědčení této skuteč-
nosti (obdobně zřízení věcného břemene). Vedle návazného splně-
ní daňové povinnosti (pokud nejde o výše popsané případy osvobo-
zení), je třeba ještě splnit i oznamovací povinnost na finanční úřad  
o změně vlastníka pro účely daně z nemovitostí (do 30.ledna násle-
dujícího kalendářního roku). Doporučuji rovněž při změně vlastnické-
ho práva u objektů nezapomenout v předstihu sjednat novou pojist-
nou smlouvu, neboť dochází ve většině případů při změně vlastníka 
k zániku stávající pojistné smlouvy. Pokud je v převáděné nemovitos-
ti nájemce (bytu, nebytových prostor, pozemků), vstupuje se změnou 
vlastnického práva nový vlastník do postavení pronajímatele, a ne-
ní potřeba smlouvu nijak měnit, pouze oznámit písemně změnu vlast-
níka nájemci. Vzhledem k tomu, že při převodech nemovitostí darem 
mezi příbuznými osobami často nedochází ani k formálnímu předá-
vání nemovitostí (mezi cizími osobami doporučuji vždy písemný zá-
pis), přesto by mělo dojít k předání stavební dokumentace a oznáme-
ní změny vlastníka dodavatelům energií apod..  Mezi poslední, ale 
rozhodně ne nevýznamné skutečnosti, náleží rovněž neopomenout při 
změně vlastníka nemovitosti spojené se změnou místa trvalého poby-
tu uživatele, provést i evidenční změnu pobytu. 

JUDr. Božena Slezáková, advokátka 
Nové Město na Moravě

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

12. 7. MUDr. Fillová, V. Meziříčí, 13. 7. MUDr. Fialová, nám. Republiky, 

ZR, 19. 7. MUDr. Ouředníčková, V. Bíteš, 20. 7. MUDr. Kellerová, Žďár-

ská 73, NM, 26. 7. MUDr. Daňková, Rovečné, 27. 7. MUDr. Havlíčková, 

Radostín n. O., 2. 8. MUDr. Brázdilová, O. Bitýška,   3. 8. MUDr. Kul-

ková, Strážek. Aktuální změny je možno najít na internetových stránkách 

novoměstské nemocnice (www.nnm.cz).

Občanské sdružení
sociálních a finančních poraden ČR 

se Svazem postižených v Jihlavě  
Finanční poradna ČR sjedná slevy pro mladé rodiny s dětmi,

sociálně slabší skupiny obyvatel, pro seniory,
pro držitele průkazů TP,ZTP a ZTP-P 

Sociálně finanční poradna o.s. ČR  nabízí touto cestou pro všechny kli-
enty slevy:
• na elektrickou energii (roční vyúčtování 4 – 6 %) u vybraného dodavatele
• na benzin a naftu v síti vybraných čerpacích stanic 
• na služby vybraného mobilního operátora (slevy 30-40%), pevné linky,  

internet, Telefonica O2
• na zákonné a havarijní pojištění osobních aut (10-20%)
• na pojištění domácnosti a nemovitosti (slevy 10-20%)
• na dodávku plynu (od července 2008) u vybraného dodavatele
Pro držitele průkazů TP, ZTP a ZTP-P  sjednáme slevy na pojištění za ško-
du způsobenou zaměstnavateli, zákonné a havarijní poj. aut, pojištění do-
mácnosti a nemovitosti u vybraných pojišťoven.

V případě zájmu vezměte s sebou:
• vyúčtovací fakturu za elektrickou energii a rozpis bezhotovostní platby 

SIPO (kopii)
• vyúčtovací fakturu za plyn a rozpis bezhotovostní platby SIPO (kopii)
• fakturu vašeho mobilního operátora, pevné linky, internet
• pojistné smlouvy na domácnost, nemovitost
• smlouvy zákonného a havarijního pojištění osobních automobilů
• průkaz TP, ZTP, ZTP-P

Neplaťte víc, než je potřeba!
Finanční poradna o. s. ČR dále informuje: Od 1. června 2008 lze uzavírat 
stavební spoření pro děti do 17 let bez vstupního poplatku. 

Sociální poradna ČR nabízí kontakt na bezplatné právní, sociální, 
daňové a psychologické služby pro všechny občany 

Bližší informace: Masarykovo nám. 34, 586 01 JIHLAVA
Tel.: 567 215 356, mob. 737 908 958, 605 082 265

nebo mail – financniporadna.ZSA@seznam.cz
Úřední den – KAŽDÝ PÁTEK  - 9 -12 HOD 

Roznos Novoměstska
Počínaje tímto číslem Novoměst-

ska bude pravidelný roznos nadá-
le zajišťovat společnost Mediaser-
vis s. r. o. 

Redakce i redakční rada tímto 
děkují pracovnicím České pošty, 
za mnohaleté spolehlivé roznáše-
ní zpravodaje. 

Z objektivních důvodů však 
nebylo možno prostřednictvím 
České pošty zajistit dodávání 
zpravodaje do schránek označe-
ných informací, že si domácnost 
nepřeje vkládat letáky (neadres-
né tiskoviny). A mnoho občanů 
si letáky nepřálo, nýbrž Novo-
městsko ano.

Firma Mediaservis s.r.o má s roz-
nosem městských zpravodajů zku-
šenosti a slibuje dodávání Novo-
městska do všech domácností.

Přesto žádáme čtenáře o shovíva-
vost, pokud se napoprvé vše nepoda-
ří dokonale. Zároveň upozorňujeme 
na fakt, že společnost Mediaservis 
dodává do jedné dopisní schránky 
jeden výtisk. V některých  vícegene-
račních rodinách bude zřejmě třeba 
se buď smířit s jedním dodaným vý-
tiskem, nebo označit příslušné do-
pisní schránky správnými jmény.

Připomínky (písemné nebo pro-
střednictvím e-mailu) shromažďu-
je redakce Novoměstska.

Oznámení o přerušení dodávky el. energie:
21. července, od 7:30 do 18:30 hodin - ul. Hornická, ul. Hájkova 
čp. 881 - 893, ul. Luční čp. 871 - 873, 849, 969, 1322. garáže, ul. 
Masarykova čp. 197 - 200, 204, 390, 225 - 228, ul. Drobného čp. 
366, obora zahrádky, TS 44 kotelna č. 201322. 
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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

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
• Koupím garáž v NM, tel. 728 408 134 
• Prodám Škoda 105 L, TK 3/09, tažné 
zařízení, rádio, cena 5 tis. Kč, tel. 776 
77 26 39 
• Soukromý detektiv přijímá zakázky 
do 30. září, tel. 603 36 96 64
• Prodám byt s garáží v Jihlavě, OV, 
3+1, 84m2, cihla, tel. 732813117

Vydání příštího čísla Novoměstska
je plánováno za tři týdny, k datu na 1. srpna.

Upozornění
Finanční odbor MěÚ Nového Města na Moravě upozorňuje občany 

města Nového Města na Moravě a jeho místních částí, že dne 30. 06. 2008 
skončila splatnost místního poplatku za komunální odpad na rok 2008, 
a žádá občany, kteří ještě neuhradili místní poplatek, aby tak učinili v co 
možná nejbližší době.

Novoměstská sportoviště
Počet i kvalita novoměstských 

dětských hřišť a sportovišt je v po-
rovnání s jinými městy na vysoké 
úrovni. Za zmínku stojí zejména 
snaha umožnit sportování i větším 
dětem a mládeži, například roz-
mísťováním stolů na stolní tenis. 

V letošním roce získalo N. Měs-
to dotaci z Fondu Vysočiny z pro-
gramu Sportoviště 2008. Jedná se 
o částku 187 tis. Kč. Tato částka 
plus 80 tis. Kč z městských financí 
bude použita na úpravu hřiště na 
Holubce.

Závod Vysočina 2008 startoval 3. července v N. Městě.

Reprezentanti ČR, Markéta Krejčí a Jan Ostrejš.

Atletické mistrovství České republiky

Titul mistra ČR a tři bronzové medaile pro TJ!!!
Skvěle si vedli zástupci oddílu 

atletiky TJ. Radka Janoušová po 
velkém boji (rozhodovala až cí-
lová kamera) získala titul mistra 
ČR v běhu dorostenek na 800m v 
čase 2:16,16. Ve stejné kategorii 
přidala bronz Jitka Kubelová za 
vrh koulí - osobní rekord 13,12. 
Další dvě bronzové medaile při-
dal junior Petr Vitner za běh na 
1500m - čas 4:01,80 a v závodě 

na 5000m v čase 15:50,38. Kube-
lová ještě byla čtvrtá v hodu dis-
kem a stejné umístění měla i Lu-
cie Maršánová v běhu juniorek 
na trati 3000m. Janoušová i Ku-
belová si navíc vybojovaly re-
prezentační dres na mezistátní 
utkání do Maďarska. Mladí atle-
ti TJ tak úspěšně navázali na vý-
sledky Sárové a Kourka.   

Hubáček

Jan Ostrejš obléká reprezentační dres
Batt klub reprezentovali 3 atle-

ti: Jan Ostřejš, Kamil Krbek a Jan 
Buchta. Další atletka a reprezen-
tantka České republiky Markéta 
Krejčí  trénuje sice v Novém Měs-
tě, ale od dubna 2008 závodí za 
klub Hvězda Pardubice.

 Mistrovství  České republiky je 
vyvrcholením celoroční přípravy 
atletů, a tak vyladit jejich formu je 
vždy otázkou citu a míry tréninku 
těsně před samotným závodem.

Atletům Batt klubu se to podaři-
lo, protože si přivezli jedno zlato, 
1x čtvrté a 1x páté místo. 

Markéta Krejčí doběhla na trati 
800m třetí v kategorii juniorek.

Výsledky MČR: Na trati 
800m v kategorii dorostu vyhrál 
s přehledem Jan Ostrejš.

 Ze sobotního rozběhu  po-
stoupil  do nedělního finále, kde 
svým vynikajícím finišem asi 
100m před cílem nikoho nene-

chal na pochybách, že má výbor-
nou formu a běží si pro vítězství 
a reprezentační dres. Jeho čas 1: 
54,56 je letos nejlepším doros-
teneckým časem a současně no-
vým krajským rekordem. Honzo-
vi blahopřejeme a držíme palce 
v mezistátním utkání.

Kamil Krbek běžel trať 1500m, 
vybojoval 4. místo a určitě spl-
nil očekávání své trenérky. Jeho 
osobní čas 4: 01,8 patří k nejlep-

ším v republice. Kamil je junio-
rem prvním rokem. Vloni, v ka-
tegorii dorostu, přivezl z MČR 
bronzovou medaili.

Jan Buchta běžel na MČR  3km 
a obsadil krásné 5. místo v osob-
ním čase 9:21,1.

Tento čas je letos čtvrtým nejlep-
ším v republice. 

Všem atletům děkujeme za krás-
nou reprezentaci města.

    Batt klub

Ve dnech   21. - 22. června se konalo v Praze na Slavii mistrovství ČR 
v atletice mládežnických kategorií. Nové Město na Moravě velmi úspěšně 
reprezentovaly hned dva oddíly – oddíl atletiky TJ a Batt klub.
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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

!!! 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

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

Nejlevnější nebankovní půjčky

pro všechny, i ženy na MD

tel. 777 229 889

JUDr. Božena Slezáková
 advokátka se zaměřením na převody nemovitostí
se sídlem Masarykova 197, Nové Město na Moravě

spojení: mob. telefon 603 296 869
e-mail: akslezaknm@tiscali.cz

oznamuje změnu úředních hodin
pondělí a středa  9.00 – 12.00 a 13.00-16.00 hodin

v ostatní dny dle dohody.

INZERCE
• Prodám holandský nábytek 
v perfektním stavu: stěna 5000 Kč, 
sedačka + 2 křesla 3500 Kč, konfe-
renč. stolek 2500 Kč, televizní sto-
lek 1500 Kč. tel. 777 273 550
• Daruji do dobrých rukou ště-
ňátka hladkosrstého křížence 
menšího vzrůstu. Odběr v pol. 
srpna. Po tel. dohodě možno vidět 
a vybrat. Tel. 737 710 314 nebo 
776 004 774
• Prodám zahradu v oblasti „So-
kolíčkova borovinka“, elektrika za-
vedena, mob.: 731 853 426
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NOVA ClVlTAS 2008NOVA ClVlTAS 2008

Novoměstští senioři ve Štrasburku.

Každoročně Centrum Zdislava pořádá pro své klienty vícedenní rekondič-
ní pobyt. Letos jsme si vybrali pension Athéna Suchý u Boskovic. Pro všech-
ny byl připraven zajímavý program např.: Olympiáda s pejskem a kočičkou, 
upravená hra z televize Pět proti pěti, táborák, diskotéka nebo výlet do Bos-
kovic a jeho okolí. Počasí se nám vydařilo, program se líbil a všichni měli ra-
dost z nových zážitků.        Zdislaváci


