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Novoměstsko

Vínová
S blížícím se podzimem měníme barvu hlavičky Novoměst-

ska. Vínová je třeba barva zrajících hroznů, rudnoucích listů 
javorů, sládnoucích jablek... Pěkný podzim přeje redakce!

V minulých týdnech, před blí-
žícím se začátkem školního roku,  
zveřejňovaly celostátní sdělova-
cí prostředky informace o obsaze-
nosti mateřských škol. Vesměs se 
jednalo o zprávy, že míst v mateř-
ských školách je nedostatek. V ně-
kterých městech se dokonce se-
pisují pořadníky na přijetí dětí 
v příštích letech.

Dotazy na počty  míst v jednot-
livých pracovištích novoměstské 
mateřské školy  zodpověděla ředi-
telka MŠ Ivana Buchtová.

Jak je to s přijímáním dětí do 
mateřské školy v N. Městě?

Uspokojili jsme všechny zájemce, 
dokonce v současné době máme ješ-
tě několik míst volných. Mohli jsme 
přijmout i děti maminek na mateř-

ské dovolené, které si mohou vybí-

rat ze dvou možností, a to buď den-

ní docházení dětí do MŠ na 4 hodiny 

denně, nebo celodenní pobyt dítěte 

ve škole po pět dní v měsíci. 

Čemu za dostatek míst vděčíme?

Zůstaly zachovány dvě třídy na 

Tyršově ulici a hlavně - nově se 

otevřela jedna třída na ulici Žďár-

ské. Menší podíl na několika vol-

ných místech má i to, že  někteří 

rodiče změnili bydliště a děti od-

hlásili z docházky do MŠ. 

A kolik míst je ještě volných?

Počty se denně mírně mění, ale 

dnes, tedy 25. srpna, je na Žďárské 

ulici 5 volných míst, na Drobného 

1 místo, na Tyršově 2 místa, v Po-

hledci 4 místa. A ve Slavkovicích je 

k dispozici celá volná třída. 

Slavkovická třída byla připra-

vována pro případ výstavby rege-

centra, že?

Ano. Protože dotaci na výstav-

bu regecentra město zatím nezíska-

lo, není tato třída ještě kompletně 

vybavena. Ale do budoucna je zde 

možno počítat s umístěním 28 dětí. 

V souvislosti s případnou výstav-

bou regecentra a uzavřením praco-

viště na Tyršově ulici mám ze strany 

města příslib, že v průběhu školní-

ho roku se škola zavírat nebude. 

ptala se Eva Jašková 

Mateřská škola nabízí poslední volná místa

Velkou a náročnou rekonstrukcí prošla o prázdninách škola na Vratislavově náměstí. Rozhovor s ředitelem školy 
Mgr. Ottou Ondráčkem přinášíme  na str. 3.

Konec prázdnin nebo začátek školního roku? Když se ve vzpomínkách vracím 

do dětství, přinášelo mi toto obdo-

bí trochu smutku i radosti. Těši-

la jsem se na své spolužáky a dal-

ší zážitky ve školní lavici, litovala 

jsem opuštění volnosti prázdni-

nového času prožitého na malé 

vsi u babičky a dědy. Přestože jsou 

mé vzpomínky letité, jistě obdob-

né prožívají i dnešní děti a studen-

ti na přelomu prázdnin a  počátku 

nového školního roku. 

1. září se v Novém Městě na Mo-

ravě otevřely všechny dveře na-

šich škol a školských zařízení. Děti 

i studenty mnohde čekají změny 

díky novým kantorům i v podo-

bě zvýšené kvality prostředí. V ob-

dobí prázdnin se intenzivně pra-

covalo na 1. základní škole, kde 

město proinvestovalo za výměnu 

oken a změnu celého topného sys-

tému celkem 9,5 milionu korun, 

z toho jsme získali dotaci z fon-

dů EU ve výši 3,6 mil. korun. Vý-

měna oken z krajských prostředků 

proběhla i na gymnáziu. Znovuo-

tevření třídy v mateřské škole na 

Žďárské ulici si vyžádalo bez mála 

1 milion korun. Rozšíření činnos-

ti Domu dětí a mládeže umožnila 

rekonstrukce bývalé mateřské ško-

ly v Olešné, která stála zhruba 1,7 

milionů korun. A tak se vedle spo-

kojených prázdninových návštěv-

níků a hostů této nové základny 

mohou na činnost DDM v průbě-

hu celého roku těšit i děti a obča-

né v Olešné.

 Změna v jiné podobě čeká  žáky 

základní umělecké školy. Nový 

školní rok zahajuje i nová paní ře-

ditelka. Eva Mošnerová, stálice kva-

litního týmu pedagogů bude pokra-

čovat v práci, na které se doposud 

podílela jako zástupkyně ředitelky, 

paní ředitelky Evy Nepustilové. Ta 

slíbila, že v roli penzistky bude vy-

pomáhat tehdy, kdy je třeba.

A co popřát všem, pro které je 

školní rok 2008/9 alfou a ome-

gou života? Dětem a žákům pře-

ji moudré a velkorysé pedago-

gy a naopak, pedagogům šikovné 

a pilné děti, žáky a vzdělání chtivé 

studenty. Všem společně příjemné 

zázemí, zručné a vlídné pány škol-

níky a výborné paní kuchařky. Dá-

mám, které mají na starosti pořá-

dek, pak přeji, aby jim nekonečnou 

práci nemařili žádní uličníci.   

Zdeňka Marková,

starostka města
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Narození

Poděkování

Úmrtí

Sňatky

Klub seniorů

Kino

 3. 9. Marie Janíčková 89 let
 5. 9. Božena Zajíčková 86 let
 15. 9. František Janů 93 let
 24. 9.  Marie Havlíčková 86 let
 27. 9. Václav Uhlíř 75 let
Všem jubilantům blahopřejeme!

Jubilanti

Výzva 
V souvislosti s výročím okupace ze srpna 1968  prosíme všechny, kdo 

mají  fotografie z tohoto období a zapůjčili by je k okopírování, případ-
ně by je darovali do archivu Horáckého  muzea, aby se přihlásili v kan-
celáři muzea. 

Hledáme také ty, kteří by byli ochotni o těchto událostech v Novém 
Městě na Moravě a nejbližším okolí napsat či povyprávět své vzpomínky 
a uchovat je tak pro další generace.

Děkujeme.                                                                      HM

Horácká galerie
Vladimír Hanuš – Červená těla krajin (do 28. září) 
Vincenc Vingler – Máme rádi zvířata (do 28. září)
Jaroslav Svoboda -  Sklo (do 2. listopadu)
Listování grafickou sbírkou (L - N) - do konce října

Jakub Pustina a jeho hosté 

Katarzyna Mackiewicz (PL) - soprán, Richard Pohl (CZ) - piano
vystoupí v sobotu 13. září v 15 hod. v Horácké galerii

Alternativní literárně dramatický večer
při kávě a čaji

9. 9. v 19,30 h., Kavárna Stone, Nové Město na Moravě
Příjemné večerní setkávání nad literaturou všech žánrů s Vojtěchem 

Zikmundem. Alternativní klubové prostředí s mírně vzdělávacími prvky. 
Akce se koná každé druhé úterý v měsíci.

Národní výstava českého strakatého skotu
18. října 

Radešínská Svratka - výstavní areál

Kulturní dům

Horácké muzeum

9. 9. út, DPS, 16 hod. Čínská alter-
nativní medicína a pohybové ústro-
jí, přednáška MUDr. Kopeckého
15. 9. po, DPS, 16 hod. Bese-
da s hejtmanem kraje Vysočina 
RNDr. Milošem Vystrčilem.
24. 9. Zájezd do Kroměříže 
a Buchlovic, odjezd v 6,30 od KD

Dovolená 1. - 14. září 

17. st v 18 h.

Mumie: Hrob Dračího císaře

USA 2008, dobrodružný velko-

film, česká verze, 111 min, přístup-

ný, premiéra, 65 Kč - Třetí pokra-

čování známé série. 

20. so ve 20 h. 

Hancock

USA 2008, akční – fantasy kome-

die, české titulky, 92 min, od 12 let, 

premiéra, 75 Kč - Dobře míněné 

skutky konfliktního a nepochope-

ného hrdiny.

 22. 8. František Vojan (1912)
 22. 8. Jan Švanda (1930)
 28. 8. Marie Petrová (1926)
 28. 8. Lydie Srnská (1916)
 30. 8. Anna Dvořáková (1926)
 30. 8. Josef Dostál (1934)

8. srpna
Dana Košutová
Jaromír Chroust

9. srpna
Alena Benešová

Josef Starý

Renata Kopáčková
Jaroslav Smékal

16. srpna
Marie Horňasová

Jiří Houdek

Michaela Jarinová
Bohumil Havlíček 

23. srpna
Martina Procházková

Richard Lukeš

 6. 8. Jana Skalníková

Děkujeme všem, kteří se dne 12. 
srpna přišli rozloučit s naším ta-
tínkem Josefem Foumou na jeho 
poslední cestě. Děkujeme za slova 
účasti i květinové dary.

syn Josef, dcera Jana s rodinou

Městská knihovna

út 9. 9. v 16:00 hod. - Vztahy -  
další setkání s Mirkem a Soňou 
Navrátilovými, na závěr dikša, 
cena 450 Kč
čt 11. 9. v 16:00 hod. - zaháje-
ní Kursu společenského chování 
a tance, vede Vlasta Buryanová, kur-
sovné 1000 Kč. V případě nedostat-
ku chlapců v kursu se budou přijímat
i chlapci - absolventi, za poloviční 
kursovné.
ne 21. 9. v 17:00 hod. -  Neděl-
ní odpoledne s Rozmarýnkou 
s ochutnávkou vín z vinotéky 
paní Libuše Burešové, sklep Laho-
fer Znojmo. Ochutnávka je spoje-
na s prodejem vín za sklepní ceny.
Vstupné 90 Kč 
pá 26. 9 v 18:00 hod. - TANEC... 
- současný tanec v provedení ma-
turantů pražské konzervatoře 
DUNCAN CENTRE, ve spolu-
práci s novoměstskými přáteli
po 29. 9. v 19:30 hod. - Marie Rot-
trová & Neřež - koncert vynikající 
zpěvačky a vynikajících muzikan-
tů. Vstupné 220 Kč, 210 Kč
JAZYKOVÉ KURZY
- školní rok 2008/2009
- angličtina - začátečníci, pokroči-
lí, konverzace
- němčina - dle zájmu
- ruština - dle zájmu
Kursovné jazykových kursů činí 
cca 2.500 Kč.
PŘIPRAVUJEME:
8. 10. - Jablkoň - koncert
20. 10. - Katapult - Poslední tur-
né... Na rozloučenou!

10. 9. - 10.10. - chodba 1. poschodí
André Notti - TANEC...
- výstavka fotografií zachycují-
cí krásu tance v provedení absol-
ventů pražské konzervatoře DUN-
CAN CENTRE

• Josef Teper 
 - prodejní výstava obrazů 
 prodloužena do 7. září 
• 90. výročí vzniku ČSR
 výstava, od 12. září 
• V rámci Dnů evropského dě-

dictví bude ve dnech 13.  a  14. 
září vstup zdarma

Stezka zdatnosti
Každé prázdniny připravuje 

Sdružení rodičů Čtyřlístek pro děti 

a jejich rodiče několik akcí. Jednou 

z nich je i Stezka zdatnosti. Zdat-

nost si prověřujeme při výstupu na 

Harusův kopec a, abychom se ne-

nudili, plníme cestou další spor-

tovní úkoly. 

I letos se zájemci o prověření své 

kondice sešli u hotelu Ski a netr-

pělivě vyčkávali, kdy už výstup 

začne. Nestálé počasí mnohé zá-

jemce odradilo, a tak se na star-

tu sešlo jenom 7 dětí a 4 rodiče. 

U rozcestníku pod Harusovým 

kopcem jsme se pořádně protáh-

li a rozcvičili, abychom na kopec 

vůbec vylezli. Šlo se hezky, neby-

lo horko a ani nezačalo pršet. Ro-

diče si cestou povídali (jak jinak) 

a děti nadšeně pospíchaly ku-

předu (jak jinak). Na louce pod 

jiříkovskou silnicí jsme se popr-

vé zastavili. Čekaly na nás první 

sportovní disciplíny. Nejdříve se 

lovily rybičky na vařečku. Potom 

následoval oblíbený hod holín-

kou. Po loňských zkušenostech, 

kdy jsem to jednou holínkou 

schytala, jsme raději zvolili hod 

do dálky. Ačkoli házely i docela 

malé děti, holínka létala dost da-

leko. Ale ke zranění naštěstí ne-

došlo. Potom jsme prověřili i dět-

ský sluch. Děti si uprostřed louky 

nasadily na oči klapky, pěkně se 

zatočily dokola a potom musely 

poslepu dojít až k rodičům, kte-

ří je vábili tleskáním. Nakonec 

jsme si za cíl vybrali nejtlustší 

strom a pěkně ho zkoulovali po-

nožkovými míči. Další úsek cesty 

jsme zvládli také vcelku rychle. 

U „perníkové chaloupky“ jsme 

si nafoukli balónky a odstartova-

li jsme závod v pinkání. Vše bylo 

o to vtipnější, že foukal vítr, na-

štěstí ve směru trasy. Ale Evič-

čin tatínek, zřejmě rozradostněn 

svým úspěchem, navrhl, aby-

chom balónek pinkali i zpátky, 

tedy proti větru, a to potom byla 

ta pravá legrace! Až jsme se do-

syta vysmáli, vyrazili jsme zdolat 

poslední úsek cesty. Těch posled-

ních pár metrů, pro šťoury upřes-

ním, že to bylo víc než dva, jsme 

skoro vyběhli a už jsme byli u cíle 

– tedy u rozcestníku na Harusově 

kopci. Zde jsme zvládli poslední 

sportovní úkol. Byla to tradič-

ní štafeta dvou družstev. Členo-

vé štafety museli přenést před-

měty z bodu „A“ do bodu „B“. Za 

skvělé sportovní výkony si všich-

ni zúčastnění vysloužili medaili 

a horalku. Po krátkém odpočin-

ku jsme se všichni vydali obdi-

vovat novou sedačkovou lanov-

ku a krajem lesa jsme sešli pod 

sjezdovku a tam si opekli slíbené 

buřtíky. Myslím, že to děti braly 

jako tu pravou odměnu. 

Závěrem bych chtěla pochvá-

lit všechny sportovce, protože ni-

kdo nefňukal, nikoho jsme nemu-

seli nést na zádech a ještě navíc 

všichni absolvovali zpáteční cestu 

domů s úsměvem na tváři. A úplně 

na konec musím poděkovat panu 

Klapačovi, který nám už podruhé 

dovolil opéct buřty na ohništi pod 

sjezdovkou. Sportu zdar a za rok se 

sejdeme zase pod Harusákem!

Kateřina Horváthová

Fotografie z akce je na poslední 
straně.
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Rekonstrukce 1. ZŠ
Škole na Vratislavově náměstí ří-

kají pamětníci „stará“. Je opravdu 
letitá, výuka v ní byla zahájena již 
v roce 1879 tedy před 129 lety.

Každá generace žáků této školy za-
znamenala nějaké vylepšení a mo-
dernizování, k těm zásadním pak 
bude historie zcela jistě řadit velkou 
rekonstrukci, která tu proběhla bě-
hem prázdnin. Blíže s k ní vyjádřil 
ředitel školy Mgr. Otto Ondráček.

Na to, co se ve škole dělo, jste již 
nějakou dobu čekali, že?

V minulosti byla rekonstrukce 
dvakrát odsunuta, protože se nepo-
dařilo získat státní ani jiné dotace. 
Rozpočet města na letošní rok však 
rekonstrukci do investic zahrnul a  
město bylo připraveno stavbu plně 
financovat. Ale dotaci na komplet-
ní výměnu oken (je jich celkem 180) 
a kompletní výměnu topného systé-
mu  jsme nakonec přece jen získali.

Vzpomínáme, že kvůli rekon-
strukci byl na této škole o týden 
zkrácen školní rok...

Výměna všech oken a radiátorů 
byla opravdu náročná a bylo po-
třeba celou akci rozdělit do více 
částí. První část trvala od polovi-
ny května do konce června. V tu 
dobu jsme opravili část školy zva-
nou  „radnice“.

Hlavní část probíhala o prodlou-
žených prázdninách, od 26. června 
do 11. srpna.

Třetí část se bude týkat průjezdu, 
šaten a tělocvičny. Začne druhý tý-
den v září a potrvá do konce září.

Co vlastně dobrého rekonstruk-
ce přinesla?

Nová okna (dřevěná, dle poža-
davku památkářů) nejenom lépe 
„zateplí“ třídy, chodby, kabinety, 
ale také propustí více světla. Zlepší 
se tedy světelnost ve třídách.

Od nového topného systému také 
očekáváme úspory tepelné ener-
gie. Pro každou třídu byl spočítán 
vhodný počet a velikost radiátorů. 
Radiátory mají regulační ventily, 
měděné rozvodné trubky jsou ve-
deny ve zdech. Důležité rovněž je, 
že se topný systém dělí do pěti sa-
mostatných větví. Ve slunečných 
dnech bývaly různé části budovy 
nestejnoměrně oteplovány zvenčí, 
takže se často v některých třídách 
otevírala okna, zatímco  jinde bylo 
chladněji. Teď budeme moci na-
stavovat topení v jednotlivých vět-
vích tak, aby bylo všude optimál-
ní teplo.

Teď, jen pár dní před začátkem 
školního roku, je v budově vidět, 
že se zde usilovně pracovalo, ale 

zásadní „postavební“ nepořádek 
už to není. Čí je to zásluha?

Jednoznačně našeho školníka a pě-
ti uklízeček. Těchto šest pracovníků 
odvedlo neskutečně obětavou práci.

Po rekonstrukci se pochopitelně 
všude malovalo. A když už se ma-
lovaly i chodby, rozhodli jsme se je 
trochu  rozveselit barevnými nátě-
ry stěn. Každé poschodí je vymalo-
vané jinou barvou.

Takže v tuto dobu se už poma-
lu chystáte na normální školní re-
žim, že?

Ano, teď už je nejvyšší čas myslet 
na to, aby první školní den byly tří-

dy připravené a každý žák našel na 
lavici příslušnou hromádku sešitů, 
výkresů a tak podobně.

To už se netýká rekonstrukce, 
ale je to zajímavé. Myslela jsem, 
že sešity dětem kupují rodiče...

Díky tomu, že máme velmi dob-
rou spolupráci se Sdružením rodi-
čů, vyšli jsme rodičům vstříc a již 
více než deset let je pro ně naku-
pujeme hromadně, tedy i se sle-
vou. Rodičům pak už jen předlo-
žíme cenovou kalkulaci. 

Ať se všem žákům i pedagogům 
v „nové“ škole líbí!

Eva Jašková



4

Zlatý víkend pro hasiče z Maršovic
Už druhým rokem objíždíme 

soutěže Žďárské a Blanenské ligy 
v požárním sportu.

Na předposlední víkend v srp-
nu jsme měli naplánovány star-
ty na třech místech. V sobotu 23. 
8. Velké Opatovice,  v neděli 24. 
8. dopoledne Suchotin u Kunštá-
tu a odpoledne Lhotky u Velkého 
Meziříčí. 

Na sobotní soutěž jsme byli dob-
ře připraveni a věřili v dobrý čas. 
Naše ambice se naplnily, zvítězili 
jsme naším nejlepším časem na as-
faltovém povrchu 18,51 sec.

Nabuzení jsme druhý den na-
stoupili v Sychotíně. Naše letoš-
ní maximum, čas 18,29 sec stači-
lo v silné konkurenci „pouze“ na 7. 
místo, ale byli jsme spokojeni.

Odpoledne ve Lhotkách se dostavi-
la malá únava a silný vítr nám nepři-
dal. Moc jsme v dobrý výkon nevěřili. 
Údaj na časomíře nám ale vyrazil do-
slova dech. Čas 17,80 sec nám zajistil 
druhé vítězství tohoto víkendu a záro-
veň je to náš dosavadní nejlepší čas. 

Více o nás a našich výsledcích na 
www.sdhmarsovice.com.

hasiči z Maršovic

Co s plastovým odpadem?
Každý druh plastů je vyroben ji-

ným způsobem a má odlišné slo-
žení. Přesto lze převážnou větši-
nu plastů úspěšně recyklovat. Šetří 
se tak původní surovina – ropa. 
V České republice činí průměrná 
produkce plastového odpadu 28 
kg na občana. V našem městě  vy-
třídíme v průměru 7,7 kg na jed-
noho občana. 

Největší objem plastů tvoří v sou-
časné době PET lahve. Do plastů ne-
patří znečištěné plastové obaly, plast 
v kombinaci s jiným materiálem, po-
lystyren. K odkládání tohoto odpadu 
slouží plastové kontejnery 1100 l ne-
bo plastové nádoby 240 l žluté barvy. 
Na tříděný sběr jednotlivých dru-
hů odpadů byly koncem roku 1996 
na území města a místních částí roz-
místěny kontejnery.  Postupně byly 
nádoby na tříděný odpad doplňová-
ny tak, jak se zvyšovala úroveň třídě-
ní. K dnešnímu dni máme celkem na 
jednotlivých kontejnerových stáních 
rozmístěno 244 ks nádob na plasto-
vý odpad. 

Proč třídíme? Plníme legislati-
vu v odpadovém hospodářství, ře-
šíme část nákladů za ukládání na 
skládku, separujeme odpady, kte-
ré se dají recyklovat; snižujeme ná-
klady na nakládání s odpady a tím 

vlastně i místní poplatek za komu-
nální odpad. 

Využitelné složky odpadu: re-
cyklovatelný odpad - papír, sklo 
bílé + barevné, plasty, nápojové 
krabice (tetrapaky) – patří do ba-
revných plastových kontejnerů 1100 
l  na tříděný sběr. Plastové láhve se-
šlápněte nebo zmáčkněte, pak teprve 
vložte do kontejneru na plastový od-
pad Věřte, že potom se do kontejne-
ru vejde větší množství odpadu. Ná-
pojové krabice – tetrapaky nejprve 
vypláchněte, po té vhoďte do kontej-
neru na plastový odpad.

POZOR na spalování odpadů! 
Spalování odpadů v topeništích, 
která k tomu nejsou určena, nám 
nepřináší nic dobrého, dochází 
k poškozování ovzduší. Je ZAKÁ-
ZÁNO spalovat plasty doma. Dů-

vod?  Pálením plastových odpadů 
v domácích podmínkách vzniká 
mnoho toxických látek, které uni-
kají do ovzduší. U mnoha z nich je 
prokázáno, že jsou rakovinotvor-
né. Pokud si myslíme, že ušetříme, 
když odpad spalujeme doma, není 
tomu tak, opak je pravdou, znečiš-
ťujeme nejen svoje topeniště, ale 
i ovzduší a poškozujeme zdraví 
nejen sobě, ale i jiným.

Není třeba před vhozením do 
kontejneru odstranit z PET lahve 
víčko a etiketu. PET láhve může-
te do kontejneru vhazovat s etike-
tou i víčkem. Obojí bude při dal-
ším zpracování odstraněno. PET 
láhve sešlápněte! Nesešlápnuté 
láhve jsou objemné a  tím zdražu-
jí přepravu, komplikují manipulaci 
a recyklace se tak stává nákladněj-
ší. Před vhozením do kontejneru 
musím kelímky od jogurtů, másla 

a jiných potravin důkladně vymýt. 
Drobné znečištění obalů nevadí. 
Stačí zbytek potraviny z kelímku 
vyškrábat a vypláchnout.

Kontejnery na tříděný odpad jsou 
sváženy pravidelně dle předem sta-
noveného harmonogramu svo-
zu. Plastový odpad je svážen pra-
videlně 1 x týdne v pátek. Město 
zkoušelo prostřednictvím svozo-
vé firmy TS služby s.r.o. realizovat 
na základě požadavku občanů dva 
svozy v týdnu. Úterní svoz kontej-
nerů byl úspěšný, bohužel v pátek 
byly sváženy poloprázdné nádoby. 
Takto řešený vývoz se tedy ukázal 
jako neefektivní a je tedy nutné, 
aby PET láhve byly do kontej-
neru umisťovány v sešlápnutém 
nebo zmáčknutém stavu, šetří se 
tak místo pro další odpad.

Marcela Kratochvílová,
odbor ISM

Mikroregion Novoměstsko pomáhá obcím
Mikroregion Novoměstsko po-

máhá svým členským obcím zís-
kávat finanční prostředky na 
jejich modernizaci, obnovu a po-
řádání kulturních akcí. Úspěš-
nost čerpání finančních pro-
středků z Fondu Vysočina je 
letos vysoká. Obec Javorek ob-
držela finanční prostředky na 
projektovou dokumentaci, která 
bude řešit vodovod, splaškovou 
kanalizaci a ČOV (199.000 Kč) 
a obec Křižánky na projektovou 
dokumentaci týkající se kanali-
zace a ČOV (125.000 Kč). Další 
obce si nakoupí kompostéry, a to 
nejen pro potřeby obce, ale i pro 
své občany. Obec Křižánky získa-
la dotaci na kompostéry ve výši 

34.930 Kč, obec Křídla 24.814 Kč 
a městys Bobrová 56.569 Kč. Ve 
třech obcích se budou opravovat 
místní komunikace. Městys Jim-
ramov získal pro tento účel dotaci 
ve výši 181.169 Kč, obec Křižán-
ky 200.000 Kč a městys Sněžné 
198.122 Kč. Finanční prostředky 
se daří Mikroregionu Novoměst-
sko získávat také ze Zásad Zastu-
pitelstva kraje Vysočina. Devět 
obcí si tak může nechat zpraco-
vat pasport místních komuni-
kací. Obec Zubří na pasport ob-
držela dotaci ve výši 9.556 Kč, 
městys Bobrová 18.915 Kč, obec 
Bobrůvka 9.163 Kč, obec Křídla 
8.378 Kč, obec Radešínská Svrat-
ka 14.792 Kč, městys Jimramov 

24.871 Kč, obec Radňovice 9.944 
Kč, obec Kuklík 20.813 Kč a obec 
Daňkovice 8.836 Kč. Kraj Vyso-
čina přispívá také na kulturní 
akce pořádané každoročně naše-
mi obcemi. Obec Tři Studně do-
stala letos dotaci ve výši 9.600 Kč 
na slavnost Otvírání studánek 
a městys Sněžné 37.200 Kč na 
Kulturní víkend Sněženska. Dal-
ším dotačním zdrojem je Nada-
ce Partnerství, ze které se poda-
řilo získat finanční prostředky na 
výsadbu stromů, a to v obci Kří-
dla za 19.600 Kč a v městyse Jim-
ramov za 20.000 Kč. 

Z Fondu Vysočina získal Mik-
roregion Novoměstsko také dota-
ci ve výši 200.000 Kč na  doplnění 

a obnovu lyžařského značení a po-
stavení nového lyžařského most-
ku, tentokrát v Pohledci. Část 
těchto prostředků bude také pou-
žita na údržbu zimních lyžařských 
tratí. Pro letošní zimní sezonu se 
Mikroregionu Novoměstsko po-
dařilo najít sponzora, který při-
spěje na údržbu lyžařských tu-
ristických tratí na Novoměstsku. 
Jedná se o energetickou společ-
nost E.ON.

Celkově se Mikroregionu Novo-
městsko podařilo v letošním roce 
již získat 1.431.272 Kč. Další žá-
dosti ještě čekají na vyhodnocení. 
Aktuální informace o dění v mi-
kroregionu najdete na webových 
stránkách www.novomestsko.cz.

Irena Kulíšková
Mikroregion

Červené maršovické rybníky - nevídaná rarita
Počátkem července začal červe-

nat jeden ze dvou maršovických 
rybníků. Ten horní. Postupem 
dnů a týdnů pokryla červená bar-
va celou jeho hladinu a objevila 
se i na druhém rybníku v Maršo-
vicích. A v druhé polovině srpna 
začíná červenat i hladina rybní-
ka Knězovce. Zvláštní jev vzbu-
dil pozornost nejen místních. 
Úkaz přijeli zkoumat  biologo-
vé z Útvaru vodohospodářského 
plánování Povodí Moravy a ne-

šetřili údivem. V rozsahu, jaký 
dosud nebyl zaznamenám, se 
v Maršovicích rozmnožil prvok 
Euglena sanguinea - krásnoočko 
červené. 

Dosud největší hromadný výskyt 
krásnoočka červeného byl zazna-
menán v rozsahu pásů a šmouh 
na hladinách a údajně se i tento  
„malý“ jev rozebíral na vědeckých 
konferencích. 

Zatím nikdo neví, co bylo příči-
nou tak masivního množení, tak 

velkého, že krásnoočko v rybní-
cích vytlačilo veškeré jiné orga-
nismy. Pro lidské zdraví není ten-
to prvok nebezpečný.

Probíhající fotosyntéza způsobu-
je, že krásnoočko mění barvy. Za 
slunečného počasí je hladina ryb-
níka červená, s úbytkem světla se 
barva mění v zelenou.

V posledních srpnových dnech 
však začala převládat barva černá 
a objevil se zápach - prvok odu-
mírá. Dne 29. srpna  hasiči pomo-

cí norných stěn odumřelé zbytky 
stáhli. 

V jiných rybnících na Novoměst-
sku se  krásnoočko červené zatím 
neobjevilo a dá se předpokládat, že 
s příchodem chladnějšího počasí 
se již ani neobjeví.

Takže, kdo měl to štěstí a mar-
šovických červených rybníků si 
stačil povšimnout, může si být 
téměř jist, že viděl opravdovou 
raritu.

Eva Jašková
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Na výletě s EZOPem
Jednou jsme se v EZOPu domlu-

vili, že si uděláme výlet. Vyrazili 
jsme ve čtvrtek 21. srpna po devá-
té hodině ráno. Bylo pěkné poča-
sí. Než jsme vyrazili, tak nám Ezo-
pačky vysvětlily, co je cílem výletu. 
Měli jsme najít devět obrázků, kte-
ré měly svoji minulost. Když jsme 
našli první obrázek, vyfotili jsme 
ho a přečetli jsme si o něm povíd-
ku. Pokračovali jsme v cestě a hráli 
jsme různé hry. Les byl plný ostru-
žin, takže jsme si pochutnali. Jelikož 
s námi šly i menší děti, tak jsme si 
udělali odpočinek a nasvačili jsme 
se. Vyprávěli jsme si příběhy, kte-

rým jsme se zasmáli. Napadlo nás 
udělat scénku o Hejkalovi. Já s Te-
rezkou, Filipem a Irenkou jsme šli 
napřed a schovali se. Děti si mysle-
ly, že nás unesl Hejkal. Děti nás hle-
daly, ale nemohly nás najít, protože 
jsme byli dobře schovaní. Když nás 
děti zahlédly, tak jsme dělali, že 
jsme omdleli. Pak jsme si vymys-
leli strašidelné příběhy, aby nám 
děti uvěřily. Nakonec jsme se vše-
mu zasmáli. Když jsme se vrace-
li zpátky, zpívali jsme si veselé pís-
ničky. Byl to fajn výlet a jsem rád, 
že máme tak hodné Ezopačky.

Jakub Opat

Chovatelé tradičně
Na dny  16. a 17. srpna připravi-

li novoměstští chovatelé drobného 
zvířectva tradiční výstavu. Tradič-
ní dobou spojenou s novoměst-
skou poutí na Kostelíčku, tradiční 
prostorem v chovatelském areálu 
za nádražím i tradiční pěknou po-
dívanou na šampiony z řad králí-
ků, holubů, drůbeže...

Oproti loňskému roku, kdy výsta-
vu poznamenala přísná hygienic-
ká opatření vyvolaná ptačí chřip-
kou, se letos výstavy zúčastnilo 63 
chovatelů. K vidění bylo 26 voli-
ér drůbeže, 21 voliér holubů, 105 
klecí s králíky a výstavu doplňo-

valo, již mimo chovatelskou sou-
těž a hodnocení, 18 voliér e exo-
tickým ptactvem. Za vystavené 
chovatelské kolekce bylo uděleno 
8 čestných cen v kategorii drůbež, 
11 čestných cen v kategorii holubi 
a 16 čestných cen v kategorii krá-
líci. Jak jsme již fotografií zmínili 
v minulém čísle, poháry starostky 
města za nejkvalitnější chovatelské 
kolekce si odnesli pánové Halva, 
Nečas a Střešňák.

Počet návštěvníků se v letošním 
roce přiblížil tisícovce a pořadatelé 
všem děkují za projevenou přízeň.

Eva Jašková

Kdo máte rádi sborový zpěv

přijďte v neděli 7. září v 18 hod. do evangelického kostela
v Novém Městě na Moravě. 

Vystoupí zde žďárský soubor Svatopluk, který letos oslavil 160 let od své-
ho založení. Původní zaměření spolku Svatopluk bylo čtenářsko-vlaste-
necké, na tradici přednesu písní pak část souboru navázala a stala se tak 
přímým pokračovatelem původního spolku.

V Novém Městě na Moravě již Svatopluk koncertoval vícekrát, jednou 
i v evangelickém kostele

Na programu koncertu  jsou zařazeny  skladby lidové - v úpravách star-
ších i současných skladatelů - a skladby duchovného zaměření.
Českobratrská církev evangelická srdečně zve a přeje příjemný zážitek!

Názory zastupitelů: Kritizovat je nejsnazší
Sdružení nezávislých kandidá-

tů pro obce již v minulém čísle 

představil můj kolega  Ladislav 

Sochor. Mnohá témata, o nichž 

se zmínil, jsou i pro mne vel-

mi aktuální, ale nebudu se jimi 

nyní zabývat, protože je pan So-

chor popsal velmi dobře. Jen ješ-

tě znovu zdůrazním náš názor, že 

způsob financování obcí by měl 

být spravedlivější. Doufám, že se 

to projeví již v rozpočtu na rok 

2009.

Nyní se chci s vámi podělit o po-

střehy, které jsem získal za první 

dva roky svého působení v zastu-

pitelstvu města.

Současné vedení města jednak 

musí řešit problémy, které měly 

být řešeny již před několika lety,  

jednak se rozhodlo, že nebude ne-

chávat věci „zahnívat“ a hasit jen 

nejnutnější průšvihy, ale že půjde 

do projektů nových, komplexních 

a strategických. Málokdy se však 

tato rozhodnutí setkávají s pozitiv-

ním ohlasem. 

Kolik polemik vyvolal úmysl zbu-

dovat regecentrum nebo výstavba 

nových fotbalových hřišť. Přitom 

problém s nedostatkem tréninko-

vých ploch trvá již několik let. Co-

pak nikomu nevadí, že naše děti 

musí jezdit do Radešínské Svrat-

ky? Co to stojí rodiče starostí, času 

a peněz! Nebo to, když jsem hovo-

řil s našimi úspěšnými mladými 

volejbalisty  - ročník 78 – 90, kte-

ří při zápasech druhé nejvyšší juni-

orské ligy tiše záviděli areály a haly 

zbudované často i v menších měs-

tech.

Kritika obměny borovic na Vra-

tislavově náměstí mi také připada-

la příliš bouřlivá. Když se podívám 

na historické fotografie našeho ná-

městí ze 60. let 20. stol., vidím, že 

i s malými borovicemi vypadá vel-

mi úhledně. A i naše zatím malé, 

ale krásné stromky vyrostou a bu-

dou ozdobou náměstí ještě mnoho 

desítek let.

Je tu ještě jedna oblast, která vy-

volává značné rozpory, a sice lyžo-

vání. Některé skupiny lidí se do-

mnívají, že město podporuje tuto 

činnost až příliš, ale z druhé strany 

se ozývají názory, že právě tato ob-

last, která dělá Novému Městu na 

Moravě největší reklamu, by měla 

být podporována ještě více. Tento 

názor zastávám i já. Vždyť si uvě-

domme, že naše kandidatura na 

pořádání MS v biatlonu, například 

vedle norského Osla, nás řadí do 

první kategorie světových lyžař-

ských center. 

Nakonec bych rád připomenul 

několik počinů, které se v poslední 

době podařily, ačkoli mi připadá, 

že je občané přešli bez povšimnutí. 

Jsou to nové chodníky a opravené 

ulice (Tyršova, Malá, Makovského, 

Žďárská atd.) parkoviště na Drob-

ného, kruhový objezd apod.

Na závěr přeji nám všem, aby se 

nám v našem městě a okolí hezky 

žilo a aby se každý, kdo rád kritizu-

je počínání druhých, zamyslel nad 

tím, kolik toho pro rozvoj a zvele-

bení svého okolí dělá on sám.

Martin Švanda,

zastupitel za Sdružení

nezávislých kandidátů pro obce
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Policie informuje

Tip na výlet: POMNÍK BROUČKŮ
Všechno kvetlo, a ty včely to-

lik bzučely, a ta tráva byla tako-
vá veliká, a ta rosa jako granáty, 
a ti ptáčci tolik zpívali, a ti cvrčci 
– ale ti se něco nacvrčeli!

Kdo by neznal půvabnou a ta-
ké trochu smutnou pohádku pro 
velké i malé děti. Jak sám au-
tor Jan Karafiát kdysi pozname-
nal, jeho „Broučci“ nejsou arci 

pro toho, kdo se nerad srdečně za-
směje, ani nechce mít nikdy slzy 
v očích. 

Jan Karafiát se narodil v Jimra-

mově. A i když jej život zavál do 

úplně jiných končin, zůstala mu 

rodná Vysočina hluboko v srdci. 

A stejně jako on přilnul k rodné-

mu kraji, přilnuli malí a velcí čte-

náři k jeho „Broučkům“. 

Autor má pamětní desku na 

svém rodném domě. A aby to 

broučkům nebylo líto, rozhodl 

se spolek s těžko zapamatovatel-

ným jménem – První evropský 

neregistrovaný nevládní nezávis-

lý dobrovolný vzájemně prospěš-

ný občanský kruh přátel restau-

rací a tvorby nových památek se 

sídlem v Brně - postavit pomník 

i jim. Úkol, který si vzali na svá 

bedra, byl rozhodně nelehký. 

Vždyť, jak sami říkají, „nejsou 

k dispozici přesnější údaje o mís-

tu děje knihy a zejména pak úda-

je o narození a úmrtí jednotli-

vých objektů“. 

Aby zjistili více podrobností, 

prokousali se členové spolku do-

konce pětisvazkovým vydáním 

„Pamětí spisovatele Broučků“. Na-

konec jim pomocnou ruku podal 

sám autor, když ve svých „Brouč-

cích“ napsal: A bylo jaro. Všecko, 
všecko kvetlo, ale pravšecko, a tam 
pod jalovcem kvetlo dvanáct chu-
dobiček, devět bělounkých jako 
mléko a tři s kraječkem jako krev 

červeným. Však tam kvetou pod-
nes. Podle tvůrců pomníku „po-

psaná faktografie tak nepochyb-

ně umísťuje děj Broučků do okolí 

rodiště autorova, na Českomorav-

skou vysočinu do okolí Jimramo-

va. Tam se zachovaly dodnes zbyt-

ky dříve velmi rozšířených pastvin 

s jalovci, jaké není možné očeká-

vat v dalších místech autorova ži-

vota“.

I problém s datací členové spol-

ku vyřešili brilantně, opět za vy-

datné pomoci samotného Jana 

Karafiáta. Přispěla k tomu výstiž-

ná charakteristika poslední zimy. 

Ach to byla zima, zlá zima. Poto-
ky zamrzly až na dno, ptáci pada-
li z povětří – mrzlo, až se jiskřilo. 
Pak už bylo hračkou obrátit se na 

pražské Klementinum s dotazem, 

která zima by zmíněnému popi-

su nejvíce odpovídala. Hledaným 

datem je tedy přelom roku 1855/

56. Díky tomuto výchozímu datu 

lze pak již téměř přesně stano-

vit rok narození a úmrtí jednot-

livých broučků. 

A kde je možné POMNÍK 

BROUČKŮ nalézt?  Samozřejmě 

nedaleko rodiště Jana Karafiáta. 

Na kopci nad obcí Koníkov, tam, 

kde všechno kvete, a ty včely to-

lik bzučí, a ta tráva je taková veli-

ká, a ta rosa jako granáty, a ti ptáč-

ci tolik zpívají…                        

 Helena Křížová,

www.zdarskevrchy.cz

Městská policie
Po telefonickém upozornění ob-

čanů byl 16. 8. v podvečerních ho-
dinách na ul. Lesní v blízkosti re-
kreačního zařízení MV strážníky 
odchycen volně pobíhající retrie-
ver. Díky dobré znalostí strážní-
ků neputoval do útulku, nýbrž ke 
svému majiteli do jedné z místních 
části Nového Města. V daném pří-
padě se jednalo již o druhý útěk 
zvířete, a proto byla majiteli psa 
uložena bloková pokuta.

Dne 17. 8. oznámila žena ze Zub-
ří, že postrádá svého psa, belgické-
ho ovčáka. Ten byl po pěti dnech 
nalezen vysílený poblíž silnice mezi 
Olešnou a Novým Městem. Proč 
uvedený případ zmiňujeme? Chce-
me prostě ukázat, že má smysl nás 
o zběhnutí zvířete informovat. 
A čím dřív je tak učiněno, tím lépe. 

Uvedenými případy bychom 
chtěli rovněž probudit zájem cho-
vatelů z našeho města a přilákat je 
na cvičiště kynologického klubu 
(nad a.s. Medin), kde ve dnech 18. 
9. a 26. 9.  proběhnou další kurzy 
výcviku psů. 

Strážník, který kurz vede, je pso-
vodem a kynologem již dlouhou 
řadu let a o psech toho ví opravdu 

hodně. Pod jeho vedením si budou 
moci účastníci vyzkoušet řadu prak-
tických dovedností a technik výcvi-
ku. Každý si na vlastní kůži může 
vyzkoušet, zda a v jakém rozsahu je 
schopen svého psa ovládnout. A ko-
nečně může zde získat i cenné infor-
mace jak předcházet útěkům psů na 
veřejná prostranství.   

V poslední době zaznamenáva-
jí strážníci v určitých částech měs-
ta opětovný nárůst případů nespráv-
ného nebo nedovoleného parkování. 
Aby nepříjemných setkání se strážní-
ky bylo pokud možno co nejméně, 
zmíníme místa, kde se s problémy se-
tkáváme nejčastěji. Předně jde o ne-
správné parkování na ul. Sportov-
ní a v okolí Palackého náměstí. Zde 
v poslední době špatně parkující vo-
zidla opakovaně zablokovala průjezd. 
Dalším místem jsou chodníky u je-
denáctipodlažních a šestipodlažních  
domů na Tyršově ulici, kde si tolero-
vané neprodlené složení a vyložení 
rozměrného nákladu začínají někteří 
vykládat po svém. Nebo snad máme 
být tolerantní k těm, kteří svým vo-
zidlem vjedou až ke dveřím a z vo-
zu pak „neprodleně“ vynáší náklad 
v podobě jedné igelitové tašky celou 

hodinu? Má-li nový chodník co nej-

déle dobře sloužit, bude třeba něco ze 

svého pohodlí obětovat.

 Petr Gregor, velitel MP

Policie ČR
Rekreační sezóna pomalu kon-

čí. I přes to, že ta letošní byla oproti 

minulým spíše klidnější, bylo naše-

mu oddělení oznámeno 28 trestných 

činů. Během měsíce července a srp-

na došlo k vloupání do areálu firmy 

Schwarz na ul. Petrovická, ze které 

zloděj odcizil trezor v hodnotě 35 tis. 

Kč s finanční hotovostí cca 45 tis. Kč.

Dále došlo ke vloupání do ga-

ráží na ul. Dukelská, kde se zloděj 

zmocnil osobního automobilu Ško-

da Felicia v hodnotě nejméně 60 tis. 

Kč, dále na ul. Nečasova, kde odci-

zil ze dvou garáží kompletní zim-

ní pneu s plechovými disky, a ta-

ké do objektu SOŠ v obci Petrovice, 

kde z uzamčené buňky odcizil malý 

motocykl Jawa 90 cross, černožlu-

té barvy, moped zn. Stadion, bílo-

zelené barvy v hodnotě cca. 30 tis. 

Kč a motorovou pilu zn. Husqvar-

na, v hodnotě cca 5,3 tis. Kč.

Na ul. Wolkerova bylo odcizeno 

osobní motorové vozidlo zn. Ško-

da Octavia, červenohnědé barvy 

v hodnotě nejméně 200 tis. Kč. 

Bez povšimnutí nezůstaly ani 

sklepní kóje obytných domů na ul. 

Budovatelů, kde zloděj odcizil dvě-
ma různým majitelům horská jízd-
ní kola  v celkové hodnotě nejmé-
ně 27 tis. Kč. Před náporem zlodějů 
neodolala ani místnost 1. třídy II. 
základní školy na ul. Leandra Če-
cha, kde zloděj odcizil dětem radio-
magnetofon a klávesnici k PC.

Přímo v Novém Městě na Moravě 
se potýkáme s množstvím úmyslně 
založených požárů plastových kon-
tejnerů. Dne 26. dubna byl zapálen 
na Vratislavově nám. před hernou 
Šach, 4. května na ul. Nezvalova, 
15. června na ul. Hornická, 15. čer-
vence v Maršovicích a dne 3. srp-
na na ul. Drobného. Požár posledně 
jmenovaného kontejneru se rozšířil 
i na budovu mateřské školy. V mě-
síci červnu byl úmyslně zapálen vý-
tah v modrém věžáku a v měsíci 
červenci ráz dřeva na ul. Nezvalova. 
Úmyslně zakládané požáry obecně 
patří vždy k nejzávažnějším proti-
právním jednáním, kterým vždy 
policie věnuje zvýšenou pozornost.

V měsíci září až listopad letošního 
roku proběhne rozsáhlá rekonstruk-
ce obvodního oddělení. Bude pro-
vedena oprava obou střech, fasády, 
oplocení a výstavba recepce. Provoz 
oddělení nebude pro veřejnost nijak 
omezen.           JUDr. Libor Černý,

vedoucí oddělení 
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Ze srpnových  zásahů  novoměstského SDH
3. srpna Požár plastových kontej-

nerů na ulici Drobného v N. Měs-
tě.  Při požáru shořely tři kontejne-
ry a další tři byly poničeny žárem. 
Od hořících kontejnerů došlo k po-
škození plastových oken a přístřeš-
ku na budově mateřské školky. 

4. srpna Odstranění spadlých 
stromů v Koníkově a ulici Školní 
v N. Městě. 

6. srpna Dopravní nehoda náklad-
ního vozu DAF v Olešné. Při spo-
lupráci s Policií ČR a záchrannou 
službou vyprostili hasiči zraněného 
řidiče vyprošťovacím hydraulickým 
zařízením, provedli předlékařskou 
první pomoc, zabezpečili místo ne-
hody proti požáru, vyložili náklad 
a asistovali zaměstnancům odtahové 
služby s převracením auta  na kola. 

14. a 20. srpna Likvidace hnízd 
sršňů a vos na interně nemocnice 
v N. Městě. 

14. srpna Požár pračky ve skle-
pě rodinného domu v obci Kříd-
la. Hasiči odvětrali silně zakouřené 
sklepy a místnosti v domě pomocí 
přetlakového ventilátoru.

26. srpna Technická pomoc - 
ulice Budovatelů N. Město. Hasiči 
vyjeli na hlášený požár ve čtvrtém 
patře bytového domu. Po příjez-
du bylo zjištěno, že se kouří z ok-
na jednoho z bytů. Kouř pocházel 
z připáleného jídla na sporáku.

27. srpna Technická pomoc - pá-
trání po pohřešované osobě u kou-
paliště v N. Městě. Hledaný byl na-
lezen policisty v nemocnici.
dle stránek http://sdh.nmnm.cz/

Podolí 2008, Gohiral 1755 o.s.
Přátelé, táborníci,

je již tradicí, že na stránkách No-
voměstska každoročně píšu o na-
šem podolském táboření. Dělám to, 
jelikož jsem přesvědčen, že to pa-
tří mezi činnosti, o kterých by se 
mělo vědět. Vědět, že jsou a pracu-
jí sdružení jen tak pro radost a děla-
jí něco pro druhé bez vidiny zisku. 
Mimo potřeby sdělit, jak jsme to le-
tos zvládali, je to i takové moje malé 
poděkování všem, co pomohli.

Počasí, ten základní předpoklad 
úspěšného táborničení, nám letos 
přálo MOOC! A tak jsme mohli 
projít spoustou her a soutěží. Moh-
li jsme vychutnat koupání v srp-
nově chladné vodě řeky Bobrův-
ky, spaní pod širým nebem, skalní 
lezení, které pro nás nachystal náš 
kamarád Tomáš Kocour Neuman 
(dík). Holky protáhly tělo při pra-
videlném cvičení aerobiku s Mí-
šou Hradilovou. Poutavě a zábavně 
nám přišel popovídat o svých ces-
tách na osmitisícovky a nejen tam 
novoměstský lezec Radek Jaroš (dík, 
Radku), předvedl nám materiál po-
třebný k přežití v extrémních pod-
mínkách vrcholů Himalájí a v  im-
provizovaném letním kině nám za 

vrčení elektrocentrály promítl film 
s názvem „Nula až osm tisíc“. Zpes-
třením byla i krátká divadelní před-
stavení dua Lulik a Jundýs s názvy 
„Mouchy“ a „Pravda o výstupu na 
Mount Everest“ a představení „Na 
hranici snesitelnosti“ Kosích bratrů. 
Přes spáleniště táborového ohně, tá-
borovou olympiádu, jsme se unave-
ní dovlekli až k odjezdu domů. Au-
tobusem, s kytarou a za posledních 
tónů písně „Nad stádem koní“, jsme 
vjeli na autobusové nádraží Nové-
ho Města. Já spokojen a myslím, že 
i mikrotáborníci. Když koukám, jak 
si rodičové odvádějí svoje ratoles-
ti, je to vždy smíšený pocit smutku, 
že to končí, s úlevou, že vše klaplo 
bez úrazů a vážnějšího zaskřípění. 
Nějak tu odpovědnost čím dál hůř 
nesu. Nicméně další rok s Podo-
lím je odstartován, my podoláci to-
tiž měříme roky od tábora k táboru. 
Čeká nás další kolo práce na tábořiš-
ti, údržba a obnova materiálu a zja-
ra zase příprava her a bláznivin pro 
naše malé svěřence. Kdo chce, může 
přispět svojí trochou do mlýna a ne-
bo jen držet palce.

Tak za rok ahoj podoláci !
Jaroslav Lorenc

Expedice Azuro 2008 

Hlavními čísly letošního cyklis-
tického  putování čtveřice (převáž-
ně) pohledeckých turistů za tep-
lem, k Azurovému pobřeží, jsou 
čísla 3580 - tolik kilometrů naje-
li celkem, a 23 - to je počet dnů, 
který strávili na sedlech kol. Tra-
sa byla dlouho dopředu plánována 
tak, aby i při tomto, již dvanáctém 
letním putování Evropou, vidě-
li co nejvíce zajímavostí a pamá-
tek. A tak k letošním největším zá-
žitkům patří například prohlídka 
dva tisíce let starého mostu Pont 
du Garon.

Podrobný popis celé cesty včetně 
desítek fotografií se již brzy objeví 
na stránkách www.eurobikeri.tym.

cz. Připomeňme, že putování ved-
lo přes Bavorské Alpy, Švýcarsko, 
Provence k moři. Z Marseille jeli 
po pobřeží do Janova a pak zpět  
přes Milán, Insbruck zase domů, 
do Pohledce. Jan Švanda, hlavní or-
ganizátor cesty, slíbil, že stejně jako 
o minulých cestách jsou on i jeho 
kamarádi připraveni o svých zážit-
cích veřejně pobesedovat, kontakt 
je možno navázat prostřednictvím 
knihy návštěv na zmíněných inter-
netových stránkách.

V hlavách cestovatelů se již za-
čínají rodit plány na příští cestu. 
Láká je východ. Jen zatím zvažují, 
jestli severovýchod a Pobaltí, nebo 
jihovýchod a Balkán.                   EJ
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Stomatologická pohotovostní služba
Ošetření je poskytováno v době 9 – 12 hod.

6. 9. MUDr. Vorlíčková, Švermova 4 ZR, 7. 9. MUDr. Žák, Poříčí 11, V. 

Meziříčí, 13. 9. MUDr. Přikrylová, poliklinika ZR, 14. 9. MUDr. Foltano-

vá, Svratka, 20. 9. MUDr. Bílková, ŽĎAS, ZR, 21. 9. MUDr. Výborný, O. 

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

městské nemocnice (www.nnm.cz)

Autoškola
Josef Kadlec

zahajuje
9. a 12. září

v 15 hod. v KD 
kurz

k získání
řidičského oprávnění

tel. 604 384 736
Výuka

angličtiny
• kurzy pro začátečníky 

a mírně pokročilé
• v malých skupinách

• pro děti od 5. tř., dospělé i firmy
• dopoledne i odpoledne
• začátek od poloviny září

Hana Sokolíčková
tel. 737 639 520

Alcione 
je přístroj, který v okruhu 

desítek metrů vytváří pří-
znivé prostředí pro člově-
ka i ostatní živé organismy. 
Navozuje pocity harmo-
nie, uvolnění, zlepšuje kva-
litu spánku. Je účinný proti 
všem typům patogenních 
zón, včetně křížených. M.j. 
je znám z televizního pořa-
du „Dobrá rada nad zlato“. 
Více informací na www.
Merkaba.cz. Cena přístroje 
je 3.990 Kč, objednat ho lze 
na tel. 775 185 994.

Nejlevnější hotovostní úvěry
pro všechny, i ženy na MD

bez poplatků,
možné konsolidace

tel. 777 229 889 

KEŠOVKA, a. s.
Nová společnost

na trhu s financemi.
Hledáme schopné

a iniciativní
spolupracovníky.

Zajímavé provize.

Tel.: +420 773 989 840

Bruslení veřejnosti 
zimní stadion Žďár n. S.

 každý čtvrtek a sobotu
vždy v době

17 - 18,30 hod.

TJ Nové Město na Mor.
oddíl tenisu

zve děti od 6 do 12 let
do tenisové školičky

vždy pondělí a čtvrtek
15 – 17 hod.

tel. 604 48 49 98

Moštování
v prostorách moštárny

Českého zahrádkářského svazu
(pod nemocnicí,

vedle prodejny Jednota)

každou sobotu v září
8 - 12      13 - 17 hod.

další termíny:
dle zájmu zahrádkářů
cena: 3 Kč/1 litr moštu

INZERCE
• Prodám kompletně vybavené 
akvárium, 80 l, včetně vzduchová-
ní, původní cena 5500 Kč, nyní pro-
dám za 700 Kč, tel. 603 96 96 29
• Soukromý detektiv přijímá za-
kázky do 30. září, tel. 603 36 96 64
• Autosedačka pro děti 9-36 kg, 
vlastní pětibodové a výškově na-
stavitelné pásy, měkké polstrování, 
odnímatelná záda, nová zabalená 

se zárukou, fixmax, měkce polstro-
vaná, Evropská homologace ECE 
R44/04. Velice pěkná. Cena 1690 
Kč. 776 495 506.
• Prodám zachovalé auto Š 100, 
několik let mimo provoz, tel. 776 
211 472, janfojtik@seznam.cz

Upozornění na povinou výměnu průkazu profesní způsobilosti řidiče
Dle zákona č. 247/2000 Sb. 

o získávání a zdokonalování od-
borné způsobilosti k řízení mo-
torových vozidel a o změnách ně-
kterých zákonů, ve znění zákona 
č. 374/2007 Sb. jsou držitelé prů-
kazu profesní způsobilosti řidiče 
(dále jen PPZŘ) povinni požádat 
na zdejším odboru dopravy o vý-
měnu svého stávajícího průkazu 
nejpozději do 30. 09. 2008. Tato 

povinnost se týká zhruba 1100 
držitelů PPZŘ. Ke konci měsíce 
srpna bylo vyměněno necelých 
50 % z celkového počtu. Proto 
vyzýváme držitele PPZŘ, aby při-
šli k vyřízení výměny co nejdříve. 
Pokud přijdou po tomto termínu, 
nemohou již svůj PPZŘ vymě-
nit a ten pozbude svoji platnost. 
Pro získání nového PPZŘ je nut-
né absolvovat nový výcvik v trvá-

ní 140 hodin a provést závěrečné 
přezkoušení. K výměně je nutné 
vzít s sebou platný doklad totož-
nosti, stávající PPZŘ, ŘP a schvá-
lenou fotografii na cestovní do-
klady. Poplatek za vydání nového 
PPZŘ je 200 Kč.      

Bc. Petr Pazour,
vedoucí odboru dopravy

Z redakční pošty
Chtěl bych přispět do vašeho ča-

sopisu „Novoměstsko“. Jsem sice 
z Brna, ale tady u vás trávím až 
čtyři měsíce v roce. 

V dnešní době kritiky na všech-
ny a na všechno bych se chtěl po-
chvalně zmínit o pracovnících va-
šeho městského úřadu. Všichni rádi 
poradí, všechno řeší s úsměvem 
a ochotně pomůžou i ve věcech, 
které nejsou v jejich náplni práce. 

Na vašem hezky upraveném ná-
městí si pochvaluji malé obchůd-

ky a osobní kontakt se zákazní-
kem. Zejména v zelenině u Zajíčků 
a ve vedlejší masně, kde si děvča-
ta najdou i čas na vtip i trpěli-
vost se starými lidmi. V pizzerii 
pod poliklinikou se dobře a levně 
vaří a personál je k hostům vlídný 
a vstřícný. Nedá se to srovnat s ne-
osobními supermarkety.

Ještě se zmíním o vaší nemoc-
nici. Sestřičky na interní ambu-
lanci, kde absolvovala moje pří-
telkyně předoperační vyšetření, 

se i v tom frmolu chovají k li-
dem jako skutečné „rodné sest-
ry“.

Nebudu se rozepisovat o příjem-
ném koupání v přírodním areálu,  
výborném vzduchu atd. Lepší jak 
v Chorvatsku.

Na stará kolena bych chtěl v okolí 
Nového Města bydlet trvale. Všem 
občanům Novoměstska přeji pev-
né zdraví, čisté město, dobré úřed-
níky.

Pavel Grepl, Brno

Časovka
do věcovských vrchů

o pohár Mikroregionu
Novoměstsko

XI. ročník závodu
neregistrovaných cyklistů

sobota 6. září
start 14,45 hod.

jednotlivě v Jimramově,
cíl u KD v Odranci,

délka cca 10 km, převýšení 300 m
startovné 100 Kč
bližší informace

(prezentace, kategorie...)
tel. 724 338 218

Novoměstský kilometr
neděle 14. září 

Vratislavovo náměstí

start - 13,30 hod.

přihlášky do 11. 9. písemně
na adresu ZŠ Leandra Čecha 860,
59 231 Nové Město  na Moravě, 

fax 566 616 201, tel.566 618 187, 
zakladni.skola@nmnm.cz

Kategorie:
od nejmladšího žactva

(rodiče jako možný doprovod, 
trať 400 m)

po žáky 6. a 7. tříd (trať 1600 m)

Pořadatel:  ZŠ L. Čecha 860, 
Nové Město na Moravě

ve spolupráci se SK - lyžování          

Zdravotní a rehabilitační
cvičení s aktivací

pánevního dna pilatovou
metodou.

Cvičení probíhá formou               
kurzu. Začínáme 19.9.08.

velká tělocvična gym.
Začátečníci:17.00-17.55
Mírně pok.:18.00-18.55

Přihlášky na
idaskovic@centrum.cz. info.

schůzka 19.9.v 16.h. v těl.gym.
Mgr.Ida Kršková-Institut
pilates London - Vaše tělo

si zaslouží bezbolestný pohyb!
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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.

Máte exekuci
 na majetku?

Nabízíme
rychlou radu a pomoc.

tel. 732 270 457

INZERCE
• Prodám garáž v N. Městě na 
Mor. u Humpoleckého mlýna nej-
vyšší nabídce. 776 006 859
• Prodám velkou stavební míchač-
ku na 6 koleček, tel. 604 48 49 98

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

NONSTOP
TAXI

723088 915,

607  927 698,  723 925 389

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

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

VĚRNOSTNÍ SLEVA !!!

Žďár nad Sázavou, hotel FIT, 3. patro v 15,00 hod.
9. září 2008
25. září 2008

Nové Město na Mor., CK Hejkal Tour, 
Vratislavovo nám. 116 v 15,00 hod.
11. září 2008
14. října 2008

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

Přijmeme:
pro Školící středisko zdokonalování odborné způsobilosti řidičů ve Žďá-
ře nad Sázavou a v  Novém Městě na Moravě:
- lektory odborných předmětů
pro střediska autoškoly ve Žďáře nad Sázavou a v Nové Městě na Moravě:  
- učitele výuky a výcviku

Informace na tel. č. 602 755 196

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

Velký Meder 9. 10 – 12. 10. - cena s polopenzí a pobytovou taxou - 2490 Kč

Solar Top úspory energie  

Projekční a montážní firma,
obchod s technickým zařízením budov nabízí:

  • koncepční řešení úspor energie 

 • obnovitelné zdroje energie 
  tepelná čerpadla, solární systémy, kotle na dřevo a 
  pelety, kamna na dřevo a  pelety

 • klasické energetické zdroje 
  plynové kotle, kotle na uhlí, kamna, sporáky

 • systémy akumulace energie 

 • ventilace RD, centrální vysavače  

 • vodovody, vodárny, čerpadla

 • koupelny, zdravotechniku   

Zveme všechny na AKCI k 3. výročí otevření obchodu:
„Zahájení topné sezóny  v Topenářském centru“

ve dnech 19. a 20. září.

SOLAR TOP – úspory energie, Nové Město na Moravě 
Soškova 1550, 566 616 659, 777 616 659

solar@solartop.cz, www.solartop.cz
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Novoměstský festival medu přilákal v pátek 29. srpna mnoho návštěvníků. 
Málokdo si nechal ujít chutnou  kaši s medem, kterou rozdávala Bílá paní.

Dne 30. srpna oslavila 98. narozeniny paní Růžena Vojancová, nejstar-
ší občanka města. Pevné zdraví a stálý úsměv jí do dalších let přišla popřát 
celá řada gratulantů. Byli mezi nimi i starostka N. Města Zdeňka Marková 
a senátor Josef Novotný.

Snímek k textu Stezka odvahy na str. 2.

Maršovické
červené rybníky

Na velkém snímku vpravo z 11. 
července je vidět krásnoočko čer-
vené v plné kráse. Na detailním zá-
běru hladiny ze dne 27. srpna (na-
hoře) se již objevuje černá barva 
značící rozkladný proces.

Více informací o neobvyklém jevu 
přinášíme na str. 4.


