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Novoměstsko

Mistrovství světa 
v biatlonu

v roce 2013
v Novém Městě

na Moravě
V sobotu 6. září se v Praze na 

kongresu mezinárodní biatlo-
nové  unie rozhodlo, že v roce 
2013 bude uspořádáno mistrov-
ství světa v biatlonu v Novém 
Městě na Moravě. Česká repub-
lika bude hostitelem světové-
ho šampionátu biatlonistu po-
prvé v historii. Češi v hlasování 
porazili norské Oslo a finské 
Kontiolahti. Nové Město získa-
lo v hlasování padesáti delegá-
tů 36 hlasů a zcela jasně ovládlo 
volbu pro rok 2013.

V nacházející lyžařské sezoně 
se N. Město opět stane jednou 
ze zastávek již tradiční Tour de 
Ski. A to ve dnech 31. prosince 
a 1. ledna.

Zásady územního rozvoje kraje jsou pro Novoměstsko příznivé
Zásady územního rozvoje kra-

je je dokument, který na základě 
analýzy současného stavu definu-
je oblasti a rozvojové osy v kraji 
Vysočina. Je to závazný dokument 
zejména pro obce a stavební úřa-
dy. Je možné přirovnat jej k územ-
nímu plánu obce. Základními 
principy rozvoje sídel včetně by-
tové výstavby jsou využití ploch 
v zastavěném území místo zábo-
ru volné půdy, ochrana životní-
ho prostředí a kulturních pamá-
tek. Prioritní osy a sídla, která 
jsou v dokumentu vypíchnuta, 

mají velký potenciál ekonomic-
kého růstu a byla posuzována na 
základě demografického vývoje 
a dle místních podmínek v jed-
notlivých obcích a městech. Je po-
těšitelné, že Nové Město na Mora-
vě se, zejména díky předpokladu 
rozvoje lyžařského areálu u Ski 
hotelu, dostalo jako jediné menší 
město na Vysočině mezi katego-
rie měst velikosti Jihlavy, Havlíč-
kova Brodu, Pelhřimova, Třebíče 
a Žďáru nad Sázavou. 

ZURka, jak se v odborných kru-
zích říká, se před svým schvále-

ním v krajském zastupitelstvu sta-
la předmětem velkých diskusí 
mezi starosty obcí na Novoměst-
sku a Žďársku. Zejména proto, 
že odborná firma, která je zpra-
covatelem, doporučuje díky silné 
ochraně životního prostředí ome-
zit rozvoj obcí v CHKO, což může 
být pro obce nepříjemné. Mnohým 
připomínkám, které obce včetně 
Nového Města na Moravě podaly, 
bude vyhověno a její schválení se 
očekává ještě v tomto roce.

Zdeňka Marková,
starostka města

Doplňující informace sdělili pracovníci odboru RRÚPSŘ:
V čem konkrétně je dokument 

významný pro Nové Město na 
Moravě a celé Novoměstsko?

V návrhu Zásad územního roz-
voje kraje Vysočina je pro území 
města Nové Město na Moravě a ce-
lé Novoměstsko mj. vyjádřena pod-
pora přiměřeného rozvoje lyžař-
ského areálu v Novém Městě na 
Moravě, dále je podpořen význam 
přírodních hodnot území celého 
Novoměstska, význam kulturních 
hodnot – zvláště městské památ-
kové zóny Nové Město na Mora-
vě, městské památkové zóny Jimra-
mov, vesnické památkové rezervace 
Krátká a vesnické památkové rezer-
vace Křižánky. V oblasti bydlení je 
Novoměstsko určeno jako rozvo-
jová oblast v souvislosti s rozvojem 
podnikatelských aktivit zejména ve 
Žďáru nad Sázavou - jsme v jedné 
rozvojové ose. V oblasti dopravy se 
jedná o podporu přeložek silnice 
I/19 (Radňovice, Olešná) a podpo-
ru stabilizace dalších významných 
silnic. V této souvislosti je nutno 
zdůraznit, že obecně jsou v tom-
to dokumentu řešeny pouze zásady 
rozvoje, konkrétní záměry místní-
ho významu si určují místní samo-
správy ve svých rozvojových do-

kumentech, případně územních 
plánech.. 

Kdy přibližně se to projeví v ži-
votě občanů Novoměstska?

Záměry a problémy lokálního 
významu jsou řešeny průběžně 
v návaznosti na finančních mož-
nostech města Nového Města na 
Moravě a dalších obcí regionu. 
U nadmístních záměrů je nutno 

počítat s větší finanční náročnos-
tí a také delší přípravou, předpo-
kládá se u nich také větší využití 
finančních prostředků z rozpoč-
tu kraje Vysočina, státu, EU apod. 
Příprava a realizace záměrů míst-
ního i nadmístního významu pro-
bíhá bez ohledu na to, zda budou 
Zásady územního rozvoje kraje 
Vysočina vydány.

Na snímku vpravo generální se-
kretář a prezident Českého svazu 
biatlonu Václav Fiřtík při předsta-
vování Nového Města na Moravě - 
kandidáta na pořadatele Mistrov-
ství světa v biatlonu v roce 2013. 
Další foto na str. 12.
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Narození

Úmrtí

Sňatky

Klub seniorů

Kino

Horácká galerie

Kulturní dům
Horácké muzeum

Městská knihovna

21. 9. v 17,00 hod. -  Nedělní od-
poledne s Rozmarýnkou s ochut-
návkou vín z vinotéky paní Libuše 
Burešové,  sklep Lahofer Znojmo. 
Ochutnávka je spojena s prodejem 
vín za sklepní ceny.vstupné 90 Kč 
pá 26. 9 v 18,00 hod. - TANEC... - 
současný tanec v provedení matu-
rantů pražské konzervatoře DUN-
CAN CENTRE, ve spolupráci 
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
út 7. 10. Pavel Novák - pro školy
st 8.10.  v 19,00 hod. Jablkoň 
-  Poprvé jsme hudebníky Jablkoň 
spatřili v létě roku 1997. Uchvátili 
nás svou nezvykle dynamickou ex-
perimentální hudbou. Jsou oprav-
du originální. Jablkoň využívá ke 
své hře různé nástroje, od běžné 
kytary, bubnu a trubky, přes fouka-
cí harmoniku až po hustilku a růz-
ně znějící kovové předměty. Je ob-
divuhodné, na co vše se dá hezky 
hrát. Dynamiku této hudby umoc-
ňují hudebníci svým zpěvem, tóny 
a výkřiky. Jestliže jste se s Jablkoní 
(tak to je napsáno na jejich strán-
kách) dosud nesetkali, zkuste se 
přijít podívat na jejich koncert 
v kulturním domě.
so 11. 10. - Burza minerálů, šper-
ků a zkamenělin - přísálí
út 14. 10. v  17,00 hod. Další bese-
da s cestovatelem Jiřím Kolbabou, 
tentokrát na téma Čína - Tibet
po 20. 10. v 19 hod. Katapult 
Poslední turné... Na rozlou-
čenou - Původní název skupi-
ny, založené v roce 1974, ze kte-
ré vlastně Katapult vznikl, byl 
Mahagon. Za dobu svého půso-
bení až do letošního roku je o Ka-
tapult obrovský zájem a koncer-
ty následují v nekonečné řadě za 
sebou. Ohlášené Poslední tur-
né ... Na rozloučenou je nekom-
promisně rozjeto a těšíme se, že 
se i Vy zúčastníte  jednoho z po-
sledních koncertů, který se koná 
v kulturním domě.

21. srpna
Dita Šimková
Jiří Novotný

30. srpna
Jitka Kučerová

Roman Svojanovský

 20. 8. Gabriela Mrázková
 28. 8. Nela Mokrá 
 3. 9. Jitka Synková

Vladimír Hanuš – Červená těla 
krajin (do 28. září) 
Vincenc Vingler – Máme rádi 
zvířata (do 28. září)
Jaroslav Svoboda -  Sklo (do 2. lis-
topadu)
Listování grafickou sbírkou 
(L-N) (do 26. října ) - V pořadí již 
třetí nahlédnutí do grafické sbírky 
HG představí díla českých autorů, 
zabývajících se jak starými grafic-
kými technikami, tak i neobvyk-
lou kombinací technik novějších. 
Jak se již stalo zvykem, umělci se 
představují v abecedním pořádku, 
proto po písmenech A až F a G až 
K můžete zhlédnout vybraná díla 
umělců s příjmením začínajícím 
na písmena L až N. Zajímavostí 
letošního Listování je zastoupení 
všech čtyř způsobů tisku i skuteč-
nost, že mnohá díla jsou prezento-
vána vůbec poprvé.

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.
24. st ve 20 h. 
Temný rytíř
USA 2008, thriller, české titulky, 
152 min, od 12 let, premiéra, 65 Kč 
- Batman pátrá po gaunerovi, kte-
rý zanechává na místech činu hra-
cí katry s žolíkem.
26. pá ve 20 h., 27. so v 17 a 20 h.
Bathory
SR/ČR/VB/Maďarsko 2008, his-
torické drama, 134 min, od 12 let, 
premiéra, 65 Kč - Osudy Alžběty 
Bathoryové  v nejdražším středo-
evropském filmu.

24. 9. Zájezd do Kroměříže 
a Buchlovic, odjezd v 6,30 od KD

Společná vstupenka
muzeí a galerií

zřizovaných krajem Vysočina
Společná vstupenka muzeí a galerií zřizovaných krajem Vysočina je 

produkt, který od 1. září 2008 rozšiřuje a zjednodušuje možnosti kul-
turního vyžití. 

Co vstupenka nabízí? Každá vstupenka umožňuje 12 vstupů do 4 
muzeí, jejich 4 poboček a do 3 galerií. Vstupenka má tři varianty: 
s plným vstupným v ceně 120 Kč a zvýhodněným vstupným pro děti, 
studenty a seniory v ceně 60 Kč má pro jednu osobu platnost od 1. 9. 
2008 do 31. 12. 2009, společnou vstu penku pro celé školní třídy v ce-
ně 300 Kč je možné využít od 1. 9. 2008 do 30. 6. 2009. Jelikož není 
evidována na jméno, je přenosná. Lze ji tedy půjčit například přáte-
lům či pří buzným.

Jak vstupenku použít? Vstupenku lze použít třemi způsoby: 1) mů-
žete navštívit postupně všechna muzea a galerie, které jsou do projektu 
zapojeny; 2) je možné navštívit pouze Vámi vybrané insti tuce, a to opa-
kovaně; 3) tuto vstupenku lze rovněž použít na dvanáct vstupů do jedné 
Vámi vybrané instituce. Čer pání kreditu vstupenky se provádí postup-
ným označová ním 12 volných políček na reversu při každém jednotli-
vém vstupu.

Kde vstupenku zakoupit? Vstupenku lze zakoupit ve všech muzeích 
a galeriích, kte ré jsou do projektu zapojeny.

Muzea a galerie zřizované krajem Vy sočina, které jsou zapojeny 
do projektu Společné vstupenky: Horácká galerie v Novém Městě na 
Moravě • Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě • Oblastní ga-
lerie Vysočiny v Jihlavě • Muzeum Vysočiny Havlíč kův Brod • Muze-
um Vysočiny Jihlava • Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Třešť • Mu-
zeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč, • Muzeum Vysočiny Pelhři mov 
• Muzeum Vysočiny Třebíč • Muzeum Vysočiny Třebíč, pobočka Mu-
zeum řemesel Moravské Budějovice • Muzeum Vysočiny Třebíč,  po-
bočka Muzeum Jemnice.

10. 9. - 10. 10. „Andrë Notti - Tanec“ výstavka fotografií přístupová 
chodba knihovny 1. poschodí
6. 10. - 11. 10. Týden knihoven - „Knihovny - rodinné stříbro“ 
V tomto týdnu máte  možnost přihlásit  se do Městské knihovny v No-
vém Městě na Moravě zdarma a to v akci „Čtu s mámou, čtu s tátou“. Jedi-
ná podmínka je, přihlásit spolu s jedním rodičem jedno dítě. 
Čeká na Vás spousta zajímavých knih a časopisů.
Po celý měsíc říjen  budou  probíhat knihovnické lekce pro žáky ZŠ. 

90. výročí vzniku ČSR
Výstava, věnována významnému výročí našeho státu, je rozdělena do ně-
kolika okruhů: 
1. světová válka;  Protirakouské hnutí a vznik ČSR; Legie; Vznik ČSR 
a Nové Město na Moravě; Památky na 1. světovou válku a vznik ČSR v na-
šem městě.
Téma výstavy dokumentují  převážně archiválie z vlastních sbírek Horác-
kého muzea, z nichž některé  budou vystaveny poprvé (např. listina vlože-
ná do základního kamene pomníku T.G. Masaryka při jeho znovuinsta-
laci v roce 1947).

František Vyplašil osmdesátiletý
V měsíci září oslaví pan Franti-

šek Vyplašil osmdesáté narozeniny. 
V roce 1954 zahájil pedagogickou 
praxi po studiích na Jedenáctile-
té střední škole v Pelhřimově. Po 
několika letech strávených na této 
střední škole přešel na nové půso-
biště do Nového Města na Mora-
vě, kde věnoval svou neutuchající 
energii mládeži v Odborném uči-
lišti n.p. Chirana v Novém Městě 
na Moravě. 

V našem gymnáziu učil od roku 
1971 až do odchodu do důcho-
du v roce 1991. Novému Měs-
tu na Moravě zůstává pan Fran-
tišek Vyplašil věrný téměř celou 
svou dobu působení s mládeží, až 

na několik let strávených v Pelhři-
mově.

Generace, která již pamatuje 
o něco více, si spojuje činnost pana 
Vyplašila také s novoměstským 
fotbalem a jeho slavnou érou. Byl 
činným hráčem jedenáctky, kte-
rá  dobývala slávu v tomto druhu 
sportu. Neméně důležitou součástí 
jeho života bylo pravidelné přispí-
vání  článků do Novoměstska, ze-
jména s tematikou, která se věno-
vala historii našeho města a osudů 
lidí v něm žijících. A historii města 

se věnuje neustále, již patnáctým 
rokem sepisuje městskou kroniku.

Pan  František Vyplašil je člověk 
s velikou mírou optimismu, obda-
řen citem, smyslem pro přátelství 
a nezměrnou energií.

Za kolektiv pracovníků Gymná-
zia v Novém Městě na Moravě pře-
ji panu Františku Vyplašilovi do 
dalších let pevné zdraví,  optimis-
mus, spokojenost  a pohodu v ro-
dině a mezi přáteli. 

PaedDr. Milan Pavlík,
ředitel gymnázia

 10. 9. Milada Šírová (1936)
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Podzimní  bazárek v Klubíčku - 23 - 25.  září 
Žádáme maminky, aby dodržely tato pravidla:
• Každá maminka má  možnost nabídnout maximálně 50 položek.
• Vše musí být označeno cedulkou (rozměr min. 5x5 cm), se zřetelným  

monogramem či značkou a číslem, pod kterým bude věc vedena.
• Na každou část oblečení musí být cedulka přišita sešívačkou či nití tak, 

aby nedošlo ke ztrátě cedulky při prohlížení zboží.
• Na sportovní či jiné věci musí být cedulka přilepena izolepou.
• Vyžadujeme čitelný soupis zboží určeného k prodeji na list papíru o ve-

likosti A4, aby bylo možno v něm škrtat a sečítat jednotlivé položky.
Více informací v MC Zvoneček, který je v DDM Klubíčko, nebo na www.
zvonecek.estranky.cz, sobotkova@klubicko.eu, 777 822 612.
Úterý 23. 9. 2008: Výběr označeného zboží 9.00-16.00 hod
Středa 24. 9. 2008: Prodej zboží 9.00-16.00 hod
Čtvrtek 25. 9. 2008: Prodej zboží 9.00-11.00 hod.
  Výdej neprodaného zboží 14.00-16.00hod

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež

Drobného 366

 592 31 Nové Město na Moravě

Programová nabídka 
na školní rok 2008/2009

PRO MLADŠÁKY (6-11 let)
Po 14:30 – 15:30 klub
 15:30 – 17:00 animák
Út –
St 14:00 – 16:00 pohybák
Čt 14:00 – 15:00 klub
 15.00 – 16:30 výtvarka
Pá –

PRO STARŠÁKY (12-20 let)
Po 16:00 – 18:00  klub
Út 17:30 – 19:30  klub
St  16:00 – 18:00  klub
Čt 16:00 – 18.00  klub
Pá –

EZOP

Věra Rudolfová: 
Psí hlas do nebe volá
Věra Rudolfová, bývalá redak-

torka Československého rozhla-

su Brno, čerpala ze své novinářské 

praxe i v knižní tvorbě. Připo-

meňme její prvotinu Osudu na-

vzdory (příběhy zdravotně po-

stižených sportovců), dále Město 

mého srdce (věnovanou osob-

nostem Nového Města na Mora-

vě),  Kraj věčných návratů (setká-

ní s osobnostmi Českomoravské 

vysočiny) a Kraj návratů a setká-

ní (setkání s umělci Českomorav-

ské vysočiny).

Ve své nejnovější knize se Věra 

Rudolfová na Novoměstsko opět 

několikrát vrací, a to na svou cha-

lupu do Olešné. Hlavními hrdiny 

milých příběhů však tentokrát ne-

jsou lidé, ale psi. Samozřejmě ve 

spojení se svými pány.

V povídce Boží tvorové si čte-

nář spolu s autorkou vzpome-

ne na laskavého faráře Jaroslava 

Zechmeistera. 

Pan farář měl psa Breina. Autor-

ka psa Dika. Jednou se v Olešné 

na procházce podél potoka všich-

ni čtyři setkali.

Psi se uviděli a začali na sebe 

temně vrčet. „Nebojte se, nic si ne-

udělají, vždyť jsou to Boží tvoro-

vé“, mínil pan farář. ... Co násle-

dovalo, dá se slovy těžko popsat. 

Boží tvorové se do sebe pustili „hla-

va nehlava“. ... „Co se to jen děje! 

Psi už jsou pomalu jako lidi, taky 

se nemají rádi,“ pravil pan farář 

a smutně dodal:  „Bože, kam ten 

svět spěje?“

Knihu Věry Rudolfové Psí hlas 

do nebe volá vydalo naklada-

telství Šimon Ryšavý. V Novém 

Městě na Moravě ji nabízí Knih-

kupectví Trojan, cena 139 Kč.

EJ IX. národní výstava Den českého strakatého skotu
Radešínská Svratka, 18. září 

Výstava patří k největším „open 
air“ akcím ve střední Evropě 
s účastí více než 140 kusů skotu. 
Nad letošním ročníkem převzal 
záštitu ministr zemědělství Mgr. 

Petr Gandalovič. Kromě odbor-
né části je nabízen také bohatý do-
provodný program pro odbornou 
i laickou veřejnost. 
� Volba Miss sympatie, tipovací 

soutěže atp.

� Expozice bude doplněna o ukáz-
ky plemen ovcí, koz a prasat. Vy-
stavena bude skupina pštrosů.

� Zemědělská technika a služby 
pro zemědělce bude zastoupe-
na  téměř stovkou vystavovatelů.

Bramborová slavnost a biojarmark v Krátké
V sobotu 27. září od 10 do 17 ho-

din proběhne v památkové rezer-
vaci lidového stavitelství v Krátké 
u Sněžného již 2. ročník akce s ná-
zvem Bramborová slavnost a bio-
jarmark. Program hravou formou 
přiblíží nejen tradiční plodinu Vy-
sočiny, ale také stále populárněj-
ší ekologické zemědělství a biopo-
traviny. Návštěvníci budou mimo 
jiné moci ochutnat bramboračku 

z biobrambor, nakoupit biozeleni-
nu a další potraviny z ekologické-
ho zemědělství, prohlédnout si vý-
stavku o bramborách nebo vyplnit 
bramborový kvíz. Pro děti je při-
praveno tvořivé stanoviště, soutěž-
ní bramborová stezka a předčítání 
pohádek. Akci pořádá Český svaz 
ochránců přírody Žďár nad Sáza-
vou a Správa CHKO Žďárské vr-
chy.

Z doprovodného programu: 
◆ koncert cimbálové muziky RI-

VUS (od 14 hodin), vystoupení 
harmonikáře (od 13 a 16 hodin) 
a povídání o bramborách a ze-
mědělství (od 11 hodin)

◆ kulinářská soutěž „Krátecký vo-
šouch“, v rámci které bude odbor-
nou porotou vyhodnocen nejchut-
nější pokrm z bramborového těsta

◆ soutěž „Vo nejtěší bramboru“

Festival Křídla neztrácí dech, program je pestrý
Už poosmé se v Křídlech u No-

vého Města na Moravě odehra-
je dobře zavedený festival, který 
nese jméno po místě svého konání 
– Křídla 2008. Stejně jako v před-
chozích letech se multikulturní 
akce odehraje poslední zářijový ví-
kend, to je 26. a 27. září. Program 
se opět nezaměřuje pouze na hud-
bu, na sobotní odpoledne jsou při-
pravena i divadla, v Křídlech si tak 
mohou zkrátit chvíli i rodiny s dět-
mi. 

I letos program slibuje pěk-
né zážitky. Páteční program za-
čne v 19 hodin koncertem sku-

piny Fullstop, ovšem ozdobou 
večera bude již legendární pun-
ková Nouzecnost  a také ener-
gická Dub-O-Net spojující elek-
troniku, reggae a jazzové vlivy. 
Tradičními hosty festivalu jsou 
Kryštofovy staré věci a Karel na 
nákupech. 

V sobotu dopoledne se mohou 
návštěvníci vypravit poznávat 
krásy okolí Křídel, a u toho se zú-
častnit tradiční mše, která se ob-
vykle odehrává právě za humny 
obce. Od druhé odpolední se ode-
hrají zmíněná divadelní předsta-
vení, tentokrát to bude O princi 
s dřevěným mečem a Tichá ozvě-
na bláznů v provedení divadel-
ních souborů Zkládanka a Oblu-
dárium. 

Sobotní hudební program začí-
ná v 18 hodin, představí se mla-
dá melodická Šatlava, pokračo-
vat budou „pruhované“ Ponožky 
pana Semtamťuka. Závěr festivalu 
bude silný a s blížícím se koncem 
sílící. Zahrají Poletíme?, zřejmě 
největším tahounem večera pak 
bude staronové, leč strmě dob-
ré Schodiště, cílovou rovinku hu-
debního maratonu rozbrázdí ko-
vový Korísz. 

Po celou dobu je pro návštěvníky 
zajištěno občerstvení a jídelní stan. 
Téměř dobrovolné vstupné na 
oba dny je výhodných 260 korun, 
vstupné na jeden den je 170 korun, 
sobotní divadla jsou po dvacetiko-
runě. Další informace na www.fes-
tivalkridla.cz.

Festival Křídla si za dobu trvá-
ní vybudoval dobré renomé mezi 
návštěvníky i hudebníky. Je vy-
hledávaný pro osobitou atmo-
sféru, solidní zázemí a v nepo-
slední řadě zde návštěvníci spojí 
návštěvu festivalu s procházkami 
v pěkném okolí obce. Festival už 
hostil takové osobnosti a hvěz-
dy jako Vladimíra Mertu, Jardu 
Svobodu a Traband, Hocchie Co-
ochie Band, nebo pultanelského 
šamana Dalee´Bora Yandu, který 
žil jako kaskadér. Festival vznikl 
ta podpory Fondu Kraje Vysoči-
na a města Nového Města na Mo-
ravě. 

K návštěvě Křídel v Křídlech 
zvou občané sdružení v občan-
ském sdružení Lysina lenina. 

foto: Na festivalu Křídla už vystu-
povala řada významných hudební-
ků a kapel. Patří k nim i skupina 
Traband.

Klub maminek

Zvoneček
Herna pro děti

vždy od 8,30 hod.
6. 10. Výtvarný program - vůně 
podzimu - Využijeme přírodniny 
pro tisk na textilní tašku a také si 
maminky vyrobí podzimní věne-
ček (s sebou podložka na věneček 
a různé přírodniny). Vede Alena 
Sobotková.
8. 10. Veselé cvičení s říkankami 
– „Hop a skok přes potok“ -  pro 
všechna dítka, která se chtějí hý-
bat.  Vede Jindřiška Nečasová.
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Hovory s občany
 Kdo platí za elektrickou 
energii spotřebovanou při 
sportovních aktivitách organi-
zace Orel v budově kina? Měs-
to nebo Orel? Platí organizace 
Orel. 
 Oboru slibovala dřívější vede-
ní města upravit na park, dnešní 
stav je však velice tristní. Velitel 
MP slíbil zvýšit v těchto místech 
dohled, nicméně je třeba počí-
tat s tím, že problematická mlá-
dež se z míst, na která se strážní-
ci zaměří, přesouvá jinam. Dnes 
je to Obora.  
 Cesta z Betléma na hráz Kaz-
mírova rybníka je nepříjem-
ně strmá. Případné zbudování 
schodů by ještě více zkompliko-
valo cestu cyklistům a rodičům 
s kočárky. Šíře cesty nedovolí 
žádnou vhodnou úpravu a jed-
nání s majitelem sousedního 
pozemku nejsou úspěšná.

 informace na této straně ze za-
sedání zastupitelstva města a tis-
kové konference zpracovala E. 
Jašková

Chodníky - inventura
Odbor investic a správy majet-

ku města  připravuje „inventuru“ 
městských chodníků. Vedení měs-
ta si přeje získat ještě v letošním 
roce podrobný přehled o počtu ki-

lometrů chodníků v N. Městě a je-
ho místních částech a jejich stavu. 
Zpracovaná analýza vyčíslí, kolik 
kilometrů chodníků je v havarij-
ním stavu a kolik zcela chybí.

Místní část 
Svatojánská

Jánská ulice čítá 25 čísel popis-
ných. A obyvatelé z těchto domů 
si neformálně vytvořili „městskou 
část“ nazvanou Svatojánská. Bez 
jakéhokoli úmyslu o separaci, jen 
pro sousedské pobavení a utuže-
ní vztahů. 

Stojí za to zavítat na Jánskou uli-
ci. Na obou koncích je k vidění vel-
ký smaltovaný znak (viz posled-
ní strana). A z jakých částí se znak 
Svatojánských skládá? Je tu pocho-
pitelně postava sv. Jana Nepomuc-
kého. Po něm je ulice pojmenová-
na, jeho jméno nese i malá kaplička 
nad vyvěrajícím pramenem. Jsou 
tu tři kříže symbolizující kopec, 
pod kterým ulice leží. Půllitr s pi-
vem pak připomíná hostinec Za 
vodou a naprosto nezastupitelné 
místo má obrázek s rancem. S ran-
cem je spjat jiný název této loka-
lity - Zasranec. A všichni usedlíci 
od nepaměti tvrdili,  že ve slově ne-
lze hledat vůbec nic hanlivého, že 
se jedná o spojení slov zas a ranec. 
Uličkou ležící na jednom z kon-
ců města prý procházeli pocest-
ní s ranci na zádech a místní vždy 
při jejich spatření jen konstatova-
li - zas ranec.

Společnosti Lesy a zeleň a NSB končí
Zastupitelstvo města definitivně 

potvrdilo svůj jarní záměr a roz-
hodlo o ukončení činnosti dvou 
novoměstských společností k datu 
31. 12. 2008.

Společnost Novoměstská sprá-
va bytů s.r.o. zaniká v souvislosti 
s prodejem velké části městských 
bytů do soukromého vlastnictví. 
Část bytů, která nadále zůstává 
v majetku města, bude spravována 
městem, konkrétně odborem In-
vestic a správy majetku. Připravuje 
se plynulé předání agendy, probí-
há softwarová příprava. Počet pra-

covních úvazků městského úřadu  
bude posílen o 2,7 úvazku.

Od zanikající společnosti Lesy 
a zeleň převezme údržbu měst-
ské zeleně, konkrétně sečení trávy, 
společnost TS-služby. Na správu 
městských lesů bude město hledat 
výběrovým řízením nového správ-
ce. A zahradnictví by mělo být  
pronajato. Město si přeje udržet 
kvalitní zahradnictví, které bude 
nabízet dobré služby občanům 
a zároveň bude nabízet i odbornou 
péči o městskou zeleň a její výsad-
bu.

82 procent městských bytů v soukromých rukách
Zastupitelstvo města schválilo 

prodej 273 bytů do přímého vlast-
nictví občanů. V minulých měsí-
cích byly z původního městského 
bytového fondu prodány tři byto-
vé domy družstvům nájemníků, 
nyní přicházejí na řadu jednotli-
vé byty.

Celkem 370 nájemníků obdr-
želo nabídku k odkupu, k datu 2. 
září reagovalo 273 zájemců o kou-
pi. Z původního bytového fondu 
tedy bude prodáno 82 % bytů. Dá 
se předpokládat, že toto číslo není 

konečné, neboť v letní době dovo-
lených pravděpodobně mnozí ne-
stačili reagovat. 

Případné další žádosti o od-
kup budou shromažďovány a pro 
schválení prodeje může být svolá-
no mimořádné zasedání zastupite-
lů města. 

Jak sdělila starostka města Zdeň-
ka Marková, i v jiných městech se 
při prodeji městských bytů pohy-
buje zájem o odkup kolem 80 %. 
Lze proto považovat dosavadní vý-
voj za úspěšný.

Žadatelé o odkoupení dostali 
bezprostředně po zasedání infor-
mační dopis s podrobnostmi, jak 
mají dále postupovat. 

Návrh sociální demokracie, aby 
60 % zisku z prodeje bytů vloži-
lo město do fondu kvality bydlení, 
nebyl přijat.

Autobusová zastávka u nemocnice přináší problémy
Informaci o problémech cestu-

jících, pro které znamená auto-
busová zastávka nad nemocnicí 
počátek nebo konec cesty, ne-
přinášíme poprvé. Již  na pod-
zim loňského roku informovala 
starostka města Zdeňka Marko-
vá v Novoměstsku o jednáních, 
které zahájila s příslušnými pra-
covníky kraje Vysočina. Přes teh-

dejší příslib společného postu-
pu při budování nové zastávky 
v prostoru mimo silnici se dosud 
nikam nepokročilo. 

Zastávka se nachází uprostřed 
křižovatky a komplikuje život jak 
cestujícím, tak řidičům. A není ne-
obvyklé, že se v místě v jednu chví-
li setká více spojů. Pak se problémy 
násobí.

Řešením bude vykoupení po-

zemků za železniční tratí, zpevně-

ní plochy dostatečně velké pro bez-

pečný nástup a výstup cestujících 

a otáčení autobusů a  dále chodník  

vedoucí k hlavnímu vstupu do ne-

mocnice. Jednání s krajem, který 

se odmlčel, budou pokračovat. Ce-

lou investici v ceně odhadované na 

1 mil. Kč by starostka města ráda 

realizovala již v roce 2009. Případ-

né další rozšíření prostoru nad tra-

tí a podjezd pod tratí by dále uví-

tala nemocnice pro rychlý výjezd 

záchranných vozů.

Při prvních jednáních o přemís-

tění autobusové zastávky na bez-

pečnější místo předložila  společ-

nost ZDAR a.s statistiku o počtu 

cestujících, která vykazuje cca 4 ti-

síce nastupujících a vystupujících 

občanů týdně.  Finanční spoluú-

čast však odmítá 

Starostka města věří, že kraj bude 

v pokračujících jednáních vstříc-

nější a rozpočet na rok 2009 bude 

s potřebnou investicí počítat. Měs-

to je připraveno vybudovat chod-

ník a podílet se na celkovém řeše-

ní.

Nemocniční byty 
převezme město

Zastupitelé města souhlasí s od-
kupem sedmdesáti „nemocnič-
ních“ bytů z  majetku kraje Vysoči-
na do majetku města. Darem bude 
převedena veškerá  infrastruktu-
ra vyjma dodávek tepla. Vzhledem 
k tomu, že rozvody vody a  kana-
lizace jsou v havarijním stavu, při-
slíbil kraj předběžně  příspěvek na  
opravu. Podmínky Vodárenské ak-
ciové společnosti Žďár nad Sáza-
vou, která by  měla být provozova-
telem vodovodu a kanalizace, jsou 
nekompromisní. Bez  rekonstruk-
ce je není možné převést do ma-
jetku Svazku vodovodů a kanaliza-
cí  Žďársko. Na programu zasedání 
krajského zastupitelstva byl převod 
bytů dne  17. září.

Ing. Jaromír Černý
složil slib zastupitele města

Na XVII. řádném zasedání za-
stupitelstva města dne 2. září slo-
žil slib zastupitele města Ing. Ja-
romír Černý. Nahradil zastupitele 
Ing. Františka Laštovičku, který 
složil mandát zastupitele měs-
ta  v souvislosti se jmenováním 
do funkce jednatele společnosti 
TS-Služby s.r.o. První náhradník 
v pořadí kandidátky KDU-ČSL, 
RNDr. Břetislav Wurzel, mandát 
zastupitele města nepřijal.
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Slavíme 40 let existence
ZŠ Leandra Čecha oslaví v letošním školním roce  40. výročí otevření ško-

ly. Při této příležitosti vydává almanach. Jeho součástí budou i vzpomínky 
bývalých žáků na léta strávená ve školních lavicích, proto se obracíme na Vás.
Zavzpomínat můžete na spolužáky, učitele, třídní výlety či jiné 
akce pořádané školou. Přivítáme zážitky vážné i humorné.
Má-li někdo zájem přispět do našeho almanachu, rádi zde jeho pří-
spěvek uveřejníme. Své vzpomínky zasílejte prosím na adresu vladi-
mira.konvalinkova@zs2.nmnm.cz. Nemáte-li přístup k počítači, mů-
žete svůj příspěvek zanechat v kanceláři školy u sekretářky či poslat 
poštou (ul. Leandra Čecha 860). Termín: do konce listopadu 2008.
Děkujeme.

Sedm statečných na konci světa
Na pátek 29. srpna připravi-

lo Sdružení rodičů Čtyřlístek 
pro děti a rodiče výlet Až na ko-
nec světa. Počasí po ránu vypada-
lo slibně, ale přesto se na nádra-
ží ukázalo jen sedm statečných 
se svými rodiči. Byli jsme trochu 
zklamaní, když místo nového vla-
ku Regionova přisupěla „veselá 
kráva“, ale chuť na výpravu nám 
to nevzalo. 

Cesta na konec světa vedla přes 
Hamry, které lákají turisty na pro-
hlídku kamenných soch. Jako prv-
ní nás přivítal Hamroň. Poté i Ma-
mut a to už jsme byli u Rozštípené 
skály. Prolezli jsme všechny sku-
linky, které zde příroda vytvoři-
la a pokračovali jsme dál. Už jsme 
byli trochu unavení a sotva jsme 
pletli nohama. Počasí se totiž dost 
zkazilo. Ale kde se vzala, tu se vza-

la, stála před námi hraniční budka! 
A jaké bylo naše překvapení, když 
místo celníka v uniformě nás při-
vítala spoře oděná děva! Tak jsme 
přišli blíž a dočetli se, že celník 
Franta odjel na dovolenou a mís-
to něho konec světa hlídá jeho Ma-
ruš! Takže teď už víme, že i na kon-
ci světa se dějí věci! 

Na zpáteční cestě jsme muse-
li dětem ve Žďáru na nádraží kou-
pit popcorn, bez něho by to nebyl 
žádný pořádný výlet. Cesta vlakem 
uběhla rychle, a tak jsme náš výlet 
zakončili v pět hodin na vlakovém 
nádraží a vesele jsme si zazpívali 
Sláva, nazdar výletu!

Kateřina Horváthová

Mažoretky zazářily
ve Francii

Mažoretky tanečního studia Evy 
Olejníkové v doprovodu Salonní-
ho dechového Orchestru Žďár nad 
Sázavou odjely vystupovat koncem 
června na festival do Francie.

Cestou navštívily zajímavá měs-
ta, jako jsou Antverpy a Lille. 

První vystoupení se konalo ve 
městě Aix Noulette, kde mažoretky 
vnesly radost do domova důchod-
ců. Následně, po přesunu dlouhém 
snad 100 km, dorazily do města 
Moreuil. Nejdříve se předvedly při 
krátkém zvacím průvodu na večer-
ní show. Při samotné show pak do-
slova oslnily diváky ve svých no-
vých zářivě bílých kostýmech. 

Další den mažoretky přejely do 
města Anzin, kde se opět konal zva-
cí průvod, po němž následoval 8 ki-
lometrový průvod celým městem, 
který byl ukončen nejen pódiovými 
formacemi na náměstí, ale i bouřli-
vým potleskem nadšených diváků.

Barevné foto na  straně 12.
Jiřina Jirků

První výlov
Rozhodnutí novoměstské radnice 

vyčistit a odbahnit rybníky, které se 
v katastru města a v místních částech 
nachází, nebylo vždy vítáno s rados-
tí a porozuměním. Obyvatelé obcí 
měli strach hlavně ze zápachu, který 
je po vypuštění vodních ploch čeká.

Jejich obavy se v těchto horkých 
dnech potvrdily. O vypuštěném 
rybníku se opravdu nedá říct, že by 

zrovna voněl. Ale takové maličkos-
ti nemohou odradit nadšené rybá-
ře. Jakmile zahlédnou, že se v bah-
nitém dně mrská rybí ploutvička, 
nezaváhají ani vteřinu. Honem po-
padnou sak na ryby a nějakou tu 
nádobku na úlovek, oblečení letí 
dolů a hurá do rybníka. 

Dlouholeté zkušenosti a zna-
losti profesionálů nahradí malí 

amatéři nakažlivým nadšením. 
Za mohutného povzbuzování 
přihlížejících mají zanedlouho 
nádobu plnou ryb. A že se u to-
ho trochu ušpiní? To vůbec ne-
vadí a za záchranu tolika rybích 
životů to určitě stojí. 

Barevné foto na straně 12.
Helena Křížová,

www.zdarskevrchy.cz

Zvýšení nájemného v městských bytech
Rada města Nového Města na 

Moravě stanovila dne 1. září  ter-
mín třetího zvýšení nájemného 
podle zákona 107/2006 Sb., o jed-
nostranném zvyšování nájem-
ného z bytu a o změně zákona č. 

40/1964 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů od 
1.ledna 01. 2009.

Rada města Nového Města na 
Moravě schválila zvýšení nájem-
ného v městských bytech, kte-

ré podléhají zákonu 107/2006 Sb., 
v následující výši viz dole. V měst-
ských bytech, kde je stávající ná-
jemné 37,00 Kč/m2 a větší, se v ro-
ce 2009 nájemné nezvyšuje.

dle zápisu RM

Město: stávající nájemné 2008   zvýšené nájemné od 01.01.2009
- byty se sníženou kvalitou 21,70 Kč/m2                30,40 Kč/m2 
- standardní byt  26,20 - 30,00 Kč/m2                35,20 Kč/m2 
- standardní byt  31,00 - 36,00 Kč/m2                38,30 Kč/m2

 Místní části:
- standardní byt    25,90 Kč/m2                    33,20 Kč/m2 
- standardní byt    31,00 Kč/m2                36,30 Kč/m2 

Krátce
� Na programu XVII. řádného za-
sedání zastupitelstva města bylo 
i projednání variant odkoupení 
budovy kina. Více informací při-
neseme v příštím čísle.
� Kazmírův rybník bude odkou-
pen od státu za částku 450 tis. Kč.
� Daň z nemovitosti se z rozhod-
nutí zastupitelstva města nemění.
� Společnost SATT a.s. dále rozšiřuje 
síť kabelové televize v N. Městě. S po-
kládkou nových kabelů souvisí výko-
pové práce v parčících  na Masaryko-
vě ulici a na Palackého náměstí 
� N. Město uvažuje o zakoupe-
ní turistických informačních zvu-
kových panelů a jejich instalaci 
v centru města. Tyto panely jsou 
cizojazyčné a seznamují turisty 
s vybranými zajímavostmi.         EJ 

Strategický plán rozvoje města Nového Města na Moravě
Město Nové Město na Moravě 

od ledna letošního roku připravu-
je Strategický plán rozvoje města 
Nového Města na Moravě včetně 
místních částí (dále jen SPRM). 

SPRM je rozdělen na tři části na 
analytický dokument, výsledky do-
tazníkového šetření a na plán roz-
voje města až do roku 2020, při-
čemž plán rozvoje města na roky 
2009-2013 bude specifikován po-
drobně.

V současné době je zpracová-
na jeho analytická část, kdy byly 
v rozsáhlém dokumentu popsá-
ny a zmapovány základní infor-
mace o Novém Městě na Mora-
vě (poloha,  obyvatelstvo, bydlení, 
trh práce, hospodářství, sociál-

ní a kulturní infrastruktura, ces-
tovní ruch a kultura, dopravní 
a technická infrastruktura, kraji-
na a životní prostředí). Dále byla 
vyhodnocena dotazníková akce 
a její výsledky byly shrnuty v do-
kumentu s názvem „Dotazníko-
vé šetření“. Tyto, již zpracované 
dokumenty, budou začátkem říj-
na zveřejněny na webových strán-
kách města Nového Města na Mo-
ravě.

V současné době město připra-
vuje stěžejní část celého doku-
mentu – Rozvojový dokument 
(plán) města. V této části budou 
uvedeny veškeré záměry města, 
které budou realizovány v budou-
cích letech. 

Vzhledem k tomu, že jde o zá-
ležitosti, které se dotýkají všech 
občanů města, rozhodlo se  měs-
to připravovat jej ve spolupráci s  
podnikatelskou sférou, význam-
nými osobnostmi města atd. Spo-
lečnost, která zpracovává tento 
dokument oslovuje tyto subjekty 
a spolupracuje s nimi na přípravě 
tohoto dokumentu. Město by dále 
chtělo oslovit občany ke spoluprá-
ci a to mimo jiné prostřednictvím 
veřejného projednávání, kde by 
občané měli možnost do přípra-
vy tohoto dokumentu svými názo-
ry, nápady a příspěvky zasáhnout 
a ovlivnit tak konečnou podobu 
dokumentu a tím i směr rozvoje 
našeho města. 

Město tímto zve
všechny občany, kterým není 

další rozvoj města lhostejný, na
VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ
Strategického plánu rozvoje 

města, které se uskuteční dne
8. října 2008 v 16:30hod.

v jídelně Domu s pečovatelskou 
službou na ul. Žďárská 68
v Novém Městě na Moravě.

Své názory mohou občané také 
předkládat, popř. diskutovat přímo 
na odboru Regionálního rozvoje, 
územního plánování a stavebního 
řádu na Městském úřadu v No-
vém Městě na Moravě, Vratislavovo 
nám. 12 (budova polikliniky, 5.pat-
ro), Nové Město na Moravě.
Ing. S. Janoušková, odbor RRÚPSŘ
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Názory zastupitelů: Malá „zpověď “
Vážení spoluobčané,

blíží se polovina volebního obdo-
bí, v němž jsem díky vaší důvěře 
mohla vykonávat práci zastupitel-
ky města Nového Města na Mora-
vě a jeho místních částí.

Ne vždy však v rozhodování za-
stupitelstva můj hlas ovlivnil ko-
nečný výsledek tak, abych s ním 
byla spokojená. Ať se to týkalo roz-
počtu města, zejména rozvrstvení 
částek na jednotlivé akce (např. re-
gecentrum) nebo privatizace měst-
ských bytů. U privatizace bytů jsem 
především byla proti formě a neú-
měrné ceně prodeje. Taktéž podle 
mého názoru se nemyslí na přístup-
né bydlení pro starší občany a star-
tovací byty pro mladé občany.

Vyjmenovávat všechny akce, se 
kterými jsem nesouhlasila nebo 

jsem měla o jejich řešení jinou 
představu, však nebudu. Věřím to-
tiž tomu, že vy jako občané Nové-
ho Města na Moravě a jeho míst-
ních částí jste bedlivě sledovali 
průběh jednání jednotlivých za-
stupitelstev a průběžně jste se se-
znamovali s jejich rozhodnutími 
a kdo jak ze zastupitelů se k té kte-
ré problematice vyjádřil resp. hla-
soval.

Možnosti byly různé: Buď osobní 
účastí při jednáních zastupitelstva, 
prostřednictvím zápisů ze zastupi-
telstva prostřednictvím usnesení, 
internetu, popř. taky osobním do-
tazem atd.

V roce 2007 jsem se nezúčastni-
la jednání zastupitelstva pouze je-
denkrát. Řádně jsem se však omlu-
vila a svůj postoj k projednávaným 

bodům jsem sdělila. V roce 2008 je 
moje účast na jednáních zastupi-
telstva stoprocentní.

Myslím, že činnost zastupitele by 
měla být nezištná, čestná, činnost 
bez osobního prospěchu, bez byť 
by i náznaku korupce. Jednání za-
stupitelů má být slušné a přes růz-
né názory na věc taky korektní. Výše 
uvedeným se snažím řídit. Při roz-
hodování se však taky řídím zása-
dou efektního hospodárného naklá-
dání s veřejnými prostředky, jejichž 
využití musí být vždy v souladu 
s platnými právními předpisy. Další 
důležitou podmínkou při mém roz-
hodování bylo a je hledisko prospě-
chu občanů města Nového Města na 
Moravě a jeho místních částí.

Závěrem mně dovolte, abych 
konstatovala: „Dělat a radit resp. 

kritizovat je dvojí.“ Proto raďme - 
kritizujme, ale konstruktivně. Ra-
ději však dělejme!

Vážení spoluobčané, vše, co jsem 
dosud ve funkci zastupitelky činila, 
činila jsem podle svého nejlepšího 
svědomí. Pokud máte k mé činnos-
ti - jednání výhrady, budu nesmír-
ně ráda, když mně je sdělíte.

Děkuji kolegům zastupitelům za 
spolupráci a občanům přeji, ať je 
rozhodování zastupitelů v souladu 
s jejich přáními a potřebami.

JUDr. Marie Rusová, 
zastupitelka za KSČM

(vaše spoluobčanka)
P.S. Nyní je třeba, mimo jiné, za-

měřit se na práci na Strategickém 
rozvoji města Nového Města na 
Moravě a přilehlých místních čás-
tí. Mysleme na budoucnost.

Připomínáme výměny občanských průkazů
Nejpozději 31. 12. 2008 skončí plat-

nost občanských průkazů bez strojo-
vě čitelných údajů, vydaných do 31. 
12. 2003, pokud se jejich držitelé na-
rodili po 1. 1. 1936. Jedná se nejčas-
těji o růžové zalaminované karty, 
které nemají dole na přední straně 
vytištěny strojově čitelné údaje za-
čínající písmeny „IDCZE ...“, nebo 
o občanské průkazy ve formě kníž-
ky. Osoby narozené před 1. 1. 1936 
mohou i nadále užívat všechny dří-
ve vydávané typy občanských prů-
kazů, jestliže v nich mají uvedenu 
dobu platnosti „bez omezení“. Tyto 
osoby mohou požádat o vydání ob-
čanského průkazu se strojově čitel-
nými údaji dobrovolně, např. jestliže 
se změnila jejich podoba. Povinnost 
výměny staršího typu občanského 
průkazu pak mají tyto osoby za si-
tuace, že se u nich změnil některý 
z povinně zapisovaných údajů (např. 
rodinný stav).

Žádost o vydání nového občan-
ského průkazu může být podá-
na u kteréhokoliv obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností nebo 
matričního úřadu, tzn. při aktu-
álním pobytu v jiném místě není 
nutné se dostavit na úřad v místě 
evidovaného trvalého pobytu. Při 
podání žádosti je nezbytné předlo-
žit jen dosud platný občanský prů-
kaz a jednu fotografii, která splňu-
je zákonem stanovené požadavky.  
Pokud žádá osoba o zapsání aktu-
álních změn nebo dopsání nepo-
vinných údajů, které dosud neby-
ly v občanském průkazu uvedeny, 
je dále povinností žadatele předlo-
žit k tomuto příslušné dokumen-
ty (např. rodné listy dětí do 18 let, 
rozsudek o rozvodu).

Povinné výměny občanských 
průkazů bez strojově čitelných 
údajů jsou bezplatné, jen v přípa-
dě ztráty, odcizení nebo zničení 

občanského průkazu musí být na-
víc doložen ještě rodný list obča-
na a uhrazen správní poplatek 100 
Kč. Stejný poplatek se vybírá i při 
vydání občanského průkazu z dů-
vodu poškození, při žádosti o uve-
dení nepovinně zapisovaných úda-
jů, nebo je-li nový doklad  vydáván 
z jiného osobního důvodu občana.      

Podle přehledu Ministerstva vni-
tra nemělo na počátku měsíce září 
občanský průkaz v celém správním 
obvodu zdejšího městského úřadu 

vyměněno ještě 582 osob, proto 
tuto záležitost znovu připomíná-
me. V souladu s příslušným naří-
zením vlády k výměnám občan-
ských průkazů by měla být žádost 
o vydání nového dokladu podána 
nejpozději do konce listopadu le-
tošního roku. Informativní leták 
k výměnám občanských průkazů 
je zveřejněn také na úřední desce 
městského úřadu, resp. na interne-
tových stránkách.

odbor vnitřních věcí

Provozní informace Městského úřadu 

Městský úřad Nové Město na Moravě informuje fyzické a právnické 
osoby o tom, že ve středu dne 1. 10. 2008 bude z provozních důvodů 
částečně omezen provoz na MěÚ Nové Město na Moravě, toto omezení 
bude spočívat v nižším počtu pracovníků na některých agendách a pra-
covištích MěÚ. Jako náhradní úřední den nabídne Městský úřad Nové 
Město na Moravě pátek dne 10. 10. 2008, kdy budou pracoviště Městské-
ho úřadu Nové Město na Moravě pro veřejnost k dispozici v úředních 
hodinách od 8.00 do11.30 h. a od 12.00 do 16.00 h.

dle informací tajemníka MěÚ

NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM
Informace z obecně závazné vyhlášky města

Podle obecně závazné vyhlášky města Nového Města na Moravě 
č.1/2007 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyu-
žívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému naklá-
dání se stavebním odpadem jsou občané mimo jiné povinni: Ode 
dne účinnosti této vyhlášky odkládat komunální odpad  na místech 
k tomu určených a komunální odpad odděleně shromažďovat, tří-
dit a předávat k využití a odstraňování podle systému stanovené-
ho městem.

Z důvodu dodržení hygienických předpisů jsou majitelé  a obyvate-
lé domů a provozních objektů povinni ukládat vytříděný směsný od-
pad do určených nádob, které nesmí být přeplňovány a musí být vždy 
uzavřeny víkem, rovněž nesmí být odpady ukládány v okolí sběrné ná-
doby.

Fyzickým osobám a původcům odpadů není dovoleno: 
-  odkládat odpady jinak, než jak je uvedeno v této vyhlášce,
- ukládat do sběrných nádob na směsný odpad žhavý popel, hořící lát-

ky, tekuté látky, ropné látky, zeminu, kamení, stavební odpad, uhynulá 
nebo zabitá zvířata a  odpad, který může mít nebezpečné vlastnosti, vy-
užitelné složky komunálního odpadu. 

Pozn.: Pokud bude v nádobě na zbytkový odpad (popelnice 110 l) 
umístěn některý z výše uvedených druhů odpadů, nebude tato 
nádoba svozovou společností vyvezena a bude označena štít-
kem, z jakého důvodu nebyl svoz proveden!

- využívat sběrných nádob na jednotlivé složky komunálního odpadu k jiným 
účelům a k ukládání jiných druhů odpadů, než ke kterým jsou určeny.

Zakládání nepovolených skládek
Upozorňujeme občany, že odpady, které vyprodukují při své činnos-

ti, ať již odpady z domácností nebo ze zahrádek,  mohou odkládat pou-
ze na místech k tomu určených  (kontejnery na tříděný odpad, nádoby na 
zbytkový odpad, popelnice a kontejnery, na recyklačním dvoře, při mo-
bilních svozech a železné sobotě). Není dovoleno odkládat odpady na ve-
řejná prostranství. 

V lokalitě Betlém na ulici Německého se pod regulační stanicí plynu 
objevila skládka odpadu ze zeleně. Toto není místo určené pro uklá-
dání odpadu. Jedná se o porušení zákona o odpadech,  za které hrozí 
sankce. Odpad ze zeleně je možné kompostovat na vlastním pozem-
ku (město poskytuje do pronájmu kompostéry), nebo odložit na re-
cyklačním dvoře.
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NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM
Mobilní svoz nebezpečných a objemných složek komunálního

odpadu a vyřazeného elektrozařízení v místních částech
V  jednotlivých místních částech proběhne dle svozového řádu  ve dnech 

25. a 26. září  2008 od 15,15 hodin do 18,45 hodin mobilní svoz nebez-
pečných a objemných složek komunálního odpadu a vyřazeného elektro-
zařízení.

Jedná se o odpad, který nesmí být pro svoji objemnost nebo nebezpeč-
nost ukládán do klasických nádob na zbytkový odpad, tj. kovové nebo 
plastové popelnicové nádoby o objemu 110 nebo 120 l, kovové nebo plas-
tové kontejnery  1 100 l. 

Zbytkový odpad je takový odpad, který vznikne v domácnosti po vytří-
dění jednotlivých složek komunálního odpadu – např. papír, sklo, plasty, 
nápojové kartony tj.: 

1/ recyklovatelné složky jsou ukládány do 1 100 l plastových kontejne-
rů o objemu 1100 l  (papír – modrá barva, sklo směsné a barevné – zele-
ná barva, sklo bílé – zelená barva s bílým víkem, plasty a nápojové karto-
ny  – žlutá barva).

2/ nebezpečné a objemné složky komunálního odpadu např.: 
■ zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti – nekompletní elektrozařízení 

= elektroodpad
■ kovové, plastové a skleněné nádoby znečištěné škodlivinami; např. od 

olejů, barev, ředidel
■ textilní materiál znečištěný škodlivinami; např. staré hadry znečištěné 

barvou, olejem
■ olověné baterie – akumulátory; odebírají se motocyklové, automobilové, 

nákladní, traktorové
■ kovové předměty, obaly z kovů neznečištěné škodlivinami,
■ pneumatiky: Zdarma jsou odebírány pouze pneumatiky od osobních 

automobilů, a to pouze 4 ks/domácnost/pololetí, nad 4 ks budou pneu-
matiky odebrány pouze za úplatu: 48 Kč/kus, od nákladních aut a trak-
torů jsou odebírány pouze za úplatu: traktorová malá 95 Kč/kus, velká 
298 Kč/kus, nákladní 95 Kč/kus.

■ televizory, počítače, notebooky - nekompletní elektrozařízení = elek-
troodpad

■ televizory pouze 1ks/domácnost/pololetí;  nad 1 kus pouze za úplatu 
190 Kč/kus

■ elektrické a plynové sporáky, trouby, mikrovlnné trouby - nekompletní 
elektrozařízení = elektroodpad

■ lednice, mrazáky - nekompletní elektrozařízení = elektroodpad; pouze jeden 
ks spotřebiče/domácnost/pololetí; nad 1 kus pouze za úplatu: 298 Kč/kus

■ starý nábytek, lino, koberce a jiný objemný odpad 
Nově je nyní odebíráno i kompletní vyřazené elektrozařízení;  v tom-

to případě není odebírané množství limitováno.
Svoz budou provádět pracovníci TS služeb s.r.o. Nové Město na Mora-

vě společně se zodpovědným referentem MěÚ a předsedou komise osad-
ního výboru .

Svoz výše uvedených složek komunálního odpadu je prováděn v soula-
du  se systémem nakládání s komunálním odpadem stanoveným Městem 
Novým Městem na Moravě obecně závaznou vyhláškou č.1/2007 o sys-
tému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňová-
ní komunálních odpadů  a v návaznosti na vyhlášku č.2/2007 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vy-
užívání a odstraňování komunálních odpadů proveden zdarma (tzn., že 
mají uhrazen poplatek za komunální odpad podle vyhlášky č.2/2007).

Občanům, kteří poplatek neuhradili ve stanoveném  termínu, tj. nejpoz-
ději do 30. 6., nebo ve správné výši, bude poplatek vyměřen platebním 
výměrem a může být zvýšen až o 50 %. Neuhrazený poplatek může být 
vyměřen srážkou ze mzdy, důchodu, sociálních dávek, nebo vymáhán 
prostřednictvím exekutora.

Povinnost platit poplatek mají všechny fyzické osoby (občané) bez 
ohledu na množství vyprodukovaného odpadu - zákon č. 565/1990 Sb. 
O místních poplatcích v pozdějším znění.

Obec na úseku nakládání s komunálním odpadem zajišťuje souhrn 
činností ve prospěch všech svých obyvatel.

SBĚRNÁ – „ŽELEZNÁ“  SOBOTA  - 27. září
TS služby s.r.o., Nové Město na Moravě budou dne 27. 9. pro Město 

Nové Město na Moravě provádět sběr železného šrotu. Tato služba je ur-
čena  pro občany města Nové Město na Moravě.

Svážet se bude pouze čistý železný šrot zbavený veškerých neželezných 
součástí a příměsí neznečištěný škodlivinami ( tj, např. plechovky od 
barev, ředidel apod., které patří na Recyklační dvůr)

!!NEBUDOU!! sváženy – lednice, mrazáky. televize, apod., dále nebu-
de sváženo vyřazené elektrozařízení.  Žádáme občany aby je na svozo-
vá místa neukládali, k jejich likvidaci slouží Recyklační dvůr v areálu 
TS služeb s.r.o. Nové Město na Moravě!

Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání jsou povinny od-
pad vyprodukovaný při své podnikatelské činnosti likvidovat sami, tato povin-
nost jim je dána zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.Tzn., že jsou povinny li-
kvidovat odpad na své vlastní náklady a tato služba pro ně není tudíž určena.

Svoz bude řešen následujícím způsobem:
Veškerý výše uvedený odpad, kterého se chtějí občané touto cestou zba-

vit, bude umístěn  na sběrná místa nejpozději do 8,00 hodin dne 27. 9.
Sběrná místa, lokality 
1/Sídliště – staré sídliště – ulice Smetanova, Drobného, Mírová
              – ulice Hornická, Budovatelů, Tyršova

– sídliště pod nemocnicí – ulice Pavlovova, Mendlovova, Purkyňova
Sběrná místa odpadu v těchto lokalitách budou umístěna u stávajících 

stánků na popelnicové nádoby určené na zbytkový komunální odpad.
2/Vilová zástavba a rodinné domky – Brožkův kopec, Bělisko, Betlém 

a ostatní části města s tímto typem zástavby, např. ul.Nezvalova, Soško-
va apod.

Sběrná místa odpadu v těchto lokalitách nebudou řešena centrální-
mi sběrnými místy tak, jako v případě sídlištní zástavby ale , odpad bude 
umístěn na vjezdu na soukromý pozemek vedle místních komunikací.

3/Náměstí a jeho nejbližší okolí
v těchto lokalitách umístí občané odpad u vjezdu do domu tak, aby na 

komunikacích pro pěší byl zajištěn průchod v minimální šíři 1 m.
4/Společné garáže – ulice Nečasova, staré sídliště, ulice Dukelská, uli-

ce Kárníkova
v těchto lokalitách bude svoz řešen 1 sběrným místem vedle příjezdové 

komunikace . Na toto sběrné místo umístí vlastníci garáží svůj odpad.
Svoz bude proveden v průběhu dne. Žádáme občany města o zodpo-

vědný přístup k této službě. Po odjezdu vozidla nesmí být odpad na 
sběrná místa umisťován!

Marcela Kratochvílová, odbor ISM

SVOZOVÝ ŘÁD
mobilního svozu nebezpečných a objemných složek komunálního odpadu a vyřazeného elektrozařízení

Čtvrtek 25. září
HLINNÉ u Jednoty 15,00 – 15,20 hodin
PETROVICE u Jednoty 16,00 – 16,30 hodin
SLAVKOVICE u Hasičské zbrojnice 17,00 – 18,00 hodin
POHLEDEC u Jednoty 18,30 – 19,00 hodin

Pátek 26. září
JIŘÍKOVICE u zastávky ZDARU 15,00 – 15,30 hodin
OLEŠNÁ náměstíčko 16,00 – 16,30 hodin
STUDNICE náměstíčko 17,00 – 17,10 hodin
ROKYTNO u restaurace 17,20 – 17,45 hodin
MARŠOVICE u Jednoty 18,30 – 19,00 hodin

STANOVIŠTĚ SVOZOVÉHO VOZIDLA = MÍSTO SBĚRU
Je stanoveno svozovým řádem mobilního sběru. Informace budou před 
svozem vyhlášeny  místním rozhlasem a vyvěšeny na úředních deskách.
Je nutné abyste se s odpadem, který chcete likvidovat, dostavili na stano-
viště v určenou dobu, po odjezdu svozového vozidla nesmí být odpad 
ukládán na volné prostranství.
Mimo mobilní svoz je možno odpad likvidovat na RECYKLAČNÍM 
DVOŘE, který je v areálu TS služeb s.r.o., Nové Město na Moravě, Soš-
kova ulice 1346 a nově je zde zřízeno i místo zpětného odběru vyřaze-
ného elektrozařízení.

PROVOZNÍ DOBA:
středa: 7,00 – 17,00 hodin;
sobota: 8,00 – 11,00 hodin
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Historie domu v zatáčce
věnováno městskému kronikáři k životnímu jubileu
Jsou domy, které byly postave-

ny před staletími a stojí stále, a jsou 

domy, které svou historii počíta-

ly spíše na desítky let a pak zmizely 

v prachu zapomnění. Těch druhých 

bylo a bude i v našem městě dost. 

A o jednom takovém, který měl tu 

smůlu, že stál přímo „na ráně“, bude 

i toto vyprávění. Jeho historie se za-

čala psát v osmdesátých letech 18. 

století, a to nejprve do městské kni-

hy zvané Kniha zápisův na světničky 

neb pazderně:

„Anno 1781 dne 26. Novembris 

vstoupil Franc Fiala před počestný au-

řad s poníženou žádostí by se jemu kus 

obecního místa k vystavění příbytku 

prodejně postoupiti mohlo. Vyslyše po-

čestná rada jeho snažnou žádost jemu 

takové místo za zahradou France Fia-

ly vedle vejvozu ležícího proti Václavo-

vi Litochlebovi v tom břehu v dýlce 5 ½ 

sáhu v šířce pak 3 ½ sáhu za sumu čty-

řiceti zlatých kop míšenských prodá-

vá a k vyštípení svého žádoucího pří-

bytku se mu poustupuje, na kterém by 

on pro sebe a své potomci potřebný byt 

vystavěti mohl. Pročež on za to samé 

bude povinen každoročně onen tržní 

vejnos po 1 kopě počnouc 1. Januarii 

1783 při svatém Václavě k ruce obec-

ní kasy kládsti. Nicméně se při stavění 

té světničky zavazuje on, až s stavením 

do cesty, která zhůru jde, nevkráčel, 

nobrž takové tak spořádal, aby on po-

vždy svůj průchod postranej míti moh-

la. Ostatně také dle uvedeného obyče-

je žádný dobytek a drůbež na skrácení 

druhých sousedů jemu držeti se zapo-

vídá. A dále pokojně se chovati na-

poroučí.“ Tak doslova zní historicky 

první zápis o domě, který stával až do 

konce druhé světové války v místech, 

kde se dnes odbočuje ze Žďárské ulice 

na ulici Dukelskou.

Jeho prvním majitelem se stal 

František (Franc) Fiala, který v touze 

po vlastním domě vzal za vděk obec-

ním pozemkem v břehu nad Háno-

vým mlýnem. Tento dům, jemuž 

bylo přiděleno číslo popisné 267, 

se tak na Žďárské ulici včlenil mezi 

domy s čísly 71 a 72. Ale netrvalo 

to dlouho a všechny tři domy utvo-

řily souvislou číselnou řadu. V roce 

1813 totiž došlo k novému číslová-

ní domů (platnému až do dnešních 

dob) a Hánův mlýn (dnes stavební 

firma Svoboda) dostal číslo 81 mís-

to 71, dům France Fialy 82 místo 267 

a sousední dům hodináře France Fi-

aly 83 místo 72. Náhoda tomu chtěla, 

že z obou jmenovců se stali sousedé. 

A jelikož ve městě žilo Fialů víc, ří-

kalo se obyvatelům domu čp. 82 pře-

zdívkou Vítek.

V roce 1818 dům u Vítků změnil 

majitele, i když jeho jméno zůsta-

lo stejné. Otec totiž předal dům své-

mu stejnojmennému synovi, a to i s 

dvorkem a zahradou a také velkými 

dluhy. Syn zato slíbil otcovy dluhy 

splatit a dále se v kupní smlouvě za-

vázal poskytovat otci až do jeho smr-
ti bezplatné bydlení. František Fi-
ala mladší byl zednickým mistrem 
a také příležitostným obchodníkem 
s moukou.

Jelikož neměl mužské potomky, sta-
la se po jeho smrti v roce 1832 majitel-
kou domu starší dcera Marie, za kte-
rou nejprve spravovala majetek matka 
Terezie. Svrchovanou paní ve svém 
domě se Marie stala až za tři roky po 
sňatku s Janem Zahradníkem. Ženich 
pocházel z Malé uličky z domku čp. 
179, kdysi stávajícím pod katolickým 
hřbitovem. Jak bylo v jeho rodině ob-
vyklé, živil se jako tkadlec a své nuz-
né živobytí si vylepšoval obchodem 
s moukou. Marie Zahradníková žila 
v domě čp. 82 se svým mužem a dět-
mi až do své smrti v roce 1879. V 65 
letech zemřela „na souchotě“ (tuber-
kulózu). Nedožila se tak svatby svého 
nejstaršího syna Jana, který se v roce 
1883 až ve svých čtyřiceti letech ože-
nil s dvaadvacetiletou Marií Nedvě-
dovou původem z Radňovic. Nevěsta 
přinesla věnem 200 zlatých, ženich na 
ni zase nechal přepsat polovinu domu 
čp. 82, jehož byl od roku 1879 vlast-
níkem. Manželům Zahradníkovým 
se v roce 1885 narodil jediný syn Jo-
sef, kterému předal dům v roce 1908 
jeho již ovdovělý otec. Jan Zahradník 
zemřel 26. července 1917 ve svých 76 
letech. Jako příčina smrti byla uvede-
na tehdy obligátní formule marasmus 
senilis (sešlost věkem).

Josef Zahradník byl stejně jako 
jeho otec i děd tkalcem. Toto ře-
meslo nikdy neskýtalo záruku vyso-
kých výdělků, a proto Josef neváhal 
a po skončení války se chopil příle-
žitosti na jistější příjem. Na jaře roku 
1919 se totiž přihlásil do konkurzu 
na obecního strážníka. Byl vybrán ze 
šesti uchazečů spolu s Karlem Smej-
kalem, pozdějším obecním tajemní-
kem. Jako obecní strážník měl Josef 
Zahradník nárok na uniformu, mě-
síční plat 80 korun a byt s otopem 
a osvětlením. Jelikož služební byt ne-
užíval, dostával k platu navíc tzv. pří-
bytečné. Mimo povinností strážní-
ka vykonával Josef Zahradník i práce 
obecního hospodáře. Strážníkem ale 
nezůstal dlouho, protože na počát-
ku roku 1921 získal místo školníka 
na obecné a měšťanské škole. Stejně 
jako k místu strážníka patřil i k mís-
tu školníka služební byt a Josef Za-

tišku Vyplašilovi a slečně Marii 
Zezulákové za 12 000 korun v hoto-
vosti. Aby mohli kupující složit po-
žadovanou sumu, museli sáhnout 
k půjčce. Využili k tomu služeb jed-
noho z místních peněžních ústavů 
– krejcarového spolku, kterému za-
stavili svůj nově nabytý dům, a zís-
kali tak půjčku 5 000 korun se šesti-
procentním úrokem. Stejnojmenný 
otec Františka Vyplašila pocházel ze 
Samotína a v Novém Městě se vě-
noval ševcovskému řemeslu. Svého 
syna však dal vyučit řemeslu pekař-
skému. Mladý František se od roku 
1906 učil u pekařského mistra Vác-
lava Zezuláka. Václav Zezulák bý-
val považován za nejlepšího pekaře 
ve městě. Míval jednoho pomocní-
ka a dva až tři učně, kteří každý den 
roznášeli po městě čerstvé pečivo 
s nůší na zádech a košíky v rukou. 
Dům s číslem popisným 99, kde měl 
Václav Zezulák svou pekařskou pro-
vozovnu, stával na úzké parcele na 
rohu Komenského náměstí přibliž-
ně v místech dnešního OK marketu. 
František Vyplašil věrný pekařské-
mu řemeslu nezůstal a jako listonoš 
vstoupil do státních služeb. Přesto se 
svým bývalým mistrem zůstal ve vel-
mi blízkém vztahu, 5. ledna 1925 se 
totiž oženil s jeho dcerou Marií, kte-
rá byla již od roku 1923 spolumaji-
telkou domu čp. 82.

V domě u Vítků nezůstali dlou-
ho sami. V květnu roku 1926 spatřil 
světlo světa prvorozený syn Jaroslav 

hradník tentokrát svůj nárok využil. 
A tak spolu s manželkou Josefou ro-
zenou Krystlovou a osmiletou dceru 
Anežkou obýval byt ve školní budo-
vě na Vratislavově náměstí čp. 125. 
Dům čp. 82 proto zůstal prázdný. 

A tak v roce 1923 prodal Josef Za-
hradník svůj domek listonoši Fran-

a 27. září 1928 ho následoval i letoš-
ní oslavenec a budoucí skvělý fot-
balista, pedagog a městský kronikář 
František. Tehdy jistě nikdo netušil, 
že přijde válka a s jejím koncem i ko-
nec domu v zatáčce. Na samém kon-
ci války – 9. května 1945 – byl totiž 
při ostřelování ustupujících němec-
kých jednotek letadly Rudé armá-
dy zasažen leteckou zápalnou bom-
bou i dům čp. 82, který kompletně 
vyhořel. Naštěstí ho jeho obyvatelé 
zavčas opustili, a tak v domě uhořel 
jen devadesátikilový vepř. Protože 
stál domek v regulační čáře, neby-
lo jeho majiteli dovoleno postavit ho 
znovu. František Vyplašil tedy dům 
pouze provizorně opravil, aby měl 
s rodinou kde bydlet, a čekal, až mu 
bude přidělen pozemek k postavení 
domu nového. Spolu s několika dal-
šími podobně postiženými obyvate-
li města pak dostal pozemek na Be-
ranici, kde si postavil nový dům (čp. 
625). Domy válečných poškozen-
ců, ke kterým brzy přibyly domy za-
městnanců nově vybudované továr-
ny Chirana, se staly prvními v nové 
městské čtvrti známé mezi místními 
jako Betlém.

Dům čp. 82 byl se sousedním do-
mem Ludvíka Šíra (čp. 292) zbořen 
a pozemky obou domů byly využi-
ty k rozšíření komunikace. V roce 
1953 na návrh akademického socha-
ře Vincence Makovského byla v mís-
tě zbořených domů postavena ka-
menná opěrná zeď. Pamětníci si ještě 
možná vzpomenou, že zeď tehdy vy-
rostla na ulici Stalingradské (tak byla 
v roce 1950 přejmenována Žďár-
ská ulice) a postavena byla v rámci 
akce 5M (pět miliónů hodin repub-
lice), tedy formou neplacených bri-
gád. Uvolněná domovní čísla byla, 
jak bylo a je v Novém Městě obvyk-
lé, v dalších letech přidělena novo-
stavbám. Dnešní dům s číslem po-
pisným 82 stojí ve dvoře domu čp. 
86 na Žďárské ulici a číslo popisné 
292 dnes patří domu postavenému 
u Horního dvora.

Vít Křesadlo

Text byl redakčně zkrácen. O za-
slání jeho plné verze můžete požádat 
autora na adrese kresadlo@mza.cz.

Ilustrace: Výřez z mapy stabilního 
katastru z roku 1835 s částí Žďárské 
ulice. Dobová fotografie domu čp. 82 
(ze sbírky pana Ivana Remeše).



Cvičení aerobiku
s Vlastou Fialovou

úterý a čtvrtek
vždy v 18 hod.

tělocvična gymnázia
Připojte se!
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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

ÚVĚRY
HYPOTÉKY

KONSOLIDACE

kontakt
774 833 683
604 352 000

Výběrové řízení
Vypisuji výběrové řízení na 

pronájem zemědělské haly cca 
600 m2 + přilehlé zpevněné 
plochy cca 1400 m2 v Olešné 
(bývalý autobazar Vysočina). 

Bližší informace 
na tel. 602 171 954.

INZERCE

Ortopedické 

MATRACE
POLŠTÁŘE

po – pá 9 – 11,30 hod.
Masarykova 1493 

(hotelový dům DUO)
Nové Město na Moravě

• Koupím pozemek v NM vhodný 
pro stavbu rodinného domu, tel. 
605 562 302  
• Prodám kotel na pevná paliva 
DOR 25 MAX, cena dohodou, tel. 
731 478 694, po 19. hod.
• Tento typ inzerce je zveřejňován zdar-

ma, nejvhodnější způsob podání inzerá-

tu je e-mailem. 

Ze zásahů novoměstského SDH

Stomatologická

pohotovostní

služba
Ošetření je poskytováno

v době 9 – 12 hod.

20. 9. MUDr. Bílková, ŽĎAS, ZR, 

21. 9. MUDr. Výborný, O. Bitýš-

ka, 27. 9. MUDr.  Šejnohová, po-

liklinika ZR, 28. 9. MUDr.   Špár-

níková, Křižanov,  4. 10. MUDr. 

Hrašková, poliklinika ZR, 5. 10. 

MUDr. Filla, V. Meziříčí.

Aktuální změny je možno najít na 

internetových stránkách novoměst-

ské nemocnice (www.nnm.cz)

Kourek a Vitner z TJ mají další medaile!
Ve dnech 30. a 31. srpna  se 

v Praze konalo mistrovství ČR 
v atletice mužů a žen katego-
rie do 22 let. Atletický oddíl při 
TJ byl opět velice úspěšný! Lu-
káš Kourek startoval v závodě 
na 5 km, neustále se držel v po-
předí, vybojoval stříbrnou me-

daili a vytvořil si kvalitní osob-
ní rekord 14:44,33 min. Současně 
si zajistil nominaci na mezistát-
ní utkání ČR - Maďarsko - Slo-
vinsko, které se bude konat  20. 
září v Litomyšli. Petr Vitner pře-
kvapil v běhu na 1500 m, kdy se 
po postupu do finále  nezalekl 

slavnějších soupeřů a skvělým fi-
nišem se prosadil na třetí místo 
- bronzová medaile v novém oso-
báku 3:53,21. Nezklamala ani do-
rostenka Radka Janoušová, která 
byla v běhu na 800 m pátá v dob-
rém čase 2:15,31.

Hubáček

Helena Tlustá z TJ je mistryní ČR v běhu na 1500m!
Ve dnech 13.-14. 9. se v Třin-

ci konalo mistrovství ČR v atleti-
ce žactva na dráze. Atletický od-
díl měl zastoupení v kategorii 
žákyň. Na trati 300 m startovala 

Renata Dufková, která byla celko-
vě 14. - čas 44,39 (nový osobní re-
kord), což je na první velký start 
výborné. V běhu na 1500 m pa-
třila k favoritkám Helena Tlustá 

a svoji roli potvrdila. Výborným 
finišem zvítězila, zaběhla kvalit-
ní čas 4:51,59 a získala v letošním 
roce již svoji třetí medaili z mis-
trovství ČR. Dostala také pozván-
ku do reprezentace - 21. 9 v Olo-
mouci ČR - Slovensko. 

Hubáček 

Chodíte na houby?
O tom, že se dá v hlubokých le-

sích Žďárských vrchů najít oprav-
du cokoliv, se počátkem září  pře-
svědčil jeden z  houbařů. 

Kromě plného košíku hřibů si do-
nesl také zajímavý nález. Sběrate-
lé válečných suvenýrů by mu urči-
tě nemálo záviděli, i když podobná 
„překvapení“ zde nejsou výjimkou. 

Nevybuchlý granát z druhé světo-
vé války, sice už notně poznamenaný 
zubem času, ale stále stejně nebez-
pečný, nalezl houbař mezi obcí Ro-
kytno a rybníkem Medlovem. Podle 

místních byly bezprostředně po vál-
ce podobné nálezy téměř běžnou zá-
ležitostí. Postupem času se válečné 
munice nacházelo stále méně. 

Přivolaný pyrotechnik konsta-
toval, že jde o ruční útočný granát 
české výroby RG4 a na nedalekém 
kopci Kříbu jej k velkému překva-
pení místních okamžitě zneškodnil. 
Po nebezpečné munici toho moc 
nezůstalo. Jen menší díra v zemi 
a hlína rozházená všude okolo.

Helena Křížová,
www.zdarskevrchy.cz

30. 8. Dopravní nehoda osobního 
automobilu u obce Hlinné. Při neho-
dě byly dvě osoby zraněny a ošetřeny 
pracovníky RZP. Hasiči provedli pro-
tipožární opatření, odpojili akumulá-
tor a řídili provoz na komunikaci.

31. 8. Dopravní nehoda osob-
ního automobilu a motocyklu na 
ulici Žďárská v Novém Městě. Při 
nehodě byl zraněn a ošetřen pra-
covníky RZP řidič motocyklu. Ha-
siči provedli protipožární opatření, 
odpojili akumulátory, odstrani-
li z vozovky pomocí sorbentu ole-
jové skvrny a řídili provoz na ko-
munikaci.

5. 9. Likvidace vosího hnízda  
v obci Zubří. 

6. 9. Dohašení ohniště u Tří kří-
žů v N. Městě. K zahoření došlo 
při opalování izolace z elektric-
kých kabelů. Ohniště bylo uhašeno 
vysokotlakým proudem.

7. 9. Odstranění nebezpečného 
stromu v obci Olešná.

dle stránek http://sdh.nmnm.cz/

Bruslení veřejnosti 
zimní stadion Žďár n. S.

září - každý čtvrtek a sobotu
vždy v době

17 - 18,30 hod.

Rytmické a zdravotní cvičení
při TJ Nové Město na Moravě

pondělí 18,30 - 19,30
čtvrtek 18  - 19

tělocvična II. ZŠ
zahájení v pondělí 29. září

Zveme všechnu ženy bez ohledu 
na věk udělat něco pro své zdra-
ví a vzhled. Cvičení je rozvrženo 
na dvě části: První je v rychlej-
ším tempu, druhá část je vedena 
s velkým důrazem na upevnění 
držení těla a rovnováhy, posílení 
svalů páteře, procvičení kloubů 
dle propracované techniky Pila-
tes. Pohyb doplněný hudbou při-
spěje k Vaší kondici a budete se 
cítit lépe. Věříme, že s odvahou 
a optimismem vše zvládnete. Tě-
šíme se na Vás v novém cvičeb-
ním roce 2008 - 9.

cvičitelky Marta Benešová
a Milena Benediktová

Podzimní prodej ryb
na sádkách
každou sobotu

8,30 - 11, 30 hod. 
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INZERCE Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31
tajemník Městského úřadu Nové Město na Moravě 

v y h l a š u j e   
v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků, v platném znění

 v ý b ě r o v á   ř í z e n í   na obsazení níže uvedených pracovních míst

část A) 
1) referent/ka odboru investic a správy majetku města MěÚ Nové Město na Moravě (zajišťování tech-
nické správy bytového/nebytového fondu města) 
požadujeme:   
- min. ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou, vzdělání vyššího typu výhodou
- znalost problematiky správy majetku zejm. zajišťování oprav a investic u spravovaného majetku
- řidičské oprávnění skupiny B
- komunikační schopnosti 
nabízíme:  perspektivní pozici, pracovní poměr na dobu neurčitou (úvazek 1,0), 9. platovou třídu, 
možnost dalšího vzdělávání a osobního růstu, předpokládaný termín nástupu 10-12//2008
místo a způsob podání přihlášky: zájemce doručí písemnou přihlášku včetně požadovaných dokladů na 
adresu:  Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, k ru-
kám tajemníka, s tím, že na obálce bude uveden text „výběrové řízení ISM“

2) referent/ka odboru finančního MěÚ Nové Město na Moravě (úsek účetnictví) 
požadujeme:   
- min. ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou, vzdělání ekonomického směru či vyššího typu 
výhodou
- znalost zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění výhodou  
- praxe v účetnictví příp. praxe v účetnictví územně samosprávných celků výhodou 
- znalost rozpočtové skladby výhodou 
nabízíme: perspektivní pozici, pracovní poměr na dobu neurčitou (úvazek 1,0), 9. platovou třídu, 
možnost dalšího vzdělávání a osobního růstu, předpokládaný termín nástupu 10-12//2008
místo a způsob podání přihlášky: zájemce doručí písemnou přihlášku včetně požadovaných dokladů na 
adresu:  Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, k ru-
kám tajemníka, s tím, že na obálce bude uveden text „výběrové řízení FIN I“

3) referent/ka odboru finančního MěÚ Nové Město na Moravě (úsek účetnictví, úsek rozpočtu) 
požadujeme:   
- min. ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou, vzdělání ekonomického směru či vyššího typu 
výhodou
- znalost zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění výhodou  
- praxe v účetnictví příp. praxe v účetnictví územně samosprávných celků výhodou 
- znalost rozpočtové skladby výhodou 
nabízíme: perspektivní pozici, pracovní poměr na dobu neurčitou (úvazek 0,75), 8. platovou třídu, 
možnost dalšího vzdělávání a osobního růstu, předpokládaný termín nástupu 10-12//2008
místo a způsob podání přihlášky: zájemce doručí písemnou přihlášku včetně požadovaných dokladů na 
adresu:  Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, k ru-
kám tajemníka, s tím, že na obálce bude uveden text „výběrové řízení FIN II“

část B)
Společné požadavky pro všechna výběrová řízení: 
1) uchazeči musí dále splňovat: 
splnění předpokladů podle §4 zák.č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků v platném 
znění:
- státní občanství ČR (příp. fyzická. osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt a ovlá-
dá jednací jazyk), ovládání jednacího jazyka 
- dosažení věku 18 let , způsobilost k právním úkonům 
- bezúhonnost ve smyslu §4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků v platném 
znění
2)písemná přihláška do výběrového řízení: 
musí obsahovat jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost zá-
jemce, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu zájemce nebo číslo dokladu o povolení 
k pobytu jde-li o cizího státního občana, datum a podpis zájemce
3)doklady které zájemce  předloží: 
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, o odborných znalostech a dovednostech 
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků obdobný doklad 
osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem 
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
4)lhůta pro podání přihlášek: doručením písemné přihlášky s požadovanými doklady do 6.10.2008 na 
adresu uvedenou výše v části A)   

Úplné informace o výběrových řízeních jsou k dispozici na úřední desce MěÚ Nové Město na Moravě 
(umístěna na Vratislavově náměstí před budovu MěÚ Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 a na 
internetových stránkách města Nového Města na Moravě www.nmnm.cz v sekci úřední deska). Bližší infor-
mace rovněž na tel. č. 566 650 203, 566 650 206. 

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

Nabízím výuku
anglického jazyka

pro školní rok 2008/2009
Nabídka kurzů:
• pro začátečníky
• pro středně pokročilé
• se zaměřením na gramatiku 

(vhodné pro SŠ studenty)
• příprava na maturitu 
 přijímací zkoušky na VŠ

Výuka probíhá
v malých skupinách (3-5 osob). 
Zahájení kurzů v polovině září.

Bližší informace a přihlášky na 
tel. 605 170 471 nebo

novotnaluci@seznam.cz
Na nové tváře se těší
Mgr. Lucie Novotná.

Firma

Chovatelské potřeby
Vlastimil Svoboda

Palackého náměstí 33

(u Pasáčka)

Nové Město na Moravě,

tel.: 566 618 126

  Mikeš 5 kg - stelivo pro kočky
 stálá cena 40 Kč

  mražené vařené krmné maso
  22 – 38 Kč/kg

  CIUFFY 10 kg 
 granule pro psy 170 Kč

klece – ptačí, pro hlodavce
akvaristika, teraristika

I při  rekonstrukci Palackého
náměstí máme stále otevřeno!

• Pronajmu garáž v NM u mlýna, 
tel. 606 787 248
• Prodám brambory na uskladně-
ní a krmný odpad. tel. 606 566 970 
večer
• Prodám starší PC+19“ monitor 
za symbolickou cenu. Bližší infor-
mace na tel. 608 20 14 39.
• Prodám chovného berana, tel. 
777 933 672
• Prodám Škoda Rapid 120 bez 
TK, nutná oprava karoserie, tel. 
602 171 954
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FINANČNÍ PORADENSTVÍ

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

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

tel: 721 584 731

AKCE 19.-20. 9.
„ZAHÁJENÍ TOPNÉ SEZÓNY V TOPENÁŘSKÉM CENTRU“

k 3. výročí otevření specializovaného obchodu s technickým zařízením budov.

Nabízíme:

- koncepční řešení úspor energie - kompletní dodávky do RD
- tepelná čerpadla - vodovody, čerpadla
- solární systémy - koupelny, zdravotechnika
- kotle, kamna, krby  - centrální vysavače
- akumulace energie - větrání, rekuperace

Konzultace – návrhy – projekce - realizace – provoz - servis 
Co bude v den akce k vidění, osahání, zakoupení, např.: tepelná čerpadla země-voda: IVT C7, vzduch –voda: IVT Optima 900, 
Stiebel Eltron WPL 23, WPL 33, vzduch-vzduch: IVT Nordic Inverter, solární kolektory Thermosolar 300, 400, kotle na dřevoplyn: 
Atmos DC 22S, DC 20GS, Combi 20S,  Verner V25D, Dakon KP32 Pyro, Damat Pyro 28G litina (novinka), kotle na uhlí a dřevo - 
ocel:  Atoma 25, 40,  Dakon DOR 20, 24, 32, Opop H418, litina: Dakon FB 26 D, Viadrus U 26 5 čl., interiérový kotel Verner IK 13/
10 se zadním přikládáním (novinka), plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens 200, peletková kamna Edilkamin Iris 7 
kW, kamna Romotop: Firenze, Meru, Haro, Siena, Hass-Sohn: Vetre s vým., Kaunas Lux, Vaasa III, Jotul 602N, F100CB, Želetavská 
kamna: Afra mini, Afrodita, sporák Vysočanka K-3S, krbové vložky: Blanzek 700D, Edilkamin Idro s vým., Steko – Mars 7.4,  zá-
sobníkové ohřívače TV smalt: Dražice, nerez: A.C.V., termostatické směšovače proti opaření,  ventilační jednotky s rekuperací: 
Stiebel Eltron LWZ 170, Akor 300/150, centrální vysavač Beam SC 325,  ..…… 

  Sleva 10 % na zakoupené nebo objednané zboží v době trvání akce.
SOLAR TOP – úspory energie, Nové Město na Moravě, Soškova 1550, 566 616 659, 777 616 659

info@solartop.cz, solar@solartop.cz, www.solartop.cz
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Novoměstské mažoretky zazářily v červnu ve Francii. K textu na 
straně 5.

Druhý víkend v září bývá v ce-
lé České republice tradičně věno-
ván Dnům evropského dědictví. 
Návštěvníci mohou využít volného 
vstupu zejména do muzeí a galerií. 
V Novém Městě na Moravě zvala 
k návštěvě jak Horácká galerie, tak 
Horácké muzeum.

Na pražském kongresu biatlonistů se 6. října rozhodovalo o pořadatelích 
světových šampionátů v letech 2012 a 2013. Jásot příznivců N. Města byl ve 
chvíli, kdy bylo jako pořadatel pro rok 2013 zvoleno N. Město, ohromný.

O nevšední a nápadité iniciati-
vě občanů z Jánské ulice  a  jejich 
„nové městské části“ Svatojánská, 
o zajímavém heraldickém počinu 
i původu jiného názvu ulice čtěte 
více  na straně 4.

...popadnou sak na ryby a nějakou tu nádobku na úlovek, oblečení letí 
dolů a hurá do rybníka... Snímek Heleny Křížové k textu První výlov na 
straně 5.


