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zdarma

Novoměstsko

Rozvoj turistiky 
a cykloturistiky
na Novoměstsku
Částkou 160 tis. Kč  (tj. 40 % z 

celkových nákladů ve výši 400 tis. 
Kč) přispěje Fond Vysočiny na re-
alizaci projektu Rozvoj turistiky 
a cykloturistiky na Novoměstsku 
2009. Tento projekt uspěl v gran-
tovém programu „Doprovodná 
infrastruktura cestovního ruchu 
2009“. 

Konkrétně bude v regionu nově 
instalováno 14 venkovních cyklo-
turistických map a 5 turistických 
odpočívadel. Projekt zahrnuje i 
obnovu polní cesty mezi Maršo-
vicemi a Rokytnem a zkvalitně-
ní povrchu cesty mezi novoměst-
ským Koupalištěm a Sykovcem. 
Na projektu se rovněž podílejí 
obce Javorek, Radešínská Svratka, 
Věcov a městys Jimramov.

O setkání Nových Měst Evropy 
a našich delegátech v Neustadt an 
der Spree informujeme na str. 5. 
Zde přinášíme jednak důkaz, že 
jim to ve  žlutých tričkách moc slu-
šelo, a to nejen u stánku s informa-
cemi o Novém Městě na Moravě, 
tak  okamžik, kdy naše starostka 
Zdeňka Marková zve Novoměšťá-
ky na další podobné setkání – do 
Nového Města na Moravě v červnu 
2009. (foto Eva Kulková)

Další uzavírky silnic
Od 27. července čekají  motoris-

ty  na Novoměstsku další nepříjem-
né komplikace a objížďky souvisejí-
cí s opravami silnic. 

Občanů Nového Města z části Ho-
lubka a z místních částí Maršovice, 
Rokytno a Studnice se nejvíce do-
tknou první fáze uzavírky silnice II/
354 mezi Novým Městem na Mora-
vě a Svratkou.

Práce na opravě silnice začne 27. 
července frézováním silnice II/354 
od křižovatky se silnicí I/19 u Bil-
ly a bude postupovat Masarykovou 
ulicí směrem na Maršovice a dále 
ke Svratce. 

Starostka města Zdeňka Marko-
vá i místostarosta Stanislav Marek  
jsou překvapeni jak výběrem silni-
ce určené krajem Vysočina k opra-
vě,  a to zejména při srovnání se sta-
vem povrchu ulice Žďárské (rovněž 
krajské komunikace), tak malou in-
formovaností o souvisejících  změ-
nách v autobusové dopravě.

Uzavírka silnice II/360 Moravec – 
Jimramov se N. Města bezprostřed-
ně dotkne až v poslední fázi.
(O problematice uzavírek více na 
str. 6.)

Upravenější Komenského náměstí
Do konce letošního září by se 

měl změnit prostor před obchod-
ním domem na Komenského ná-
městí. Zmizí nevyužívané scho-
diště uprostřed parčíku, prostor 
před prodejnou bude vydlážděn 
žulou a pod mohutným bukem se 
objeví lavičky k posezení. 

Na Komenského náměstí, v mís-
tech, kde je dnes klasický přechod 

pro chodce „zebra“, přibude  dal-
ší zvýšený přechod - přejezd, stej-
ný jako je ve spodní části Vrati-
slavova náměstí.  Původně se o 
druhém zvýšeném přejezdu uva-
žovalo v místech, kde  do Vrati-
slavova náměstí ústí Školní ulice. 
Přejezd  mezi Halinou a budovou 
staré pošty schválil Dopravní in-
spektorát Policie ČR.    EJ
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Úmrtí

Z významných výročí

Jubilanti

Poděkování

Sňatky
20. června

Ruzanna Martirosjanová 
Milan Vočadlo

Michaela Sadílková    Josef Mládek

  2. 8. Josefa Havlíková      92 let
  3. 8. Božena Pelzerová     80 let
  5. 8. Ing. Petr Havlíček    75 let
25. 8. Josef Petr                 88 let
27. 8. Růžena Mrázková     89 let
27. 8. Viktor Beneš            89 let
27. 8. Josef Kotovic           75 let
30. 8. Růžena Vojancová    99 let

 Ladislav Zívr – Výběr ze sochařské tvorby, výstava ke 100. výročí naro-
zení  (do 30. srpna)
 Karel Němec – Z moudrosti předků i vlastní  (do 30. srpna) 
 Vysočinou (do 30. srpna) 
 Josef Thér – Proměny (do 30. srpna) 

28. 7. 1879 se v Krasoňově u Humpolce narodil dr. Inocenc Arnošt Blá-
ha (profesor na reálce v N. Městě, sociolog, 130. výročí narození, zemřel 
25. 4. 1960 v Brně)
30. 7. 1944 zemřel Rudolf Štursa (učitel, bratr J. Štursy, 65. výročí úmrtí, 
narodil se 13. 4. 1878 v Novém Městě na Moravě)
1. 8. 1979 zemřela ve Velkém Újezdu Vlasta Javořická (spisovatelka, 30. 
výročí úmrtí, narodila se 25. 3. 1890 ve Studené)
3. 8. 1924 se v Novém Městě na Moravě narodila  Věra Frömlová - Ze-
zuláková (akademická malířka, restaurátorka, 85. výročí narození, ze-
mřela 26. 12. 1998 v Praze)
5. 8. 1914 zemřel v Nedvědici Robert  Neuschl (docent theologie v Brně, 
profesor morálky, 95. výročí úmrtí, narodil se 20. 1. 1856 v Novém Jim-
ramově)
12. 8. 1899 se v Moravské Svratce narodil Josef Věromír Pleva (učitel, 
spisovatel, 110. výročí narození, zemřel 7. 9. 1985 v Brně)
19. 8. 1884 se v Novém Městě na Moravě narodil Ferdinand Štursa (sta-
vební technik, ministerský rada, 125. výročí narození, zemřel 29. 3. 1934 
v Praze) 
27. 8. 1904 se v Radostíně nad Oslavou narodil  Bohumil Večeřa (aka-
demický malíř, 105. výročí narození, zemřel 22. 6. 1974 ve Žďáru nad Sá-
zavou)
30. 8. 1869 se v Novém Městě na Moravě narodil Václav Šnor (hudební 
skladatel a sbormistr, 140. výročí narození, zemřel 26. 5. 1929)

Horácká galerie

  2. 7. Miroslav Kotovic
15. 7. Josef Prokop
15. 7. Tomáš Šípek
17. 7. Otakar Kvíčala

Horácká galerie 
v Novém Městě na Moravě vás 

zve na
Letní dílny  2009

 Smaltování
18. 8. a 25. 8.

 vždy v 10 a ve 14 hodin
Stará technika zdobení šperků, po-
cházející z Dálného východu, vás 
okouzlí svým lesklým charakte-
rem. Přijďte si vyzkoušet její mož-
nosti a odnést si šperk či cedulku. 

 Tvoření ze šamotové hlíny
19. 8. a 26. 8. 

vždy v 10 a ve 14 hodin
Šamotová hlína v sobě obsahuje  
kamínky, které zabezpečují její 
pevnost při tvorbě větších ná-
dob. Je typická svojí strukturou, 
kterou oceníte při tvorbě dekora-

cí i nádob.

 Tiffany vitráže
20. 8. a 27. 8. 

vždy v 10 a ve 14 hodin
Zjednodušená technika pravé 
vitráže (spojování kousků barev-
ných i čirých skel kovem) vás ur-
čitě nadchne svou jednoduchostí 
a elegantním výsledkem. Můžete 
vytvářet  šperky, ploché dekorace 

i  malé trojrozměrné objekty.

Doba trvání jedné dílny je cca 90 
minut. Cena jedné dílny 60 Kč, 

pro člena GK 30 Kč

Bližší informace: 
Výtvarná dílna HG

Bc. Eva Kulková
E-mail: eva.buchtova@hg.nmnm.cz

Tel.: 566 654 216

Horácká výstava 
drobného zvířectva

15. a 16. srpna
areál ZO ČSH za nádražím ČD

Nové Město na Moravě
so 13 – 18 hod. ne 8 – 16 hod.

Pouťové 
radovánky

16. srpna, 8 – 17 hod.
Vratislavovo nám. Pozvání na 
klasickou pouť s houpačkami, 
kolotočem, cukrovou vatou... 

A na řemeslný jarmark s předvá-
děním lidových výrob, řemesel... 

Tata band Josefa Kučery
zahraje u kašny sv. Anny
v době 14,30 – 16,30 hod.

Horácké muzeum
Platím!!!  - Výstava registračních pokladen ze sbírek Múzea obchodu Bra-
tislava. Vystavená kolekce pochází z období let 1900 - 1948, zastoupené 
jsou zejména pokladny známé značky National. Doplňují je ukázky ji-
ných, v minulosti známých výrobců, jako např. německého zbrojařského 
koncernu Krupp z Essenu, společného podniku National-Krupp, poklad-
ny firmy Fiat-RJV, anglická Invicta z Kentu, další německá firma Anker, 
tajemná severská pokladna Adler, americký unikát St. Luis nebo zvláštní 
pokladna Aristo. (do 30. srpna)

Sto desáté výročí narození 
Josefa Věromíra Plevy

Devatenáctého srpna uplyne sto 
deset let od narození spisovatele lite-
ratury pro děti a mládež Josefa Vě-
romíra Plevy (12. 8. 1899 Moravská 
Svratka — 7. 9. 1985 Brno), který 
se nejdříve vyučil knihařem u pana 
Bálky ve Svratce, jako knihařský děl-
ník postupně pracoval ve Frenštátě 
pod R., Mor. Budějovicích a Novém 
Městě na Moravě, vystudoval učitel-
ský ústav v Čáslavi (1924). Jako uči-
tel působil v Novém Městě na Mora-
vě, Křižánkách, Bohuňově, Karasíně, 
na Třebíčsku v Rapoticích, v Če-
chách na Roudnicku (Ječovice, Čer-
nouček), od r. 1931 v Brně. Pracoval 
také v rozhlase v Brně a v Praze. Je 
autorem především dětské literatu-
ry. Největší obliby došla kniha Malý 
Bobeš, kterou začal psát v Ječovicích 
a první kapitoly otiskoval ve Vlasti-
vědném sborníku Podřipska v roč-
níku 1928 - 9 s prozatímním názvem 
Malý Bobo. Působnost rukopisného 
textu si nejdříve ověřoval předčítá-
ním dětem ve škole v Ječovicích a v 
sousední škole Ředhošti, kam častě-
ji zavítal. Kniha poprvé byla vydá-
na v roce 1930, kdy vyšel její první 
díl, druhý díl v r. 1933 a o rok pozdě-
ji díl třetí. Prvním ilustrátorem Ma-
lého Bobše byl novoměstský rodák 
Rudolf Puchýř (1909 — 1987). Malý 
Bobeš byl vydán v četných vydáních, 
přeložen do několika jazyků včetně 
čínštiny, byl zfilmován.

Pro děti J. V. Pleva dále napsal kni-

hy Hoši s dynamitem, Kapka vody, 
Budulínek (hra), Perníková cha-
loupka, Maceška, sluníčko a sluneč-
nice (pohádka), převyprávěl román 
Daniela Defoea Robinson Crusoe. 
Z knih určených dospělým uvádíme 
Eskorta, Pět (poezie), Náruč mamin-
čina, Jediná cesta, Svět dítěte. V roce 
1970 vychází Dávno tomu. Byly vy-
dány i další drobné tisky, např. Přáte-
lé, Když jsem byl železničářem, Rád 
vzpomínám aj. Z četných předná-
šek a rozhlasové práce mám v osob-
ním archivu Od Jimramova ke Žďá-
ru, Krasavice Vysočina, O významu 
české knihy, Před sto lety tu ještě ne-
byla atd.

J. V. Pleva zemřel v Brně 7. září 

1985. Rozloučení se konalo ve čtvr-

tek 12. září ve tři hodiny odpoledne 

v Kulturním domě v Novém Městě 

na Moravě. Pochován je na hřbitově 

poblíž hrobu sochaře Vincence Ma-
kovského a talentované básnířky El-
víry Stárové.                     Josef Pavlík

Narození

Děkujeme všem sestrám a spo-
lupracující lékařce Charity, kte-
ré pomáhaly několik měsíců s pé-
čí o našeho manžela a tatínka, pana 
Romana Mináře. 

Velký dík patří rovněž Hospico-
vému hnutí Vysočina za vstřícnost 
a pohotovou podporu. Děkujeme 
také všem přátelům a známým, kte-
ří se přišli se zesnulým rozloučit 
a kteří se projevenou útěchou sna-
žili zmírnit naši nesmírnou bolest 
nad jeho ztrátou. rodina Minářova

Děkujeme všem, kteří se při-
šli naposledy rozloučit s naším 
manželem, tatínkem a dědeč-
kem, panem Josefem Prokopem. 
Děkujeme za projevy soustrasti 
a květinové dary. Ceníme si účasti 
hasičů z Hodiškova i profesionali-
ty pohřební služby p. Kopáčka.

rodina Prokopova

Vzpomínka
Dne 2. srpna 2009 uplyne rok 
od úmrtí našeho milovaného 
manžela, tatínka a dědečka, 
pana Bohumila Buchty. Dne 
22. srpna by se dožil 75 roků. 

Kdo jste 
ho zna-
li, vzpo-
meňte s 
námi.

man-
želka 

a syno-
vé s ro-

dina-
mi

16. 6. Petr Malý
21. 6. Vanessa Swaczynová
  3. 7. Anna Svojanovská
  6. 7. Vítek Drdla
13. 7. Jolana Dufková
14. 7. Tereza Grecová
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PŘÍMĚSTSKÉ  TÁBORY 2009 (cena:  90 Kč za den, nebo 400 Kč za celý týden)

Kino

Rokytenská harmonika
Více než tři stovky návštěvníků se přišlo podívat, poslechnout si a zatan-

covat na „Rokytenskou harmoniku“. Tolik lidí pohromadě výcvikové stře-
disko místních hasičů zvané „Obůrka“ už dlouho nezažilo.

Ještě před začátkem dojelo na zdejší parkoviště tolik aut, že kdo dorazil 
později, měl s parkováním  problémy. A nejen s ním. Ani místa k sezení 
nakonec nestačila, a tak mnozí vyznavači veselých i teskných tónů harmo-
niky museli zůstat stát. Ale nikomu to nevadilo. Skvělý program uváděný 
Vlastou Burianem alias Pavlem Kopeckým jim byl dostatečnou náhradou 
za bolavé nohy. K tomu pivo či točená kofola, párek nebo pečené prasátko 
a celý svět měl najednou růžovější zabarvení. 

Na prknech, co znamenají svět, se tentokrát vystřídalo třicet harmoniká-
řů a heligonkářů. Každý přispěl se svou troškou do mlýna. Nakonec všich-
ni svorně, zahráli a zazpívali „Škoda lásky“ a „Ta naše písnička česká“. Pro 
veliký úspěch museli nakonec ještě pár skladeb přidat.

Jak organizátoři, tak i účinkující slíbili, že se zde příští rok opět sejdou. 
Za rok se tedy na Obůrce znovu rozezní tóny smutné, veselé i hravé „Ro-
kytenské harmoniky“. Tak ať je to stejně krásné jako letos!

Helena Zelená Křížová, www.zdarskevrchy.cz
Barevné fotografie na poslední straně.

Varhanní koncert
14. srpna, 20,30 hod., Horácká galerie – nádvoří
Petr Sobotka - varhany, Lucie Valtrová - zobcová flétna, a hosté. Přehlíd-

ka mistrovských skladeb pro královský nástroj, průřez varhanní literatu-
rou několika staletí. Repertoár bude hrán na italský digitální nástroj Vis-
count Jubilante 45. Opětovně bude na nádvoří galerie simulován prostor 
katedrály a bude využit potenciál digitálního nástroje a koncertní apara-
tury. Varhaník bude rovněž „obrazově reprodukován“ na projekčním plát-
ně, což umožní sledovat práci jeho rukou. Dle časového zařazení skladeb 
by do projekce měla prolnout projekce chrámových interiérů nebo umě-
leckých děl.

1. so ve 20 h.
Andělé a démoni
USA 2009, krimi-thriller, české ti-
tulky, 140 min, nevhodný do 12 let, 
75 Kč - Tým, který stál u zrodu Šif-
ry mistra Leonarda, se vrací… Ne-
přetržitá honička po zapečetěných 
hrobkách, katakombách, opuště-
ných katedrálách…
5. st v 18 h.
Hannah Montana
USA 2009, rodinná komedie-muzi-
kál, český dabing, 102 min, přístup-
ný, premiéra, 70 Kč - Walt Disney 
Pictures  a dobrodružství plné leg-
race, smíchu a romantiky. 
8. so ve 20 h.
Transformers: Pomsta poraže-
ných
USA 2009, akční sci-fi, český da-
bing, 147 min, přístupný, premiéra, 
65 Kč - Mimozemští roboti měnící 
se v pozemská auta jsou zpátky.
12. st v 17,30 h. 
Bolt – pes pro každý případ
USA 2008, animovaná rodinná ko-
medie, česká verze, přístupný, 103 
min, děti do 12 let zdarma, ostatní 
60 Kč - Život superpsa Bolta je plný 
dobrodružství a nástrah. Na cestě  
Amerikou ale zjišťuje, že k hrdin-
ství  nepotřebuje superschopnosti.

12. st ve 20 h.
Stáhni mě do pekla
USA 2009, horor, české titulky, 99 
min, nevhodný do 12 let, premi-
éra, 70 Kč -  Zběsilá snaha mladé 
dívky o záchranu duše, po které se 
sápou spáry čarodějnice.
14. pá ve 20 hodin  
Coco Chanel
Francie 2009, drama, české titulky, 
105 min,  nevhodný do 12 let, pre-
miéra, 65 Kč - Příběh Coco Cha-
nel,  moderní ženy, která navždy 
změnila svět módy, svět žen. 
18. út v 16,30 a ve 20 h., 19. st 
v 14,00, 17,30 a ve 21 h.
Harry Potter a Princ dvojí krve
USA/Velká Británie 2009, dobro-
družný fantasy, český dabing, 154 
min, přístupný, 70 Kč - Harry-
ho šestý školní je pokažen válkou 
mezi Voldemortovými přívrženci 
a stoupenci dobra. Náš hrdina buď 
vyhraje, nebo zemře.
21. pá ve 20 h.  
T.M.A.
ČR 2009, horor, 90 min, nevhodný 
do 18 let, premiéra, 70 Kč – Umě-
lec  se vrací do domu, kde prožil 
dětství. Začíná podléhat energii ta-
jemného místa a odhalovat dávné 
tragédie.

  VŠEOBECNÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Termín: 3. 8. – 7. 8. 2009, 9.00 – 15.00

Pondělí BAREVNÝ DEN Barvy na sklo, smršťovací folie, batika a barvy 

na textil, šablonování, frotáž, savování… Kromě barev děti čekají i míčo-

vé hry nebo přemýšlení při deskových či PC hrách. 

Úterý MIMOZEMSKÁ SVAČINA „Po sladku i po slanu“- budeme péct 

různé tvary z těsta, pohrajeme si na zahradě s míči, půjdeme na krátkou 

procházku a budeme zaznamenávat neobvyklé předměty a jevy.

Středa INDIÁNSKÉ TVOŘENÍ Seznámení se s tradicemi a zvyky indiá-

nů,  vyrobíme si indiánskou čelenku, budeme soutěžit. 

Čtvrtek EKOLOGICKÝ DEN Práce s odpadovým materiálem - vyrobí-

me si i ruční papír, který si děti na konci týdne odnesou domů. Plus spor-

tovní aktivity dle výběru dětí. 

Pátek VESMÍRNÉ BYTOSTI JSOU TADY Každé dítě si po prohlédnu-

tí knih s vesmírnými bytostmi určí svou identitu – vzájemně se představí-

me, vyrobíme si  kostýmy a skafandry, budeme hrát pohybové hry, pustí-

me se do řešení hádanek a hlavolamů. 

  KERAMICKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Termín: 10. 8. – 14. 8. 2009, 9.00 – 15.00

Příměstský tábor zaměřený na tvoření  v keramické dílně.

Pod rukama se změní hlína ve výrobek, který přinese potěšení a někdy i 

zaslouženou pýchu nad úspěchem.

Pondělí Seznámení s ker. dílnou. Výroba lampičky na zahradu.

Úterý Tvorba prstových loutek, amuletů, šperků či knoflíků.

Středa Tvoření provázkovou technikou  - stojánek na tužky a také odlé-

vání do forem ze sádry.

Čtvrtek  Výroba na  prostorových kachlí s různými náměty, s možnos-

tí otisku různých materiálů (provázků, krajek atd.) Vypalování v přírodní 

peci ohněm nebo vypalování v pilinách v sudu.

Pátek  Mozaika ze střípků kachliček. Vyrobíme si originální květináček 

ozdobený střípky z kachlí, které zatmelíme tmelem.

  POHÁDKOVÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Termín: 17. 8. 21. 8. 2009, 9.00 – 15.00

Pondělí   Tvůrčí dílna – keramické tvoření. Výroba loutek s kombinací 

provázků či drátů. Nejdříve budeme malovat návrh loutky. Necháme se 

inspirovat pohádkovými postavičkami. 

Úterý  Výprava do neznáma za pohádkovými úkoly-pěší turistika do nej-

bližšího okolí. Budeme plnit pohádkové úkoly a hledat poklad. 

Středa Tvořivý den - drátkované šmodrchání, pletení z pedigu  či novino-

vého papíru, batikování voskovými pastely.

Čtvrtek Malovací den- malba na skleněné střípky spojené s výrobou mo-

zaiky na stůl, dokončení práce z předchozího dne.

Pátek Dětská pekárna- pečení cukrovinek pro mlsné jazýčky dětí v naší  

kuchyňce.  Odpoledne hry na zahradě DDM. 

S sebou dobrou náladu a oblečení, které je možno zamazat.

  VESMÍRNÝ   PŘÍMĚSTSKÝ  TÁBOR
Termín: 24. 8. – 28. 8. 2009, 9.00  -  15.00

Pondělí -  „Vesmírné bytosti jsou tady“ Každé dítě si po prohlédnutí knih 

s vesmírnými bytostmi určí svou identitu – vzájemně se představíme, vy-

robíme si  kostýmy a skafandry, budeme hrát pohybové hry, pustíme se do 

řešení hádanek a hlavolamů. 

Úterý - „Vesmírné město“ Krátký výlet do lesa, budeme stavět vesmírné město 

ze starých látek, dozdobíme si příbytky přírodninami, zahrajeme si pohybové 

hry, v Klubíčku si pak vyrobíme vesmírného přítele z papíru nebo keramiky.

Středa -  „Mimozemská svačina“ „Po sladku i po slanu“- budeme péct  z 

těsta, pohrajeme si na zahradě s míči,  půjdeme na procházku a budeme 

zaznamenávat neobvyklé předměty a jevy.

Čtvrtek - „Meziplanetární lety“  Autobusem do Sněžného, pěšky na Bla-

tiny, občerstvení v hospůdce, hry v přírodě, vycházka Samotín – Sněžné, 

autobusem do N. Města. Jízdné cca 40 Kč + ? na občerstvení.

Pátek - „Marťanská diskotéka“ Příprava tanečního sálu, příprava her,  

pomůcek a občerstvení, tanec, soutěže a hry vevnitř i na zahradě…

Doporučení:  příměstské tábory jsou určeny dětem od 6 let * přihlásit a 

zaplatit tábor pro Vaše dítě můžete v DDM Klubíčko od 9 do 17 hod. * 

rodič své dítě vybaví jídlem a pitím na celý den *dítě musí mít s sebou 

přezůvky * oblečení je třeba volit pohodlné jak na ven, tak do interiéru  

* v případě nepříznivého počasí bude akce mimo DDM (výlet a turisti-

ka) přeložena na jiný den a bude náhradní program
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Zahrada u evangelického kostela se dočká obnovy
díky grantu ve výši 200 tisíc ko-

run, který získal novoměstský sbor 
Českobratrské církve evangelické 
od Nadace Partnerství v rámci pro-
gramu „Strom života“, jehož gene-
rálním partnerem je společnost 
SKANSKA. Nadace Partnerství 
podporuje takové projekty, které 
jsou šetrné k životnímu prostředí, 
respektují přirozenou krásu kra-
jiny a místní podmínky, vytváře-
jí hezká veřejná „zelená“ prostran-

ství jako místo setkávání a zároveň 
se řídí principy tzv. „komunitní-
ho plánování“, kdy se na výsledné 
podobě projektu domlouvají různí 
lidé – jednotlivci i skupiny – s růz-
nými zájmy.

V červnu měli zájemci možnost 
seznámit se při společné schůz-
ce s podrobnostmi projektu a pro-
myslet další postup. V srpnu-září 
proběhne mezi členy evangelické-
ho sboru anketa, která by měla po-

moci zjistit hlavní názory a před-
stavy o funkci a podobě zahrady. 
V pátek 25. září od 17 hodin se 
pak uskuteční 1. plánovací setká-
ní v rámci komunitního plánová-
ní, kam jsou zváni zájemci z řad 
sboru i veřejnosti a zúčastní se ho 
i konzultant z Nadace Partnerství.  

Během podzimu proběhnou 
pravděpodobně dvě podobná se-
tkání, pak bude čas na zpracování 
projektu a jeho schválení a pokud 

nenastanou nějaké významněj-
ší překážky, mohli bychom na jaře 
2010 zahájit již konkrétní práce v 
zahradě.

Zveme všechny, které sborová za-
hrada u novoměstského evangelic-
kého kostela zajímá, mají k ní vztah 
a chtějí ji užívat, aby se do společ-
ného tvoření její budoucí podoby 
zapojili nebo o této možnosti po-
věděli dalším.

 Ruth Šormová

Změna u e-pasů
Při vydání e-pasu s biometrický-
mi údaji došlo s účinností od 25. 
června 2009 ke změně věkové hra-
nice pro pořizování otisků prstů ze 
6 let na 12 let. Změna  byla ovliv-
něna Nařízením Evropského par-
lamentu a Rady (ES) č. 444/2009. I  
nadále jsou u osob do 12 let poři-
zovány pro potřeby vydání e-pasu 
biometrické  údaje na základě sní-
mání podoby. Beze změny zůsta-
la i povinnost prokázat při  vydá-
ní prvního cestovního pasu státní 
občanství České republiky dotče-
né  osoby, což lze  u osob mladších 
15 let pouze osvědčením vydaným 
krajským  úřadem.      Ba

Turisty vítáme
Nové Město na Moravě je město, 

pro které je turistika klíčová. Stojí-
me o turisty a chceme jim nabízet 
co nejlepší služby. V regionu však 
stále přetrvává jistý handicap. Jak 
ubytování, tak doprovodné služby, 
zejména stravování, nejsou vždy 
na patřičné úrovni kvality.

„V rozhovorech s ubytovateli čas-
to slýchám, že turistům na Novo-
městsku chybí i možnost regenera-
ce. Zejména v zimě by po náročné 
túře uvítali masáže, saunu…  Vě-
řím, že tuto regeneraci nabídne 
Regecentrum. V současné době je 
naše žádost o dotaci ve druhém 
kole. Podle krajské reprezentace 
má projekt strategický dopad a pa-
nuje vůle ho podpořit“, sdělila sta-
rostka Zdeňka Marková.    EJ

Vydání příštího čísla 

Novoměstska je plánováno 

k datu 21. srpna.

Příprava rozpočtu města na rok 2010
Rada města schválila dne 20. čer-
vence na své 61. řádné schůzi ná-
vrh přípravy rozpočtu města na 
rok 2010. Schválený harmono-
gram zajišťuje dostatek prostoru 
na konzultace a projednávání.  Ko-
nečný návrh rozpočtu města by 
měl být zastupitelstvu města před-
ložen ke schválení na prosincovém 
zasedání.
Metodika přípravy rozpočtu sta-
novuje pro postup několik klíčů, a  
to jak v oblasti příjmů, tak v oblas-
ti výdajů:
• skutečně známé, každoročně se 
opakující příjmy a výdaje budou 
rozpočtovány přímo u města a da-
ných místních částí

• příjmy a výdaje, které nelze jed-
noznačně určit, budou klíčovány 
průměrem na jednoho obyvatele a 
násobeny počtem obyvatel města a 
jednotlivých částí města
• odvětví školství bude klíčováno 
dle školských zařízení a jejich prů-
měrných výdajů na jednoho žáka, 
násobeny počtem žáků z města a 
jednotlivých místních částí
• odvětví lesního hospodářství 
bude klíčováno procentním podí-
lem podle výše hektarové výmě-
ry porostní půdy na jednotlivých 
místních částech
Klíčování, tedy rozpočítávání pří-
jmů a výdajů podle počtu obyvatel 
místních částí, se jako loňská no-

vinka, zavedená na žádost míst-
ních částí, osvědčila. Místní části si 
samy rozhodují, jaké investice si ve 
své obci nejvíce přejí. Pro rok 2010 
to například bude znamenat větší 
investici v Petrovicích, kde má být 
zasíťován pozemek pro výstavbu 
rodinných domů (území zvané Na 
hraničkách, směrem k Hlinnému).
K sestavování rozpočtu je potřeba 
přistupovat opatrně, a to v souvis-
losti s krizí. I když N. Město není 
velké a průmyslové sídlo a dopad 
krize se zde zatím tolik neprojevil, 
jistý propad hospodářství se už ve 
3. čtvrtletí letošního roku dá před-
pokládat.
 EJ

Dohoda Policie ČR a Městské policie o spolupráci 
při zabezpečování místních zále-

žitostí veřejného pořádku
Dosavadní dobrou spolupráci 

mezi Policií ČR a Městskou poli-
cií stvrzuje a prohlubuje vzájemná 
koordinační dohoda založená na 
principech „community policing“ 
– na  spolupráci mezi policií, sa-
mosprávou a občany.

Kriminalitě a následným škodám 
je možno předcházet, pohybuje-li 
se v okrsku stále stejný policista, 
který si svou znalostí místa a pří-
stupem buduje důvěru občanů.

Zmíněná dohoda mezi novo-
městskými policisty a strážníky vy-
mezuje kompetence jednotlivých 
složek, oblasti a formy spolupráce. 

Zejména se jedná o koordinaci sil 
v oblasti veřejného pořádku a BE-
SIP a využívání městského kame-
rového dohlížecího systému.    EJ

Nevzhlednou zeď 
pokryje břečťan

Mezi budovou Policie ČR na 
Žďárské ulici a sousedním do-
mem stojí nevzhledná zeď. Ne-
zastavěné místo u ní je  často 
využíváno jako parkoviště.  Zeď 
je nejen nevzhledná, ale začíná 
být i nebezpečná. Jenže je opěr-
ná a nelze ji jednoduše zbou-
rat. Rada města proto rozhodla 
o její opravě. Z několika návrhů 
byl vybrán ten nejjednodušší a 
nejlevnější. V konečné fázi zeď 
zakryje a dozdobí popínavá ze-
leň.   EJ

Černá skládka
V blízkosti Betléma, mezi re-

gulační stanicí a mlýnem, se 
opět objevila černá skládka. 
Pravděpodobně někdo z domů 
na Betlémě sem odklízí poseče-
nou trávu, a to i přes výstražnou 
značku, která sem byla umístě-
na loni – po likvidaci jiné čer-
né skládky.

Jak sdělil místostarosta Sta-
nislav Marek, místo je špatně 
přístupné a úklid je namáhavý. 
Kdo bude přistižen, že na toto 
místo cokoli odkládá, uhradí li-
kvidaci celé černé skládky. EJ

Odpadové hospodářství 

Kam s posečenou trávou? Do kompostérů!
V červenci roku 2007 byla podá-

na žádost o poskytnutí podpory z 
Fondu Vysočiny v rámci grantové-
ho programu Bioodpady na nákup 
kompostérů pro N. Město. Bylo teh-
dy pořízeno 100 kompostérů a pře-
dáno do užívání prvním zájemcům. 
Dalších sto kompostérů bylo obdob-
ným způsobem pořízeno a předáno 
v dalším roce.

Kompostér v ceně cca 900 Kč je 
prvním rokem v nájmu uživate-
le, roční pronájem činí cca 300 Kč. 
V druhém roce je darovací smlou-
vou převeden do majetku uživate-

le. Zjednodušeně a fakticky se tak 
na úhradě ceny kompostérů podíleli  
občan, město a kraj Vysočina,  každý 
přibližně jednou třetinou. 

V letošním roce již nepřijdou kraj-
ské dotace, přesto chce město v šíře-
ní kompostérů mezi majitele zahrad 
pokračovat, a to za stejných podmí-
nek – po ročním nájmu cca 300 Kč 
převodem do majetku uživatele.

Město si přeje, aby občané ukláda-
li do kompostérů přinejmenším ze-
lený odpad, protože jeho odkládání 
do popelnic a pak vyvážení na cent-
rální skládky je velmi drahé.

V poslední době se stává, že ně-
které kontejnery na tříděný odpad 
jsou plné ještě před plánovaným 
termínem odvozu. 

„Nemyslím, že vhodným řeše-
ním by bylo zvýšení počtu těch-
to sběrných míst. Ale vhodné není 

ani příliš časté vyvážení polo-
prázdných kontejnerů. Optimální 
varianta se hledá“, sdělila starostka 
města Zdeňka Marková. „Je dobře, 
že lidé třídí. Nejlevnější je sice ne-
třídit, ale touto cestou nechceme 
jít“, dodala. 

Výše poplatku za nakládání s do-
movním odpadem je v současné 
době v Novém Městě na Moravě 
srovnatelná s městy obdobné veli-
kosti. Z celkových ročních nákladů 
4 – 4,5 mil. Kč hradí přibližně po-
lovinu město. 
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Setkání Nových Měst Evropy 2009:

Nové Město na Sprévě nasadilo vysokou laťku
Začátkem července se v Německu 

uskutečnilo v pořadí 31. setkání No-
vých Měst Evropy. Konalo se v Ne-
ustadt an der Spree  - malebné ves-
nici s 420 obyvateli, která je vůbec 
nejmenší z 36 obcí a měst, jež jsou v 
novoměstském společenství sdruže-
ny. Byla jsem proto zvědavá (a nejen 
já, ale i celá naše třicetičlenná skupi-
na), jakým způsobem se taková obec 
ujme své hostitelské role, kdy se po 
tři dny malá víska rozroste přibližně 
o 1500 obyvatel! Dnes mohu říci, že 
se svého úkolu zhostila na výbornou 
– po organizační stránce i tím, jak 
přátelskou, domácí atmosféru setká-
ní se jí podařilo vytvořit.

Neustadt na řece Sprévě má s 
námi společného víc než jen název. 
Pyšní se hornickou tradicí, neboť 
po léta v okolí probíhá těžba hnědé-
ho uhlí a mnoho místních obyvatel 
je zaměstnáno v nedaleké tepelné 
elektrárně Boxberg, jedné z tech-
nologicky nejmodernějších elektrá-
ren svého druhu v celém Německu. 
Velký zaměstnavatel tak výrazně 
ovlivňuje zdejší život. V obci se dá 
dorozumět také slovensky a česky, 
nejen proto, že na českou hranici 
to odtud není daleko. Žije zde totiž 
početná skupina Lužických Srbů, a 
ti dbají nejen na zachování svého 
jazyka, ale také na udržení starých 
zvyků a tradic. 

„Vítejte!“, podává nám ruku stá-
le usměvavý bělovlasý pan Joachim 
Noack, kterého jsme spolu s další-
mi okamžitě překřtili na pana Nová-
ka. Že jsme skupinka Čechů, poznal 
okamžitě. Prozradila nás nepřehléd-
nutelná kanárkově žlutá trička s ná-
pisem Nové Město na Moravě 2010. 
Dáváme se do hovoru a nakonec v 
šesti lidech vytváříme na místním 
dvorku diskusní kroužek. Více než 
dvě hodiny se ptáme a nasloucháme 
vyprávění o tom, jak se v Neustadtu 
žilo dřív a jak se žije dnes, kam cho-
dí děti do školy, co místní obyvate-
le těší a naopak trápí. Na dvorku je 
živo, postupně přicházejí i další ná-
vštěvníci, sedají si na lavice přiveze-
né pro dnešní příležitost, živě hraje 
dechová kapela, za Euro se dá kou-
pit guláš nebo ochutnat chleba s do-
mácí pomazánkou. „Je dobrá?“, ptá 
se mladý muž, který obsluhuje. Rád 
slyší souhlasnou odpověď. I on ro-
zumí česky. U Nováků se zkrátka cí-
tíme jako doma. „U vás se setkáme 
příští rok?“, ujišťuje se pan Joachim. 
„Určitě přijedeme. Už se těšíme!“

S panem Novákem se potkáváme i 
při jiné příležitosti. Tentokrát má na 
sobě sváteční kroj. Při slavnostním 
zahájení setkání Neustadttreffen při-
pravili místní obyvatelé také ukáz-

ku tradiční svatby. Pan Novák jde za 
družbu. „Nesmíte si nechat ujít vý-
stavu krojů Güntera Hoffmanna,“ 
připomíná. „Najdete ji na opačném 
konci vesnice, tam, kde stojí církevní 
stan,“ upřesňuje. „Günter sbírá kro-
je celý život, pečuje o ně, spravuje je. 
Jsou krásné.“ Později při naší návště-
vě musíme dát jeho slovům za prav-
du. Kroje jsou bohatě zdobené, ty 
novější dokonce korálky dovezený-
mi z Jablonce. Snadno se dá rozpo-
znat, jací lidé je nosili, zda byla na-
příklad žena svobodná, vdaná nebo 
sama s dětmi. Zdejší život doku-
mentovaly i vystavené černobílé fo-
tografie, sahající až do historie na 
konci 19. století. 

Třídenní setkání Nových Měst Ev-
ropy nabídlo mnoho podobných 
překvapení a také bohatý program, 
do jehož příprav se zapojili i lidé 
z okolních vesnic a místní spolky. 
Hezkým okamžikem úvodního dne 
bylo odhalení fontánky s vodníkem 
u řeky Sprévy v centru Neusdtadtu. 
V těsném sousedství vyrostl také 
nový kamenný stůl s vloženou des-
kou, která uvádí kilometrové vzdále-
nosti Nových Měst Evropy do mís-
ta setkání. My se 416 kilometry jsme 
zaujali šestnáctou pozici mezi ostat-
ními Novými Městy z Německa, Ra-
kouska, Polska, Maďarska, Česka a 
Slovenska. Osobně se mi idea stolu 
jako symbolu pospolitosti velice líbi-
la – vždyť i v rodině je stůl místem, 
u kterého se všichni scházejí, aby 
společně pobyli, pojedli, pomodli-
li se, diskutovali. Další a hlavní část 
úvodního dne programu se ode-

hrávala v blízkosti fotbalového hřiš-
tě ve speciálním stanu, který s pře-
hledem pohltil všechny návštěvníky. 
Zaplněn byl do posledního místeč-
ka. Ve stanu proběhlo slavnostní při-
vítání delegací, večeře i zábava. Sta-
rostka Zdeňka Marková tu přítomné 
pozdravila v němčině, polštině, ma-
ďarštině i češtině a pozvala všech-
ny k nám na Vysočinu v roce 2010, 
přesně ve dnech 18. -  20. června.

O víkendu jsme zvali přítomné 
také na náš novoměstský stánek, je-
hož součástí bylo i malé pódium, 
na kterém kralovala Veselá sedma. 
Nebývalý zájem jsme zaznamena-
li o naše tašky s propagačními ma-
teriály a mapami, skleničkou medu 
a flaštičkou slivovice. Asi 1200 kusů 
jich zmizelo ze stánku již během so-
boty a modré taštičky doslova Ne-
ustadt zaplavily. Když se dnes po-
dívám na fotky, jen se to taštičkami 
v rukou návštěvníků modrá! Kaž-
dé z šestatřiceti měst se představilo 
také ve slavnostním průvodu, jemuž 
v čele vévodili starostové v historic-
kých vozech. Ulice byly zaplněny 
lidmi, kteří přišli účastníky pozdra-
vit a často se nechali zlákat i k hlasité 
odpovědi na naše „ahoj!“. Atmosféra 
nápadně připomínala dobu prvomá-
jových průvodů, chodníky lemovaly 
stánky s občerstvením a dárkovými 
předměty, v neděli přibyl i řemesl-
ný jarmark. Zvuk zvonů z místního 
rozhlasu zval k nedělní dopolední 
bohoslužbě v církevním stanu. „Do 
příprav se od samotného začátku za-
pojila celá vesnice,“ říká starosta Ne-
ustadtu Manfred Heine v neformál-

ním rozhovoru se členy přípravného 
výboru. „Když jsme v roce 2004 po-
dali kandidaturu, všichni jsme se se-
šli a diskutovali jsme o tom, zda do 
takové velké akce půjdeme. Shodli 
jsme se, že ano. To bylo velmi důleži-
té pro úspěch setkání.“

Organizátoři nabídli hostům také 
možnost navštívit zajímavá místa v 
okolí, zorganizovali rafting na řece 
Sprévě nebo soutěž v zajímavých 
disciplínách přímo ve vesnici, kdy 
se města utkala například ve šlehání 
bílků nebo v oloupání a snědení va-
jíčka na čas. K nejzajímavějším patři-
la návštěva Findlingsparku. Jedná se 
o evropsky ojedinělý park o rozloze 
17 hektarů, který vznikl v oblasti bý-
valé těžby uhlí a který dokázal pro-
měnit nehostinnou krajinu v kve-
toucí zahradu s více jak 160 druhy 
barevných vřesů. Základ parku tvo-
ří 3000 bludných kamenů, které byly 
odkryty těžbou a později důmyslně 
v parku rozmístěny. Návštěva Find-
lingsparku může být i vlastivědnou a 
geologickou vzdělávací procházkou, 
na které se návštěvník může dozvě-
dět podrobnosti o cestě kamenů bě-
hem poslední doby ledové ze Skan-
dinávie do Lužicka a ještě mnohem 
víc.

Připravujeme besedu spojenou s 
promítáním filmu a fotografií ze se-
tkání Nových Měst Evropy v Ně-
mecku.

KDY: 22. září 2009 v 17:00 hodin
KDE:  Horácká galerie v Novém 

Městě na Moravě
Srdečně zveme již nyní k návštěvě!

Věra Staňková

foto: Eva Kulková
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Veřejná doprava na Novoměstsku „docela v pořádku“ není
Další článek pana Topolovského, 

ve kterém, jak píše, se snaží pouze 
upozornit na to, že stávající základ-
ní uspořádání hromadné dopravy 
v Novém Městě je docela v pořád-
ku, opět velmi svérázným způso-
bem nabádá k tomu, aby naše měs-
to zůstalo ke svým občanům a jeho 
návštěvníkům z hlediska optimál-
ního fungování veřejní dopravy 
nepřátelským městem.

Už jenom základní teze člán-
ku: umístění autobusového nádra-
ží vypadá přirozeně (na základě 
čeho?), MHD ve městě podobné 
velikosti jako je NMnM nemůže v 
klasickém pojetí fungovat (ve Žďá-
ru funguje od časů, kdy měl Žďár 
3500 obyvatel, od 50. let), autobu-
sová doprava s vlakovou obstoj-
ně komunikuje (přípoje jsou vzác-
ností), IDS je velkolepou zkratkou 
(IDS existuje téměř ve všech kra-
jích, kromě našeho), naše měs-
to je příliš malé (no comment)…, 
atd, vypovídají o zoufalé snaze ne-
měnit nic, co by lidem žijících ve 
větší vzdálenosti od Vratislavova 
náměstí mohlo ulehčit život z hle-
diska kvality dopravy.

Dopravní terminály jsou dnes sa-
mozřejmostí ve všech rozvinutých 
státech - je to služba pro lidi, aby se 
za pomoci páteřní kolejové dopra-
vy s garantovanými přestupy mezi 
vlaky a autobusy dostali v rámci 
státu tam kam potřebují. IDS není 
velkolepou zkratkou, je to jedno-
duchý systém, který v budouc-
nu (tak jako již nyní v Nedvědici), 
dovolí i lidem, například ze Sněž-

ného, aby měli během dne řádově 
několikanásobně více garantova-
ných spojů třeba s Prahou, Brnem 
a ostatními sídly v ČR, což součas-
ný roztříštěný systém v našem kra-
ji, nedokáže zajistit.

Tvrdošíjný zastánce dávno nevy-
hovujícího nechápe, že v IDS ne-
jde jen o zajištění svozu školáků z 
vesnic a zajištění spojení pouze do 
Žďáru a okolních obcí s nahodilý-
mi spoji v několika dálkových rela-
cích, ale právě o výše uvedené. Pro 
tyto výhody o terminály a IDS usi-
lují i daleko menší města, nejnově-
ji např. Světlá nad Sázavou. 

Cestujícímu je úplně jedno, jest-
li se nástupní a výstupní bod u sil-
nice I/19 (který tam zatím, nebo 
možná i navždy ve zmenšené po-
době zůstane) bude nazývat au-
tobusové nádraží nebo zastávka 
NMnM-centrum. Zajímat ho bude 
integrace, tedy výsledný cestov-
ní čas v přepravě na střední a del-
ší vzdálenosti v kombinaci vlak-
-autobus-MHD, počet nabízených 
spojů a cena. A to je přesně to, co 
naše město posílí a zvýší jeho čitel-
nost, mám-li použít rádoby odbor-
nou rétoriku  p. Topolovského.

Požadovat pouze zajíždění někte-
rých pátečních a víkendových au-
tobusů k železniční stanici je ne-
smyslem. Veřejná doprava nemůže 
sloužit jen studentům a pracujícím 
odjíždějícím na celý týden mimo 
město. Musí sloužit 365 dnů v roce, 
a to jak občanům z Nového Města, 
tak i z okolních sídel, bez jakých-
koli preferencí sociálních skupin. 

Jestliže základní ideou všech ar-
chitektů je vytváření projektů, kte-
ré mají vedle estetiky lidem učinit 
život snazší, pak je pro mne nepo-
chopitelné, že pro architekta Topo-
lovského je pochopení těchto zá-
kladních tezí takový problém. 

Dovolím si panu architektovi do-
poručit vyzkoušet pěší chůzi s těž-
ší taškou od autobusového ná-
draží do prostoru „Šanghaje“, na 
Holubku, či ještě lépe ke Sportenu, 
k Maršovské rychtě, pokud mož-
no za škaredého počasí. Ano, pane 
Topolovský, nejen v blízkosti Vra-
tislavova náměstí žijí nebo pracu-
jí lidé! Při organizaci veřejné do-
pravy je třeba zohlednit zájmy 
všech občanů města a sídel v okolí 
a nikoli věci posuzovat jen sobec-
ky podle sebe, dle novoměstského 
§ č 4: Když to nepotřebuji já, nevi-
dím důvod, pro by to museli potře-
bovat ostatní.

Pokud by se p. Topolovský, kte-
rý ve městě, dle jeho slov, „prak-
ticky nežije“, více zajímal o situaci 
na trhu práce a ve veřejné dopra-
vě, došel by ke zjištění, že řada lidí 
je nucena použít automobil niko-
li z důvodu pohodlí, ale pro nedo-
statečně fungující veřejnou dopra-
vu. Jednotlivci se sjíždějí do města 
autem, vůz odstavují, přesedají do 
jiného a s dalšími takto postižený-
mi jedou do práce. Kdyby se zají-
mal o situaci na trati č. 251, nikdy 
by nemohl tvrdit, že trať jako ce-
lek je existenčně ohrožena. Úse-
ky Žďár-Nové Město (který je pro 
město klíčový) a Tišnov-Nedvědi-

ce (který již má své jisté zařazením 
do systému IDS), nepatří k ohrože-
ným. Zprovoznění terminálu další  
existenci železniční stanice (a úse-
ku do Žďáru) výrazně upevní..

S ironií člověka věci neznalého 
se mě p. Topolovský snaží zesměš-
nit překroucením části mojí věty: 
„terminál se umístí blíže k pomy-
slnému středu města z hlediska zá-
stavby jeho území“. Termín „po-
myslný střed z hlediska zástavby 
území“ není to samé, jako termín 
„centrum města“. Proč můj opo-
nent takto zbytečně útočí?

Velmi bych uvítal, kdyby Novo-
městsko, jehož vydavatelem je MÚ, 
více otiskovalo fundované články 
psané dlouholetými odborníky z 
oboru ve kterém už sami něco do-
kázali a nikoli opakované, dema-
gogické snůšky dezinformací, po-
lopravd a překrucování faktů, které 
veřejnost pouze dezorientují a ve 
své podstatě jen napomáhají k vývo-
jové stagnaci města. Současně zne-
važují nejen práci radních, zastupi-
telů a úředníků MÚ, kteří usilují o 
rozvoj města a zlepšování podmí-
nek života jeho obyvatel, ale i prá-
ci jejich externích spolupracovníků 
a profesionálních architektů..

Bc. Jan Kušnír
Na základě stížnosti Bc. Jana Ku-

šníra rozhodla rada města dne 20. 
července, v rámci umožnění zveřej-
nění jeho názoru, publikovat text 
reagující na text „Pokračování  za-
myšlení k přesunu autobusového 
nádraží“ (viz Novoměstsko 9/09 z 
22. května 2009). 

Uzavírky silnic: Nové Město -  Svratka a Moravec - Jimramov
(pokračování ze str. 1)
Z informací, které se podařilo pro 

toto vydání Novoměstska získat,  
ještě doplňujeme, že vedení měs-
ta jedná o rychlé opravě komuni-
kace mezi Vlachovicemi a Rokyt-
nem. Ta by měla ve dnech 3. až 5. 
srpna alespoň o něco zmírnit pro-
blémy všech, kteří budou potřebo-

vat zajet např. do ulic Holubky. V 
lepším případě tedy na Holubku 
a do Maršovic přes Vlachovice, v 
horším přes Sněžné…

Podrobnější informace o uza-
vírkách připravil odbor dopravy 
MěÚ. Připomínáme, že uváděná 
data nemusí být dodržena, mohou 
je ovlivnit klimatické podmínky.

• Uzavírka silnice II/354 
   mezi Novým Městem na Moravě a Svratkou

Mezi Novým Městem na Moravě a Svratkou bude v období od 1. 8. 
2009 do 30. 10. 2009 povolena uzavírka silnice II/354. Provoz na této 
komunikaci může být obnoven i dříve jak 30.10.2009, záleží na klima-
tických podmínkách, které ovlivňují průběh prací. Uzavírka bude roz-
dělena do několika úseků. Při uzavírce jednotlivých úseků bude vždy 
vyznačena objízdná trasa. Práce budou prováděny od křižovatky se sil-
nicí I/19 v Novém Městě na Moravě ve směru na Svratku. Dne 1. 8. 2009 
by měl být uzavřen úsek od silnice I/19 po Komenského náměstí. Při 
uzavření tohoto úseku bude uzavřeno autobusové nádraží, bude na ten-
to den  přemístěno na Vratislavovo náměstí (diagonála), kde dopravce 
umístí přenosný označník. Dne 2. 8. 2009 by měl být uzavřen úsek od 
Komenského náměstí v Novém Městě na Moravě po křižovatku se silnicí 
II/360 (Masarykova ulice),  provoz pro osobní dopravu a autobusy bude 
sveden na místní komunikace. 

Úsek od kolejí do Maršovic by měl být uzavřen od 3. 8. 2009 do 5. 8. 2009.

Od 7. 8. 2009 by měla úplná uzavírka  po jednotlivých úsecích pokračo-
vat  až do Svratky.

Další uzavřené úseky s vyznačenou objízdnou trasou jsou: Rokynto (i 
průtah)  po křižovatku se silnicí III/35413 na Kadov. Další úsek bude po-
kračovat od křižovatky na Kadov do Sněžného po křižovatku se silnici II/
353 na Krátkou. Poslední úsek je od křižovatky na Krátkou až do Svratky. 

• Uzavírka silnice II/360 Moravec – Jimramov
Mezi Moravcem a Jimramovem bude uzavřena v období od 27. 7. 2009 

do 30. 9. 2009 silnice II/360. Uzavírka je rozdělena do několika úseků. Při 
uzavírce v jednotlivých úsecích bude vždy vyznačena objízdná trasa. Prá-
ce budou probíhat ze dvou stran – od Věcova i od Moravce a budou končit 
v Novém Městě na Moravě. Postupně uzavřené úseky od Moravce jsou: 

z Moravce po křižovatku se silnicí III/36042 na Mirošov. Další úsek je od 
křižovatky na Mirošov přes Dolní Bobrovou. Dále  mezi Bobrovou a Ra-
dešínskou Svratkou, po křižovatku se silnicí III/35420 v Radešínské Svrat-
ce. Další úsek je od křižovatky se silnicí III/35420 v Radešínské Svrat-
ce – průtah na konec obce. Poslední úsek je v Novém Městě na Moravě, 
od opravené vozovky po kruhový objezd. Od Jimramova jsou následují-
cí úseky: od Věcova po křižovatku se silnicí III/36037 na Odranec, od kři-
žovatky na Odranec po Pohledec, od Pohledce po křižovatku se silnicí II/
354 v Novém Městě na Moravě. 

V době obou zmíněných uzavírek nebudou některé autobusové za-
stávky obsluhovány. Starostové, kterých se to bude týkat, o tom budou 
předem informováni. Informace budou vyvěšeny na autobusových za-
stávkách.

 Eva Jašková, Marta Drdlová



Zkouška dospělosti před kamerou
18. červen 2009 byl pro novo-

městské gymnázium dnem neob-
vyklého mediálního zájmu. Již od 
rána obklopovali školu novináři z 
různých médií, kteří se snažili zís-
kat co nejvíce záběrů dokumentují-
cích mimořádnost okamžiku.

Mimořádným  se stal  tento den 
jistě i pro Martinu Sáblíkovou a An-
dreu Jirků, studentky sportovní tří-
dy 4. C. Ve sportovním životě do-
sáhly již na mety z nejvyšších, v 
osobním stály toho dne před zkouš-
kou, jíž se říká „zkouška dospělosti“. 
A zatímco ráno v 8 hodin s pocho-

pitelným rozechvěním opouštěly 
pomyslnou startovní čáru, kolem 
poledne již mohly s úlevným úsmě-
vem konstatovat, že cíle dosáhly 
úspěšně a se ctí.

Gymnázium Vincence Makov-
ského se sportovními třídami se tak 
může pochlubit skutečností, že řada 
jeho významných absolventů z růz-
ných oborů se rozrostla o sportovní 
osobnosti, které reprezentují Čes-
kou republiku na světové úrovni. 
Těší nás to a oběma čerstvým absol-
ventkám přejeme úspěšnou olym-
pijskou sezonu!                    gynome

Loučení se školou

Závěr školního roku na SOŠ v Novém Městě na Moravě
V letošním školním roce jsme po 

skončení maturit  a závěrečných 
učňovských zkoušek jako obvykle 
slavnostně předávali maturitní vy-
svědčení a výuční listy. Jedna velká 
změna byla ale v tom, že tyto slav-
nostní akty proběhly  v nové aule, 
o jejíž stavbě svépomocí jsme ve-
řejnost již  informovali v zimních 
měsících.

Protože jsem matematik, neodpus-
tím si  pro ilustraci několik čísel:

V důstojné atmosféře moderně 
zařízené auly si maturitní vysvěd-
čení převzalo celkem 56 absolven-
tů, z oborů Management dopravy, 
pošt a telekomunikací, Obchodně 
podnikatelské činnosti a dálkové-
ho maturitního oboru Podnikání. 
K vyznamenání se vypracovalo 10 
studentů. V aule je podpořili rodi-
če, „dálkaře“ rodiny s dětmi a ra-
ritou byla i jedna babička, která si 
pro vysvědčení přijela s vnoučaty.

Vyznamenání si  společně s vý-
učním listem  z celkového počtu 
61 převzalo 15 studentů.  Násled-
ně přecházejí do praxe, s některý-
mi se budeme i nadále setkávat při 
dálkovém studiu.

Přestože ve školství pracuji již 
téměř 30 let, překvapilo mě, jak 
emotivně přijímali studenti i je-
jich rodiče a přátelé ukončení stře-
doškolského studia. Pravděpodob-
ně k tomu přispělo i prostředí, ve 
kterém zazněla studentská hymna 
Gaudeamus igitur (zahraná naším 
studentem 3. ročníku Martinem 
Klímou).

Jsem rád, že si naše škola po ně-
kolikerém slučování  pomalu bu-
duje jméno mezi rodiči a studen-
ty. Stálým zlepšováním školního 
i pracovního prostředí se doufám 
propracujeme mezi nejlepší střed-
ní školy v kraji Vysočina.

 Mgr. Ivo Teplý, ředitel SOŠ

Barevný olympijský den

Na konci školního roku probíhá 
na naší škole již několik let louče-
ní pátých tříd s prvním stupněm 
základní školy. Letos jsme my - 
páťáci - dlouho dopředu přemýš-
leli jak se rozloučit a přišli jsme na 
skvělý nápad uspořádat „Barevný 
olympijský den“.

Přípravy byly veliké. Vymýšleli 
jsme netradiční disciplíny, vyrá-
běli olympijskou vlajku, soutěžní 
karty pro sportovce a připravo-
vali šablony jednotlivých světadí-
lů pro tvořivé dílny. Když bylo vše 
hotovo, hry mohly začít.

19. června proběhlo slavnost-
ní zahájení nástupem sportovců. 
Každá třída se stala jedním světa-
dílem a měla svou barvu. Prvňáč-
ci byli zelení - Austrálie, druháci 
červení - Amerika, třeťáci černí - 
Afrika, čtvrťáci žlutí - Asie a my 
- páťáci - jsme představovali roz-
hodčí z Evropy a měli barvu mod-

rou. Nejprve se muselo zjistit, 
jestli nám někdo nechybí. A vida, 
jsou tu všichni. Můžeme začít.

Olympijská  vlajka vystoupa-
la vzhůru a začal proslov k spor-
tovcům. Poté rozhodčí i sportovci 
složili slib a šlo se soutěžit. Spor-
tovci z Afriky a Asie se odebrali 
do školy, kde na ně čekaly tvořivé 
dílny, ve kterých zhotovovali svůj 
světadíl. Pro sportovce z Austrá-
lie a Ameriky jsme nachystali ne-
tradiční soutěže - zraněný pejsek, 
kocour v botách, kvízy, první po-
moc, cyklistická soutěž, oblékaná 
a řada dalších. My rozhodčí jsme 
za každou disciplínu dávali do 
soutěžních karet razítka. Po spl-
nění všech soutěží došlo k výmě-
ně sportovců. Hry byly slavnost-
ně zakončeny a na každého čekala 
sladká odměna.

 žáci 5. tříd, 
ZŠ Leandra Čecha 860
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Mistrovství Evropy 
v letním biatlonu

Program soutěží:
čtvrtek 13. 8. 
16:30 Promenádní koncert - Hud-
ba Hradní stráže Praha, Vratisla-
vovo náměstí
19:00 Slavnostní zahájení, stadion
pátek 14. 8 
11:00 Sprint Muži, Junioři
14:00 Sprint Ženy, Juniorky
sobota 15. 8 
11:00 Mass Start Muži, Junioři
14:00 Mass Start Ženy, Juniorky
neděle 16. 8. 
11:00 Mix Štafety Muži/Ženy
14:00 Mix Štafety Junioři

Sportovní střelba
V měsíci červnu SSK Nové Město 

na Moravě uspořádal tři střelecké 
soutěže. 14. června se střílela VC 
SSK  SP 30+30 ve sportovní pis-
toli. V první polovině závodu byl 
František Smaženka na druhém 
a Václav Kostříž na pátém mís-
tě. Střelbou na otočný terč si Vác-
lav Kostříž vylepšil svoje umístě-
ní tak, že obsadil první místo a F. 
Smaženka zůstal na druhém mís-
tě. Závodu se zúčastnili  i další no-
voměstští střelci, kteří se umístili:  
na 11. místě Jindřich Dvořák, 15. 
Artur Kostříž, 17. Marie Hlaváč-
ková a 19. Jiří Zach.

V sobotu 27. června se střílela 
VC SSK v libovolné a sportovní 
malorážce 60 ran vleže.

V kategorii junioři a muži zvítě-
zil Petr Kaman nástřelem 594 b., 
na 5. místě se umísti domácí stře-
lec Milan Marek.

V kategorii ženy a juniorky vy-
hrála Slávka Kamanová z Vel. Me-
ziříčí nástřelem 576 bodů. 

V kategorii dorostu zvítězil 
Aleš Poláček ze Solnice s nástře-
lem 585 b. Druhý byl náš střelec 
Lukáš Řádek 571 b. V neděli 28. 
června se střílelo 3x20 ran. Zvítě-
zila opět Slávka Kamanová s ná-
střelem 539 b, 4. skončil Milan 
Marek.

4. a 5. června se zúčastnil Lukáš 
Řádek druhého kola Českého po-
háru talentované mládeže v Brně. 
V sobotu dopoledně se střílela SM 
60 ran vleže. Lukáš nastřílel 576 
bodů a obsadil 6. místo. Odpo-
ledně se střílela soutěž vzducho-
vá puška 40 ran vstoje, kde se opět 
Lukáš umístil na 6. místě s nástře-
lem 372 bodů. V neděli se střílel 
závod SM 3x20 ve kterém se Lu-
káš umístil na místě devátém s ná-
střelem 535 bodů. O průběhu dal-
šího kola napíšeme příště. 

Okresní přebor ve střelbě z kulo-
vých zbraní se konal 12. července  
v Martinicích u Velkého Meziříčí. 
Lukáš Řádek si z přeboru dovezl 

dva tituly Okresního přeborníka. 
Ve SM 60 ran vleže se ziskem 571 
b. a v SM 3x20 s nástřelem 524 
bodů. Gratulujeme.

8. srpna  pořádá SSK Nové Měs-
to na Mor. střelecký závod v krá-
lovské disciplině LM 3x40 a SM 
3x20 ran.                                   KM

Stomatologická 
pohotovostní služba

Ošetření je poskytováno v době   
9 – 12 hod. 
1. 8. MUDr. Kreisler, Bezručova 
16/23 ZR, 2. 8. MUDr. Kreislerová, 
Bezručova 16/23 ZR,  8. 8. MUDr. 
Fialová, nám. Republiky 65, ZR,     
9. 8. MUDr. Blaháková, Vratislavo-
vo nám.,  NM, 15. 8. MUDr. Ou-
ředníčková, V. Bíteš, 16. 8. MUDr. 
Kellerová, Žďárská, NM, 22. 8. 
MUDr. Brázdilová, O. Bitýška, 23. 
8. MUDr. Kulková, Strážek.
Aktuální změny je možno najít na 
internetových stránkách novoměst-
ské nemocnice (www.nnm.cz)

V Pohledci se slavilo tři dny
Krásné počasí, vůně uzených 

klobásků, chlazené pivo, skvělá ná-
lada… Tak by se dal popsat tříden-
ní maraton oslav 40. výročí založe-
ní Tělovýchovné jednoty. Od pátku 
3. července do neděle 5. července 
se na hřišti v Pohledci jedlo, pilo, 
hodovalo, slavilo a sportovalo.

K naší velké radosti jsme moh-
li přivítat zájezd přátel z obce Sed-
liská na Slovensku, se kterými udr-
žujeme družbu už od roku 1974. 
Nechyběla objetí a z nejednoho 
oka ukápla slzička dojetí. 

V sobotu jsme slavili fotbalem. 
Zahráli si naši nejmladší proti ro-
dičům. Dospělákům se dá připsat 
skvělá taktika, ale fyzická zdatnost 
byla na straně juniorů. Duel, jaký 
se jen tak nevidí, nakonec skončil 
remízou 4:4. Odpoledne proti sobě 
nastoupili pohledečtí dorostenci a 
ženy SFK Vrchovina. Pánové pod-
cenili něžné pohlaví a v jejich síti 
skončilo 8 fíků. Snažili se alespoň 

prohrát čestně, ale stav 8:6 je po-
řád prohra.

V neděli patřilo hřiště mužům TJ 
Pohledec a mužům FK Sedliská. 
Utkání to bylo pěkné, vyrovnané. 
Nakonec dali o gól víc naši sloven-
ští přátelé. TJ Pohledec – FK Sed-
liská 1:2.

Pak už na zelenou plochu vy-
běhla stará garda vedená roztles-
kávačkami z řad manželek. Proti 
nim rovněž stará garda – ze Slo-

venska. Většinu zápasu měli do-
mácí převahu, ale ke konci nestačil 
náš brankář míče z brány vytaho-
vat. Hubenou výhru 5:4 staří páni 
z Pohledce udrželi.

Oslavy se vydařily opravdu skvě-
le. Chtěl bych poděkovat všem, 
kdo se na přípravách i závěrečném 
úklidu podíleli. Byla kolem toho 
spousta práce, ale myslím (a jistě 
nejen já), že „to stálo za to“! 

Dík patří samozřejmě i sponzo-

rům. A poděkování a pozdravení 
posílám i daleko na východ, přáte-
lům do obce Sedliská. Doufám, že 
se všichni opět sejdeme při dalším 
výročí. Sportu zdar!

Jiří Skalník, 
prezident TJ Pohledec

Na snímcích: Vlevo – pozvání do 
Pohledce přijala i  bývalá starostka 
Sedliské z manželem, nahoře - po-
hledečtí fotbalisté s manželkami – 
roztleskávačkami.

90 let SDH Pohledec
9. srpna

z programu oslav

13.30 – 14.30 vítání sborů, pro-

jevy, předání vyznamenání

14.30 – 15.00 ukázkové cvičení

taneční zábava 
se Zuberskou šestkou
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Malí judisté opět vítězně
V neděli 5. července se Barbo-

ra Štikarová a Daniel Pintera, žáci 
novoměstských škol,  zúčastnili 
turnaje v Rakousku v judu. Tur-
naj se konal v městečku Mürz-
zuschlag, v údolí Alp. Turnaje se 
zúčastnili závodníci z Rakouska, 
Slovinska, Česka a Čečenska. 

Barbora Štikarová, žákyně 2. ZŠ,  
startovala v kategorii U 13 (mlad-
ší žákyně) v hmotnostní kategorii 
do 33 kg, postupně zdolala sou-
peřky z Rakouska a Slovinska a 
obsadila 1. místo.

Daniel Pintera,  žák 1. ZŠ,  star-
toval v kategorii U 11 (mláďa-
ta) v hmotnostní kategorii do 28 
kg, vyhrál postupně nad soupe-
ři z Rakouska, Čečenska a obsadil 
1. místo. U Daniela je to již 3. ví-
tězství na mezinárodním turnaji v 
rozmezí 3 měsíců.

O prázdninách čeká na oba  ju-
disty soustředění v Orlických ho-
rách a po té budou v září startovat 
v Brně na velkém mezinárodním 
turnaji.      dle informací trenéra

 Ing. René Pintery

MODERNÍ   GYMNASTIKA
3. místo M. Pulgretové na Mis-

trovství ČR
14. června se v Praze ve spor-

tovní hale TJ Sokol Královské Vi-
nohrady konalo Mistrovství ČR 
v ZP moderní gymnastiky. Oddíl 
MG při TJ a ZŠ L. Čecha na tom-
to mistrovství reprezentovaly K. 
Pulgretová, I. Zdražilová, K. Pej-
chalová a M. Pulgretová, které si 
svou účast v Praze musely vybojo-
vat v oblastních závodech. Ve vel-
mi silné konkurenci podala děv-
čata velmi dobrý výkon a dosáhla 
těchto umístění ve svých katego-
riích. K. Pulgretová - 18. místo, I. 
Zdražilová – 18. místo, K. Pejcha-
lová – 18. místo,  M. Pulgretová – 
3. místo.

Nejlépe se vedlo Martině Pul-
gretové, která svým vynikajícím 
výkonem v obou sestavách (kuže-
le + stuha) vybojovala nádherné 
3. místo a odvezla si z Prahy bron-
zovou medaili.

Je to velký úspěch nejen pro 
Martinu, ale i pro celý náš oddíl 
moderní gymnastiky. Martina do-
kázala, žei dívky z malého oddílu 
na Vysočině obstojí v boji o me-

daile i s dívkami z   velkých praž-
ských oddílů.

Lenka Zdražilová, oddíl MG
Martina Pulgretová – 3. místo na 

MČR Praha

Bude hymna pro Michala Žáka?
Ve dnech 12. - 16. srpna se usku-

teční v novoměstském biatlono-
vém areálu Mistrovství Evropy 
v letním biatlonu (kros se střel-
bou). Česko bude reprezentovat 
novoměstský biatlonista Michal 
Žák. ,,Michal je věkem starší do-
rostenec, ale nechal jsem jej po-
staršit do kategorie juniorů. Na 
ME budou závodit  kategorie ju-
niorů a dospělých a mojí filozofií 
je, aby na ME v Novém Městě na 
Moravě startoval i novoměstský 
biatlonista“, dodává trenér Jirka 
Žák. Michal svoji dobrou připra-
venost prokázal při prvním kole 
Evropského poháru v Bystřici 
pod Hostýnem (26. - 28. 6.), kde 
obsadil osmé a třetí místo. Ve II. 
kole  Evropského poháru ve slo-
venské Predajné (3. - 5. 7.) Michal 

doběhl na třetím a druhém místě. 
Druhý novoměstský talent Matěj 
Trávníček (ještě o rok mladší než 
Michal Žák) skončil na Sloven-
sku na osmém a jedenáctém mís-
tě. ,,Před letní sezónou mým tre-
nérským cílem bylo, aby se Michal 
nominoval do české reprezentace 
pro ME. Teď už je reálné, že by 
mu to mohlo medailově vyjít. Zá-
věrečnou přípravu pro něj i Matě-
je (v tuto chvíli tréninkového spa-
ringa) jsem naplánoval na devět 
dni do Tater na Štrbské Pleso a na 
devět dní do Krkonoš (Rokytnice 
a Harrachov). Posledních 14 dní 
budeme dolaďovat formu v novo-
městském  biatlonovém areálu“, 
říká trenér o prázdninovém pro-
gramu pro studenty novoměstské-
ho gymnázia.                  SGNM

Triatlonový úspěch Martina Holka
Martin Holek je starší žák a zá-

vodí za klub Batt Nové Město v tri-
atlonu. Tento náročný sport vy-
žaduje od závodníka perfektní 
přípravu plavce (500m), umění jíz-
dy na kole (12km) a vytrvalost vý-
borného běžce (3km). 

Všechny tři disciplíny zvlá-
dl Martin excelentně na Závodu 
olympijských nadějí v Maďarsku, 
kde se umístnil v jednotlivcích na 

7. místě. Závodilo zde víc než 80 
účastníků z celé Evropy. Za krásný 
výsledek se mu dostalo gratulace 
a poděkování z triatlonového sva-
zu. Družstvo ČR obsadilo celkově 
druhé místo.

Martine, děkujeme za krásnou 
reprezentaci České republiky a 
pravidelně úspěšnou reprezentaci 
našeho města.

Batt

CYKLISTÉ NA VYSOČINU
Ve čtvrtek 6. srpna se opět sjedou do Žďáru nad Sázavou silniční cyklis-

té, aby během čtyř dnů a pěti etap absolvovali 13. ročník mezinárodního 
cyklistického etapového závodu mužů VYSOČINA 2009, který je jediným 
etapovým závodem pro tuto kategorii pořádaný na území ČR. Po registra-
ci a ubytování se přesunou do Nového Města na Moravě, aby zde od 13 
hod. absolvovali 1. etapu, která je změněna oproti minulým ročníkům. 

Dojde také na dopravní omezení na Nezvalově ulici (start a cíl). Nezva-
lova ulice bude od 6:00 do 18:00 hodin uzavřena. Z bezpečnostních důvo-
dů bude upraven  i silniční provoz. V době 13:15 – 16:15 hod. bude provoz 
na okruhu Javorek – Jimramov – Borovnice – Javorek jednosměrný.

Rozpis závodu
6. srpna Nové Město na Moravě – ulice Nezvalova, 1. etapa – 117 km,  
start: 13:00 hod. cíl: 16:00 – 16:30 hod., N. Město na Mor. – Maršovice – Ro-
kytno – Kuklík – Sněžné – Daňkovice – 6 x okruh (křiž. nad Javorkem – Ja-
vorek – Nový Jimramov – Jimramov – Borovnice - křiž. nad Javorkem) – Daň-
kovice – Sněžné – Kuklík – Rokytno – Maršovice – N. Město na Mor. 
7. srpna  Bystřice n. P., 2. etapa – 124,8 km, 12:00 - 15:15 hodin, Bystřice 
n. P. – Vír – Veselí – Dalečín - Písečné – Bystřice n. P. (4 okruhy)
8. srpna  Žďár n. S.,  3. etapa – 97,5 km, 9:00 - 11:15 hodin, Žďár n. S. – 
Hamry n. S. – Sázava – V. Losenice - 7x okruh (V. Losenice – Vepřová – M. 
Losenice – V. Losenice) – Sázava – Hamry n. S. – Žďár n. S.
8. srpna Žďár n. S., 4. etapa – 18 km, 15:30 hodin, cíl: 15:55 – 17:30 hodin, 
Žďár n. S. – Hamry n. S. – Sázava – Nové Dvory a zpět (časovka jednotliv-
ců) Na trati bude od 15:00 hod. úplná uzavírka pro ostatní silniční provoz.
9. srpna  Žďár n.  S.,  5. etapa – 162 km, start: 9:00 - 13:00 hodin, Žďár n. S. 
– Vysoké – Počítky – Sklené – Tři Studně – Vlachovice – N. Město na Mor. 
– Radňovice – Žďár n. S. (6 okruhů) Celková délka závodu je 519,3 km.
dle informací M. Plocka

LETNÍ 
KURZY srpen
Sportovně-relaxační centrum SPORTEN
Nové Město na Moravě

KURZ BOSU PILATES: 3 intenzivní lekce Pilates s balanč-
ním půlmíčem BOSU. Termín: 10. 8. - 12. 8. - 14. 8. 09 vždy 
v 18.30-19.30 h, cena: 250 Kč + dárek

KURZ PRO DĚTI: Zdravá záda a správné držení těla Vašeho 
dítěte !!!
Kurz je určen pro děti od 5 let v doprovodu jednoho dospělé-
ho. 3 intenzivní bloky cvičení a her zaměřené na zpevnění zá-
dových a břišních svalů. Pozor, dospělí cvičí také! Termín: 10. 
8. 09 v 16.30-18.00 h,  12. 8. a 14. 8. 09 vždy v 17.00-18.00 h, 
cena: 300 Kč + dárek pro děti

KURZ BOSU STRENGTH aneb BODY STYLING s BOSU: 
3 intenzivní lekce posilovacího cvičení s využitím BOSU. Ter-
mín: 17. 8. - 19. 8. - 21. 8. 09 vždy v 18.30-19.30 h, Cena: 250 
Kč + dárek

KURZ PILATES PRO ZAČÁTEČNÍKY: 3 intenzivní lekce Pi-
lates - základy aktivace centra těla a pánevního dna. Pilates in-
stitut London. Termín: 17. 8. - 19. 8. - 21. 8. 09 vždy v 17.00-
18.00 h, cena: 250 Kč + dárek
Rezervace: STUDIO IDA - Mgr. Ida Kršková 
e-mail: idaskovic@centrum.cz, tel.: 775 665 657

www.fitclubida.cz
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AKCE nastávajícího léta

PŮJČKY 115 000

již za 2009 Kč

Pro všechny i důchodce a 
ženy na MD. 

Úroky od 9,29 %
Tel.: 721 606 487

Prodej a pokládka plovoucích podlah, PVC, lina, dřevěných 
korkových podlah.

Akční cena bytového lina Tarkett Authentic 300.
Dřevěné podlahy 14,5 mm za rozumné ceny.

Interiérové doplňky – dveře bytové i vchodové, stínící technika, 
kvalitní čistící přípravky, kusové koberce za skladové ceny, dět-
ské koberce, běhouny a rohožky.

Peníze až do domu!
nebankovní půjčka

od 5 000 Kč!
volejte: 777 310 620

INZERCE

Nabízíme:
 pronájem trubkového lešení

 zednické práce

tel. 605 175 483

Vlastimil Lukeš
prodejna krmiv

Petrovice

otevřena

nová prodejna v N. Městě
na Nečasově ulici
(pod Pasáčkem)

otevírací doba
po – pá    8 – 12   13 – 16

 so 8 – 11

Nabízíme krmné směsi, šroty a 

vitaminy od VKS Pohledští Dvo-

řáci za rozumné ceny - např.:

králík od 8 Kč/kg

nosnice od 8,90 Kč/kg

kačeny od 9,60 Kč/kg

Prodejna v Petrovicích otevřena

po – pá 16 – 20

tel. 775 105 073

T R U H L Á Ř S T V Í
Pavel Pejchal

tel.  566 616 464
 728 750 602

výroba nábytku na zakázku

• Prodám stavební parcelu se zá-
kladovou deskou (7,8 x 8 m) v 
NM, v části Betlém, cca 701 m2, 
základovou desku je možno rozší-
řit.  Kontakt: 736 734 093, jardako-
lek@gmail.com
• Prodám el. dvouplotýnkový va-
řič, novější typ, cena 500 Kč, obraz 
(krajina) od Josefa Dobiáše, cena 
dohodou, tel. 733 195 975

• Nabízím kámen do základů, asi 
8 m3, tel. 732 938 904
• Prodám stavební vrátek na dvě 
kolečka. Cena 5500 Kč. Tlf.: 731 
438 419
• Prodám byt 3+1 v NM po celko-
vé rekonstrukci. K nastěhování ří-
jen 2010. Cena 1,5 mil. Kč. tel. 737 
133 961
• Prodám gril s pečící žulovou 
deskou 40x30x5cm. Cena doho-
dou. tel. 777/191379
• Věnuji černobílé nebo mouraté 
koťátko, po kvalitních rodičích, k 
odběru na konci července. T.č. 728 
331 210.
• Pronajmu garáž v NM „U Mlý-
na“, telefon 606 787 248.
• Prodám děts. kočárek Bambi-
no Skiper-čtyřkombinace + taška, 
původní cena 9190 Kč, za 2500 Kč. 
Tel. 776 127 296.
• Daruji koťátka, krásně zbarvená, 
zvyklá na psa. Jen do dobrých ru-
kou. Nové Město. Tel. 603 352 707.
• Prodám skoro novou stříbrnou 
popelnici po slevě 600 Kč. Nové 
Město. Tel. 603 241 909.
• Prodám cihlový byt 2+1 v NM, 
60m2, plastová okna, nová kuch. 
linka včetně  spotřebičů. Tel.: 604 
232 611

• Prodám cihlový byt  2+1 po čás-
tečné rekonstrukci tel. 603 792 
232
• Prodám sportovní kočárek po-
lohovací s pláštěnkou, 800 Kč tel. 
731 480 120 (foto zašlu na e-mail)
• Prodám cihlový byt 3+1 v osob. 
vlastnictví, 3. patro s výtahem v 
NM, tel. 604 517 823
• Pronajmu byt 1+1 v NM s lož-
nicí. Pouze slušnému nájemci, tel. 
566 615 295, 723 267 418
• Prodám Multicar 24 sklápěč, 
jezdí pěkně, bez dokladů. 34000 
Kč. Tel. 737 575 986
• Prodám 4 dospělé terčovce, různé 
formy, 500 Kč kus, možno i se zaří-
zeným akváriem, tel. 561 021 433
• Koupím garáž u Jelínkova mlýna 
(Nečasova ul.), velmi spěchá, cenu 
respektuji, mob. 608 928 191
• Hledám pronájem stodoly, stá-
je… na dobu určitou, tel. 776 55 45 
25, 776 88 14 00 (14 – 18 hod.)
• Dlouhodobě pronajmu garáž v 
NM na starém sídlišti. Tel. 732 484 
649
• Prodám ložnici z 80. let - typ la-
kovaná bříza, která se skládá z 2 
skříní s nástavci, manželské po-
stele a toaletky. Dále prodám tep-
lovodní kotel na hnědé uhlí typ H 
412, který byl v provozu 1 rok. Vý-
kon je 10 KW. Cena dohodou.  Tel: 
737 967 638

Sdružení Nové Město na Moravě o.s

vyhlašuje výběrové řízení na pozici

Sociální pracovník – občanský poradce
V případě zájmu zašlete do 10. 8. 2009 motivační dopis 

a strukturovaný životopis na adresu:
Sdružení Nové Město na Moravě o.s., Drobného 301

Více informací: www.sdruzeninovemesto.cz, 
Bc. Jaroslav Hájek – tel. 733 664 321

ZAHRADNICTVÍ
Nové Město na Mor., Horní 330 
Vás zve na nákup okrasných dře-

vin, trvalek, trav a skalniček. 

Provedeme
• návrhy a realizaci zahrad 

• smuteční vazby, kytice, věnce.                                     

Zveme Vás do naší prodejny 
květin „u Pasáčka“ -  velká sleva 

řezaných květin 
platí do konce srpna.

Tel. 566 618 535

Nenechte 
se napálit

Oslovil Vás někdo na ulici nebo v 
bytě s tvrzením, že Vaše pojišťov-
na končí a musíte se přeregistro-
vat, nabídl poukázku na 400 Kč a 
hned Vám dal k podpisu smlou-
vu? Případně jste dostali textovou 
zprávu s oznámením, že jste pře-
registrováni k jiné zdravotní pojiš-
ťovně a průkaz pojištěnce dostane-
te poštou?  

Pravděpodobně jste potkali ná-
boráře nějaké nové zdravotní po-
jišťovny, která musí do roka zís-
kat 50 tisíc pojištěnců, jinak ztratí 
licenci na provozování zdravotní-
ho pojištění. 

U lékaře nebo v nemocnici pak 
můžete být nemile překvapeni. Za 
léčbu si možná budete muset zapla-
tit sami, protože zdravotnické za-
řízení nemá s dotyčnou zdravotní 
pojišťovnou uzavřenou smlouvu.

Tyto náborové praktiky naby-
ly takových rozměrů, že Všeobec-
ná zdravotní pojišťovna (VZP) už 
byla nucena podat trestní oznáme-
ní na neznámého pachatele. „Dů-
vodem je skutečnost, že na růz-
ných místech republiky oslovují 
fyzické i právnické osoby naše kli-
enty, kterým podsouvají, že VZP 
končí a není schopna dostát svým 
závazkům. To je lež,“ potvrzuje Jiří 
Rod, vedoucí tiskového oddělení a 
tiskový mluvčí VZP.

Při přestupu k jiné zdravotní po-
jišťovně je proto třeba si dobře ově-
řit, zda Váš lékař má s dotyčnou 
zdravotní pojišťovnou uzavřenou 
smlouvu a bude Vás i nadále ošet-
řovat na její účet. Ne každé zdra-
votnické zařízení má smlouvu se 
všemi zdravotními pojišťovnami.

Zdravotní pojišťovnu lze změ-
nit 1x za 12 měsíců, vždy k začátku 
čtvrtletí. V případě pochybností 
nabízí VZP radu a pomoc na všech 
svých pracovištích. 

Ing. Jiří Kořínek, ředitel KP 
VZP ČR pro kraj Vysočina

Hledáme 

brigádníky, brigádnice 

na rozvoz knih 

s vlastním autem,

vhodné i pro důchodce.

tel. 603 33 58 68
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ZVÝHODNĚNÁ KOMBINACE SLUŽEB 2v1
Omezená nabídka sattTV ZDARMA ke službě 
sattNET. Ušetříte

SATT a.s.
Okružní 11

591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: +420 566 654 844

www.satt.cz

150 Kč měsíčně!

Pro více informací 
navštiv te naše internetové 
stránky nebo volejte 
INFORMAČNÍ CENTRUM.

satt_inzerce_92x119_2v1_12062009_novomestsko.indd 1 12.6.2009 6:03:07

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.czwww.MONTERO.cz

široký sortiment

nábytku – masiv

dýha, lamino

dětské a obývací

pokoje, ložnice, 

matrace

kancelářský

a hotelový nábytek,

nábytek pro penziony

55 let tradice výroby nábytku

intermont@intermont-nabytek.cz
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Setkání
Nových Měst
2010

Nové Město nad Metují

Česká republika, 

Královehradecký kraj

Počet obyvatel: 10.200

www.novemestonm.cz

Základní kámen města položil v roce 1501 

Jan Černčický z Kácova. Město se tyčí na 

skalnatém ostrohu, který ze tří stran obtéká 

řeka Metuje. Další majitelé panství, Pernštej-

nové, se zasloužili o zařazení  Nového Měs-

ta nad Metují mezi perly renesančních měst. 

Krásná podloubí zůstala zachována u všech 

domů a na severní straně náměstí byly štíty 

upraveny do původní podoby. 

Architekturu města dotváří několik pěk-

ných kostelů. Nejstarší a umělecky hodnotný 

je kostelík v Krčíně, dalším skvostem je celo-

dřevěný kostel ve Slavoňově. V okolí města 

se také nachází zřícenina hradu Frymburk, 

který byl v minulosti středem celého pan-

ství.

Nahoře a druhá řada 
vlevo: Rokytnem se 5. 

července  ozývaly tóny 

harmonik. K textu na 

str. 3. Druhá řada 
vpravo: Pýchavka ob-

rovská – Langerman-

nia  gigantea - plodnici 

vážící 2,7 kg, průměru 

33 cm přivezl pan Josef 

Dvořák z Trhonic 20. 

července. foto  O. Pojez-

ný. Třetí řada: V řadě 

českých a moravských 

obcí a měst nebudou na 

letošní červencové poča-

sí vzpomínat rádi. Mno-

hé bouřky byly až příliš 

kruté. K N. Městu bylo 

počasí zatím shovívavé.   

Dole: Letošní rekondič-

ní pobyt strávili Zdisla-

váci v polovině června 

opět na Skalském dvoře. 

Více v příštím čísle.


