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zdarma

Novoměstsko

XXIII. řádné zasedání
Zastupitelstva města

29. září 2009
zasedací síň MěÚ

Hovory s občany
od 15,30 hod.

Město Nové Město na Moravě
vás zve na besedu

SETKÁNÍ
NOVÝCH MĚST EVROPY

v úterý 22. září 2009 
v 17:00 hodin

v Horácké galerii
v Novém Městě na Moravě

Program:
Beseda s účastníky setkání

inspirace z Německa 
& co připravujeme u nás doma

v červnu 2010
Fotografie a videoprojekce

moderuje Věra Staňková
vstup volný

Předání čestného občanství
Jiřímu Brady
20. září, 16 h., 

obřadní síň MěÚ

Inside Hana´s suitcase
promítání

kanadského dokumentárního
filmu

o osudu Hany Brady
a jejíko kufříku (české titulky)

20. září, 17 h. kino

Chata Mercedes: 
Spor ukončen 

Dne 3. července 2009 došlo mezi 
Junákem  -  svazem skautů a skau-
tek České republiky a Pionýr-
skou skupinou generála Svobody 
k dlouho očekávané dohodě. Byl 
ukončen  mnohaletý soudní spor 
vedený o chatu Mercedes a chata 
byla 21. srpna 2009 předána  Ju-
náku.

Mgr. Marie Mertlíková, vedou-
cí Pionýrské skupiny generála 
Svobody.  Rostislav Havlíček, 

vůdce střediska Junáka Bílý štít 
Nové Město na Moravě

N. Město přivítá starosty
Nových Měst Evropy

V sobotu 19. září bude N. Město 
hostit starosty mnoha evropských 
Nových Měst. Tradičně se tito sta-
rostové setkávají ve městě, které 
připravuje nejbližší velké setkání 
občanů Nových Měst Evropy. Pro-
jednávají vše, co je pro sdružení dů-
ležité a aktuální a domů, do svých 
měst v Německu, Rakousku, Pol-
sku, Maďarsku i na Slovensku, pak 
odvážejí první postřehy a infor-
mace o plánovaném setkání. Nové 
Město na Moravě jim v doprovod-
ném programu hodlá nabídnout 
mimo jiné prohlídku Horáckého 
muzea, Horácké galerie, zavítají do 
nemocnice, obhlédnou sportovní 
areál u Ski, v případě pěkného po-
časí se budou moci pěšky projít v 
okolí Krátké, Blatin…                    EJ

Těžké stroje, výkopy, lešení…
V posledních měsících není v N. 

Městě téměř místa, kde by nebylo 
vidět „něco stavebního“. Malá re-
kapitulace nejdůležitějšího: opra-
vuje se most na silnici I/19, v re-

konstrukci  jsou ulice Monseova a 
Křenkova, parkovací místa přibu-
dou na ulici Mírové, nové povrchy 
vozovek oceníme přímo ve měs-
tě na ulicích Masarykova, Křičko-
va, Maršovská a Soškova. A pak i 
jejich pokračování už na výpadov-
kách. Nové chodníky se budují na 
ulici Soškově a na Komenského 
náměstí. Slíbena je oprava vozov-
ky na ulici Ždárské. A fasády – už 
na jaře se do nové krásy vylou-

pl „hnědý“ věžák, nyní i  katolická 
fara, dům čp. 133 na Komenského 
náměstí a konečně zkrásní i neko-
nečně dlouho ošklivá zeď na seve-
rovýchodní straně zámku. Byly s 
tím či oním komplikace a všelijaká 
omezení? Určitě byly. Ale těšme se 
z nového, účelného a hlavně hoto-
vého.                                              EJ

Na snímku rekonstrukce silnice 
na křižovatce ulic Křičkova, Masa-
rykova, a Soškova. 

Počátek září - na chatě se objevují původní sgrafita od Jiřího Šebka.



2

Úmrtí

Sňatek
5. září

Miroslava Solařová  Patrik Wolker

Narození
13. 8. Radim Doležal

NOVOMĚSTSKO ve fotografiích Jana Truksy

Horácká galerie
 Jan Chaloupek, Lucie Olivová – 

Čínské pohádky (do  28. října) 
 Josef Kremláček – Podezřelá 

skutečnost (do 8. listopadu)

22. 8. Prof. Ing. Jiří Svačina, CSc. 61 let

v poslední době žil v Brně
28. 8. Bohumír Jurman (1933)
31. 8. Pavol Lehotský (1942)
31. 8. Vladimír Hájek (1964)
  2. 9. Božena Vorlíčková (1932)
  6. 9. Věra Pekárková (1915)
10. 9. Božena Křížová (1927)

Farní sbor Českobratrské církve evangelické 
v Novém Městě na Moravě pořádá 

seniorátní (regionální) setkání všech generací

DVACET ROKŮ SVOBODY
(co nám přinesly a k čemu nás vedou…)

Zveme zájemce na část programu:
• 10.00 přednášky  a diskuse – Zdeněk Susa a Vojen Syrovátka (evange-
lický kostel)
• 13.00  projekce filmu „Tenkrát“ (události  mezi 17. listopadem a kon-
cem roku 1989 pohledem hlavních aktérů „sametové revoluce“, 101 mi-
nut, režie Robert Sedláček, sál ZUŠ Monseova)
• 13.30 projekce filmu „Ztracená duše národa – ztráta víry“ (perzeku-
ce církve v období komunistické totality, 57 minut, režie Olga Sommero-
vá, presbyterna evangelického kostela)
• 15.00 divadelní představení Bitva u Lipan (Divadlo Polárka Brno, režie 
Jan Jirků, evangelický kostel nebo zahrada u něj), vstupné dobrovolné

sobota 19. září v Novém Městě na Moravě
Seniorátní setkání všech generací je realizováno

za finanční podpory města Nové Město na Moravě

Pozvání na festival Křídla 2009 – víkend  18. a 19. září 
Hvězdou pátečního večera bude 

francouzská skupina, která si v Čes-
ké republice vybudovala téměř kul-
tovní statut – Sergent Pépère. Těžko 
se popisuje – ta se musí vidět. Tato 
sedmičlenná francouzská kapela vy-
stupuje v originálních kostýmech a 
jejich koncerty mají cirkusový, ko-
mediantský charakter. Sergent Pépè-
re existují od roku 1998, kdy kapelu 
založili hudebníci a členové poulič-
ního chůdového divadla Arpion Ce-
leste. Jejich koncerty jsou plné ener-
gie, srší vtipem, jsou plné radosti z 
hraní – hudba je plná zvratů, hudeb-
ních citací napříč styly a nečekaných 
gradací. Členové Sergent Pépère umí 

jedinečně komunikovat s publikem 
a umí nadchnout i žánrově sebevy-
hraněnější publikum. Proto byste si 
je neměli v žádném případě nechat 
ujít – upozorňujeme ale, že jsou sil-
ně návykoví, a jak je jednou uvidíte, 
budete chtít chodit na jejich koncer-
ty znovu a znovu. 

V pátek dále vystoupí kapely Scho-
diště, Hromosvod,  Karel na náku-
pech, Marek Dusil & Yongblood, 
Last fate. 

Sobotní dopoledne je tradičně vě-
nované výletu a bohoslužbě, odpo-
ledne divadlu a tanci. Pro děti vy-
stoupí soubor Zkládanka, větším 
divákům odehraje představení Jele-
ni Chandraradar. Určitě byste si ne-
měli nechat ujít novou progresivní 
sportovní disciplínu – Akční ilustra-
ci. A i sobotní odpoledne bude mít 
svoji zahraniční účinkující: folklor-
ní latinskoamerické tance (marinera 

la veguera, tondero) předvede něko-
likanásobná mistryně světa Veroni-
ca Drozen.

V podvečer vystoupí písničkář Ni-
kola Brasko, a pak už začíná rozju-
chaná hudební smršť – na pódiu se 
budou střídat kapely B612, Lipless 
Lincoln and the sinners, KSV, O5 & 
Radeček, Poletíme?, Discoballs, Que-
ens of everything. Celým festivalem 
vás provede úžasný spíkr Štěpík. 

Festival pořádá občanské sdružení 
Lysina lenina za podpory města No-
vého Města na Moravě a Fondu Vy-
sočiny. Na jednotlivé dny je vstup-
né 170 Kč, výhodně si můžete koupit 
permanentku za 260 Kč. Sobotní od-
poledne je za 20 Kč. Více informací si 
najdete na webu www.festivalkridla.
cz, festival můžete podpořit na face-
booku. A jak se slibuje na stránkách: 
Křídla jsou festival, kde toho letos za-
žijete víc jak na Krytonu!                    ll

Klub seniorů
po 21. 9., DPS, 16 hod. -   Jáchy-
mov – město lázní a dolů. Promí-
tání videa.                          
st 30. 9. - Zájezd do Žďáru. Návště-
va výstavy „Umění baroka“ a dalších 
zámeckých objektů. Odjezd vlakem 
v 9,06 z nádraží,  v 9,09 ze zastávky, 
míst. dopravou k zámku. 

Horácké muzeum
„Lidové stavby na moravském Horácku“ - na 12 panelech se seznámí-

te prostřednictvím fotografií, textů i stavebních plánů se zajímavou lido-
vou architekturou typickou pro oblast moravského Horácka. Výstava je 
výsledkem přípravných prací a zároveň součástí propagace k vydání chys-
tané publikace “Stavební kultura západní Moravy“. K vidění budou i mo-
dely lidových staveb, různé stavební materiály a nářadí (do 3. 10.). 

Farní sbor ČCE srdečně zve na gospelový koncert

BRNO GOSPEL CHOIR
•  neděle 20. září 2009 v 17 hodin 

•  evangelický kostel Nové Město na Moravě
•  více o sboru: www.brnogospel.cz

V těchto dnech se dostává do pro-
deje kniha fotografií věnovaných No-
voměstsku.

Vybrané fotografie nejsou jen re-
alistickým, dokumentačním zachy-
cením krajiny a staveb v ní. Již při 
letmém listování zaujme autorovo 
citlivé vnímání krajiny i drobných 
detailů. A při pozornějším listová-
ní si uvědomíme, jak promyšleně -  s 
vědomím souvislostí či jen s jemným 
vtipem -  jsou fotografie na mnohých 

dvoustranách sestaveny. 
Kniha je členěna do čtyř oddílů – 

Nové Město na Moravě a jeho bez-
prostřední okolí, severozápad – Sně-
žensko, severovýchod Jimramovsko 
a jih – Bobrovsko.

Doprovodné texty, přeložené i do 
angličtiny a němčiny, jsou kraťouč-
ké, ale je v nich dostatek informací 
jak pro ty, jež  zde léta žijí a všech-

no nebo skoro všechno mohou vídat 
na vlastní oči, tak pro ty, jež si budou 
přát vlastnit knihu  jako vzpomínku  
- někdo na pár dnů dovolené, někdo 
na svoje mládí…

Knihu Novoměstsko ve fotografi-
ích Jana Truksy vydalo město Nové 
Město na Moravě. Je možno ji zakou-
pit v Informačním centru a v  Knih-
kupectví Trojan.                                 EJ

Poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli naposledy rozloučit 

s naším manželem, tatínkem a dědečkem, panem Slavomírem Zdražilem. 
Děkujeme za všechny projevy soustrasti a květinové dary. 

rodina Zdražilova

Autogramiáda knihy Novoměstsko ve fotografiích Jana Truksy
se uskuteční ve středu 23. září od 16 hodin v Horáckém muzeu.
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Kino

Malířský kurz olejomalby v Horácké galerii,  
září - prosinec

Praktický kurz je koncipován pro širokou veřejnost se zájmem o výtvar-
né umění a je zaměřen na klasickou malířskou výstavbu obrazu. Kurz je 
veden lektorem MgA. Martinem Jelínkem, DiS. a je rozdělen do 12 tří-
hodinových teoreticko-praktických lekcí. V lekcích je postupně a názor-
ně vysvětlována učební látka s názornými příklady /textovými i obrazo-
vými/. Každý uchazeč obdrží studijní materiály v podobě tištěných sešitů 
s probíranou látkou. Je kladen důraz na individualitu a osobnost, proto 
je počet ve skupině omezen na maximálně 8 osob! Cena kurzu: 4500 Kč. 
Cena zahrnuje: veškerý malířský materiál, kurzovné. 
První kurz již  24. 9. v 18 hodin! Přihlášky a informace: Výtvarná dílna HG, 
Bc. Eva Kulková, Tel: 566 654 216, E-mail: eva.buchtova@hg.nmnm.cz

17. 9. 1964 zemřel v Tišnově  Josef Jambor (akademický malíř a grafik, 
45. výročí úmrtí, narodil se 29. 10. 1887 v Pohledci)
27. 9. 1879 se v Jimramově narodil Josef Pavelka (hudební skladatel, sa-
mouk, 130. výročí narození, zemřel 1952)
2. 10. 1944  zemřel v Hříšti okr. Havlíčkův Brod Vojtěch Luža (generál, 
65. výročí úmrtí, narodil se 26. 3. 1891 v Uherském Brodu)

Z významných výročí

Dny evropského dědictví
V Novém Městě na Moravě jsou pro veřejnost zdarma otevřeny 

dne 19. září:
Horácká galerie (10 – 17 hod.)
Horácké muzeum (9 – 16 hod.)

Novoměstská andulka
největší výstava papoušků v regionu  3. – 4. října

60 voliér exotických ptáků * velká expozice klubu chovatelů barevných 
kanárů * ukázka terarijních zvířat

areál ZO ČSCH N. Město, za nádražím ČD, so 8 – 17  ne 8 – 16

19. so ve 20 h.
Veřejní nepřátelé
USA 2009, kriminální thriller, čes-
ké titulky, 138 min, nevhodný do 
15 let, premiéra,  65 Kč - Příběh o 
muži, který měl obrovské sympatie 
veřejnosti navzdory tomu, že pá-
chal ty největší zločiny. 
23. st ve 20 h.
Veni, vidi, vici
ČR 2009, romantická komedie, 95 
min, nevhodný do 12 let, premié-
ra, 65 Kč –  Existenční problémy, 
studia a golf
26. so ve 20 h.
Proroctví
USA 2009, thriller, české titul-
ky, 121 min, nevhodný do 12 let, 
premiéra, 65 Kč - Padesát let starý 
vzkaz předpovídá s neuvěřitelnou 
přesností významné katastrofy.
 30. st v 16,30 a ve 20 h. 
Harry Potter a Princ dvojí krve
USA/Velká Británie 2009, dobro-
družný fantasy, český dabing, 154 
min, přístupný, 70 Kč - Harryho 
šestý školní rok  je pokažen válkou 
mezi Voldemortovými přívrženci 
a stoupenci dobra. 
2. pá ve 20 h. 
Coco Chanel
Francie 2009, drama, české titul-
ky, 105 min,  nevhodný do 12 let, 
65 Kč -  Příběh moderní ženy, kte-
rá navždy změnila svět módy, svět 
žen.

Pobytová akce pro d ti od sedmi do patnácti let, které mají vztah 
k výtvarným innostem. Vyzkouší si malbu keramických figurek, 

africkou batiku, malbu voskem, vyrobí si mozaiku, prstové loutky, 
veselé pokladni ky. Nebude chyb t korálkování, výroba amulet  a 

reliéf  z p írodnin. 

Cena pobytu zahrnuje ubytování v budov  naší Táborové základny v Olešné, plnou penzi, 
výdaje na materiál ke tvo ení, pojišt ní ú astník  a profesionální pedogický dozor. 

P ihlášky p ijímá Alena Sobotková telefonicky na ísle 777 822 612, elektronicky na 
adrese sobotkova@klubicko.eu nebo osobn  v budov  DDM Klubí ko. Uzáv rka p ihlášek 

je 
25. zá í 2009 

Táborová základna Olešná  
u Nového M sta na Morav

 28. – 31. íjna 2009 

Jen 790 K

DOMOVEM ČESKÉ HUDBY 
projekt pod záštitou Ministerstva kultury České republiky

Slavnostní koncert  u příležitosti 140 let od narození varhaníka 
Františka Žáka, rodáka z Fryšavy pod Žákovou horou

v neděli  20. 9.  v 15.00 hodin kostel sv. Matouše ve Fryšavě 
Ondřej Socha - tenor  (sólista Státní opery Praha), Martin Havelík – vi-

oloncello (Praha), Přemysl Kšica – varhany (varhaník chrámu Panny 
Marie  Sněžné v Praze)

    Program koncertu:  J. S. Bach, A.  Dvořák, A. Vivadi a další

Odhalení pamětní desky 
akademickému malíři Josefu Jamborovi

V sobotu 26. září v 11 ho-
din bude v Pohledci, na 
rodném domě akademic-
kého malíře Josefa Jambo-
ra, čp. 26, odhalena pamět-
ní deska.  Jejím autorem  je 
brněnský akademický so-
chař Nikos  Armutidis. 

Slavnostní akt se uskuteč-
ní za účasti Aleny Jamboro-
vé, dcery Josefa Jambora. 

Kulturní program bude 
pokračovat v sobotu odpo-
ledne v 15 hodin v Horácké 
galerii slavnostním koncer-
temžesťového kvintetu ZUŠ 
Jihlava.

Novoměstské sociální služby 
(Dům s pečovatelskou službou, 

Žďárská 68) pořádají 

dne 30. září, ve 14. hod. 
kavárničku „Babí léto“. 

Akce se uskuteční v jídelně Domu 
s pečovatelskou službou. 

Srdečně zveme uživatele našich 
služeb a jejich rodinné příslušníky!

Setkání 
novoměstských 

rodáků,
kteří slaví v letošním roce padesátiny, 
se uskuteční v sobotu 17. 10. 2009.

Zahájení proběhne ve 14 hodin v 
Horácké galerii Nové Město na Mo-
ravě, po prohlídce škol a města bude 
akce pokračovat od 17 hodin v Pen-
zionu Vrchovina večeří a společen-
ským večerem s hudbou a tancem. 
Pozvánky budou zaslány 
všem, jejichž adresy jsou známy ze 
školních srazů. Úplný program akce 
je zveřejněn na internetových strán-
kách města, potvrzení účasti je mož-
né na tel. č. 566 650 230.

Den otevřených dveří v DPS
Asociace poskytovatelů soci-

álních služeb ČR a Ministerstvo 
práce a sociálních věcí vyhlásili 
Týden sociálních služeb ČR, kte-
rý se koná v měsíci říjnu. Cílem 
tohoto projektu je poukázat na 
poskytovatele sociálních služeb, 

jejichž kvalitní práce pomáhá sta-
tisícům lidí v ČR v zachování lid-
ské důstojnosti a soběstačnosti. 

Myšlenka uspořádání tohoto 
týdne je pro Novoměstské sociální 
služby výzvou, kterou se chystáme 
využít v podobě Dnu otevřených 
dveří. Tento výjimečný a doufá-
me, že pro Vás lákavý den, pro-
běhne 7. října 2009, v 10:00, 14:30 

a v 16 hodin, v Domě s pečovatel-
skou službou, Žďárská 68, Nové 
Město na Moravě. V rámci tohoto 
dne Vás seznámíme s chodem na-
šeho zařízení, možnostmi, které 
nabízí, zodpovíme Vaše případné 
dotazy a ukážeme Vám naše zaří-
zení, jak se říká, ,,pěkně z blízka“.  
Těšíme se na Vaši návštěvu.

 pracovníci NSS



Názory zastupitelů  Proč jsem v městské radě nepodpořil model projektu přestavby náměstí a parku 

Zvýšení nájemného v městských bytech

Hospodaření města v prvním pololetí roku 2009 
Rada města byla na své 63. řád-

né schůzi dne 7. září seznámena s 
výsledky hospodaření města v prv-
ním pololetí tohoto roku. Celo-
společenská hospodářská krize se 
projevila například v nižší daňo-
vé výtěžnosti, zejména  v příjmech 
daní od fyzických osob. Propad 

daňové výtěžnosti je za osm měsí-
ců 3,8 mil. Kč, z celkového pláno-
vaného objemu 120 mil. Kč se jed-
ná o 3 – 4 procenta. 

Podle slov místostarosty Stanisla-
va Marka není situace kritická. Ve-
dení města přesto pozorně sleduje 
vývoj a v případě většího propadu 

je připraveno přijmout protikrizo-
vé opatření. 

Větší propad byl zaznamenán v 
nedaňových příjmech, především 
v kapitole lesní hospodářství. Dů-
vodem je nízká výkupní cena dře-
va v jarních měsících a tedy záměr-
ně pozastavená těžba. Cena dřeva v 

současnosti stoupá a těžba se tedy 
v novoměstských lesích na podzim 
zřejmě obnoví.

Příspěvkové organizace města 
dodržely stanovené limity hospo-
daření.

Zprávu vypracovanou finančním 
odborem MěÚ projedná finanč-
ní výbor a bude předložena zastu-
pitelstvu města s doporučením ke 
schválení.                       EJ

Nové Město na Moravě využívá, 
stejně jako jiná města, poslední zá-
konnou možnost zvýšení nájemného 
v městských bytech bez souhlasu ná-
jemníků. Po 1. lednu příštího roku se 
již na výši nájemného budou muset 
shodnout majitelé bytů i nájemníci. 
Města obdobné velikosti jako N. 

Město mohou požadovat za 1 m2  

plochy bytu až 49,60 Kč. N. Město 
je jediné město bývalého žďárské-
ho okresu, které maximální hrani-
ci nevyužívá. Rada města se shodla 
na základní ceně 45 Kč/m2.  V by-
tech se sníženou hodnotou bydle-
ní a v bytech v místních částech je 

cena stanovena na 40 Kč/m2. 
Město vlastní 450 městských bytů.  

V polovině z nich dosud platili ná-
jemníci 35,20 Kč m2, ve 45 bytech 
platili 38,30 Kč/m2. Celkem 180 
městských bytů se toto zvýšení nájmu 
nedotkne, jedná se o byty, na jejichž 
výstavbu byly čerpány státní dotace.

Dle slov místostarosty Stanislava 
Marka se členové rady města zamýš-
leli, zda nevyužít maximální možnou 
výši nájemného. Důvodem pro sta-
novení nižší sazby je nedobrá ekono-
mická situace obyvatel, kterou mimo 
jiné dokládá druhé místo N. Měs-
ta v žebříčku nezaměstnanosti  mezi 
městy v bývalém žďárském okrese.
 EJ

Jak ten čas letí. Po roce jsem zase 
podle dohodnutého pořadí dostal 
prostor, abych jako zastupitel sdělil 
svůj názor na aktuální dění ve městě.

Než se vyjádřím k otázce, která 
vzbudila velký zájem veřejnosti, ne-
odpustím si malou vzpomínku.

Patnáct let dětství jsem prožil v 
jednom z nejstarších měšťanských 
domů č. 34 na Palackého náměstí, 
kde rodina Německých žije nepřetr-
žitě již od r. 1662. Vybavuji si sáňko-
vání na Bobrovské – dnes  Nečasově 
ulici, nebo zapisování si značek těch 
pár aut, která projela křižovatkou na 
horní náměstí. Vzpomínám, jak nás 
často připomínaný Vincenc Makov-
ský hnal, když nás přistihl koupat se 
v kašně u Pasáčka. Dokonce i dlažeb-
ní kostka za námi letěla. Mimo 16 let, 
která jsem prožil jinde, žiji stále v No-
vém Městě. Mám k němu  hluboký 
vztah a přeji si, aby bylo co nejhezčí.

Proč tedy nejsem pro navržené 
náměstí?

K předloženému projektu mám 
výhrady hlavně k obytné zóně na 
náměstí, změně parku a všemu, co s 
tím souvisí.

Z hlediska architektury, což jako 
laik mohu těžko posoudit, projekt asi 
nemá vadu, ale z hlediska dopravních 
dopadů, podnikání na náměstí a sku-
tečné využitelnosti prostoru si už ne-
jsem tak jistý. 

Obytná zóna znesnadní až téměř vy-
loučí průjezd náměstím, a to se  pro-
jeví zhuštěním dopravy na Tyršově, 
Makovského i Školní ul. Auta projíž-
dějící náměstím se přesunou do hus-
tě obydleného sídliště se třemi škola-
mi, kulturním domem,  plánovaným 
bazénem a sportovní halou.

Argumentace, že diagonála ztratila 
vybudováním silnice č. 19 význam, je 
polopravda. Průjezd   náměstím slou-
ží jako nejkratší spojnice celému Bet-
lému, sídlišti pod zastávkou, nemoc-

nici a Medinu jako nejkratší spojnice 
na poštu, do Penny Marketu, ZZN, 
stavebnin, sběrného dvora TS, Spor-
tenu a  dalších míst.

To není tranzit cizích aut naším ná-
městím, to slouží našim lidem, proto-
že bohužel mimo Tyršovu a již dnes 
dopravně problematickou Veslař-
skou ulici město další propojení SV–
JZ nemá. Myslet si, že se auta z Masa-
rykovy nasměrují na „kruhák “a zpět 
na Palackého a Žďárskou, není příliš 
reálné.

Ještě ocituji  Ing. arch. V. Charvá-
ta, tvůrce územního plánu Nového 
Města, a některé jeho výhrady k pro-
jektu náměstí.: „Společenský prostor 
(západní sektor) je příliš veliký a není 
ničím „zabydlen“, nejsou zde podněty 
ani prostředí vhodné pro pobyt (v lé-
tě horko, v zimě zima). Pouze zdů-
razňuje monumentalitu náměstí. Ten-
to prostor zůstane podle mého názoru 
prázdný, protože není důvod jej na-
vštívit. Doporučujeme i nadále vychá-
zet na náměstí z diagonály, která vnáší 
do prostoru náměstí vzruch (na roz-
díl od statického prostoru předložené 
dlažby uprostřed). Diagonála nepotře-
buje pro obsluhu čtyři  komunikační 
proudy, ale pouze dva. Trojúhelníkové 
prostory jsou menší a zvládnutelnější 
v rámci náměstí (odpočinkové prosto-
ry). Myslíme si, že názor, že na rynku  
nemají být stromy, je zbytečně puris-
tický a překonaný.“

Co je lepší? Udělat z náměstí obyt-
nou zónu a na sídlišti, kde by obytná 
zóna měla opodstatnění, zvýšit pro-
voz na komunikaci?

Obytné zóny se vytvářejí s cílem 
zklidnění dopravy v hustě obyd-
lené lokalitě. Jsou bez dopravních 
značek a umožňují  chodcům neo-
mezené využívání vozovky a dětem 
hry na vozovce. Vozidlům nesmí 
být znemožněn průjezd. Myslím si, 
že toto není ten nejvhodnější režim 

dopravy pro naše náměstí.
Zatím není dokument, který by to 

řešil v širších souvislostech. Dopravní 
generel města se teprve zpracovává, 
výsledek koncem roku uvidíme. Měl 
by dát na moji otázku odpověď. Pro-
jekt už řeší vytlačení průjezdu náměs-
tím. Myslím si, že bychom to mohli 
dělat opačně.

Vždyť ani z projednání v komisích 
ani z předběžných vyjádření památ-
kářů a dendrologa nevyplývá přílišné 
nadšení pro projektované zásahy do 
náměstí a parku. V městské radě však 
první fáze projektu dostala poměrem 
4:3 zelenou.

Jsem přesvědčen, že obnova ná-
městí by se dala uskutečnit i bez 
rušení diagonály, kácení borovic, 
překládání silnice blíž k zámku, zby-
tečně finančně nákladného stěhová-
ní pomníků  a vytváření úplně jiné-
ho charakteru parku.

Ať již bude výška získané dotace ja-
kákoli, zbytek bude hradit město z 
vlastních zdrojů. Dnes nemůže nikdo 
s určitostí říct, o jakou finanční část-
ku se bude jednat, když s dokonče-
ním projektu se počítá až po více le-
tech. Uvědomme si, že co my dnes 
odstartujeme, to někdo jednou musí 
dokončit.

Kdyby borovice (které, bude- li pro-
jekt schválen, budou vykáceny, i když 
až po uplynutí 10 let po výsadbě, aby 
město nemuselo vrátit dotaci získa-
nou při jejich obnově) mohly zůstat, 
náměstí by mohlo mít konečnou po-
dobu mnohem dřív.

Ale to už by vlastně nebyl projekt 
představený veřejnosti, ale dnešní ná-
městí po opravě sítí, dláždění, úpra-
vě chodníků, osvětlení, s borovicemi 
a bez obvodových lísek, pro které by 
zde už nebylo místo. 

Škoda, že veřejnosti  i zastupitelům  
nebyly v počátku představeny dvě 
odlišné koncepce řešení, které mohly 

být  předmětem širší diskuze. Namís-
to toho byl předložen hotový  model, 
kde už půjde pouze o drobné úpravy 
na základě vyjádření dotčených or-
gánů. Veřejnost byla postavena před 
hotovou věc.

My, kteří nesouhlasíme, nechceme 
náměstí úplně změnit.  Nechceme vy-
kácet celý park a mít v obvodové ale-
ji lip holý pískový střed s kašnou. Ne-
chceme rušit diagonálu a  překládat 
silnici blíž k zámku, nechceme stěho-
vat Pohřeb v Karpatech ani Masary-
ka. Chceme jen navázat  na všechno, 
co se osvědčilo.

Chceme renovaci náměstí i parku 
v pravém smyslu tohoto slova - opra-
va, obnovení, uvedení do původní-
ho stavu. Chceme zachovat borovi-
ce, vše předláždit včetně diagonály, 
obnovit historický mobiliář, otevřít 
prostor kolem Pomníku padlým 
včetně nasvícení,  jak byl při insta-
laci v r. 1932. Četné negativní reakce 
veřejnosti k předloženému projektu  
a početná petice za zachování  parku 
(nejpočetnější petice od r. 1990) mě v 
mém názoru utvrzují.

Naše město se mění a mění se 
k lepšímu. Kdo vidět chce, tak vidí. 
Opravy komunikací, nové chodníky, 
připravované cyklostezky a odbahně-
ní dalšího rybníka. Pokračují rekon-
strukce škol, kulturního domu a dal-
ší akce. Nová parkoviště reagují na 
zvyšující se počet aut ve městě. To se 
často neobejde bez zásahů do zeleně, 
jsem přesvědčen, že velice citlivých.

Ale náměstí je srdce města. Je to 
tradice, historie.  Zde bychom měli 
být se změnami velice uvážliví.

Věřím, že my všichni, kteří, až při-
jde čas, budeme v zastupitelstvu  roz-
hodovat, zda dáme zelenou připravo-
vanému nebo nějak přepracovanému 
projektu, to vše  budeme mít na pa-
měti.               Mgr. Otakar Německý,

                   člen Rady města za ODS
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Křížovou cestu ve Slavkovicích požehná brněnský biskup Vojtěch Cikrle

V minulém čísle Novoměstska jsme přinesli první informaci o pláno-
vaném žehnání křížové cesty ve Slavkovicích, u poutního kostela Boží-
ho milosrdenství a sv. Faustyny, a také zejména technické informace o 
čtrnácti kovových reliéfech uměleckého kováře Pavla Tasovského před-
stavujících jednotlivá zastavení Krista na jeho poslední cestě z domu 
Pilátova až na horu Kalvárii.

Pro toto vydání přebíráme větší část textu a rozhovoru redaktorky in-
ternetového magazínu Žďárské vrchy Heleny Zelené Křížové s palloti-
nem Jozefem Grubou SAC.

„V této obci nebyla nikdy žádná 
kaplička ani kostel, i když v okol-
ních vesnicích církevní stavby byly. 
Když sem náš předchůdce otec Pa-
vel Habrovec v roce 2000 přišel, tak 
si moc přál, aby zde vznikla kap-
le nebo kostel,“ říká pallotin Jozef 
Gruba SAC, farář Jamské farnos-
ti, pod níž Slavkovice spadají. Pa-
vel Habrovec zde působil osm let a 
záměr, který si v době svého nástu-
pu předsevzal, splnil beze zbytku. 
Kostel je zasvěcen Božímu milosr-
denství a sv. Faustyně jako první a 
zatím jediný v České republice. 

Pokračovatelem jeho díla se stala 
Společnost katolického apoštolátu 
- pallotini, která farnost převzala 
1. ledna letošního roku. Následníci 
kráčí ve šlépějích svého předchůd-
ce. V letošním roce byla na svahu 
za kostelem dokončena nová kří-
žová cesta. Jejím autorem je umě-
lecký kovář Pavel Tasovský, který 
pro výrobu jednotlivých zastave-
ní zvolil kámen a kov. Zcela ne-
tradičně tady naleznete kromě čtr-
nácti zastavení ještě jedno navíc. 
„Jako patnácté zastavení jsme vy-
tyčili prostor pro vzkříšení Ježíše 
Krista a to proto, že Ježíšovo utr-
pení nekončí na kříži, ale na slav-
nostním vzkříšení, na vítězství. 
Náš Pán vstal z mrtvých a kraluje 
mezi námi jako náš vítěz,“ říká Jo-
zef Gruba SAC.

Má každý kostel svou křížovou 
cestu?

„Je pravda, že skoro každý kostel 
stejně jako každá kaple má vnitřní 
křížovou cestu. Člověk by měl po 

celý pozemský život o událostech 
spojených s křížovou cestou a ve-
doucích ke spáse neustále rozjímat, 
kontemplovat. My máme křížovou 
cestu i venkovní. Není to zase ně-
jaká zvláštnost. Svým způsobem 
bych řekl, že navazuje i na titul 
kostela. Přece nekonečné Boží mi-
losrdenství má svůj pramen v kří-
ži, ono z něj vychází. Z kříže, který 
jak říká Písmo „je stromem živo-
ta“. Chtěli jsme, aby celý areál, ne-
jen kostel, byl duchovním místem, 
kde se člověk může zklidnit, může 
porozjímat a zastavit se. V kostele 
se člověk může modlit nebo se zú-
častnit bohoslužby. Tady pak bude 
moci pokračovat v modlitbě a roz-
jímat nad tím, co všechno pro nás 
Bůh udělal. Moc bychom si přá-
li, aby se nám podařilo zde vytvo-
řit takové podmínky a atmosféru, 
které budou lidem lépe pomáhat v 
tom, aby se učili správně chápat a 
pak rozdávat milosrdenství. Je to 
Kristová výzva i pro nás.“. 

Bylo už v počátcích výstavby to-

hoto kostela počítáno s venkovní 

křížovou cestou?
„Nakolik jsem četl o vzniku to-

hoto kostela, počítalo se s tím, že 
tu křížová cesta vznikne. A Bohu 
díky, máme ji tady. Zdejší kos-
tel je takovou perlou mezi okolní-
mi kostely. Nejen tím, že je nový a 
moderní, ale možná také tím, že je 
jedinečným duchovním místem, 
které sem přitahuje lidi ze všech 
koutů České republiky. A křížo-
vá cesta bude jejich dalším místem 
modlitby a rozjímání.“

Plánujete ještě nějaké další 

úpravy celého areálu?

„Jednotlivá zastavení jsou dokon-

čena, ale ještě stále celý areál zve-

lebujeme. Čeká nás ještě celková 

parková úprava, osázení svahu rost-

linami. Pořád také dle finančních 
prostředků vybavujeme kostel. “

Vy jste původem z Polska, jak 
se vám líbí na Vysočině?

„Vysočina má nejen pro mne, ale 
i pro mé spolubratry, kteří pochá-
zejí také z Polska, velké kouzlo. 
Hlavně co se týká přírodních krás. 
Moc se nám líbí a cítíme se tu ve-
lice dobře. Lidé jsou tu o něco jiní, 
ale to nám pomáhá k tomu, aby-
chom byli trochu opatrnější a více 
se jim snažili naslouchat. Taky se 
od nich hodně učíme. Jsou velmi 
vstřícní a obětaví. S takovou obě-
tavostí jsem se zatím na žádném 
svém bývalém působišti nesetkal.“ 

Je něco, po čem se vám stýská?
„Neřekl bych něco, ale spíš ně-

kdo. Trochu někdy po rodičích a 
po rodině, které jsem v poslední 
době nějak zanedbával. Ale jsem s 
nimi v kontaktu a často se ptají na 
mé nové působiště. Rád jim o tom 
vyprávím a posílám jim i fotogra-
fie. Určitě by se jim tu velmi líbilo. 
Je mi líto, že sem nemohou kvů-
li věku  přijet, a přece bych jím to 
místo rád ukázal.“

Vraťme se ale zpět k žehnání 
křížové cesty. Spoustu věřících 
určitě bude zajímat kdy a kde.

„Křížová cesta bude požehnána 
během druhé hlavní pouti, která 
se uskuteční 4. října za účasti br-
něnského biskupa Vojtěcha Cikr-
leho. Začne to mší svatou v de-
set hodin, potom bude následovat 
slavnostní požehnání křížové ces-
ty. Odpoledne bude další program 
– první pobožnost křížové ces-
ty v tomto areálu. Všechny samo-
zřejmě srdečně zveme a moc se na 
každého poutníka těšíme.“

ptala se Helena Zelená Křížová

Na snímcích na této straně detai-
ly dvou zastavení, barevný snímek 
s několika zastaveními ve stráni za 
poutním kostelem je  na poslední 
straně.

Společnost katolického 
apoštolátu (Societas Apostola-
tus Catholici, SAC pallotini) 

je řeholní kongregací katolic-
ké církve, založená roku 1835 
římským knězem Vincentem 
Pallottim. V České republi-
ce působí pallotini oficiálně od 
roku 2002. V tomto roce přišli 
do České republiky na pozvání 
kardinála Miloslava Vlka kně-
ží z polské provincie pallotinů. 
Začali  působit ve Staré Bole-
slavi, kde pracovali na obnově 
poutního místa. Od roku 2009 
přenesli svou pastorační čin-
nost ze Staré Boleslavi do far-
nosti v Jamách.

(dle Wikipedie a dalších inter-
netových stránek)

MŠE SVATÁ 
KE SVATÉ FAUSTYNĚ 

S POŽEHNÁNÍM 
KŘÍŽOVÉ CESTY 

NEDĚLE 4. ŘÍJNA 2009 

PROGRAM: 
  9.00  příležitost ke svátosti smíření 
10.00  Mše svatá,  /požehnání kří-

žové cesty (slouží Mons. 
Vojtěch Cikrle, biskup br-
něnský) 

14.30  příležitost ke svátosti smí-
ření 

15.00  Adorace 
15.30  KŘÍŽOVÁ CESTA (poprvé 

v nově požehnaném areálu) 
16.30  Mše svatá. ke svaté Fausty-

ně (slouží otcové pallotini)
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Městská policie pomáhá chovatelům
s výcvikem psů

Městská policie Nové Město na Moravě pořádá pro všechny chovatele 
psů z Nového Města na Moravě a okolí dne 23. 9. 2009 v 17:00 hod. škole-
ní k výcviku a chovu psů  na cvičišti na ul. Vlachovická v Novém Městě na 
Moravě, nad podnikem Medin. 

Další termín bude stanoven až dle účasti na místě v den konání výcviku.

V rámci týdne sociálních služeb, které vyhlásilo MPSV, se Centrum pro 
zdravotně postižené ve Žďáře nad Sázavou připojuje, a to prezentací so-

ciálního poradenství a půjčovny kompenzačních pomůcek.

Zveme Vás na Den otevřených dveří, 
který se uskuteční  7. října od 9.00 do 17.00hod.

CZP najdete v budově Hasičské vzájemné pojišťovny, Komenského 1, 
Žďár n.S. Naše kancelář sídlí v 6.patře. V budově jsou dva výtahy. Vstup 
do budovy je přístupný pro vozíčkáře. 
Posláním Centra  je prostřednictvím poskytovaných služeb zvyšovat in-
formovanost osob se zdravotním postižením, podporovat jejich nezávis-
lost a samostatnost a napomáhat jim ke zvýšení či udržení kvality života. 
Poskytované služby:
Základní a odborné sociální poradenství - informace o příspěvcích a 
dávkách státní sociální podpory pro osoby se zdravotním postižením .
Pomoc při výběru vhodné kompenzační pomůcky a informace o postu-
pu k jejímu získání.
Informace o slevách pro osoby se zdravotním postižením – např. slevy 
na telefon, plyn, pojištění…
Individuální pomoc-poskytování individuálních rad,  pomoc při sepi-
sování různých písemností (odvolání, žádosti o příspěvky nejrůznějšího 
charakteru), vyjednávání v zájmu klienta.  
Terénní a kontaktní práce –předcházení krizí a zhoršení kvality života 
zejména u osamělých zdrav. postižených osob v místě jejich bydliště, po-
případě v místě poskytovaných služeb. 
Poskytování informací o dalších neziskových organizacích
Půjčovna časopisů a publikací  (Vozíčkář, Vozka, Gong, Roska…)
Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek

Hospicové hnutí Vysočina dává i dostává...
Na jaře letošního roku měli přá-

telé hudby a občanského sdružení 
Hospicové hnutí Vysočina (HHV) 
možnost setkat se při dvou bene-
fičních koncertech. V novoměst-
ském evangelickém kostele nejpr-
ve  zněl zpěv sólisty Jakuba Pustiny 
a pěveckého sboru místního gym-
názia,  při druhém z koncertů pak 
patřil sál kulturního domu odpo-
lednímu vystoupení smíšeného 

pěveckého sboru ze Spojených stá-
tů amerických. Výtěžek obou kon-
certů, z nichž první byl podpořen 
prostřednictvím Nadačního fon-
du Dien, představuje 49 tisíc ko-
run. Chceme za podporu podě-
kovat všem dárcům, bez ohledu 
na výši jejich individuálních pří-
spěvků. Vážíme si ochoty pomo-
ci dobré věci a víme, že není sa-
mozřejmá. Jak se veřejnost mohla 

při koncertech dozvědět, výtěžek 
je určen na zakoupení automo-
bilu, který HHV nutně potřebuje 
ke své práci v rodinách, v léčebně 
dlouhodobě nemocných či v do-
movech důchodců. Shromážděná 
částka je v současné době uložena 
ve fondu HHV, který je k pořízení 
automobilu vytvořen, bohužel se 
zatím nepodařilo získat pro tento 
účel další potřebné zdroje. Chce-
me vás ujistit, že finance využije-
me tak, jak jsme zamýšleli, jen to 
nebude hned.

Přestože  automobil nebylo mož-
né v současné době pořídit, můžete 
vidět pracovníky HHV v „novém“ 
voze Peugeot 307 (na fotografii). Je 
to možné díky vstřícnosti a pod-
poře a.s. MEDIN, která ho bezplat-
ně na dobu jednoho roku zapůjči-
la. Automobil je zapůjčen výlučně 
k realizování programu Středis-
ka hospicové péče v Novém Městě 
na Moravě -  k přepravě dobrovol-
níků, k zajištění domácí péče (tu 
HHV poskytuje v okruhu 25 km 
kolem Nového Města na Moravě) 
a k dalším provozním úkonům, 
ke kterým je přeprava autem nut-
ná. Chceme firmě MEDIN touto 
cestou poděkovat za významnou 
a velmi praktickou pomoc!  

HHV působí na Novoměstsku 
(a poslední rok i na Jihlavsku) jako 
občanské sdružení, poskytující tzv. 

paliativní péči, tedy pomoc lidem, 
kteří se díky těžké nemoci či stáří 
ocitli v závěrečné fázi svého života. 
Posláním sdružení je tedy přede-
vším doprovázení umírajících a ta-
ké pozůstalých. Od začátku červen-
ce vede Hospicové hnutí Vysočina 
jako nový ředitel Ing. Petr Havlí-
ček. Změna „hlavy“ je vždy do jisté 
míry výzvou, a to pro všechny zú-
častněné. Ve sdružení je na co na-
vazovat, proto budou pokračovat 
a dále se rozvíjet všechny již zave-
dené programy. Je také co zlepšo-
vat, měnící se okolnosti a rozvíjející 
se síť sociálních služeb vedou i ne-
ziskové organizace k nutné míře 
profesionalizace.  Služby HHV, za-
ložené na profesionálním a zároveň 
osobním přístupu, vyžadují značné 
osobní nasazení. HHV disponuje 
týmem motivovaných zaměstnan-
ců, jako nestátní nezisková organi-
zace však pro svou práci potřebu-
je také dobrovolníky a členy, kteří 
mohou různými způsoby a v růz-
ném rozsahu pomoci. Máte-li chuť 
HHV jakkoli osobně podpořit, bu-
deme rádi! Kancelář HHV najdete 
na adrese Žďárská 610 (budova pod 
nemocnicí, 1. poschodí nad lékár-
nou), telefon 566 615 198, e-mail: 
info@hhv.cz, internetové stránky 
http://hhv.nmnm.cz.

Ruth Šormová, 
členka předsednictva HHV

Moštování začíná
Tři roky a za provozu  renovovali 

novoměstští zahrádkáři svazovou 
moštárnu pod nemocnicí. Letos už 
jsou s výsledkem spokojeni. Vše 
svítí novotou, na strojích se lesk-
nou nové nátěry potravinářskými 
barvami. Dílo korunují  pásy  vese-
lých červených jablíček na stěnách.  
Jen těch skutečných jablíček se 

zrovna letos neurodilo mnoho…  
Přesto se už první moštovací sobo-
tu zájemci o moštování nebo jen 
drcení jablek objevili. Kdo si přeje 
jablka jen podrtit na domácí kalvá-
dos, zaplatí 2 Kč za kilogram drti, 
za vylisovaný mošt zaplatí 3,50 Kč 
za litr. Na snímku Jiří Beyer při ob-
sluze lisu.                       EJ
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Dětský den ve Slavkovicích
Tradiční rozloučení s prázdninami 

proběhlo v sobotu 29. srpna na hřiš-
ti  ve Slavkovicích  pátým dětským 
dnem SDH. Po vydatném dopoled-
ním dešti, který ne a ne přestat, se 
pořadatelé těsně před polednem 
rozhodli, že akce přece jen proběh-
ne. Za zvýšeného úsilí se přes po-
ledne podařilo areál připravit a plá-
novaný začátek ve 13.30 h dodržet. 
Za chladného, ale už suchého odpo-
ledne měřilo svoje síly a dovednos-

ti  70 přihlášených dětí od 1 do 15 
let. V 11 disciplínách: běh, házení 
šipek, chůze na chůdách, střelba ze 
vzduchovky, skok do dálky, pozná-
vání předmětů, provázkové bludiště, 
lovení hraček z vody, stříkání ruční 
džberovou stříkačkou na cíl, stří-
kání pomocí čerpadla na cíl a jízda 
zručnosti na kole, byly děti hodno-
ceny v sedmi kategoriích podle věku. 
Po splnění úkolů byly vyhlášeny vý-
sledky, kdy pro první tři místa v kaž-

dé kategorii byly  připraveny věc-
né ceny. Všichni ostatní, kteří se na 
bednu nedostali, byli odměněni ale-
spoň symbolicky za účast.

Pro zpestření odpoledne proběh-
la ukázka výcviku služebních pejsků, 
kterou soutěžícím i divákům před-
vedli pánové od policie ČR ze Žďáru  
nad Sázavou. S prezentací historic-
kých motocyklů se předvedli veterá-
nisté z Nového Města a okolí. 

Po těchto ukázkách velitel SDH 
vyhlásil soutěž dospělých v hašení 
ruční historickou stříkačkou na čas. 
Přihlásilo se sedm tříčlenných druž-
stev z řad dospělých. Soutěžení pro-
bíhalo na malém hřišti i nadále, a to 
tradičním fotbálkem svobodní ver-
sus ženatí.

Děti i dospělí, kterým se akce moc 
líbila, poseděli při dobrém občerst-
vení do pozdního večera a už se těší 
na další ročník.

Výbor SDH děkuje všem svým se-
strám a bratrům, kteří se na přípravě 
a průběhu dne aktivně podíleli, měs-
tu Nové Město na Moravě za finanč-
ní příspěvek a TJ Slavkovice za pro-
půjčení areálu.                 Josef Košík   

Další snímek z této akce  na posled-
ní straně.

Klubíčko se loučilo s létem v N. Městě i v Olešné
• Ohlédnutí za létem v Klubíčku

Novinkou letošního léta v Klu-
bíčku byly příměstské tábory, které 
probíhaly po celou dobu  prázdnin. 
Pro děti jsme nabízeli různorodé 
aktivity od rukodělných činností 
až po výlety do přírody. Připravili 
jsme pro ně týdny pohádkové, ves-
mírné, keramické, indiánské a také 
všeobecné. V pohádkovém týd-

nu si děti batikovaly pestrobarevná 
trička, pekly slané i sladké dobroty, 
hrály pohybové hry v přírodě. V ke-
ramickém týdnu si vyzkoušely pro-
storové tvoření výrobou lampiček 
a prstových zvířátek, provázkovou 
technikou tvořily stojánky na tuž-
ky a reliéf inspirovaný otisky pří-
rodnin, točily keramické nádoby na 
kruhu. Dětem, které přišly, děkuje-
me za účast a těšíme se na ně za rok 
nashledanou.
• Loučení s létem v Olešné

Dne 29. srpna, v sobotu,  v so-
botu , proběhla na zahradě naší 
táborové základny v Olešné akce 
pro děti „Ahoj prázdniny“. Všem 
zúčastněným jsme nabídli tvoře-
ní v dílničkách pod stanem. Děti 
si mohly barvami vyzdobit zcela 
nově připravené keramické figur-
ky a vyzkoušet tvoření s krepovým 
papírem. Nadšeny pak byly spo-
lu s rodiči z vystoupení kouzelníka 
v jeho „Čarodějné škole“. Každý si 
mohl opéct špekáček nebo ochut-
nat grilované kuřecí maso a pak si 
u táboráku společně s naším no-
vým táborovým hudebním Triem 
i zazpívat. Konec akce  vyvrcholila 
ohňostrojem u rybníka, z kterého 
měli všichni velkou radost. 

   DDM Klubíčko
Na snímku vlevo – z činnosti pří-

městských  táborů, barevné sním-
ky z Loučení s létem v Olešné na po-
slední straně.

nu si děti vyzkoušely tvoření lou-
tek inspirované postavami z večer-
níčků, hledání pokladu, mozaiku ze 
střípků. Nechybělo ani vaření plné 
fantazie pro mlsné jazýčky.V indi-
ánském týdnu se děti seznámily se 
zvyky a životem indiánů, vyrobily si 
čelenku, lapač snů, vypravily se na 
výlet za poznáním do okolí Žďáru 
nad Sázavou. Ve všeobecném týd-

Zajímavosti
a informace

z I. ZŠ

•  Zdravá škola
Na sklonku loňského školní-

ho roku se naše škola zapsala 
do sítě Zdravých škol. Zapoje-
ní se do programu ŠPZ (školy 
podporující zdraví) předchá-
zelo předložení vlastního pro-
jektu „Zdraví je naše bohat-
ství“, který naše škola úspěšně 
obhájila 10. června 2009 v Pra-
ze. 

Zdravá škola se opírá o tři zá-
kladní pilíře. Těmito pilíři jsou 
pohoda prostředí, zdravé učení 
a otevřené partnerství.

Výchově ke zdraví a zdravé-
mu životnímu stylu naše škola 
věnuje značnou pozornost. Re-
alizujeme mnoho akcí zaměře-
ných na tuto tematiku a účast-
níme se soutěží, v nichž žáci 
ověřují své znalosti a doved-
nosti. V minulých letech jsme 
dosáhli značných úspěchů v 
soutěžích Mladý zdravotník, 
Mladý zahrádkář, Svět okolo 
nás, Paragraf 11/55 apod.

Nové Město na Moravě se 
stalo Zdravým městem v roce 
2001. 1. ZŠ koresponduje s 
myšlenkou zdravého města a 
stává se Zdravou školou o osm 
let později.

•  Školní zahrada
 &
 učebna v přírodě

Zvídaví kolemjdoucí si jistě 
všimli změn na naší školní za-
hradě. Během prázdnin bylo 
zbudováno jezírko, doplněné 
o vodní rostliny se samočisti-
cí schopností a v průběhu pří-
pravného týdne byly umístěny 
dřevěné panely. 

V rámci zapojení naší školy 
do sítě Zdravých škol a zaměře-
ní na environmentální výcho-
vu budujeme na školní zahradě 
naučnou stezku. Naučná stez-
ka bude představovat jednotlivé 
ekosystémy (les, jezírko, půda - 
kompost, hřbitov odpadků atd.) 
doplněné o informační tabule s 
odbornými informacemi o jed-
notlivých stanovištích, o práce 
dětí apod.

Školní zahrada tak bude slou-
žit jako učebna v přírodě, která 
bude využívána žáky naší ško-
ly k výuce, k výchovným aktivi-
tám a relaxaci. 

Mgr. Martina Janíčková.
učitelka 1. ZŠ
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Maracaibo 2009 – Aneb déšť nás nezastavil
Ahoj táborníci!

V první řadě bych chtěla poděko-

vat všem, kteří se podíleli na chodu 

a organizování letošního tábora, po-

čínaje všemi vedoucími a instrukto-

ry, kuchyni, zdravotnici, zásobova-

či a konče neúnavnými dětmi. Dále 

mé poděkování patří městu No-

vému Městu na Moravě za finanč-

ní podporu. Patří Vám za to obrov-

ské díky, protože bez vás by se tábor 

zkrátka neobešel a neuskutečnil! 

Ale začnu popořadě. Letos nám 

chod tábora  zkomplikovalo poča-

sí. Po úmorné námaze postavit tá-

bor na louce mezi obcemi Bobrová 

a Olešínky, nám radost zhatila vel-

ká voda. Valila se přímo skrz tábor 

a brala všechno, co jí do cesty přišlo. 

Vody bylo po kolena. Naštěstí jsme 

vše zachránili, louka vyschla a tábor 

mohl  začít. 

Letošní tábor se nesl v atmosfé-

ře námořnictva a putování lodí po 

ostrovech. Čili při hrách se dba-

lo na postřeh, předvídavost, přes-

nost, chytrost a také samozřejmě 

na fyzickou zdatnost našich malých 

i velkých svěřenců. Letos jsme měli  

smůlu v tom, že nám  plánované hry 

kazilo počasí, ale vždy jsme se sna-

žili využít alespoň suché chvilky bez 

deště k hrám a soutěžím. Zde bych 

chtěla pro příští rok vyslovit apel na 

rodiče, aby svým dětem přibalili ješ-

tě od každého kusu oblečení mini-

málně jeden navíc (ponožky, teplá-

ky, trička a hlavně holínky). Zároveň 

chci ale poděkovat těm, kteří již to 

letos učinili. 

Letos byly děti rozděleny do 6 od-
dílů po 12-14 dětech. U každého od-
dílu byl jeden vedoucí a k ruce měl 
jednoho či dva instruktory. Každý 
oddíl si zvolil název a ten používal 
po celou dobu tábora.  

Když už se počasí umoudřilo, vy-
užili jsme ho, abychom si zasoutě-
žili v tradiční i netradiční olympi-
ádě. Letošní disciplíny netradiční 
olympiády byly opravdu originál-
ní. Kdo neviděl, neuvěří. K olympiá-
dám patřilo samozřejmě tradiční za-
hájení a poté následovalo zápolení 
mezi jednotlivými soutěžícími stej-
ných generací. Všechny děti byly na-
konec odměněny diplomem, časo-
pisem a DVD s pohádkou. Vyhrát 
mohl ale samozřejmě jenom jeden. 
Mezi další hry jsme zařadili i celotá-
borové hry, noční hru a dílčí oddílo-
vé hry, které byly v režii jednotlivých 
vedoucích.   

V druhé polovině tábora přijal 
naše pozvání kouzelník. Vtáhnul nás 
do světa magie, čar a kouzel. Ukázal 
nám takové kouzelnické triky, kdy 
nad nimi zůstával rozum stát. 

Ve čtvrtek druhého týdne tábora, 
jsme zavítali na přátelskou návště-
vu do Podolí k našim kamarádům 
z Gohiralu. Jejich přivítání bylo na-
prosto excelentní a disciplíny, ve kte-
rých jsme soutěžili, jakbysmet. Jsem 
ráda, že Maracaibo a Gohiral se ne-
ustále předhánějí,  kdo je lepší, a že si 
tak zdravě konkurují.  

Obrovským zpestřením pro děti 
byly dva táboráky, které neodmysli-

telně patří k táborovému životu. Za 
zvuku praskání ohně jsme zpívali 
písně, včetně hymny Maracaiba. Již 
se stalo tradicí, že k  táboráku si kaž-
dý oddíl musí připravit scénku, včet-
ně vedoucích. Tímto byla samozřej-
mě posunuta večerka i budíček. 

Jak dny rychlostí plynuly dopředu, 
tak musel následovat boj o poklad. 
Děti hledaly poklad za pomoci indi-
cií, vytyčené trasy, plnění logických 
i nelogických úkolů. V samotném 
závěru hledání je čekal obrovský py-
tel s překvapením v podobě sladkostí 
a různých upomínkových předmětů. 

Samostatnou zmínku si zaslou-
ží  táborová kuchyně. Byla jako vždy 
skvělá. V režii šéfkuchaře Rudy si 
ostatní členové počínali velmi dob-
ře. Vařili chutně, zdravě a výborně. 

Co říci závěrem? Jedině to, že až na 
nepřízeň počasí byl letošní tábor vy-
dařenější než ten loňský. Víte, naší nej-
větší a nejlepší zpětnou vazbou jsou 
spokojené děti, které se k nám každo-
ročně vrací, a rodiče, kteří vidí své dít-
ko na táboře šťastné a spokojené.  

Ještě jednou musím poděkovat 
všem členům o. s. Maracaibo,  že 
zkrátka jsou a svou činností přispí-
vají ku prospěchu věci. Děcka, pat-
ří Vám můj obrovský dík! 

za sdružení Maracaibo
Martina Skalníková

Srdečně přijměte pozvání na 
promítání fotografií z tábora. Více 
informací naleznete na našich we-
bových stránkách: 
www.maracaibo.unas.cz  

Vzpomínky sedmdesátníka
S přibývajícími léty se člověku 

vrací vzpomínky na  mládí. Příš-
tí rok tomu bude 70 let, co jsem v 
Novém Městě spatřil světlo svě-
ta. Přestože se skoro již 50 let tou-
lám po českých krajích, velmi rád se 
vracím na Vysočinu, kde mám sest-
ru, známé a přátele. Za tuto dobu se 
v Novém Městě toho mnoho změ-
nilo. Já chci vzpomenout na Nové 
Město mého mládí.

Mladým „Novoměšťákům“ asi 
mnoho neříkají názvy: Korsika – 
nyní Veslařská ulice, Šanghaj – nyní 
Výhledy, Hušmorek – Malá ulič-
ka, Zasranec – nyní Jánská, Žďáro-
vina – nyní Žďárská ulice, Vejpus-
tek a další.

Korsika – zde jsou moje první 
vzpomínky na osvobození N. Měs-
ta v r. 1945. Jako pětiletý jsem se 
s tátou plížil úvozem na Žďárovi-
nu  podívat se na odsun německých 
zajatců pod nemocnicí, abychom se 
zde pak ukryli před náletem hloub-
kařů. Vzpomínám na to, jak rus-
ký voják házel granáty do rybníka 
Klečkovec a pak tam skákal a vy-
tahoval ryby. U nás doma byl uby-

tován  ruský kapitán, který, když si 
chtěl zakouřit, tak se zeptal. Mám 
krásné vzpomínky na starší kama-
rády – Mirka Lamplota, Miloše, Pe-
píka, Karla a Standu Markovy, na 
Josku Hermana  a na lumpárny, 
které jsme jako kluci prováděli. Zde 
na Korsice rovněž bydlel pan uči-
tel Srnský – námi nazývaný Sýkula, 
který mně pak ve škole ve třídě „na-
šeptával“ do ucha, co chtěl říci, a já 
to reprodukoval nahlas do třídy.

Pak jsme se přestěhovali do uči-
telských bytů. Zde vzpomínám na 
sportovní hřiště a na prof. Jirku 
Beranovského a jeho treninky na 
umělé hmotě – snad to bylo první u 
nás, na starou sokolovnu, před kte-
rou býval start lyžařských závodů. 
Vzpomínám  na  tři pěkné volejba-
lové kurty, na kterých jsme hrávali 
volejbal, a na hřiště u gymplu, kde 
se hrával fotbal. Zůstal jen stadion, 
v současnosti konečně vybudovaný 
a provozuschopný. 

V 60. letech minulého stole-
tí, když zemřel můj děda, jsme se 
přestěhovali k babičce na Malou 
uličku – Hušmorek. Z původních 

malých domků zbyly jen některé, 
také teď upravené v části od měs-
ta. V části u hřbitova, tam byly do-
mečky Černých, Zahradníků, Ple-
vů (bratr spisovatele Plevy).  Dále 
zde byl domek, ve kterém bydleli 
Svatoňovi, později kluci Králíčkovi 
a vedle pak Honza Lorenc, které-
mu říkali Horymír, se svým Šemí-
kem.  Nyní je to zbourané. Z cha-
lupy, kde bydleli Stejskalovi, je nyní 
hospoda. Naproti nám byla „věčná 
stavitelka“ paní Sochorová se svý-
mi dcerami, dole pak Synkovi, ho-
lič Frantík Lorenců, Kroutilovi. 
Jediná  původní chaloupka, kte-
rá z té krásné a romantické Malé 
uličky zbyla, je Sáblíkova. Ostat-
ní jsou zbourané.  Proti této cha-
loupce byla krásná tůňka, tekoucí 
vodovod a lavička. Směrem k ná-
draží to byly louky, na nádraží se 
chodilo pěšinkou. Nyní je zde síd-
liště a bytovky. Směrem k viaduk-
tu stávala Cíchova chalupa, kolem 
které se chodilo koupat do Cihel-
ňáka, byl zde krásný pískový vstup 
do vody, čisté vody bez splašků 
a kachen. Na druhé straně rybní-

ka u Ptáčků – tam byla  pěkná dře-
věná plovárna. A kopec Brožkáč za 
viaduktem – žádná výstavba, na ly-
žích se vyjelo na kopec, dolů pak 
sjelo až k Černému rybníku, zpát-
ky pak se podjelo pod viaduktem 
až k Cíchově chalupě.

Také v městské části samozřejmě 
došlo k velkým změnám. Na No-
vých domech jsem chodil k Zezulá-
kům pro chleba a rohlíky, do Tabá-
ku pana Jinka se chodilo pro noviny 
a cigarety, vedle bylo řeznictví pana 
Štůly a krásný hotel Německý. Celá 
tato ulice byla zbouraná a podél sil-
nice jsou postaveny sídlištní domy. 
Mnoho se toho změnilo – místo 
mlékárny, které šéfoval pan Kaláb, 
který byl také „ředitel“ kina, je teď 
obchodní dům Penny, místo lihova-
ru na Brněnské ulici je Billa a mohl 
bych vypisovat další a další změny, 
které se za tu dobu udály.

Možná se v Novém Městě najde 
také ještě  dříve narozený pamět-
ník, který svými vzpomínkami při-
pomene těm mladším, jaké bylo to 
Nové Město dříve.

 Milan Ševela
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Pět medailí z Mistrovství republiky
dovezli 29. srpna tři novoměst-

ští  střelci. V disciplině LM 60 ran 
vybojoval zlatou medaili a tím titul 
Mistra republiky Petr Kaman za 
vynikající nástřel  593 bodů, když 
v páté položce 10 ran dosáhl ab-
solutních 100 bodů. Jiří Materna s 
nástřelem 578 bodů obsadil desá-
té  místo, když v posledních dvou 
položkách se mu nedařilo. V kate-
gorii dorostu SM 60 ran Lukášo-
vi Řádkovi uteklo první místo jed-
ním bodem, proto obdržel „jen“ 

stříbrnou medaili  za nástřel 581 
bodů.

V disciplině LM 3x20 ran se da-
řilo Petru Kamanovi , který výsled-
kem 571 bodů získal druhý titul 
Mistra republiky a tím i zlatou me-
daili. Druhý a tedy stříbrný byl Jiří 
Materna s nástřelem 569 bodů.

V kategorii dorostu Lukáš Řádek  
v osobním rekordu nástřelem 549 
bodů získal brozovou medaili.

Děkujeme našim střelcům za 
úspěšnou reprezentaci  našeho  

klubu  a tím i Nového Města na 
Moravě.

Lukáš Řádek se 23. a 24. srpna 
zúčastnil 3. kola ČPTM v Brně, 
kde se mu nedařilo tolik jako v 
druhém kole. VSM 60 ran nastřílel 
pouze 571 bodů a umístil se na 20. 
místě. Ve VzPu 40 ran nastřílel 364 
bodů a umístil se na 21. místě.  Jen 
v neděli ve SM 3x20 ran si zlepšil 
náladu, když se mu povedlo zlepšit 
osobní rekord nástřelem 540 bodů 
a obsadil 4. místo.                      KM

Atleti z TJ Nové Město završili neskutečnou sezonu!
1x zlato, 3x stříbro a 3x bronz z MČR!
O víkendu 5. a 6. září se v Plzni 

konalo Mistrovství ČR v atletice na 
dráze kategorie do 22 let. Zástupci 
agilního oddílu TJ Nové Město si 
vedli opět nadmíru úspěšně a při-
vezli domů 7 cenných kovů. Nej-
cennější - zlatou a titul Mistra  ČR  
- má Petr Vitner ze závodu na 1500 
m, kde vynikajícím finišem vyhrál 
v čase 4:00,27. O tři stříbrné se po-
dělili – Lukáš Kourek z běhu na 

5 km, čas 15:03,18, Helena Tlus-
tá byla druhá na stejné trati v čase 
18:53,56 a vrhačka Jitka Kubelová 
(účastnice ME v Novém Sadu) za 
hod diskem a výkon 45,89. Stejný 
počet byl bronzových medailí. Ty 
mají – Marie Miličková na trati 5 
km - 19:05,27, Radka Janoušová ze 
závodu na 1500 m - 4:45,71 a Jit-
ka Kubelová ve vrhu koulí, výkon 
13,54. Atleti z TJ tak završili letoš-

ní medailovou sbírku z mistrovství 
ČR (hala, přespolní běh a dráha) 
na neskutečné číslo – 25!  Navíc si 
Kubelová, Tlustá, Miličková, Kou-
rek a Vitner zajistili reprezentační 
dres na mezistátní utkání do Ma-
ďarska. To se uskuteční 19. září 
v Szombathely. Úspěch našel ode-
zvu i ve vedení českého atletického 
svazu a na toto utkání byl do role 
reprezentačního trenéra nomino-
ván trenér Petr Hubáček mladší.

 ph

S Jiřím Žákem znovu o novoměstském biatlonu
Rozhovor  na téma biatlon a Nové Město na Moravě jsme s novoměst-

ským trenérem biatlonu Jiřím Žákem zahájili v minulém Novoměstsku.  
První část se více týkala biatlonu obecně, dnešní dokončení naznačuje, 
že spojení Nové Město a biatlon není jen střelnice a sportovní areál, ale 
že zde vyrůstají kvalitní mladí závodníci s velkými ambicemi.

Výborné biatlonové zázemí mu-
selo v N. Městě vyvolat mezi mlá-
deží velký zájem o tento sport. Mi-
chal Žák určitě není jediný nadějný 
závodník.

Michal Žák patří mezi mými svě-
řenci k nejstarším. A věk hraje u těch-
to chlapců velkou roli ve výsledcích. 
Proto je Michal tak často zmiňován. 
K jeho velmi nadějným vrstevníkům 
patří i Matěj Trávníček, Vojtěch Za-
hradník, Lukáš Dostál. Mezi žactvem 
jsou také biatlonoví adepti, o kterých 
v budoucnu uslyšíme. Zmíním Jaku-
ba Marshalla, Martina Žáka, Petra 
Holka, Matouše Slonka, Viktora Be-
neše. Všem mladším biatlonistům je 
Michal vzorem.

Jak se pozná střelecký talent? Jak 
se střelba trénuje? 

Určitě jsou typy, které mají pro 
střelbu talent vrozený.  Mít talent je 
super, ale ve sportu je důležitá kázeň 
a ochota na sobě neustále pracovat, 
neustále se sportovně rozvíjet. Pro 
střelbu je důležitá hlava. Po zaujetí 
správné střelecké polohy je důležitá 
koordinace dýchání, míření, spouš-
tění. A pak samozřejmě střílet, stří-
let pod dohledem trenéra, protože 
špatně provedená střelecká položka 
je kontraproduktivní. Jeden trénin-
kový náboj stojí okolo 2 Kč, cena zá-
vodního náboje je ještě (značně) vyš-

ší. Za jeden trénink vystřílí závodník 
v průměru 50 až 70 nábojů. A ti nej-
lepší trénují střelbu 4-5 krát týdně.

A fyzická příprava? 
Biatlonisté jezdí na biku, běhají, 

jezdí na kolečkových lyžích, posilu-
jí, dělají různé napodobivé cviky, v 
létě se věnují vodním sportům - pla-
vaní, jízdě na kajaku… Jako doplněk 
fyzické přípravy v letní přípravě tre-

nérsky preferuji horské běhy. Moji 
nejstarší svěřenci Michal Žák a Ma-
těj Trávníček patří v Česku v junior-
ské kategorii mezi elitu, letos má Mi-
chal našlápnuto k vítězství v Českém 
poháru, Matěj na stupně vítězů.

Sám jste býval aktivní závodník. 
Lyžař, triatlonista, běžec. Nestýská 
se vám po závodění?

Sám se ještě udržuji v kondici, 
hodně tréninků absolvuji se svý-
mi svěřenci, abych dle jejich aktu-
álního fyzického vyčerpání reagoval 
na skladbu tréninku. A když mám 
možnost, tak v létě stále závodím. 

V horských bězích při hromadných 
startech v Česku Michal mezi muži 
běhá okolo pátého místa, už často 
dobíhá těsně za mnou. Zřejmě mě 
brzy předběhne.  A jak se říká, když 
svěřenec porazí svého trenéra, tak 
trenér je dobrý trenér.

Jaké je vaše trenérské krédo? 
Dobrý trenér by měl v každém 

olympijském cyklu vychovat „ales-
poň“ jednoho olympijského repre-
zentanta. A toto chci naplňovat.

E. Jašková 
Ilustrační foto ze srpnového Mis-

trovství Evropy v letním biatlonu. 

JIŽ JE TO TU OPĚT!!!
CO? aerobik a step aerobik.

KDY? úterý a čtvrtky od 18 hod.
 od 8. září 

KDE? tělocvična gymnázia
S KÝM? s Vlastou Fialovou

Turistický pochod Vysočinou 

Jitřenka 2009
(10. jubilejní ročník)

třetí zářijová sobota 19. září
trasy 15, 25 a 35 kilometrů
start/cíl: Kulturní dům Vír 

sraz účastníků od 8 do 11 hod.
občerstvení bude zajištěno 

startovné dobrovolné

JÓGA
každé úterý  18,30 – 20 h.

tělocvična I. ZŠ
začínáme 22. září

Bruslení
Žďár n. S. zimní stadion

19. 9. sobota     15.30-17.00
20. 9. neděle     10.15-11.45
24. 9. čtvrtek     17.00-18.30
26. 9. sobota     15.30-17.00
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Stomatologická pohotovostní služba
Ošetření je poskytováno v době 9 – 12 hod.   
19. 9. MUDr. Bartoš, N. Veselí, 20. 9. MUDr. Žák, Poříčí 11, V. Meziří-
čí. 26. 9. MUDr. Jurková, Poříčí 11, V. Meziříčí, 27. 9. MUDr. Šejnohová, 
poliklinika ZR, 28. 9. MUDr. Prášková, D. Rožínka, 3. 10. MUDr. Chyt-
rá, Tyršova 855, NM 4. 10. MUDr. Přikrylová, poliklinika ZR. Aktuální 
změny je možno najít na internetových stránkách novoměstské nemocni-
ce (www.nnm.cz).

Hledáme tazatele pro výzkum veřejného mínění
Centrum pro výzkum veřejného mínění přijme nové pracovníky (od 18 

let) do tazatelské sítě s místem trvalého bydliště v kraji Vysočina v obcích 
s počtem obyvatel   pod 800 obyv., dále od 800 až do 80 000.

Výzkumy veřejného mínění provádí CVVM zhruba jednou za měsíc. 
Úkolem tazatele je uskutečňovat v místě svého bydliště rozhovory podle 
dotazníku s předepsaným počtem respondentů (asi 4 – 7 osob), kteří musí 
splňovat určité kvóty (pohlaví, věk, vzdělání). Několikrát do roka probíha-
jí výzkumy, kdy tazatelé hledají respondenty tzv. náhodnou procházkou, 
tzn. navštěvují každý třetí dům v určené ulici a podobně. 

Odměna za jeden rozhovor se pohybuje obvykle mezi 140 až 240 Kč 
hrubého podle délky dotazníku. 

Spolupráce probíhá na základě dohody o provedení práce, která je za-
sílána společně s každým výzkumem (nejedná se o zaměstnanecký po-
měr).
V případě zájmu nás kontaktujte na telefonním čísle +420  286 840 129 či 
e-mailu Marketa.Holeckova@soc.cas.cz.

Změny hýbou celým světem. Mění se vlády, móda, sportovní vý-

kony… a mění se i ODS v Novém Městě na Moravě. Nechceme být 

pouze stranou pro úzkou skupinu lidí. Jsme tu pro vás všechny, kte-

rým není lhostejná budoucnost našich dětí, pro vás všechny, kteří 

máte alespoň trošku pravicového myšlení. Čekáme na vás, na naše 

občany, kteří chcete posílit naši členskou základnu, ale i na vás, kte-

ří s námi chcete pouze komunikovat. Čekáme na každý názor, při-

pomínku, radu. Pokud chcete přijít mezi nás, nebo nám jen něco 

sdělit, neváhejte a napište nám na naši mailovou adresu: 

ods.novemesto@seznam.cz.

Nové vedení místní organizace ODS v Novém Městě na Moravě: 

předsedkyně Ing. Ilona Komínková, 1. místopředseda MVDr. Dan 

Sokolíček, 2. místopředseda Luděk Sečanský, členové rady Ing. Pa-

vel Král, Zdeněk Pelzer, Josef Doležal, pokladník Josef Hájek.

Modrá změna

Čištění peří párou 
Lůžkoviny Burdová

zakázkové šití 
prošívaných přikrývek 

a ušití soupravy deka polštář
-odečteme za každé vyčištěné 
párou a zpracované kg peří

40 Kč/kg jako šrotovné
 (mínus 200 Kč 

na jednu soupravu)
tel. 721 277 347

N. Město: Obuv Sláma, 
Komenského nám. 

po-pá 9-17, so 8-11)

Firma

Chovatelské potřeby
Ondřej Svoboda

Palackého náměstí 33
(u Pasáčka)

Nové Město na Moravě,
tel.: 566 618 126

• mražené vařené krmné maso  
26 – 42 Kč/kg

• COTECAN OPTIMA (granule 
pro psy) 20+4 kg grátis 800 Kč

• Mikeš 5 kg stelivo pro kočky         
45 Kč

• YAKO 10 kg (granule pro psy) 
240 Kč

• PUFFINS ADULT MAXI 15 kg 
1150 Kč

INZERCE

Podzimní bazárek  dětského oblečení a sport. potřeb 

 pondělí  21. 9. výběr zboží      8.00-17.00 hod
 úterý  22. 9. prodej zboží  8.00-17.00 hod
 středa  23. 9. prodej zboží  8.00-17.00 hod
 pátek  25. 9. výdej neprodaného zboží   8.00-16.00 hod

Více informací: MC Zvoneček (v DDM Klubíčko), www.zvonecek.estranky.
cz, sobotkova@klubicko.eu, 777 822 612 a  v minulém čísle Novoměstska.

• Pronajmu bezplatně zahradu 
v NM (Obora) od 15. 10. 2009. info: 
737 913 441
• Prodám Suzuki Swift sedan 1.6 
16V r. v.  93. Cena 8000 Kč. Při rych-
lém jednání sleva. tel. 733 514 313.
• Prodám lednici s mrazákem 
Whirpool ARC-2130, 2 roky stará. 
tel. 602 864 708
• Prodám byt  3+1 v NM, ul. Tyršo-
va. Byt je v OV a je po rekonstrukci. 
Cena 1 500 000 Kč. tel. 737 133 961
• Daruji sekretář, ždímačku, válen-
du, plyn. vařič + bomby, skříňku 
90x40x140, tel. 602 864 708
• Vyměním  městský byt 2+1 s bal-

konem v NM po rekonstrukci za 
garsonku nebo 1+1. tel. 732 356 880
• Pronajmu garáž v NM „U Mlýna“,  
650 Kč měsíčně. tel. 606 787 248.
• Prodej bytu 2+1 v OV, 3. p., NM, 
Mírová. Nová pl. okna, udržovaný, 
pěkný, slunný. Cena 940 tis. Kč, tel: 
725 718 969. Při rychlém jednání 
dohoda možná.
• Prodám stupátko ke kočárku 
(skate vozík). Vhodné pro starší děti, 
které se chtějí také vozit s mimin-
kem. Pův. cena 1 300 Kč, nyní 800 
Kč. Málo používaný, univerzální. 
Možnost vyzkoušet. tel. 603 352 707 
NM
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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

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.                                     
- sleva řezaných květin ještě v září.

Objednávky na „Dušičky“ 
a ovocné stromky přijímáme 

v Květince u Pasáčka 
nebo v zahradnictví 

tel. 566 618 535, 608 477 428

JM CAR – JOSEF MACHEK

◆ provoz odtahové a vyprošťovací služby
◆ uskladnění vozidel
◆ asistenční služby
◆ přeprava pracovních strojů
◆ možnost skládání a nakládání hydraulickou rukou
◆ užitná nosnost 4,5 t

Pavlovova 1516, Nové Město na Moravě
tel.: 604 781 220, e-mail: machek.j@email.cz

N O N S T O P

INZERCE
• Prodám byt 3+1 v OV v NM 
ve zděné čtyřbytovce, prostorný, 
slunný, s garáží, zahrádkou, pů-
dou, sklepem, na pěkném mís-
tě. Nová plast. okna, nové rozvo-
dy vody, odpady, nová koupelna, 
spíž, WC. Vytápění a ohřev vody 
– vlastní plyn. kotel (nerez. zá-
sobník). cena 1,8  mil. Kč, tel. 776 
220 351 
• Prodám velkou, starší, plně 
funkční kombinovanou ledničku 
Calex. 4 šuplíky v mrazáku. Cena 
1000 Kč. tel. 603 344 020

• Prodám ručně sbírané brambo-
ry Adéla, Dali, Filea, 5 Kč/kg, tel. 
566 678 340
• Pronajmu garáž v RD u gymná-
zia, celoročně. tel. 604 153 265

MASÁŽE
sportovní, rekondiční

regenerační
Fitcentrum u hotelu Artis

Nádražní ul.
možnost i u vás doma

tel. 732 885 166, 732 356 880
waldekdavid@seznam.cz

Půjčka bez splátek
do 30 tis. €

za koupi akcií
tel. 731 176 004

Nezávislá pojišťovací agentura
17 let praxe v oboru

Drobní a střední řemeslníci!
Pojistíme Vám majetek, motorová vozidla a hlavně

odpovědnost za škody.

Nevíte, kdy Vám přijde k úhradě Vámi způsobená škoda
a nechcete čekat na právníky, jak rozhodnou o Vaší vině?

Sjednejte si pojištění odpovědnosti za pojistné,
jež umíme sjednat již za 1950 Kč ročně!

Pojištění vše vyřídí za Vás.

Obchodní místo Nové Město na Moravě, 
Zahradní 1400 („Brožkův kopec“) tel. 566 617 323,
776 847 754 Provazníková, 777 554 443 Provazník, 
www.jpb.cz, jpb@jpb.cz

                  Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

„Proč si půjčit 
právě od nás?“

Protože před 
Vámi nic neskrýváme

*bez skrytých poplatků
*bez ručitele nebo 

ručení nemovitostí
*jednoduše peníze

 na cokoli
PROVIDENT
Víc než půjčka

volejte: 720 500 919, 
724 568 330

Navštivte Studio ORIFLAME
Vratislavovo nám. 13

vždy v pondělí 10-12 13-16 hod.
Tel. 604 545 753 p. Machová
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Neustadt am Main

Německo, Bavorsko

Počet obyvatel: 1.400

www.neustadt-erlach.de

Obec, jež vznikla kolem bývalého be-

nediktýnského opatství již v roce 768, se 

nachází v údolí Mohanu na východním 

okraji oblasti Spessart ve stejnojmen-

ném přírodním parku. Obec obklopu-

je 500 ha lesa, což jí propůjčuje charak-

ter klimatických lázní. Dominantu obce 

tvoří klášterní kostel stojící přímo na 

břehu Mohanu. 

Neustadt am Main nabízí svým hos-

tům a návštěvníkům dobře značené tu-

ristické cesty, kemp u řeky, širokou na-

bídku ubytování i tzv. dovolenou na 

statku. Po stopách místní historie nás 

provede nová okružní trasa, která byla 

zřízena v rámci projektu Archeologie 

Spessartu v roce 2002.

I letošní Slavnosti medu přinesly poslední srpnový 
víkend mnoho zajímavého a příjemného. Sladká me-
dová kaše od Bílé paní chutnala všem, našel se i pro-
stor pro vlastnoruční tvoření. A protože med a zdraví k 
sobě patří, nechyběla VZP a kontrola aktuálního zdra-
votního stavu. Od  zahradníků zase bylo milé, že neza-
pomněli na medonosnou rostlinu Agastache.

Dole: Z Dětského dne ve Slavkovicích (k textu na str. 7), pohled na stráň s křížovou cestou ve Slavkovi-
cích (k textu na str. 5). Zcela dole: V Olešné se Klubíčko rozloučilo s létem zábavným odpolednem. A 
večerní nebe potom rozsvítil ohňostroj - údajně první v historii Olešné (k textu na str. 7).


