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Novoměstsko

Zimní údržba 
komunikací:

Posyp kamennou drtí 
bude pokračovat

Zastupitelé města zahájili letos na 
jaře debatu, zda by nebylo vhodné 
změnit dosavadní způsob zimního 
posypu komunikací.  Přestat sypat 
inertní materiál, tedy kamennou 
drť, a začít solit, tedy zkrápět vo-
zovku solným roztokem. Oba způ-
soby mají své klady a zápory, oba 
způsoby mají v řadách novoměst-
ských zastupitelů své zastánce a 
odpůrce. 

Pro variantu solení potřebova-
lo N. Město, ležící na hranicích 
CHKO Žďárské vrchy,  souhlas 
vlády České republiky. Souhlas-
né stanovisko, povolující solení na 
dobu do jara roku 2015, bylo vy-
dáno. Jeho součástí je několik pod-
mínek ministerstva životního pro-
středí. Mimo jiné je mezi nimi 
výčet komunikací, na kterých je 
chemická údržba zakázána. Solení 
dále není použitelné při teplotách 
mínus 10oC. Také je v okolí něko-
lik kopců, které by v době sněho-
vé kalamity solící vůz zdolal jen za 
předpokladu, že nejprve projede 
sypač s drtí.   V praxi by tato úřed-
ní i přírodní omezení znamenala 
nutnost kombinovat dvojí techni-
ku. Tato kombinovaná varianta je 
zároveň tou nejdražší. 

Zastupitelé města se s informace-
mi seznámili a na XXIII. řádném 
zasedání dne 29. září neschválili 
použití technologie zkrápění sol-
ným roztokem pro zimní údrž-
bu místních komunikací na území 
Nového Města na Moravě.    EJ

Foto nahoře: Na svého slavného 
rodáka, akademického malíře Jose-
fa Jambora, v Pohledci nezapomně-
li. Pamětní deska od akad. socha-
ře Nikose Armutidise byla na jeho 

rodném domě odhalena 26. září. 
Díla Josefa Jambora visí na čest-

ných místech u mnohých  sběrate-
lů umění, v Horácké galerii patří 
ke kmenovému sbírkovému fondu. 
Účast na malé slavnosti jak Pohle-
deckých, tak  i hostů z širšího regionu 
potvrdila, že zájem o jednoho z nej-
známějších krajinářů Vysočiny i úcta 
k němu trvají.

Foto vlevo a dole: Tradiční vyso-
činský podzim – pouštění draků (Sa-
motín 4. října) a vybírání brambor 
(Pohledec 26. září).

Zelená pro 
cyklostezku
Medin – SKI

Zastupitelé města schválili vý-
měnu pozemků města za pozemky 
firmy Medin, a.s.  Další pozemky 
pro budoucí cyklostezkou již byly 
vykoupeny dříve. Za předpokladu 
zisku dotací by se měla výstavba 
cyklostezky objevit v investičních 
akcích na rok 2010. Odhadované 
náklady činí 8 mil. Kč.     EJ
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Úmrtí

Narození
16. 9. Agáta Šinclová
25. 9. Andrea Tarabová
26. 9. Tadeáš Horváth
30. 9. Jaroslav Sáblík

Děkujeme všem přátelům a zná-
mým, kteří se přišli naposledy roz-
loučit s naším synem MUDr. Luď-
kem Kutějem. Děkujeme i všem 
zdravotníkům za dlouhodobou 
svědomitou péči o našeho syna. 
Vzpomínejte spolu s námi v dob-
rém.                  Jana a Jan Kutějovi

Poděkování

24. 9. Otto Tomek  (1932)
26. 9. MUDr. Luděk Kutěj (1962)
28. 9. František Chrást  (1936)
29. 9. Josef Krška  (1930)

Kino
16. pá ve 20 hodin  
Dobře placená procházka 
Filmový klub, ČR 2009, hudební, 
88 min, přístupný, premiéra, 70 Kč 
- Film Miloše Formana podle slav-
ného divadelního představení Jiří-
ho Šlitra a Jiřího Suchého. 
21. st ve 20 h.
Bruno
USA 2009, komedie, české titulky, 
81 min, nevhodný do 15 let, pre-
miéra, 65 Kč - Po exotech jako Ali 
G a Borat přichází další z mnoha 
tváří Sachy Barona Cohena - tím 
je Brüno, rakouský homosexuál se 
zálibou ve výstředních oblecích.
23. pá ve 20 h., 24. so ve 20 h.
Hodinu nevíš
ČR 2009, krimi drama, 95 min, ne-
vhodný do 12 let, 70 Kč - Film na 
motivy událostí kolem „heparino-
vého vraha“.
28. st v 17,30 h. 
G-Force
USA 2009, akční rodinná kome-
die, český dabing, 89 min, přístup-
ný, premiéra, 70 Kč - Morčata vy-
cvičená podle  tajného vládního 
programu a vybavená špionážní-
mi přístroji zjistí, že mají osud svě-
ta ve svých prackách.
28. st ve 20 h.
Klíček
ČR 2009, thriller, 70 min, nevhod-
ný do 12 let, premiéra, 60 Kč - Ces-
ta časem umožnila přesun z ospalé 
prázdninové nudy do brutální at-
mosféry komunistického žaláře z 
padesátých let.
30. pá ve 20 h.
Muži v říji
ČR 2009, komedie, 119 min, pří-
stupný, 65 Kč - V malé vesnici kon-
čí silnice. Obyvatelé touží stát se 
obcí „průjezdní“ a připravují mis-
trovství světa ve vábení jelenů

Mateřské centrum 

Zvoneček

Klub seniorů

Horácká galerie

Horácké muzeum

Z významných výročí
15. 10. 1904 se v Bechlíně okr. Litoměřice narodil Václav Kejř (evange-
lický bohoslovec, synodní senior, 105. výročí narození, zemřel 19. 1. 1989 
v Mělníku)
25. 10. 1879 se v Novém Městě na Moravě narodil Karel Němec (aka-
demický malíř a grafik, 130. výročí narození, zemřel 17. 7. 1960 v Novém 
Městě na Moravě)

MěÚ Nové Město na Moravě zve na přednášku 

Zaostřeno na Barmu 
o situaci v Barmě a o etnické skupině Čjinů
úterý 20. října, 14 hod., zasedací síň MěÚ 

za účasti ředitelky Barmského centra v Praze Sabe A. Soe

19. 10., 9, hod. -  Kulinářská dílna 
- Nové recepty z plodů našich za-
hrádek. Sladké i slané, vede Kami-
la Jamborová

 Jan Chaloupek, Lucie Olivová 
– Čínské pohádky (do  28. října) 

 Josef Kremláček – Podezřelá 
skutečnost (do 8. listopadu)
Připravujeme: 5. listopadu verni-
sáž výstavy Věry Frömlové (malba) 
a  vernisáž výstavy Růženy Magni-
ové (voskovaná batika) 

Vzpomínka
D n e 

19. října 
u p l y n e          
1 smut-
ný rok, 
co na-
v ž d y 
o d e -
šel náš 
manžel, 
t at ínek 
a děde-

ček, pan Milan Miluška. Kdo jste 
ho znali, vzpomeňte s námi.

Hanka Milušková s rodinou

po 19. 10., DPS, 16 h. -  Chorvat-
sko – cestopisné video.       
pá 23. 10. Zájezd do Mahenova 
divadla v Brně na operu G. Ros-
siniho Lazebník sevillský, odjezd 
od KD v 17 hod., cena 340 Kč člen, 
360 Kč host. Přihlášky při akcích 
Klubu v DPS u H. Poukarové nebo 
na tel. 566 652 810

„Setkání padesátníků“ 
se uskuteční v sobotu 17. 10. 2009 od 14 hodin v Horácké galerii  a od 17 
hodin bude program pokračovat v Penzionu Vrchovina společnou večeří 
a zábavou při tanci. Těšíme se na Vás!  Informace k setkání lze vyhledat na 
www.nmnm.cz nebo volejte č. 566 650 230.

Český svaz včelařů zve 
na přednášku profesora Pavla Valíčka a promítání diapozitivů

Rostliny Dálného východu a jejich vliv na zdraví 
O účincích  ženšenu, rakytníku, schizandry, ale i dalších, pro některé 

možná méně známých rostlin. 
21. října od 18,00 hod., zasedací místnost KD Křídla

vstupné dobrovolné, bližší informace u ing Z. Tatíčka na 776 620 261

Horácké sdružení lidových řemesel kraje Vysočina, 
Horácké muzeum v Novém Městě na Moravě a ZO novoměstských včelařů

zvou na

PODZIMNÍ SETKÁNÍ LIDOVÝCH ŘEMESLNÍKŮ

v pátek dne 16. října 2009 od 8:00 do 16:30 hodin
na Vratislavově náměstí v Novém Městě na Moravě.

Bohatá přehlídka tradičních lidových výrobků včetně ukázek řemeslné 
tvorby. Přijďte společně s námi vytvořit pohodu pozdního léta. Pro “za-

hřátí“ připravíme něco jak pro omladinu, tak i pro dospělé.

• Richard Pohl - Romantický klavír 
(F. Schubert: Klavierstück es moll, D. 946, č. 1; F. Schubert – F. Liszt: Stän-
dchen; F. Schubert: Impromptu Ges dur, D. 899, č. 3; F. Schubert: Im-
promptu As dur, D. 899, č. 4; A. Alyabyev – F. Liszt: Le rossignol) čtvrtek 
15. 10. v 18.30 h. vstupné 60 Kč, děti do 15 let  zdarma
• Klavírní recitál prof. Jaroslava Kvapila (Bohuslav Martinů,  Vítězslav 
Novák) 
čtvrtek 19. 11.  v 18.30 hod. vstupné 60 Kč, děti do 15 let  zdarma 
(ilustrační foto: Richard Pohl 16. září v podkroví Horácké galerie)

Za vážnou hudbou do  podkroví Horácké galerie

 Slavné vily kraje Vysočina  - Umělecká agentura Foibos připravila v 
rámci edice Slavné vily již jedenáctou knihu a jedenáctou putovní vý-
stavu, tentokrát věnovanou vilám a rodinným domům kraje Vysočina. 
Líčí jejich vznik a následné osudy i jejich současný stav v rozpětí dlou-
hého období od 19. století až po současnost. Každé ze staveb je věno-
vána samostatná kapitola, doprovázená archivními fotografiemi, plán-
ky i snímky jejich současného stavu. 
N. Město na Mor. zastupují dva rodinné domy – rodinný dům Františ-
ka Albrechta a dům Věry a Bohouše Míčkových.
Výstava se koná s podporou kraje Vysočina a pod záštitou starostky N. 
Město na Mor. Zdeňky Markové. (otevřeno do  7. listopadu)

 Rok Nula - celostátní kolo Svojsíkova závodu 2009 – Ve foyer mu-
zea je instalována výstava z celostátního kola tradičního závodu skautů 
a skautek v dovednostech pro praktický život konaného 25. – 28. září  
v N. Městě na Mor. a okolí. Výstava se skládá z fotografií ze závodu a 
plakátů představujících skauting ve městech, odkud pochází soutěžní 
družiny. (otevřeno do 31. října)



Péči o chodníky
v zimních měsících

převezme město
Změna zákona 13/1997 Sb. 

o pozemních komunikacích  při-
nesla úlevu majitelům nemovitos-
tí a starost obcím. Péči o schůd-
nost chodníků v zimním období 
převezmou v nadcházejících mě-
sících  majitelé, tedy obce. V No-
vém Městě na Moravě se na tuto 
realitu vedení města připravuje. 
A netají se mírnými obavami, že 
ne vše bude ideální.

Dosud město udržovalo asi de-
set km chodníků.  Od letošní 
zimy bude potřeba se postarat 
o další desítku. K dosavadním 
zpravidla čtyřem milionům ko-
run bude třeba přidat další mili-
on a půl, například na nákup no-
vého prohrnovacího stroje.  Ten 
se ale nedostane všude, na úklid 
sněhu z chodníků širokých jen 
kolem jednoho metru bude tře-
ba využít pracovníků zapojených 
do tzv. veřejné služby, případ-
ně brigádníků s ručními frézami. 
Na některých ulicích bude zřej-
mě udržován jen jeden z chod-
níků, také se počítá, že přibližně 
1,5 km nevyužívaných chodníků 
se udržovat vůbec nebude. 

Starostka města Zdeňka Marko-
vá se obává, že přes všechnu sna-
hu poradit si se sněhem na chod-
nících co nejlépe a co nejrychleji 
nebudou občané zcela spokojeni. 
„Dosud býval padající sníh ob-
čany z přilehlých domů odklí-
zen  průběžně, i několikrát den-
ně. Městská údržba zřejmě bude 
ve skluzu. Požádáme občany, aby 
v rámci možností i nadále před 
svými domy sníh odhrnovali“, 
dodala.                                       EJ

Rekonstrukce Žďárské ulice vzbu-
dila v minulých dnech hodně rozru-
chu. Pravda, způsobila mnoha auto-
mobilistům potíže, prodloužila jejich 
cestu a vyvolávala mnoho otázek, 
zda je všechno tak, jak má být. 

Zjednodušeně lze říci, že vede-
ní města stálo před nelehkým úko-
lem – vybrat ze dvou špatných vari-
ant tu přece jen mírně lepší. Krajský 
úřad nabízel opravu  v  měsíci listo-

padu. Počátek listopadu – Dušičky. 
Vzpomeneme si, kolikrát jsme v mi-
nulosti nesli svíčičku na hroby svých 
blízkých prvním sněhem? Ve vyso-
kých botách a zmrzlí na kost? Jaké 
budou Dušičky letos? Kdopak ví…? 
A kdopak věděl někdy v září…?  Jak 
kvalitní by asi byla práce v mra-
zech, od které chceme, aby vydrže-
la roky? 

Druhá varianta, ta, kterou jsme 

si užili v minulých dnech, nabízela 
jistější počasí, ale velké komplikace 
související se stále uzavřeným mos-
tem přes Bezděčku na silnici I/19. 

Předpověď počasí pro dokončova-
cí práce je sice nejistá, ale věřme, 
že celé dílo bude dokončeno. Tře-
tí a úplně nejhorší varianta mohla 
také být, že se neopravenou Žďár-
skou ulicí bude jezdit ještě mnoho a 
mnoho měsíců.                              EJ

Na ulicích Křenkově a Monseově už jen dokončovací práce
Křenkova a Monseova ulice prošly 

letos v létě velice rozsáhlou rekon-
strukcí. Práce prováděla novoměst-
ská firma JCZ s.r.o., která zvítězila ve 
výběrovém řízení mezi pěti přihlá-
šenými uchazeči.

V celkovém projektu se sešlo více  
zájmů a požadavků. Cílem města N. 
Města bylo  položit nové povrchy 
vozovky i chodníků, zvýšit v rám-
ci možností počet parkovacích stá-
ní a rekonstruovat veřejné osvětlení. 
Dalším investorem byl Svazek vodo-
vodů a kanalizací Žďársko a tedy do-
šlo na  výměnu kanalizace a vodo-
vodních rozvodů. 

Rozvody elektrické sítě obnovila 
firma E.ON a Novoměstská teplá-
renská měla příležitost k údržbě do-
savadní sítě a položení rozvodů pro 
další zájemce o centrální vytápění. 
Celková proinvestovaná částka se 
blíží 22 milionům korun.

Jednalo se o náročnou akci, a to 
jak  pro stavebníky, tak pro obyvate-
le těchto ulic. Na Křenkově ulici sto-
jí jeden z věžových domů, další dva 
jsou v bezprostředním okolí, husto-
ta obyvatel v této části města je tedy 
vysoká. 

A tomu úměrný je počet zde běžně 
parkujících aut. Horší než to, že  mu-
sela auta dočasně zmizet,  pro zdej-
ší obyvatele bylo, že se občas špat-
ně dostávali do svých domů. Prostě 
jako na stavbě. Rozsah zemních pra-

cí byl obrovský a všem, kteří prů-
vodní nepříjemnosti tolerovali, je 
třeba poděkovat.

Ale nyní už je téměř vše hotové 
a i na první pohled nové. Monseo-
va ulice získala úpravou chodníků 
a parkovacích stání jiný, nezvyklý 
vzhled. A to ještě na připojené fo-
tografii schází stromy, protože jako 
tečka za celou rekonstrukcí se na 
obou ulicích počítá i s výsadbou  list-
natých stromů.

A chystá ve v N. Městě v blíz-
ké době nějaká podobná rozsáhlá a 
komplexní rekonstrukce?

Ano, v rozpočtu na rok 2010 by se 
měla objevit velká jarní rekonstruk-
ce Drobného ulice, a to od křižovat-
ky s ulicí bratří Křičků až po křižo-
vatku s ulicí Smetanovou plus ještě 
dalších několik desítek metrů dále až 
k první kanálové šachtě.

dle informací Miloše Hemzy,
odbor ISM
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1. Záchrana tonoucího na Medlově; 2. Vítězná družina skautů z Litví-
nova při svém vystoupeni na zahajovacím festivalu v kině; 3. Ošetřová-
ní raněných po velké bitvě o vysílač na Harusově kopci; 4. Poté, co šla 
družina část trasy poslepu, musela se co nejrychleji zorientovat a najít 
místo, odkud vyrazila; 5. Ve věznici uvnitř JKP plnil každý člen družiny 
vlastní úkol, podle svého zaměření; 6. Vítězná družina skautek z Českých 
Budějovic nalezla po dvou dnech snažení uprchlého vězně Burlóna (dů-
ležitou postavu příběhu Roku Nula); 7. Osvobozování průvodců z ostrova 
na Kazmírově rybníce. (foto: Jan Bičovský a Milan Domkář)

Za finanční či materiální podporu, bez které bychom nemohli Rok 
Nula uskutečnit, patří naše velké díky těmto institucím, firmám a or-
ganizacím: město Nové Město na Moravě, Střední odborná škola Nové 
Město na Moravě, K3 Sport, Be.maniax, HAD, Directalpine, Husky, 
Adrenalin Joy, Sportovní klub Nové Město na Moravě, Lesy ČR, Papír-
nictví Gabriela Srbová, JUN
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Rybářské závody

 V Hlinném
První zářijovou sobotu, za velmi 

pěkného slunečného dne, uspořá-
dali hasiči v Hlinném pro děti ry-
bářské závody. Zúčastnilo se jich 
15 dětí – z Hlinného i ze soused-
ních obcí.  Na místním koupa-
lišti děti chytaly kapra a pstruha. 
Po závodech všichni dostali malé 
občerstvení a ti nejlepší poháry 
a věcné ceny. Na odpoledne byl 
pro děti připraven zábavný pro-

gram, UKONČENÍ PRÁZDNIN. 
Děti se mohly vyžít v různých sou-
těžích a dovednostních úkolech,  
nechyběla střelba ze vzduchovky, 
chůze na chůdách, chytání rybi-
ček, luštění tajenek a další úkoly. 
Největší radost všichni  měli, když 
přijel kůň a kdo chtěl, mohl se na 
něm svézt.

SDH  Hlinné
Barevné foto na poslední straně.

V sobotu 12. září a v neděli 13. 
září proběhly na rybníku „Kou-
paliště“ tradiční rybářské závody. 
Sobotního závodu dospělých se 
zúčastnilo 92 závodníků. V silné 
konkurenci se letos nedařilo do-
mácím. Nejlepší z nich, Petr Švan-
da, vylovil až osmnácté místo! Ví-
tězem kategorie „nejdelší ryba“ byl 
s úlovkem kapra dlouhým 60 cm 
Karel Doležal z Třebíče. Celkové 
vítězství a hlavní cenu získal Bo-
huslav Unzeitig ze Žďáru n.S.

Nedělní dopoledne patřilo mla-
dým rybářům a rybářkám do 15 
let. Na začátek závodu se jich po-
stavilo 23. První ulovenou rybou 

se stal kapr zdolaný osm minut po 
zahájení rybolovu. Jeho ulovení 
přineslo cenu Robertu Hákovi z D. 
Rožínky. Nejdelší rybu dne, amu-
ra 68 cm, zdolal Antonín Jínek. Po 
sečtení konečných výsledků se ry-
bářské štěstí nejvíce usmálo na Pe-
tra Vafka z Třebíče. V celkovém 
součtu nalovil 663 cm ryb!

Letošní rybářsko-závodní víkend 
na „Koupališti“ je možné pova-
žovat za zdařilý. Velký dík patří i 
všem sponzorům, bez jejichž ma-
teriální a finanční pomoci lze po-
dobnou akci uskutečnit jen stěží.

Bohumil Žváček
Měření jednoho z úlovků – vpravo.

 Na Koupališti

Seznam sponzorů: Ing. Jaroslav Vafek * Trafika DaD Jitka Dvořáková *  Hrač-
ky, papír, sport Ing. Stanislav Hlavatý * Ing. Karel Gregor * Knihkupectví Trojan * 
Obuv Djačuková – Dvořáková * Gabriela Srbová * IVA – Marie Janů * Petra Havel-
ková, GSM telefony * Agroinvest Bobrová * Obuv Slámovi * Pavel Neuman * Cyk-
lo-Sport Milan Šlechta * Papírnictví Iva Dostálová * Rybářské potřeby Josef Vařej-
ka (seznam sponzorů je zpoplatněn)

Běločechratka obrovská
(leucopaxillus giganteus)

Klobouk bílý, později kožově žlutý. Rozměr klobouku dosahuje až 35 
cm. V mládí je jedlý, ale pro svůj specifický pach, který se varem ztrácí, se 
najde jen malé množství houbařů, kteří tuto houbu seberou. Roste od čer-
vence do září nepříliš hojně. Nejvíce se nachází na loukách a zahradách v 
pruzích a kruzích.

Po upozornění jsem fotografii a vzorek plodnice pořídil v nemocniční 
zahradě blízko hlavního vchodu 27. září 2009.                  Pojezný Oldřich

Barevné foto na poslední straně.

Rok Nula - krásné vzpomínky stovek skautů na Nové Město
Možná jste si o prodlouženém ví-

kendu 25. – 28. září pomysleli, co je 
to za nesmyslný nápis na vaší uli-
ci. Třeba vás na každém rohu pře-
kvapila banda výrostků házejících 
po sobě plastovými míčky. Nebo 
jste prostě jen potkávali nezvykle 
mnoho dětí ve skautských krojích. 
Je to tím, že se v Novém Městě na 
Moravě konalo celostátní kolo tra-
dičního Svojsíkova závodu, na kte-
ré se do našeho města sjelo na 400 
skautů z celé České republiky.

Závod začal v sobotu ráno tak-
zvanou novoměstskou hrou, při 
které 28 soutěžních družin bráz-
dilo ulicemi Nového Města a sna-
žilo se zjistit, kde jsou uvězněni 
jejich průvodci závodem. Ty nako-

nec nalezli na ostrovech uprostřed 
tří novoměstských rybníků. Jakmi-
le se některé z družin podařilo své-
ho průvodce z ostrova vysvobodit, 
mohla vyrazit na dvoudenní pu-
tovní misi mezi stanovišti rozmís-
těnými v okolí Nového Města.

V nádherném počasí babího léta 
tak mohli skauti ze všech koutů re-
publiky vychutnávat krásy Žďár-
ských vrchů - Paseckou či Vávro-
vu skálu, rybník Medlov, kopec Tři 
kříže a další. Stanoviště je zase pro-
věřila v dovednostech užitečných 
pro praktický život, jako je napří-
klad spolupráce v týmu, komuni-
kace s ostatními lidmi, vyhledá-
vání a zpracovávání relevantních 
informací, odhad vlastních sil, či 

řešení krizových situací s chlad-
nou hlavou.

Celý závod byl protkán příbě-
hem Roku Nula, podle něhož taky 
akce dostala název. Družiny získá-
valy plněním úkolů na stanovištích 
indicie, kde najít tři postavy toho-
to příběhu a jak spojením jejich sil 
svrhnout totalitní vládu fiktivní-
ho světa, ve kterém se závod ode-
hrával. A tak se z budovy JKP sta-
la na víkend věznice, byla svedena 
bitva o vysílač na Harusově kopci 
nebo jste v útrobách buněk u hote-
lu Ski mohli nalézt tajnou paděla-
telskou dílnu.

Nakonec vše dobře dopadlo. Svět 
Roku Nula byl zachráněn a v pon-
dělí dopoledne opouštěly Nové 
Město na Moravě stovky rozzá-
řených obličejů skautských dětí i 
jejich vedoucích. Akcí Rok Nula 

– celostátní kolo Svojsíkova závo-
du 2009 získali ve skautském svě-
tě velké renomé nejen novoměst-
ští skauti, ale i město jako takové, o 
čemž svědčí i reakce účastníků na 
webu Roku Nula typu: „Milujeme 
Nové Město!“ „Byl to největší záži-
tek v mém životě!“ apod. Na úspě-
chu akce se nemalou měrou pode-
psal i velice kladný přístup vedení 
města a desítek ochotných novo-
městských občanů, kterým by-
chom chtěli touto formou podě-
kovat.

Pokud byste se o Roku Nula chtě-
li dozvědět více, vřele doporučuje-
me navštívit výstavu fotografií a 
plakátů ze závodu umístěnou ve 
foyer Horáckého muzea nebo na-
vštívit webovou stránku www.rok-
nula.cz.                    Jan Kříž – Teo,

velitel závodu

Novoměstská  andulka
Kdo zavítal v sobotu 3. a neděli 4. 

října do chovatelského areálu ZO 
Českého svazu chovatelů,  který se 
nachází poněkud skrytě mezi za-
hradami naproti nádraží Českých 
drah, nelitoval.

V padesáti voliérách a osmdesá-
ti klecích mohl obdivovat opeře-
né zástupce fauny Austrálie, Asie i 
Afriky. Celkem bylo vystaveno 550 
exotických ptáků a kanárů.

Před čtyřiceti lety uspořáda-
li dnes již nežijící nadšenci se ZO 
ČSCH Josef Plocek, Karel Špinar a 
pamětníci bratři Bojanovští v teh-
dejším JKP za kinem první sa-
mostatnou výstavu exotů. Na tuto 
tradici chtěl navázat hlavní organi-
zátor výstavy, Vilém Netolický – ač 
občan Svratky, ale člen místní zá-
kladní organizace.

Výstavu navštívilo 816 dospělých 
a více než 100 dětí ve věku 10 až 15 

let. Děti do 10 let měly vstup tra-
dičně zdarma. 

Prodejní koutek doplnila ukáz-
ka terária s hady, pískomily, morča-
ty a zakrslými králíčky. Nechyběl ani 
chameleon jemenský, který změnou 
barvy během víkendové výstavy ne-
zůstal svému jménu nic dlužen.

za ZO ČSCH Otakar Německý

5
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Bramboriáda
Již několikátým rokem patří jed-

no z posledních zářijových odpo-
lední v MŠ Drobného nejen dě-
tem, ale i rodičům. Všichni se sešli 
na školní zahradě, aby společně 
oslavili jednu z nejčastějších pří-
loh našich obědů – brambory. Děti 
se střídaly u jednotlivých stano-
višť, kde se brambory sbíraly, vo-
zily, nosily, koulelo se s nimi, háze-
lo a kdo ví, co ještě. Unavit se děti 
mohly skákáním v pytli, a když už 
byly dost unavené, mohly si odpo-
činout u navlékání náhrdelníku z 
jeřabin a brambor, nebo si vytvořit 
krásný ubrousek s pomocí bram-
borových tiskátek. 

Jistě uznáte, že při plnění těch-
to úkolů všem vyhládne. Pro ten-
to případ připravily paní učitel-
ky společně s dětmi občerstvení. 
Všichni tak mohli ochutnat bram-
boráčky, bramborovou buchtu, 
bramborové jednohubky, bram-
borový salát, bramborovou polév-
ku, bramborové šišky, bramborové 
knedlíky a to všechno spláchnout 
čajem. Ten byl myslím běžný ovoc-
ný. I když – kdo ví? 

Na závěr mohli rodiče před-
vést, jak jim jde škrábání a sbírá-
ní brambor. Aby to nebylo zase tak 
jednoduché, brambory škrábali ta-
tínkové a maminky naopak cpaly 
brambory do pytle. Manželky zú-
častněných pánů žasly, jak jim jde 
škrábání od ruky, a libovaly si, že 
v neděli je o oběd postaráno. Ma-
minky, které sbíraly brambory, si 
zase zvali drobní zemědělci na bri-
gádu ke sběru vlastních výpěstků.

Všichni se rozcházeli domů v 
dobré náladě, s plnými břichy, oz-
dobení náhrdelníky a natěšení na 
další akci, kterou paní učitelky zase 
pro nás připraví. Děkujeme.

Kateřina Horváthová
Foto vpravo.

Jsme malí, ale nejsme lhostejní 
V červnu probíhal v MŠ ve Slav-

kovicích ekologický projekt pod 
názvem „Jsme malí, ale nejsme 
lhostejní“. Uskutečnil v rámci pro-
jektu Zdravé město. Hlavním cí-
lem bylo seznámit  děti  hravou 
formou  se způsoby, jak může-
me pečovat o životní prostředí, i 
s důsledky při jejich nedodržová-
ní. Společně jsme navštívili  recyk-
lační dvůr, kde děti měly možnost 
pozorovat všechny druhy odpa-
du a jejich třídění. Podrobně jsme 
si prohlédli různé typy kontejne-
rů, největším zážitkem pro všech-
ny bylo popelářské auto. Ve školce 
jsme pokračovali s tříděním odpa-
du do zakoupených kontejnerů, a 
tak i nadále podporujeme domácí 
ekologii.

Na návštěvě u včelařů jsme měli 
možnost nahlédnout do včelích 
úlů, vyzkoušet si včelařské kukly, 
shlédnout včelí plástve a celou vče-
lí rodinu (královnu, dělnice, trub-
ce). No věděli jste, že včelka žije 
jenom 40 dní, pořád pracuje a vů-

bec chudinka nespí? Nakonec ne-
chyběla ani ochutnávka medových 
dobrot.

Pracovníci CHKO pro nás uspo-
řádali pěknou přednášku s video-
projekcí o životě ledňáčka na Vy-
sočině. Také se nám  líbil výlet do 
Zubří na farmu, kde jsme ochutna-
li domácí mléko, pribináček, sýry a 
buchty s tvarohem - to byla dob-
rota! 

Na vycházkách do lesa jsme na-
slouchali zpěvu ptáků, tvořili z pří-
rodnin, dýchali voňavý vzduch a 
sbírali odpadky, které do lesa ne-
patří.

Zajímavé byly i pokusy s roz-
kladem různých druhů materiá-
lů v půdě. Na zahradě jsme zako-
pali plechovku, plastový kelímek, 
papír, kousek skla a jablko. Za čas 
jsme se šli přesvědčit co se s nimi 
stalo. V pozorování bude pokra-
čovat s různým časovým odstu-
pem. 

Po celý školní rok jsme sbírali 
pomerančovou kůru a víčka od pet 

lahví, ukládali bio odpad na kom-
post.

Pro ekologickou výuku jsme do 
školky zakoupili velké množství 
pomůcek, plastové kontejnery  a 
propagační materiály.

Projekt jsme zakončili naučnou 
stezkou pro děti a rodiče na škol-
ní zahradě. Děti předvedly na při-
vítanou  pohybové vyjádření  pís-
ně Z. Svěráka a J. Uhlíře „Skálo, 
skálo“ a všechny přítomné příjem-
ně překvapily, že pohyb je náš ka-
marád. Poté společně plnili úkoly 
z oblasti ekologie např. třídění od-
padků, skládání vývojových puzz-
lí, pokusy s předměty a vodou (co 
plave, co se potopí), tvoření obráz-
ků z víček, pozorování lupou, doje-
ní mléka z umělé krávy, výroba vě-
trníku z pet lahve. Tam, kde si děti 
nevěděly rady, poradili rodiče. Po 
náročné dřině na nás čekaly odmě-
ny ze „zdravěnky“, koláče od paní 
kuchařky, čaj, káva  a opékání na 
ohýnku.              Mgr. Ĺuba Zelená

Barevné foto na poslední straně.

Z jednání XXIII. schůze ZM 
dne 29. září: 
 Revitalizace  Vratislavo-

va náměstí – Na  připomínky ze 
strany města i na  připomínky 
veřejnosti reagovali zpracovatelé 
studie a dokumentace pro územ-
ní řízení např.: Borovice zůstá-
vají ve stávajících osách, některé 
budou přesazeny. V severní čás-
ti náměstí (v parku) zůstává ze-
leň v max. míře,  prostor pod 
stromy bude srovnán do roviny a 
upraven jako mlat. Záměr umís-
tění bust před I. ZŠ je přehodno-
cován. Je zjišťován stav  inženýr-
ských sítí.
 Na firmu GSC byl  vyhlášen 

konkurz. N. Město svoji pohle-
dávku uplatnilo. 

 Od 5. listopadu bude v N. 
Městě žít tříčlenná rodina uprch-
líků z Barmy. Více informací 
např. na besedě dne 20. října.
Hovory s občany
 Občan města doporučil, aby 

město zvážilo nutnost vydává-
ní částky ve výši 200 tis. Kč roč-
ně, kterou se město již několik let 
podílí na dorovnání zvýšených 
výdajů firmy ZDAR a.s. v souvis-
losti s uzavřením Žďárské ulice 

pro autobusovou dopravu. Zajíž-
dění autobusů k zastávce u ne-
mocnice ze silnice I/19 bylo vy-
čísleno na 600 tis. Kč ročně. Tyto 
zvýšené výdaje dotují po jedné 
třetině N. Město, kraj Vysočina 
a firma ZDAR a.s. Podpůrným 
argumentem návrhu nepodílet se 
dále na  dorovnávání ztráty firmy 
ZDAR a.s. je mimo jiné rozpis 
nového jízdního řádu Českých 
drah – mezi N. Městem a Žďá-
rem n.S. budou jezdit vlaky kaž-
dou hodinu. Ve státech Evropské 
unie je údajně běžné, že neexis-

tuje autobusová doprava souběž-
ná s dopravou železniční.  
 Kácení stromů v parku na 

Vratislavově náměstí – v nejbliž-
ší budoucnosti budou pokáceny 
stromy označené dendrologem 
jako nejvíce nemocné. Jedná se o 
dva kulovité javory před bývalou 
poštou a jeden jasan a jeden javor 
v blízkosti kostela. 
 Regecentrum – Do konce le-

tošního roku by měla být vypsána 
další výzva na předložení projektů. 
Náš projekt je hotový a předložíme 
jej.           zaznamenala E. Jašková

Zprávy z radnice
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Názory z místních částí N. Města: Jak se žije v Pohledci
Byla jsem oslovena se žádostí na-

psat článek o tom, jak se žije v Po-
hledci během posledních 5 let. 
Necítila jsem se zrovna tou nej-
vhodnější osobou k nějakému 
hodnocení – patřím totiž mezi tzv. 
„naplaveniny“ – přivdané a přistě-
hované odjinud. Pak jsem si ale 
řekla vlastně proč ne. Jsem občan 
Pohledce skoro 10 let, matka dvou 
malých dětí a popíšu vám život u 
nás svýma očima.

Kdybyste se chtěli do Pohled-
ce přistěhovat, připravte se na jis-
té problémy s  nemožností kou-
pit stavební pozemek. Důvody 
jsou k tomu jistě zásadní, ale já vi-
dím už několik let odcházet mla-
dé lidi, kteří chtějí stavět, do okol-
ních vesnic. Zdejší lidé jsou na svá 
pole hodně fixovaní a přemluvit je 
k odprodeji patří do kategorie sci-
-fi. Stejně jako místní zastupitele, 
kteří lpí na každém obecním me-
tru. Na druhou stranu se můžete 
spolehnout, že vaše problémy bu-
dou řešeny a k připomínkám bude 
přihlíženo.

Naštěstí je konec časům, kdy 
jsem s kočárkem s miminem a s 
dvouletým dítětem za ruku tvoři-
la zcela imobilní jednotku a byla v 
podstatě celou zimu roku 2005 od-

říznutá v naší místní části zledova-
tělou a pluhováním zúženou silni-
cí. Stavba celoročně udržované a 
osvětlené cyklostezky v roce 2007 
je dodnes světlým bodem. Moc se 
mi líbí, jak stezka žije svým tem-
pem – spousta lidí se po ní jde jen 
tak projít, vyvenčit psa, naučit se 
jezdit na inlinech nebo vnouče na 
kole. Chápu, že můj sen o integro-
vané dopravě je asi z kategorie ne-
splnitelných.

Jako rodiče by Vás v Pohledci ur-
čitě nadchla naprosto úžasná ro-
dinná školka. Udivuji své brněn-
ské kamarádky - matky pravdivou 
historkou, která hovoří za vše. Paní 
učitelka vybírala mému synovi z 
vánočky rozinky, protože je pro-
stě nemá rád. Účastnit se můžete 
spousty již tradičních akcí pro děti, 
např. spaní ve školce s rodiči, kre-
ativních večerů, pořádání vyhlá-
šeného Dětského karnevalu atd. 
Pohledecká škola mě trošku pře-
kvapila nemožností zřízení druži-
ny a tím zavřela své dveře několika 
prvňáčkům. Letos jsou v obci bo-
hužel jen dva. 

Myslím si, že ten pravý tón živo-
tu v obci udávají nadšení lidé, kte-
ří nelitují obětovat svůj čas, úsilí a 
hmotné prostředky k vytvoření ně-

jakých úžasných hodnot nehmot-
ných. Takových potkáte v Pohled-
ci naštěstí opravdu dost. 

Hasiči s nadšením vybojova-
li nové zásahové auto a pravidelně 
pořádají ukázky svých schopnos-
tí pro děti, zábavy a nově hasič-
ský fotbal. Letos v srpnu dokáza-
li, že naše majetky jsou v bezpečí 
i při dramatické ostré akci „požár 
stodoly“. 

TJ Pohledec mívá na hřišti taky 
několikrát týdně plno. Je skvělé, 
že brána bývá odemčená a správ-
ce nikdy nevyhodí z upravené-
ho trávníku žádné kluky, kteří si 
přijdou zakopat. Fotbalisti nezů-
stávají pozadu v pořádání přejez-
dů přes rybník, loučení se zimou, 
párkových závodů, zábav a vře-
lých družeb se spřáteleným slo-
venským klubem. Dokonce mají 
vlastní klub roztleskávaček tvo-
řený nadšenými manželkami a fa-
nynkami. 

Všichni také jistě přivítali znovu-
obnovení tradice lyžařského oddí-
lu asi před třemi lety. 

Se samozřejmostí se dá vždycky 
spolehnout na Svaz žen – napečou 
domácí cukroví, pomůžou s pro-
dejem občerstvení, pořádají kou-
zelné Dětské dny a přednášky. 

Nepřestávám žasnout nad tím, 
že tady stále funguje malebný ves-
nický život, kdy sousedka nama-
že domácí chleba kozím sýrem a 
dědoušci rozdávají dětem hruš-
ky výměnou za tvrdý chleba pro 
prasata, zatímco se kolem prože-
ne splašený poník.

Když to shrnu do jedné věty – v 
Pohledci se mi žije hezky a jsem 
ráda, že mé děti řádí zrovna tady a 
na okolních polích.

          Ing. Markéta Konečná, 
kronikářka Pohledce

Provozní informace 
Městského úřadu 

Městský úřad Nové Město na 
Moravě informuje fyzické a práv-
nické osoby o tom, že v pátek dne 
30. 10. 2009 bude z provozních dů-
vodů částečně omezen provoz na 
MěÚ Nové Město na Moravě. Toto 
omezení bude spočívat v nižším 
počtu pracovníků na některých 
agendách a pracovištích MěÚ. 

dle informací tajemníka MěÚ

Informační centrum 
bude ve dnech 2.-3. 11. 2009 uza-
vřeno z důvodu inventury.  Dě-
kujeme za pochopení.
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Slavné Běchovice 
a Lukáš Kourek bronzový!   

V neděli 27.  září  se konal dal-
ší ročník tradičního silničního 
běhu na 10 km  Běchovice-Praha. 
Tento běh je pravidelně také mis-
trovským závodem ČR. Na startu 
nechyběl  talentovaný vytrvalec at-
letického oddílu TJ  N. Město Lu-
káš Kourek. A ačkoli se to zdá ne-
uvěřitelné, tak přivezl domů další 
cenný kov. Skončil v silné konku-
renci celkově na šestém místě a v 
mistrovství ČR to bylo místo třetí. 

Prohrál jen s dvěma závodní-
ky prestižní stáje Kroměříž - Krei-
sigerem a legendárním vytrval-
cem Štefkem. Kourkova medaile je 
celkově tedy 26. pro atletický od-
díl TJ v letošní ,maximálně úspěš-
né“ sezoně. Kvalitní činnost trené-
rů dokázali závodníci velmi dobře 
zúročit a udělali velkou práci při 
propagaci Nového Města.     

Petr Hubáček

Žák patnáctý ve světě 
Od 21. do 23. září se v němec-

kém Oberhofu uskutečnilo biat-
lonové Mistrovství světa v letním 
biatlonu (kros se střelbou). Českou 
republiku reprezentovali novo-
městský Michal Žák a letohradský 
Lukáš Kristejn. V závodě juniorů 
ve sprintu (jedna střelecká položka 
vleže a jedna vstoje) obsadil Michal 
Žák patnácté místo, ve stíhacím 
závodě (dvě střelecké položky vle-
že a dvě vstoje) doběhl Michal na 
21. místě. Jeho reprezentační kole-
ga Lukáš Kristejn získal ve sprintu 
titul juniorského mistra světa, ve 
stíhacím závodě skončil Lukáš na 
třetím místě. K výkonům studenta 
novoměstského gymnázia Michala 
dodává jeho trenér Jirka Žák: ,,Mi-
chalovy výkony na šampionátu 
jsou velkým úspěchem a povzbu-
zením do dalšího tréninku, zvlášť 
když Michal patří věkem ještě do 
dorostenecké kategorie.“

                                 SG NMnM

Novoměstský 
kilometr 2009 

běžecké závody čtvrtek 24. září
Celkem se ho zúčastnilo 171 

chlapců a děvčat.
Závody na 300 m a 600 m se ko-

naly za krásného podzimního po-
časí. První tři nejlepší byli odmě-
něni medailemi, všichni dostali 
milé věcné ceny.
Děti bojovaly s chutí a nadšením, 

byla radost se na ně dívat. 
Děkujeme všem za účast, obrov-

ské nasazení a chuť měřit síly s ka-
marádem.

učitelé 2. ZŠ Leandra Čecha
Barevné foto na poslední straně.

Běh na Kaplisko 
VI. ročník 

Běh do kopce od evangelického  
hřbitova - délka 675 m. 

Startovné 10 Kč na závodníka. 
Startují všechny kategorie - inter-
valový start. 

23. 10., začátek: 16.00
info: 566 616 991, Hubáček

Lyžařský okruh 
„Na Americe“ 

Pro nadcházející zimní sezonu je 
záměrem města připravit nový ly-
žařský okruh „Na Americe“. Ten by 
měl sloužit především novoměst-
ským vyznavačům bílé stopy, ale ur-
čitě jej budou využívat i turisté, kteří 
na  Novoměstsku tráví zimní dovo-
lenou.

Okruh by se upravoval na svaži-
tých loukách mezi silnicemi na Vla-
chovice a Jiříkovice. Nadmořská výš-
ka 650 až 725 m a severovýchodní 
svahy poskytují v zimních měsících 
záruku dostatečné sněhové pokrýv-
ky. Celý okruh má mít délku 5 km s 
možností kombinování a zkracová-
ní.  Tímto způsobem by se dala také 
využívat náročnost okruhu, nejvyš-
ší výškový rozdíl je 75 m  k jiříkovic-
ké silnici.  Část okruhu by vedla sou-
běžně  s turistickou lyžařskou stopou 
směřující do Vlachovic. Budou-li fi-
nance potřebné na údržbu okru-
hu schváleny v rozpočtu roku 2010, 
bude okruh  upravován denně jak 
pro klasický, tak pro volný styl běhu 
na lyžích. Na okruhu by se lyžovalo 
obousměrně, se vzájemným vyhý-
báním vpravo. Aktuální informace 
o údržbě běžeckých stop najdete na 
webu http://lyzovani.nmnm.cz.

Doufejme, že již letošní zima  po-
skytne takovou sněhovou nadílku, 
aby se mohl okruh „Na Americe“ 
upravovat a intenzivně využívat.

(viz mapa vpravo)
Petr Mareček, Jaroslava Šmídková  
Partnerem mikroregionu Novo-

městsko, který přispívá na úpravu 
turistických běžeckých stop, je ener-
getická společnost E.ON.

Florbalisté Orla vyhráli turnaj 
v Amatérské florbalové lize

Na druhém turnaji letošní sezó-
ny, v sobotu 3. října, se nám popr-
vé v historii jednoty povedlo odvést 
si pohár pro vítěze.

Základní skupinu jsme začali pro-
hrou s týmem Fbc Kamínky 2:3 
i přesto, že jsme 2:0 vedli. Druhé 
utkání bylo rozhodnuto kontumač-
ně 5:0, protože soupeř nepřijel. Po-
slední utkání ve skupině přineslo 
vítězství 3:2. Mohlo být i vyšší, kdy-
bychom proměnili spoustu šancí.

Se ziskem 4 bodů jsme se umísti-
li na druhém místě a ve čtvrtfinále 
nás čekal tým Hrozen Zbýšov, jenž 
v prvním turnaji dostal příděl 10:1. 
I tentokrát jsme soupeře v klidu po-
razili 6:2. 

V semifinále nás čekal tým 
Ochoz. Předpokládal se složitý 
zápas, ale dokázali jsme soupeře  
přehrávat a přibližně po 7 minu-

tách jsme vedli 4:0. Několik minut 
před koncem jsem si bohužel udě-
lal výron v kotníku a tím dále osla-
bil naši sestavu hráčů, teď již jen 
pětičlennou. Výhra 5:2 nás posla-
la do finále.

Pro finále byla taktika jasná – 
rychle si  vybudovat vedení a to pak 
ubránit. To se dařilo  a my vedli po 
chvíli 2:0, soupeř ovšem stačil před 
poločasem snížit. V druhé půlce 
přidaly obě strany již jen po jed-
nom gólu. Většinu utkání jsme se 
bránili, ale kluci zahráli fantasticky 
a vedení udrželi až do konce.

Vítězství nás posunulo po dvou 
turnajích na průběžné první místo 
tabulky. Věřím, že se toto umístění 
podaří uhájit i příště. Informace o 
soutěži: http:\\www.afl.cz.

Tomáš Mrázek, Orel jednota 
Nové Město na Moravě

Družstvo juniorek 5. na MČR v atletice družstev
V Pardubicích se 3.10. konalo fi-

nále družstev juniorek v atletice. 
Juniorky z TJ N. Město se neza-
lekly soupeřek z velkých měst a v 
konečné tabulce jim patřilo skvě-
lé páté místo. Až za nimi skončila 
družstva Slavie Praha, Česká Lípa, 

Kladno a Plzeň. Svoje discipliny 
pak dokázaly vyhrát Jitka Kube-
lová - kouli (13,81) a disk (47,13) 
a Helena Tlustá – 3 km překážek 
(11:27,26). Takže i poslední velká  
republiková akce atletického roku 
skončila  úspěchem.         Hubáček

Další úspěch judistů 
Daniela Pintery a Barbory Štikarové

V neděli 27. 9. 2009 se oba dva 
zúčastnili velkého mezinárodního 
turnaje v judu ve Vídni za účasti 12 
zemí: Chorvatsko, Rumunsko, Pol-
sko, Maďarsko, Rakousko, Sloven-
sko, Francie, Německo, ČR, Slovin-
sko, Bělorusko, Island. Celkově se 
tohoto turnaje zúčastnilo  440 zá-
vodníků.

Daniel Pintera žák, 1. ZŠ v No-
vém Městě na Moravě, v kategorii 
U11(ročníky 2000 a 1999) do 28 kg,  
porazil dva závodníky z Rakouska a 

prohrál pouze ze závodníkem z Ru-
munska a obsadil krásné 3. místo.

V  kategorii U13 (ročníky 1998, 
1997) do 36 kg obsadila Barbora 
Štikarová ve velké konkurenci sou-
peřek ze Slovinska a Rakouska krás-
né 4. místo.

V měsíci říjnu čeká oba judisty 
závod v ČR a Rakousku. V měsí-
ci listopadu vyjedou tito judisté na 
turnaj v Povážské Bystrici na Slo-
vensku.                            trenér juda 

Ing. René Pintera, BA

Pustinka podvanácté
První sobotu v září se jela tradič-

ní časovka do věcovských vrchů, 
zvaná těž Pustinka, o pohár Mik-
roregionu Novoměstsko.

Pro tento 12. ročník jsem musel 
vytipovat novou trať, protože opra-
va silnice N. Město – Jimramov se 
oproti očekávání protáhla. Vyhrá-
la varianta Jimramov – Nový Jim-
ramov – Líšná – Vříšť – Kuklík – 
Odranec.

Tato trasa měla velmi kladnou 
odezvu u startujících. Přece jen 
stoupání bylo rozloženo na delší 
vzdálenost – 13,7 km. Špatné po-
časí odradilo mnohé z těch, kteří 
si brousili zuby na hodnotné ceny. 

Sportovního ducha prokázalo ten-
tokrát  58 závodníků.

Většinou jsme šlapali proti vět-
ru. Až na Kuklík, v tom smrtícím 
stoupání na nekonečný hang nám 
trochu fouklo do zad. Toto stoupá-
ní dokonale prověřilo přípravu zá-
vodníků. Kdo to na počátku pře-
pískl, neslezl z kola jen proto, aby 
nezklamal fanoušky.

V cíli byl nejrychleji překvapivě 
František Grulík se Sedlišť. Porazil 
dlouho nepřekonaného favorita, 
mnohonásobného vítěze minulých 
ročníků Josefa Kučeru ml. z Nové-
ho Města.

Vítěz obdržel tradičně pohár mi-
kroregionu a tentokrát i cyklistic-
ký dres věnovaný panem Antoní-

nem Bartoňkem z Brna. Každý ze 
závodníků si odnesl cenu, kterou si 
vybral podle umístění.

Rád bych na tomto místě podě-
koval všem  sponzorům za hod-
notné ceny

Po tradičním vyhlášení výsledků 
poděkoval pořadatelům jménem 
všech startujících nejstarší účast-
ník závodu, bývalý reprezentant 
a mnohonásobný Mistr České re-
publiky Zdeněk Karásek ze Sedlišť. 
Osobně si toho ocenění velmi vá-
žím, protože je to nestor české cyk-
listiky. A má nejen můj obdiv.

Všem pořadatelům děkuji za bez-
chybnou organizaci a dobrou nála-
du. Příští rok se těším na shleda-
nou.                            Jarda Pustina
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Firma DINST pořádá
24. 10. od 8 do 11 h.

VÝPRODEJ
nadnormativních 

zásob
V areálu firmy,
Nečasova 22,

N. Město na Mor.
Na ostatní zboží

sleva 12 %
Tel.: 566 616 742

INZERCE
• Prodám velmi pěkný byt 3+1 v 
OV v NM.  S půd. vestavbou, 2 skle-
py, balkon, pergola, vlast. topení, po 
celkové rekonstrukci. Prodám včetně 
vybavení. Info: 777 617 652
• PRODÁM 4 kusy zimních pneu 
zn. Barum Polaris (jeté) na plech. 
discích 165x70x14 na ŠKODA Fabia, 
cena 3.500 Kč (dohoda možná) tel. 
776 005 775
• PRODÁM 4 kusy zimních pneu 
zn. Barum (jeté) na plech. discích 

165x70x13 na PEUGEOT 309, cena 
3.500 Kč (dohoda možná) tel. 776 
005 775
• Nabízím pronájem garáže v NM, 
lokalita Holubka, tel. 777 25 63 02
• Prodám vchodové dveře 90, pravé,  
prosklené, 2x postel s úložným pro-
storem, bez matrací, levně, ceny do-
hodou. tel. 566 618 358, 608 311 977

10

Stomatologická 
pohotovostní služba
Ošetření je poskytováno v době   9 
– 12 hod. 17. 10. MUDr. Špárníko-
vá, Křižanov, 18. 10. MUDr. Bílko-
vá, ŽĎAS ZR, 24. 10. MUDr. Dvo-
řák, V. Losenice, 25. 10. MUDr. 
Filla, U Tržiště 1, V. Meziříčí, 28. 10. 
MUDr. Peňázová, poliklinika NM, 
31. 10. MUDr. Vránová, Zahrad-
ní 580, Bystřice n.P., 1. 11.  MUDr. 
Jelíková, Tyršova 223 V. Bíteš. Ak-
tuální změny je možno najít na in-
ternetových stránkách novoměstské 
nemocnice (www.nnm.cz).

Bruslení
Žďár n. S. zimní stadion
17. 10 so 15.30-17.00
18. 10 ne 17.15-18.45
24. 10 so 15.30-17.00
25. 10 ne 10.15-11.45
28. 10 st   9.00-10.30
31. 10 so 15.30-17.00

Oznámení o přerušení
dodávky el. energie

Firma E.ON informuje o přerušení 
dodávek el. energie: Slavkovice: 
• 21. 10. 7.30 – 15.30, (celá obec 
mimo MŠ)
• 26. 10. 7.30 - 15.30,  od čp. 105, 
106, 14 a 7 (ZŠ) směr Veselíčko 
(mimo MŠ), čp. 1, 121, 68

Hledáme 

brigádníky, brigádnice 

na rozvoz knih 

s vlastním autem,

vhodné i pro důchodce.

tel. 739 067 695

Restaurace a penzión  „U PASÁČKA“
Palackého náměstí 15, 592 31  Nové Město na Moravě

tel. 566 523 612, mobil  777 66 52 03

Restaurace a penzión „U pasáčka“ nabízí svým hostům 4 třílůžkové 

pokoje, 5 dvoulůžkových a 2 apartmány. Všechny pokoje mají vlast-

ní sociální zařízení a jsou vybaveny televizním přijímačem a přípoj-

kou na internet. Vybavení apartmánů je na nadstandardní úrovni.                      

V etapě dokončování je bezbariérový pokoj.  Penzion je vybaven vý-

tahem pro hosty.

Dále nabízíme dvě restaurace. Jedna je klasická, s nabídkou nejen sta-

ročeské kuchyně, ale i s vlastními specialitami z ryb, drůbeže a králíka. 

Druhá restaurace nabízí svými prostory možnost pořádání seminářů, 

školení, podnikových nebo rodinných oslav (svatební hostiny, křtiny, 

rauty, recepce, vánoční oslavy nebo přivítání Nového roku).

Věříme, že i posezení při muzice v pátečním či sobotním večeru,           

s dobrým vínem a příjemnou společností, připraví radost vám všem.

Připravujeme VÍKENDOVÉ SLEVY = 10 % z ceny ubytování
pátek – neděle – 2 noci,  sobota – pondělí -  2 noci

• Prodám tmavý peřiňák, cena 300 
Kč, tři péřové prošívané deky, cena 
250 Kč/kus. tel. 739 728 124
• Prodám pěkný děts. kočárek Bam-
bino skiper-čtyřkombinace, šedobéžo-
vé barvy + taška a pláštěnka. Pův. cena 
9190 Kč za 2500 Kč. Tel. 776 127 296.
• Hledám pronájem garsonky nebo 
bytu 1+1 v NM, tel.: 776 042 967.

Policie ČR informuje
Vážení občané, v zájmu preven-

ce opětovně upozorňujeme na čas-
té typy trestné činnosti. Věříme, že 
upozorněním na ně a výzvou k obe-
zřetnosti se podaří některým z dal-
ších možných případů předejít. 

Chceme upozornit občany, aby se 
vyvarovali nepříjemnostem spoje-
ných s odloženými kabelkami v re-
stauračních zařízeních, na opě-
radlech židlí nebo na stolech a s 
taškami pověšenými  na nákupních 
košících. Zloději velmi rádi využíva-
jí chvilky, kdy je nakupující otočen 
směrem k regálu se zbožím a nemá 
přehled, co se děje za jeho zády. 

Dále klademe důraz především na 

starší občany na vesnicích a v ma-
lých obcích. Pokud si nezamykají 
vchodové dveře nebo vstupní bran-
ky na pozemek, nemají jak zabránit 
příchodu tzv. podomních prodej-
ců do obytných místností. Násled-
ně probíhá nátlaková nabídka růz-
ného zboží. Klasickým příkladem je 
nabídka oblečení nebo dek. Taktika 
tohoto trestného činu probíhá ná-
sledovně: jeden z prodejců ukazuje 
zboží tak, aby na sebe upoutal veške-
rou pozornost a omezil prostorové 
vidění uživatele obydlí, druhý z dvo-
jice zatím prohledává byt s cílem od-
cizit finanční hotovost. Policisté se 
setkávají i s jinými legendami, jako 

je vypůjčení peněz na porouchané 
auto, záloha na pojištění nebo vrá-
cení přeplatku z inkasa. Žádáme Vás 
o spolupráci, součinnost a o rychlý 
přenos informací v případě zachyce-
ní podobných poznatků z Vaší obce, 
nejlépe cestou linky 158. 

Vyzýváme občany k bdělosti, aby 
si všímali pohybu cizích osob a vo-
zidel, které přijedou do jejich obce. 
Policii významně pomůže při pátrá-
ní po pachatelích záznam registrační 
značky, typ a barva vozidla, případ-
ně počet osob, věk, etnikum.

K dalším častým typům trestné 
činnosti patří  vloupání do vozidel.  
V tomto případě stačí prosté opat-
ření. Uživatelé vozidel by neměli ne-
chávat ve viditelné části vozidla žád-

né předměty, protože například i 
prázdná taška může podněcovat zá-
jem pachatele k vloupání do vozidla. 
Pokud si majitel vozidla ukládá věci 
do skryté části vozidla (kufr), neměl 
by tak činit na veřejném místě, kde 
může být pozorován.

Na závěr malé upozornění pro bez-
pečnou manipulaci s platebními kar-
tami: neopatrné zacházení s PIN kó-
dem často vede k rychlému zneužití 
karty pachatelem. Policisté doporu-
čují nevypisovat si PIN kód na kar-
tu nebo do její bezprostřední blíz-
kosti a ukládat kartu mimo průkazy 
totožnosti. Většina bankovních úřa-
dů umožňuje změnit si PIN na dob-
ře zapamatovatelné číslo podle přání 
klienta.            nprap. Petra Šmídová

„Marlenka – medovník“
domácí výroba

na výročí, svatby, oslavy, ke kávě
15 ks běžné velikosti  200 Kč
tel. 774 117 824 (N. Město)

Navštivte ORIFLAME
Vratislavovo nám. 13

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

H-OPTOZ, s.r.o.
Oční optika, Nádražní 69,

Žďár nad Sázavou,
tel. 566 620 652

Oční optika Dům zdraví,
Poříčí 11, Velké Meziříčí,

tel. 566 520 436

Užitečný vánoční dárek
vyberete u nás:

• velký výběr brýlových obrub
• akční ceny brýlových čoček

• lupy, dalekohledy
• dárkové poukázky

Ve Žďáru n. S. dále nabízíme: 
Měření zraku, sobotní prodej
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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

INZERCE

TRUHLÁŘSTVÍ
Luboš Kotovic

Německého 810, N. Město

Zakázková výroba nábytku  
kuchyňské linky, vestavěné 
skříně, kanc. nábytek, aj.

Mob.: 724 369 451
www.kotovic.cz

Přijímáme objednávky
na 

domácí
vánoční cukroví
1 kg po 350 Kč

tel. 724 035 747

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

• Prodám Suzuki Swift sedan 
1.6 16V r.v. 93. TK do říjen 2010. 
Cena 8000 Kč. Při rychlém jedná-
ní sleva. tel. 733 514 313.
• Kdo daruje nebo levně prodá 
funkční šlapací šicí stroj.  Volejte 
nebo zanechte SMS: 777 250 265 
• Prodám krásný  desetiramenný 
křišťálový lustr. Průměr cca 80 cm 
Foto možno zaslat mailem. Cena 
dohodou. Tel.: 608  821 198.
• Prodám 4 ks plechových dis-
ků. R14, 4x100. Původně obuté na 
Opel Astra. Zachovalé. Cena do-
hodou. tel.: 732 824 575
• Prodám automobil Suzuki 

Wagon R+, rok výroby 2000, per-
fektní stav, tel. 603 367 009
• Prodám dvojhrob na katol. hřbi-
tově (rám a pomník), Věra Hrd-
ličková, Praha, tel. 723 092 968
• Prodám byt 3+1 blízko centra 
NM, tel. 737 741 978
• Koupím jakékoliv modely aut, 
všech značek a velikostí. tel. 736 
125 854 
• Prodám byt 3 + 1 v NM ul. Tyr-
šova 855. Byt je po rekonstruk-
ci. Cena 1.500000 Kč. tel. 737 133 
961
• Pronajmu garáž na Holubce, 
dlouhodobě, tel. 736 267 235
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Nowe Miasto nad Pilica

Polsko, 

Varmijsko-mazurské vojvodství

Počet obyvatel: 4.000

www.nowemiasto.pl

Město leží na levém břehu řeky Pilica 

na staré obchodní stezce spojující Toruň 

se Lvovem a Varšavu s Krakovem. Četné 

archeologické nálezy však dokládají, že 

zde člověk žil již ve starší době kamenné. 

Z písemných pramenů je patrné, že 

na vyvýšenině nad městem kdysi stá-

val obranný hrad. Později bylo ve městě 

i jeho okolí postaveno několik zámečků 

a paláců, které jsou obklopeny  rozlehlý-

mi parky. 

Přestože město leží v nížinné oblas-

ti (150 m n. m.), není zdejší půda pří-

liš úrodná. Drobné farmy, které jsou pro 

tuto oblast typické, se proto zaměřu-

jí převážně na pěstování brambor a obilí. 

Vlevo: Co to roste za stavbu vedle silnice mezi Novým Městem a Pohledcem? Nová administrativně vý-
robní hala firmy PLAZMATECH SYSTEMS s.r.o. „Bude zde sídlo firmy, montážní a výrobní prostory, 
dále pak  prostory určené k pronájmu (kanceláře). PLAZMATECH SYSTEMS s.r.o. je firma zastupu-
jící na českém trhu světovou jedničku ve výrobě plazmových zdrojů (CNC zařízení na termické děle-
ní veškerých el. vodivých materiálů) - Kjellberg Finsterwalde“, sdělil majitel a jednatel této firmy Petr 
Schmier. Vpravo: Vzácná běločechratka obrovská – k textu na str. 5.

Vlevo: Slavkovičtí předškoláci u včelařů. K textu Jsme malí… na str. 6. Vpravo: Další zvýšený přechod pro 
chodce a zároveň zpomalovací pás pro vozidla vjíždějící do centra města vzniká na Komenského náměstí. 

Nahoře: Vítězky No-
voměstského kilomet-
ru. K textu na str. 8. 
Druhá řada vlevo: 
Restaurování Pomní-
ku padlým ve světové 
válce od Jana Štursy. 
Jako u každého re-
staurování venkov-
ních památek i zde 
bylo třeba odstra-
nit nečistoty, sjedno-
tit barevně povrch a 
konzervovat před ne-
přízní počasí. vpra-
vo:  Rybářské závody 
mládeže v Hlinném. 
K textu na str. 5.


