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Foto:  Fotoateliér Čadková

Malá ZOO 
v zahradnictví 
STRANA 4

Co předchází takové expedici, jako 
byla letos v červenci na Gasherbrum I.    
a Gasherbrum II.?

Když budu říkat dlouholetá pří-
prava, tak to bude znít trošku směšně, 
protože já se připravuji na expedici 
z roku na rok. Už mám těch Himaláj-

ských za sebou 14 nebo 15, to znamená 
minimálně jednu expedici ročně. Od té 
doby, co jsem se vrátil z Manaslu loni 
na jaře, tak jsem se začal připravovat na 
Gasherbrum I. a Gasherbrum II. Byla 
to velká technická organizace, protože 
tentokrát nás jelo pět, takže zajistit veš-
keré vybavení je celkem složité. 

Ta letošní expedice byla zkomplikována zra-
něním, je to tak? 

Já se snažím být nejen horolezec, ale motám 
se i do všech možných jiných sportů. Když 
jsem doma, tak jsou to samozřejmě na Vyso-
čině běžky, jezdíme do Alp na prkno, mořský 
kajaky, kola a další. No a letos na jaře v dubnu 
jsme byly 14 dní na divoké vodě na Korsice 
a pro mě expedice skončila druhý den, kdy 
jsem si tam vyhodil rameno. Skončil jsem 
v nemocnici a dva dny na to jsem nečeka-
ně odletěl domů. Přede mnou byl měsíc 
a týden do odjezdu na Karákoramskou 
expedici. Pravá ruka v ortéze tak byla 
nečekaným zpestřením příprav.   

Radka Jaroše, novoměstského horolezce jistě nemusím dlouho představovat. Jeho 
přibývající úspěchy stojí za zmínku. K letošnímu 28. červenci má na kontě zdolaných 
11 osmitisícovek. Jen pro upřesnění, hor, které přesahují svojí nadmořskou výškou 
8.000 metrů je na Zemi 14 a nacházejí se v pohořích Himaláj a Karákoram v Asii. 
Všechna tato pohoří byla poprvé jedním člověkem zdolána v roce 1986 a do letošního 
roku je takových horolezců pouze 25 na celém světě. Mezi Čechy, kteří stanuli na 
největším počtu osmitisícovek, je v současné době Radek Jaroš králem. 
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(pokračování na straně 5)
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číslo 14.     ročník XX.     20. září 2010

Prezident zavítal i do Nového Města 

Město vydalo velký 
nástěnný kalendář 
na rok 2011

Atlet Lukáš Kourek 
dvojnásobný mistr ČR!

Český král světových osmitisícovek 

text: Veronika klapačoVá  foto: Yetti

Prezident České republiky Václav Klaus a jeho manželka Livia Klau-
sová, navštívili na několik dní kraj Vysočina. Jedním z plánovaných 
míst, kam prezident zavítal, bylo i naše město. 

Zaplněné Vratislavovo náměstí čekalo po 15 hodině netrpělivě 
na vládní kolonu vozidel. Na podiu vzácnou návštěvu v doprovo-
du hejtmana kraje Vysočina Jiřího Běhounka s manželkou přivíta-
la hostitelka, starostka města Zdeňka Marková, také v přítomnosti 
svého muže. Následovaly pozdravy, beseda s občany a krátká au-

togramiáda hlavy státu. Na radnici potom prezidentský pár obdržel 
dary a svoji návštěvu potvrdil zapsáním do pamětní knihy.  Jedním z 
darů byl grafický list od Jiřího Plieštika, Václav Klaus obdržel další 
přírůstek do své sbírky kravat. Ve stejném vzoru získala ručně malo-
vaný šátek i Livia Klausová. Vše z dílny Petra Kvíčaly. Nechybělo 
ani vystoupení žáků novoměstské ZUŠ a skupiny Tata Band. Na 
další návštěvu prezidenta bychom se mohli těšit možná na některém 
z lyžařských závodů.      (vrk)   



na okraj

Vážení 
spoluobčané,
léto se chýlí ke 

konci, pomalu bu-
dou nastupovat deš-
tivá období, která 
nám dobré nálady 
nepřidají, ale také se 
musíme připravit na zimu, která u nás 
bývá nejen dlouhá, ale i krásná.

Návštěva pana prezidenta s chotí 
proběhla důstojně, ke všeobecné spo-
kojenosti. Pan prezident ocenil origina-
litu svého uvítání knížetem Vratislavem        
s manželkou, chutné koláčky z rukou se-
niorek i doprovodný kulturní program. 
S úctou a rádi jsme je zde uvítali a na 
oplátku představili naše město. 

Děti a mládež „zařezává“ již třetí 
týden ve školních lavicích, jistě už byly 
překonány počáteční rozpaky z toho, že 
se musí ukáznit, dodržovat disciplinu     
a hlavně se také učit.

Kulturní život se přesouvá z venkov-
ních veselic zpět do budov, v kulturním 
domě byly zahájeny jazykové kursy 
angličtiny / o ostatní nebyl dostatečný 
zájem / i kurs společenského chování         
a tance. Vy, spoluobčané se můžete těšit 
na hodnotné kulturní programy - kon-
certy, divadla i besedy se zajímavými 
lidmi. 

Po doznění prožitků ze dnů vol-
na a dovolených, radosti snad z ne-
skončených houbařských žní i smutku                  
z katastrofálních záplav v severních 
Čechách, se pomalu všichni soustřeďu-
jeme na komunální volby ve dnech 15. 
a 16. října tohoto roku. I já, z tohoto 
místa vyzývám všechny voliče, aby se    
v co největším počtu k volbám dostavili 
a zvolili své zástupce na radnici, kteří 
budou hájit jejich přání a názory. Je 
špatné nejít k volbám, a pak kritizovat, 
že se to, či ono dělá špatně. To je špatný 
přístup! Proto prosím, abyste si pečlivě 
pročetli následující, pouze “volební“ 
číslo Novoměstska, které Vám přine-
se spoustu užitečných informací, které 
ke svému rozhodnutí, koho jako svého 
zástupce zvolit, potřebujete a jistě Vám 
pomůže k lepšímu rozhodování i chuti 
dostavit se k volbám.

Šťastnou ruku při výběru i hojnou 
účast při komunálních volbách, ze srd-
ce přeje                    Vlasta Soldánová
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text a foto: Veronika klapačoVá

zprávy „Monolog váš svět zmenšuje. Dialog ho zvětšuje.“ Reinhard K. Sprenger

Jinak jsou na tom naši spoluobčané, 
kteří jsou kvůli své omezené hybnos-

Nové Město bez bariér

ti upoutáni 
na invalidní 
vozík. V no-
voměstském 
Domě s pe-
čovatelskou 
službou tako-
vých lidí byd-
lí hned něko-
lik. Jedním z 
nich je i Libor 

Zeman, který v Novém Městě žije už 13 
let. „Já pocházím z Horní Libochové, 
víceméně mě do Nového Města přivedly 
bariéry v domě, i když jsem tam mohl 
zůstat, nikdo mě nevyháněl. Ta nabídka 
nově vznikajícího bezbariérového domu 
mě velmi zaujala. Navíc jsem se chtěl 
osamostatnit.“ 

Aktivních vozíčkářů můžete po 
městě potkat kolem pěti, a jak sami čas-
to říkají „chodí po městě na procház-
ky“. Při takové procházce na kolečkách 
už znají každou ulici, každý chodník      
a hlavně každý nájezd. 

„Dneska už se mi po městě pohybu-
je dobře. Když jsem se sem v roce 1997 
nastěhoval, tak jsem nemohl najíždět 
na chodníky, proto jsem jezdil po sil-
nicích nebo jsem někoho požádal, aby 
mi pomohl. To byly obtížné chvíle. Dnes 
je ta situace nesrovnatelná. Většina 
chodníků je bezbariérová, já se dosta-
nu, kam potřebuji.“ Změnu vozíčkáři 
nejvíce monitorují za poslední tři roky. 
Tečkou podle nich bude úprava chodní-
ků kolem náměstí. I tam se ale už teď 
bez problémů dostanou. Celý systém je 
logicky propojován. Výrazně tomu na-
pomohl vypracovaný generel bezbarié-
rovosti, na který lze jakkoli navazovat. 

Jako chodci si často neuvědomujeme 
překážky, protože je můžeme na ulici 
snadno překročit. Nájezdy na chodníky 
ocení maminky s kočárky, které už 
nevyklopí svoji ratolest.

Symboly Nového Města na Moravě       
i krásy Novoměstska doprovází dívka 
oděná do šatů z dílny Beaty Rajské. 
Autorem fotografií je Jan Truksa. 

Kalendář si můžete zakoupit v infor-
mačním centru, Horáckém muzeu, pa-
pírnictví Pod nemocnicí a v papírnictví 
Hlavatý.    (IC)

Město vydalo 
velký nástěnný 
kalendář 
na rok 2011

Setkání rodáků a spolužáků, kteří v 
letošním roce slaví padesátiny, se usku-
teční v sobotu 23.10.2010 v kulturním 
domě v Novém Městě na Moravě od 
14 hodin. V průběhu odpoledne bude 
vyhrazen čas na prohlídku škol i měs-
ta, tradičně je na památku zajišťována 
společná fotografie, po slavnostní ve-
čeři bude následovat zábava s hudbou 
a tancem. Těšíme se na Vás! Kontaktní 
údaje pro zaslání pozvánky je možné 
sdělit elektronicky na adresu jana.bar-
tosova@meu.nmnm.cz nebo na tel. č. 
566650230.

Připomínáme blížící 
se setkání padesátníků
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Starostové Nových Měst řešili další setkání
O uplynulém víkendu 10. – 12. 9. se 
sešli představitelé Nových Měst Evropy 
v německém Neustadt in Hessen, které 
bude příštím hostitelem Setkání.

V rámci koordinačního výboru byl 
představen program Setkání pro rok 
2011. Starostové a další představitelé 
si neodpustili chválu na Setkání No-
vých Měst konané letos v našem městě. 
Každý vzpomněl na něco jiného, podle 
všech jsme ale v Novém Městě na Mo-
ravě nasadili vysokou laťku. Příští 33. 
Setkání v Neustadt in Hessen se usku-
teční ve dnech 9. – 11. 9. 2011.    

zprávy „Každý, kdo bojuje s lidskou přirozeností, prohraje.“  Marcus Buckingham

Falešná tisícikoruna

V roce 1918 vznikl samostatný Československý 
stát a kronikář včelařského spolku Novoměstského 
toto období popisuje těmito slovy: „Radost ze získané 
svobody prolíná veškeré další dění u nás. Projevuje se 
v každém pracovním úsilí, vniká do rodin, obcí a měst, 
do veškerého veřejného života. Radostněji se pracuje 
v továrnách, na polích i v úřadech, ale nakonec i ve 
včelnicích i ve včelínech. Oživuje se i činnost včelař-
ského spolku Živanský v Novém Městě.“ 

Radost z konce války a ze vzniku nového státu 
však brzy vystřídaly starosti o zajištění živobytí. „Po-
válečná léta nejsou tak růžová, jak bychom si chtěli 
představovati,“ konstatuje kronikář v roce 1919. Spo-
lek se například stal obětí padělatele. 30. září 1919 
obdržel předseda spolku Antonín Málek dopis z no-
voměstské pobočky Brněnské banky, ve kterém stálo: 

110. výročí organizovaného včelařství na Novoměstsku

V našem seriálu o včelařích v Novém Městě jsme se minule dostali na konec druhé světové války. 

„Dovolujeme si Vám zdvořile oznámiti, že nám 
byla z Brna vrácena jedna bankovka v hodnotě 
1.000 Kč (falsifikát).“ Dopis také obsahoval 
výzvu k vyzvednutí bankovky a banka spolku 
napočítala výlohy ve výši dvou korun českých. 
Kdo byl oním člověkem, který do spolkové 
pokladny falešnou tisícikorunu složil, o tom 
kronikář taktně mlčí. Spolku nevznikla žádná 
škoda. Jednalo se o bankovku, která nebyla 
až tak obvyklá, tudíž pro pokladníka zřejmě 
nebylo těžké zjistit původce falsifikátu. Navíc               
v poválečné době zažívali padělatelé peněz 
zlaté časy, takže v té době se s padělanými pe-
nězi lidé setkávali zřejmě poměrně často.

Petr Hladík, 
ZO ČSV Nové Město na Moravě

Recept pro vás: 

Řezy ORLÍK
50 dkg hl. mouky
20 dkg práškového cukru
2 vejce
20 dkg másla
2 lžíce medu
2 lžičky sody rozmícháme se 2 lžícemi mléka. 
Rozdělit na 2 placky.
1 placka - upéct
2 placka + směs
25 dkg ořechů, 8 dkg cukru, 12 dkg másla, 3 lžíce 
medu - usmažit, dát horké na placku a péct
Krém: 3 dcl mléka, 1 a půl lžíce hl.mouky, 1 a půl 
lžíce solamylu, 10 dkg cukru, 1 vanilka, 1 máslo. 
Namazat na upečenou placku spojit s 2 plackou 
ořechovou.

Hudební nástroj pochází z roku 1853 a dnes jsou 
považovány za movitou památku. Na jejich stavbě se 
podílel i novoměšťák František Svítil. Nutná renova-
ce varhan vyjde na 350 tisíc korun, město na ni řím-
skokatolické farnosti přispěje padesáti tisíci. 

Nové Město přispěje 
sto tisíc korun povodněmi 
poškozené obci 
Starostka města Zdeňka Marková konzultovala případ-
nou pomoc se starostou Nového Města pod Smrkem, 
které leží v oblasti zasažené povodněmi. 

Na doporučení se město rozhodlo pomoci částkou 
sto tisíc korun obci Heřmanice, kde bydlí asi 250 oby-
vatel a likvidace všech škod je pro tak malou obec 
velmi náročná.

Projekt PPP
Na výstavbu Regeneračního centra v Novém Městě 
na Moravě je možné využít soukromých finančních 
prostředků. 

Z tohoto důvodu si nechává město vypracovat 
koncesní projekt. Jakou cestou financování se město 
vydá, zda bude zhotovitelem a současně i provozo-
vatelem, ukáže průzkum trhu, podle kterého by se 
výstavba Regecentra mohla ubírat. 

Dlužníci 
nájemného
Dluhy za nájemné v Novém Městě na 
Moravě tvoří více jak dva miliony korun. 
Dlouhodobá situace se výrazně ne-

zhoršuje, ale ani nezlepšuje. Objevují 
se případy, kdy se musí dlužná částka 
vymáhat soudně, nebo jsou nájemníci 
z bytu vykázáni. Město hledá nástroj, 
jak dlužníky přinutit k placení. Pokud začne nájem-
ník splácet, dostane ještě šanci a město mu nájem 
prodlouží. 

Oprava varhan
V hřbitovním kostele v Novém Městě na Moravě si 
opravu vyžadují varhany. 

 zprávy z radnice
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září: 
25.9. MUDr. Vladimíra Jelínková, 
  Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 092
26.9. MUDr. Věra Havlíčková, 
  Radostín nad Oslavou 71, 566 670 215
28.9. MUDr. Dagmar Blaháková, 
  Vratislavovo n. 12, Nové Město n. M., 566 616 904

říjen
2.10. MUDr. Zdeňka Kreislerová, 
  Bezručova 106/23, Žďár n. S., 566 621 000
3.10. MUDr. Tomáš Kreisler, 
  Bezručova 106/23, Žďár n. S.,  566 621 000
9.10. MUDr. Stanislav Voborný, 
  Osová Bitýška 130, 566536712
10.10. MUDr. Věra Dvořáková, 
  Štursova 487, Nové Město n. M., 566 615 436
16.10. MUDr. Beáta Bílková, 
  Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545
17.10. MUDr. Marie Kulková, 
  Strážek 80, 566 567 332

Stomatologická pohotovostní služba:

zprávy „Nic není tak, jak je.“  Friedrich Nietzsche

 Vyšlechtěná v 17. století v Jaroslavské oblasti v 
Rusku, je to skupina krátkoocasých plemen, hlavu 
mají černou s bílou lysin-
kou. Barva ocelově šedá, 
jehňata černá a narodí se 
nám na přelomu říjen-listo-
pad. Společně se zakrslými 
králíčky obývají králíkárnu 
i morče a činčila. Činčila 
je náš miláček, vypadá jako 
veverka s heboučkým ko-

Pod netradičním názvem se uskuteční výstava papoušků   
a okrasných ptáků, kterou pořádají místní chovatelé. 

Loni poprvé byla uspořádána samostatná výstava 
okrasných ptáků, která se setkala s nečekaným zájmem 
veřejnosti. Přes 900 návštěvníků shlédlo v padesáti voli-
érách a osmdesáti klecích 550 exotických ptáků. Letos se 
počítá s ještě větším počtem vystavených exponátů.

Jak loňská, tak i letošní exotářská výstava je svým roz-
sahem největší v kraji Vysočina. Organizátoři tak navazují 
na tradiční výstavy, které se od r. 1969 každoročně konaly 
v pamětníkům známém JKP za kinem. V devadesátých le-
tech už byli exoti vystavováni pouze při Horácké výstavě 
drobného zvířectva každoročně v srpnu dodnes. Přesto i 
v tomto malém rozsahu, je koutek s papoušky lákadlem 
především pro děti. 

Letošní Novoměstská andulka se uskuteční v chova-
telském areálu za Nezvalovou ulicí u nádraží ČD. 

Výstava představí především australské druhy chova-
né ve venkovních voliérách. Tito papoušci jsou pro svou 
nenáročnost u chovatelů nejvíce rozšířeni. Jsou pestře 
zbarvení, nevadí jim sníh ani mráz hluboko pod nulou. 
Pokud mají závětří, přečkají i -20°C. Patří mezi ně i nej-
rozšířenější andulka, která se naučí docela obstojně mlu-
vit. Drobnější exoti a papoušci z Afriky již vyžadují zimu 
bez mrazu nebo i pokojovou teplotu. Vystavené druhy 
nejsou náročné a běžně se v zajetí rozmnožují. 

Většina dětí touží mít doma zvířátko. Umožněme jim 
to. Většinou se to v budoucnu vrátí, protože děti, které 
mají možnost starat se o živého tvora, získají úplně jiné 
představy o životě než z obrázků nebo vyprávění. Nebu-
dou se bát myší, žab nebo hadů a až dorostou, nebudou 
říkat svým dětem: „Zahoď to, dupni na to, zab to! Nikdy   
z nich nebudou tyrani.“

Mgr. Otakar Německý ZO ČSCH   

Malá ZOO v zahradnictví
K vidění je koza kamerunská, velmi nenáročné plemeno, které se nechá rádo krmit od dětí. Kůzlátka mají dvakrát 
do roka, například letos v listopadu. V areálu malé ZOO je také ovce romanovská.

žíškem. Používá se hlavně v kožešnictví, ale to snad 
ani dětem neřekneme. Za zmínku stojí i krůty a ho-

loubci druhu King. Do 
budoucna by se měla 
malá ZOO rozšířit o 
pštrosa, koníky nebo 
lamu. O všechno zví-
řectvo se trpělivě sta-
rá náš hospodář Josef 
Kranpol. 

Milena Jirčíková

Osadní výbor a SDH Slavkovice srdečně děkuje hostům: starostce Zdeňce Markové, místostarostovi 
Stanislavu Markovi, bratru Lad. Fajmonovi za okr. výbor hasičů, také členům rodiny Karla Sáblíka, mno-
ha občanům Slavkovic a okolí za účast při slavnostním znovuodhalení památníku senátoru Karlu Sáblíkovi 
a min. předsedovi Antonínu Švehlovi, které proběhlo za příjemného nedělního odpoledne 29. srpna u příle-
žitosti 75. výročí odhalení tohoto památníku.

Na fotografii jsou zleva: Josef Košík (starosta SDH Slavkovice), Aleš Sáblík (vnuk Karla Sáblíka), 
Stanislav Mužátko (autor replik), Jiří Fuksa (jednatel SDH Slavkovice), Stanislav Marek (místostarosta 
Nového Města), Zdeňka Marková (starostka Nového Města), Karel Janů (starosta místní části Slavkovice). 

       Foto: Simona Sváčková

Novoměstská andulka 
již podruhé 
(2. a 3. října 2010) 
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Český král světových osmitisícovek Chcete, aby se 
o vás vědělo?
Internetové stránky Nového Města 

na Moravě nabízejí občanům i turistům 
základní informace o firmách, organi-
zacích, službách… v Novém Městě na 
Moravě a okolí (http://info.nmnm.cz).

Některé informace o telefonních 
číslech, provozní době atd. zastaraly a 
ani návštěvníci internetových stránek, 
ani přímí tazatelé v Informačním centru 
se nemohou dostat ke správným a aktu-
álním údajům.

Prosíme všechny zástupce firem 
a organizací i majitele provozoven, 
aby na stránkách http://info.nmnm.
cz ověřili aktuálnost svých údajů. Pra-
covnice informačního centra Vám úda-
je na požádání rády zaktualizují. Tel. 
566650254, ic@nmnm.cz.

Nabídka starých 
výtisků zpravodaje 
Novoměstsko
Čtenářům zpravodaje Novoměstsko 

nabízíme doplnění domácích archivů 
o starší ucelené ročníky i jednotlivé 
výtisky (březen 1992 – červen 2010). 
Požadavky budeme evidovat a postup-
ně vyřizovat, v měsíci listopadu budou 
nerozebrané výtisky dány do sběru. 

Kontakt: Informační centrum, 
tel. 566650254, ic@nmnm.cz.

Otevírací doba IC:
Základní 
tj. mimo letní a zimní sezónu:
po - pá 7:30-16:00
Období zimní sezóny 
tj. od 15.12. do konce února 
násl. kalendářního roku:
po - pá 8:30-17:00
so  9:00-15:00
ne  9:00-13:00
Období letní sezóny 
tj. od 15.06. do 15.09.:
po - pá 8:30-17:00
so 9:00-16:00
ne 9:00-15:00

Po zprávách, které přinášely sdělovací prostředky o niči-
vých záplavách v Libereckém kraji, se výbor SDH Petrovi-
ce rozhodl zorganizovat sbírku na pomoc lidem postiženým 
záplavami. Sbírka byla zorganizována na sobotu 14. 8. 2010 
při příležitosti pouťové veselice. Do sbírky se zapojili občané 
obce, SDH Petrovice a Sportovní klub Petrovice. Sbírka byla 
úspěšná, vybralo se 20.000 Kč, několik hraček pro nejmenší  
a nechybělo ani oblečení. Po dohodě výboru bylo rozhodnuto, 
že vše předáme osobně těm, kteří pomoc potřebují. Byla vy-
brána obec Heřmanice u Frýdlantu. Je to obec, která leží 6 km 

Voda řádí, Petrovice pomáhají!
od polských hranic a má 226 obyvatel. Povodeň zde dosáhla 
takové síly, která se přirovnává Troubkám na Moravě. Dar byl 
předán občany naší obce p. Novotným a p. Mužátkem panu 
starostovi Heřmanic v sobotu 28. 8. 2010. Naší cesty využilo 
Centrum Zdislava, které zaslalo další pomoc pro obec Heř-
manice. Zástupci, v doprovodu starosty p. Stříbrného, měli 
možnost na vlastní oči vidět, co voda napáchala a odjížděli 
s pocitem, že obec Heřmanice naši pomoc uvítala. Závěrem 
chci poděkovat všem, kteří přispěli a pomohli lidem v nouzi. 

starosta SDH Petrovice Vlastimil Lukeš 

(dokončení ze strany 1)

Přihlaste se na kurz 
Základy natáčení amatérského filmu 

a 2. října ukažte, co ve vás je!
Více info na 

www.zdarskytrpaslik.cz.

Zahoďte stud 
a staňte se filmařem!

informační centrum

Jaký je jiný rozdíl, než 30 výškových 
metrů, mezi Gasherbrum I. a Gasher-
brum II.?

Dá se říct, že trochu těžší je ta G 
I., takže my jsme nejdřív šli na G II., 
abychom se trochu aklimatizovali. Na-
víc my jsme měli původně na G I. lézt 
úplně novou cestu, stěnou, kterou ještě 
nikdo nevystoupil. To byl smělý plán, 
který nás přešel, hlavně nám ho roz-
mluvilo počasí, které nám nedalo vůbec 
žádnou šanci. Ale budu-li upřímný, tak 
je to dobře.   

Předpokládali jste, že se podaří vý-
stup na oba vrcholy během tak krátké 
doby, něco přes deset dní? 

No, plus mínus možná jo. První 
pokus o vrchol, který jsme měli na G 
II., skončil špatně. Z té naší expedice 
jsem pak pokračoval sám. Byla strašná 
vichřice a já jsem se nakonec rozhodl to 
otočit zpátky ve výšce asi 7 600 metrů, 
což bylo hrozně složité a těžké rozhod-

nutí. První pokus se teda nepovedl. Asi 
za týden, když bylo pěkné počasí, tak 
jsme se na cestu vydali znovu a poda-
řilo se nám, všem třem stát na vrcho-
lu G II. Pak vlastně těch deset dní, to 
jsme nevěděli, že to bude za tak krátko. 
Potřebovali jsme nějaký oddych, rege-
neraci, ale hlavně tam to řídí počasí. 
Museli jsme odložit i odlet z Pákistánu 
asi o 14 dní, pak se v tom špatném po-

časí objevila díra a my jsme toho vyu-
žili. Byl to sice takový zoufalý pokus. 
Já jsem i na webu psal, že zoufalí lidé, 
dělají zoufalé činy. Rozhodl jsem se, 
že to zkusím, přidal se ke mně i Libor 
Uher. Museli jsme změnit techniku, 

protože nám přišly další zprávy 
o tom, že se blíží špatné počasí. 
My jsme se ale z 3. výškového 
tábora vydali na cestu v 19:45, 
lezli jsme celou noc a měli jsme 
štěstí. V 6:30 jsme stáli na vr-
cholu Gasherbrum I. 

Je dosažení dvou vrcholů      
v tak krátké době zadostiučinění 
za expedice, které tak úspěšné 
nebyly? 

Člověk to musí brát s poko-
rou a s rezervou, protože já jsem 
měl teď fantastický tři roky, kdy 
jsem vystoupil na 5 osmitisíco-
vých vrcholů, takže to je nád-
herný. Ale před tím jsem měl 
roky, kdy jsem nevylezl nikam. 
Buďto jsem skončil 200 metrů 
od vrcholu nebo pro zranění. 
Jsem realista a vím, že zbylé 
tři osmitisícové vrcholy nemu-
sím zvládnout během dvou let, 
můžou následovat roky, kdy se 

nebude tak dařit. 

Anapurna, Lhotse a K2, to jsou zbylé 
tři osmitisícovky do vytoužené světové 
14. Nestává se K2 nepřekonatelnou po 
několika pokusech? 

Samozřejmě K2 je považována za 
nejtěžší. Mě tam třikrát zastavilo poča-
sí, jednou zranění, když jsem se snažil 
o její vrchol. Chci se o K2 pokusit z té 

druhé strany, protože největší problém, 
krom toho, že je to vysoká, obrovská 
a technicky náročná hora, je, že tam 
nevede žádná vyloženě lehká cesta. 
Dalším velkým problémem je počasí. 
Větry, které tady jsou, tak foukají pře-
vážně ze SZ, a ten vítr udělá za hranou 
takovou turbulenci, že se kolem sedmi 
tisíc metrů drží mrak. Na ostatní hory 
okolo se třeba dá lézt a na K2 je zavře-
no. Proto chci zkusit jinou cestu. 

Musí se proto v jednotlivých výško-
vých táborech lepší počasí vyčkávat? 

Tak to záleží, jak špatný počasí člo-
věka překvapí, nebo nepřekvapí a jak 
dlouho bude trvat. Máme výhodu, že 
máme spojení přes satelitní telefon s 
předpovědí počasí. Když víme, že bude 
dlouhodobě špatně, tak se pohybu ve 
výšce vyhýbáme. Samozřejmě, že ob-
čas počasí překvapí, my jsme třeba na 
Everestu takhle byli zavření jednou čty-
ři dny v severní stěně v sedmi tisících 
metrech. To byl hodně smutný a teskný 
zážitek, hlavně ta perspektiva, že člo-
věk se musí dostat dolů a všude okolo 
bylo nasněženo půl metru nového sně-
hu. Vyčkávat se dá, někdy se musí, ale 
lepší je vyčkávat na to dobré počasí v 
základním táboře, kde je bezpečí a ur-
čité pohodlí. 

Před Radkem Jarošem je v násle-
dujících měsících nejen rehabilitace 
zraněného ramene, ale i práce na filmu 
pro Českou televizi a kalendářích pro 
nadcházející rok. Jeden z nich už je ho-
tový, jmenuje se Z Vysočiny na Mount 
Everest, druhý kalendář bude reflekto-
vat poslední expedici na Gasherbrum I. 
a Gasherbrum II.  
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Aerobik, Baby aerobic, 
Florbal pro kluky a holky, 
Judo, 
Kick box (pro děti i dospělé), 
Kick box aerobic, 
Let‘s dance, 
Míčové hry+hravé sportování, 
Orientální tanec, Stolní tenis, 
Zumba (pro děti i dospělé), 
Keramika s Alčou, 
Netradiční výtvarné techniky, 
Točení na kruhu, Tvořínek, 
Angličtina I-IV, 
Mluvím anglicky I, II, 
Digitální video a fotografie, 
Klub PC her, 
Počítače pro začátečníky          
a mírně pokročilé (pro děti      
i dospělé), 
Airsoft, Deskové hry, 
Detektivní agentura, 
Dramaťárna, 
Hry na hrdiny (LARP), 
Klubíčkoviny, Letem světem, 
Modelářství, 
Olešná - kroužky pro mladší 
a starší děti, 
Šachy, Šikovná vařečka, 
Akordeon, Bicí nástroje, 
Hra na keyboard, 
Kytara k táboráku 
(pro děti i dospělé), 
Píšťalka, Rocková kytara, 
Rocková skupina, 
Drumben-rytmická cvičení, 
Cvičení pro dospělé baculky, 
Klub maminek Zvoneček

Více informací a nabídku aktivit 
pro dospělé hledejte na 

www.klubicko.eu

Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě 
příspěvková organizace, Výhledy 526 
592 31 Nové Město na Moravě 
tel.: 566 616 151, 608 822 562
email: info@klubicko.eu
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V konečné bilanci zisku medailí 
obsadili třetí místo ze všech zúčastně-
ných oddílů z celé republiky. Lepší byli 
pouze atleti Dukly Praha a Olympu Pra-
ha. Členové TJ přivezli tři tituly a dvě 
bronzové medaile! 

Skvělý double se podařil Lukáši 
Kourkovi, který vyhrál s přehledem so-
botní běh na 5.000 m v čase 14:55,20 
a v neděli po velkém finiši i závod na 
1500 m (čas 4:00,54). Vrhačka Jitka 
Kubelová (účastnice MS juniorek) sen-
začně vyhrála sobotní závod v hodu dis-
kem v novém rekordu mistrovství 53,55. 
Tento výkon je také její osobní rekord a 
samozřejmě i rekord kraje Vysočina. 

V neděli si Kubelová zlepšila i oso-
bák ve vrhu koulí na 13,86 a získala 
překvapivě bronzovou medaili. Také 

Mistrovství ČR v atletice do 22 let

výkon v kouli je novým krajským ma-
ximem. Stejným bronzovým kovem 
doplnila sbírku Helena Tlustá v závodě 
na 3000 m překážek, kde si také zlepši-
la osobák – 11:26,80. 

Ale ani ostatní reprezentanti atle-
tického oddílu nezklamali a byli v ko-
nečném hodnocení disciplin hodně vy-
soko. Pátá místa mají Radka Janoušová            
v běhu na 800 m a Petr Vitner v závodě 
na 1500 m. Jen těsně za ním byl na 6. 
místě Petr Zimola. Šestá byla také štafe-
ta žen na 4 x 400 m (Vášová, Dufková, 
Maršánová, Janoušová) a osmá skonči-
la Lucie Maršánová v běhu na 800 m. 
Jitka Kubelová a Lukáš Kourek si vy-
bojovali také reprezentační pozvánky 
na mezistátní víceutkání do Slovinska. 
Obrovská gratulace všem!       (JH)

Jitka Kubelová mistryně v hodu diskem, Lukáš Kourek dvojnásobný mistr! 
Atletický oddíl TJ Nové Město třetí v hodnocení oddílů!

V Břeclavi se o víkendu 28. a 29. srpna konalo mistrovství ČR v atletice na dráze, 
kategorie do 22 let. Zástupci atletického oddílu TJ byli neuvěřitelně úspěšní! 

Dne 28. 8. 2010 se v nedávno 
zatopené Chrastavě konalo 
MČR AVZO ve sportovní 
střelbě, kde měla zastoupení i 
Novoměstská organizace. 

Největší radost nám udělal 
dvojnásobným titulem Mis-
tr České republiky AVZO Jiří 
Materna. Dalším úspěšným zá-
stupcem Nového Města byl Petr 
Kaman, který obsadil v obou 
disciplínách 2. místa za Ma-
ternou. Za novoměstskou stře-
leckou mládež se mistrovství 
zúčastnil Lukáš Řádek, který 
se nenechal zahanbit výsledky 
starších kolegů a skončil na 2. 
místě. 

(Milan Marek)

Dvojnásobný titul 
Mistr republiky AVZO
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narozené děti:
22. 8. Jana Handschuhová 
24. 8. Daniel Hendrich
28. 8. Marie Janebová
31. 8. Michaela Hančová
svatby:
21. 8. Iva Sedláčková, Milan Bortel
27. 8. Eva Urbanová, Jakub Chmelík
jubilanti – říjen:
  4. 10. Libuše Polnická  75 let
  6. 10. Anna Belatková  80 let
  7. 10. Rudolfa Vrbecká  86 let
  7. 10. František Kubálek  75 let
10. 10. Zdena Bělehradová  85 let
10. 10. Ing. Milan Svoboda  75 let
11. 10. Vlasta Šípková  80 let
12. 10. Jaroslava Holemářová 80 let
13. 10. MUDr. Rudolf Borek 80 let
14. 10. Marie Andrlíková  80 let
15. 10. Marie Buchtová  87 let
18. 10. Zdenka Konečná  88 let
26. 10. Drahoslava Pustinová 75 let
26. 10. Josef Žák   85 let
29. 10. Anežka Bukáčková  86 let
30. 10. Anna Chlebečková  91 let
úmrtí:
19. 8. Josef Krejčí  (Pohledec, 1931)
19. 8. Marie Kazíková  (Nové Město, 1931)
23. 8. Zdeněk Mička  (Nové Město, 1928)
  7. 9. Marcela Altová  (Nové Město, 1940)
  9. 9. Rudolf Žofka  (Žďár n/Sáz., 1931) 

 z matriky

kulturní pozvánky „Radši bych si dala trhat nervy.“   Ally McBeal 

1.10. Pátek 
Mezinárodní den seniorů v KD. 
Na programu módní přehlídka, hraje Zuberská šestka. 
Začátek v 17 hod.
4.10. Pondělí 
Video z masopustní merendy 2010. 
Gratulace k narozeninám. Jídelna DPS. 16hod.
11.10. Pondělí
Prohlídka novoměstských sgrafit 
s pí Z.Chocholáčovou. 
Sraz ve 14hod. na náměstí u kašny.
18.10. Pondělí 
Hudební odpoledne 
s ing. Bajerem a jeho přáteli. Jídelna DPS od 16 hod.
25.10. Pondělí  
Cvičení na židlích a povídání o zdravé výživě
Jídelna DPS od 16hod.

Program Klubu Seniorů 
říjen

Horácká galerie zve:
STUDIO ZVON - animační loutky
(16. září 2010 - 2. ledna 2011)
Česká veřejnost vnímá Studio ZVON Aurela Klimta 
především jako tvůrce celovečerních loutkových filmů 
Fimfárum a Franta Nebojsa  podle předlohy Jana Weri-
cha. K realizaci filmů se  Aurel Klimt spojil s výtvarníkem 
Martinem Velíškem.  

Horácké muzeum Vás zve:
„Obrazy z hlubin“
Poezie Země a Otokara Březiny v makrofotografiích 
achátů. 
Autor výstavy: Jiří Šura
do 13.11.2010
Výstavu tvoří několik desítek barevných makrofotografií 
méně obvyklých typů achátů a jaspisů a leštěné ukázky 
uvedených křemenných hmot od nás i z celého světa. 
Pomocí binokulárního mikroskopu  proniknete do 
trojrozměrného nitra achátů, včetně těch, které se staly 
předlohou některých vystavených fotografií.  Sezná-
míte se i s cestou sbírkového kamene od  nevzhledné 
„hroudy“ k výstavnímu exponátu. 
otevřeno:
září:  út - ne:   9.00 - 16.00
říjen, listopad: út - so:   9.00 - 16.00

6. 10. 1985 
zemřel v NMnM Bohumil Puchýř
akademický malíř
25. výročí úmrtí (narodil se 9.12.1914 v NMnM)

7. 10. 1950 
zemřel v Praze Jiří Židlický
malíř, ilustrátor knih
60. výročí úmrtí (narodil se 27.5.1895 v NMnM) 

8. 10. 1895 
narodil se v NMnM  Antonín Beranovský
legionář, 115. výročí narození 
(padl 11.8.1918 u Jekatěrinburku)

významná říjnová výročí
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Prodám zahradu s chatkou v lokali-
tě „Obora“, tel: 721 374 359.

Pronajmu v nově zrekonstruova-
ném bytě 2 + 1 v centru NM jeden pokoj 
s kuchyní a příslušenstvím, vše nové, 
nájem 3.000/měs, tel: 728570850.

Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v Novém 
Městě na Moravě, tel: 603 935 883.

Koupím rodinný dům v Novém 
Městě na Moravě a v jeho okolí, tel: 604 
734 355.

Prodám velmi pěkný byt 4+1 na ul. 
Pavlovova, tel: 606662876.

Prodám byt 4+1 na ul. Hornická. 
Cihlový dům. Tel: 606662876.

Pronajmu byt 2+kk v osobním 

miniBazar

poděkování

inzerce „Všechny ty nový auťáky vypadaj jako elektrický holicí strojky…“  Marv (Sin City)

vlastnictví v Novém Městě. Volný ve 
4. čtvrtletí 2010, cena dohodou, tel: 
736236255.

Pronajmu dlouhodobě byt 1 + 1      
v Novém Městě na Moravě. Cena doho-
dou. Zn.spěchá, tel: 732 711 482.

Prodám kočárek X-lander 2009, 
červená barva, používaný 8 měsíců. 
Součástí kočárku je hluboká korba, 
sporťák, nánožník, taška v barvě, pum-
pička, tel: 731 018 803.

Prodám levně dětské oblečení - 
chlapecké i neutrální barvy, od asi tří 
měsíců, tel: 731 018 803.

Prodám nadstandardní studentský 
pokoj sestavy  RIO2 (postel, psací stůl, 
šatní skříň, knihovna, skříňky). Cena 
dohodou – nutno vidět. Tel: 777630 327.

vzpomínka

n

4.10. 2010 od 9.00 hod
Kočkohrátky
Veselé dovádění s kočičkou. Pojďte si 
pohrát, zacvičit se svými dětmi. Nebu-
dou chybět říkanky i jednoduché tvoření.
Vede: Leona Pivková
11. 10. 2010  od 9.00 hod
Kulinářská dílna
Nové inspirace ve vaření salátů- ovoc-
né, zeleninové. Těšit se můžete také  
na bylinkový nápoj.
Vede: Kamila Jamborová
18. 10. 2010 od 9.00 hod
Tvoříme z přírodnin
Barevné tvoření s dětmi. Využijeme pří-
rodniny na veselé postavičky. S sebou: 
listy, šišky , kaštany, jeřabiny….. 
Vede: Alena Sobotková
25. 10. 2010 od 9.00 hod
Dopoledne s PC
Budete mít možnost si vyzkoušet svoje 
znalosti v programech word, excel,  
úprava fotografií. V případě zájmu je 
možné otevřít pololetní kurz práce na 
PC. Možnost hlídání dětí.
Vede: Roman Žák

ŘÍJEN

Dne 24. září 
uplyne rok, co 
nás navždy opus-
til pan OTTO 
TOMEK. 

Kdo jste ho 
znali a měli jste 
ho rádi, vzpo-
meňte s námi. 

Dcera Zdeňka Mašová 
s rodinou a rodina Tomkova. 

MOŠTOVÁNÍ 
v prostorách moštárny 

ČZS ZO Nové Město na Mor. 
(pod nemocnicí, vedle prodejny Jednota). 

Termíny moštování: 

sobota 2. října 2010 
od 8,00 - 12,00 hod. 

Další termíny budou zveřejněny 
dle zájmu zahrádkářů 

vzhledem k malé úrodě jablek. 
Cena moštování je 3,50 Kč/litr. 
Vezměte s sebou dostatek nádob 

na moštování. 
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Výhodně prodám velmi zachovalý 
rustikální nábytek (pracovna a obývací 
pokoj). Cena dohodou. Tel: 777630327.

Pronajmu byt 4+1, s terasou a za-
hradou v řad.domku v Novém Městě. 
Tel: 602 54 80 89.

Hledám učitele ruštiny. Kontakt 
603 329 542, pav.ch@seznam.cz

Obec Vlachovice hledá nájemce pro 
obecní nekuřáckou restauraci. Zájemci 
mohou podat písemnou žádost na obecní 
úřad Vlachovice do 15. října 2010.

Pronajmu dlouhodobě garáž na Ho-
lubce. Tel: 777256302, po 18. hod.

Prodám byt v OV 2+kk v N.Městě 
n.M.. Cena dohodou, tel: 737 715 441.

Pronajmu byt 1+1 v N.Měs-
tě n.M. Tel: 566615295, 723267418, 
721517372.

Koupím 4 ks letní pneu na Felicii,    
i jeté, tel: 739 755 429.

Prodám thuje „Brabant“, vel-
mi odolné, v. 60cm, cena 50 Kč. Tel: 
776353140.

Prodám, nebo dlouhodobě pronajmu 
garáž u Jelínkova mlýna. Vjede i menší 
dodávkové auto, vjezd 240x240, el. 220 
W. Cena dohodou. Tel: 723381197.

Prodám šuplíkový mrazák Whi-
rlpool 300 l, stáří 10 roků, spotřeba za 
24 hod 1,33 kW. Cena: 3 000,- možná 
dohoda. Tel: 724 303 477.

Prodám byt V Novém Městě na 
Mor. v OV, zděný, 3+1, kuchyň 12 m2, 
šatna, balkon, sklep. Cena: 1 750 000,- 
Kč. Tel: 605 723 699.

Prodám letní pneu, vzorek 90%, 
175/70/13 na discích Renault 19. Zn.: 
Levně, tel: 774 510 991.

Pronajmu přes zimní období garáž, 
tel.: 602 940 375.

Mladý pár hledá byt k pronájmu 
nebo ke koupi v Novém Městě na Mo-
ravě. Rychlé jednání. Tel. 777 951 369.

Pronajmu od 1. 11. nezařízený byt 
1+1 v centru NM. Tel: 605 408 352, 
loos@seznam.cz

Prodám 4ks zimních pneu 165/70R14. 
Jeté jednu zimu. Tel: 603939932.

Prodám závěsný vozík za osobní 
automobil. Rozměry 170x130x40, dno 
i bočnice jsou dřevěné, přední a zadní 
čelo je vysouvací. Rozměry kol: SR13. 
Vozík byl minimálně používaný, tr-
vale garážovaný. Nutno vidět. Cena: 
6900Kč. Tel: 731 586 440 

Prodám obraz K. Šandery. Tel: 602 
831424

Prodám kombinovanou chladnič-
ku Calex de luxe180l, mraznička 55l. 
Cena: 500,- Kč, tel: 776 378 305

Prodám 60 sklenic 0,7 l za 50, Kč. 
Tel: 776 378 305 

Hledám podnájem bytu 1+1 nebo 
garsonky. Spěchá,tel: 604 205 665

Hledám někohoho spolehlivého 
(student, zdravý důchodce...) k občas-
nému pohlídání pejska za výhodnou od-
měnu. N. M. a okolí. Tel.: 733724783.

Prodám PC sestavu s tiskárnou. 
Cena dohodou, tel: 604 205 665

Sympatický novoměšťák mlad-
šího vzhledu 41/177/75 hledá part-
nerku pro život a do tanečního kurzu. 
danlon@seznam.cz

seznámení

Zakoupila jsem si knihu Nové Město 
na Moravě na starých pohlednicích a s 
velkým zaujetím ji nyní pročítám. Pro-
hlížím si fotografie města, kde jsem pro-
žila po boku svého muže nejkrásnější 
roky svého života. Děkuji paní doktorce 
Tesařové a všem, kteří se na vydání kni-
hy podíleli.         Zdena Sokolíčková



kulturní kalendář
září

Odhalení pamětní desky Karlu Němcovi
rodný dům, Žďárská č.p. 40,od 16:00 hod
Čarodějův učeň – dobrodružný, akční
kino, Nové Město ve 20:00 hod

Koncert Jakuba Pustiny a jeho hostů
Horácká galerie, Nové Město od 18:30 hod 

Kajínek – kriminální thriller
kino, Nové Město v 18:00 hod a 20:30 hod
Blues session – koncert
penzion u Pasáčka, Nové Město, od 20:00 hod

Kajínek – kriminální thriller
kino, Nové Město ve 20:00 hod
Vystoupení hudební skupiny Veselá sedma 
turistická chata Studnice, od 14:00 hod
Jak vycvičit draka - animovaný
kino, Nové Město v 17:30 hod

Zatím spolu, zatím živi – akční komedie
kino, Nové Město ve 20:00 hod

Mezinárodní den seniorů
KD Nové Město na Moravě v 17:00 hod

Základy natáčení amatérského filmu
info na: www.zdarskytrpaslik.cz
Agora – historický
kino, Nové Město ve 20:00 hod

Jihoafrická republika - cestovatelská beseda
KD Nové Město na Moravě, od 18:00 hod 

Shrek – Zvonec a konec – rodinná komedie
kino, Nové Město v 18:00 hod

Beseda s lídry do komunálních voleb
KD Nové Město na Moravě od 17: 00 hod

Burza minerálů a zkamenělin
KD Nové Město na Moravě od 8:00 do 14:00 hod 
Odhalení pamětní desky Hynku Hájkovi
Masarykova ulice č.p. 214, od 15:00 hod
Postradatelní – akční thriller
kino, Nové Město ve 20:00 hod

Radůza – koncert
KD Nové Město na Moravě od 19: 00 hod

Dobrodružství na pasece – pásmo pohádek
kino, Nové Město v 9:45 hod
Prodej vyřazených knih
šatna KD Nové Město od 9:00 do 16:00 hod 
Salt – špionážní thriller
kino, Nové Město ve 20:00 hod

Kajínek - kriminální thriller
kino, Nové Město ve 20:00 hod

Seriózní muž – hořká komedie
kino, Nové Město ve 20:00 hod

Minidiskotéka v džungli – pro děti
KD Nové Město na Moravě od 15:00 hod 

Kruhy v obilí - beseda
KD Nové Město na Moravě od 18:00 hod 

Poslední vládce větru – fantastický
kino, Nové Město ve 20:00 hod

n 10kultura „Míříš hůř, než vaříš, miláčku. A to je co říct.“   Mr. Smith (Mr.&Mrs. Smithovi)

Tak nám to naše malé vesnické dětské hřišťátko 
prošlo důkladnou úřednickou kontrolou. Ta byla usku-
tečněna na náš popud, protože některé z prolézaček 
tak trochu hrozily zřícením.

 
Ale pěkně po pořádku. Před pár lety se nám ko-

nečně podařilo prosadit vybudování nového hřiště, 
aby se naše ratolesti měly kde vydovádět. Trochu 
problém byl s prolézačkami. Pokud si myslíte, že 
jsme si je moh-
li vyrobit sami, 
pak jste na omy-
lu. Hrací prvky 
musí dodat cer-
tifikovaná firma, 
která nepatří k 
ne j l evně j š ím. 
Nicméně jsme 
je nakonec za-
platili, firma je 
nainstalovala a 
děti si je mohly 
začít užívat. 

V š e c h n o 
krásné ale jed-
nou končí a to 
se týká i našich 
prolézaček. Po čtyřech letech dřevo uhnilo a pro-
lézačky se staly pro hru nebezpečné. V tu chvíli 
nastoupil úředník, který přišel, ohodnotil a vyřkl 
ortel. V podstatě „přežil“ jediný z herních prvků – 
skluzavka s řetězovou houpačkou. Ale... Jak jsme 
se dočetli v protokolu „na hracím prvku se nachází 

nebezpečný „V“ otvor a z hlediska bezpečnosti je 
nutné nebezpečný otvor zakrýt“. Trochu nám vrtala 
hlavou otázka, jak mohla být skluzavka s houpač-
kou vůbec před čtyřmi lety nainstalována, když je 
najednou tak nebezpečná. A jestli je vůbec možné, 
aby drahá firma vyzbrojená certifikátem mohla do-
dat něco nebezpečného.

Ale to ještě není všechno. Pod houpačkou je udu-
paná tráva, což posuzovatel hodnotí také negativně. 
Povrch prý neodpovídá normě a je nutné provést 
úpravu. Že bychom na hřiště pod houpačku donesli 
žíněnku?

Další dřevěné prolézačky dopadly mnohem hůře. 
Verdikt zní – odstranit nebo provést celkovou rekon-
strukci. Tu bychom si ovšem nemohli provést sami, 
ale museli bychom opět povolat certifikovanou fir-
mu, která by je za nemalý peníz opravila. V podstatě 

Prolézačky nebo počítač?
jsme se shodli, že bude levnější pořídit nové hrací 
prvky. Bude jich ale o něco méně (nejlevněji vyjde 
houpací koník na pružině, dáte za něj bezmála deset 
tisíc. Pokud byste pošilhávali po nějaké sestavě pro-
lézaček, připravte si přibližně sto tisíc korun). 

„Ještě štěstí, že máme na hřišti starou kovovou 
zeměkouli,“ pochvalovali jsme si. Na této prolézač-
ce jsme kdysi řádili i my a jak jsme si to užili! Je ko-
vová a pevná a tak odolala zubu času a vydržela i pro 
naše děti. Ale ouha. I tuto naši dobrou známou úřed-

ník odsoudil k zániku: „Při zkoušce zachycení hlavy 
a krku v otvorech „V“ nevyhovují tyto v místech sty-
ku bočnic a příček a vrchlíku průlezky – zeměkou-
le... V případě pádu uživatelů do vnitřního prostoru 
existuje nepřijatelné riziko vážného úrazu nárazem 
do spodních kovových částí průlezky.“ Prostě opět 

n e o d p o v í d á 
normám, tedy 
pryč s ní.

Nostalgic-
ky jsme za-
vzpomínali na 
časy našeho 
dětství, kdy 
jsme dováděli 
na nebezpečné 
zeměkouli a 
houpali jsme 
se na houpač-
kách nad udu-
panou trávou. 
Občas nám ta-
tínek, dědeček 
či strýček vy-
robili nějakou 
o b y č e j n o u 
prolézačku a 

světe div se, neměli na ni certifikát. Tak mě napa-
dá, jak jsme vůbec mohli přežít? Jak to, že kromě 
sem tam odřeného kolena a několika škrábanců jsme 
chodili domů živí a zdraví? Je pravda, že jsme asi 
byli hbitější a mrštnější, neměli jsme kulatá záda a 
zkažené oči od věčného vysedávání u počítače. Ale 
nedopomohly nám k tomu právě ty „životu nebez-
pečné“ prolézačky? 

Chápu, že je nutné dbát na to, aby se dětem nic 
nestalo. Ale nepřeháníme to trochu? Možná bude 
nutné za nějaký čas vyřezat všechny stromy v ob-
cích, protože by si na ně mohli kluci a holky vylézt, 
spadnout a zranit se. A možná bude lépe neutrácet 
další peníze za drahé prolézačky, které stejně ne-
vydrží déle než čtyři roky, ale rovnou dětská hřiš-
tě zavřít a za ušetřené peníze dětem nakoupit další 
počítače. Koneckonců – je to mnohem bezpečnější.

22.

text a foto: Helena Zelená-křížoVá23.
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n 11inzerce „To prkýnko pod cibulí vypadá jak Noční můra v ElmStreet.“  Roman Vaněk

23.10.2010  19:30
KD Žďár nad Sázavou

Orientální show RAKSAT AMEA
Boney M Revival

email: EvaAmbrozova@seznam.cz  

R a s p u t i n Vstupné 200Kč | 

Předprodej na tel.: 602 870 953 

Od 15:30 hodin v předsálí KD

Taneční skupina

EVA AMBROŽOVÁ 
 602 870 953    EvaAmbrozova@seznam.cz

Přihlášky a informace: 
mobil: e-mail:

Pojďte si zatančit s . 
V tanečních kurzech budete seznámeny 
s blahodárnými účinky břišních tanců.
Přijďte se uvolnit v rytmech orientální hudby.

bude výuka probíhat v pravidelných 
v kurzech začátečnic a pokročilých pod vedením  

 

ŽENY A DÍVKY
AMEOU RE

Od 4. 10. 2010 

AMEY RE.

Orientální tance

Místo a čas tančení: 
Nové Město na Moravě - Sál Hasičárny, Školní 448
Začátečnice a mírně pokročilé: Pondělí 16:45-17:45 hodin
Středně pokročilé a pokročilé: Pondělí 17:55-19:00 hodin



n 12zprávy  „Fíha, šestnáctinásobná splenektomie?! To by od nás měl vyhrát nějakou cenu, třeba sadu nožů.“    Dr. Gregory House

V jednotlivých místních částech 
proběhne dne 7. října 2010 od 15,15 
do 18,45 hodin dle svozového řádu 
mobilní svoz. Jedná se o odpad, který 
nesmí být pro svoji objemnost nebo ne-
bezpečnost ukládán do klasických ná-
dob na zbytkový odpad tj. kovové nebo 
plastové popelnicové nádoby o objemu 
110 nebo 120 litrů.

Zbytkový odpad je takový odpad, 
který vznikne v domácnosti po vytřídě-
ní jednotlivých složek 
komunálního odpa-
du, tj. recyklovatelné 
složky jsou ukládány 
do 1.100 litrů plas-
tových kontejnerů o 
objemu 1.100 litrů 
(papír – modrá barva, 
sklo směsné a barevné 
– zelená barva, sklo 
bílé – zelená barva s 
bílým víkem, plasty a 
nápojové kartony  – 
žlutá barva.

Nebezpečné a 
objemné složky ko-
munálního odpadu zá-
řivky a ostatní odpad 
s obsahem rtuti, ko-
vové, plastové a skle-
něné nádoby znečištěné škodlivinami 
např. od olejů, barev, ředidel, textilní 
materiál znečištěný škodlivinami např. 
staré hadry znečištěné barvou, olejem, 
olověné baterie – akumulátory; ode-
bírají se motocyklové, automobilové, 
nákladní, traktorové, kovové předměty, 
obaly z kovů neznečištěné škodlivina-
mi, televizory, počítače, notebooky, 
elektrické a plynové sporáky, trouby, 
mikrovlnné trouby, lednice, mrazáky, 
starý nábytek, lino, koberce a jiný ob-
jemný odpad.

Svoz budou provádět pracovníci TS 
služeb s.r.o. Nové Město na Moravě 
společně se zástupcem města a osadní-
ho výboru. Svoz je prováděn v souladu 
se systémem nakládání s komunálním 
odpadem stanoveným Městem Novým 
Městem na Moravě obecně závaznou 
vyhláškou č.2/2009 a v návaznosti na 
vyhlášku č.1/2009 o místním poplatku. 
Stanoviště svozu je stanoveno svozo-
vým řádem mobilního sběru. Informace 
budou před svozem vyhlášeny místním 
rozhlasem a vyvěšeny na úředních des-
kách. Je nutné, abyste se s odpadem, 
který chcete likvidovat, dostavili na 
stanoviště v určenou dobu, po odjezdu 
svozového vozidla nesmí být odpad 
ukládán na volné prostranství.

POZOR!!! 
Odpad předávaný obsluze mobil-

ního svozu a sběrného-recyklačního 
dvora je povinen obsluze předat pů-

vodce odpadu a prokázat se průkazem 
totožnosti (občanský průkaz, řidičský 
průkaz, cestovní pas). Od jiné osoby 
nebude odpad obsluhou odebrán!!! 

Odpad bude občany předáván 
postupně z důvodu vedení evidence 

odpadů!!!

Mobilní svoz 
bioodpadu rostlinného původu. 
1. V jednotlivých místních částech 

proběhne dne 8. října 2010 od 15,15 do 
18,45 hodin dle svozového řádu (den 
svozu v každé místní části bude zveřej-
něn hlášením místního rozhlasu a vyvě-
šením na úředních deskách). 

2. V Novém Městě na Moravě pro-
běhne dne 9. října 2010 od 8,00 hodin 

do 12,25 hodin dle svozového řádu 
mobilní svoz bioodpadu rostlinného 
původu.

Jedná se o odpad, který by neměl 
být pro svoji využitelnost ukládán do 
klasických nádob na zbytkový odpad. 
Město Nové Město na Moravě od kon-
ce roku 2007 postupně zavádí systém 
domovního kompostování. Kdo má na 
svém pozemku vlastní kompost, ne-
musí mít obavu. „Nechceme nahradit 
funkční kompostování přímo na zahra-

dě.“ Zapojit se do svozu 
bioodpadu je zcela dob-
rovolné a je cílené pro ty, 
kteří bioodpad produkují, 
ale větší množství nezpra-
cují.  

Bioodpad se skládá z 
kompostovatelného od-
padu ze zahrad a údržby 
zeleně (listí, tráva, plevel, 
dřevní štěpka z větví, spa-
dané ovoce), bioodpadu z 
domácností (zbytky ovoce 
a zeleniny, čajové pytlíky 
a kávová sedlina, piliny, 
hobliny, popel ze dřeva) a 
tzv. gastroodpadu (zbytky 
jídel a potravin, skořápky 
od vajec). 

Svážen bude pouze 
kompostovatelný odpad ze zahrad! 
Cílem projektu je umožnit občanům 
odkládat zelený odpad (tráva, listí, ovo-
ce, zelenina apod.) odděleně od komu-
nálního odpadu a tím zamezit ukládání 
tohoto odpadu na skládky. Vytříděný 
kompostovatelný odpad bude prozatím-
ně odvážen na kompostárnu do Henčo-
va, kde bude tento materiál zpracován 
na kvalitní kompost.

Svozy odpadů na místních částech 
a v  Novém Městě na Moravě
Mobilní svozy nebezpečných a objemných složek komunálního odpadu a vyřazeného 
elektrozařízení.

Kontaktní osoby 
pro případné dotazy: 
Marcela Kratochvílová, tel. 566 650 225; e-mail: marcela.kratochvilova@meu.nmnm.cz
Aleš Popelka, tel.: 566 618 936; e-mail: ales.popelka@ts.nmnm.cz

SVOZOVÝ ŘÁD
BIOODPADU rostlinného původu v Novém Městě na Moravě

  8,00 –  8,15 Betlém – sběrné místo u víceúčelového hřiště 
      na ulici Německého
  8,15 –  8,30 Betlém II  – sběrné místo u plynárny 
  8,40 –  8,55 Veslařská, Dukelská – sběrné místo ul. Veslařská u č.p. 693
  9,00 –  9,15 Brožkův kopec I – sběrné místo za viaduktem
  9,20 –  9,35 Brožkův kopec II – sběrné místo křižovatka ul. Zahradní x Polní  
  9,45 – 10,00 Holubka I – sběrné místo u víceúčelového hřiště
10,05 – 10,20 Holubka II – sběrné místo ulice Wolkerova u č.p.1090
10,30 – 10,45 Luční, Hájkova – sběrné místo proti č.p.965 u mostku
10,50 – 11,05 Brněnská  – sběrné místo pod zahrádkama
11,10 – 11,25 Jánská  – sběrné místo u Fiat Janíček
11,30 – 11,45 Jánská II  – sběrné místo u kruhového objezdu 
     (sběrné místo na tříděný odpad)
11,50 – 12,05 Svárov – sběrné místo u odstavné plochy
12,10 – 12,25 Makovského, Šimkova, Štursova 
   – sběrné místo na ul. Makovského proti č.p. 440

Cvičení bude každé
úterý a čtvrtek

v tělocvičně 1.ZŠ
Začínáme 21.9. 2010

v 19,00 hod.

JÓGA

sobota 9. října 2010 od 8 00 hodin do 1225

11. září se v Cejle (Slovinsko) konalo 
atletické víceutkání družstev do 22 let. 
ČR reprezentovali také členové atle-
tického oddílu Tj, kteří si vedli opravdu 
na výtečnou. 
Favorizovaný Lukáš Kourek vyhrál 

suvereně běh na 1500 m časem 3:57,49, 
když předvedl vynikající závěrečný fi-
niš. Jitka Kubelová byla třetí v hodu 
diskem, kde předvedla standartní vý-
kon 49,77m a dokonce druhá ve vrhu 
koulí. Její nové osobní maximum má 
nyní hodnotu 14,15m a je to současně 
krajský rekord žen. Poprvé v historii 
byla v kraji překonána hranice 14 me-
trů.          (Hubáček)

Vzpomínky na letošní setkání Novo-
měšťáků připomíná DVD se sedmnác-
timinutovým filmem a k němu připojené  
CD s téměř dvěma sty fotografií.
Ve dnech 18. až 20. června letoš-

ního roku se Nové Město na Moravě 
stalo hostitelem ostatních evropských 
Nových Měst. Program byl pestrý a jak 
filmaři Televize Vysočina, tak fotogra-
fové profesionální i amatérští zachytili 
nejdůležitější okamžiky tohoto setkání

Kazeta s DVD a CD je v Informač-
ním centru v prodeji za cenu 49 Kč.

   (IC)

DVD film o setkání 
Nových Měst Evropy

Jitka Kubelová 
opět rekordně!  

Další 
zpravodaj:
Následující číslo Novoměstska 

bude věnováno volbám. Uzavírka toho-
to čísla bude 22. září, aby veškeré in-
formace týkající se komunálních voleb 
2010 byly u čtenářů začátkem října. 

Další číslo s výsledky voleb bu-
deme připravovat na 20. říjen. Vaše 
příspěvky a inzerci do říjnového čísla 
odevzdávejte nejpozději do 11. října a 
to na internetovou adresu zpravodaj@
nmnm.cz, nebo je můžete zanechat v 
kanceláři Kulturního domu, Městské 
knihovně nebo Horáckém muzeu. Pří-
padné dotazy směřujte na tel: 722 905 
756 (redaktorka Veronika Klapačová).   



n 13zprávy, inzerce „Neživíš, tak nepřepínej!“  žena muže, který nepřispěl (Knoflíkáři)

od 1.10.2010 Institute pro začátečníky 
pátek 16.30 - 17.25 SPORTEN od 1.10.2010 

Kurz Pilates - 

Přihlášky na idaskovic@centrum.cz, 775 665 657
www.fitclubida.cz

Mgr. Ida Kršková 
Vás zve na hodiny: 

Zumba párty
úterý 18.30, Kulturní dům 

již probíhá 
pátek 17.30 -18.30  SPORTEN (nutná rezervace) 

BOSU cardio + core 

Městská policie 
informuje:
Městská policie zahájí podzimní 

kurzy výcviku psů. Pořádány budou 
na cvičišti Kynologického klubu Nové 
Město na Moravě na ulici Vlachovic-
ká (nad a.s. Medin) a mohou se jich 
zúčastnit i začátečníci. Kurzy povede 
zkušený kynolog str. Ivan Kosek. Pří-
padné další informace lze získat na tel. 
č. 602 555 156

Termíny kurzů: 
23. 09. 2010 v 17:00 hod
07. 10. 2010 v 17:00 hod
21. 10. 2010 v 16:00 hod
04. 11. 2010 v 16:00 hod

Za období letních prázdnin bylo spácháno v teritoriu OOP Nové Město na Moravě 47 
trestných činů. Mezi ty, které nejvíce znepokojily občany města, bylo vloupání do ro-
dinných domů na ul. Čapkova, ul. Wolkerova, ul. Jamborova, v místní části Maršovice, 
dále do kočárkárny na ul. Žďárská nebo moštárny na ul. Německého. Většina této 
trestné činnosti byla spáchána v době, kdy majitelé domů byli doma nebo v blízkém 
okolí. Vloupání se podařilo objasnit, zloděje usvědčit a dodat do vazební věznice.
Pomocí kamerového systému se podařilo objasnit sprejerství, kdy sprejer po-

stříkal fasádu domů čp. 23 a čp. 56 na ul. Nečasova, dům čp. 4 na Vratislavově 
náměstí a most u kruhového objezdu. 

Kamerový systém pomohl také objasnit vloupání do hracího automatu v re-
stauraci Panský dům, kde dva zloději za pomocí paklíče přímo za provozu ukradli 
z výherního automatu přes 30.000Kč. Fotografie byly rozeslány v rámci ČR. Zlo-
děje ztotožnili až policisté z Jíčína, kteří v nich poznali dvě známé firmy z Prahy.  
Obdobným způsobem se podařilo odhalit i dva zloděje notebooku, kteří jej ukradli 
přímo prodavači z prodejního pultu prodejny Comfor naproti informačnímu centru. 
Tehdy se jednalo o dva recidivisty z Ostravska.

V současné době mimo jiné šetříme vloupání do kanceláře firmy ZAPA, kance-
láře SBD Vrchovina, do bytu na ul. Soškova, kde byly předmětem zájmu pachatele 
peníze nebo zlato. V těchto případech je zatím pachatel neznámý. 

Jinak bych chtěl občany Nového Města na Moravě ujistit, že se restriktivní 
opatření a případné rušení policejních služeben, které denně sledují ve sdělovacích 
prostředcích, Nového Města zatím netýkají. Naopak se nám podařilo oddělení roz-
šířit o pracoviště Služby kriminální policie a vyšetřování. Zásluhu na tomto má i 
bývalý ředitel OŘ Žďár nad Sázavou plk. Jiří Obr, který se zasadil o vybudování 
nové policejní služebny, kterou se navíc podařilo v posledních dvou letech zrekon-
struovat.      JUDr. Libor Černý

Týden knihoven 
v Městské knihovně Nové Město na Moravě

Letošní „Týden knihoven“ se koná v době od 4. – 10. října 2010. 
V průběhu celého týdne nabízíme novým čtenářům roční bezplatnou registraci.

Dlužníkům promineme sankční poplatky za upomínky.
  soutěže literární Pohádková hádání
    Pro chytré hlavičky
    Znáš autora a žánr
  Anketa   Jaký časopis Vám chybí v čítárně?

V průběhu celého měsíce října budou probíhat knihovnické lekce pro žáky ZŠ.

Aktivity pro veřejnost 2010/2011

Keramika
- dospělí od 18 let

mladší děti, 
mládež

160 Kč/ dvě hod.
úterý 13:00 – 15:00, 

15:00 – 17:00

Aktivity probíhají celoročně, vždy od 1.9 do 30.6.

Nekonají se v době všech školních prázdnin!

V případě zájmu a dotazů týkajících se těchto aktivit, volejte naši programovou a kulturně 

výchovnou pracovnici Annu Ledvinkovou na čísle: 566 652 808.

Pořádají: Novoměstské sociální služby  Kde: Žďárská 68, Nové Město na Moravě

aktivita věk kapacita čascena

1.050 Kč/ půl roku

900 Kč/ půl roku

11 lidí

10-14 lidí

11 lidí

mladší děti: 
pondělí 13:30 – 15:00

mládež: 
čtvrtek 15:30 – 17:00

úterý 13:00 – 15:00, 
15:00 – 17:00

Relaxačně 
výtvarná činnost 
pro děti

Kurz paličkování 
pro děti a dospělé

KURZ PRO ZÁJEMCE 
O DOBROVOLNICKOU ČINNOST

uskutečnění ve dnech: 
6.10., 13.10., 20.10. a jeden víkendový seminář 6.-7.11.

v DPS, Žďárská 68

Kurz je určen všem zájemcům o dobrovolnickou činnost a o prohloubení znalostí 
z oblasti péče o seniory a těžce nemocné.

Informace o kurzu získáte na tel: 566615198, 731604353
a na adrese: Hospicové hnutí-Vysočina, o.s., Žďárská 610, Nové Město na Moravě

Hospicové hnutí – Vysočina, o.s
zve zájemce o dobrovolnickou činnost na

informace od policie

Usvědčení zloději, chycení sprejeři 
a objasněné vyloupení automatu

Zájemci o výuku francouzského jazyka, 
se hlaste v Kulturním domě v Novém Městě na Moravě, na tel.č. 566 618 961, 

nejpozději do 30.září 2010

Lhotka Lhotka
Nové Město na M. Jiříkovice
Nové Město na M. Slavkovice
Radňovice Radňovice
Žďár nad Sázavou Mělkovice
Žďár nad Sázavou Veselíčko

dne 23.09.2010 od 07:00 do 16:00

Oznámení o přerušení dodávky 
elektrické energie

Děkujeme za pochopení

Z důvodu plánovaných prací na zařízení 
distribuční soustavy (rekonstrukcí, oprav, 
údržbových a revizních prací)
bude přerušena dodávka elektrické energie

Vypnutá oblast: Mělkovice (mimo části obce od 
lokality nových RD směr Žďár), obec Veselíčko 
včetně odběratelské trafostanice Veselíčko silo 
č. 201071 (mimo areálu ACHP napojeného z 
odběratelské trafostanice Veselíčko ACHP č. 
201069 a mimo hájenky č.41), celá obec 
Radňovice, celá obec Jiříkovice vč. Samoty u 
Mrázků (Král) a samoty č.61 (Lhotka), celá obec 
Lhotka, odběratelská trafostanice Slavkovice 
vepřín (č.200828 vč. Napájení železničního 
přejezdu mezi Slavkovicemi a Novým Městem, 
odběratelská trafostanice Slavkovice družstvo 
(č.200824).

 



n 14zprávy, inzerce  „Došlo mi kolik je hodin, až když se zaleskl východ slunce na její hlavě.“    Ross Geller

Týden 
sociálních služeb
Vážení čtenáři, dovolujeme si vás pozvat na týden 
sociálních služeb, který se uskuteční od 4. – 8. 10. 
2010 v Novoměstských sociálních službách. 

A o co se vlastně jedná?! Tento týden probíhají po 
celé České republice v sociálních zařízeních nejrůz-
nější akce a toto je již druhý ročník. Cílem je ukázat 
široké veřejnosti, že sociální služby v České republice 
jsou kvalitní, pomáhají statisícům lidí a zachovávají 
lidskou důstojnost a soběstačnost. Konkrétně naše za-
řízení pak pro vás nachystalo pestrý program. Můžete 
si prohlédnout náš dům, nahlédnout do některých na-
šich aktivit a dokonce si i něco vyzkoušet. Těšíme se 
na vaši návštěvu.

Týden sociálních služeb
 od 4. – 8. 10. 2010 

v Novoměstských sociálních službách, 
Žďárská 68, Nové Město na Moravě

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Keramika pro veřejnost od 8 hod. do 11:30 hod. 
s možností prohlídky domu

Den otevřených dveří v 10, 13, 15 hod. 
s komentovanou prohlídkou domu,
od 13 hodin keramika pro veřejnost

Skupinová aktivizace tanečky ve 14 hod.
Hovory s ředitelkou organizace v 15 hod.

Společenský klub, 13:30 – 15:30 dílna

Šikulky

Cestovní ruch na Novoměstsku živí velkou část 
obyvatel, okolí Nového Města na Moravě se nikdy 
nestane průmyslovým centrem. Statistiky uvádějí, že 
nejvíce navštěvovanou lokalitou na Vysočině je právě 
Novoměstsko. 
Ubytovací kapacita je celkem velká, ale nedo-

káže návštěvníkům nabídnout mnoho služeb. „Re-
gecentrum je jednou z možností, jak návštěvníka 
zabavit v době, kdy je třeba špatné počasí. Myšlenka 
o vybudování bazénu ve městě je mezi lidmi desít-
ky let,“ říká vedoucí odboru regionálního rozvoje, 
územního plánování a stavebního řádu Stanislav 
Bartoš. 

Před šesti lety byla zahájena diskuze o koncepci 
Regecentra, které by nabízelo to, co chtějí občané a 
přitom splňovalo požadavky cestovního ruchu. „Na-
víc kraj Vysočina má svůj rozvojový dokument, ve 
kterém jsou prioritní osy a místa s potenciálem pro 
rozvoj. Nové Město je jediné město takové velikosti, 
které je jeho součástí,“ doplňuje Bartoš. 

Každý velký projekt má své silné a slabé strán-
ky. Možností je tady několik, jedna z nich už leží na 
stole novoměstské radnice. Hledání lokality, kde by 
se mělo Regecentrum nacházet, nebylo jednoduché. 
Nakonec zvítězil prostor v okolí fotbalového hřiš-
tě. V prvních návrzích se uvažovalo o propojení s 
tělovýchovným střediskem, aby ho mohli využívat 
žáci a studenti v rámci tělesné výchovy. Z hlediska 
statiky a kvality je ale budova ve špatném stavu a 
čekala by ji demolice. „Novoměšťáci nejvíce volají 
po vodě, ta by byla na plánu v rámci první etapy vý-
stavby včetně wellness programu a ubytovací kapa-
city. Ve druhé etapě, na kterou by město mohlo získat 
další dotaci, je výstavba sportovní haly. Třetí etapa 

Regecentrum
by byla věnována venkovním úpravám, včetně ven-
kovního koupaliště,“ upřesňuje Stanislav Bartoš.

Náklady současně podávaného projektu před-
stavují částku cca 260 milionů korun. Na stávající 
návrh Regecentra je přislíbeno cca 100 milionů z 
evropských zdrojů ROP Jihovýchod, jako strate-
gický projekt v oblasti cestovního ruchu. „Další 
část financí může uhradit město ze svých zdrojů, na 
zbytek by byl vybrán úvěr, který by se volil tak, aby 
chod města nebyl ohrožen. Variantně zvažuje město 
využití soukromých finančních prostředků, pomocí 
koncesního projektu PPP,“ uzavírá Bartoš diskuzi 
na téma rozvoj cestovního ruchu na Novoměstsku. 

V těchto dnech slaví své 60 narozeniny 
člen našeho klubu – VLADIMÍR NOVOTNÝ. 
Vláďa, většinou ho zná-

me jako Sandyho, začínal se 
sportem jako většina novo-
měšťáků. Před kopanou pře-
vládly lyže. Možná také proto, 
po návratu z Dukly Liberec a 
Vimperk, věnoval Sandy svůj 
volný čas lyžařskému dění v 
Novém Městě. Je to náš mistr organizace stadionu. 
Pod jeho vedením byl uskutečněn na Světovém po-
háru Zlaté lyže první běžecký sprint. Jeho zkušenosti 
byly použity pro úspěšné technické uspořádání na 
MS v Liberci. Prostě, jak se něco v lyžování v Nové 
Městě děje, najdete tam našeho oslavence.

Co mu přát k jubileu? Zdraví, ještě jednou zdraví 
a šikovné vnuky, kteří půjdou v dědových stopách!

   (SK NMNM)

blahopřání



NKZ Vás zve na:

BESEDU S LÍDRY
přijďte si poslechnout plány kandidujících politických stran 

do komunálních voleb 2010 v našem městě
prostor na dotazy k tématu 

„Priority rozvoje města“ dostanete i vy – občané

 kde:  Kulturní dům v Novém Městě n. M.
 kdy:  středa 6. 10. 2010
 v kolik:  17:00 hod

Hodiny vede Lenka Krupíková. 

každou středu a neděli do , 
Vratislavovo nám.13, Nové Město na Moravě. 

Fitclubu Brady

Vás zve na pravidelné hodiny  a 
 

wellnessjógy
bodystylingu

Více informací na webu
 

či na tel. čísle: 725 404 885
www.academy-uno.cz

Středa - od 17:00 do 18:00 - bodystyling 
               od 18:00 do 19:00 - wellnesjoga 
Neděle - od 18:00 do 19:00 - wellnessjoga

začínáme 22.9. !!!

Sdružení Nové Město na Moravě o.s. vypisuje výběrové řízení na pozici 

 

V případě zájmu zašlete motivační dopis, strukturovaný životopis, kopii dokladu            
 o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpis z RT (ne starší 3 měsíců)  

do 30. 9. 2010 na adresu: Sdružení Nové Město na Moravě o.s., 
Drobného 301, 592 31 Nové Město na Moravě. 

Informace na telefonním čísle: 566 617 941, 733 664 321

Požadujeme:
· vzdělání a odbornou způsobilost dle z. 108/2006 Sb. o soc. službách 
  (VOŠ, VŠ v oboru sociální práce, sociální pedagogika, speciální pedagogika)
· trestní bezúhonnost 
· ochotu učit se novým věcem, časovou flexibilitu a samostatnost
· praxe v oboru výhodou 
Nabízíme: 
· pestrou a zajímavou práci v nestátní neziskové organizaci
· možnost pružné pracovní doby
· zázemí profesionálního týmu, vzdělávání, supervizi, odbornou podporu
· nástup listopad 2010
· odpovídající mzdové ohodnocení

EZOP - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
Hledáme zájemce o práci v  těchto oblastech: 

„sociální pracovník”

· nízkoprahový klub -  sociální práce s dětmi a mládeží ve věku 6 – 20 let
· streetwork – terénní sociální práce 
· programy primární prevence

n 15kultura, inzerce „Řekni, že potřebujeme 30 litrů krve, jinak že přijdu a vypustím ji z něj.“  Hawkeye Pears

Výtvarné sympozium 
Návštěvě prezidenta republiky Václava Klause předcházelo tří denní 

tvoření mladých umělců. Zázemí pro Výtvarné sympozium po-
skytl park u kostela sv. Kunhuty na Vratislavově náměs-

tí. Každý den byly součástí programu i workshopy 
pro děti, zaměřené na středověkou techni-

ku. Umělci vytvořili například dřevěné 
plastiky, obrazy nebo fresku. 

Vytvořená díla budou vy-
stavena v některém z 

kulturních zaří-
zení měs-

ta.   
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