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Ve dnech 5. a 6. července bylo
v Petrovicích živo. Sobotní setkání
rodáků vystřídala v neděli oslava
sto desátého výročí trvání Sboru
dobrovolných hasičů v Petrovicích. Dvoudenní maraton zvládli
Petrovičtí na jedničku.
Kdy byly Petrovice založeny, není
známo. Jisté ale je, že v roce 1397
vznikl spor mezi novoměstským
plebánem Damiánem a žďárským
klášterem o desátky z osady Petrowicz. Farář nepředložil žádné
důkazy, a proto spor prohrál. Z této písemné zprávy lze usuzovat, že
osada povstala až po smrti Bočka
z Obřan (1255), zakladatele Nového Města na Moravě, tehdy ještě Bočkonova. Její vznik je proto
možné spojovat až s následujícími
majiteli Nového Města, tedy s pány z Lipé.
V současnosti mají Petrovice okolo dvou set stálých obyvatel a spadají pod správu Nového
Města na Moravě. Setkání rodáků
se zde konalo poprvé a snad ne naposled.
Neděle patřila jednoznačně hasičům. Šestnáct okolních sborů
přijelo pozdravit oslavence z Petrovic. Zdejší SDH byl založen
16. ledna 1898. Ustavující schůze
se konala v místnosti pana Josefa Petra č.p. 11 ve 14 hodin. Člen
zřizujícího výboru František Šír
- mlynář, v Petrovicích přivítal
přítomné a představil shromáž-

zpravodaj Nového Města na Moravě
zdarma

V Petrovicích se slavilo dva dny

dění velectěné hosty „Antonína
Vodičku - velitele hasičského sboru v Novém Městě, p. Karla Sáblíka - velitele hasičského sboru ve
Slavkovicích a jednatele Župní hasičské jednoty p. Miloslava Čejku –
vrchního trubače sboru v Novém
Městě.“ Tehdy se přihlásilo třicet

čtyři členů a v době svého založení pořídil sbor jednu čtyřkolovou
sací stříkačku dvouproudní a jednu přenosnou stříkačku bez sacího stroje v úhrnné ceně 900 zl.
Založení Sboru dobrovolných
hasičů bylo pro obec významné i z
jiných důvodů, než jen jako pre-

vence a ochrana před přírodními
živly. Je to vlastně jediný spolek
v Petrovicích, který vždy s nadhledem překonal všechny překážky, ať
už názorové, či politické a stále dál
a dál vyvíjel svou činnost. Navíc
byl i nositelem kultury v obci. Divadelní představení, výlety či zábavy – to vše vznikalo pod taktovkou
místních hasičů.
Také sobotních a nedělních oslav
se zhostili Petrovičtí se ctí. 611 let
od první písemné zmínky o obci,
110 let od založení SDH a 11 let od
založení Sportovního klubu PPP
Petrovice – to už jsou přece pádné
důvody k důkladným oslavám!
Helena Křížová,
www.zdarskevrchy.cz
I letos zavítal na počátku prázdnin do N. Města parní vlak. I letos
se na něj mnoho příznivců „páry“
těšilo. Někdo ve dnech 5.a 6. července jen tak obcházel a obdivoval, mnozí využili nabídky a svezli
se až do Nedvědice na oslavy Pernštejnského panství.

Vzpomínka

Kulturní dům

Dne 16. srpna uplynou dva roky
od úmrtí našeho syna Františka
Kozáka z Pohledce čp. 52. Kdo jste
ho znali, vzpomeňte s námi.
vzpomínají rodiče a celá rodina

ENKAUSTIKA - výstavka prací účastníků minikurzu. Chodba Městské knihovny, I. patro KD,
červenec - srpen

Narození

Josef Teper
prodejní výstava
červenec - srpen

20. 6.
29. 6.
3. 7.
5. 7.
8. 7.
8. 7.
12. 7.

Milan Tomášek
Michal Hugo
Michaela Mužátková
Lucie Lorencová
Daniel Kopper
Rozálie Šiborová
Lucie Laifrová

Kino

Sňatky
7. června
Eva Rusňáková
David Plíšek
28. června
Kateřina Houdková
Josef Klimeš
Veronika Holá
Ladislav Ruprecht
5. července
Hana Straková
Roman Havlík
12. července
Hana Prokopová
Robert Lukeš
Barbora Kroufková
Petr Smažil
Renata Krošláková
Petr Holeček

Jubilanti
2. 8. Josefa Havlíková
91 let
21. 8. Marie Kovářová
80 let
25. 8. Josef Petr
87 let
26. 8. Jan Hradecký
75 let
27. 8. Růžena Mrázková
88 let
27. 8. Viktor Beneš
88 let
28. 8. Bohuslav Štarha
80 let
30. 8. Růžena Vojancová
98 let
Všem jubilantům blahopřejeme!

Úmrtí
2. 7.
6. 7.
3. 7.
14. 7.
18. 7.
18. 7.

Miroslav Řehulka
Jarmila Heřmanská
Jaroslav Ondroušek
Josefa Honzlová
Zdenka Lukášková
Milada Ptáčková

Horácké muzeum

(1930)
(1923)
(1947)
(1915)
(1953)
(1923)

Z významných
výročí

2. so ve 20 h.
Sex ve městě
USA 2008, romantická komedie,
české titulky, 145 min, od 12 let,
premiéra, 65 Kč – celovečerní verze oblíbeného seriálu. Dočkáme se
všeho, co máme na seriálu rádi –
krásných šatů a bot, zajímavých
milostných problémů a samozřejmě i spousty sexu.
6. st v 18 h.
Kung Fu Panda
USA 2008, animovaná rodinná
komedie, česká verze, 92 min, přístupný, 65 Kč - Animovaná komedie pro celou rodinu o líné, neuctivé a flakáčské pandě.
9. so ve 20 h.
Bobule
ČR 2008, komedie, 90 min, přístupný, 70 Kč - Letní komedie zavede dva kamarády na moravské
vinice.
13. st ve 20 h
Paříži, miluji Tě
Francie/Lichtenštejnsko/Švýcarsko 2006, romantický , 120 min,
přístupný, premiéra, 60 Kč - Dvacet režisérů natočilo osmnáct pětiminutových filmů odehrávajících
se na různých místech Paříže, aby
společně ukázali Paříž způsobem,
jaký tu ještě nebyl.
16. so ve 20 h
Oko bere
USA, drama, české titulky, 123
min, od 12 let, premiéra, 70 Kč Geniální student nachází odpověď
na svoje problémy s financováním
studia v hazardních hrách.
20. st ve 20 hodin
Wanted
USA 2008, akční, české titulky, 109
min, od 12 let, premiéra, 60 Kč Adaptace drsného akčního komiksu Wanted s hvězdným hereckým
obsazením.

20. 8. 1908 se ve Žďáru n.S. narodil Josef Kosinka (akademický
malíř, 100. výročí narození)

Horácká galerie

•

Eva Tomšíková – Zrcadlení (do 31. 8.)
Vladimír Hanuš – Červená těla
krajin (do 28. 9.)
Vincenc Vingler – Máme rádi
zvířata (do 28. 9.)
Jaroslav Svoboda - Sklo (do 2. 11.)
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•
•

•

Předprodej vstupenek
v novoměstském
Informačním centru
akce:
Folkový festival Hlinenský špekáček, Hlinsko 9. 8., cena 100 Kč
Skupina Čechomor, Deblín
u Tišnova, 15. 8., cena 250 Kč
Horácký džbánek, Žďár n. S.,
22. – 23. 8., ceny: pá -250 Kč, so
– 200 Kč, pá – so 350 Kč
Marie Rottrová, N. Město, 29. 9.

Výstava drobných zvířat
ZO ČSCH N. Město na Mor. uspořádá 16. a 17. srpna tradiční Horáckou výstavu drobného zvířectva.
K vidění bude nejen množství králíků, ale i početná expozice různých
plemen holubů a vystavená drůbež.
Děti jistě zaujmou papoušci a ostatní exotičtí ptáci.Vystavená zvířata lze
nejen prohlížet, ale i zakoupit. Pořadatelé rádi zodpoví i otázky z problematiky chovaných zvířat.

Výstava se uskuteční v přírodním areálu ZO ČSCH nedaleko vlakového nádraží. V areálu je
prostor pro posezení ve stínu stromů nebo je možné využít i občerstvení uvnitř budovy.
Výstava je otevřena v sobotu od
13 do 18 hodin, v neděli od 8 do
15 hodin.
Pro malé děti je vstup zdarma.
ON

Horácké sdružení lidových řemesel kraje Vysočina
a Český svaz včelařů ZO Nové Město na Moravě
Vás všechny srdečně zvou

na prázdninové SETKÁNÍ S LIDOVÝMI ŘEMESLY
v pátek 1. 8. (9,oo -16,oo) před budovou Horáckého muzea
Setkání je spojeno s prodejem výrobků.
Přijďte vyjádřit svoji solidaritu s vystavujícími tvůrci.

Varhanní koncert pod širým nebem

„Cestování v čase“
pátek 15. srpna, 20 hodin, nádvoří Horácké galerie
Zazní skladby autorů od renesance až po soudobou tvorbu, v různých kombinacích varhanního a žesťového obsazení. Vystoupí Petr Sobotka a hosté. Repertoár bude hrán na italský digitální nástroj Viscount Vivace 40. Na nádvoří galerie se bude opět simulovat prostor
katedrály, tentokrát bude využit potenciál digitálního nástroje a nové
aparatury NEXO GEO s technologií tangent array, která bude zapojena
i s využitím surroundových (zadních) kanálů. Tím bude posluchačům
poskytnuta téměř dokonalé iluze simulovaného prostoru. Je to podobný princip, jaký se využívá v kinech nebo na DVD, ovšem aplikovaný
při živém vystoupení. Varhaník bude pro živější zážitek „obrazově reprodukován“ na projekčním plátně. Hlavními partnery akce jsou Horácká galerie, Horácká tiskárna, Novoměstská kulturní zařízení, ZUŠ
Jana Štursy a firma Mosner Sound. Za projekci patří poděkování Gymnáziu V. Makovského a Igoru Hudákovi.

Regenerační centrum a jeho budoucnost
Špatná zpráva sdělující zamítnutí
podpory pro Regenerační centrum
mě osobně silně zasáhla. A nebyla
jsem sama. Záměr má své příznivce i odpůrce. Ti první se ptají, zda
máme ještě šanci, ti druzí se škodolibě smějí. Tak už to bývá. Ale to
není podstatné. Podstatné je vědět,
co dál. Nechtěla jsem a nechci dělat
předčasné nebo unáhlené závěry.
Jsem přesvědčena, že zásadní chybu jsme neudělali. Firma na zpracování projektu je kvalitní a s jinými projekty byla úspěšná. Celý
projekt jsme podrobně a opakovaně konzultovali na krajském úřadě,
následně na Úřadě regionální rady
v Jihlavě (URR) a Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže v Brně. Po
mnoha konzultacích jsme obdrželi písemné stanovisko pracovníků
URR, ve kterém je popsán doporučující postup. Ten jsme bezezbytku
dodrželi. Další konzultace nás čeka-

jí a já věřím, že do konce září budeme vědět jak dál.
Město patřilo mezi řadu žadatelů, kteří předkládali velké projekty.
Na území kraje Vysočina a kraje Jihomoravského však žádný z větších
projektů, žádajících podporu kolem
100 mil. korun, podpořen nebyl.
Jsem přesvědčena spolu s kolegy
starosty a projektovými manažery, že zásadní problém není v kvalitě předložených velkých projektů,
ale v jejich překvapivě systémovém
odmítnutí Úřadem regionální rady
celého regionu soudržnosti NUTS
II Jihovýchod. Podmínky a přístup
v různých krajích je viditelně odlišný. Najít cestu pro podporu takových projektů je tedy možné. Podívejme se např. do Jihočeského
a Plzeňského kraje (NUTS II Jihozápad), kde získalo město Kdyně finanční podporu pro projekt Centrum vodní zábavy ve výši přes

113 mil. korun a jiný soukromý investor v témže NUTSu na projekt
Relaxačního a regeneračního centra téměř 142 mil. korun. Ve Zlínském kraji Lázně Luhačovice získaly podporu 100 mil. korun na
výstavbu Wellness hotelu Alexandria. Město Rychnov nad Kněžnou
obdrží dotaci ve výši přes 130 mil.
Kč na sportovní a relaxační centrum, město Trutnov na Společenské centrum Trutnovska 176 mil.
korun. Jinými slovy - lze konstatovat, že kdyby Nové Město na Moravě leželo na jiném území České republiky, pravděpodobně bychom
uspěli.
Další viditelně odlišný postup
můžeme hledat v systémové podpoře základního školství. V kraji Vysočina a Jihomoravském kraji
putuje více jak 50 procent zdrojů právě do oblasti školství. Vedle
toho Regionální rada soudržnosti

Moravskoslezského kraje projekty do základního školství nepodporuje, stejně jako většina dalších
NUTSů. Je to logické. Nejsme rozvojovou a negramotnou zemí a zajistit podmínky pro základní školství je povinností státu. Evropské
peníze by měly směřovat do rozvojových a pro region jinak významných aktivit.
A tak chci všem, kteří se na regecentrum těší, vzkázat, že se nevzdáváme. Věřím, že i kraj Vysočina
společně s krajem Jihomoravským
dá větším projektům šanci. Že peníze nebudou rozdrobeny na ivestice, které je možné zvládnout
vlastními zdroji. Každé oddálení
však fakticky znamená další prodražení stavebních prací i materiálů, což přináší celkové zvýšení nákladů. Čas je tedy našim velkým
nepřítelem.
Zdeňka Marková, starostka města

Soutěž týdeníku Ekonom „Město pro byznys 2008“
Do celorepublikového projektu „Město pro byznys“ bylo v kraji Vysočina zařazeno patnáct obcí.
Nejlépe z tohoto klání vyšlo město
Humpolec.
A co se vlastně hodnotilo? Podnikatelské prostředí, kvalita lokality,
pracovní trh, kvalita veřejné správy
a cenové podmínky. Když se podíváme na jednotlivé tématické okruhy
blíže, zjistíme, že nelze jednoznačně říct, že by jedno město ve všech
oblastech výrazně převyšovalo ta
ostatní. Například vítězný Humpolec skončil v hodnocení pracovního
trhu až na desátém místě.
Nejlepší „podnikatelské prostředí“ bylo přisouzeno Jihlavě,

Třebíči a Humpolci. Naopak nejhůře na tom jsou v Náměšti nad
Oslavou s velmi nízkým počtem firem a podnikatelů. Těsně před ní
se zařadila Bystřice nad Pernštejnem a Světlá nad Sázavou.
Důležitým kriteriem byla i „kvalita lokality“. Tady se hodnotila stabilita krajiny, infrastruktura obcí,
bytová výstavba, znečištění ovzduší
a další. První místo získal Humpolec, za ním Žďár nad Sázavou a jako třetí Nové Město na Moravě. Na
poslední příčce skončilo Velké Meziříčí před Pelhřimovem a Telčí.
Nejvyšší míru dlouhodobé nezaměstnanosti a tudíž i nejhorší hodnocení v tabulce „pracovní trh“

Podstatou soutěže Město pro byznys je dle vyhlašovatele soutěže týdeníku Ekonom určení pořadí měst s nejlepšími podmínkami pro podnikání v ČR i v jednotlivých krajích: Celkem jsou příslušná data shromažďována od 205 obcí s rozšířenou působností a 22 městských částí hlavního
města Prahy. Vlastní soutěž probíhá od května do října 2008 s tím, že jsou
průběžně vyhodnocovány jednotlivé kraje. Finále za celou ČR bude vyhodnoceno v závěru měsíce října 2008. Příslušná data pro vyhlašovatele
soutěže sbírá jako pořadatel soutěže obchodní společnost BISON&ROSE
s.r.o. Způsoby získávání příslušných dat ze strany této obchodní společnosti jsou různé – některá data jsou získávána z internetových stránek
jednotlivých měst či hlasováním prostřednictvím sítě Internet, jiná data
jsou získávána přímým dotazováním na podnikatele v dané lokalitě, další data jsou získávána např. prostřednictvím dotazníku vyplňovaného jednotlivými městy. K dosud publikovaným výsledkům města Nového Města
na Moravě v rámci kraje Vysočina je možno uvést, že město Nové Město na Moravě nemělo při vyhodnocování krajského kola soutěže vyplněna právě data získávaná formou dotazníku, zejména pak data v kritériích
“kvalita veřejné správy” a “cenové podmínky”. V takovémto případě pak
bylo v daném kritériu pořadatelem soutěže městu Nové Město na Moravě přisouzena poslední pozice, což se i projevilo na výsledku a méně příznivém hodnocení našeho města v rámci krajského kola soutěže. K tomuto
je možno uvést, že město Nové Město na Moravě již má vyplněna všechna
požadovaná data a věříme, že tato skutečnost se projeví na výsledku města Nové Město na Moravě v rámci celorepublikového srovnání v celkovém
hodnocení.
tajemník MěÚ Nové Město na Moravě

vykazuje Bystřice nad Pernštejnem ruku v ruce s Telčí a Chotěboří. Naopak nejlépe na tom v tomto
směru jsou Moravské Budějovice,
Náměšť nad Oslavou a Třebíč.
Vstřícnost úředníků, rychlost
a kvalita vyřízení žádostí, počet
úředníků na sto obyvatel nebo také
hospodaření obce byla kritéria pro
určení „kvality veřejné správy“.
Nejhůře dopadlo Nové Město na
Moravě, ve kterém je podle zpracovatelské firmy „vysoký počet úředníků v nerovnováze s nejmenším
počtem úředních hodin“. Následuje
Třebíč a Náměšť nad Oslavou. Naopak nejlépe pořídíte na MÚ ve Žďáru nad Sázavou, Velkém Meziříčí
a Bystřici nad Pernštejnem.
Ani v tabulce „cenové podmínky“ nevyšlo Nové Město na Moravě zrovna nejlépe. Jeho obyvatelé platí například nejvyšší cenu

za svoz odpadu. Čtrnácté a třinácté místo patří Jihlavě a Havlíčkovu
Brodu. Nejpříznivější cenové podmínky naleznete v Pacově, Bystřici
nad Pernštejnem a Humpolci.
A „průzkum mezi podnikateli“
skončil následovně. Nejvíce hodnoceno je Velké Meziříčí, Jihlava
a Humpolec. Nejméně příznivě se
podnikatelé vyjádřili o Telči, Moravských Budějovicích a Bystřici
nad Pernštejnem.
Města na Vysočině mají ještě co
zlepšovat, i když podle vyjádření
zpracovatelské firmy „žádné město
vyloženě nepropadlo“. Celkově si
nejlépe vedl již zmíněný Humpolec, stříbro patří Žďáru nad Sázavou
a bronz Jihlavě. Poslední skončilo
město Telč spolu s Novým Městem
na Moravě a Náměští nad Oslavou.
Helena Křížová,
www.zdarskevrchy.cz

Kamerový dohlížecí systém
Rada města schválila na své 37.
řádné schůzi dne 21. července záměr osazení městského kamerového dohlížecího systému. Není to
záměr úplně nový, již před časem
město žádalo o krajskou dotaci
na pořízení kamerového systému.
Dotace však byly přiděleny městům s vyšší kriminální činností.
Současný záměr uvažuje o instalování pěti statických kamer – tří na
Vratislavově náměstí, jedné na Komenského náměstí a jedné na Žďárské ulici v prostoru křižovatky s ulicí Dukelskou. Statické kamery mají
kvalitnější obraz a v případě potřeby je možno ze záznamu pořídit
dostatečně informativní detail.

Snímaná a po nějaký čas uchovávaná data budou k dispozici pouze
Policii ČR a Městské policii.
Dohlížecí systém v ceně 480 tis.
Kč bude instalován v listopadu letošního roku, po dokončení plánované rekonstrukce objektu novoměstského oddělení Policie ČR.
Vedení města předpokládá, že
v průběhu dvou let bude celý systém doplněn o další kamery, až do
počtu původního záměru 14 kamer. Vedení města rovněž předpokládá, že se do systému na své náklady zapojí i další zájemci. Jejich
kamery by mohly snímat vstupní
prostory budov, zaparkovaná auta
atd.
EJ
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V Javorku pomáhají těžce nemocným nepohyblivým pacientům koně
Rada města odsouhlasila dne
21. července na své 37. řádné
schůzi finanční dar 50 tis. Kč občanskému sdružení Charitas Javorek. Toto občanské sdružení
nabízí ve spolupráci se stájí Sága
léčbu dospělých para- a quadropelgiků, tedy osob s velkým
omezením pohyblivosti, případně zcela nepohyblivých. Tato forma hippoterapie – léčby jízdou
na koni – je v českých podmínkách zcela ojedinělá. Veřejnost
je poměrně dobře obeznámena
s hippoterapií využívanou dět-

skými pacienty. Je to léčba poměrně běžná, hodně využívaná
a oblíbená. Dospělí pacienti v Javorku však zpravidla váží 80 až
100 kilogramů a do sedla, speciálního, objemného a těžkého, se
sami nedostanou. Také pro koně
je trvalá zátěž nesmírně namáhavá a nemohou lidem pomáhat po
celý svůj život.
Peníze věnované N. Městem budou využity jako část nákladů na
zakoupení speciálního zvedacího zařízení. Do budoucna uvažuje
sdružení Charitas o žádosti o pod-

Cena Kazmírova rybníka je 450 tis. Kč
Na nejbližším zasedání zastupitelstva města bude projednáváno
odkoupení Kazmírova rybníka od
státu do majetku města. V současné době platí město pronájem, dle
smlouvy by do roku 2015 činil nájem celkem 770 tis. Kč. Za prodej
je požadována částka 450 tis. Kč.
Jak sdělila starostka města Zdeňka Marková, po odkoupení může

mít město větší možnosti při utváření podoby rybníka. Současný
vzhled, tedy nízkou hladinu vody,
je však třeba dodržet po dobu pěti
let, než pominou podmínky stanovené pro zisk státní dotace.
Podrobnější informace o Kazmírovu rybníku, projektu a kolaudaci
jsou připravovány do dalšího čísla
Novoměstska.
EJ

poru z evropských fondů na zbudování jízdárny.
Byla bych ráda, kdybychom se
v případě této ojedinělé, odborně
a medicínsky vedené péče o lidi po-

stižené po úrazech, pacienty s roztroušenou sklerozou a jinak nepohyblivé zajímali společně s městy
Bystřicí a Žďárem, sdělila starostka města Zdeňka Marková.
EJ

Jízda pro Bangladéš
Ve čtvrtek 10. července dopoledne byla v N. Městě před Horáckým
muzeem odstartována pátá etapa
cyklistické humanitární akce Rally Samari.
Zlínské občanské sdružení Samari mimo jiné zprostředkovává
vzdělání dětem z jedné z nejchudších zemí světa – z Bangladéše.
Šestidenní, 360 km dlouhé putování na kolech ze Zlína do Samarova nedaleko Sečské přehrady
mělo jednak propagovat humanitární a dobrovolnickou práci, jed-

nak chtělo na trase získat případné „adoptivní rodiče“ pro některé
z bangladéšských dětí.
Okolnosti způsobily, že do páté
etapy už nastoupili jen dva členové
původního týmu, ale hlavní organizátorka a členka Samari Alena Rusová byla v N. Městě opravdu spokojená. Pro jednu malou bangladéšskou
holčičku se tu našla „druhá“ máma,
která jí finančním příspěvkem přiblíží to nejdůležitější – vzdělání.
O Samari více na www.samari.cz
EJ

Další nové chodníky
Odbor investic a správy majetku
vypracoval pro radu města seznam
ulic s chybějícími nebo špatnými
chodníky. Město chce být připraveno na vypsání dotací v programu Mobility, pak rychle reagovat a s již připraveným projektem
o dotaci požádat. V první fázi,
mezi projekty na rok 2009, by měly
být zahrnuty chodníky na ulicích
Soškova, Křičkova, Žďárská (od
P ČR k Palackého nám., Tyršova
(od P ĆR k ul. Leandra Čecha).

Kompostárna
Od jarních měsíců město uvažuje o zřízení menší městské kompostárny. Ekonomická analýza
zpracovaná odbornou firmou potvrdila, že s případnou finanční
podporou z evropských fondů by
se provoz kompostárny během 15
let vyplatil více než odvážení trávy do biospalovny do Žďáru n.S.
Rada města dala pokyn na zpracování záměru.
Kompostárna, technicky poměrně nenáročná stavba, je uvažována v Pohledci nedaleko areálu zemědělského družstva. S nutnou
úpravou územního plánu města
se počítá na jaře roku 2009, vlastní výstavba by byla možná v druhé
polovině roku 2009.
Kompostárna by byla provozována na nekomerčním základě a
přebírala by pouze trávu a štěpky.
Zralý kompost by částečně využívalo město a částečně by mohl být
zdarma odebírán místními občany.
EJ
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V dalším období chce město zbudovat chodníky na ul. Žďárské od
železničního přejezdu k autobusové zastávce, na ulicích Brněnská,
Dukelská, Novoveská, Petrovická,
Radnická, Veslařská, Vlachovická.
EJ

Poděkování Sdružení rodičů Čtyřlístek při MŠ Drobného
Málokterá mateřská škola se
může pochlubit tak aktivním rodičovským sdružením jako naše.
Od roku 2005 nese název „Sdružení rodičů Čtyřlístek“. Vede
jej předsedkyně Kateřina Horváthová. Myslím, že je na místě
alespoň několika větami přiblí-

žit činnost našich rodičů. V průběhu jejich činnosti uspořádali
2 finanční sbírky a adoptovali zvířátko na dálku v ZOO Jihlava, kterému děti společně vybraly i jméno a jely ho navštívit.
V průběhu roku vydávají 4 krát
informativní „Okénko“, kde jsou

všichni rodiče informováni o dění v MŠ, připravovaných akcích,
nápadech pro volný čas dětí, recepty pro uspokojení mlsných
dětských jazýčků. Jsou tu i rady k léčbě drobných nemocí bylinkami i veselé dětské přebrepty pro zasmání. Sdružení rodičů
připravuje akce v průběhu roku,
o víkendech, ale také o prázdninách a jeho cílem je zpestřit dětem a rodičům volný čas. Letos
již podruhé naši báječní rodiče sehráli dětem nádherné divadlo na rozloučení se školním
rokem, sami si připravili kulisy,
kostýmy a my jsme už mohli jenom tleskat a tleskat. V letošním
roce uspořádalo Sdružení rodičů
opět finanční sbírku a za vybrané
peníze zakoupilo dětem spoustu nádherných hraček pro hry na
školní zahradě v ceně 8 465 korun a bazén v ceně 950 korun pro
letní radovánky s vodou. Touto
cestou děkujeme Sdružení rodičů jménem dětí za krásný dárek,
dosavadní práci, spolupráci i nápady a těšíme se na další v novém školním roce. Jsme rádi, že
se Vámi můžeme pyšnit.
Marta Juránková

Dočasné vyloučení vstupu do lesa na Novoměstsku
Odbor životního prostředí Městského úřadu Nové Město na Moravě na základě zákonného zmocnění, v zájmu zdraví a bezpečnosti
občanů (návštěvníků lesa), dočas-

ně vyloučil vstup do lesa v katastrálních územích Sněžné na Moravě, Blatiny a Moravské Křižánky,
oblastech silně postižených větrnou kalamitou 25. června 2008.
Uvedené vyloučení vstupu do lesa
platí do 31. srpna 2008, kdy by již
následky kalamity a možná rizika
měla být zcela odstraněna.
V takto postižených lokalitách
bouře se silným větrem způsobila rozsáhlé polomy na lesních pozemcích, porosty byly rozlámány.
Zavěšené vývraty, padající větve

a vršky stromů mohou zcela vážně
ohrozit nejen zdraví, ale i život člověka. Dále zde bude i více soustředěna těžká technika.
Dočasné vyloučení vstupu do
lesa se nevztahuje na zaměstnance
státního podniku Lesy České republiky, s.p., osoby jím pověřené,
pracovníky státní správy a osoby
odstraňující následky kalamity. Do
lesa by se určitě neměli vypravovat
houbaři, sběrači borůvek, cyklisté
ani jiní pěší turisté.
Na dodržování dočasného vy-

loučení vstupu a usměrňování pohybu osob v lese dohlíží lesní stráž,
občané jsou informováni prostřednictvím zřetelného označení v terénu (zákazových cedulí). Tomu,
kdo neoprávněně vstoupí do lesa,
hrozí finanční postih.
S rozhodnutím odboru životního prostředí se může návštěvník
lesa seznámit na Úřadu městyse
Sněžné, Obecním úřadu Křižánky
a v neposlední řadě na Městském
úřadu v Novém Městě na Moravě.
Odbor životního prostředí

Rušení nevyužívaných veřejných telefonních automatů
Z důvodu výrazného poklesu zájmu obyvatel o využívání sítě veřejných telefonních automatů se
společnost Telefónica O2 Czech
Republic rozhodla přizpůsobit stávající síť současným potřebám.

Optimalizace se dotkne i Nového
Města na Moravě.
V průběhu měsíce září letošního
roku je plánováno zrušení nevyužívaných veřejných telefonních automatů: Veslařská 693, Lesní 300, Luční

413, Karníkova 1135 a Štursova 438.
Dostupnost služby pro obyvatele, jak
je definovaná Českým telekomunikačním úřadem, zůstane zachována.
dle informací společnosti
Telefónica O2

Názory zastupitelů: Nikdy není pozdě
Buďme spravedliví
Není žádným tajemstvím, že patřím ke kritikům současného vedení Nového Města. Přesto mívám chvílemi pochybnosti, zda je
má kritika vždy spravedlivá. Je těžko rozpoznat v zárodku, zda má
vedení města jasný a promyšlený
plán a naše připomínky tak jen nezdržují na cestě k úspěchu. Úspěšným „vůdcům“ totiž málokdo vyčítá, jsou-li arogantní a autoritativní.
Jsou-li však neúspěšní, pak se jejich razance a tvrdost mění v komickou křeč.
Vím, že to Rada města nemá lehké. Kritizovat je vždy snadné. Těžší je nést odpovědnost a skládat
účty ze své práce. Vím, že se vedení města musí potýkat s řadou
problémů a čelit sobeckým cílům představitelů jiných obcí. Těžko například vyčítat naší radnici,
že starosta Žďáru Jaromír Brychta prosadil zrušení rychlé lékařské pomoci v Novém Městě. Pan
Brychta zkrátka nasbíral pár politických bodů na náš úkor, protože
Nové Město nemá na kraji nikoho,
kdo by byl schopen efektivně prosazovat jeho zájmy.
Nechci proto za každou cenu lacině odsuzovat práci rady. Uvědomuji si, že opoziční role může
často svádět k paušalizaci a zjednodušování. Rád bych se toho při
hodnocení necelých dvou let pod
taktovkou paní Markové a ODS
vyvaroval. Pokusme se na jejich
práci podívat férově a bez předsudků.
Kino – spletitá cesta
Vedení města se podařilo vydražit budovu „JKP“ a učinit tak první
krok k úspěšné realizaci projektu
multifunkčního kulturně-spole-

čenského centra. Bohužel však dosud nebylo dohodnuto odkoupení
areálu kina. Po sérii neúspěšných
jednání s Orlem navrhla paní starostka vytvořit komisi, která předloží řešení přijatelné pro obě strany. Pokládám to za velmi rozumný
krok, který vedl k nalezení kompromisu. Nebezpečí, že se v zastupitelstvu opět prosadí neústupnost
a zatvrzelost, je tu bohužel vždy.
Pokud však zvítězí rozum, tak se
otevře cesta k úspěchu.
Byty – nejdráž široko daleko
ODS se podařilo prosadit prodej
bytů za ceny výrazně vyšší než v jiných městech. Vedení města pouze
mírně zvýhodnilo družstevní formu vlastnictví před soukromou.
Tento postoj nám sice dává zajímavou informaci o ideovém zakotvení elity novoměstské pravice, lidem
však přineslo spíše nejistotu a chaos. Většina v zastupitelstvu odmítla také všechny návrhy ČSSD a nehodlá nic ze získaných prostředků
investovat do rozvoje bydlení.
Městské firmy
– výprodej za akční ceny
Při prodeji „stavební části“ Technických služeb již ODS tak nesmlouvavá nebyla. Část firmy tak
mohla být pod cenou prodána firmě zastupitele za ODS Luďka Sečanského. Okolnosti prodeje části Technických služeb vyvolávaly
obavy o osud „komunální části“ společnosti. Tyto obavy se však
naštěstí nenaplnily. Radě města se
podařilo nepodlehnout politickým
tlakům a uspořádat férové a transparentní výběrové řízení na obsazení pozice jednatele společnosti. V roli „přechodného jednatele“
pak podle mne výrazně uspěl pan
místostarosta Marek.

Městské lesy čeká správa jiným
subjektem, což nepokládám za příliš rozumné. Pokusím se přesvědčit zastupitelstvo o tom, že jiné řešení by bylo lepší.
Novoměstská správa bytů skončí
a její činnosti bude zřejmě vykonávat příslušný odbor MěÚ. Osobně
si myslím, že by bylo praktičtější
převést činnosti NSB na Technické
služby, ale většina rozhodla jinak.
Regecentrum
– čím větší bloud, tím tvrdší pád
„I have a dream“, hřímal Martin
Luther King a mluvil o svobodě
černých lidí v USA. Martin Luther
King byl zastřelen, ale svým lidem
svobodu přinesl.
Paní starostka Marková také hřímala o svém snu. Chtěla vystavět
v Novém Městě největší, nejlepší a nejdražší projekt všech dob.
Utratila nejméně 8 milionů korun
z peněz nás všech a svým lidem
nepřinesla nic. Přispěla jen k přeplněnosti odpadkových košů EU.
S roztomilou rozverností však nic
nevzdává a pouští se s novým elánem do dalších velkolepých plánů.
Zastupitelé za ČSSD vytrvale
upozorňovali na nákladnost a ekonomickou nereálnost projektu regecentra. Žádali jsme vedení města, aby zvážilo rozdělení projektu
na samostatné části. Navrhovali
jsme pokusit se vybudovat samostatně bazén a sportovní halu. Komerční aktivity jsme chtěli přenechat soukromému sektoru. Žádali
jsme, aby bylo zváženo umístění
celé stavby v lokalitě „u hřbitova“,
které jsme nepovažovali za nejvhodnější.
Vedení města diskuzi odmítlo.
Ekonomické vyhodnocení pokládalo za zbytečné zdržování a kri-

tické připomínky za házení klacků pod nohy.
Paní Marková spolu s ODS bohužel promarnila největší investiční příležitost v dějinách Nového Města. Kdokoli se nyní pokusí
o realizaci podobného, byť rozumnějšího a střízlivějšího projektu,
bude to mít mnohem těžší. Přesto si však myslím, že šanci máme.
Musíme však hledat řešení, které
sice nebude bombastické, ale bude
o to praktičtější a přínosnější. Za
ČSSD nabízím konstruktivní jednání a stojím s rukou podanou ke
spolupráci.
Jak dál? – spolupráce
místo ješitnosti a sobectví
Z výše uvedených příkladů je patrné, že vedení našeho města spíše
selhalo. Na druhé straně je zřejmé,
že řada věcí, které se koalice pokouší prosadit, je rozumných a pro
lidi užitečných. Narážíme však na
limity, kvůli kterým je naše radnice hodnocena jako nejméně úspěšná a vstřícná v celém kraji Vysočina. Myslím si, že to jde zlepšit. Pro
začátek by stačilo přiznat si chyby,
vyslechnout kritické názory a pokusit se v nich najít kus pravdy.
Naslouchat a nechtít mít za každou
cenu poslední slovo. Uvědomit si,
že kritika je rozum zadarmo.
Jsem přesvědčen také o tom, že
bychom měli nacházet společná řešení s okolními městy. Dobrým příkladem je snaha žďárské
místostarostky Dagmar Zvěřinové, která prosazuje spolupráci obcí
a měst celého okresu. Taková spolupráce pak může vést k užitku pro
všechny. K užitku, který není získáván na úkor druhých.
Michal Šmarda,
zastupitel za ČSSD
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Vyřazené elektrozařízení - co s ním?
Elektrozařízení je vyřazený spotřebič, o který se musí ze zákona
postarat výrobce. Výrobce je povinen zajistit zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění. Elektrozařízení se stane
odpadem až po předání zpracovateli. Musí obsahovat všechny konstrukční části a součástky. Pokud
je producentem částečně demontovaný, stává se odpadem hned a je
za vysoké finanční náklady likvidován v souladu se zákonem o odpadech.
ELEKTROZAŘÍZENÍ – musí
obsahovat všechny konstrukční
části a součástky. ELEKTROODPAD - je vyřazený spotřebič, který neobsahuje všechny konstrukční části a součástky a nelze ho tedy
považovat za elektrozařízení.
Kompletní elektrospotřebiče jsou
odebírány jako použité elektrozařízení – zpětný odběr.
V září 2005 byly založeny neziskové společnosti, které provozují
kolektivní systém zpětného odběru
elektrozařízení. Kolektivní systémy
v současné době sdružují více než
1060 výrobců a dovozců elektrozařízení. Je to obdobný systém jako
u společnosti EKO-KOM a.s. v případě tříděného odpadu.
Jednotliví producenti použitých
spotřebičů mohou předávat tato zařízení na místo zpětného odběru,
které je zřízeno v areálu TS služeb
s.r.o. Zařízení je nutné odevzdávat kompletní tak, abychom byli
schopni s ním jako s elektrozařízením nakládat a předat ho oprávněné osobě a nelikvidovali jsme ho
zbytečně za vysokých nákladů jako
nebezpečný odpad. I tímto šetříme
náklady na likvidaci odpadů.
Recyklační dvůr, místo zpětného odběru, najdete v areálu TS
služeb s.r.o., Soškova ul. 1346, N.
Město na Mor. Recyklační dvůr
mohou využívat i jiní původci od-

padů, veškeré odpady předané obsluze RD však hradí na své vlastní náklady. Nově je nyní recyklační
dvůr využíván jako místo zpětného odběru k ukládání použitých
elektrozařízení, a to na základě uzavřených smluv se zástupci kolektivních systémů. Provozní
doba je: středa 7 – 17 hod., sobota 8 – 11 hod.
Některé odpady z domácností
mají nebezpečné vlastnosti, a proto s nimi musíme nakládat šetrně,
aby nedošlo k poškození životního prostředí. Není možné je odkládat do popelnic, je však možné
je dočasně skladovat v domácnostech a následně předat k likvidaci. Mezi nebezpečné odpady patří:
zářivky, vyjeté oleje, barvy, znečištěné obaly, nekompletní elektrozařízení (např. lednice, televize…) odebíráme na recyklačním dvoře,
při mobilních svozech na místních
částech.
Město N. Město na Mor. ve spolupráci se zástupcem kolektivního systému ASEKOL s.r.o., Praha
zřídilo další místa zpětného odběru drobného zařízení. Novou
možností jak nakládat s drobným
elektrozařízením je pět kontejnerů (kovové, červené barvy s popisem, se specielně upraveným
vhozovým otvorem), které budou
umístěny na jednotlivých kontejnerových stáních na tříděný odpad. Do těchto kontejnerů budete
moci vhodit své vyřazené elektrozařízení. Kontejnery budou na jednotlivých místech, v jednotlivých
lokalitách umístěny na dobu cca 23 měsíce, při svozu budou přemístěny na nové místo.
Stanoviště kontejnerů na vyřazené drobné elektrozařízení
Kontejnery budou v rámci území N. Města a jednotlivých místních částí měněny jedenkrát za
2 - 3 měsíce, podle zaplněnosti

Recyklační dvůr využíváme často a rádi. Svátek nesvátek. Takhle to vypadalo v sobotu 5. července – v den sv. Cyrila a Metoděje.
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v jednotlivých lokalitách. Kontejnery budou umístěny u stávajících
kontejnerových hnízd na tříděný
odpad
Řešení umístění a přesun:
I. stanoviště – ul. Německého
u dětského hřiště a sportoviště →
křižovatka ul. Purkyňova a Mendlova → ul. Žďárská chodník proti
nemocnici (transfuzní stanice) →
Jiříkovice u zastávky ZDARu
II. stanoviště – ul. Veslařská u komunikace ke Klečkovskému rybníku → ul. Na Výsluní za viaduktem
→ ul. Drobného stání u ENPEKY →
Slavkovice stání u kulturního domu
III. stanoviště ul. Hornická u PNS
+ Budovatelů → ul. Luční v křižovatce → ul. Brněnská u restaurace
→ Olešná u Jednoty
IV. stanoviště – ul. Karníkova
u VAS → Maršovice u Jednoty →

Rokytno + Studnice u restaurace
→ Pohledec u Jednoty
V. stanoviště - Vratislavovo nám.
u ŠACHu → ul. Tyršova u čp. 854
→ ul. Makovského x Štursova →
Petrovice u kulturního domu →
Hlinné za dětským hřištěm
Žádáme občany, aby rozlišovali pojmy elektrozařízení a elektroodpad a svoje nepotřebné
elektrospotřebiče
odevzdávali
kompletní, tedy jako elektrozařízení. Nepotřebné odevzdané elektrozařízení může v konečné fázi
snižovat náklady související s manipulací, nepotřebný elektroodpad může naopak náklady zvyšovat, což by se mohlo projevit i při
kalkulaci ceny za komunální odpad pro občany.
Marcela Kratochvílová,
referent odboru ISM

Zajímavá služba
nejen pro zrakově postižené
Možná jste při brouzdání na internetu narazili na různé poradenské stránky a diskuzní servery
a nevěděli jste, co si máte vybrat.
Informací je mnoho, stránek přibývá a přitom může být problém
najít konkrétní a jasnou odpověď.
K tomu, abyste nemuseli bloudit
změtí informací, Vám může pomoci poradenský server www.internetporadna.cz.
Stránky mají velký záběr oblastí,
ve kterých se můžete zdarma poradit. Jsou utříděny do deseti logických okruhů, ale mnozí zapojení
odborníci nabízejí přesah i jinam.
Najdete na nich psychology, sociální pracovníky, lékaře, pracovníky
neziskových organizací, speciální pedagogy a dokonce i duchovní. Vše se odehrává v celorepublikovém měřítku. Projekt je velkým
důkazem dobré vůle těchto lidí,
kteří radí zdarma.
Oblasti jsou následující: zrakové,
sluchové tělesné mentální postižení
drogy a závislosti, duchovní pora-

denství, menšiny a cizinci, zaměstnanost a občanské poradenství.
Poradenství je anonymní a slouží hlavně k propojení tazatelů s odborníkem, který jim může pomoci.
Na stránkách si můžete přečíst již
položené dotazy již od doby vzniku serveru v roce 2001. Je to inspirativní a zajímavé čtení. Možná
bude pro Vás zajímavé, že v rámci projektu InternetPoradna.cz
pracují dvě osoby se zdravotním
znevýhodněním. Mají za úkol číst
všechny dotazy a starat se o to, aby
byly včas a kvalitně zodpovězené. Jedním z těchto „operátorů“ je
pan Lukáš Otáhal, který je nevidomý. Bez vztahu k počítačům a radosti z pomoci lidem by tuto práci
nemohl dělat. Další operátorkou je
paní Andrea Rakušanová.
Budeme moc rádi, pokud tuto
službu využijete i Vy, případně o ní
dáte vědět veřejnosti.
Ivana Herzogová,
koordinátorka projektu
a ředitelka o. s. InternetPoradna.cz

Tip na výlet: Objevte tajemství lesa Ochozy
Novoměstský les Ochoza není
pouze rájem lyžařů a fanoušků bílého sportu. Kdo má rád procházky s překvapením, ten by se měl
určitě vydat na dobrodružnou cestu vedoucí pod korunami zdejších
stromů.
Cesta začíná za rybníkem Zichovcem, místo vstupní brány nám poslouží nedaleký železniční viadukt.
A můžete začít pátrat po osmi obrázcích - osmi zastaveních. Ke každému z nich se váže jedna pověst
nebo je spojen s nějakou pohádkovou bytostí.
První zastávka je nedaleko chaty
Silvie. Obrázek s názvem U hrobku, jehož autorem je Jiří Štourač,
připomíná tragický rok 1713, kdy
celou zemi postihl mor.
„Mor se dostal i do Kolína. Lidé,
kteří měli příbuzné v jiných městech, se snažili před nákazou utéct.
Tak se vydal i tamější měšťan Sládek se ženou a čtyřmi dětmi do
Nového Města.
Konšelé je ale do města nevpustili, na přímluvu příbuzných jim
však dovolili přečkat epidemii
v chatrči u Černého rybníka. Denně jim sice nosili jídlo, ale ihned se
vraceli za brány města a Sládkova rodina zůstávala opuštěná. Nejvíc trpěly děti. Jednou v noci, když
obzvlášť silně foukal vítr, nemohly usnout. Matka a otec se je snažili ukonejšit. Najednou nejmladší
děvčátko začalo plakat a ukazovalo
do kouta. „Maminko, tamhle něco
bílého stojí, schovej mne.“ Matka se ji snažila utišit a vysvětlovala, že jsou to jen páry z rybníka, ale
nebylo to nic platné a za chvíli se
k dívenčině nářku přidaly i ostatní děti. A to už viděli bílou postavu i rodiče a slyšeli její smích:
„cha, cha, mně nikdo neuteče, přede mnou se neschováte!“

Když další dny přinášeli příbuzní uprchlíkům jídlo, zjistili, že zůstává nedotčeno. Z chatrče se neozýval ani hlásek. Nakoukli dovnitř
a strnuli hrůzou. Celá rodina ležela mrtvá na slámě. Měšťané chatrč
zapálili a s ní shořela i mrtvá těla.
Místo společného hrobu označili
žulovým kamenem a vytesali na něj
jména obětí a datum jejich skonu.“
Druhé zastavení je zasvěceno patronu myslivců a střelců, svatému
Hubertovi. Jako mnoho jiných světců, i on žil dlouho světským životem, jeho častou zábavou byl hon
a lov. A právě tato zábava se stala
prostředkem jeho obrácení na víru.
Jednou při lovu prý narazil na jelena, kterému mezi parohy zářil zlatý
kříž. Hubertem tento zážitek otřásl
natolik, že přijal kněžské vysvěcení
a odešel hlásat křesťanství mezi polopohanské obyvatelstvo.
Svatý Hubert prostě do lesa neodmyslitelně patří, už proto, že
právě po něm byla nazvána část
mysliveckého oděvu – hubertus.
A tak snad ještě jméno autora obrazu – Jiří Dvořák.

A jsme u třetího obrázku. Je jím
Svatá rodina Miroslava Lamplota. Toto místo není novoměstským
neznámé, kdysi se nazývalo „U obrázku“. Se Svatou rodinou má tragédie, která se zde 5. října roku
1768 udála, společného snad jen to,
že jejím obrázkem označili zbožní
lidé místo oné události. Tehdy se
z novoměstského jarmarku vracela
selka Čápová do Světnova. Dobře
pořídila a nesla si s sebou spoustu
zboží. Cesta vedla lesem Ochozou.
Selka nebyla bojácná, ale přítmí
a temné šumění větru ve větvích jí
nahánělo trochu strach.
Do Světnova už nedošla. Na druhý den ráno našel krajánek, který
tudy šel, její mrtvé, oloupené tělo.
A povídalo se, že v okolí byli viděni dva vojáci. Říkalo se také, že
dva vojáci prodávali pak v Novém
Městě nějaké zboží z jarmarku. Jak
to s nimi nakonec dopadlo, nikdo
neví. Ale místo přepadení bylo od

té doby označeno obrázkem Svaté
rodiny.
Tři bratři Miloslava Dvořáka označují čtvrté zastavení. Proč tři bratři?
Podle jedněch tu kdysi rostly těsně
vedle sebe tři mohutné smrky. Jiní
zase tvrdí, že na tomto místě padli Čech, Lech a Rus, tedy tři bratři.
A další prohlašují, že místo se zaručeně jmenuje po třech bratrech-muzikantech, kteří jednu zimní noc
vyhrávali na tancovačce ve Vlachovicích. Když se vraceli domů, do
Nového Města, mrzlo, jen praštělo.
Najednou začal foukat ledový vítr
a přihnala se sněhová bouře.
Muzikanti se stulili ke stromu
a mysleli si, že si jen chvilku odpočinou a počkají, než se bouře
přežene. Pomalu se jim však začaly klížit oči a všichni tři usnuli. Na druhý den je tu vlachovičtí,
kteří šli na ranní mši, našli zmrzlé.
Jak to doopravdy bylo, nikdo neví.
Možná vám to místo samo napoví
příběh, jenž se tu odehrál.
Zastavení páté je neméně tajemné. Pernovka, rašelinná louka, byla
kdysi rájem vil. Odpradávna si lidé
povídali o tom, jak je krásné spatřit tyto něžné, nadpozemské bytosti tančit. Stříbrný měsíc osvětluje louku se svěží, zelenou travou
a nad ní se vznáší víly, lehounké jako pápěří. Šaty a závoje mají
utkané z mlhy a protkávané červánkovými nitkami. Kdo je jednou
viděl tančit, nikdy na tu krásu nedokáže zapomenout.
Ale protože většina návštěvníků chodí na toto místo pouze ve
dne, může si víly alespoň prohlédnout na obrázku Mileny Vyplašilové. A kdybyste chtěli i v tuto dobu
spatřit na Pernovce něco zajímavého, pak vězte, že tato přírodní památka je domovem masožravé rostliny rosnatky okrouhlolisté,
skokana hnědého, ropuchy obecné a pozor, také zmije obecné. Jak
si tito tvorové rozumí s křehkými
pohádkovými bytostmi, to už musí
posoudit každý sám.
A dostáváme se do míst, kde
vládnou strašidla. Tentokrát je to
místo zvané U buku a potkat tu
můžete Horáckého hejkala. Eva
Brychtová na svém obrázku dokonale popsala, co vám takové setkání přinese. Malý, tlustý mužíček, nemytý a nečesaný, s hlasem,
ze kterého každému vstávají hrůzou vlasy na hlavě, to je hejkal.
Ublížit vám nemůže, ale nahnat
pořádný strach, to ano. Jakmile jej v lese potkáte, rozhodně na
něj nesmíte ani slova promluvit.
Jinak vám skočí na záda a nepustí se, dokud nedoběhnete až na
kraj lesa. Patami vás bude pobízet
k rychlejšímu běhu a ještě dlouho

poté vám bude znít v uších jeho
šílený jekot a smích.
U lyžaře neboli také zastavení
sedmé. Autora obrázku lze snadno poznat podle charakteristického rukopisu. Je jím Karel Němec,
jinak také autor sgrafitové výzdoby
na novoměstském kostele sv. Kunhuty. Místní rodák byl i velkým příznivcem lyžování, jak se dozvídáme
z jeho tvorby. Obrázek na tomto zastavení zachycuje karamboly a pády. Jestli jde o vlastní zkušenost autora, není známo. Jisté však je, že do
Ochozy, místa konání slavných lyžařských závodů, pocta vyznavačům tohoto sporu rozhodně patří.

A čeká nás zastavení osmé, poslední. Milan Kotlář je autorem obrázku, na němž je vyobrazen hastrman čili vodník. Ani
on nepatří mezi oblíbené pohádkové bytosti. Rybníky na Vysočině měly každý svého zeleného panáčka s kapajícím šosem. Tento
bydlí nedaleko, v rybníku Koupaliště. Kolik dušiček se skrývá
na dně v keramických hrníčcích
s pokličkou, to se asi nedozvíme.
Ale určitě si nejednoho neopatrného chasníka či děvečku hastrman pod vodu stáhl. Vždyť se
taky vodníci uměli proměňovat
v různá zvířata a klamat lidi. Tak
například sýkovecký vodník se
měnil v kačenu. A ten maršovský
zase v malé prasátko. No a hastrman z Olší pro změnu v zajíce.
Kromě sbírání duší ale umí hastrman i jiné věci. Třeba ševcovat
nebo hrát na housle se strunami
z měsíčního svitu. Rád si zakouří fajfku, ale ještě raději sleduje
rusalky, jak tančí na hrázi rybníka. Tak až půjdete kolem, nezapomeňte se pořádně rozhlédnout.
Třeba ho uvidíte.
Obrázky končí a tím i naše cesta. A stejně, jako jsme do ní
vstoupili, zase z ní vyjdeme. Viadukt na Bělisku, to je brána, kterou tento kouzelný svět pohádkových bytostí a pověstí opustíme.
Tak šťastnou cestu.
Helena Křížová,
www.zdarskevrchy.cz
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Pexeso Toulky Novoměstskem
Informační centrum v Novém Městě na Moravě vydalo v těchto dnech
pěkný suvenýr a milý dárek pro malé i velké – pexeso plné pohledů na
nejznámější stavby a přírodní zajímavosti Novoměstska a připomínající rovněž významné a tradiční akce regionu. Dvaatřicet fotografií s letní
i zimní tématikou pochází z archivu Informačního centra, rubovou stranu zdobí vítězné logo Zdravého města Nového Města na Moravě. Základní informace jsou uvedeny v češtině a angličtině. Pexeso je možno zakoupit za 22 Kč.

Máte neposlušného psa?
Ze zvědavosti vidět, jaký zájem
pejskařů bude o akci Městské policie
avizovanou v minulém Novoměstsku, jsem se vydal se svým psem na
cvičiště v bývalé pískovně proti Medinu. Sešla se zde desítka psů od malého jezevčíka až po mohutnou dogu
a asi dvacítka jejich doprovodu.
Strážník Kosek vysvětlil základní principy počátečního výcvi-

ku psa, což si všichni procvičili.
Každý měl příležitost poznat, jak
se pes chová v přítomnosti ostatních psů a jak kdo dovede svého
psa zvládnout.
Pes, ať velký či malý, je jen pes
a nelze jej vychovávat jako člověka.
S tím mají někteří páníčkové a především paničky mnohdy problém.
Otakar Německý

Další bezplatné konzultace a rady ohledně výcviku psů nabízí Městská
policie ve dnech 15. a 29. srpna, na cvičišti kynologického klubu naproti společnosti Medin, a.s., vždy v 17 hodin.

Jitka Kubelová a Radka Janoušová
skvěle reprezentovaly!
2. července se v maďarském Gyoru uskutečnilo mezistátní utkání v atletice dorosteneckých výběrů Maďarska, Česka a Slovenska.
Atletický oddíl při TJ zastupovaly
Kubelová a Janoušová, které si nominaci vybojovaly na mistrovství
ČR. Obě nezklamaly a potvrdily výbornou výkonnost. Jitka byla

Turnaj v malé kopané
V neděli 22. června se konal na
hřišti SFK Vrchovina v N. Městě
turnaj v malé kopané. Turnaj byl
vypsán pro 2 kategorie: rok narození 2000– 2002 a 1997–2000. Turnaj měl zvláštnost ve složení družstev, vždy 3 hráči v poli a brankář
starší 14 let (vesměs tatínci malých
benjamínků).
Za krásného slunečného počasí se od 10 hodin hrálo současně
na třech hřištích systémem každý s každým. Na hřištích probíhaly krásné zápasy a úsměvy ví-

tězů střídaly i slzičky poražených
nejmladších fotbalistů. Turnaj se
skutečně vydařil!! Malé fotbalisty
přišla podpořit asi stovka fanoušků z řad rodičů, babiček a dědečků. Na konci turnaje byly nejlepším mužstvům předány věcné ceny
a každému něco na zub.
Nezbývá než poděkovat pořadatelům SFK Vrchovina za uspořádání turnaje. Zároveň bych chtěl
vyslovit přání, abychom z tohoto
turnaje vytvořili každoroční tradici.
René Horakovský

druhá ve vrhu koulí a svůj osobní
rekord zlepšila skoro o metr. Kouli 4 kg těžkou poslala na vzdálenost
11,83. Radka běžela na trati 800m,
byla třetí a její osobní rekord má
nyní hodnotu 2:15,21. Jsme rádi,
že obě navázaly na úspěšné reprezentační starty Sárové a Kourka.
Hubáček

Biatlonové medaile z Českého poháru
Ve dnech 7. a 8. června byl v Jáchymově v Krušných horách zahájen Český pohár v letním biatlonu.
Na startu byli také novoměstští závodníci, kteří jsou i studenty novoměstského gymnázia. V kategorii
mladšího dorostu vyhrál sobotní závod Michal Žák, v nedělním
doběhl na druhém místě. V kategorii starších dorostenek vyhrála
Hana Ambrožová sobotní i nedělní závod, Gabriela Buchtová skončila v sobotu na čtvrtém místě a v
neděli si polepšila na třetí místo.
Ve dnech 28. a 29. června se v Bystřici pod Hostýnem uskutečnil

2. Český pohár v letním biatlonu.
Novoměstští závodníci získali další medailová umístění. V sobotu
byl na programu závod s hromadným startem, který s velkým přehledem vyhrál Michal Žák, první místo získala Hana Ambrožová
a třetí doběhla Gábina Buchtová.
V nedělním závodě skončil Michal Žák na třetím místě, vítězství zopakovala Hana Ambrožová
před druhou Gábinou Buchtovou.
,,Třetí díl Českého poháru proběhne ve dnech 23. a 24.srpna v novoměstském areálu u hotelu Ski“, dodává trenér Jirka Žák.
(IK)

Letní biatlon
Sportovní klub lyžování Nové Město na Moravě a Český svaz biatlonu
zvou všechny příznivce biatlonu na Český pohár – Atex cup v letním
biatlonu pro kategorie dorostu a dospělých, který proběhne ve dnech
23. a 24. srpna.
Časový program:
sobota 23. 8. – závod s hromadným startem
12.30– 13.20 nástřel zbraní
13.30
start závodu s hromadným startem
50 min. po ukončení poslední kategorie vyhlášení výsledků
neděle 24. 8. – rychlostní závod
8.30 – 9.20
nástřel zbraní
9.30
start rychlostního závodu
45 min. po ukončení poslední kategorie vyhlášení výsledků

Konzultace senátora Josefa Novotného
Stomatologická pohotovostní služba
Ošetření je poskytováno v době 9 – 12 hod.
2. 8. MUDr. Brázdilová, O. Bitýška, 3. 8. MUDr. Kulková, Strážek, 9.
8. MUDr. Stalmachová, Vír, 10. 8. MUDr. Šmídek, NM, 16. 8. MUDr.
Petrášová, poliklinika ZR, 17. 8. MUDr. P. Konečný, NM, 23. 8. MUDr.
Musilová, V. Meziříčí, 24. 8. MUDr. Bartoš, N. Veselí. Aktuální změny je možno najít na internetových stránkách novoměstské nemocnice (www.nnm.cz).
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V pondělí 4. srpna 2008 se uskuteční od 13:30 do 15:00 hodin na Městském úřadě v Novém Městě na Moravě konzultace senátora Josefa Novotného pro veřejnost.
Od 15:30 do 17:00 hodin se budou konat pravidelné konzultace v senátorské kanceláři (budova ČSOB) ve Žďáru nad
Sázavou.

Vydání příštího čísla Novoměstska
je plánováno za tři týdny, k datu na 22. srpna.

INZERCE
• Prodám zahradu s dřevěnou
chatkou, v NM, lokalita Svárov, tel.
603 949 106
• Prodám krásná štěňata irského
teriéra bez PP, odběr pol. srpna, tel.
776 725 487, berousekb@email.cz
• Prodám Fiat Tempra 1.6 ie, modro-zel. metalíza, po prvním majiteli,
najeto poctivých 170 tis. km, servo,
tažné zařízení, velmi slušný stav, cena
25 tis. Kč, rychlé jednání sleva 3 tis.
Kč, tel. 736 454 770, 603 36 14 28
• Daruji krásně zbarvená koťátka. Jen do dobrých rukou. Odběr
možný ihned. Tel. 603352707.
• Soukromý detektiv přijímá zakázky do 30. září, tel. 603 36 94 64

KADEŘNICKÉ STUDIO
Nové Město na Moravě,
Drobného 301
NABÍZÍME tyto služby:
• KADEŘNICTVÍ
tel. 605 55 99 95
• MANIKÚRA, PEDIKÚRA
tel. 773 27 42 64
• MASÁŽE SHIATSU
tel. 602 18 12 72
OTEVŘENO od 1. 8.,
po – pá dle objednání

Kosmetické služby
ošetření a prodej
přírodní kosmetiky
CANNADERM (z konopí)
a kosmetiky RYOR
Modeláž nehtů, manikúra
Kamila Jamborová
Nové Město na Moravě
objednávky dle domluvy
na telefonním čísle
775 150 939

• Prodám Fiat BRAVA, 16.16V r.
v. 1996, zelená metalíza, klima, airbag, palubní PC, litá kola, spotřeba
7 l., po GO, cena 65 tis. Kč, dohoda, tel. 736 454 770, 603 36 14 28
• Prodám PEUGEOT 309 GRD,
1.9, r.v. 1991, najeto 175 tis. km, zlatá metalíza, nízká spotřeba 5,5 litrů nafty, příčníky na střechu, zimní
sada pneu i s disky, STK do 6/2009.
Cena 15 tis. Kč, tel. 776 005 775
• Daruji do dobrých rukou štěňátka hladkosrstého křížence
menšího vzrůstu. Odběr v pol.
srpna. Po tel. dohodě možno vidět
a vybrat. Tel. 737 710 314 nebo
776 004 774
• Prodám zahradu - Svárov (chatka, krb, skleník, udírna, pergola...)
tel. 603 543 753

PhDr. Jaroslav Ondráček nabízí soukromou výuku anglického a italského jazyka.
Jednotlivci i skupiny, začátečníci i pokročilí. informace na tel. 608 456 752

PŮJČKY, ÚVĚRY,
HYPOTÉKY
pro všechny!
Najdeme Vám nejlepší řešení!

732 118 258
Nejlevnější hotovostní úvěry
pro všechny, i ženy na MD
bez poplatků,
možné konsolidace
tel. 777 229 889

tel./fax: 566 615 270

DÁRKOVÁ POUKÁZKA
v hodnotě

200 Kč
Platí na 1 nákup nad 1.000 Kč
Platnost 1. – 31. 8. 2008
Mimo vybrané druhy zboží
Slevy se nesčítají

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ VELKÉ SLEVY
• spodní prádlo – pánské, dámské
• metrový textil – záclony, dekorační látky, oblekovky
Jiří Veinlich Žďárská 41 Nové Město na Moravě

NEJ-rychlejší nebankovní Půjčky a Hypotéky
Pro každého i pro důchodce a ženy na MD!
Nejnižší úrok v ČR, vyhodnocení zdarma
T: +420 721 606 487

tel./fax: 566 615 270

MY SLAVÍME 15 LET
PRO VÁS SLEVA 15%
v týdnu od 18. 8. do 23. 8. 2008

% aktovky a batohy po slevě
za prodejní ceny výrobců
% vybavte své děti do školy
% obchod je přeplněn zbožím
% pohoštění a dárky zdarma ☺
(sleva mimo vybrané druhy zboží)

FINANČNÍ PORADENSTVÍ
specializace na hotovostní úvěry – bez jištění, do 120 tisíc,
bez poplatků, 90% klientů od nás odchází s penězi.

tel: 721 584 731
!!! ÚVĚROVÁ SENZACE !!!
!!! VYPLÁCÍME EXEKUCE !!!
!! DŮCHODCI, ŽENY NA MD, OSVČ I NEZAMĚSTNANÍ !!

!!! bez zkoumání registrů s úrokem 7,1% ročně !!!

60.000,- za 1111,nebo 110.000,- za 2111,- na 6 let

Tel.: 777054521
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Letošní červenec
mimo jiné přinesl: Sedmý start
východoslovenských poštovních
holubů (vlevo) • první houbařské
úlovky, nejen do kuchyně (nahoře) • tradiční prázdninové cesty
do přírody (dole) • šťastný návrat
čtveřice pohledeckých cyklistů
z cesty k Azurovému pobřeží (foto
z přístavního města Marseille dole,
podrobnější informace v příštím
čísle) • zahájení velké rekonstrukce Nečasovy ulice (dole vlevo).
V Novém Městě na Moravě, nedaleko Tří křížů, již sedmkrát startovali
poštovní holubi z východoslovenského regionu. Tento region slučuje několik
oblastních sdružení, tak se sešlo v přepravním kamionu přes pět tisíc holubů. V sobotu 19. července se konal sedmý závod, letos již poslední. Pro nepřízeň počasí byl start odložen z obvyklých 6.00 hod. na 6.45 hod.
Po startu všichni holoubci vyletěli z přepravních boxů a po krátkém zatočení nabrali směr na východ. První holub přilétl do OZ Spišská Nová Ves
10.16 hod. a dosáhl rychlosti 1528 metrů za 1 minutu.
ff

NOVOMĚSTSKO - vydává město Nové Město na Moravě. Redaktorka: PhDr. Eva
Jašková, redakce a administrace: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě,
telefon 566 650 253, 724 984 857, e-mail: zpravodaj@nmnm.cz http://noviny.nmnm.cz.
Tiskne Horácká tiskárna Nové Město na Moravě. Registrační značka OÚ 3714-1491.
Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Názory autorů příspěvků nejsou vždy
totožné s názory redakce.
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