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Naplňování státní koncepce re-

gionálního rozvoje, cestovního ru-

chu a koncepce bydlení byl hlavní

cíl návštěvy ministra pro místní roz-

voj Petra Lachnita (ČSSD) na ž(ár-

ském okrese, která se uskutečnila

13. 7. Ministr přijal již druhé po-

zvání ž(árského poslance Karla

Černého (ČSSD). V minulém roce

navštívil Ž(ár nad Sázavou.

O koncepci bytové výstavby

z pohledu N. Města a o probíhající

reformě veřejné správy jednal mi-

nistr se zástupci radnice. Přímo na

staveništi se poté seznámil s pře-

stavbou hotelové ubytovny UNO,

kde vzniká celkem 68 nových ma-

lometrážních bytů. Celková rekon-

strukce, na kterou obdržela novo-

městská radnice dotaci ze Státního

fondu rozvoje bydlení ve výši 18

mil. Kč a dalších 22 mil. Kč vloží

město, bude ukončena na podzim

tohoto roku. Ministr Lachnit při

prohlídce uvedl, že tyto konkrétní

akce svědčí o správné cestě, která

byla zvolena v oblasti státní politi-

ky rozvoje bydlení v České repub-

lice. Ze státního fondu bydlení se

v nadcházejícím roce postaví v okre-

se Ž(ár n.S. celkem 120 nových

nájemních bytů a dalších 53 byto-

vých jednotek vznikne výstavbou

dvou nových domů s pečovatel-

skou službou. Prostředky se státní-

ho fondu byly v první etapě již

schváleny a rozdělení financí v dru-

hé etapě proběhne na podzim.

V rámci pobytu v N. Městě sezná-

mili Novoměstští ministra také se

záměrem přístavby Domu s pečo-

vatelskou službou, kterou by chtěli

rozšířit současné bytové prostory

o dalších 10 nových bytových jed-

notek. Podpora žádosti však závisí

na doporučení okresního úřadu,

který tuto akci zařadil až na osmé

místo v rámci okresu Ž(ár nad Sá-

zavou.

Petr Krčál, asistent poslance

Ministr Lachnit na návštěvě N. Města

Dne 11. 7. byla v areálu okresní

nemocnice instalována socha „Že-

na s klasy“ (1933) od národního

umělce Vincence Makovského.

Sokl pod tuto sochu čekal na své

dílo od novoměstského rodáka od

padesátých let.

Socha vysoká 250 cm z hořické-

ho pískovce byla dříve umístěna

v zahradě Moravské galerie v Hu-

sově ulici v Brně a letos byla převe-

dena do majetku naší Horácké ga-

lerie, která nám ji s laskavostí a po-

rozuměním zapůjčila na základě

smlouvy.

Dílo vzniklo v období, kdy Ma-

kovský začal opouštět postkubis-

tická a surrealistická východiska

a dochází k sochařovu trvalému pří-

klonu k realismu.

Jsem velmi rád, že se po 50 le-

tech podařilo zrealizovat původní

záměr, neboG socha „Žena s klasy“

je největší realizací Makovského

na území Novoměstska. Jsem pře-

svědčen, že náš rodák „Vincek –

ten gigant z kamenů na Žákově ho-

ře nejvyšší“ by měl upřímnou ra-

dost.           MUDr. Zdeněk Kadlec,
ředitel ON

Konečně po padesáti letech!

Občanská poradna
Občanská poradna bude od 3. 9.

v nových prostorách. Od tohoto

data budeme naše služby poskyto-

vat na adrese Vratislavovo náměstí

12 (budova polikliniky) ve 4. pod-

laží. Rozšiřujeme také otevírací

dobu, kdy se na nás budete moci

obrátit.

Poskytujeme poradenství z ob-

lasti pracovně-právních vztahů, so-

ciálních dávek a příspěvků, bydle-

ní, spotřebitelství, rodinných a sou-

sedských vztahů, lidských práv aj.

Poradenství je bezplatné, diskrétní

a anonymní.

Navštívit nás můžete:
pondělí 12.30 - 18.00

středa 8.00 - 12.00

12.30 - 17.00

pátek 8.00 - 12.00

Kontaktovat nás můžete také na te-

lefonu 0616 / 617 199.

Jednali o rekonstrukci

Pracovní návštěva náměstka mi-

nistra zdravotnictví Michala Po-

hanky se uskutečnila v pondělí

2. 7. na pozvání poslance parla-

mentu Karla Černého. Náměstek

Pohanka jednal s ředitelem nemoc-

nice Zdeňkem Kadlecem o průbě-

hu první etapy rekonstrukce no-

voměstské nemocnice a současně

o druhé etapě rekonstrukce, která

se týká především celého interního

pavilonu nemocnice a ambulantní

rehabilitace. Celá akce by měla na-

vazovat na rekonstrukci chirurgic-

kých oborů.

V závěru návštěvy si náměstek

ministra zdravotnictví prohlédl již

rekonstruované pavilony chirur-

gických oborů a seznámil se s cho-

dem a problematikou gynekologic-

kého oddělení. Po prohlídce bylo

konstatováno, že rekonstrukce

obou zmíněných oddělení je vhod-

ná jako závěr rekonstrukce nemoc-

nice.                              Petr Krčál

novoměstské nemocnice
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Úmrtí

Knihkupectví
Trojan

Klub dětí a mládeže

29. 6. Josef Sedlák 1965

29. 6. Václav Juránek 1926

29. 6. Blažena Šejnohová 1918

3. 7. Františka Kučerová 1905

7. 7. Jaroslava Procházková

1932

15. 7. Petra Trávníčková 1983

15. 7. Anna Štégrová 1951

17. 7. Aleš Makovský 1939

25. 7. Aleš Ondráček 1946

27. 7. Marie Zítková 1917

30. 7. Jaroslav Krejča 1944

4. 8. Marie Jurná 1920

18. 8. Marie Bořilová 1938

21. 8. Petr Parkan 1937

Kurs společenského chování a tance
- vede taneční mistrová Vlasta Burianová ze Starletu Brno.

Zahájení ve čtvrtek 20. září v 16 hod. Kursovné – 750 Kč.

Kurs anglického jazyka
- pro začátečníky (pro zahájení nejméně 10 osob)

- pro pokročilé II., III., IV.

Vyučuje se 1x týdně 2 vyučovací hodiny. Kursovné 1200 Kč.

Kurs německého jazyka
- pro začátečníky (pro zahájení nejméně 10 osob)

- pro pokročilé

Vyučuje se 1x týdně 2 vyučovací hodiny. Kursovné 1200 Kč.

Kurs ruského jazyka – konverzace
Podmínky budou dohodnuty dle počtu účastníků kursu.

Přihlášky se přijímají v kanceláří KD osobně nebo telefonicky na tel. č.

0616/618 961 do 7. 9. 2001.

Nabídka kursů – KD N. Město

Výhledy 526, 592 31 Nové Město

na Moravě, tel. 0608 822 562

zahajuje svou činnost a zve na
❧

METALLICA REVIVAL
rockový koncert v sále Kulturního

domu v Novém Městě na Moravě

7. září 2001 v 19 hodin

BOMBA VSTUPNÉ JEN 49 Kč
❧

VESELÁ SOBOTA
8. září 2001 ve 14 hodin

Vratislavovo náměstí v Novém

Městě na Moravě (v případě nepří-

zně počasí sál Kulturního domu

v Novém Městě na Moravě)

- Škrpál – folková skupina

- Colonia Nova - historický šerm

- Cumballe - country tance

- Magic Show Paolo - kouzla a ilu-

ze

- 4*YOU – pražská chlapecká sku-

pina

- soutěž Správný páGák
❧

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
areálu Domu dětí a mládeže KLU-

BÍČKO v ulici Výhledy 526 v No-

vém Městě na Moravě

9. září 2001 v 18,30 hodin

- prohlídka prostor DDM KLUBÍČ-

KO

- táborák

buřtíky k opečení ZDARMA !!!!

k dispozici stojany s playstation

ohňostroj u Cihelského rybníka
❧

Oproti stávající nabídce DDM
Klubíčko je možno děti přihlásit
i do těchto zájmových útvarů:
zábavná matematika, chemické
a fyzikální pokusy, vychováváme
a staráme se o svého pejska, sci-fi
a fantasy.

Plenér 2001
Vysočina očima žáků výtvarného

oboru ZUŠ

7. 9. – 30. 9.

Horácká galerie, zámecká arkáda

st 5. 9., 19,30 hod.

Životní příběhy Jiřího Krampola
aneb Nikdo není dokonalý
Večerní program vypravěče, humo-

risty a herce Jiřího Krampola s kole-

gou a speakrem pořadu Michalem

Herzánem. Vstupné 100 Kč, 90 Kč

pá 7. 9., 19 hod.

Metallica revival
(pořádá Dům dětí a mládeže)

pá 7. 9.

Den památek
Horácké muzeum – volný vstup

so 8. 9., 14 hod.

Veselá sobota
(pořádá Dům dětí a mládeže na Vra-

tislavově nám. nebo v KD)

čt 13. 9., 16 hod.

Diskotéka v novém školním roce

(pro mládež 10 – 15 let, uvádí J.

Dvořák) Vstupné 20 Kč

so 15. 9., 13 hod.

Skautský den
(Vratislavovo nám.)

po 17. 9., 19 hod.

Posezení při vínečku s cimbálovou
muzikou Františka Černého
Vstupné 50 Kč

Připravujeme:
6. 10. Hodina zpívání s Jaroslavem

Uhlířem (pro děti a rodiče, 60 Kč)

10. 10. Travesti show (100 Kč)

Předprodej vstupenek v IC.

UKRYTO V DEPOZITÁŘI
Po tímto názvem uspořádalo Ho-

rácké muzeum na prázdniny a mě-

síc září výstavu přírůstků z let 1999

– 2000. Rozhodnout, co vystavit,

nebylo jednoduché, protože jen troj-

rozměrných předmětů přibylo 1891

ks, převážně z 1. poloviny 20. sto-

letí.

V tématicky uspořádaných sou-

borech si každý najde něco zajíma-

vého. V úvodní části věnované ře-

meslu a obchodu budí pozornost

„ševcovská mašina“ Antonína Pet-

ra z Jiříkovic i výrobky novoměst-

ských obuvníků Josefa Krejčího

a Josefa Synka. Mezi oděvními sou-

částkami je nejcennější vrchní část

svatebních šatů, které patřily man-

želce průkopníka lyžování Rudolfa

Gabessama. Ve vitrině s uniforma-

mi je vystaven mj. sokolský stejno-

kroj Oldřicha Kromíchala (dar Čest-

míra Zeleného) a část uniformy pří-

slušníka čs. armády ve Velké Bíteši

(uniforma získaná jako komplet

patřila Janu Štůlovi ze Sněžného).

Výrobky z domácnosti mnozí dob-

ře známe a používáme. Na výstavě

samozřejmě nechybějí lyžařské ex-

ponáty. Rozšířila se i kolekce hra-

ček a betlémů, kde vedle známých

betlémářů nově přibyl ž(árský řez-

bář Josef Běhal. Velkou pozornost

budí loutky nedávno objeveného

spělkovského řezbáře Jaroslava Ka-

cálka, mezi nimiž by se našel i pre-

zident republiky s odznakem OF.

Podle vžitého zvyku byla snaha

vystavit volně přístupné exponáty,

aG již jde o decimálku vyrobenou

u firmy Beranovský, pilu na led,

nábytek, necky s valchou, televizi

ze 60. let a další předměty. Děti se

mohou vlastnoručně seznámit s ko-

čárky a jinými hračkami.

Muzeum rovněž připomíná, že

shromaž(uje i tiskoviny, fotografie

(to vše končí zbytečně ve sběru)

a regionální literaturu včetně vlast-

ní ediční činnosti.

Většina sbírek byla získána da-

rem. Informaci o výstavě využívá-

me k poděkování všem dárcům

i k omluvě, že při prostorových

problémech musíme odmítat roz-

měrné předměty.                     HM

Nové Město na Moravě
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NA TELETEXTU TV NOVA
SOUTĚŽ POKRAČUJE

Kino

Kulturní dům

ZUŠ

Horácké muzeum

Horácká galerie

1. – 13. 9. dovolená
Promítání zahájí novoměstské kino

americkým filmem Slečna Drsňák

v pátek 14. a sobotu 15. 9., vždy ve

20 hodin.

nabízí

-ŽĎÁRSKÉ VRCHY – průvodce

po horolezeckých terénech Vyso-

činy

-KADOV 1615 – 2001 – kronika

jedné podhorské vesnice na novo-

městském panství

-FRYŠAVA POD ŽÁKOVOU
HOROU – sborník příspěvků z his-

torie obce

vydalo v těchto dnech pátý svazek

edice Listy Horáckého muzea –

Zdenka Chocholáčová: Sgrafita
na kostele sv. Kunhuty v Novém
Městě na Moravě. (brož., 68 str.,

barevné a čb foto, anglické a ně-

mecké resumé, 65 Kč + poštovné).

Publikace reaguje na nedávné

zrestaurování sgrafit na kostele

sv. Kunhuty. Vzhledem k vydava-

telskému záměru je hlavní pozor-

nost věnována sgrafitové výzdo-

bě fasády, vytvořené místním malí-

řem a grafikem Karlem Němcem

koncem 20. let 20. století. Informa-

ce o obsahu jednotlivých obrazů,

které zaplňují téměř celou plochu

objektu, doplňují údaje o vyobra-

zených atributech jednotlivých po-

stav i o jejich patronství. Úvodní

kapitola seznamuje stručně s his-

torií nejstarší budovy ve městě. Zá-

věrečná část o autorovi sgrafit ob-

sahuje i soupis dochované sgrafi-

tové výzdoby v N. Městě.

HM

Jaroslav Válek – kovaná plastika

prodlouženo do 9. 9.

František Hodonský – Světlo
a voda
8. 9. – 7. 10.

Hana Exnarová – keramika

13. 9. – 18. 11.
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TAXI NONSTOP

Luboš: 0602 561 369 Ilona: 0602 588 099

D

Miluše Veinlichová
Ž�árská 41,

Nové Město na Moravě

Vás zve do prodejny

METROVÉHO
TEXTILU

Nabízíme velký výběr
šatovek, podšívek, lepení

kostýmových a oblekových tkanin
záclon a závěsů

spodního prádla zn. TIMO,
NATURANA, ANDRIE, TRIOLA

Prodej
sudového piva na objednávku
plnění 5 l soudků na počkání

TEL. 615 105

Vinárna

N I K A
Rossi Vlastimil

Petrovická 585

tel. 615 080

◆ značková vína

◆ pivo Gambrinus 12

◆ lihoviny

◆ velký výběr míchaných

nápojů

◆ poháry

◆ večeře minutkové

– vepřová, drůbeží, rybí

a bezmasá jídla

Těšíme se na Vaši návštěvu.

TEPELNÁ A AKUSTICKÁ IZOLACE

CLIMATIZER PLUS
Ušetří peníze, čas a energii

CLIMATIZER PLUS – vyroben v ISO 9002 je nehořlavá
zdravotně nezávadná tepelná izolace odpuzující hlodavce.
Vhodná pro zateplení nepřístupných dutin-stropů a stěn,

půdních vestaveb, nepodchozích stropů hal a dílen.

Cena včetně aplikace na 1m3 760 Kč
Dále provádíme

◆  systém sádrokartonové výstavby KNAUF
◆  zateplení fasád budov obklady VINYL SIDING

◆  dekorační stropní podhledy ARMSTRONG

Konzultace v místě realizace ZDARMA

informace tel. 0616/616993, 0616/616988 mobil: 0602/845023

NÁZORY A OHLASY
Z knihy Názory a ohlasy, která je

v Informačním centru volně k dis-

pozici všem, kteří chtějí cokoli po-

chválit, doporučit nebo na něco upo-

zornit, vybíráme (pro přetištění

v Novoměstsku částečně upraveno):

Pěkně upravené chodníky od

Maršovic na ul. Tyršově, i když i ty-

to nejsou bez vad, kontrastují s chod-

níky a nechodníky na dosti frekven-

tované ulici Malé. Kdo zde chodí,

situaci zná: chodník po pravé straně

od ul. Masarykovy je úzký široký

a ještě je zpestřen sloupy el. vedení,

betonovým schodem před prodej-

nou barev a za křižovatkou s ulicí

Tyršovou po levé straně končí

u popelnic, po pravé straně od „Ga-

lerie“ dolů nejsou chodníky žádné.

Chodci si zde s vozidly různě vyhý-

bají a vznikají konfliktní situace.

Dalším nepěkným zjevem jsou

přerušované nebo nepokračující

chodníky, kdy musí chodec vstou-

pit do vozovky. Třeba při chůzi po

pravém chodníku ulice Soškovy,

při pohledu od středu města, musíte

v nepříjemné levotočivé zatáčce

vstoupit do vozovky a asi po 50 m

můžete po chodníku u ZZN pokra-

čovat. Toto si zopakujete ještě

u přejezdu a za přejezdem znovu.

V přímém směru pokračuje dobrý

chodník až do bývalého silničního

vývoje, ale při odbočení vpravo

není nic a silnice je úzká. Zde by

jakékoli rozšíření pro pěší, alespoň

k TS službám a.s., bylo dobré.

Přechody pro pěší – to jsou další

problémy, které nejsou dořešeny.

Jako příklad uvádím cestu chodců

z ulice Budovatelů ke staré poště.

Zde raději lidé přecházejí přes ši-

rokou silnici mimo označený pře-

chod, než by po špatném schodišti,

které má každý schod jinak vyso-

ký, vystoupili na chodník u OK Mar-

ketu a pak pokračovali po označe-

ném přechodu. Jedno z řešení by

bylo po úpravě svahu a event. hor-

ního chodníku prodloužit stávající

chodník podél silnice až k přecho-

du.

Jako obyvatel části Brožkův ko-

pec chci ještě upozornit na špatný

přístup pro pěší z této části do středu

města. Toto není řešeno v žádném

plánu zástavby, a proto zde vznika-

jí z potřeby a iniciativy obyvatel

různé nelegální pěšiny přes sou-

kromé pozemky a koleje.

Toto je pár připomínek k cestám

pro pěší, které jsem náhodně vy-

bral. Myslím si, že se dají řešit bez

velkých nákladů. Na závěr bych

ještě rád poděkoval všem obyvate-

lům N. Města, kteří veřejné cesty

a chodníky okolo svých domů ce-

loročně udržují, a požádal majitele

psů, aby jim v tom byli nápomocni.

František Novotný

Z Nového Města na Moravě od-

jede na setkání oficiální devítičlen-

ná delegace, cílem všech těchto se-

tkání však není pouze vzájemný

kontakt starostů a úředníků, setkání

byla a jsou pořádána především pro

občany Nových Měst.

Cestovní kancelář Renata připra-

vila na sobotu 8. září autobusový

zájezd do N. Města nad Metují. Cena

zájezdu je 270 Kč, odjezd v 6 hod

od KD, návrat cca v 21 – 21,30

hod. Ze sobotního programu vybí-

ráme: historické průvody, zámecké

trhy, staročeský jarmark se středo-

věkým ležením u zámku, zábavný

program na náměstí, volný vstup

do 18 otevřených památek, odha-

lení pítka s mottem „Voda pro třetí

tisíciletí“, balonové nebe nad měs-

tem. Kontakt na CK Renata: Drob-

ného 366, 617 317, 0603 539 857

Nové Město na Metují zve na
Setkání Nových Měst Evropy

od pátku 7. září do neděle 9. září
nebo prostřednictvím IC, kde je rov-

něž k dispozici podrobný program

zájezdu.

Zahraniční komise MÚ doporu-

čuje občanům N. Města na Moravě,

aby využili nabídky CK Renata,

nebo si na slavnosti vyjeli vlastním

vozem. Nedělní program až do 18

hod. je obdobný, podrobnosti lze

získat v IC.

Nové Město na Moravě připra-

vuje podobné setkání na rok 2003.

Zahraniční komise vyzvala k účasti

současné zastupitele města a těm,

kteří tuší, že o tuto funkci budou

usilovat v příštích volbách, dopo-

ručuje, aby se Setkání Nových Měst

Evropy zúčastnili. Rovněž podni-

katelé by mohli osobně načerpat

zkušenosti a připravit se na setkání

NovoměsGáků z celé Evropy v na-

šem městě.                    E. Jašková
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po 12 – 17

út 7 – 13

st 7 – 12

čt 8 – 12 13,30 – 17

pá 7,30 – 11,30

Marie Košíková
tel. 652 800

DPS, ŽUárská 68
Nové Město na Moravě
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ATLETIKA
Petr Hubáček se zúčastnil ve

dnech 30. 6. – 1. 7. Mistrovství ČR

v atletice, které se konalo v Jablon-

ci nad Nisou. Startoval v závodě na

1500 m. V rozběhu si počínal tak-

ticky, běžel na čele, obsadil 4. mís-

to časem 3:56,57 min. a bezpečně

postoupil do finále. V silné konku-

renci se neztratil. Zaběhl opět vý-

borný čas 3:53,15 a skončil v ko-

nečném pořadí na pěkném 7. místě.

ph

AEROBIC pro dívky
po 16,30 – 18 3. - 5. tř.

út, čt 17 – 18 6. - 9. tř.

út 15, 15 – 16,45 1. a 2. tř.

(toto cvičení - tělocvična I. ZŠ!)

st 16,30 – 17,30 příprava

na soutěže

POSILOVÁNÍ pro ženy
po 18,30 – 19,30

vhodné i pro starší ženy

místo konání:
tělocvična gymnázia
Začínáme 3. září,

inf. na tel. 616 928 po 20. hod.

Těší se na vás Dáša Kadlecová

Mezinárodní turnaj v karambolu
V neděli 30. 6. uspořádal Billiard

club Nové Město na Moravě mezi-

národní turnaj v karambolu – disci-

plína jednoband (koule mantinel

koule). Turnaje se zúčastnilo 16 hrá-

čů z Moravy a ze Slovenska.

Ve finále, do kterého postoupilo

6 hráčů, se umístil na 1. místě - Hej-

ný (Brno), na 2. místě - Vala (Brno),

na 3. místě - Bartoš (Nové Město na

Moravě), na 4. místě - Kubiš ml.

(Slovensko).

Nejbližší pořádaný turnaj: sobo-
ta 27. 10., 10:00-20:00 hod., Ve-

řejný turnaj v karambolovém ku-
lečníku na 4 koule. Na tento i všech-

ny další turnaje, které se hrají v pří-

jemném prostředí a v té správné zá-

vodní atmosféře, zvou pořadatelé

nejen hráče, ale i diváky.

Kontakt: tel.-0616 615715,

mail: bcnm@quick.cz,

web: www.nmnm.cz/billiard       jš

I N Z E R C E
●  Prodám cihlový byt 3+1 v osob-

ním vlastnictví v NM, teplý, slun-

ný, 2 balkony, parkety, žaluzie.

tel. 0616/618 305 odpol.

● Student hledá podnájem na šk.

rok 2001-02 v NM, ZR a okolí.

tel.0605-22 32 54

● Mladá metalová kapela hledá

zkušebnu (malý nájem) a bubení-

ka. Okolí NM a ZR, 0616/617 057,

0616/615 044, 0616/616 809

Redakce Novoměstska se omlouvá čtenářům za nedodržení původně

zamýšleného termínu vydání tohoto čísla ke dni 17. srpna.

Toto číslo rovněž dostatečně nemapuje prázdninové události v N. Městě,

ale většinou přináší jen dříve dodané materiály od dopisovatelů. Vše

důležité, čím N Město o prázdninách žilo, připomeneme v příštím čísle.

red.

Počasí v červenci
Dlouhodobá předpově( o nad-

průměrně teplém červenci se nevy-

plnila. Rána byla chladná, ještě

18. a 19. 7. klesala teplota na 10o C.

Často poprchalo či pršelo, nevýraz-

né bouřky byly 8., 15., 19. a 20. 7.

Přesto byl měsíc srážkově průměr-

ný. Až posledních pět červenco-

vých dnů se vyšplhaly teploty nad

25o C, i když většinou za polojas-

ného až oblačného počasí.         FV

V muzeu ve Waalre byla 21. 7.

slavnostně otevřena výstava s ná-

zvem Mini Evropa. Tři města –

Waalre, belgické Meise a N. Město

připravila pohled do své historie

i současnosti. Slavnostního otevře-

ní se zúčastnili městský radní z Wa-

alre P. Kloos, starosta Meise Marcel

Belgrado a starosta N. Města Josef

Sokolíček. Společně přestřihli tři

svázané stuhy a otevřeli výstavu,

která na malé ploše, ale působivě

představila tři města – tři rozdílné

evropské kultury. Přátelské styky

Na snímku PhDr. Sylvy Tesařové, vedoucí pracovnice Horáckého mu-

zea, která se na přípravě a instalaci výstavy podílela a zúčastnila se

vernisáže, zleva: P. Kloos, M. Belgrado, J. Sokolíček.

Mini Evropa v muzeu ve Waalre
N. Město představilo svoji historii i současnost

mezi Waalre a Meise se datují od

roku 1980. Starosta Meise konsta-

toval a oba další jmenovaní jen po-

tvrdili, že v tomto případě nevadí,

naopak prospívá, když se z klasic-

kého páru stane trojúhelník.

Výstavě věnoval velkou pozor-

nost týdeník vydávaný ve Waalre

De Schakel. Přinášíme upravený

text, který pro De Schakel připravi-

la redaktorka Ton Bijsterveld.

E. Jašková

Školní jídelna při I. ZŠ,
Vratislavovo nám., N. Město

nabízí možnost

odběru obědů.

Inf. na tel. 0616/615 098.

PAPÍRNICTVÍ POD NEMOCNICÍ
nabízí pohodlnější samoobslužný i pultový prodej

V ROZSÍŘENÝCH PROSTORÁCH:
- kompletně vybavíme děti do školy

- největší výběr aktovek, batohů a penálů
za nízké ceny – 250 druhů

NOVINKA: Nejlevnější KOPÍROVÁNÍ od 0,70 Kč/A5
PRODEJ: Cigarety a kuřácké potřeby

- GO, TWIST, OSKAR karty za SNÍŽENÉ CENY
- LEVNÉ FOTOFILMY A CUKROVINKY

SLUŽBY: VYVOLÁNÍ FOTOGRAFIÍ A ZHOTOVENÍ RAZÍTEK

NAD 200 Kč DÁREK ZDARMA. tel., fax 0616/615 270
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Bazarový nábytek U Márč

Bobrová 75 - nákupní středisko

tel. 0616 / 67 32 26

LETNÍ SLEVY!
● SEDACÍ SOUPRAVY od 1200 Kč

● OBÝVACÍ STĚNY od 1800 Kč

● KUCHYŇSKÉ LINKY od 2000 Kč

● PSACÍ STOLY, KNIHOVNY,

SKŘÍNĚ, KUCHYŇSKÉ LAVICE

● DOPLŇKY od 100 Kč

SPLÁTKOVÝ PRODEJ
VÝKUP + KOMISNÍ PRODEJ

VAŠEHO POUŽITÉHO NÁBYTKU

�

PNEUSERVIS

PETR JIŘÍ
Maršovice  88

areál Agrozetu

Tel. 0616 / 617 641

Provozní doba:  Po – Pá

800 – 1200   1230 - 1700

Prodáváme nové pneu:
BARUM
CONTINENTAL
SEMPERIT
UNIROYAL
GENERAL TIRE
MICHELIN
za výhodné ceny

Těšíme se na Vaši návštěvu.


