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Územní plán vystaven
oznámení odboru stavebního,

územního plánování
a životního prostředí

Druhý návrh plánu obce Nové

Město na Moravě je od 5. 9. 2001

do 6. 10. 2001 vystaven k nahléd-

nutí ve vestibulu KD v Novém Městě

na Moravě, Tyršova 1001. Ve lhů-

tě do 15 dnů od posledního dne

vystavení, tj. do 21. 10. 2001, může

každý uplatnit své připomínky pí-

semně u odboru stav., ÚP a ŽP MÚ

Nové Město na Moravě, případně

do připravené schránky ve vestibu-

lu KD.            Ing. arch. J. Cacek,
 ved. odboru stav., ÚP a ŽP

Kdo nechodil letos v létě po Vratislavově náměstí s očima sklopenýma,

povšiml si množství šišek na „smrku pichlavém“, který každoročně velmi

vhodně poslouží jako vánoční strom. Ti s dobrým zrakem navíc mohli

zaznamenat, že se vrchol smrku rozdvojil.

Společnost Lesy a zeleň s.r.o. objednala doubravnickou firmu, která

smrk před Vánocemi každoročně zdobí barevnými žárovkami, aby v netra-

dičním čase vykonala netradiční práci – otrhala šišky a odřízla menší

z obou vrcholů. Před běžným i lehce silnějším větrem je tedy smrk ochrá-

něn.                    EJ

Železniční zastávka u nemocnice
již nedělá městu ostudu

Od 1. 9. je možno (vlastně spíše

nutno) si na novoměstské železnič-

ní zastávce u nemocnice zakoupit

jízdenku do vlaku. V pondělí 3. 9.

se na zastávce sešel starosta města

s okresními i krajskými zástupci

Českých drah a společně zhodnotili

první etapu návratu budovy pů-

vodnímu určení. Na místě konsta-

tovali, že částka 150 tis. Kč byla na

první nutné úpravy vynaložena

účelně a že tato vzájemná spoluprá-

ce nejen dělá čest zúčastněným stra-

nám, ale zdárně prospívá regionu,

do něhož je N. Město vstupní bra-

nou.

Výdej jízdenek je zabezpečen

v pracovní dny na dobu 5,30 – 13,30

hod. a o víkendu 12,30 – 17,40

hod. U vlaků, které tato doba nepo-

kryje, se budou i nadále prodávat

jízdenky ve vlaku. Cestující mohou

využít malou čekárnu a nově opra-

vená WC. Další opravy za přibližně

600 – 650 tis. Kč jsou plánovány

na příští rok a budou se na nich

podílet České dráhy i N. Město (část-

kou přibližně 100 tis. Kč). V této

fázi se dočká opravy druhá polovi-

na budovy, ve které je plánován

bufet, a bude upraveno i okolí.

České dráhy chtějí první dny to-

lerovat cestující, kteří si ze zvyku

budou kupovat jízdenku až ve vla-

ku.                                            EJ

Ohlédnutí za létem
Alespoň krátkým připomenutím přinášíme výběr z toho nejdůleži-

tějšího, co se během července, srpna a počátku září v N. Městě událo
a na radnici rozhodlo. K některým záležitostem se v budoucnu vrátíme.

❒ Rada města byla na svém 62.
řádném jednání dne 16. 7. sezná-

mena s nepředvídanou skutečností,

že z pozemku bezúplatně převede-

ného na město státním podnikem

Geam Dolní Rožínka (budoucí prů-

myslová zóna) bude třeba odstra-
nit ekologickou zátěž. První od-

hadnutá cena na odstranění rop-

ných látek hovořila až o 4 mil. Kč.

RM zvažovala další kroky, které by

mělo potvrdit celé zastupitelstvo.

Na konci prázdnin se zdá, že ekolo-

gická zátěž není tak velká, jak se

zprvu předpokládalo, a že celý pří-

pad byl nepříliš šDastným způso-

bem prezentován a zveličen. O dal-

ších jednáních, která jsou v této

věci plánována, budeme v Novo-

městsku informovat.

❒ Bytová komise doporučila a RM

potvrdila přidělení bytů v rekon-
struované ubytovně UNO. Stano-

vila i náhradníky. Někteří neúspěš-

ní žadatelé se proti rozhodnutí od-

volali, někteří úspěšní naopak ozná-

mili, že se pro nedostatek financí

přiděleného bytu vzdávají.

❒  Pizzerie na hranicích Komen-

ského nám. a Masarykovy ulice stát

nebude, alespoň ne v současné do-

bě.

❒ Se zástupci Novoměstské teplá-

renské a.s. se jedná o možnosti od-
kupu výměníkových stanic v do-

mech ve vlastnictví města.

❒ Penzion Student na Rokytně byl

do r. 2006 pronajat zájemci ze ŽHáru

n.S.

❒ Výnosy z prodeje hlasovacích
práv JMP a.s. a JME a.s nebudou

rozpuštěny dle počtu obyvatel, jak

požadoval předseda komise pro

místní samosprávu Petrovic.

❒  Výtěžek z koncertu Gustava
Mahlera ve výši 1220 Kč byl

poskytnut Okresní nemocnici v N.

Městě na nákup hraček.

❒ Hledá se způsob, jak ukončit čin-
nost společnosti Včela s.r.o. z hle-

diska majetkové účasti města.

Podruhé zasedala RM 13. 8. na
svém 63. řádném jednání.
❒ V Pohledci se mění komise pro

místní samosprávu na osadní vý-
bor.

❒ Realitní kancelář Kompletservis

nabízí zprostředkování odkupu
areálu novoměstské mlékárny pro
město N. Město.

❒ Manželům Hlouškovým byla vy-

placena jednorázová odměna 1000

Kč za nezištnou péči o poraněné
labutě.

❒ Příspěvková organizace Městská
správa budov bude přeměněna na

společnost s ručením omezeným.

❒ Noční diskotéky v klubu Matrix

na Vratislavově náměstí vyvolávají

stížnosti občanů na hluk.

❒ Na Jánské ulici se opravuje kap-
lička, do kopule byly 17. 8. vlože-

ny dokumenty.

(dokončení na str. 3)

Zastupitelstvo
města zasedá
v úterý 25. září
v KD
Hovory s občany od 16,30 hod.
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Jubilanti

Knihkupectví
Trojan

Dům dětí a mládeže

Výhledy 526, tel. 0608 822 562

Kino

Kulturní dům

ZUŠ

Horácká galerie

SKAUTSKÝ DEN 2001
 Junácké středisko Bílý štít si Vás dovoluje pozvat

na Skautský den, který se koná v sobotu 15. září od

13 hodin na Vratislavově náměstí. K vidění budou

fotografie z letošních táborů a mnoha dalších akcí

z naší celoroční činnosti. Pro děti budou připraveny

speciální lanové aktivity, na kterých si budou moci vyzkoušet zručnost.

Specialitou bude ukázka rozdělávání ohně netradičními způsoby. Dovolí-

li počasí, budou opět k vidění počítačové prezentace a video. Nemělo by

chybět ani skautské občerstvení, takže je určitě se na co těšit. Na Vaši hoj-

nou návštěvu se těší.        novoměstští skauti

2. 9. Marie Fousková 91 let

9. 9. Josef Hladík 88 let

10. 9. Marie Novotná 93 let

11. 9. Alžběta Chromá 80 let

12. 9. Marie Popelková 89 let

15. 9. František Janů 86 let

16. 9. Ludmila Peňázová 85 let

22. 9. Marie Javorská 91 let

23. 9. Milada Šustáčková 88 let

23. 9. Anastázie Havlíčková

86 let

25. 9. Marie Tegzová 75 let

26. 9. Anna Kumrová 75 let

28. 9. Václav Smejkal 92 let

Všem jubilantům blahopřejeme!

po 17. 9., 19 hod.

Posezení při vínečku s cimbálovou
muzikou Františka Černého
Vstupné 50 Kč

út 18. 9., 9 hod.

Čarování kolem malování s Milo-
šem Nesvadbou
hrají, vyprávějí, malují a čarují Miloš

Nesvadba a Jan Susa, pořad je ur-

čen pro MŠ a 1. tř. ZŠ

čt 20. 9., 16 hod.

Zahájení tanečního kursu
uvádí Vlasta Burianová z taneční

školy Starlet

kursovné 750 Kč

pá 21. 9., 18 hod.

Beseda nejen nad knihou Gaune-
ry nemám rád s JUDr. Mirosla-
vem Antlem
na besedě je možno si zakoupit kni-

hu a nechat podepsat

vstupné 20 Kč

so 22. 9., 14 hod.

Horácký dětský folklorní bál
vstup volný

so 6. 10., 14,30 hod.

Hodina zpívání s Jaroslavem Uh-
lířem
pro děti a rodiče, vstupné 60 Kč

Připravujeme:
10. 10. Travesti show skupiny

SCREAMERS (100 Kč)

Předprodej vstupenek v IC.

Plenér 2001
Vysočina očima žáků výtvarného

oboru ZUŠ

otevřeno do 30. 9.

Horácká galerie, zámecká arkáda

14. pá ve 20 hod., 15. so. ve 20 hod.

Slečna Drsňák (110´)

Akční krimikomedie. Mužsky drs-

ná agentka FBI se musí kvůli hrozí-

címu útoku vmísit mezi finalistky

MISS USA. Premiéra, příst. od 12

let 50 Kč

18. út ve 20 hod., 19. st ve 20 hod.

15 minut (120´)

Hollywoodský kriminální thriller,

v hl. rolích Karel Roden a Robert

de Niro. Premiéra, příst. od 15 let.

53 Kč

19. st v 9,30 hod.

Smolíček (63´)

pásmo pohádek 10 Kč

21. pá ve 20 hod., 22. so ve 20 hod.

Dohola? (99´)

Nová komedie od autora filmu Do-

naha! Premiéra, příst. od 12 let

45 Kč

25. út ve 20 hod., 26. st v 18 hod.

Evoluce (104´)

Triková sci-fi komedie. Na Zemi

dopadne meteorit s neznámými or-

ganismy... Přístupný 50 Kč

28. pá ve 20 hod., 29. so ve 20 hod.

Vymítač Mábla (135´)

Legendární horor W. Friedkina

v nové podobě. Premiéra, příst. od

15 let 50 Kč

Padesát let umělecké školy v N. Městě – I.
V listopadu letošního roku oslaví Základní umělecká škola v Novém
Městě na Moravě padesát let od svého založení. V rámci tohoto výročí
bychom vás chtěli v několika příštích číslech Novoměstska seznámit se
zajímavými fakty, vzpomínkami a názory na základní uměleckou školu
během jejího vývoje.

Z historie školy
Vzdělávání v hudbě mělo v Če-

chách vždy velkou tradici, aD už to

byli vesničtí kantoři nebo soukro-

mí učitelé ve městech. V Novém

Městě na Moravě působili soukromí

učitelé hudby dlouho před otevře-

ním hudební školy. Od počátku

20. století stále narůstal zájem o hru

na různé hudební nástroje. Bylo tedy

možné a žádoucí zřídit v Novém

Městě hudební ústav s kvalifikova-

nými učiteli. Nejprve šlo o pobočku

Městského hudebního ústavu ve

ŽHáře nad Sázavou, jehož ředitelem

byl Ludvík Vaníček. Pobočka zde

byla otevřena nejprve v roce 1932,

ale zanikla. Obnovena byla až v roce

1950. Kromě učitelů žHárské školy

v pobočce vyučovala bývalá sou-

kromá učitelka Emilie Drdlová, kte-

rá pro velký zájem o hru na klavír

vyučovala 68 hodin týdně.

Po náhlé smrti ředitele Vaníčka

podalo město žádost o zřízení sa-

mostatného hudebního ústavu. Hu-

dební škola byla otevřena 1. září

1951. První ředitelkou se stala Jar-

mila Procházková. Spolu s ní přišel

do Nového Města její manžel Jan

Procházka, který vyučoval hře na

housle. Nadále ve škole působí

Emilie Drdlová a nově Olga Dostá-

lová (Slezáková), obě učitelky kla-

víru. Na housle a klarinet učil ex-

ternista Antonín Rovenský. V prv-

ním školním roce se v hudební

škole vzdělávalo 150 žáků. Město

poskytlo škole čtyři místnosti v bu-

dově čp. 32 na Palackého náměstí.

Ředitelka J. Procházková se sna-

žila o vysokou uměleckou úroveň

školy, svědčí o tom řada kultur-

ních akcí pořádaných školou. Sle-

dovala pečlivě kvalitu výuky i do-

mácí přípravy žáků (např. uskuteč-

nila 68 hospitací za jedno čtvrtletí).

Důraz, který kladla na dobré vý-

sledky, je patrný i v úryvku z kro-

niky školy: „V tomto školním roce

bylo nutno překonati také mnoho

potíží rázu didaktického. Většinu

žáků klavíru učila zde totiž učitelka

Düreová z hudební školy ve Ž>áře

n. Sáz. Její pracovní výsledky byly

minimální, přestože dávala žákům

samé jedničky. Žáci měli zkaženou

ruku, takže bylo třeba tuto u všech

předělávat a navyknouti je na sou-

stavnou domácí přípravu.“

V létě roku 1952 ředitelka zor-

ganizovala v Novém Městě Krajs-

ké hudební kurzy a byla jejich hlav-

ní instruktorkou.

V dalším školním roce (1952/

53) zahájila škola i hodiny rytmiky

pod vedením Vlasty Smíškové.

Ve školním roce 1953/54 se škola

přestěhovala do dvou tříd současné

1. ZŠ na Vratislavově náměstí. Tyto

prostory se však ukázaly jako ne-

vyhovující. Instalace ústředního to-

pení v budově školy způsobila zhor-

šení kvality výuky a 20. října 1954

muselo být vyučování úplně přeru-

šeno. Hudební škole byl přidělen

dům čp.121 na Vratislavově ná-

městí (budova současné ZUŠ), ale

jeho opravy se protahovaly, proto

pedagogové vyučovali v soukro-

mých bytech. V nové budově zača-

la výuka až v dubnu dalšího roku.

Malý sál v prostorách školy byl

využíván ke koncertům žáků, uči-

telů i pozvaných hostů.

Po pětiletém působení ředitelka

Jarmila Procházková školu opouš-

tí. Odchází se svým manželem na

Všeobecnou vzdělávací školu do

Nové Paky.              (pokračování)

Mgr. Jana Kabrdová

nabízíme vám novou serii románů
VLASTY PITTNEROVÉ
- Ze ŽHárských hor

- Panstvo na zámku

- O smutku a štěstí

- Josef Zeman

- Tvrdý osud

František Hodonský
– Světlo a voda
otevřeno do 7. 10.

Hana Exnarová – keramika

otevřeno do 18. 11.

Hejtman kraje Vysočina a Horácká

galerie zvou na zahájení výstavy

Návrhy symbolů na znak kraje
Vysočina dne 14. 9. ve 14 hod. Do

30. 9. se lze k návrhům vyjádřit

hlasováním.

čtvrtek 20. 9.
vyhlášení soutěže
Stalo se o prázdninách...
Jsou přijímána literární, výtvarná

a fotografická díla s tematikou stalo

se o prázdninách. Soutěžní díla při-

jímáme v DDM Klubíčko každý

pracovní den 15 – 18 hod., soutěž

je určena osobám ve věku 4 – 18 let.

Uzávěrka 10. 10. Připraveny jsou

zajímavé ceny!!!

pátek 28. 9.
Výlet Za létajícím ševcem
autobusový zájezd na hrad Bouzov

a do Javoříčských jeskyní. Cena 230

Kč zahrnuje dopravu a vstupné,

svačinu s sebou. Odjezd v 8 hod.

od DDM, návrat přibližně v 17 hod.

sobota 6. 10.
Dobrodružná cesta tří generací na
Devět skal
Turistický pochod určený pro jed-

notlivce, ale hlavně pro celé rodiny

(dítě, rodič, prarodič). Rodinné tý-

my budou cestou plnit úkoly, při

kterých se zapotí i zasmějí. Start

v 9 hod. od Klubíčka. Účastnický

poplatek: děti 5 Kč, dospělí 10 Kč
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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

po -pá 8.30 - 17.00 hod.

so 8.30 - 12.00 hod.

SPLÁTKOVÝ PRODEJ
VÝKUP + KOMISNÍ PRODEJ

VAŠEHO POUŽITÉHO NÁBYTKU

�

POČASÍ V SRPNU
Letošní srpnové počasí bylo jako

na houpačce. Ještě první dva dny

pokračovalo krásné letní počasí,
aby v příštích dnech klesly třiceti-

stupňové teploty o více jak deset
stupňů. Až do poloviny měsíce by-
lo chladné počasí s častými, ale ne-

vydatnými dešti. Dne 12. 8. klesla
ranní teplota na 5o C. Následovalo

postupné oteplování a druhá deká-
da srpna byla nejteplejší. Posled-
ních pět dnů klesly teploty na 20o

C, jako by ohlašovaly příchod pod-
zimu.                                        FV

Novoměstští hasiči se zúčastnili srazu hasičů Nových Měst Evropy
Ve dnech 22. – 24. 6. se zúčast-

nila delegace hasičů N. Města na

Moravě spolu se starostou města

a tlumočníkem setkání hasičů No-

vých Měst Evropy v Novém Městě

nad Kocherou v Německu. Setkání

byli přítomni hasiči 36 dobrovol-

ných sborů z Německa, MaHarska,

Polska, Rakouska a České republi-

ky. Kromě nutných oficialit pro-

běhla poučná ukázka moderní ha-

sičské techniky a velmi zajímavé

námětové cvičení. Za koordinace

s místní záchrannou službou byl

hašen požár radnice.

V příštím roce se bude sraz hasi-

čů konat v Rakousku, ve Vídeň-

ském Novém Městě, v místě to vzdá-

lenostně bližším. Možnost účasti

větší hasičské delegace je tedy na-

snadě.   starostové hasičů a města
Ladislav Fajmon
a Josef Sokolíček

(dokončení ze str. 1)

❒ Radkovi Jarošovi a ostatním ho-

rolezcům z Výpravy Himalaya 8000

se nepodařilo vystoupit na přelo-

mu července a srpna na druhou
nejvyšší horu světa K2. Důvodem

bylo špatné počasí.

❒ Členové Rady města pravidelně

navštěvují jednotlivé místní časti
a diskutují s občany. Radní byli

dosud v Jiříkovicích, Olešné, Mar-

šovicích, Petrovicích, Pohledci,

Studnicích. Občané i radní pova-

žují setkání za přínosná a užitečná.

❒ Školní jídelna při I. ZŠ byla bě-

hem prázdnin úspěšně rekonstruo-
vána a počátkem září přivítala své

strávníky.

❒  Padlo rozhodnutí o dočasném

přesunutí většiny pracovišU MÚ
do přízemí rekonstruované uby-
tovny UNO. Stěhování je plánová-

no na přelom letošního listopadu

a prosince.

❒ Dne 4. 9. byl založen mikrore-
gion Novoměstsko.      E. Jašková

Ohlédnutí za létem

Jakmile zmizí sníh, začnou se uli-

ce postupně s narůstající teplotou

plnit cyklisty. Někteří užívají kolo

spíše svátečně, jiní téměř každý den.

Kolo se stává nepostradatelnou sou-

částí života, jezdíme na něm do prá-

ce, sportovat, nakupovat apod. Je

takovou samozřejmostí jako auto-

mobil. Čím to, že dodržování sil-

ničního provozu není pro řidiče

automobilu takový problém, jako

je občas pro cyklisty. VždyD větši-

na vlastní řidičský průkaz a ví, že

i cyklista je účastníkem silničního

provozu.

Není naší snahou upozorňovat

na všechny druhy „cyklistických“

přestupků, nicméně o jednom ne-

švaru se musíme zmínit. Městská

policie v N. Městě v posední době

stále více eviduje připomínky ob-

čanů k jízdě cyklistů po chodníku.

Mnohdy se jedná jen o krátké pře-

jetí po chodníku od obchodu k sil-

nici, ale různá zranění, kterých se

chodci od cyklistů dočkají, rozhod-

ně nejdou ničím výjimečným.

Budeme-li se chtít touto otázkou

zabývat podrobněji, musíme začít

u ust. §53, odst. 2) z.č. 361/Sb.,

o provozu na pozemních komuni-

kacích, kde je stanoveno, pro koho

je chodník určen. Již z názvu je

zcela patrné, že jde téměř bez vý-

jimky o chodce. Výjimku tvoří

pouze ust. §58, odst. 2) tohoto zá-

kona, kdy je jízda po chodníku

umožněna cyklistovi, ale pouze ve

věku do 10 let. Všechny ostatní

jízdy jsou porušením předpisů.

Městská policie již dnes ví, ve kte-

rých lokalitách jsou s jízdou cyklis-

tů po chodníku největší problémy

a kde se jim bude věnovat. Mimo

jiné jde např. o ul. Masarykovu

u pošty, chodník před prodejnou

J. Meinl, případy kličkujících cyk-

listů po chodníku u podchodu

v blízkosti JME na Vratislavově

nám. a další. Strážníci, obrněni tr-

pělivostí, budou prozatím uvedené

případy řešit domluvou. Snad jen

pro obzvlášD vážné případy a pro ty

nepoučitelné budou nosit v kapse

pokutové bloky.

Petr Gregor, velitel MP

CYKLISTA NA CHODNÍK NEPATŘÍ

Čas 15,51 dne 11. 7. Velitel jed-

notky Pavel Kotinský zahajuje pro-

věřovací cvičení jednotky SDH N.

Město. Téma cvičení – zásah v les-

ním porostu Michovy, hořící posed.

Přístupová trasa Nová Ves, dílny

zemědělského družstva. Poplach je

vyhlašován dálkově prostřednic-

tvím Hasičského záchranného sbo-

ru ŽHár n.S. a je vyžadován výjezd

veškeré techniky.

Již v 15,54 hod. se do éteru ozý-

vá první vyjíždějící vozidlo. Nová

TATRA – 815 předvádí, co dove-

de. V neuvěřitelných 16,00 zasta-

vuje velitel jednotky stopky popr-

vé. To ve chvíli, kdy vozidlo při-

jíždí na kontrolní stanoviště u ze-

mědělského družstva. Mezitím je

v 15,56 hlášen výjezd druhého zá-

sahového vozidla CAS 25. Druhé

cvaknutí stopek v 16,02 oznamuje

rovněž velmi dobrý dojezdový čas.

Neuvěřitelné, v 16,04 se k výjezdu

hlásí další dvě vozidla – CAS 25

a Avia DV 12 s předepsanými druž-

stvy. Veškerá technika je tak v 16,10

Chválou není třeba šetřit!
na místě (za 19 minut po spuštění

sirény).

Velitel jednotky, viditelně spoko-

jen s výsledkem, hlásí vysílačkou do

ŽHáru ukončení zásahu. A protože

dnes není na programu cvičení, na-

řizuje všem vozům návrat.

V klidu hasičské zbrojnice je tře-

ba ještě celé cvičení podrobně roze-

brat a zhodnotit. Aby výsledky ne-

byly zpochybněny, byl jeho průběh

bedlivě sledován zástupcem města,

který o přípravách neměl ani potu-

chy, stejně jako všichni členové jed-

notky. S výsledkem cvičení byl vzá-

pětí seznámen i starosta města.

Co uvést závěrem? Snad jen sta-

rostova slova: Chválou není třeba

v tomto případě šetřit. Potvrdilo se,

že investice do požárního vozidla

TATRA se vyplatila. Vozidlo bylo

svěřeno do správných rukou, což jis-

tě uvítají i ti, kteří při sbírce svým

dílem na vozidlo přispěli. Našim ha-

sičům patří bezesporu velký dík za

velkou obětavost a za kus poctivé

práce.      Petr Gregor, velitel MP

FOTOGRAFIE
OBČAN

DOKLADY
Od 1. 7. 2000 došlo ke změně

systému přijímání a vydávání ob-

čanských průkazů a cestovních

pasů. Přetrvávajícím problémem

dosud byla kvalita předkláda-

ných fotografií na doklady. Od

1. 9. 2001 jsou nekompromisně

stanoveny technické požadavky

na pozadí fotografované osoby:

Pozadí za zobrazovanou osobou

je bílé až světle modré barvy,

přičemž je přípustný plynulý pře-

chod těchto barev. Jiná barva

pozadí není možná.

Překontrolujte si platnost svých

občanských průkazů.

31. 12. 2001 končí platnost OP

vydaných do 30. 4. 1993, v nichž

není vyznačeno státní občanství.

31. 12. 2005 pozbývají plat-

nosti (dle zákona) OP bez strojo-

vě čitelných údajů, tedy typy kní-

žek a růžových ID karet, i když

mají vyznačenou platnost „bez

omezení“.

Zelenkavé ID karty se strojově

čitelnými údaji platí pro dobu

vyznačenou. V zásadě: nové OP

vydané již se strojově čitelnými

údaji platí pro dobu vyznačenou,

a tou je 10 nebo 5 let. Občan je

povinen po skončení doby plat-

nosti do 10 dnů požádat o vydá-

ní nového OP.

Občané mohou správní poplat-

ky na úseku dokladů hradit

v kolkových známkách.

dle informace referátu
vnitř. věcí, OkÚ ŽMár n.S.
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Do Nového Města vstoupilo bě-

hem prázdnin poměrně impozant-

ním způsobem Klubíčko. Klubíčko

je a jistě bude pro děti přijatelnější,

tedy používanější název Domu dětí

a mládeže. Ten zahájil svoji činnost

oficiálně počátkem září, ale jeho

ředitel Lubomír Šula již několik

měsíců, od schválení vzniku DDM

městskou radou a úspěšného absol-

vování konkurzu na ředitele, orga-

nizuje a zařizuje.

Kdo jste, pane Šulo, a jak jste se
k práci s dětmi dostal?

Jsem původním povoláním eko-

nom. S dětmi jsem začal pracovat

od poloviny osmdesátých let jako

vedoucí v rámci tehdejší Pionýrské

organizace, na dvaceti letních tábo-

rech jsem působil jako vedoucí.

Později jsem pracoval jako vedoucí

Klubu mládeže, tam jsem zejména

organizoval kulturní akce pro starší

děti a mládež. Do N. Města přichá-

zím z Kolína, kde jsem pracoval

jako vychovatel na Romské střední

škole sociální. Pedagogiku jsem za-

tím nevystudoval, ale v nejbližší

době si hodlám vzdělání doplnit.

Množství kroužků, které Klubíč-
ko nabízí, i první akce, které jste
již stihl připravit (viz víkend 7. –
9. 9.), svědčí, že plánů a nápadů

máte bezpočet. Jaké jsou další větší
akce, které mohou děti i jejich
rodiče očekávat?

Na 28. září, což je státní svátek,

připravuje Klubíčko autobusový

zájezd Výlet Za létajícím ševcem –

na hrad Bouzov a Javoříčsko. Po-

čátkem října by měl následovat Po-

chod tří generací na Devět skal.

Děti, jejich rodiče a prarodiče bu-

dou při tomto pěším výletu plnit

různé úkoly a na konci čeká tábo-

rák. Koncem roku bych rád uspo-

řádal v hokejové hale ve ŽHáru n.S.

Karneval na ledě. Pro novoměstské

děti bude třeba zajistit autobusovou

kyvadlovou dopravu. Na tuto akci

mám předběžně přislíbenu účast

skupiny Maxim Turbulenc. Před-

pokládám, že si Klubíčko najde své

příznivce i mezi dospělými, pro kte-

ré připravujeme na 11. leden ples.

Letní nábor dětí byl poměrně
úspěšný, s kolika dětmi v Klubíč-
ku začínáte a kolik ještě můžete
přijmout?

Začínáme se 150 – 200 dětmi.

Nabízeli jsme velký počet kroužků

a zájmových činností, nakonec se

to vše ustálí asi na 15 okruzích, dle

zájmu mohou další přibývat. Také

počet dětí snad není konečný. Po-

daří-li se nám v budoucnu přilákat

více dětí, podaří se snad i získat

prostředky pro dalšího pedagoga.

V tom případě by mohlo v Klubíč-

ku pracovat i 300 dětí.

Kdo jsou vaši nejbližší spolupra-
covníci?

Na celý úvazek pracuje v Kubíč-

ku Dobromila Hanychová, čerstvá

absolventka Střední pedagogické

školy ve Znojmě. Při přijímacím

pohovoru nás mezi ostatními ucha-

zeči nejvíce zaujala, protože evi-

dentně nehledala pouze zaměstná-

ní, ale práci s dětmi. Roman Horvá-

th má rovněž pedagogické vzdělá-

ní a pracuje v Klubíčku zatím pou-

ze na třetinu úvazku.

Jak hodláte spolupracovat s ostat-
ními novoměstskými organiza-
cemi, nebudete třeba někomu kon-
kurovat?

Spolupracovat hodláme, o kon-

kurenci nebude řeč. Například s

kulturním domem bych rád připra-

voval dětské diskotéky, budeme v

jejich rámci připravovat program.

Uměleckým školám děti rozhodně

přetahovat nebudeme, protože u nás

se sice zahrát si pro radost na flét-

ničku a na kytaru naučí, ale k talen-

tovým zkouškám už bychom je při-

pravit neuměli.

Co byste si ještě pro začátek přál?
Přál bych si, aby mi rodiče důvě-

řovali. Aby se nezdráhali a bez obav

zatelefonovali a vyptali se na vše,

co je zajímá. Důvěru starosty, rad-

ních a vedoucího odboru školství

MÚ jsem si již zřejmě získal, proto-

že se mi z jejich strany dostalo veli-

ké podpory a pomoci. Cením si

toho, rozhodně je nehodlám zkla-

mat a za podporu moc děkuji.

ptala se E. Jašková

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

František Štefáček
obchodní vedoucí

Privat:
Pavlovova 1506
592 31 Nové Město na Moravě
tel.: 0616/616 446
mobil: 602/171 954
e-mail: frantisek.stefacek@cmss-oz.cz

- nabízím veškeré

služby v oblasti

stavebního spoření

- vše zákonem

96/1993 Sb. jištěno

- státní podpora až 4.500 Kč za rok

- možnost úvěru až 6%

a mnoho dalších výhod

- pokud jste pracovitý, rád Vás

poznám a nabízím spolupráci

Na těchto základech můžete stavět

Potřebujete peníze? Na nábytek, auto, vybavení domácnosti nebo zařízení na zahradní prá-
ce? Opravujete dům, chatu nebo stavíte garáž?
Poštovní spořitelna Vám může půjčit od 20 do 750 tisíc! Žádost o spotřební úvěr můžete po-
dat na vybraných poštách a ve všech pobočkách Poštovní spořitelny. A pozor, u neúčelo-
vého a nezajištěného úvěru do 100 000 Kč můžete podepsat smlouvu o úvěru i na poště
v Novém Městě na Moravě! A co je důležité, roční úroková sazba z úvěrů se pohybuje
pouze od 12,5 do 15%. Navíc úvěr můžete splácet až po dobu sedmi let a každý úvěr si u nás
můžete pojistit.
Vaši schopnost splácet požadovaný úvěr prověřujeme i ve Vašem zájmu. Nepůjčujeme pení-
ze za každou cenu, spotřební úvěr má přinášet radost ze získané věci a ne hromadu starostí
s tím, kde sehnat peníze na příští splátku. Spotřební úvěry jsou určeny fyzickým osobám, ne
za účelem podnikání.
Vypravte se na poštu v Novém Městě na Moravě a možná zjistíte, že právě tam najdete re-
cept na splnění Vašich přání!

Další důležité informace získáte přímo na poště v Novém Městě na Moravě
nebo na tel. 05 42213566, nebo 0800 161 162,
na Internetu:www. postovnisporitelna.cz

Poštovní spořitelna, Váš dobrý soused.

Spotřební úvěr Poštovní spořitelny

za výhodný úrok,
až do výše 750 tis. Kč

▼
▼

▼
▼

▼

Klubíčko zahájilo
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Mezinárodní turnaj v trojbandu
V sobotu 25. 8. uspořádal BC N.

Město na Mor. letní mezinárodní

turnaj v kulečníkové hře – trojband

na malém stole, kterého se zúčast-

nilo 24 kvalitních hráčů. z Čech,

Moravy a Slovenska.

Na 1. místě se umístil Šlechta

z Ostravy – Vítkovic (GP 0.9), na

2. místě Kopuletý z Brna (GP 0.68),

na 3 místě Ďuriš ze Žiliny (GP 0.57)

a na 4. místě Vodička z N. Města

(GP 0.42).

O kvalitě turnaje vypovídá i do-

sažené GP. Z 24 hráčů dosáhlo 13

hráčů většího průměru než 0.4. Ze

6 finalistů dosáhlo 5 hráčů větší

průměr jak 0.5 a největší dosažený

průměr v zápase dosáhl hráč Hrd-

lička z Brna, rovných 2.

Turnaje které bude BC Nové

Město na Moravě v tomto roce po-

řádat:

Sobota 27. 10. 10 - 20 hod.
veřejný turnaj v karambolovém

kulečníku na 4 koule - Karambolo-

vý přebor Vysočiny – III.ročník

Sobota 15. 12. 10 – 20 hod.
přebor v karambolovém kulečníku

na 3 koule

Neděle 16. 12. 10 – 20 hod.
přebor v karambolovém kulečníku

na 4 koule      BC

SFK Vrchovina – nový název fotbalového klubu
Jestliže chceme pochopit dnešní

situaci v našem fotbalovém klubu,

je nutné se podívat pár let zpět.

V polovině devadesátých let pro-

žívala novoměstská kopaná krizi.

Nejen hráčskou, ale i sponzorskou.

Bylo to také období nástupu kopa-

né v Radešínské Svratce, které bylo

spojeno zejména s firmou Bohemia

Breeding. Na základě těchto i dal-

ších faktů došlo k postupnému sbli-

žování obou klubů, které vyvrcho-

lilo spojením v březnu 1998 pod

společným názvem FC Bohemia

Breeding Radešínská Svratka –

Nové Město na Moravě. Jedna stra-

na získala kvalitní stadion a široké

mládežnické zázemí, druhá výbor-

né tréninkové zázemí. Dominantu

však tvořila Radešínská Svratka, což

také budilo dojem, že N. Město nemá

žádný fotbal.

V následujících letech se podaři-

lo zvýšit počet oddílů na 12, což

bylo způsobeno zejména nárůstem

počtu dětí zapojených do aktivní

fotbalové činnosti. Zlom v aktivní

působnosti obou obcí znamenaly

oslavy 100. výročí organizované

kopané v N. Městě. Do práce se po-

stupně zapojila řada bývalých hrá-

čů i funkcionářů a poprvé se poda-

řilo získat i podporu radnice. N.

Města.

Postupný ústup hlavního sponzo-

ra a získávání nových si vynutilo

na počátku roku 2001 rozhodnutí

o změně názvu klubu bez uvedení

sponzora. Po provedeném průzku-

mu se objevila řada námětů. Po pro-

věření možností, zvážení a zhod-

nocení výsledků jsme přistoupili k

názvu spojeného fotbalového klu-

bu SFK Vrchovina Nové Město na

Moravě – Radešínská Svratka.

Na základě naší žádosti potvrdilo

Ministerstvo vnitra ČR změnu ná-

zvu našeho klubu a od nové sezóny

tedy budeme pod tímto názvem

vystupovat. Do nového ročníku

bude náš klub vysílat těchto dva-

náct družstev: muži „A“ (župní pře-

bor), muži „B“ (okresní přebor),

dorost (župní soutěž 1.A třída), st.

žáci (župní soutěž 1.A třída), ml.

žáci (župní soutěž 1.A třída), st.

přípravka (okresní přebor), ml. pří-

pravka (okresní přebor), jednot-

ná přípravka (okresní přebor), ženy

(1. fotbalová liga), st. žákyně (1.

fotbalová liga), ml. žákyně (1. fot-

balová liga), přípravka dívek (ne-

zařazena do oficiálních soutěží).

V ročníku 2001/02 bude hřiště

v N. Městě mateřským pro ženy,

muže „A“, dorost a řadu mládež-

nických utkání. Velkou výhodou

je možnost použít hřiště v R. Svrat-

ce vzhledem k soupeřům. V R.

Svratce bude hrát tým mužů „B“,

dále řada mládežnických utkání,

případně přeložená utkání.

Kdybychom měli zhodnotit cel-

kově nově nastalou situaci v klubu,

je potřeba říci, že úloha N. Města

velmi vzrostla. Je opačná k před-

chozím rokům, ale přesto chceme

vystupovat jako jednotný klub

a používat název SFK Vrchovina.

Jiří Maděra, člen výboru

Policie ČR
Dne 16. 7. byl na základě popisu

od novoměstského občana ve spo-

lupráci s policisty v Náchodě zjiš-

těn pachatel vloupání do fary v N.

Městě. Je jím 33letý muž ze Zno-

jma, který se v minulosti pohybo-

val v okolí různých farností a žádal

o finanční příspěvky za drobnou

odváděnou práci. Odcizené peníze

stačil utratit.

V průběhu července docházelo

u jedné místní montážní firmy

k častým krádežím el. kabelů. Dne

7. 8. se ve spolupráci s kriminální

policií ve ŽHáru n.S. podařilo usvěd-

čit pachatele, dva muže z D. Rožín-

ky. Kabely prodávali do sběrných

surovin jako šrot.

Dne 15. 8. vzrušil veřejnost v N.

Městě případ muže přejetého ran-

ním vlakem za železničním přejez-

dem mezi stanicemi N. Město – Oleš-

ná. Cizí zavinění nebylo zjištěno,

příčinou těžké újmy na zdraví 20le-

tého mladíka z Prahy byl alkohol.

V souvislosti s houbařskou sezo-

nou zaměstnávají policisty nejvíce

vloupání do vozidel odstavených

na odlehlých místech. Opětovně

upozorňuji řidiče, nenechávejte věci

v autech a podezřele se chovající

osoby nám oznamte, můžete po-

moci při usvědčení pachatele.

kpt. Bouček

Městská policie
S podnapilým hostem, který ne-

hodlal opustit restauraci a rozbíjel

sklenice, které měl po ruce, si 22. 7.

v 04:45 hod. nevěděl rady číšník

restaurace v N. Městě. Na místo se

neprodleně dostavila hlídka MP,

která muže „umravnila“. Tím však

nemilá situace pro číšníka neskon-

čila. Strážníci mu stejně jako výtrž-

níkovi uložili pokutu za nalévání

alkoholu podnapilé osobě.

Zřejmě jako aktéři akčních filmů

si připadali 4 mladíci, kteří si 18. 8.

v 21:45 hod. za cíl svého zběsilého

útoku vybrali kontejnery před pro-

dejnou J. Meinl. Strážníci rychle

uvedli mladíky do reality. Aby si

i déle pamatovali, že na rozdíl od

akčních filmů u nás nelze beztrestně

podobné kousky provádět, zaplatili

všichni patřičnou blokovou pokutu.

O tom, že ulice ŽHárská je ulicí se

značným provozem, se na svém těle

naštěstí nepřesvědčil muž, který si

zde 18. 8. v 04:00 hod. lehl na

most. Jeho alkoholové opojení bylo

tak „mocné“, že nezbylo než přivo-

lat lékařskou pomoc. O to víc mu-

sel být překvapen, když se ráno

neprobral ve své posteli, ale na lůž-

ku oddělení ARO.

Vratislavovo náměstí se v noč-

ních hodinách jeví zdánlivě jako

úplná a nerušená zóna klidu. Opak

je však pravdou. O rozruch, citelný

zejména v letních měsících, se v té-

to části města starají především ná-

vštěvníci herny a baru. Např. 3. 8.

v 0:30 hod. a stejně tak i 24. 8.

v 01:15 hod. ponechala obsluha

herny otevřená okna a různými vý-

křiky (pokud se tomu tak dá ještě

říci), kvílením hracích automatů

a reprodukovanou hudbou byl ru-

šen noční klid. Personál proto mu-

sel zjednat nápravu a byla mu ulo-

žena bloková pokuta.

Dalším případem je událost z 29.

8., 00:45 hod., kdy si 2 podnapilí

mladíci (jeden z N. Města, druhý

z Bystřice n.P.) vybíjeli svůj hněv

na betonových lavičkách na auto-

busovém nádraží. Při svém řádění

zničili celkem 7 laviček v několika-

tisícové hodnotě. V tomto případě

je třeba pochválit vzornou spolu-

práci na dopadení pachatele mezi

policisty zdejšího obvodního od-

dělení Policie ČR a strážníky MP.

Díky ní a samozřejmě i svědectví

občanů je dnes proti mladíkům po

zásluze vedeno trestní řízení.

O častých problémech s veřej-

ným pořádkem na Vratislavově

nám. MP jakož i Policie ČR ví

a prozatím je řeší zvýšenou přítom-

ností hlídek. Pokud však dosud pro-

váděná opatření nepřinesou své

ovoce, jsou připravena i další mož-

ná řešení.  Gregor Petr, velitel MP

I N Z E R C E

POLICIE  INFORMUJE

◆ Prodám byt 2+1 v NM, Tyršova
ul., zděný, balkon, 3. patro. tel.
0602 774 084
◆ Student hledá privat v NM a oko-
lí. Do 1200 Kč měsíčně. tel. 0603
76 17 79
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PŘIJÍMÁME  OBJEDNÁVKY  NA:

V Y K R M E N É  B R O J L E R Y ! ! !
Superbrojler – vzhledem k pomalejšímu

růstu má vyzrálejší a chutnější maso

průměrná váha 2 – 3 kg   /  cena: 30 Kč/kg
Prodej se uskuteční v 2. polovině září!!!

INFORMACE A OBJEDNÁVKY:

Coturnix Hubenov s.r.o.
p. Laštovičková, Petrovice 44, 592 31 Nové Město na Moravě

tel. 0616/615 769

Milí čtenáři sportovních stránek!
Jsme atleti 6. - 9. sportovních tříd

při 2. ZŠ v Novém Městě na Mora-

vě. Rádi bychom Vás seznámili

s naší činností - jak probíhá náš

trénink, jaké máme úspěchy, co

všechno kromě atletiky stihneme.

Ale nejdříve o tom, jak to všech-

no začalo. Jako atleti jsme začali

„fungovat“ na podzim v roce 1998

v počtu asi šesti dětí. Dnes je nás už

skoro 30. Kromě sprintů, běhů,

hodů a skoků děláme i další sporty,

které se nám jednou budou hodit.

Například: jezdíme 2 x týdně pla-

vat do bazénu, učíme se sjezdovat,

jezdit na běžkách, jezdit na kole,

splavujeme řeky, hrajeme ping-

pong, tenis atd. Všestrannost v tré-

ninku v kategorii žactva je velice

důležitá, a proto na ni klademe dů-

raz. Bez pomoci našich milých spon-

zorů, rodičů a trenérů by to však

nešlo. Za dva roky činnosti jsme se

stali v atletice v mnoha disciplínách

nejlepšími v kraji Vysočina (letos

18 medailí) a mnozí z nás patří

k nejlepším i v republice. Máme

mezi sebou vedle řady novoměst-

ských i mnoho talentů z okolí, kteří

k nám dojíždějí z Nové Vsi, Líšné,

Unčína, Podolí, Sněžného, Pohled-

ce a Fryšavy.

V srpnu se někteří z nás zúčast-

nili Mistrovství České republiky

v duatlonu (běh - kolo – běh) a při-

vezli jsme si 4 medaile: Za 1. místo.

st. žáci - Karel Holub, za 3. místo st.

žákyně - Ivana Klímová, za 2. mís-

to ml. žáci - Kamil Krbek (ZŠ Sněž-

né), a za 3. místo ml. žákyně -

Žaneta Horká. Pěkná byla i čtvrtá

místa Petra Schmiera (ml. žáci)

a Markéty Pospíšilové (ml. žákyně).

Pevně věříme, že atletice v No-

vém Městě na Moravě se dostane

ještě větší podpory, protože o jmé-

nech Klímová, Krejčí, Horká, Po-

spíšilová, Krakovičová, Holub, Kr-

bek, Schmier, Ostrejš, Ondráček

a jiných budete ještě ve sportovní

rubrice číst.

Děkujeme všem, kteří nám bu-

dou fandit a držet palce v našem

úsilí a závodění.

Za všechny si Vás dovoluje po-

zdravit trenérka atletiky

Mgr. Vlasta Holubová

PONORKA CUP 2001
V neděli 12. srpna probíhal za

krásného letního počasí na hřištích

SOÚLe v Petrovicích 6. ročník tur-

naje v malé kopané Ponorka cup

2001. Pořadatelé z SK Petrovice

přivítali na pečlivě připravených

hřištích všech 32 přihlášených muž-

stev a rozdělili je do 8 základních

skupin. Za vynikající divácké kuli-

sy bylo odehráno všech 48 zápasů.

Ač základní skupiny nabídly něko-

lik výsledkových překvapení, ve-

směs z nich postoupily favorizova-

né celky včetně 2 domácích želízek

v ohni. Jestliže jsme se v základních

skupinách Ponorky 2001 nedočka-

li žádného velkého překvapení, pak

vyřazovací část byla doslova po-

hromou favoritů. V síti pavouka

totiž zůstalo mnoho týmů s těmi

nejvyššími ambicemi. Před brana-

mi čtvrtfinále zůstala Slza Velké

Meziříčí, loňský vicemistr Včela

s.r.o., ale také celek STS Chvojko-

vice - Brod, složený z hráčů FC N.

Město na Mor., kteří v bouřlivém

utkání podlehli PPP 0:1. Nečekalo

se ani brzké vyřazení SK Březí nad

Oslavou a druhého týmu Petrovic,

který po skvělých výkonech ve sku-

pině překvapivě nestačil na BAC N.

Město (1:2). Ve čtvrtfinále pak vy-

padl i obhájce loňského prvenství

Inter Čučice. Čtvrtfinále domácího

týmu dovedlo PPP do nervy drása-

jícího penaltového rozstřelu. V něm

se jim v sedmé sérii podařilo vstřelit

rozhodující gól a postoupit přes

Alko Vysočany do semifinále.

V prvním semifinále vyfasovali No-

toři z Bystřice rukavici od Masters

ŽHár a i druhé semifinále bylo jas-

nou záležitostí vítězů. Petrovice ne-

našly na brzké vedení Směsi odpo-

věH a v samém závěru, kdy vsadili

vše na jednu kartu, pečetila FC Směs

svůj postup dalšími dvěma trefami.

SK PPP teamu tak nezbylo nic jiné-

ho než se odvděčit fanouškům ales-

poň v penaltovém rozstřelu o 3. mís-

to. Dokázali otočit nepříznivý stav

1:3 na 4:3 a ověnčili se tím bronzo-

vými vavříny. Nepopulární bram-

borová medaile v letošním roce

putovala do Bystřice n. P. Ve finále

FC Směs N. Město neponechala nic

náhodě a výhrou 3:1 se stala za-

slouženým vítězem petrovského

turnaje. Na slavnostním ceremoni-

álu byly předány ceny pro nejlep-

ších 8 týmů a poháry za umístnění

pro první 4 mužstva. Věcné ceny

převzali také nejlepší hráč turnaje

Ján Martin z Interu Čučice a nejlep-

ší brankář Jiří Lhota z Masters ŽHár

n.S. Devět branek soupeřům nastří-

lel a cenu pro nejlepšího střelce pře-

vzal hráč FC Směs N. Město Rudolf

Šebek. Oceněn byl i hráč SK Březí

n. Osl. Stanislav Vencálek, který

trefou ze 13 sekundy zápasu vyhrál

soutěž o nejrychlejšího střelce. Ví-

tězem divácké soutěže se stal Ondra

Laštovička z Petrovic. Pro cenu útě-

chy si v letošním roce došel kapitán

týmu Semtex ŽHár n.S. Celý turnaj

řídila s přehledem šestice rozhod-

čích Oldřich Henzel, Jaroslav Cvak,

Jan Sedlák, Stanislav Maša a páno-

vé Dostál a Franěk.

Pořadatelé se pak rozloučili s ak-

téry turnaje a letošní Ponorka cup

ukončili. Pořádající SK Petrovice

touto cestou děkuje vedení SOULe

za propůjčení sportovního areálu,

ZD N. Město, a.s. Zdar ŽHár n.S.

a TS s.r.o. N. Město za propůjčení

techniky k zajištění turnaje. V ne-

poslední řadě pak celé plejádě spon-

zorů, kteří se podíleli na hodnot-

ných cenách pro vítěze.

Pavel Laštovička
Z výsledků: Osmifinále: Los Co-

mandos – Březí n.O. 2:2 (p.6:5),

Masters ZR – Muflons Nížkov 1:0,

BAC NM – Božský Vítr Petrovice

2:1, Včela s.r.o – Notor Bystřice

2:2 (p.0:2), STS Chvojkovice Brod

– PPP team Petrovice 0:1, Alko

Vysočany - TJ Slavkovice 2:2

(p.3:1), FC Směs NM – FC MK

Černý NM 5:0, Inter Čučice – Slza

V. Meziříčí 3:1

Čtvrtfinále: Los Comandos – Mas-

ters ZR 0:1, BAC NM – Notor Bys-

třice 0:1, PPP team Petrovice – Alko

Vysočany 1:1 (p.6:5), FC Směs NM

– Inter Čučice 2:0

Semifinále: Masters ZR – Notor

Bystřice 5:0, PPP team Petrovice –

FC Směs NM 0:3

o 3. místo penaltový rozstřel: No-

tor Bystrice – PPP team Petrovcie

3:4

Finále: Masters ZR – FC Směs NM

1:3

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.

Město Nové Město na Moravě, Městská policie
příjme do pracovního poměru na uvolněné místo

STRÁŽNÍKA MP
ZÁJEMCE MUSÍ BÝT:

§ občanem ČR
§ věkem v rozmezí 21 let – 40 let

§ v dobrém zdravotním a duševním stavu
(dodatečně doloženo lék. vyšetřením a psychol. testy )

§ bezúhonný (dodatečně doloženo výpisem z rejstříku trestů)

UPŘEDNOSTNĚNI BUDOU:
§ osoby bydlící v Novém Městě na Moravě

§ osoby s platným osvědčením o splnění stanovených odborných
předpokladů (strážníci pracující u jiné MP)

§ držitelé řidičských průkazů
§ držitelé zbrojních průkazů (zejména skupin E, G)
§ osoby s ukončeným středoškolským vzděláním
§ osoby s dobrými komunikačními schopnostmi

Přihlášky prosím podávejte k rukám velitele MP v Novém Městě na Moravě,
Školní 448 do 30. 9. 2001. Případné dotazy na tel. č. 618 367.

V Y K R M E N É  B R O J L E R Y ! ! !


