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V minulých týdnech byly vyká-

ceny stromy v místech, kde má

v blízké době růst budova super-

marketu Billa. Podařilo se stihnout

termín, který je pro kácení obecně

určen – před zahnízděním ptactva.

V letních měsících, před naváže-

ním zpevňujících materiálů pod

stavbu, projdou lokalitu několikrát

skauti a vysbírají a přemístí všech-

ny obojživelníky. Firma hodlá sta-

Staveniště pro Billu se připravuje
vět podle vlastních plánů a harmo-

nogramů, které jsou spočítány tak,

že od doby předání staveniště do

dokončení stavby uplyne 110 dní.

Dne 15. května se uskutečnilo jed-

nání o umístění objektu v souvis-

losti s dopravní situací. Zástupci

Správy a údržby silnic, Ž3ár n.S

a Ředitelství silnic a dálnic ČR, Brno

sdělili svá stanoviska.

dle informací J. Sokolíčka

Obnova rybníka Klečkovce
V letošním roce čeká rybník Kleč-

kovec obnova. Bude podobná té,

jakou prošel před časem rybník Ci-

helský, jen o něco menší. Oprave-

ny budou hráz, vypouštěcí zařízení

a bezpečnostní přeliv. Rybník bude

odbahněn a bude ošetřena okolní

zeleň. S výjimkou zeleně, je-jíž ošet-

ření uhradí v plné výši město, při-

spěje na ostatní fáze obnovy Státní

fond životního prostředí.

Rybník je od jara vypuštěn. V sou-

časné době je provedeno tzv. vy-

struhování rybniční pánve. Hlubo-

ké strouhy bagrované napříč ryb-

níkem napomáhají rychlejšímu vy-

sychání bahna. Bahno bude po úpra-

vě později využito při překrývání

rekultivované skládky Daříkovec.

Není vyloučeno, že se cesta po

hrázi rybníka stane někdy v bu-

doucnosti místní komunikací. Pro-

to i nový můstek bude konstruován

na vyšší nosnost.

Obnova Klečkovce potrvá při-

bližně do poloviny příštího roku.

Obnovena bude i tůňka na louce

mezi Klečkovcem a Cihelským ryb-

níkem, nově budou vytvořeny dva

ostrůvky.

dle informací Ing. L. Kubíka

Na podzim loňského roku roz-

hodla rada města o zřízení dvou

holobytů pro neplatiče nájemného.

Zastupitelé rozhodnutí potvrdili

schválením návrhu městského roz-

počtu na letošní rok. V minulých

týdnech byl vybrán typ montova-

ných buněk, které budou pro tento

způsob bydlení využity, a také je

vytipováno konkrétní místo, kde

budou stát. Umístění inženýrských

sítí dovoluje situovat buňky dále

od stávající obytné zástavby, také

nebude třeba kácet vzrostlé stromy.

O osudu několika nerovně rostou-

cích bříz se rozhodne později.

Podle zpracované zastavovací si-

tuace je teoreticky možno přidat do

sousedství těchto plánovaných bu-

něk dalších šest. V současné době

se však o dalších holobytech neu-

važuje.

Obyvatelé holobytů budou mít

k dispozici přibližně 10 m2 obytné

plochy a předsíňku. Pro základní

hygienické potřeby je určeno WC

a malé umývátko s tekoucí stude-

nou vodou. Další vybavení bytu bu-

dou činit elektrický přímotop a ne-

spalitelná podložka pod elektrický

vařič. Je pochopitelné, že elektric-

ká energie bude dodávána, bude-li

bez průtahů placena.

Buňky dodá některá z firem, kte-

ré své výrobky v mnoha druzích

provedení úspěšně vyvážejí do zá-

padní Evropy. V zahraničí i u nás

se využívají pro nenáročné bydle-

ní např. na stavbách, ale je možno

z nich montovat i velké a vícepod-

lažní objekty, např. bankovní ex-

pozitury, výuková střediska a pod.

Pracovníci odboru IMH předpo-

kládají, že montáž buněk proběhne

v měsících září až říjen a obydleny

budou koncem letošního roku.

dle inf. Ing. L. Kubíka

Dva holobyty pro neplatiče ještě letos

V MŠ Pohádka od září jen tři třídy

Rada města projednala pravidel-

nou půlroční analýzu stavu place-

ní nájmu a služeb spojených s uží-

váním městských bytů. Analýzu

připravila Novoměstská správa bu-

dov s.r.o., a to k datu 28. 2. 2002.

Od posledního projednání se cel-

kové pohledávky na nájemném

a službách snížily o 98.153 Kč, cel-

kem tedy činí 816.446 Kč. Pohle-

dávky, které byly uvedeny v minu-

lém přehledu a ve sledovaném ob-

dobí byly zaplaceny, činí 99.598 Kč.

Pohledávky nájemníků, kteří jsou

ke sledovanému období v přehledu

uvedeni poprvé, činí 22.839 Kč.

Pohledávky dlužníků v soudním

řízení činí 564.367 Kč (69,12 %

celkového dluhu). Pohledávky, kte-

ré jsou spláceny dle splátkových

kalendářů, činí k výše uvedené-

mu datu celkem 19.618 Kč (snížily

se o 10.777 Kč). Pohledávky uve-

dené v minulém přehledu, které ne-

byly do sledovaného období spla-

ceny, činí 209.622 Kč (zvýšení

o 19.745 Kč).

dle materiálu pro RM

Pohledávky nájemného se snížily

(krátce o některých bodech jednání

ze 76. – 78. řádného jednání rady

města)

❒ Na realizaci sochy T.G. Masa-
ryka od Vincence Makovského ve
Washingtonu přispěje město Nové

Město na Moravě částkou 10 tis. Kč.

❒ Novoměstská správa budov s.r.o.

připravuje návrh domovního řádu
v městských bytech.

❒ V září zavítá do N. Města již po-

druhé Kinematograf bratří Čadí-
ků. Tato společnost promítá pod

širým nebem české filmy a výtěžek

poukazuje na konto Pomozte dě-

tem. V loňském roce vybral kine-

matograf na vstupném 5 tis. Kč, na

konto sbírky Pomozte dětem při-

spělo dalšími 3 tis. Kč město.

dle informací Josefa Sokolíčka

 Zprávy z radnice 

V březnu letošního roku se konal zápis dětí do mateřských škol.

Kapacita všech šesti novoměstských mateřských škol je 356 míst,

v březnu bylo zapsáno 86 dětí, ve třídách zůstává 204 dětí, celkem je

možno počítat s 290 dětmi. Při zápisu projevili rodiče malý zájem

o zatím čtyřtřídní mateřskou školu Pohádka na Ž3árské ulici. Hlavním

důvodem sníženého zájmu je umístění této MŠ na „stárnoucím“ sídlišti

a relativně špatná dostupnost školy pro děti z jiných částí města.

Statistický výhled nepředpokládá větší přírůstek dětí do novoměst-

ských mateřských škol v příštích letech (počet narozených dětí: 1998 -

101, 1999 - 100, 2000 – 102, 2001 – 90). Rada města proto rozhod-

la o snížení kapacity MŠ Pohádka o 30 dětí tím, že ruší jednu třídu

s účinností od 1. 9. 2002. Návrhy na další využití volných prostor

v budově MŠ Pohádka předloží odbory ŠKSV a IMH do konce června.

dle materiálů pro RM
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Úmrtí

Klub Středozemě

Městská knihovna

Jubilanti

Dům dětí a mládeže

Kino

Horácké muzeum

Blahopřání

Kulturní dům

3. 5. Eliška Messenská 75 let

4. 5. Marie Procházková 85 let
4. 5. Zdeněk Vysloužil 80 let

5. 5. Žofie Zdražilová 75 let
6. 5. Božena Kubíková 75 let

9. 5. Hedvika Janáčová 92 let

10. 5. Vlasta Skalníková 85 let
13. 5. Antonie Suchá 96 let

14. 5. Jarmila Německá 80 let
15. 5. Božena Klimentová 89 let

15. 5. Božena Mrázová 80 let

16. 5. Božena Křížová 75 let
17. 5. Marie Krejčová 80 let

20. 5. Emilie Temlová 80 let
25. 5. Josef Mikeš 88 let

26. 5. Jan Cícha 80 let

26. 5. Oldřich Mička 80 let
29. 5. Václav Leinweber 75 let

30. 5. Květoslava Nováková75 let
30. 5. Marie Ondráčková 75 let

3. 6. Marta Nekvindová 75 let

6. 6. Jaroslav Sýkora 75 let
9. 6. Marie Šimková 80 let

11. 6. Antonín Sláma 92 let
11. 6. Bohuslav Zelený 88 let

11. 6. Anežka Vykutilová 75 let

12. 6. Anna Kovandová 80 let
15. 6. František Kučera 89 let

16. 6. Roman Minář 75 let
18. 6. Františka Saitlová 92 let

19. 6. Zdeňka Škavradová 75 let

22. 6. Věra Junová 80 let
22. 6. Anna Turzová 75 let

Všem jubilantům blahopřejeme!

Dne 30. 5. oslavila 75. narozeni-

ny paní Marie Ondráčková z Mar-

šovic. Vše nejlepší, hodně zdraví

a Božího požehnání přejí

děti, vnučky a vnuci s rodinami.

Základní škola
Slavkovice
slaví 100 let
neděle 9. 6.
dopolední program od 10 hod.:
prohlídka školy, beseda o historii
školy, výstava archivních fotogra-
fií, výstava prací žáků školy, výsta-
va archivních dokumentů
odpolední program od 14 hod.:
školní akademie v kulturním domě
od 17 hod.: setkání rodáků v kul-
turním domě

4. 4. Jan Coufal (1914)
5. 4. Miroslav Černý (1932)

7. 4. Jiřina Kučerová (1925)

21. 4. Marie Matoušková (1909)
23. 4. Marie Cíchová (1925)

28. 4. Drahoslava Plhalová
(1936)

28. 4. Julie Lukešová (1914)

2. 5. Antonín Janů (1909)
8. 5. Jan Ligmajer (1939)

9. 5. Josefa Šanderová (1921)
16. 5. MUDr. Václav Pávek

(1928)

21. 5. Miroslav Loub (1943)

út 11. 6., 20 hod.

Udržitelný rozvoj – podvod, re-
voluce nebo jediné možné řešení?
přednáška s besedou

Vojtěcha Hroudy

pá 16. 6., 20 hod.

Páteční jam-session

út 18. 6., 20 hod.

Barevný svět world music
DuShan Svíba

8. 6., 10 hod. před DDM

Závody autíček na ovládání
s sebou vlastní autíčko, 10 Kč

26. 6., od 8 hod.

Jedeme na výlet
autobus. zájezd na zámek v Náměš-

ti na Hané a do zoo na Sv. Kopeč-

ku, přihlášky do 10. 6. v IC, děti

200 Kč, dospělí 250 Kč

23. 6., 9 – 18 hod.

Neděle na internetu
přezůvky s sebou, 7Kč/hod.

27. 6., 15 hod.

Za vysvědčení školákům a středo-
školákům
super show na Vratislavově nám.,

účinkují dívčí popdance NARUBY,

Čelisti (5 violoncellistů a bubeník),

houslista Pavel Šporcl

ZUŠ Jana Štursy
út 11. 6., 17 hod., Monseova ul.

Absolventské vystoupení I. cyklu
LDO
pá 21. 6., 14 – 17 hod.

Vratislavovo nám.

Evropský svátek hudby
po 24. 6., 17 hod., Monseova ul.

Absolventský koncert žáků Jose-
fa Večeři
st. 26. 6. od 17 hod., Monseova ul.

Absolventské vystoupení II. cyklu
LDO

*
Náhradní termín talentových zkou-

šek do všech oborů se koná ve středu

12. 6. od 14 do 17 hod. v obou bu-

dovách školy.

Obrázky na skle – Alex Kadlec

a Zuzana Čechová-Kadlecová

vernisáž 13. 6. v 16 hod.

výstava potrvá do 31. 7.

oznamuje letní změnu provozní

doby (týká se i internetu)

od 15. 7. do 31. 8. včetně

Po zavřeno

Út zavřeno

St 9-11 12.30-18

Čt zavřeno

Pá 9-11 12.30-17

So zavřeno

Od 3. 6. do 30. 9. je v kulturním

domě v 1. poschodí nainstalována

výstavka fotografií k 10. výročí
spolupráce s Waalre

pá 7. 6. ve 20 hod., velký sál

Old disko - diskotéka nejen pro

starší a pokročilé. K tanci a posle-

chu hraje DJ Jan Vaščák. Vstupné

50 Kč

st 26. 6. v 16 hod.

Diskotéka před koncem školního
roku, pro mládež 10 - 15 let. DJ Jiří

Dvořák. Vstupné 20 Kč

Horácká galerie

N O V A
C I V I TA S

regionální přehlídka
dětských folklórních souborů

a řemeslný jarmark

pátek 28. 6.
Vratislavovo nám.

PROGRAM:

8–17 h: řemeslný jarmark

Kulturní program spojený s regio-

nální přehlídkou dětských folklór-

ních souborů:

10,00 h: zahájení

10,05 h: Šípek, N. Město na Mor.

10,45 h: Jeřabinka, Jihlava

11–14,30 h: vystoupení dětí ZUŠ,

N. Město na Mor.

14,30 h: „Horácký kroj“ přednáška

Vladimíra Jirčíka v Horáckém mu-

zeu spojená s přehlídkou krojů,

vystoupení Šípku

15,00 h: Vínek, Litomyšl

15,15 h: Dřeváček, Jihlava

15,40 h: Lubeňáček, Lubná u Po-

ličky

16,05 h: Bystřinka, Ž3ár n.S.

16,20 h: Rozmarýnek, Ž3ár n.S.

16,30–17 h: demonstrace hašení

ohně z historických stříkaček

17–18 h: přestávka

18–19,30 h: Venkovská kapela,

dechovka

20,00 h: Fleret a J. Šuláková

Výtvarná Vysočina – přehlídka

regionální výtvarné tvorby, výsta-

va potrvá do 23. června

Ivan Hodonský – keramika - vý-

stava potrvá do konce srpna

Miroslav Roštínský – výběr z ma-
lířského díla, vernisáž výstavy 28.

6. Výstava potrvá do konce srpna.

nabízí

- magnety s citáty z oblastí: moud-

rá slova, ženský humor, domácí

mazlíčci...

- přívěsky se jmény – výběr z více

než 300 oblíbených jmen

- Michal Viewegh: Báječná léta s

Klausem

- Zdena Frýbová: Neděle jako stvo-

řená pro vraždu

- Pavel Frýbort: Městečko jako

malované

Knihkupectví
Trojan

Penzion u Martina
taneční večery
sobota 29. 6.
vstup zdrarma

DISCO CLUB
BROOKLYN

Vratislavovo nám. 4, N. Město
reservé na tel. 0604 538 363

st, čt   20 – 02
pá, so   21 – 04

7. pá ve 20 h., 8. so ve 20 hod.
Monty Python: Smysl života

(103´)

Pátý celovečerní film kultovní brit-

ské skupiny. Premiéra, přístupný

39 Kč

11. út v 18 h., 12. st v 18 hod.
Návrat do Země Nezemě (72´)

Klasický animovaný film W. Dis-

neyho. Premiéra, přístupný 49 Kč

14. pá ve 20 h., 15. so ve 20 h.
Sex a Lucía (129´)

Erotické drama o hledání dokonalé

lásky. Premiéra, příst. od 18 let

50 Kč

18. út ve 20 h., 19. st ve 20 h.
Čistá duše (134´)

Životopisný snímek, osudy geniál-

ního vědce. Premiéra, příst. od 12

let 55 let

21. pá ve 20 h., 22. so ve 20 h.
Impostor (95´)

Sci-fi thriller podle povídky Philli-

pa K. Dicka. Premiéra, příst. od 12

let 50 Kč

26. st ve 20 h.
Prci, prci, prcičky 2 (104´)

Jsou o rok starší, ale jejich sexuální

život je stále na bodu mrazu... Příst.

od 15 let 50 Kč

ZLATÁ HŮLKA
3. ročník mažoretkového festivalu

22. červen
10 hodin

Vratislavovo nám:
průvod a pochodové formace

14 hodin
kulturní dům

podiové skladby, formace všech
zúčastněných souborů
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Snímkem se vracíme k semináři Učňovské školství a řemeslo na Vysočině,

který se konal 29. dubna v prostorách Středního odborného učiliště les-

nického v Novém Městě na Mor. – Petrovicích. Uskutečnil se z iniciativy se-

nátora Ing. Jiřího Šenkýře, člena senátního výboru pro vzdělání, a hejtma-

na kraje Ing. Františka Dohnala. Mezi sedmdesáti účastníky byla většina

ředitelů integrovaných středních škol, středních odborných učiliš; a od-

borných učiliš; kraje, zástupci podniků, úřadu práce, hospodářských

komor, výchovní poradci ze základních škol a samozřejmě sledovali semi-

nář i pracovníci Krajského úřadu Vysočina.                    ms

Počátkem března přineslo Novo-

městsko informaci o rašelinné lou-

ce ležící na rozhraní katastrů Slav-

kovic a Veselíčka. Rada města teh-

dy projednávala žádost Sdružení

Krajina o finanční příspěvek, kte-

rý by více či méně uhradil nutnou

i zamýšlenou péči o unikátní loka-

litu. Rada města rozhodla přispět

částkou 5 tis. Kč na posečení louky.

V polovině května se přímo na

louce, mezi nesčetnými exempláři

chráněných rostlin vstavače kukač-

ky, vachty třílisté, starčeku, sucho-

pýru a jiných, sešli občané Slavko-

vic, zástupci Sdružení Krajina, zá-

stupci CHKO i členové novoměst-

ské rady města. Nad loukou plnou

květin se debatovalo, zda a jak lou-

ku uchránit před dalším zarůstáním

dřevinami a rákosem. Zda ji ve vzdá-

leném budoucnu opatřit chodníčky

a nabídnout veřejnosti, nebo raději

schovanou mezi lesy před nájez-

dem turistů uchránit. Shoda zatím

panuje v názoru, že louku je třeba

séct. Vše ostatní se musí vyjasnit

časem. Citlivý přístup úředníků

k vlastníkům pozemků bude nut-

ný. Mimochodem, louka se nejme-

nuje Šafranica, jak jsme informo-

vali. Nejzachovalejší část lokality

tvoří obecní louka – Obecnice.

EJ

Přišel květen a s ním i první letoš-

ní jarmark. Náměstí se opět zaplnilo

stánky a jelikož nám přálo i počasí,

vypadalo to, že se tato „akce“ po-

vede. Vše bylo jako u jarmarků před-

chozích, lidé chodili mezi prodejci,

občas si postěžovali, že je to neustá-

le to samé, co by ovšem chtěli vidět,

nevěděli. Lavičky v parku nám na-

chystaly TS služby opět na výbor-

nou, aby si naše nohy měly kde

odpočinout, stánky pro prezentaci

mlékáren také bez komentáře, opět

jednička. Ale nějak to celé nemělo

„š;ávu“. Lidí se sešlo méně, mlékár-

ny nepřijely v tom počtu, který by-

chom si přáli (které taky!?), horní

náměstí zelo prázdnotou a muzika

v parku také nehrála. Nevím, jestli

název jarmarku „Mlékárenský den“

je ten nejš;astnější, vzhledem ke slav-

nému konci naší mlékárny, nevím,

jestli termín, který je totožný s poutí

ve ŽFáře nad Sázavou, je ten vhod-

ný, ale určitě vím, že by si nemálo

lidí rádo poslechlo trochu dechov-

ky, jak to bývalo tradicí. Určitě ta

hodina dvě, které by muzika stála,

není nic, co by naše město mělo

přivést na buben.        Milan Bizoň

Oznámení o době a místě konání voleb
Starosta města Nového Města na Mo-

ravě podle § 15 zákona č. 247/1995

Sb., o volbách do Parlamentu České

republiky a o změně a doplnění ně-

kterých dalších zákonů, ve znění

pozdějších předpisů, oznamuje:
Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky se
uskuteční dne 14. června 2002 od
14.00 hodin do 22.00 hodin a dne
15. června 2002 od 8.00 hodin do
14.00 hodin.
Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1
je místnost v budově ředitelství

Okresní nemocnice Nové Město na

Moravě, ul. Ž3árská 610 pro voliče

v areálu nemocnice

ve volebním okrsku č. 2
je místnost v Domě s pečovatelskou

službou, Ž3árská ul. č.p. 68 pro

voliče podle místa, kde jsou přihlá-

šeni k trvalému pobytu v ulici Mend-

lova, Pavlovova, Purkyňova, Vla-

chovická, Ž3árská (61, 68, 70, 71,

72, 74, 80, 82, 86, 89, 714, 715,

716, 717-723, 990)

ve volebním okrsku č. 3
je místnost v budově Horáckého

muzea, Vratislavovo nám. č.p. 114

pro voliče podle místa, kde jsou

přihlášeni k trvalému pobytu v uli-

ci Blažíčkova, Brněnská, Horní

dvůr, Jamborova, Jánská, Komen-

ského nám., Nečasova, Němcova,

Německého, Palackého nám., Pet-

rovická, Podlouckého, Pod Novo-

veskou silnicí, Vratislavovo nám.,

Ž3árská (35, 36, 37, 39, 40, 41, 45,

46, 47, 53, 54, 57, 84, 87, 294,

308, 309, 332, 334)

ve volebním okrsku č. 4
je místnost v kulturním domě, Tyr-

šova ul. 1001 pro voliče podle mís-

ta, kde jsou přihlášeni k trvalému

pobytu v ulici Budovatelů, Hornic-

ká, Masarykova

ve volebním okrsku č. 5
je místnost v kulturním domě, Tyr-

šova ul. 1001 pro voliče podle mís-

ta, kde jsou přihlášeni k trvalému

pobytu v ulici Borovina, Čapkova,

Hájkova, Karníkova, Luční, Mrští-

kova, Nádražní, Nezvalova, Soš-

kova, Vančurova, Wolkerova

ve volebním okrsku č. 6
je místnost v kulturním domě, Tyr-

šova ul. 1001 pro voliče podle mís-

ta, kde jsou přihlášeni k trvalému

pobytu v ulici Drobného, Horní,

Křičkova, Malá (170, 172, 173, 181,

182, 183, 185, 186, 188, 189, 856),

Mírová, Smetanova, Výhledy

ve volebním okrsku č. 7
je místnost v kulturním domě, Tyr-

šova ul. 1001 pro voliče podle mís-

ta, kde jsou přihlášeni k trvalému

pobytu v ulici Bělisko, Dukelská,

L. Čecha, Lesní, Makovského, Na

Výsluní, Polní, Radnická, Sportov-

ní, Šimkova, Školní, Štursova,

U Jatek, Veslařská, Zahradní

ve volebním okrsku č. 8
je místnost v kulturním domě, Tyr-

šova ul. 1001 pro voliče podle mís-

ta, kde jsou přihlášeni k trvalému

pobytu v ulici Křenkova, Malá (153,

156, 157, 158, 160, 193, 195, 196,

302, 306, 747), Monseova, Tyršova

ve volebním okrsku č. 9
je místnost v základní škole, Pohle-

dec 43 pro voliče podle místa, kde

jsou přihlášeni k trvalému pobytu

v místní části Pohledec

ve volebním okrsku č. 10
je místnost v obecním domě, Maršo-

vice 80 pro voliče podle místa, kde

jsou přihlášeni k trvalému pobytu

v ulici Bezručova, Maršovská, Ol-

brachtova a v místní části Maršovice

ve volebním okrsku č. 11
je místnost v obecním domě Rokyt-

no 49, chatě TJ Studnice 23 pro

voliče podle místa, kde jsou přihlá-

šeni k trvalému pobytu v místních

částech Rokytno a Studnice

ve volebním okrsku č. 12
je místnost v kulturním domě, Jiří-

kovice 58 pro voliče podle místa,

kde jsou přihlášeni k trvalému po-

bytu v místní části Jiříkovice

ve volebním okrsku č. 13
je místnost v kulturním domě, Slav-

kovice 79 pro voliče podle místa,

kde jsou přihlášeni k trvalému po-

bytu v místní části Slavkovice

ve volebním okrsku č. 14
je místnost v obecním domě, Hlin-

né 40 pro voliče podle místa, kde

jsou přihlášeni k trvalému pobytu

v místní části Hlinné

ve volebním okrsku č. 15
je místnost v obecním domě, Petro-

vice 71 pro voliče podle místa, kde

jsou přihlášeni k trvalému pobytu

v místní části Petrovice

ve volebním okrsku č. 16
je místnost v mateřské škole, Oleš-

ná 98 pro voliče podle místa, kde

jsou přihlášeni k trvalému pobytu

v místní části Olešná

Voliči bude umožněno hlasování
poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České repub-
liky (platným občanským průka-
zem, cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České re-
publiky anebo cestovním průka-
zem). Neprokáže-li volič svou to-
tožnost a státní občanství České
republiky, nebude mu hlasování
umožněno.

Každému voliči budou dodány
3 dny přede dnem konání voleb
hlasovací lístky. Ve dnech voleb
volič může obdržet hlasovací líst-
ky i ve volební místnosti.

Pokyny předsedy okrskové voleb-
ní komise k zajištění pořádku
a důstojného průběhu hlasování
ve volební místnosti jsou závazné
pro všechny přítomné.

Každý volič se musí před hlasová-
ním odebrat do prostoru určené-
ho pro úpravu hlasovacích lístků,
jinak mu okrsková volební komi-
se hlasování neumožní.

 V Novém Městě na Moravě,

dne 28.5. 2002

Josef Sokolíček

Otazníky nad loukou plnou květů

JARMARK

KOMUNÁLNÍ
ODPAD

poplatek bude vybírán
17. 6. – 4. 7.

po 8 – 11 13 – 17

út 8 – 11 13 – 14

st 8 – 11 13 – 17

čt 8 – 11 13 – 14

pá 8 – 11 13 – 14

v přízemí Městského úřadu,
Drobného 301
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VOLEBNÍ STRANY A HNUTÍ

SE PŘEDSTAVUJÍ
Předvolební příspěvky zveřejněné na stranách 4 a 5

si dodali zástupci jednotlivých volebních stran a hnutí.

Zda se budou v Novoměstsku prezentovat a v jakém

rozsahu, bylo zcela na vůli jednotlivých volebních stran

a hnutí. Příspěvky jsou zpoplatněny jako inzerce.

SDRUŽENÍ
NEZÁVISLÝCH
❍ Parlamentní volby jsou jednou z posledních možností jak změ-

nit politické klima v naší zemi.

❍ Jsou šancí prolomit strnulou moc státu ve veřejnou službu

občanům.

❍ Jsme zejména komunální politici, starostové a místostarostové.

❍ Máme zastoupení v 9 krajských zastupitelstvech a 7 kraj-

ských radách, v našem středu jsou 2 zástupci hejtmana.

❍ Můžeme se prokázat konkrétními a kvalitními výsledky své

práce, slušností a rychlým řešením problémů při každodenní

komunikaci s občany.

❍ Máme mezi sebou i řadu odborníků z různých oblastí života.

❍ Spojuje nás pocit odpovědnosti a zájem o rozvoj České repub-

liky.

❍ Kandidujeme, protože nás politické strany zklamaly.

❍ Chceme, aby slušnost nebyla považována za slabost a aby

zmizely nekonečné stranické šarvátky.

❍ Odbornost nadřazujeme nad stranickou příslušnost.

❍ Chceme, aby věci byly nazývány správnými jmény a aby se

vymahatelnost práva stala součástí každodenního života.

❍ Využijme společně svoji šanci, přij0me k volbám a volme „prů-

van v Parlamentu“.

kandidáti kraje Vysočina, www.snk.cz

KANDIDÁTNÍ LISTINA
1. Ing. Josef Novotný, 50 r., starosta města, Bystřice n.

Pernštejnem

2. Zdeňka Marková, 45 r., manažerka, Nové Město na Mor.

3. Ing. arch. Jaroslav Kruntorád, 50 r., starosta města,

Havlíčkův Brod

4. Ing. Josef Kula, 47 r., starosta obce, Okříšky

5. Zdeněk Jirsa, 48 r., starosta obce, Dolní Cerekev

6. Mgr. Zdeněk Štěpánek, 44 r., pedagog, Pelhřimov

7. Ing. Marie Černá, 44 r., zástupce hejtmana kraje Vyso-

čina, Třebíč

8. Ing. Jana Fischerová, CSc., 46 r., místostarostka měs-

ta, Havlíčkův Brod

9. Mgr. Ondřej Hájek, 28 r., historik, Pelhřimov

10. Ing. Jan Lapeš, 48 r., starosta obce, Horní Dubenky

11. Ivan Hořínek, 40 r., starosta obce, Škrdlovice

12.PaedDr. Jiřina Suchardová, 53 r., starostka města, Hro-

tovice

13. Ing.Vladimír Lysý, 44 r., starosta města, Třeš@

14.Jaroslav Pospíchal, 59 r., starosta obce, Šlapanov

15.MUDr. Michaela Brožová, 54 r., lékařka, Pelhřimov

16.Zdenka Švaříčková, 54 r., starostka obce, Luka nad

Jihlavou

17.MUDr. Josef Malý, 53 r., lékař, Velké Meziříčí

18.Jiří Kostelník, 48 r., starosta obce, Mohelno

19.Miroslav Vrzáček, 56 r., konstruktér, Jihlava

20.Josef Bulušek, 57 r., starosta města, Pacov

21
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obracím se na vás v době, kdy do parlamentních voleb zbývá několik

dnů. Jako každé volby, i tyto jsou pro naši budoucnost nesmírně důležité.

Rozhodnete o tom, komu dáte mandát, aby řešil vaše záležitosti, aby roz-

hodoval o komplikovaných problémech ekonomických a hospodářských.

Vítězi voleb svěříte citlivé oblasti, jakými je naše bezpečnost, fungování

soudů, školství, zdravotnictví, sociální sféra a vše ostatní, co patří do rukou

vlády. Na prvním místě se však budeme v těchto volbách rozhodovat o tom,

co bude s naší zemí po předpokládaném vstupu do Evropské unie, zda a jak

se postaráme o to, aby byly ochráněny naše oprávněné zájmy a zda se

v Evropě nadlouho nestaneme občany druhé kategorie.

Když oslovuji vás, občany Novoměstska, své známé a přátele, vracím se

v duchu ke slibu, který jsem veřejně v Novém Městě před lety dala. Slíbila

jsem pomoc oblasti, která je mým domovem, kde od narození žiji, kam

patřím. Vedle řady jiných akcí jsem se soustředila na pomoc nemocnici

Vážení spoluobčané,

v Novém Městě, která dosáhla

několika set milionů korun.

Vím, že tímto způsobem pomá-

hám všem občanům, a hod-

lám v tom pokračovat. Neby-

la jsem sama, v mnohých vě-

cech mi byl nápomocen pan

starosta Sokolíček a touto ces-

tou mu děkuji.

Dovoluje mi to se vší váž-

ností požádat vás o podpo-

ru kandidátům a programu

Občanské demokratické stra-

ny v našem kraji. Jsem spolu

se svými kolegy připravena

energicky, zodpovědně a s op-

timismem vést naši zemi vstříc

novému osudu.

Miroslava Němcová

volební lídr ODS na Vysočině

Paní poslankyni Miroslavu

Němcovou znám dlouho. Jsem

plně přesvědčen o tom, že za člo-

věka především hovoří jeho činy

a dodržování daných slov, což

k paní poslankyni Němcové patří.

Kdykoliv jsem ji požádal o po-

moc pro naše město a instituce

v něm, snažila se vždy nalézt efek-

tivní formy pomoci.

Mé osobní zkušenosti potvrdila

rozsáhlá analýza kvality práce

dvou set poslanců, kterou zveřej-

VOLEBNÍ DESATERO ODS

nily Lidové noviny. Ke stejným

závěrům dospěla Mladá fronta

Dnes v nedávné době. Poslanky-

ně Miroslava Němcová je hodno-

cena jako pátý nejaktivnější a nej-

užitečnější poslanec. Z našeho

okresu ani z celého kraje Vysoči-

na se mezi pozitivně hodnocený-

mi zákonodárci nikdo jiný neob-

jevil. Je třeba ještě něco dodávat?

Josef Sokolíček
starosta Nového Města

na Moravě

Od poloviny ledna představuje ODS své dílčí programy. Chtěli jsme
především otevřít diskusi s občany nad věcnými tématy, která budou
tvořit osu našich životů v nejbližší budoucnosti. Nechtěli jsme připustit,
aby volební kampaň probíhala jako v minulosti. Ve stylu afér, bez
hlubší diskuse o tom, jaké recepty kdo nabízí. Vyvracíme tvrzení, že
politické strany nenašly velké téma a neumí s ním občany oslovit. ODS
takové úkoly vidí a jejich řešení nabízí.
1. ODS volí EU – chceme být plnoprávnými členy. Trváme na právu

českého veta v klíčových otázkách státní suverenity.

2. ODS volí jistotu pro stáří – chceme takovou změnu důchodového

systému, která zajistí bezpečné příjmy důchodcům současným i budoucím.

3. ODS volí nízké daně – nechceme, aby stát nesmyslně utrácel za to, co si

prostřednictvím daní vezme z nelehce vydělaných peněz svých občanů.

4. ODS volí bezpečí země – přicházíme s receptem profesionální armády,

která znamená konec povinné vojenské služby. Zavedeme pořádek do

hospodaření s armádními penězi.

5. ODS volí prostředí pro život – na číslech dokazujeme, že vláda ODS

do této oblasti investovala mnohem více peněz než socialisté. Odmítáme

stavět přírodu a člověka proti sobě.

6. ODS volí české národní zájmy – nepřipus_me změnu poválečného

uspořádání v Evropě a jakékoli zpochybnění právních a majetkových

jistot v naší zemi.

7. ODS volí průvan v byrokracii – do tří let odstraníme nejméně třetinu

předpisů, které občanům komplikují život. Nesmí pokračovat vytváření

úřadů pro úřady.

8. ODS volí nezadluženou budoucnost – současná vláda zadlužila každou

rodinu o sto tisíc korun. V hospodaření státu panuje nepořádek. To nesmí

pokračovat!

9. ODS volí činy místo gest – chceme vrátit důvěru ve schopnosti a ne-

strannost soudů a policie. Budeme řešit rizika přistěhovalectví i nepoctivé-

ho podnikání na tržištích.

10. ODS volí konec starých časů – tyto časy v mnohém v minulých letech

ožily. Komunisté i socialisté bohatství netvoří, pouze je chtějí přerozdělovat.

Víme, kam zemi vést, aby byla v Evropě úspěšná, aby u nás každý
občan žil bezpečně a bez zbytečného obtěžování úřady, aby byl maxi-
málně svobodný a mohl uplatnit co nejvíce z toho, po čem on i jeho
blízcí touží.

kandidátů se bude konat dne 10. 6. 2002 v 17,00 hod. v předsálí

MěKD. Besedy se zúčastní lídr kandidátky Ing. Pavel Kovačík, posla-
nec PS PČR, člen zemědělského výboru. Dále se představí kandidáti

delegovaní z okresu Ž2ár nad Sáz.: JUDr. Marie Rusová z Nového Měs-

ta na Mor., Ing. Petr Štoček ze Ž2áru n.S., Ing. Alois Koukola, CSc.,
místostarosta V. Bíteše, bezpartijní kandidát a Bohuslav Mikolášek,

zastupitel města V. Meziříčí, člen Strany demokratického socialis-
mu. Přítomni budou i další kandidáti z dvacetičlenné kandidátky

KSČM. Vážení spoluobčané, přij2te vybírat, abyste mohli svého

kandidáta do PS PČR preferovat.
za ZO KSČM v Novém Městě na Mor. Ing. Frant. Skalník

Vážení spoluobčané,

jménem ZO KSČM v Novém Městě na Mo-
ravě vás srdečně zvu na předvolební be-

sedu s kandidáty KSČM pro volby do

Poslanecké sněmovny PČR. Představení
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Představitelé měst, která budou

od 1. 1. 2003 pověřena výkonem

státní správy, se připravují na změ-

ny, nové povinnosti a vše, co změ-

na ve výkonu státní správy přinese.

Pro N. Město a spádové obce bu-

de zřejmě nově pracovat 36 (dnes

okresních) úředníků.

Starosta města Josef Sokolíček se

29. 5. zúčastnil setkání zástupců po-

věřených měst z kraje Vysočina

a kraje Jihočeského s ministerský-

mi úředníky. N. Město zde předsta-

vil jako město, které je připraveno

ze státní správy převzít vše, co bu-

de občan potřebovat. U agend, kte-

ré ročně navštíví do deseti obča-

nů, není vyloučeno sloučení sprá-

vy pro dvě i více měst. N. Město si

je vědomo, že výkon státní správy

bude finančně náročný, jenže stát-

ní správu, a_ je vykonávána kdeko-

li, musí vždy zaplatit ze svých daní

občané. Nicméně převzatí okresní

úředníci jistý státní příspěvek měs-

tu přinesou.

Novoměstští zastupitelé před

dvěma roky rozhodli, že si přejí,

aby N. Město tuto správu převzalo

a vykonávalo. Podle Josefa Soko-

líčka je N. Město připraveno vyko-

návat st. správu i pro bystřický re-

gion, pokud by snad bystřický sta-

rosta Josef Novotný dostál svým

slovům, že Bystřice státní správu

nepřevezme. E. Jašková

N. Město je připraveno převzít povinnosti „malého okresu“

Vážený pane starosto, dovolte mi,

abych jménem Velvyslanectví ČR

ve Spojených státech amerických

i jménem svým poděkoval voleným

představitelům Nového Města na

Moravě i Vám osobně za poskytnutí

příspěvku na realizaci projektu Pa-

mátníku TGM ve Washingtonu.

Díky aktivnímu přispění obcí

a regionů z České republiky se tak

daří naplnit ideu projektu, kterou je

společná iniciativa Čechů na obou

březích Atlantiku s cílem společně

realizovat sen několika generací

Američanů českého původu i ostat-

ních, kteří byli dlouhodobě nespo-

kojeni, že prezident Masaryk nemá,

na rozdíl od významných státníků

jiných zemí, důstojnou připomín-

ku, symbolizující jeho celoživotní

dílo a odkaz.

S radostí Vám také mohu ozná-

mit, že bylo definitivně rozhodnu-

to o lokalitě, kde bude památník

VELVYSLANECTVÍ ČR
VE SPOJENÝCH STÁTECH PÍŠE

Z hlavních bodů 79. řádného jed-
nání RM ze dne 27. května:
❒ Rada města schválila pronájem
sociálního zařízení v objektu au-
tobusového nádraží společnosti
ZDAR a.s. Město bude hradit po-

měrné náklady za vodu a el. ener-

gii. a bude zajiš_ovat úklid. Jako

veřejné WC v pracovních dnech též

slouží sociální zařízení v přízemí

bývalé polikliniky. Rada města hodlá

navrhnout do rozpočtu na rok 2003

částku 50 tis. Kč na pořízení dvou

přenosných suchých toalet. Jedna

z nich by byla po většinu roku umís-

těna na katolickém hřbitově. Od-

tud by byla občas přemís_ována do

míst, kde by probíhala větší akce –

pou_, trhy...

❒ Novoměstská správa budov s.r.o.

vypracovala Domovní řád v měst-
ských bytech a RM jej přijala. Do-

movní řád není závazný, je to však

potřebný návod na soužití v měst-

ských bytech.

❒ Manželé Bukáčkovi hodlají pro-

vozovat na Malé ulici ve dvoře
truhlářské dílny restauraci. Ně-

kteří občané ze sousedství se obá-

vají provozu již třetího pohostin-

ského zařízení na této ulici. Rada

města konstatuje, že veškeré pří-

padné negativní dopady na okolí

musí posoudit pracovníci státní sprá-

vy v průběhu stavebního řízení.

❒  Občané z ul. Mírové požádali

o řešení problémů s množstvím ho-
lubů. Město v současné době nemá

finanční prostředky na opatření,

která by počet holubů snížila.

Nabízíme krmné směsi, mine-
rální látky a mléčné náhražky
pro všechny druhy zvířat.

Při nákupu
nad 50 kg množstevní sleva
po – so 8 – 20
ne 8 – 13

tel. 0616/618 916

VLASTIMIL LUKEŠ
prodejna krmných směsí

Petrovice

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

 ZPRÁVY Z RADNICE 
❒ K projednání se sešlo několik žá-

dostí o odkup pozemků v rekreač-
ní zóně N. Města. Rada města ne-

má v souč. době zájem pozemky

odprodávat.

❒ Provozovatelé koupaliště před-

ložili ke schválení upravený pro-

vozní řád. Ten mj. obsahuje upra-

vené vstupné. Oproti loňskému ro-

ku se zvyšuje ze 6 Kč na 7 Kč, děti

do 3 let zaplatí stejně jako loni 3 Kč.

dle informací J. Sokolíčka

KAPKA 2002
  Dne 21. června proběhne 4.

ročník celostátní skautské hu-

manitární akce KAPKA 2002. Po-

řadatelem akce jsou Nadace pro

transplantaci kostní dřeně a Junák

– svaz skautů a skautek ČR.

    Skauti budou během 21. červ-

na v čerpacích stanicích umývat

skla projíždějících aut, rozdávat

informační materiály nadace a do

kasiček přijímat příspěvky, kte-

ré půjdou na konto Nadace pro

transplantace kostní dřeně.

   V letošním roce se do akce

přihlásili skauti z padesáti čtyř

měst. Novoměstští jsou opět mezi

nimi.

AUTOŠKOLA
JOSEFA KADLECE
provede
v Novém Městě na Moravě
Prázdninový kurz
◗ osobní a nákladní automobil

◗ moped a motocykly

◗ traktor

zahájení 13. 6. v 15 hod.
v kulturním domě
ukončení ve dvou termínech

◗ konec srpna

◗ polovina září

bližší informace na tel.
616 928 (večer), 0604 384 736

MANIKÚRA
(nový trend v péči o přírodní

nehty, kultivační systém)

J E S S I C A
sauna pro ruce

parafinové zábaly na ruce a nehty
šoková ošetřovací kúra

P. Shine
modeláž nehtů všemi technikami

depilace teplými vosky

trvalá na øasy

termální rukavice

Miloslava Halmová,
Drobného 1308, N. Město

tel. 0616/615 888

I N Z E R C E
● Prodám lázeňská kamna tlako-

vá, stav dobrý, cena dohodou, tel.

0616/615 562

umístěn. Na rozdíl od původního

záměru umístit jej před budovou

Světové banky, dojde k jeho reali-

zaci v parčíku na Massachusetts

Avenue, prominentní lokalitě ne-

daleko městského centra. Zmíněný

parčík ponese prezidentovo jméno.

Dovolte mi ještě jednou vyjádřit

poděkování za výše uvedené moud-

ré rozhodnutí.          Martin Palouš
(pozn. red.: Z rozhodnutí RM při-

spívá N. Město částkou 10 tis. Kč)

Z Vysočiny
pod křídla RAF

V minulých týdnech vyšla publi-

kace Karla Černého Z Vysočiny pod

křídla RAF. Pojednává o osudech

patnácti českých pilotů Královské-

ho letectva (RAF), kteří za druhé

světové války odešli z Českomo-

ravské vrchoviny do Velké Britá-

nie bojovat proti fašismu.

Knížka obsahuje kolem stovky

fotografií, map a dalších ilustrač-

ních dokumentů, mimo jiné také

seznam 95 rodáků z Vysočiny, kte-

ří za války sloužili v britských jed-

notkách. Knihu vydal Český svaz

bojovníků za svobodu. Zájemci ji

dostanou zdarma, autor by však

přivítal, kdyby přispěli na nadační

fond Tmavomodrého světa, jehož

výtěžek je věnován veteránům RAF.

red.

INZERUJTE
V NOVOMĚSTSKU

ŘÁDKOVÁ INZERCE
zdarma

PLOŠNÁ INZERCE
13,50/cm2 pro novoměstské

podnikatele
15 Kč/cm2 pro ostatní

Příští číslo Novoměstska vyjde až 28. června.
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Přátelské vztahy mezi
„novoměstským penzionem“
a Waalre pokračují…

...tentokrát návštěvou, která z Wa-

alre přivezla vozíky pro invalidy

a chodítka, která mají pomoci při

chůzi lidem, kteří již nejsou schopni

zcela samostatné chůze. Co z toho

kromě příjemného setkání vyplývá?

Vážení občané, v případě potře-

by si můžete bezplatně zapůjčit in-

validní vozík, chodítko, popř. pře-

nosný WC v Domě s pečovatelskou

službou, Ž3árská 68.

Předností zapůjčení je, že jej lze

realizovat hned, když člověk po-

třebuje. Tím Vám potřebná pomůc-

ka poslouží do doby, než bude Váš

požadavek vyřízen běžnou úřední

cestou. Jsme rádi, že Vám díky kon-

taktům našeho města a Waalre mů-

žeme nabídnout tuto službu.

kontakt: Marcela Krupicová nebo

Darina Slámová, telefon 652 803

Marie Scheibová

Milá návštěva
Je 9.00 hod., úterý 9. dubna 2002

- před „novoměstským penzionem“

zastavuje autobus a z něho vystu-

pují usměvaví senioři. Někteří vy-

stupují sami, některým je trochu

pomoženo a někteří po vystoupení

usedají na invalidní vozík, ale co je

především důležité, všichni míří

k nám. Máme návštěvu, na kterou

jsme se pečlivě připravovali. Přijeli

za námi totiž obyvatelé z Domu

klidného stáří a z domu s pečova-

telskou službou ze Ž3áru nad Sáza-

vou. Bu3te u nás vítáni! „Jé, jsi to

Ty, Pepinko, Tebe jsem už nevidě-

la padesát let“. Tahle věta doprová-

zí vzájemné objetí dvou žen, jejich

úsměv a dojetí zároveň. „My jsme

DVAKRÁT Z NOVOMĚSTSKÉHO DOMU
S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

STOMATOLOGICKÉ
POHOTOVOSTNÍ

SLUŽBY
Lékařské ošetření je poskytováno
v době 8 – 12 hod.
8. 6. MUDr. Tomáš Dvořák, zdr.

stř. V. Losenice, MUDr. Dagmar

Chytrá, Tyršova 855, NM, MUDr.

Zdeňka Ouředníčková, Masaryko-

vo nám. 6, V. Bíteš
9. 6. MUDr. Milena Koutková, po-

liklinika ZR, MUDr. Miroslava Ro-

hovská, poliklinika, V. Meziříčí
15. 6. MUDr. Olga Šejnohová, po-

liklinika ZR, MUDr. Alena Burešo-

vá, poliklinika NM, MUDr. Věra

Havlíčková, stomat. amb. Radostín
n. Osl.,
16. 6. MUDr. Danuše Grenarová,

zdr. stř. ŽĎAS ZR, MUDr. Eva

Daňková, Rovečné 176

22. 6. MUDr. Marie Přikrylová,

poliklinika ZR, MUDr. Ivo Mato-

noha, zdr. stř. Jimramov, MUDr.

Vladimíra Jelínková, poliklinika

V. Bíteš
23. 6. MUDr. Alžběta Pivničková,

žel. stanice ZR, MUDr. Milena Vrá-

nová, poliklinika Bystřice n.P.

Mám syna, který před dvěma

a půl rokem onemocněl leukémií.

Po náročné chemoterapii, která po-

kračuje, se drží statečně. Stále však

nemá vyhráno. Začal chodit znovu

do školy. Má výborné spolužáky

a třídní učitelku. Jeden ze spolužá-

ků bydlí na Mírové ulici. Syn za

ním chodí často a rád. 14. května

synovi do smíchu nebylo. Opět byl

u kamaráda, hráli si na zahradě,

potom před domem. Nedaleko nich

hrála parta výrostků pozemní ho-

kej. Tato hra je asi přestala bavit

a našli si novou zábavu. Hranami

hokejek napadli a bili chlapce. Ne-

vím, jak vypadají nohy spolužáka

mého syna, ale vím, jak vypadá

můj syn. Nohy od pasu dolů jeden

„šlinec“ vedle druhého. Hlavně na

vnitřních stranách stehen. Chlapec

doma plakal, že se kluci snažili udeřit

je mezi nohy.

Nevím, jak by se výrostkům

z ulice Mírová líbilo, kdyby tímto

způsobem někdo bil je. Myslíte, že

by se smáli? Pochybuji.

Marie Špačková

Hrdinové z ulice Mírové

N A B Í Z Í M E :
Sluneční absorbéry SOLADUR
pro sezónní ohřev bazénů a TUV:

S2 (2,4 m2) 4 725
S3 (3,6 m2)  5 880
S4 (4,8 m2)  7 560
S5 (6,0 m2)  8 925

Bazény, baz. chemie, příslušenství
Bojlery a zásobníky TUV, např.:
elektrické, smalt

stojatý OKCE 100 5 665
ležatý OKCEV 125 6 450

kombinované, smalt
stojatý OKC 100 6 850
ležatý OKCV 125 7 240

solární, smalt, stojaté
OKC 200 NTRR/S 13 400
OKC 300 NTRR/S 22 235

(smalt. bojlery – sleva 10% do 30.6.)
solární, nerez, stojaté

ZR SOL+PL 200 34 526
ZR SOL+PL 300 39 565

(ceny v Kč vč. 22% DPH, při montáži
možná 5% daň).

DALŠÍ  NABÍDKA:
Sluneční kolektory Heliostar – tepel-
ná čerpadla – kotle na dřevo – topení
– voda
Soškova 1344 (areál ZZN u nádraží)
tel: 0616/616 659, 0777/616 659
solar@solartop.cz, www.solartop.cz

I VY SNÍTE O DLOUHÝCH
A HUSTÝCH VLASECH?

DNES UŽ TO NENÍ
ŽÁDNÝ PROBLÉM!

SALON JENNY
nabízí:

nejnovější metoda prodlužování

a zhuš@ování vlasů přírodním

materiálem

afroúčesy

modelace nehtů

tel. 0608 838 404, 0737 801 507

TRUHLÁŘSTVÍ
STARÝ
VÝROBA:

Kuchyní / Eurooken
Nábytku / Dveří / Schodů

Nová provozovna:

Vančurova 1342 (Holubka)

Nové Město na Moravě

Tel. Fax.:

0616/673761

0603/865682

totiž obě rodačky ze Slavkovic“,

dodává jedna z nich.

Po malých skupinkách si prohlí-

ží dům. Nejdéle setrvávají v atelié-

ru, kde každý bere, asi poprvé v ži-

votě, do ruky keramickou hlínu

a sám pro sebe vytváří něco na pa-

mátku. Chvíle posezení u kávy

a malého občerstvení a pak na zá-

věr společně s novoměstskými se-

niory speciální tanec. Že nevíte, jaké

jsou speciální tance pro seniory?

Přij3te někdy ve středu odpoledne

k nám a můžete je vidět.

Je 12.00 hod. a naši hosté se lou-

čí. Bylo to příjemné setkání, které

dokonce umožnilo, že se zde po-

tkali stáří dávní přátelé.

Lidé by se měli potkávat a při

tom se zastavit a nestydět si říct:

„Jsem rád, že tě vidím a že s Tebou

mohu mluvit… “

Marie Scheibová

Velké Meziříčí

Náměstí 165

tel.: 0619/524663

Ž>ár n.Sáz
OD Convent
Horní 6

tel: 616/630955

NNNNN
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� � � � � � �

NEKO STYL - váš styl zdravého spaní a bydlení

již 12 let
zkušeností

v péči o zdraví a pohodlí

našich zákazníků

NOVÉ  TRENDY

E L E G A N C E

K VAL ITA

KOM F O R T

MODERNÍ A POHODLNÉ BYDLENÍ
S NÁBYTKEM OD PŘEDNÍCH VÝROBCŮ

�



8

Policie ČR
V dubnu vyšetřovali policisté,

většinou ve spolupráci s kriminální

policií, celou řadu tr. činů. Na vý-

čet by nestačila ani celá stránka

Novoměstska. Přibližně polovina

tr. činnosti se odehrává v N. Městě,

druhá polovina v ostatních částech

policejního obvodu, který zahrnu-

je např. Bobrovou, Herálec, Jimra-

mov, Svratku... S lepšícím se poča-

sím přibývá případů vloupání do

osobních aut, ale i do sklepů, kde

jsou zcizována zejména horská jízd-

ní kola.

Koncem května se podařilo

usvědčit tři mladé pachatele, kteří

počátkem ledna zničili zděné sloup-

ky u restaurace Matrix.

V průběhu roku byla oznámena

celá řada krádeží barevných kovů,

především uskladněných el. kabe-

lů. Z této tr. činnosti byla usvědče-

na skupina zlodějů, z části míst-

ních. Celková škoda představuje té-

měř 100 tis. Kč. Odcizené věci však

již skončily různě znehodnocené,

ve výkupnách barevných kovů.

Dne 27. 4. byla hlídka přivolána

k zákroku v obytném bloku na Tyr-

šově ul. Jeden z nájemníků byl ru-

šen podnapilým sousedem. Pacha-

tel ne až tak závažné události rea-

goval fyzickým útokem na policej-

ní hlídku, která jej musela spoutat

a odvést. To vše za hlasitých nadá-

vek a urážek samotného výtržníka

i jeho družky. Muž se bude zodpo-

vídat z tr. činů útok na veřejného

činitele a výtržnictví, žena pak „jen“

z výtržnictví. Oba o několik dnů

později řádili v domě znova, čeká

je další tr. stíhání.

V noci na 16. 5. se neznámý zlo-

děj vloupal do prodejny s elektro-

nikou v N. Městě. Zajímaly ho ze-

jména videokamery. Odnesl zboží

za více jak 140 tis. Kč.

Množí se případy trestné činnosti

páchané pod vlivem alkoholu. Au-

toři těchto deliktů jsou nejdříve pře-

váženi k vystřízlivění na záchytku

a následně je záležitost dokumen-

tována. Bu3 jako tr. činy a končí

u soudu, nebo jako přestupky, kte-

ré řeší pořádková komise.

mjr. Antonín Vašík

Městská policie
Vylepování plakátů, inzerátů

a dalších propagačních materiálů

na veřejně přístupných prostran-

stvích, stavbách a budovách, stro-

mech nebo sloupech mimo plochy

k tomu určené a schválené je zaká-

záno. Tak praví ustanovení vyhláš-

ky č. 9/1998 našeho města. Bohu-

žel ne každý občan města může

s hrdostí tvrdit, že jej zná. Právě

o neznalosti svědčí případ ze dne

3. 5., kdy byli v 22:30 hod. přisti-

žení dva místní mladíci, jak „zdo-

bí“ Vratislavovo nám. plakáty.

S prezentací svých aktivit byli na

samém začátku, takže poučení z úst

strážníků jim přišlo vhod, o to více,

když tentokrát nic nestálo.

Nic proti tomu, když se ženy

chtějí líbit mužům. Není však krása

jako krása, často se zapomíná na

krásu duševní, která je, jak si trouf-

nu tvrdit, pro většinu mužů důleži-

tější. Stejně bohužel nesmýšlela

25letá žena z Brna, která smysly

svého milého chtěla ošálit kosmeti-

kou, kterou se pokoušela dne 15. 5.

v 15 hod. odcizit v prodejně DRO-

XI. Věc byla na místě vyřízena ulo-

žením maximální blokové pokuty.

Soužití v obytných domech bývá

zpravidla takové, jak ohleduplní

k sobě občané jsou. Každá netakt-

nost, netolerantnost či bezohlednost

se velmi často setkává s odezvou

okolí. V některých případech se si-

tuace vyhrotí i díky nějakému tomu

„náprstku“ alkoholu. To však již

většinou jde o porušení zákona a ne

jen o odchylku od běžných pravi-

del slušného chování. Za porušení

zákona byl považován i případ ze

dne 19. 5., kdy se na MP v 23:20

obrátili občané z domu na ul. Hor-

nická č. 977. Z bytu jejich souseda

se ozýval křik a rány do ústředního

topení, pod oknem bytu byly vy-

házeny láhve od alkoholu... Situa-

ce se zklidnila ihned po té, co poli-

cie zazvonila u dveří. Vše bylo uza-

vřeno v ranních hodinách, kdy za

rušení nočního klidu byla viníkovi

uložena bloková pokuta.

Mnozí návštěvníci N. Města se

marně pídí po bazénu, kde by se

mohli po perném dni osvěžit. Ten-

to nedostatek po svém snadno vy-

řešilo celkem 6 nezletilců ze Zá-

kladní školy ve Veselí nad Mora-

vou. Ti si dne 24. 5. ve 20 hodin

bez ostychu vlezli do kašny na Vra-

tislavově nám. Veřejnému pohor-

šení a znečis_ování kašny učinili

přítrž až strážníci společně s přivo-

lanou učitelkou. Gregor Petr

ÿ OKAMŽITÉ ÚVĚRY
na bydlení s roční

úrokovou sazbou 6,9 %
(úvěru 100.000 Kč odpovídá

měsíční splátka 700 Kč)

Bližší informace

tel. 0737 56 39 03

ÿ  BEZÚČELOVÉ  ÚVĚRY
BEZ RUČITELE

POLICIE  INFORMUJE

Počasí v dubnu
První tři dubnové dny byly slu-

nečné, od 4. do 8. klesly noční tep-

loty až na –5oC a až do 10. dubna

bylo chladno. Odpolední teploty

dosahovaly 4 až 5oC. Poslední sníh

letošní zimy napadl 6. a 7. dubna.

Druhá dekáda přinesla drobné sráž-

ky, odpolední teploty dosahovaly

10oC. Poslední letošní ranní mráz

(-2oC) byl zaznamenán 16. dubna.

Teprve poslední dekáda připomí-

nala přicházející jaro. V porovnání

s minulým rokem byl letošní duben

chladnější.                                FV

AUSTRINO
AKTUÁLNĚ

Razítka !!!
Již te0 se můžete připravit na

přečíslování telefonů !!!

Spotřební materiál
k PC tiskárnám:

◗ cartridge originální,

kompatibilní, recyklované

◗ cenově výhodná recyklace

Vámi dodaných prázdných

tiskových hlav a tonerů do

laserových tiskáren

◗ pásky do psacích strojů

a do jehličkových tiskáren

SONY Club ElCom,

Vratislavovo nám.100

Nové Město na Moravě,

tel.:0616/618 755,

Mobil: 0605/96 33 97

e-mail:austrino@unet.cz

web: www.arps.cz/a/

Soutěžte na našem webu!

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
JUDr. Jany Havlíkové

a

REALITNÍ KANCELÁŘ
Olgy Ptáčkové

oznamují, že od 1. 7. 2002

mění svoje pracoviště

nově nás najdete v budově

autobusového nádraží

(1. patro)

v Novém Městě na Moravě
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Ve stručném popisu historie skau-

tingu v Novém Městě nelze opo-

menout také osud skautské chaty

Mercedesky, nebo_ ta je v současné

době stále jistým vykřičníkem do-

by, ve které žijeme. V roce 1930 byl

les Ochoza postihnut katastrofálním

polomem a bylo nutné zpracovat

tisíce kubických metrů dřeva. Na

těchto pracích se podílel i skautský

oddíl, za což dostal dřevo na stav-

bu chaty. Skauti ji postavili na okra-

ji lesa v roce 1931 na pozemku,

který jim v roce 1929 věnoval sta-

vitel Josef Sadílek. Chata dostala

název podle písně Josefa Ježka

„Mercedes“. Na dlouhá léta se stala

skautům druhým domovem, účin-

ně pomáhajícím utvářet jejich osob-

nost. V roce 1938 dřevěná chata

dosloužila a v roce 1939 zahájili

skauti stavbu chaty zděné. Dokon-

čena byla v roce 1940. Obnovová-

ní chaty, která byla po válečném

období zdevastovaná, započal omla-

zený skautský oddíl pod vedením

prof. Jaroslava Puchýře v roce

1945, kdy se prací při žních a růz-

nými dalšími pracovními i kultur-

ními podniky získávaly finance na

její obnovu. O prázdninách v roce

1947 bylo i venkovní zdivo opat-

řeno omítkou a Jiří Šebek mohl na

vnějších stěnách vytvořit výzdobu

technikou sgrafita. Na postranní

stěně obraz s námětem „Indiáns-

ké strážní ohně“ (v současné době

žádající si opravu) a na čelním štítě

skautskou lilii, nyní skrytou pod

omítkou z roku 1986, kdy chatu

musela TJ Sokol pod nátlakem KSČ

předat Pionýru. V roce 1945 se roz-

šířilo skautské středisko také o od-

díl skautek pod vedením MUDr.

Jarmily Havlíkové. Její zástupkyní

byla Marie Kružíková. Po Vítěz-

ném únoru 1948 byl Junák opět

zakázán a chata postupně připadla

více organizacím. V roce 1969-1970

byla využívána skauty ke schůz-

kám a po opětném zrušení organi-

zace se střídají další majitelé. Juná-

ku – Svazu skautů a skautek ČR do-

sud nebyla chata Mercedeska na-

vrácena.

Od roku 1990 je v N. Městě re-

gistrováno junácké středisko Bílý

štít s každoročním počtem od 110

do 140 členů. Skautskou výcho-

vou již prošlo nebo prochází cel-

kem 300 chlapců a děvčat. Z toho-

to počtu téměř 90% dále studuje

nebo dokončilo studia na středních

a vysokých školách. Od roku 1990

naše středisko uskutečnilo celkem

37 letních táborů a 12 zimních tábo-

rů. Také umožnilo na svém tábořiš-

ti v Podolí u Bobrové letní pobyt

v přírodě asi patnácti stům dětí z ji-

ných neskautských organizací.

Jiří Janíček,
vedoucí junáckého střediska

Osmdesát let Junáka v Novém Městě na Moravě – IV.

Jsi zpátky v Kathmandu. Jak
s odstupem hodnotíš úspěch tří-
členné expedice?

Strašně moc. Už v průběhu expe-

dice jsem psal (anebo chtěl psát), že

pokud jsem na Everestu měl štěstí,

na K2 to byla smola, tak tady, jestli

se nám to podaří, to bude strašně

vydřený. Taky jsem říkal, že jestli se

nám to podaří, budu strašně namyš-

lenej. Jsem. A nikdy v Himalájích

jsem se nebál tolik jako tentokrát.

Jak jsme sledovali vaše průběž-
né zpravodajství z výstupu, poča-
sí nebylo nic moc. Podléhali jste
pocitu vzdát výstup?

Hodněkrát jsme byli na konci sil

psychických i fyzických. Nejstraš-

nější počasí co jsem zažil. 40 stup-

ňů a půl hodiny na to mínus 20,

vichřice, mlha. Beznaděj a zoufal-

ství, že chybí málo. Te3 už to můžu

napsat, bál jsem se a bylo to strašný.

Bez kecu.

Vrchol Kangchenjungy je ozna-
čován za posvátný. Cítí horolezec
větší úctu k této hoře?

Asi ano, nechtěl jsem na vrchol

a nešel jsem tam. I tak jsem byl tak

blízko, že jsem bál až do poslední

chvíle, než jsem vylezl z morény

ledovce na pevnou zem. Potom jsme

si s Martinem teprve řekli, už nás

nemá.

Podařilo se ti vystoupit na Mt.
Everest a Kangchenjungu, pomýš-
líš třeba opět i na K2?

Pořád. Já jsem tvrdil vždycky, že

chci na tři nejvyšší hory světa.

Co plánuješ na nejbližší měsíce
po svém návratu? Mohou se tvoji
příznivci těšit na besedy?

Jestli o ně budou stát, tak určitě.

I když si myslím, že je to spíš zále-

žitost zimních večerů. Ale kontakt

na mne pár lidi má, nejsem proti.

Něco jsem nafotil i nafilmoval.

I když tentokrát jsem sám sebou

zklamán.

za rozhovor děkuje Zbyněk Grepl
více na www.radekjaros.cz

Radka Jaroše a jeho rodinu přijme

v nejbližších dnech starosta města.

„Jeho výkon osobně považuji za

hodnotnější než zisk olympijské me-

daile“, dodal Josef Sokolíček.

Radek Jaroš zdolal Kanchenjungu

13. duben nebyl pro dívky z No-

vého Města neš_astný! Zúčastnily

se soutěže v aerobicu, kterou pořá-

dal DDM ve Ž3áře nad Sázavou.

Děvčata soutěžila ve 4 kategori-

ích. Největšího úspěchu dosáhly

závodnice ve 2. kategorii 8 - 10 let.

Ze 40 závodnic postoupily čtyři do

finále, kde obsadily Eliška Kubě-

nová druhé místo, třetí byla Vero-

nika Musilová a čtvrtá Dita Niesne-

rová. V 1. kategorii 6 - 7 let obsadi-

ly ve své první soutěži Klárka Ma-

cháčková 5. místo a Klárka Petrová

6. místo. Ani v tradičně nejpočet-

nější kategorii 11 - 13 let (50 zá-

vodnic) se dívky neztratily a do fi-

nále postoupilo 5 závodnic. Zde na

stupně vítězů nedosáhly, ale 5. mís-

to Míši Jamborové, 6. místo Anič-

ky Kuběnové, 8. místo Anety Be-

nešové, 9. místo Lucky Gerišerové

a 10. místo Radky Krejčové jsou

úspěchem.

Děkuji všem dívkám, i těm, které

se do finále neprobojovaly, za dob-

rý výkon a doufám, že tyto úspě-

chy jim budou povzbuzením do

další sportovní činnosti. Děkuji ro-

dičům za spolupráci. DK

Úspěchy novoměstského aerobicu

Velký úspěch mažoretek
Taneční studio Evy Olejníkové a její mažoretky dosáhly grandiozního

úspěchu 8. 5. v regionální soutěži v Holešově. V kategorii děti získaly

„Pampelišky“ 1. místo a postup na Mistrovství Moravy a Slezska.

Dále v regionální soutěži v mažoretkovém sportu „EMA“, v Šardicích

dne 12. 5., dosáhly novoměstské mažoretky pěkných výsledků: 2. vice-

mistr oblasti a 3. místo – „Poměnky“; Mistr oblasti a 1. místo - „Mažoretky

II“ ; 2. vicemistr oblasti a 3. místo - „Mažoretky I“; Mistr oblasti a 1. místo

- „Carmen“.                   MP

Tenisový oddíl má v letošní se-

zoně v pravidelných soutěžích čty-

ři družstva. Starší žáci hrají KS I. tř.,

dorost KS II., dospělí KS II. a muži

B dr. okresní přebor. Kromě 15 utká-

ní družstev jsme byli a budeme na

našich dvorcích pořadateli okresní-

ho přeboru starších žáků (11. – 12.

5.), krajského turnaje st. žactva (5. –

7. 7.), krajského turnaje mužů (3. –

4. 8.) a turnaje neregistrovaných (21.

9. – 22. 9.). Opět probíhá tenisová

škola pro děti od 5 do 12 let.

Zbývající rozlosovaná domácí

utkání družstev: st. žáci: 15. 6. Tiš-

nov, 7. 9. Brno Komárov; dorost:

8. 9. Blansko; dospělí A: 15. 6.

TENISTÉ V SEZONĚ 2002
Bedřichov, 22. 6. Veterina Brno,

14. 9. Žabovřesky Brno; muži: 16.

6. ŽĎAS Ž3ár B, 15. 9. Bystřice B

Ing. I. Fiala
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Za velmi chladného počasí se ko-

nal 6. dubna v Černovicích nedale-

ko Bystřice nad Pernštějnem první

závod Reinpo Ligy Vysočiny. Zá-

vodu se zúčastnili také běžci z Br-

něnské, Hanácké a Valašské oblas-

ti. Celkem startovalo přes 1200 běž-

ců. Nejúspěšnější závodníci našeho

klubu byli: dorostenka Lenka Hruš-

ková, Václav Černík, Jakub Janí-

ček a Tomáš Bořil.

Další víkend se někteří naši zá-

vodníci zúčastnili Mistroství Mora-

vy, které proběhlo v atraktivním

terénu (opuštěné břidlicové lomy)

v Jakartovicích u Opavy. Nejlep-

ších výsledků dosáhli: Lenka Hruš-

ková 1. v D18, Jiří Hruška 2. v H40

a Tomáš Bořil 4. v H14.

Více informací naleznete na http:

//osn.hyperlink.cz.

Tomáš Bořil

Orientační běžci zahájili sezonu

Atletická sezóna začala naplno

v dubnu tohoto roku a naši mladí

závodníci mají za sebou několik

úspěšných přespolních běhů. Zá-

vodili jsme v Třebíči, České Třebo-

vé, Radosticích u Ivančic, Poličce

a pokaždé jsme byli mezi nejlepší-

mi. Tito mladí atleti sbírali nejen

diplomy a ceny, ale mladší závod-

níci a závodnice hlavně první zku-

šenosti do velkých závodů.

Na stupních vítězů pokaždé stáli:

Jan Ostrejš, Markéta Krejčí, Marek

Ondřejka, Karel Holub, Iva Klí-

mová (ZŠ Sněžné), Markéta Pospí-

šilová, Tereza Fialová, Václav Ku-

charčík.

Velmi dobře si mezi 20 – 30

startujícími závodníky počínají dal-

ší členové sportovních tříd. Umis-

_ují se mezi 4. – 8. místem. Při poč-

tu startujících to jsou velice dobrá

umístění. Jedná se o závodníky Pe-

tra Schmiera, Kamila Krbka, Zbyň-

ka Kalicha, Lenku Hrbkovou (ZŠ

Bobrová), Martinu Solařovou, Da-

vida Němce, Marii Dekařovou,

Žanetu Horkou, Vendulu Košíko-

vou, Janu Karasovou, Josefa Ond-

řejku (gymnázium N. Město), Fili-

pa Ondřejku, Filipa Ondráčka.

Možná jsme na některé zapomněli,

a_ nám to odpustí, příště se polepší-

me. Všem závodníkům děkujeme a

přejeme jim další úspěšné závody.

za trenéry atletiky
Mgr. Vlasta Holubová

NOVOMĚSTSKÁ ATLETIKA MÁ V ŽÁCÍCH
SPORTOVNÍCH TŘÍD VYSOKOU ÚROVEŇ

Finálová skupina krajského pře-

boru starších žáků byla zakončena

v sobotu 6. dubna. Závěrečný pátý

turnaj o 1. až 5. místo v kraji Vyso-

čina se hrál v Třebíči, kde domácí

družstvo potvrdilo svoje neohro-

žené prvenství a jako vítěz postou-

pilo do přeboru ČR. Druzí skonči-

li žáci Přibyslavi a o třetí místo sved-

li tuhý boj novoměstští volejbalis-

té s družstvem Ž3áru.

Naši žáci hned v úvodu turnaje

rozdrtili Havlíčkův Brod 2:0 a pak

stejným poměrem setů vrátili ž3ár-

Jeden set dělil volejbalisty od třetího místa v kraji
ským porážku z předchozího no-

voměstského turnaje. Když nastu-

povali k utkání proti Dukovanům,

bylo jasné, že pokud se jim s tímto

nadmíru silným soupeřem podaří

uhrát alespoň jediný set, posunou

se v konečném umístění na třetí

příčku před Ž3ár. Především ve dru-

hém setu jim velice vyrovnaný boj

tuto naději poskytl, Dukovany však

nakonec nejtěsnějším rozdílem vy-

hrály. Volejbalisté Nového Města

tedy v konečné tabulce obsadili už

s definitivní platností čtvrté místo

v kraji Vysočina. Při jedenácti zú-

častněných družstvech lze čtvrté

místo hodnotit jako úspěch a po

několika letech volejbalového žá-

kovského půstu v našem městě je to

nadějný vstup mezi volejbalové kraj-

ské týmy.

V téměř všech zápasech finálové

skupiny jsme se potýkali s různými

zraněními a nemocemi těch hráčů,

kteří v základní skupině byli opo-

rou družstva. Ačkoliv se tento fakt

bezesporu negativně odrazil ve vý-

sledcích, měl i kladný přínos. Příle-

žitost ke hře dostávali mladší hráči

a získávali tak v turnajích cenné

zkušenosti, které budou moci již

v příštím ročníku dobře zúročit.

Z družstva přechází letos do vyš-

ší věkové kategorie - kadetů tři hrá-

či: Jakub Slezák, Jirka Blahák a To-

máš Vlček. Všichni tři hráči byli

oporou týmu a především náš nej-

lepší smečař Jakub Slezák bude ka-

tegorii žáků citelně chybět. V druž-

stvu však zůstávají další dobří hrá-

či, kteří byli také často oporami

týmu, a to: Martin Rousek, Ros_a

Stríž, Petr Ondráček, Ondra Kadlec

i Milan Dvořák. Také ale ostatní

hráči úspěšně zasahovali do hry

a zaslouží si pochvalu za kvalitní

výkony. Vojta Krakovič, Lukáš Žil-

ka, Vítek Máca, Michal Jinek, Petr

Kadlec a Ondra Ťupa sice ještě ne-

dosahují té správné volejbalové výš-

ky, ale v blízké budoucnosti se už

jistě někteří z nich prosadí svou

bojovností a houževnatostí i mezi

volejbalovými dlouhány.         MN

Obracíme se s prosbou na naše

spoluobčany, kteří tráví volné chvíle

procházkou či jinými činnostmi

v lese.

Především v lese Ochoza můžete

občas narazit na oranžovo-bílé „lam-

pionky“ s plastovými kleštičkami,

které se tváří, jako by byly opuště-

né či zapomenuté. Tímto možná

lákají zvědavce k vypůjčení (nebo

ukradení?). Vězte, že opuštěné ne-

jsou - jsou to tréninkové kontroly

orientačních běžců.

Nikdo nemá rád, je-li mu něco

zcizeno. Ani my ne. Až tedy uvidíte

v lese lampionek a budete mít do-

jem, že je třeba ho z lesa odstranit -

a_ už z důvodu, že se Vám líbí nebo

máte pocit, že taková „věc“ do lesa

prostě nepatří - mějte prosím na

paměti, že jeho odstraněním dětem

zkazíte trénink, trenérovi práci, na-

šemu sportovnímu klubu způsobíte

hmotnou škodu a ... že: KRÁST SE

PROSTĚ NEMÁ!

Jestliže někdo již zmíněný lam-

pionek doma máte, pak asi nevíte,

co s ním. Vra_te nám ho, prosím,

anonymně na vrátnici společnosti

RACOM na Mírové ulici.

za SK Orientační sporty
Lenka Kamenická,

trenérka mládeže

P R O S B A PLAVÁNÍ
Dne 24. 4. proběhlo ve Ž3áře

nad Sázavou okresní kolo plavání.

Žáci naší školy vyhráli všechny ka-

tegorie v závodech družstev.

mladší žákyně: Krejčí Markéta, Hor-

ká Žaneta, Pospíšilová Markéta,

Košíková Vendula

mladší žáci: Ondřejka Marek, Jílek

Jaroslav, Schmier Petr, Ostrejš Jan

starší žákyně: Krakovičová Iva, Fi-

alová Tereza, Karpíšková Hana,

Kršková Barbora

starší žáci: Dočekal Petr, Vambera

Tomáš, Doležal Jan, Černý Rosti-

slav

Úspěchy
sportovců 2. ZŠ

ŠPLH
Dne 23. 4. se setkali žáci I. a II.

ZŠ, aby bojovali o postup do okres-

ního kola ve šplhu. Z osmi prvních

míst získali žáci 1.-5. ročníku naší

školy šest vítězství.

Jsou to tito žáci: Marková M., Ko-

zák Jan, Jiříčková H., Kucharčík M.,

Filip P., Kinc P.

Všem jmenovaným gratulujeme

a přejeme hodně úspěchů v dalších

kolech sportovních soutěží.

2. ZŠ

Sběrna
Sazky, a.s.

Vratislavovo náměstí 405
Nové Město na Moravě

tel. 0616/618 694
nově nabízí:

dobíjení kreditů
Paegas Twist

10% bonus, ceny od 200 Kč

Zařídím bezplatně
pronájem Vaší chaty,

chalupy pro CK Walters
Reisen v Německu.

Jen pěkné.
tel. zázn. 0506/414 401,

0604 317 821


