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Novomìstsko
Z P R A V O D A J  M Ì S T A  N O V É H O  M Ì S T A  N A  M O R A V Ì

È Í S L O  1  �  R O È N Í K  X I I I .  �  10.  L E D N A  2 0 0 3  �  Z D A R M A

Peníze pro Zlatou ly�i ano, ale prùhlednìji
Na 1. øádném zasedání zastupitel-

stva mìsta dne 17. prosince zastupi-
telé dlouze diskutovali o pøíspìvku
400 tis. Kè pro Sportovní klub ly�o-
vání na poøádání Svìtového poháru a
Zlaté ly�e. Minulý roèník ZL skonèil
ztrátou  1 � 1,5 mil. Kè. Mezi zastupi-

teli se objevila celá plejáda názorù na
poøádání Zlaté ly�e a mìstského pøí-
spìvku na ni. Jeden vnímá ZL jako
dìdictví po pøedcích, jiný jako jednu
z mnoha bì�ných  podnikatelských
aktivit. Øadì zastupitelù vadí, �e mìs-
to nemá kontrolu nad úètováním ZL.

V diskuzi se dále ukázalo, �e není sto-
procentnì jisté, zda N. Mìsto je èi
není spolupoøadatelem závodù.
V postupujícím èase a pozdìji i za
pøítomnosti pøedsedy SK ly�ování
Petra Honzla se zastupitelé více
a více pøiklánìli k my�lence, aby
mìsto v pøí�tích letech na závody pøi-
spívalo, ale aby bylo lépe vidìt, na
co se peníze pou�ily. SK by napøí-
klad mohl �ádat  o grant jako ostatní
novomìstské organizace, nebo by
naopak mìsto pøipravilo a zaplatilo
doprovodný kulturní program. Zastu-
pitelé si jsou  vìdomi, �e Zlatá ly�e
je zále�itost evropského formátu  a
mù�e mít obrovský vliv na rozvoj
místní turistiky. Pøíspìvek na poøá-
dání leto�ního 65. roèníku ZL ve vý�i
400 tis. Kè zastupitelé schválili nej-
ni��ím mo�ným poètem hlasù 12.

zaznamenala E. Ja�ková

Losování o parcely
V prosinci r. 2000 zastupitelé

odhlasovali, �e dopravní situace na
Brnìnské ulici bude øe�ena tune-
lem. Majitelùm dotèených pozem-
kù mìsto výmìnou nabídlo staveb-
ní parcely na Holubce. V jednom
pøípadì se podaøilo zále�itost s vý-
mìnou uzavøít, ve dvou se situace
z rùzných dùvodù zkomplikovala.
Mezitím ji� bì�í doba, ve které je
tøeba rodinné domky na Holubce
dokonèit a kolaudovat, aby  mìsto

nemuselo vracet státní pøíspìvek.
Rada mìsta doporuèila a zastupi-
telé vìt�inou hlasù schválili revo-
kovat døívìj�í usnesení a dvì par-
cely na Holubce prodat skuteèným
stavebníkùm. Zájemcù o výstav-
bu bylo je�tì pøed rozhodnutím
evidováno kolem tøiceti, dal�í se
zaèali hlásit bezprostøednì poté.
Zastupitelé schválili, �e o staveb-
ní parcely se bude mezi uchazeèi
losovat. EJ

BYLY USTAVENY NOVÉ KOMISE A VÝBORY

Zápis �ákù do 1. roèníku

Rada mìsta na svém 3. øádném
zasedání 16. prosince a zastupitel-
stvo mìsta na svém 1. øádném za-
sedání 17. prosince schválily nové
komise a výbory:

Komise pro sociálnì právní
ochranu dìtí ve slo�ení: pøedsed-
kynì: Marie Rou�ová, èlenové:
Mgr. Petr �vanda, PhDr. Jarosla-
va Dostálová, Jiøí Hradil, Petr Ji-
nek, MUDr. Eva Mátlová, Ivana
Janù, Mgr. Vlasta Pechová, Mgr.
Markéta �ebková, tajemnice: Rita
Skalníková

Komise pro mezinárodní kon-
takty ve slo�ení: pøedseda: RNDr.
Bøetislav Wurzel, èlenové: Blan-
ka Krupicová, Mgr. Jaroslava Ko-
zárová, Mgr. Marie Nosková,
PhDr. Sylva Tesaøová, Mgr. Jar-
mila Sklenáøová, tajemnice: Mgr.
Jaroslava Michalcová

Komise spoleèenská ve slo�e-
ní: pøedsedkynì: Mgr. Jana Èer-
ná, èlenové: Jana Beyerová, Mgr.
Pavla Dudková, Franti�ek Fajmon,
Hana Janù, Drahomíra Krejèí, Jo-
sef Mach, Marie Ondráèková,
Václav Peòáz, Mgr. Jana Plevová,
Bo�ena Slonková, Jiøí Vali�, Zde-
na �áková, Marta Urbanová, Bo-
�ena Sáblíková, Marcela Krupico-
vá, tajemnice: Jitka Dufková

Opìt nastal èas zápisu dìtí do 1. tøídy. Po zku�enostech z uplynulých
let se �koly dohodly, �e zápis se bude konat 6. 2. od 1500 do 1700 hodin na
obou �kolách souèasnì. �ádáme rodièe, aby si k zápisu pøinesli rodný list
�áka a prùkaz toto�nosti zákonného zástupce, nebo� zápisní lístek se bude
vyplòovat a� pøi zápisu na zvolené �kole. Pokud rodièe uva�ují o odkladu
�kolní docházky dítìte, pøedlo�í u zápisu písemnou �ádost. Pøedpokládá-
me, �e tato forma zápisu pøispìje k rychlej�ímu prùbìhu.

Souèasnì probìhne zápis i na �kolách v Pohledci a Slavkovicích pro
okolní obce.            I. a II. Z� Nové Mìsto na Mor.

Komise pro územní plánová-
ní, urbanismus a architekturu
ve slo�ení: pøedseda: Petr Pej-
chal, èlenové: Pavel Kliment, Ing.
Arch. Vladimír Charvát, Ing. Ja-
romír Èerný, Ing. Lenka Jambo-
rová, Ak. mal. Jiøí �touraè, PhDr.
�ofie Øádková, Ing. Franti�ek
Brychta, Vladimír Peòáz, Ing.
Radan Kamenický, Ing. Arch.
Petra Pleskaèová, Ing. Vladimír
Zelený, Miroslav �ikula, tajem-
ník: Ing. Arch. Josef Cacek

Komise pro mláde� a tìlový-
chovu ve slo�ení: pøedseda: Jo-
sef Sokolíèek, èlenové: Mgr. Otto
Ondráèek, Mgr. Eva Nepustilová,
Ing. Miroslav Sláma, Ing. Kvido
Paleèek, Mgr. Jiøí Madìra, Jiøí
Janíèek, Ivana Buchtová, Helena
Stojarová, Lubomír �ula, Mgr.
Vlasta Holubová, Ing. Franti�ek
La�tovièka ml., Petr Hubáèek,
Antonín Sláma, tajemnice:  PhDr.
�ofie Øádková

Komise pro øe�ení bytových
potøeb mìsta: pøedseda: Petr
Pejchal, èlenové: Josef Brùna,
Marie Scheibová, Ing. Josef Poul,
MUDr. Pavel Pávek, Mgr. Pavel
Hnízdil, Josef Luèka, Marie Ha-
daèová, tajemnice: Jana Petrilá-
ková

Finanèní výbor ve slo�ení:
pøedsedkynì: Mgr. Marie Nos-
ková, èlenové: Ing. Franti�ek
Havlíèek, Ing. Jaroslava Dvoøá-
ková, Ing. Iva Dvoøáková,
JUDr. Zdenìk Chudoba, Mgr.
Jiøí Kuèera, Ing. Marie Mlyná-
øová

Kontrolní výbor ve slo�e-
ní: pøedseda: Martin Grepl, èle-
nové: RNDr. Karel Koten, Pa-
vel Koutenský, Zdenìk Pelzer,
Ludìk Seèanský, Mgr. Pavel
Dvoøák, Ing. Jiøí �paèek

Osadní výbor Pohledec  ve
slo�ení: pøedseda: Milo� Hem-
za, èlenové: Ing. Václav Bradáè,
Ing. Jiøí Du�ek, Mgr. Eva Hav-
líková, Drahomíra Krejèí, Vác-
lav Skoupil, Vìra �arounová

Èíslo faxu na Mìstský úøad
v Novém Mìstì
V minulém èísle Novomìstska

vy�la  informace o zmìnách na MÚ
od 1. ledna 2003. V tabulce s telefon-
ními èísly bylo chybnì uvedeno èíslo
faxu. Správné èíslo je 566 617 905.

Ordinaèní doba lékaøské
slu�by  první pomoci
Ve stejném èísle Novomìstska

byly uvedeny ordinaèní hodiny LSPP,
které budou platit od  1. ledna. Do�lo
ke zmìnì ordinaèní doby u LSPP pro
dospìlé. Pro správnost je�tì jednou
uvádíme souèasné platné  ordinaèní
hodiny LSPP:

LSPP pro dìti a dorost
po-èt      17  - 22
pá      15  - 22
so, ne, svátky     8  - 18

LSPP pro dospìlé
po - èt       17 - 22
pá       13 - 22
so, ne, svátky     9 - 22

OPRAVY
¡

¡

¡ ¡ ¡

Obèany údajnì pøekvapilo, �e
v pøízemí mateøské �koly na �ïárské
ulici se objevila prodejna rybáøských
potøeb. Nebylo mo�no vyu�ít volné
místnosti jinak? Na  dotaz v Hovorech
s obèany odpovìdìli starosta mìsta
a PhDr. Øádková. Prostory nabízelo
mìsto jako dispozici s majetkem mìs-
ta po nìkolik mìsícù k pronájmu. Zá-
roveò byly doporuèovány a nabízeny
k vyu�ití více organizacím, které pra-
cují s dìtmi a mláde�í. Ov�em pøestav-
ba toalet a dal�ího zázemí pro �kolní
dìti a mláde� by byla neúmìrnì dra-
há. Majitel prodejny s rybáøskými po-
tøebami byl jediným zájemcem  ochot-
ným  akceptovat stanovené nájemní
podmínky. Po urèité dobì bude pro-
nájem vyhodnocen.   EJ

V bývalé tøídì mateøské �koly
se prodávají rybáøské potøeby
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Zmizela jedna z okras centra mìsta
Dne 20. prosince dopoledne za-

èaly padat první vìtve urostlého
buku stojícího pøed evangelickým
kostelem. �e se bude muset skácet,
se zaèalo tu�it u� pìkných pár mì-
sícù pøedtím. Údajnì si kterýsi sva-
tebèan, povoláním lesník, pov�iml
mohutné houby, která prorùstala z
koøenù stromu a� do trávy, a vyslo-
vil první varování. Poté následova-
ly odborné analýzy. Potvrdily, �e
buk je nemocný a hrozí jeho vyvrá-
cení.

Zdravotním stavem buku se za-
býval i novomìstský rodák Doc.
Ing. Ladislav Slonek, CSc. Z jeho
dopisu vybíráme:

Zdravotní stav buku je vzhledem
k jeho vìku a chorobì vá�ný, proto
musí být v co nejkrat�í dobì nyní s
nástupem vegetaèního klidu smý-
cen.

Buk a hlavnì jeho koøenový sys-
tém je napaden houbou M eripilus
giganteus P.Karst, synonymum Bo-
letus giganteus nebo Grifola gigan-
tea, èesky trsnatec obrovský nebo
trsovec obrovský.

Houba je urèena  v laboratoøi fy-

topatologie na Lesnické a døevaøské
fakultì MZLU v Brnì. Záchrana
buku je nemo�ná. Je napaden koøe-
nový systém, houba prostupuje i do
døeva, kde pùsobí bílou hnilobu.

Dùm dìtí a mláde�e

12. 1. 13 � 18 hod.
Nedìle s Internetem
10 Kè/hod. pøipojení
18. 1., 10 hod.
Nová výtvarná technika � Patch-
work bez jehly
Vyrobíte si originální obrázek na
stìnu. Tajemství techniky je jedno-
duché, spoèívá pouze ve vtlaèení
kouskù látek do polystyrenu a ná-
sledného barvení. S sebou pøezùv-
ky a zbytky barevných látek. Úèast-
nický poplatek  20 Kè.
25. 1., 10 hod.
II. roèník turnaje v Pressing fot-
bale
Druhý roèník turnaje pro zájemce bez
rozdílu vìku a pohlaví. S sebou pøe-
zùvky, úèastnický poplatek 15 Kè.
do 31. 1.
Vyhlá�ení soutì�e MISS a MIS-
SÁK Klubíèko 2002
Èas utíká jako voda. Pøichází èas, kdy
loòská MISS Klubíèko Kateøina Ne-
èasová a její protìj�ek MISSÁK Klu-
bíèko David Landori symbolicky pøe-
dají klubíèkovské nej... svým násle-
dovníkùm. Pøihlá�ky do nového roè-
níku jsou k dispozici v DDM Klu-
bíèko do 31.1. Soutì� probìhne v
rámci Valentýnské dìtské diskotéky.
V porotì usednou èlenové skupiny
LUNETIC. Soutì�it se bude v tìchto
disciplinách: spoleèné (monolog na
vylosované téma, volná disciplina,
pøedstavení nejlep�ího kamaráda ze
zvíøecí èi lidské øí�e), holèièí disci-
plina - pøíprava oblo�eného talíøe, klu-
èièí disciplina - házení �ipkami.

nabízí
obrazovou encyklopedii �ivoèi-

chù v�ech kontinentù
ZVÍØE

-vyèerpávající informace o více ne�
2300 �ivoèi�ných druzích
-podrobné úvody do 123 øádù
a èeledí
-pøehledný, pøístupný a podnìtný
zdroj pouèení pro milovníky pøí-
rody ka�dého vìku a úrovnì zku-
�eností

Malé radosti pro v�ední den �
Hana a Michaela Kr�kovy,
støíbrný �perk  a malba na hed-
vábí prodlou�eno do 19. ledna
� to je mimoøádnì do nedìle. (V
nedìli je Horácké muzeum  ob-
vykle uzavøeno.)

 

Statická pevnost celého stromu je
ohro�ena. Je pravdìpodobné, �e
choroba zasáhla i systém vìtví �
hrozí pád vìtví a nebezpeèí úrazu.

EJ

Úmrtí
16. 12. Andìla Slezáková (1937)
17. 12. Marie Kosková     (1935)
27. 12. Marie Zpìváková (1914)
27. 12. Bohuslav �vanda  (1926)

 

Jubilanti
   3. 1. Ane�ka Messenská 75 let
  5. 1. Antonie Drdlová 80 let
  8. 1. Miloslav Prosecký 80 let
  9. 1. Václav Pejchal 89 let
11. 1. Marta Popelková 75 let
14. 1. Helena Pospí�ilová 88 let
14. 1. Bla�ena �edá 86 let
15. 1. Anna Hájková 89 let
18. 1. Jindøi�ka Hubáèková 89 let
21. 1. Otilie Kutilová 89 let
22. 1. Milada Vlèková 80 let
26. 1. Marie Nìmcová 80 let
28. 1. Pavla Stará 75 let
29. 1. Marie Smejkalová 87 let
31. 1. Jindøich Sobotka 80 let
V�em jubilantùm blahopøejeme!

 Nové Mìsto na Moravì, U Pohledce 1347
(300 m za nádra�ím smìr Jimramov)  tel.: 566 654 321

www.sporten.cz

SQUASH pro studenty od 90 Kè/hod.
Pùjèujeme rakety a míèky.

POSILOVNA  od 25 Kè/hod.

SAUNA  65 Kè/90 min. za osobu

MASÁ�  záda, �íje, ramena za 85 Kè aj.

Mo�nost zakoupení cenovì výhodných permanentních vstupenek.

Udìlejte nìco
    pro své tìlo !

 

10. pá v 19.30 h., 11. so v 19.30 h.
Èervený drak (124´)
Kriminální psychothriller dovr�uje
trilogii snímkù s postavou Hanni-
bala Lectera. Premiéra, doporuèe-
ná pøístupnost od 18 let        60 Kè
14. út v 19.30 h., 15. st v 18 h.
Sexy ptáci (90´)
Komedie o postpubertálním køepèe-
ní. Premiéra, pøíst. od 12 let 53 Kè
15. st v 9.30 h.
Krtek ve snu (66´)
pásmo pohádek             15 Kè
17. pá v 19.30 h.
Resident evil (101´)
Verze známé poèítaèové hry. Pre-
miéra, pøíst. od 15 let            50 Kè
18. so v 19.30 h.
8 �en (103´)
Detektivka a muzikál najednou.
Premiéra, pøíst. od 12 let         50 Kè
21. út v 19.30 h., 22. st v 19.30 h.
Insomnie (118´)
Kriminální thriller s brilantnì po-
staveným dramatickým pøíbìhem.
Premiéra, pøíst. od 15 let          50 Kè

Horácká galerie
Josef Reischig: Skrytá krása -
makrofotografie mikrosvìta
otevøeno do 2. bøezna
Jitka Pie��anská: Mýma oèima
otevøeno do 30. bøezna

Kino Knihkupectví
Trojan

Horácké muzeum

pá l7. 1., 20. hod.
Old disco ples
uvádí DJ Jan Va�èák, v prùbìhu
veèera vystoupí skupina aerobi-
cu pod vedením Dagmar Kadle-
cové, pøedprodej vstupenek v IC,
vstupné 70 Kè

Kulturní dùm

Známky na popelnice
se budou prodávat poèátkem února
v budovì MÚ na Drobného ul.
301. Termín prodeje zveøejníme v
pøí�tím èísle Novomìstska.
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Havárie topení v penzionu na Rokytnì
S budovou bývalé �koly na

Rokytnì má N. Mìsto dost pro-
blémù. Nestaèí, �e se jedná o ob-
jekt  dosud nezkoulaudovaný. V
polovinì prosince, kdy� uhodily
silné mrazy, dopustil souèasný
pronajimatel budovy a provozova-

tel Studentpenzionu, �e zamrzlo a
popraskalo topení. �koda se dala
v prvních chvílích �patnì odhad-
nout, hrozilo, �e dosáhne a� 50 tis.
Kè. Proto�e pronajimatel mìl na-
smlouvány vánoèní pobyty, sna-
�il se urychlenì o opravu. Po�á-
dal i mìsto, ale to muselo odmít-
nout, proto�e v dobì stìhování
úøadu ze �ïáru n. S. byli v�ichni
vhodní pracovníci plnì vytí�eni.
Zastupitele problém zaujal a uvì-
domili si, �e je vhodné se zamys-
let nad budoucností tohoto mìst-
ského majetku a eventuálnì uva-
�ovat o jeho prodeji. V objektu je
rovnì� umístìn depozitáø Horác-
kého muzea, havárie topení v�ak
sbírkám neublí�ila. EJ

První a poslední dny mìsíce bylo
nad nulou, 30. 12. dokonce +8o C.
Ostatní dny byly mrazivé, 20. 12.
-15oC. Jasné a sluneèné  zimní dny
byly od 8. do 12. 12. Sníh napadl
15. a 20. 12.  � asi 20 cm. Vìt�i-
nou bylo mlhavo a zamraèeno, od
20. do 26. 12. rostla námraza, pøe-
ru�il ji dé��  29. 12. FV

Poèasí v prosinci

ZPRÁVY  Z  RADNICE
Z dal�ího jednání 1. øádného
zasedání ZM dne 17. prosince:
r V úvodu zasedání sdìlil zastu-
pitel Klapaè, �e zasedání ZM ne-
bylo svoláno dle jednacího øádu,
a proto je neplatné. Ostatní zastu-
pitelé spolu s tajemníkem MÚ se
shodli, �e jednací øád byl dodr-
�en. Zastupitelé v�ak uvítají, bu-
dou-li dostávat materiály nutné k
prostudování s vìt�ím pøedstihem
ne� nyní.
r Zastupitelé schválili pøíspìvek
50 tis. Kè pro organizaci Orel.
Pøi loòské opravì støechy místní-
ho kina se zjistilo, �e rozsah oprav
musí být vìt�í.
r Zastupitelé schválili prodej èp.
13 na Vratislavovì námìstí  Ji-
øímu Brady za cenu 305 tis. Kè.
Za stejnou cenu mìsto nemovitost
koupilo.
r Zastupitelé schválili nákup po-
zemku v blízkosti kamenolomu.
Pozemek bude slou�it jako
ochranné pásmo po roz�íøení tì�-
by v kamenolomu.
r Na Bro�kovì kopci nevede k
nìkolika rodinným domùm kva-
litní silnice. Zastupitele ji� v loò-
ském roce odmítli øe�it mìstem
nezavinìnou situaci výstavbou
komunikace. Na tomto zasedání
znovu potvrdili rozhodnutí øe�it
celou lokalitu standardním zpùso-
bem, tj. dokonèit výkup pozem-
kù, komplexnì zajistit výstavbu
sítí pro novou výstavbu, koordi-
novat stavby cizích investorù a
následnì vybudovat komunikaci a
chodníky v celém rozsahu. Zastu-
pitelé ulo�ili radì mìsta pøedlo�it
do èervna 2003  návrh øe�ení zá-
le�itosti.

r Zastupitelé vzali na vìdomí do-
pis námìstka Ministerstva vnitra
ÈR o stanovení hranic krajù.
Vzhledem k tomu, �e se Bystøice
n. P. hlásí ke kraji Vysoèina, po-
va�ují jakékoliv jednání ve vìci
pøíslu�nosti ke kraji Vysoèina za
nadbyteèné, nebo� by se region
Novomìstska stal ostrovem upro-
støed kraje Vysoèina.
r Zastupitelé schválili smlouvu
se Státním fondem �ivotního pro-
støedí o poskytnutí podpory na
plynofikaci Hlinného.
r Na 1. mimoøádném zasedání
ZM dne 30. prosince byl hlavním
bodem jednání rozpoèet mìsta na
rok 2003. Zastupitelé rozpoèet
schválili. V obsáhlé rozpravì pøi-
ná�eli podnìtné návrhy týkajících
se financování a rozvoje mìsta.
Napø. do poloviny leto�ního roku
si pøejí provìøit v�echny nájemní
smlouvy na nebytové prostory v
mìstských nemovitostech a zjis-
tit, zda se nìkteré nájmy nepohy-
bují pod obvyklou vý�í. Podrob-
né informace o rozpoètu mìsta na
rok 2003 pøineseme pozdìji.

   zaznamenala Eva Ja�ková

Novoroèní  miminka
 

 

V Okresní nemocnici v Novém
Mìstì na Moravì se 1. ledna naro-
dily dvì holèièky. Monika Ouleh-
lová ze �ïáru nad Sázavou pøi�la
na svìt kolem pùl deváté ráno (sní-
mek nahoøe), zhruba po dvou ho-
dinách poprvé zaplakala Jana Sva-
toòová z Nového Mìsta � Rokytna
(snímek dole). Malou Moniku a její
maminku pøi�la jako prvního ob-
èánka celého okresu �ïár n.S.
pozdravit delegace OP V�eobecné
zdravotní poji��ovny. Øeditelka
Mgr. Marie Nosková a dal�í pracov-
níci pøinesli spoustu praktických
dárkù, od vaku pro miminka a� po
dìtskou kosmetiku a plenky.

Pøivítání na svìt a pøání, aby
vyrùstala ve zdraví a v láskyplné
péèi rodiny, si zaslou�í v�echna
miminka.  Loni se jich v novomìst-
ské nemocnici narodily právì dvì
stovky. Lékaøi gynekologického

oddìlení koncem roku s velkou zvì-
davostí sledovali, zda poèet poro-
dù v roce 2002 dvou stovek oprav-
du dosáhne.  Rok 2001 tak byl pøe-
konán o ètyøicet porodù. EJ

arps.cz

arps@arps.cz

Internetová pøipojení, sí�ová øe�ení, hardware, software,
608 518 974
Tvorba  Internetových prezentací, správa www projektù,
604 516 307

Masarykova 176,  Nové Mìsto na Moravì,  za kinem

566 616 686
732 631 433

www.arps.cz

Obèanské sdru�ení

HOSPICOVÉ

HNUTÍ

VYSOÈINA

dìkuje v�em jednotlivcùm a firmám,
kteøí podpoøili èinnost sdru�ení v

roce 2002 finanèními dary.
Jmenovitì to jsou:

Martin Melín * Zdeòka Marková *
Hana Bártová * Kateøina a Vratislav
Novákovi * Alena a Jan Teplých *

Olga Petøíková * Libu�e Havlíèková
* Ludmila Lorencová * Josef Kr�ka
* Marie Scheibová * Jana Bártová *

Ludmila Milfaitová

ENPEKA, spol s r.o. * MEDIN, a.s.
* MOD elektronik * ENVIGEST

s.r.o. * ARGO Int.Sped s.r.o.

Nadace Roberta Bosche *
Velvyslanectví Nizozemského
království * Fond Vysoèiny *

Nadace Dagmar a Václava
Havlových VIZE 97 * mìsto Nové

Mìsto na Moravì

HOSPICOVÉ HNUTÍ �
VYSOÈINA dìkuje rovnì� v�em
anonymním dárcùm, dárcùm, kteøí
si nepøáli být jmenováni, i v�em,

kdo podporují sdru�ení jinak,
materiálnì i lidsky.

 

Podnikatelský ples
pátek 31. ledna od 19.30 hod.

MKD Nové Mìsto
hraje skupina MARATON
vstupné 70 Kè, pøedprodej

vstupenek v IC
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Fotbal: Pøíprava novomìstských �ákù
Bystøiètí fotbalisté uspoøádali

pro �áky okresních klubù halový
turnaj. Turnaje se zúèastnil také tým
SFK VRCHOVINA. �áci klubu si
vedou velmi dobøe v krajském pøe-
boru Vysoèiny, kde jim svítá nadìje
na celkové prvenství. V tom pøípa-
dì by se sen o prvoligové soutì�i
v N. Mìstì stal skuteèností.  Proto
jsme chtìli vìdìt, co mù�eme oèe-
kávat od tìch, kteøí kategorii star-
�ích �ákù obsadí pøí�tí rok. Zda se
doká�ou prosadit ve vìt�í konkuren-
ci, mohli ukázat na turnaji v Bystøi-
ci v zápasech s chlapci o 1-2 roky
star�ími.

Závìreèné èásti turnaje se zú-
èastnily týmy Bystøice, V. Bíte�e
s �áky narozenými 1988-1989 a Vr-
chovina s �áky narozenými 1989-
1990.  Turnaj se uskuteènil v nové
pìkné hale v Bystøici n. P. K vidìní
byly vyrovnané zápasy. Turnaj byl
plný zvratù. Zpoèátku byly novo-
mìstské nadìje na prvenství reálné,
ale prohra ve druhém zápase s Bys-

tøicí 2:0 (první zápas 1:1) nás
posunula v závìru turnaje
k utkání o 2. místo s V. Bíte�í.
V tomto zápase jsme podali
velmi dobrý výkon a bojovnost
nám pøinesla vítìzství 2:0 bran-
kami Ptaczka a K. Skalníka.

Druhé místo o 1 bod za Bystøicí bylo
pro tým nejvìt�í odmìnou, ale i vý-
zvou k dal�í pilné pøípravì. Závì-
rem chceme pochválit nejmlad�ího
hráèe a oporu Vrchoviny Petra Foll-
prechta, který získal cenu pro nej-
lep�ího hráèe turnaje. 

             (las)

Sen o postupu do finále se volejbalistùm rozplynul
Týden po výborném výkonu

v posledním turnaji základní skupi-
ny krajského pøeboru pøi�la pro na�e
mladé volejbalisty � kadety stude-

ná sprcha. V nedìli 15. 12. se
v Tøebíèi konala bará� o postup do
finálové skupiny krajského pøebo-
ru za úèasti nejlep�ích ètyø dru�stev
ze základních skupin. Na�im kade-
tùm se tentokrát vùbec nedaøilo
a v�echna tøi utkání prohráli. Tím
se odsoudili k tomu, �e v krajském
pøeboru budou hrát jen o ètvrté a�
�esté místo. Jejich soupeøi budou ka-
deti �ïáru a Moravských Budìjo-
vic. O první tøi místa budou pak
bojovat jejich pøemo�itelé z bará�e,
a to dru�stva Dukovan, Pøibyslavi

a  Polné. Právì v utkání s kadety
z Polné si na�i hráèi a� moc vìøili,
�e na jejich úkor se jistì dostanou
do finále, ale po vyrovnaném prù-
bìhu utkání se nakonec pøiklonilo
�tìstí na stranu soupeøe, kdy� v  roz-
hodujícím tøetím setu zvítìzili tìs-
nì 15:13. Svìtlým bodem bará�e
v�ak pro na�e hráèe bylo, �e v�ich-
ni tøi kadeti na�eho týmu, Tomá�
Vlèek, Jirka Blahák a Jakub Slezák,
byli vybráni to krajského výbìru
a zúèastní se s ním nìkolika celo-
státních turnajù.                       MN

Dne 25. ledna se v novomìst-
ském kulturním domì koná ji�
osmý roèník Mariá�ového tur-
naje ve ètyøech. Zaèátek turnaje
je  v 9 hodin,  prezentace od
7 hodin. Kontakt: Zdenìk Pel-
zer, Mr�tíkova 957, N. Mìsto,
tel. 566 646 592, 603 351 337

Tiskneme doma!
Nelze pøedpokládat, �e by

ètenáøe obecnì pøíli� zajímalo,
ve které tiskárnì a ve kterém
mìstì se tiskne to, co právì dr�í
v rukou a ètou. Ale dnes se slu-
�í pøipomenout, �e Novomìst-
sko se od bøezna 1992 a� do
konce minulého roku tisklo
v Blansku. S blanenskou tiskár-
nou Reprocentrum jsme se
v dobrém roze�li, proto�e nová
technika v Horácké tiskárnì
dovoluje, abychom tiskli Novo-
mìstsko doma.

Je pravdìpodobné, �e zmì-
na tiskárny vyvolá dal�í drobné
zmìny  v redakèní práci a v dis-
tribuci. Dopisovatele a inzeren-
ty �ádáme v prvních týdnech
o shovívavost a doporuèujeme,
aby je�tì nìjaký èas doruèovali
materiály do redakce s pøedsti-
hem.

si dovoluje oznámit, �e od
1. 1. 2003 zahajuje èinnost
soukromého praktického léka-
øe  pro dospìlé pøevzetím pra-
xe MUDr. Romana Kaliny
v budovì polikliniky
v Novém Mìstì na Moravì
Vratislavovo nám. 12

POZOR!
Dochází ke zmìnì
ordinaèních hodin

po  7 � 17
út  7 � 11
st  7 � 11
èt  7 � 11
pá  7 � 11

telefon 566 656 907

MUDr. Dagmar
Barto�íková

Stomatologická pohotovostní slu�ba
O�etøení je poskytováno v dobì 8 � 12 hod.
11. 1. MUDr. Miloslav Michal, poliklinika ZR, MUDr. Bo�ena
Pavelková, zdr. stø. Nedvìdice, MUDr. Stanislav Voborný, zdr. stø.
Osová Bitý�ka
12. 1. MUDr. Jana Michalová, poliklinika ZR, MUDr. Marie Chromá,
zdr. stø. Køi�anov
18. 1. MUDr. Olga Semerádová, 5. Z� ZR, MUDr. Ivo Chytrý, zdr. stø.
Svratka, MUDr. Ale� Janou�ek, zdr. stø. Mìøín
19. 1. MUDr. Jaroslava Dudová, 2. Z� NM, MUDr. Zdeòka
Ouøedníèková, Masarykovo nám. 6 V. Bíte�

Nabízíme krmné smìsi, mine-
rální látky a mléèné náhra�ky
pro v�echny druhy zvíøat.

Pøi nákupu
nad 50 kg   mno�stevní sleva
po � so 8 � 20
ne 8 � 13

( 566 618 916

MALBY, NÁTÌRY, TAPETY
Fi�ar Milo�

566 616 624, 605 572 545

Hledám pronájem bytu 1+1 nebo
vìt�ího v NM. Co nejdøíve.
tel. 728 970 617

Inzerce

NOVOMÌSTSKO � vydává mìsto Nové Mìsto na Moravì. Redaktorka: PhDr. Eva
Ja�ková, redakce a administrace: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Mìsto na
Moravì, telefon 566 652 019, e-mail: zpravodaj@nmnm.cz http://noviny.nmnm.cz.
Tiskne Horácká tiskárna Nové Mìsto na Moravì. Registraèní znaèka OÚ 3714-1491.
Nevy�ádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Názory autorù pøíspìvkù nejsou v�dy
toto�né s názory redakce.

Oznámení o disponování s majetkem
Mìsto Nové Mìsto na Moravì oznamuje obèanùm v souladu

s ustanovením zákona è.128/2000., o obcích ve znìní pozdìj�ích pøed-
pisù svùj zámìr pøi disponování s nemovitým majetkem mìsta � obce,
a to v tomto  rozsahu a za tìchto podmínek:
1. Specifikace majetku:

Mìsto Nové Mìsto na Moravì nabízí k odprodeji dvì stavební par-
cely v lokalitì �Holubka� - p.è.3436/15 (861 m2), p.è.3431/62 (765
m2) v k.ú. Nové Mìsto na Moravì.
2. Podmínky pro dispozici s majetkem:

Pøedmìtné pozemky jsou nabízeny za kupní cenu 500,-Kè/m2,
s podmínkou kolaudace do 3,5 let a pøedkupním právem pro mìsto do
doby kolaudace.
Uchazeèi o pøedmìtné parcely mohou své �ádosti (s oznaèením èísla
parcely) zasílat na Mìstský úøad v Novém Mìstì na Moravì, Drob-
ného 303, a to v termínu nejpozdìji do 31. 1. 2003.

Bli��í informace o dispozici se shora uvedeným majetkem získáte
na Mìstském úøadì v Novém Mìstì na Moravì, tel. 566652018.

Rada mìsta doporuèila zastupitelstvu mìsta schválit výbìr uchaze-
èù pøedmìtných parcel losem.

VLASTIMIL LUKE�
prodejna krmných smìsí

Petrovice


