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ZPRÁVY Z RADNICE

Z jednání 50. øádné schùze rady
mìsta ze dne 7. února:
r Rada mìsta ustanovila zpracovatele lesnického auditu pro
zjitìní stavu novomìstských
lesù a odborné úrovnì hospodaøení nájemce tìchto lesù, spoleènosti
Lesy a zeleò, s.r.o. Stane se jím
odborník z Mendelovy zemìdìlské a lesnické univerzity v Brnì,
pedagog Lesnické a døevaøské fakulty, zamìstnanec Ústavu lesnické a døevaøské ekonomiky a politiky Ing. Václav Kupèák, CSc. Pùsobí i jako soudní znalec v oboru
ekonomika a oceòování lesù, jmenovaný rozhodnutím Krajského
soudu v Ostravì a souèasnì je
i auditorem podle zák. 254/2000
Sb., o auditorech. Ing. Kupèák CSc.
zapoène svoji práci prostudováním
a kanceláøským zpracováním
vech písemných podkladù a podle povìtrnostních podmínek bude
následovat i terénní etøení v lesních porostech. Oèekává se, e
výsledek auditu by mìl být znám
do 2 a 3 mìsícù.
r Rada mìsta vzala na vìdomí obsanou písemnou zprávu hospodáøe mìstských lesù Ing. Martince o
hospodaøení v lesích v roce 2004.

r Pøekvapivì mnoho obèanù,

kteøí se dopustili závanìjího dopravního pøestupku a mají zaplatit pokutu ve výi 10  15 tis. Kè,
se obrací na radu mìsta s ádostí
o povolení splátkového reimu.
Dosud tolerantní rada mìsta zvauje, e podmínky splátkového
reimu zpøísní.
r V otázce výstavby nového
sportovitì s otevøeným bazénem, krytým bazénem a víceúèelovou halou rada mìsta dále
jedná. Mimo jiné vzala na vìdomí
písemné vyjádøení místních organizací Svazu dùchodcù ÈR a Svazu tìlesnì postiených. Obì organizace zdùvodòují, proè by mìsto
mìlo v první øadì pomýlet na
krytý bazén. Rada mìsta rovnì
uvauje o moném lepím vyuití
pøírodního koupalitì v Ochoze.
V souèasné dobì dává rada mìsta
pokyn k zahájení jednání o výkupu pozemkù ve dvou lokalitách.
Pøed pøípadnou výstavbou víceúèelového areálu je tøeba ekonomicky zhodnotit pøedpokládanou návtìvnost a jednat o optimální velikosti.
dle informací P. Pejchala

Obrovská snìhová koèka pøed Horáckou galerií jednak dokládá,
kolik snìhu v N. Mìstì napadlo v prvních únorových dnech, jednak
velmi vtipnì zve na souèasnou koèièí výstavu.

KRÁTCE
r Jednání s èínským investorem

o prodeji èásti podnikatelské zóny
u Pohledce pokraèují. Zájemci navtívili N. Mìsto 3. února. Prodej pozemkù by mìl být dokonèen do konce letoního roku.
r V minulých dnech se rovnì
uskuteènilo ètvrté a zøejmì poslední
jednání o kruhovém objezdu. Na
stavbì v hodnotì a 21 mil. Kè se
bude N. Mìsto podílet èástkou 5 mil.

Masopustní veselí v Petrovicích

Sportovci a hasièi z Petrovic ili
na pøelomu ledna a února lidovými
tradicemi. Dlouho oèekávané veselici 4. února pøedcházel týden dopøedu zvací prùvod dvanácti masek
s harmonikáøem panem Dolníèkem.

Smích, zima, zpìv, dobroty veho
druhu a veèer s lidovou písnièkou
naladily vechny zúèastnìné.
A pøiel pátek 4. února. Zkuení
kulináøi pøipravili dostatek uzeného vepøového k polaskání chutí

úèastníkù veselice. Nervozita, aby
ve dobøe dopadlo, byla znát na
poøadatelích i tajemných nositelích masek.
Ve zaèala omladina pøi svém odpoledním karnevalu. Více jak edesát dìtských masek soutìilo
o sladkosti a sálem znìly hity Jásalky v podání témìø stovky dìtských Stars.
Veèerní veselice s øadou masek
dokázala, co ve se dá najít v naich skøíních a co ve dokáe nainec vytvoøit. Poèet kostýmù pro
masopust roste a obnovená tradice snad v Petrovicích nezanikne.
Nakonec nutno podotknout,
e kalorie nabyté pøi veselí mohl
kadý z úèastníkù odloit pøi závodech Petrovická Zlatá lye. Závody probìhly o víkendu, který po
masopustu následoval.
(has)

Kè. Je tøeba podìkovat vem majitelùm dotèených pozemkù, e jednání o prodeji nekomplikovali a bude
tedy mono postoupit o dalí krok k územnímu øízení.
r K územnímu øízení je pøipravena
i rekonstrukce Kazmírova rybníka.
Pokud se nevyskytnou ádné komplikace, úpravy by mohly zapoèít
ji na konci letoního roku, reálnìjí
je vak poèítat i s rokem 2006.
r Nadìjné jsou informace z ministerstva kolství a tìlovýchovy ve vìci
renkonstrukce atletického stadionu.
S ádostí TJ N. Mìsto o opravu
v celkové èástce 7 mil. Kè muselo
souhlasit i mìsto N. Mìsto a zavázat se, e 1. mil. Kè bude uhrazen
z mìstských prostøedkù. Ministerstvo v loòském roce vyhovìlo necelým 200 ádostí ze 470. Kraj
Vysoèina doporuèuje opravu novomìstského stadionu jako tøetí
nejdùleitìjí akci kraje.
r Obdobná ádost o státní pøíspìvek by mohla být jednou z cest jak
vyøeit zimní dopravní problémy
v okolí Medinu a.s. a parkování lyaøù. Mìsto vítá rekreanty lyaøe
a vnímá nesnáze s parkováním, nejdøíve by vak mìlo vyøeit parkování v mìstských ulicích. Pøesto by
zøejmì iniciativní krok sportovních
organizací a podnikatelù nael mezi
radními i zastupiteli podporu.
dle informací P. Pejchala
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Úmrtí
31. 1. Aloisie Novotná
4. 2. Josef vanda
11. 2. Josef Pulkrábek

Horácké muzeum
(1920)
(1934)
(1913)

Podìkování
Touto cestou chceme podìkovat
vem sousedùm a známým, kteøí
se pøili rozlouèit s naí drahou maminkou Aloisí Novotnou na její poslední cestì. Dìkujeme p. dìkanovi P. Janu Daòkovi za jeho slova útìchy a v neposlední øadì vem
ostatním, kteøí zajiovali sluby
spojené s pohøbem.
Ná velký dík patøí sestøièkám a
lékaøùm chirurgického a koního
oddìlení novomìstské nemocnice
za obìtavou a vzornou péèi, kterou poskytovali naí mamince
Aloisii Novotné v posledním roce
jejího ivota, zvlátì pak prim.
MUDr. Pelikánové a prim. MUDr
ustáèkovi a oetøujícím sestrám a
lékaøùm z JIP.
rodina Novotných

Kniha Trojan

l

l

Zimní turistické a lyaøské
mapy: Beskydy, Jeseníky,
Jizerské hory, Krkonoe, Orlické
hory, umava, ïárské vrchy
Nové vydání 2005: Autoatlas
Èeské republiky

Klub seniorù
po 21. 2., 15 hod., DPS - Novináøská setkání Mgr. Vìry Staòkové
po 28. 2., 15 hod., DPS - Výroèní
èlenská schùze ZO SDÈR, zhodnocení volebního období od roku
2001 do roku 2005
po 7. 3., 15 hod., DPS - Beseda
nad kronikami N. Mìsta s Mgr.
Zdenou Chocholáèovou
po 14. 3., 15 hod., DPS  Nai
prezidenti, dalí pokraèování
Klub Klubíèko pøi M  1. a 15.
bøezna 15,30  16,30 hod.
Klub Beruka pøi M - 23. února
a 9. bøezna 15  16 hod.

V dýmu elezných hutí - výstava pøevzatá z Regionálního muzea ve ïáru nad Sázavou zachycuje minulost elezáøství a provází vývojem staré metalurgie - od
zahloubených tavíren, pøes achtové pece, hamry, dýmaèky a po
døevouhelné vysoké pece.

Kino

18. pá v 19,30 h.
ralok v hlavì
(75´)
ÈR 2004, psychologický, pøístupný, premiéra, 60 Kè  Laskavý
pøíbìh podivínského blázna o samotì, setkávání a míjení.
19. so v 19,30 h.
Ruská archa
(96´)
Rusko/SRN 2002, historický, titulky, pøístupný, premiéra, 60 Kè
- Originální snímek s nenapodobitelnou atmosférou postihuje tøi
sta let ruské historie a nahlíí i do
ivotních osudù významných
osobností.
22. út v 19,30 h., 23. st v 18 h.
Úasòákovi
(110´)
USA 2004, rodinný animovaný,
èeská verze, pøístupný, premiéra,
60 Kè - Rodinka superhrdinù byla
v poslední dobì nucena ít normální ivot. Kdy se vak tatínek zaplete do problémù, nezbývá rodinì ne vyrazit do boje za
jeho záchranu.
25. pá v 19,30 h., 26. so v 16,30
a ve 20 h.
Alexander Veliký
(176´)
USA/Francie/VB/Holandsko 2004,
historický velkofilm, titulky, od 12
let, premiéra, 65 Kè - Alexandrovo velkolepé taení z rodné Makedonie pøes Egypt, triumfální vstup
do Babylonu a bitva v indické
dungli.
1. út v 19,30 h., 2. st v 19,30 h.
Okrsek 49
(116 ´)
USA 2004, akèní thriller, titulky,
od 12 let, premiéra, 63 Kè  Jednotka hasièského sboru bojuje
o ivot svého èlena uvìznìného
v hoøící budovì.
4. pá v 19,30 h., 5. so v 19,30 h.
Kameòák 3
(100´)
ÈR 2005, komedie, od 12 let, 65
Kè - Do tøetice posbíral Zdenìk
Troka u nejirích lidových vrstev desítky oblíbených vtipù.

Jednou jsi dole, jednou nahoøe

Zcela jistì nikomu z nás neuniklo, jaká katastrofa se stala 26. 12. 2004
v jihovýchodní Asii. Nièivá vlna tsunami napáchala obrovské kody. Tisíce lidí pøily o ivot. A co je nejhorí. Velkou èástí z nich byly právì dìti.
áci 1. stupnì 1. Z v Novém Mìstì na Moravì se proto rozhodli
uspoøádat sbírku na pomoc dìtem v této oblasti. Bìhem nìkolika dnù
byla vybrána èástka 6975 Kè.
Vem dárcùm za tuto pomoc dìkujeme. Kdo ví, kdy budeme v úzkých
zase my.
uèitelky 1. stupnì 1. Z v Novém Mìstì na Moravì
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Paragraf 11/55
Po tímto názvem se skrývá velmi zajímavá soutì pro áky 2.
stupnì základních kol. Soutì
probíhá ji 5. rokem a jejím organizátorem je Aliance 18, co je
seskupení lidí, jejich cílem je dodrování zákona o ochranì pøed
alkoholismem a jinými toxikomániemi. Paragraf 11/55 je postupová soutì o ceny, která je realizována ve 2 krajích, 13 oblastech
a 78 kolách. V letoním roèníku
se utkají kraj Vysoèina a kraj Ústecký. 1. Z v Novém Mìstì na
Moravì se stala jednou z vybraných kol kraje Vysoèina.
21. 12. 2004 probìhlo pøedkolní kolo, ve kterém se utkalo celkem 26 drustev - z kadé tøídy 2
drustva po 5 èlenech. Výsledkem byla nominace 6 drustev do
kolního kola. Vítìzné drustvo
kolního kola postoupí do oblastního, kde bude reprezentovat nai
kolu. Jistì vás také zajímá, v èem
vlastnì dìti soutìí.
Hlavní mylenka soutìe je uvedena ji v názvu § 11/55, co znamená, e je ji za 5 minut 12, a
tedy nejvyí èas, aby si dìti uvìdomily, e zákony jsou v naí
zemí nejenom proto, aby nás chránily, ale e jejich dobrá znalost a
dodrování nám vem mùe
usnadnit ivot. Vzhledem
k tématice soutìe vybrali organizátoøi na úvod a závìr spoleèného zápolení písnièky Ivo Jahel-

ky, které navodily tu správnou
atmosféru. V pøedkolním kole
mìla drustva pouze 3 úkoly.
Mìla se rozhodnout, jak se mají
chovat v urèitých situacích - napø.
zda odevzdat cestovní pas
v recepci hotelu, èi zda je pøed
sòatkem povinností seznámit partnera se svým zdravotním stavem
apod. Dále bylo úkolem drustev
postavit co nejvyí vì
z papírových kartièek a samolepek a na závìr rozhodnout podle
fotografií mladých lidí, kterému
z nich mohou být prodány tabákové výrobky. Soutì probíhala
v atmosféøe spolupráce drustev
a ve snaze být co nejlepí.
Vítìzná drustva z jednotlivých
roèníkù získala vedle postupu do
kolního kola také sladkou odmìnu. Pøejeme jim co nejlepí výkony ve kolním kole, kde je èekají
nejen obtínìjí úkoly, ale i hodnotnìjí ceny.
kolní kolo probìhne 3. bøezna
od 9,00 hod. ve velkém sále Kulturního domu v Novém
Mìstì na Moravì. Vedle soutìních úkolù nás èeká i kulturní program a také zajímavé sloení poroty, do které nám i mimo jiných
pøislíbila úèast pøední módní návrháøka Beáta Rajská. Srdeènì
zveme i novomìstskou veøejnost.
Mgr. Hana Knapèoková
a Mgr. Jaroslava Hnízdilová,
uèitelky 1. Z

Poradna EZOP nabízí nový typ sluby
Díky velmi dobré spolupráci s 1.
a 2. Z a Gymnáziem V. Makovského v Novém Mìstì na Moravì
mùe Poradna pro dìti a rodièe 
EZOP (realizována Sdruením
Nové Mìsto na Moravì) nabídnout
novou slubu  programy primární prevence (besedy) pro áky základních kol.
Cílem programu je nalézt otevøený zpùsob komunikace s dìtmi,
hovoøit o tom, co je zajímá, sníit
nárùst sociálnì neádoucích jevù,
výchovou ke zdravému ivotnímu
stylu, poskytování informací, posilování osobní zodpovìdnosti za
kvalitu svého ivota, podporu sebevìdomí, nabídkou pozitivních
vzorù a alternativ.
Besedy jsou urèeny pro dìti 6. 
9. tøíd základních kol, pøièem
vdy se pracuje s jednou tøídou.
Program se skupinami dìtí realizují
vykolení lektoøi Poradny EZOP a
dìti mají monost následného kontaktu (osobního, telefonického, emailového) s pracovníky poradny.

Besedy probíhají interaktivní formou výuky s vyuitím záitkové
pedagogiky. Kadý tématický blok
trvá 90 minut a je pro koly poskytován zdarma.
První besedy probìhly v prosinci
2004 ve 2. Z. Programu na téma
Vztahy v kolektivu, ikana se
zúèastnili áci 6. tøíd. Dalí besedy
na stejné téma se konaly v prùbìhu
ledna v 1. Z. Vichni áci velice
dobøe spolupracovali, aktivnì se
zapojili do programu a zpestøili jej
svými zajímavými názory a dotazy. Za to jim mnohokrát dìkujeme.
Tìíme se na pokraèování spolupráce s obìma kolami. Témata dalích besed jsou: 7. tøída  Drogy a
jejich rizika, Drogové závislosti, 8.
tøída  Partnerské vztahy, sex,
AIDS, 9. tøída  Sekty a jejich nebezpeèí. Tyto programy budou realizovány v prùbìhu celého 2. pololetí kolního roku 2004/2005.
Kontakt: Poradna pro dìti a rodièe  EZOP, Drobného 366, Nové
Mìsto, tel. 566 616 980

Zápis prvòáèkù na Z Leandra Èecha
Dne 3. února se otevøely dveøe
naí koly pro budoucí koláky.
Vìtina dìtí trochu pøekonala
ostych, kdy je hned u vchodu
uvítaly Beruky. Po vyplnìní zápisního lístku èekalo pøedkoláky pøezkouení. Bylo vidìt, e
se na vstup do koly pøipravovali. Poèítali, malovali, poznávali
písmenka a nìkteøí i odvánì zazpívali. Napìtí bylo vidìt i ve tváøích rodièù a také obrovská úleva,
kdy vechno dobøe dopadlo. Za
odmìnu dìti dostaly drobné dárky a byly ocenìny etony, za kte-

ré si mohly koupit ve stánku U
Tøí beruek výrobky zhotovené
uèitelkami ze kolní druiny a
dìtmi naí koly pod vedením
uèitelky Mgr. E. Vítkové. Kadé
ze zapsaných dìtí si nakonec pochutnalo na párku v rohlíku. Na
pøíjemné slavnostní atmosféøe se
podílela i kolní hudební skupina. První krok mají dìti úspìnì
za sebou. Na nai kolu bylo zapsáno 55 dìtí. Rodièe devíti z nich
poádali o odklad kolní docházky. V pøítím kolním roce nabízíme pro dìti pøedkolního vìku

Horácká galerie

Kulturní dùm

Boøivoj Pejchal a Patrik Vlèek
 Znìjící døevo, (do 20. 2.)
Koèky, kocouøi, koata  dìtská
kresba, (do 27. 3.), ohlasy
k výstavì Koèkohrátky
Odysseova cesta  keramika,
(do 5. 6.), výstava èlenù Sdruení
keramikù Brno, èlenské organizace Unie výtvarných umìlcù
Bylo, nebylo...  pohádkové motivy v èeském moderním a souèasném umìní (do 29. 5.)
Zima  v èeské výtvarné kultuøe od minulosti k pøítomnosti,
(3. 3.  24. 4.)
Horácká galerie zve
do keramické dílny
Mùete si vyzkouet toèení na 3
hrnèíøských kruzích nebo modelování dle vlastní fantazie.
Vstupné: pro èleny galerijního
klubu: 25 Kè/ 1,5hod., pro neèleny: 50 Kè/ 1,5hod.
Je nutné se pøedem telefonicky èi
osobnì objednat. Rezervace na úterý a pátek na tel. èísle:
566 654 225 (Simona Zobaèová),
na sobotu a nedìli na tel. èísle:
566 654 216 (Eva Buchtová).
Horácká galerie a Gaiacentrum duchovních cest
Vás zvou na benefièní akci
Mantry pro Asii
Pøijïte si poslechnout a zazpívat mantry. Svoji úèastí pomùete lidem postieným ivelnou
katastrofou.
Pro úèastníky budou pøipraveny texty manter, které si mohou
spoleènì s èleny Gaia zazpívat.
Nejedná se tedy o bìný koncert, ale pøedpokládá se i aktivní
zapojení návtìvníkù.
pátek 18. 2. od 18.00 v HG
Vstupné dobrovolné. Výtìek
bude vìnovaný na konto nadace
ADRA na pomoc oblastem
postieným zemìtøesením
a tsunami.

st 16. 2. v 17 hod.
Cvièení proti bolestem zad s Martou Beneovou - po úspìné teoretické èásti pøichází praktická, vstupné 20 Kè
út 1. 3. v 19,30 hod., evang. kostel
Varhanní koncert - Jitka Sobìhartová  soprán, - Pavel Èervinka 
baryton, - Josef Lecian  varhany,
vstupné 70 Kè
st 9. 3. v 19,30 hod.
Povídání se Zdeòkem Trokou veèer plný veselých pøíbìhù z natáèení i soukromého ivota známého
reiséra, vstupné 100 a 90 Kè, pøedprodej v IC
ne 13. 3. v 16 hod.
Nedìlní odpoledne s Venkovskou
kapelou - tentokráte s repertoárem
Karla Halera, vstupné 50 Kè, pøedprodej v IC
ne 20. 3. v 19,30 hod.
SMÍENÉ POCITY - divadelní pøedstavení pøesunuté z 2. 2. komedie Richarda Baera o dvou stárnoucích pøátelích Christine a Hermanovi. Diváky i odbornou kritikou
povaována za nejlepí komedii
posledních dvou let. Hrají: Jana Hlaváèová, Petr Kostka, Jaroslav Satoranský, Ladislav Hampl. Pùvodní vstupenky stále platí a dalí jsou
k dispozici. Vstupné 120 a 110 Kè,
pøedprodej v IC
èt 24. 3. v 19,30 hod.
Jakub Smolík  koncert - mimo
jiné zazní A se ti jednou bude zdát,
Ave Maria, Samotáø, Ví, Kdy andìlé pláèou, Jen blázen árlí, U nejsi
má, Popelky... Vstupné 100 a 90
Kè, pøedprodej v IC
èt 31. 3. v 19,30 hod.
Prolhaná Ketty  divadelní komedie Maurice Hennequina

(týká se i dìtí s odkladem kolní
docházky) z Nového Mìsta na
Moravì a okolí otevøení pøípravné tøídy. Po ukonèení pøípravné
tøídy mohou rodièe zapsat dítì na
kolu dle vlastního výbìru. Podrobné informace mùete získat v
Z Leandra Èecha 860, tel.

27. setkání Nových Mìst
v Neustadt in Sachsen
Mìsto Neustadt in Sachsen, které
leí v malebném údolí na okraji Saského výcarska nedaleko èeskonìmeckých hranic, zve vechny

Dùm dìtí a mládee



pá 18. 2., 13  17 hod. Otevøený
Klub Íèko, poplatek 10 Kè, pøezùvky s sebou
so 19. 2., 10 hod. Sobota s bøiním tancem - Rehabilitaèní cvièení inspirované orientálními tanci pro
eny a dívky od 3 let, nejmení v
doprovodu rodièù, jednoduché sestavy pod vedením zkuené cvièitelky, poplatek 30 Kè, pøezùvky a
vhodný odìv s sebou.
èt 24. 2., 9,30 hod. Herna pro dìti
 hrajeme divadlo, vstupné 20 Kè
pá 25. 2., 13  17 hod. Otevøený
Klub Íèko, poplatek 10 Kè, pøezùvky s sebou
so 5. 3., 9,30 hod. - Soutì o nejpohádkovìjí èarodìjnici - budeme tvoøit s keramickou hlínou i
pracovat na hrnèíøském kruhu.
Dnes se také dozvíte podrobnìjí
informace o keramické soutìi, kterou pro vás pøipravil DDM Klubíèko, poplatek 30 Kè

Pøíspìvky a granty

Upøesòujeme informaci o ádost
o granty a pøíspìvky. Jedna organizace, sdruení atd. mùe poádat o více grantù i více pøíspìvkù,

566 618 187, e-mail: zakladni.skola@zs2.nmnm.cz. Váíme
si dùvìry vech rodièù, kteøí zapsali své dítì na nai kolu. Na
budoucí prvòáèky se tìí uèitelky.
PaeDr. D. Gregorová,
Mgr. M. Bartoová

pokud uvauje o poøádání více
akcí. Na jednu akci vak nemùe
poádat o grant i pøíspìvek zároveò.
red.

Novomìáky na 27. setkání Nových Mìst. Setkání tøiceti ètyø mìst,
která ve svém názvu nesou oznaèení Nové Mìsto, se letos uskuteèní o víkendu 3. a 5. èervna. Souèástí oslav bude ji tradièní slavnostní prùvod úèastníkù spojený s pøedstavením jejich mìsta. V sobotu 4.
èervna probìhne také soutì støeleckých spolkù (disciplína: KKpistole, 15 hodnocených støel)
o støelecký pohár. Do soutìe se
mohou pøihlásit vechny novomìstské støelecké spolky do 31. bøezna.
Blií informace získáte v IC, tel.
566 650 255.
jm

Jarní prázdniny
s výtvarnými technikami
v DDM Klubíèko
po 21. února - Keramická dílna
- výroba indiánských perkù z hlíny, út 22. února - Malba na hedvábí - nejdøíve konturou na kapesníèek namalujeme motiv, po zaschnutí budeme nanáet barvy, st
23. února - Ubrousková technika - oblíbená technika, ale zase trochu jinak. Budeme zdobit i krabièky, trièka, prostírání... èt 24. února - Ubrousková technika  pokraèování, pá 25. února - Drátkování - technika starých mistrù,
odrátujeme sklenièky èi lahve, výroba zvíøátek z korálkù.
Akce zaèínají v DDM Klubíèko
vdy v 10 hodin. Poplatek je 50
Kè za kadný den, nebo 200 Kè
za celý týden - tedy jeden den
ZDARMA!! Pøezùvky s sebou.
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Po boku s vodicím psem
chodí Novým Mìstem od poèátku
února Blanka Øeháková. Veøejnost
zaznamenala text v Novomìstsku è.
23/05, který na tuto dvojici, v Novém Mìstì na Moravì první, upozoròoval. V pohledech provázejících
enu s bílou holí a hnìdým labradorským retrívrem proto není mnoho pøekvapení. Stanou se bìnou
souèástí naeho mìsta a jejich chùze
po nauèených trasách by mìla být
kadým dalím dnem jistìjí a bezpeènìjí. V mnohém jim mohu být

nápomoci i vichni ti, kdo paní Blanku a Jacka potkají.
Pøevzetí vodicího psa pøedcházel
dlouhý výcvik u cvièitelky. Dùleitá
byla i nezbytná administrativa. Tu
vyøizoval odbor sociálních vìcí novomìstského mìstského úøadu. I pro nìj
byla tato záleitost nová, proto není
divu, e se oficiálního pøevzetí psa zú-

èastnily vechny pracovnice odboru.
Osobní úèastí projevily zájem získat
co nejvíce informací i pracovnice sociálních úøadù okolních mìst, kde se rovnì s ménì obvyklou kompenzaèní
pomùckou  psem dosud nesetkaly.
Bezpeènou chùzi a dobrou orientaci
pøiel popøát i starosta mìsta.
Pøítomná cvièitelka upozornila, e
vycházky v nejbliích dnech mohou
být pro paní Blanku obtíné. Zaèíná

Od tìnìte k vodicímu
psu: Pro kadého nevidomého

je vodicí pes vybírán individuálnì. Záleí i na tìlesné konstituci,
k menímu èlovìku se lépe hodí
drobnìjí rasa a naopak. Vybrané
tìnì vychovává pøedchovatelská
rodina. tìnì dostává velmi kvalitní stravu, èím se pøedchází onemocnìním ve vyím vìku, a prochází mnoha veterinárními vyetøeními. Pes pøedaný cvièiteli musí
být v perfektním zdravotním stavu. Adept na vodicího psa je kastrován, je opatøen èipem a je dále
veterinárnì sledován. Po celou
dobu výcviku se rovnì sleduje
povaha psa. Nesmí jevit ani náznak agresivity. Prùmìrnì se vodicím psem stává jen kadé druhé
z vybraných tìòat.
(dle vyprávìní Michaely Smrèkové, cvièitelky psa Jacka)

Obèanská poradna informuje
Obèanská poradna Nové Mìsto na
Moravì, jejím zøizovatelem je Sdruení Nové Mìsto na Moravì, poskytuje od roku 2000 poradenské
sluby obèanùm Novomìstska. Od
roku 2002 je èlenem Asociace obèanských poraden ÈR, která v souèasné dobì sdruuje 36 obèanských

Stomatologická pohotovostní sluba

Oetøení je poskytováno v dobì 8  12 hod.
19. 2. MUDr. pinarová, NM, MUDr. Èumplová, Bystøice, 20. 2.
MUDr. tìrbová, poliklinika, ZR, MUDr. párníková, Køianov, 26.
2. MUDr. Dvoøáková, NM, MUDr. Jelínková, V. Bíte, 27. 2. MUDr.
Koutková, poliklinika, ZR, MUDr. Vránová, Bystøice

!

Od 14.2., vzhledem k personální situaci, slouí lékaøi uního,
krèního, nosního (ORL) oddìlení Nemocnice N. Mìsto na Mor. jen
pøíslubu na telefonu. Upozoròujeme obèany, aby pøi zdravotních
potíích pøináleejících do oboru ORL navtívili tyto odborné
ambulance v pracovních dnech do 15,15 hod. V sobotu, v nedìli a ve
svátek je lékaøská sluba zabezpeèena od 8 do 11 hod. Mimo tuto
uvedenou ambulantní dobu, tj. v odpoledních a noèních hodinách,
budou na ORL ambulanci oetøeny jen neodkladné pøípady.

Oznámení o disponování s majetkem
Mìsto Nové Mìsto na Moravì nabízí k odprodeji pìt stavebních parcel v lokalitì Holubka v Novém Mìstì na Moravì,
a to parcelu è. 3430/10 (805 m2), parcelu è. 3430/9 (841 m2), parcelu è. 3495/35 (940 m2) a parcelu è. 3495/33 (845m2) v k.ú. N.
Mìsto zaøazené do lokality Holubka II-2. etapa se stanovenou
kupní cenou 650 Kè/m2, kolaudací do 5 let a pøedkupním právem pro
mìsto do doby kolaudace, a p.è. 3402/2 (1002 m2) v k.ú. N. Mìsto
zaøazenou do lokality Holubka II-1. etapa se stanovenou kupní
cenou 500 Kè/m2 a termínem kolaudace do 28. 8. 2007.
adatelé o stavební parcely mohou své ádosti zasílat prùbìnì na
Mìstský úøad v Novém Mìstì na Moravì, odbor ISM. Blií informace získáte na tel. 566 650 223, 566 650 220.
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chodit se psem po kluzkých zasnìených chodnících a byla zanedbána její
prostorová orientace a nácvik pouívání bílé hole. Obecnì pøi této pøíleitosti velmi apeluje na vechny, kdo
jsou s osobou ztrácející zrak v kontaktu  rodinu, pøátele, zdravotníky, úøedníky..., aby s nabádáním, e je tøeba
absolvovat kurzy prostorové orientace, výuku Braillova písma, nácvik
chùze s holí i poptávat se po vodicím
psu, neváhali ani minutu.
Paní Blanka viditelnì oila a na pøíleitost dostat se z osamìní uprostøed
ètyø stìn se velice tìí. Vìøí v urèitou
ohleduplnost vùèi sobì i psovi. Zatím
nemá dobré zkuenosti s majiteli volnì pobíhajících psù a s øidièi  chodec
s bílou holí na pøechodu je k zastavení
pøimìje jen zøídka.
Mimo jiné si slibuje, e vichni døívìjí kamarádi, kteøí o jejím postiení
nevìdìli a mysleli si, e jí nestojí za
odpovìï na pozdrav, se k ní znovu
pøihlásí. Oslovit, pøípadnì se pøedstavit a nabídnout pomoc  to je správný
postup, který uvítá Blanka i ostatní
nevidomí.
E. Jaková

poraden v celé ÈR a tyto se svým
èlenstvím hlásí k dodrování principù daných AOP (bezplatnost, diskrétnost, nestrannost, nezávislost).
V roce 2003 získala Obèanská poradna od AOP ÈR Certifikát kvality
poskytovaných slueb.
Obèanské poradenství je profesionální pomoc lidem v obtíných ivotních situacích. Jedná se o bezplatnou slubu sociálního charakteru
poskytovanou vem zájemcùm bez
rozdílu vìku, národnosti, náboenství, postavení.
Poradci jsou vázáni mlèenlivostí.
Poradenství je poskytováno ve 14
oblastech a ve ètyøech úrovních (od
naslouchání pøes radu, aktivní pomoc
a po zastupování nebo asistenci).
Klienti se na poradce mohou obrátit
osobní návtìvou, telefonicky, dopisem nebo elektronickou potou. Poradce mùe poskytnout také poradenství v bytì klienta, ve zdravotnickém zaøízení nebo v ústavu sociální
péèe.

Obèanská poradna Nové Mìsto
na Moravì má od roku 2001 zøízeno detaované pracovitì
v Bystøici nad Perntejnem, kde je
klientùm k dispozici dvakrát týdnì.
Statistika èinnosti OP Nové
Mìsto na Moravì za rok 2004:
Celkem konzultací (v závorce jsou
uvedeny údaje za pracovitì OP
v Novém Mìstì na Moravì) 798
(397), nových 645 (343), opakovaných 153 (54). Z toho mui: 234
(114), eny: 341 (179), skupiny:
69 (50), Celkem dotazù: 1217
(619), Zpùsob kontaktu: návtìva
689 (335), telefonicky 90 (47), Email: (14), dopis: (1)
Kontaktní adresa: Obèanská poradna, Vratislavovo nám.12 (poliklinika), Nové Mìsto na Mor.,
tel.: 566 616 121, E-mail: ob.poradna@centrum.cz po: 12.30  17
hod, st.: 8  17 hod, pá: 8  12
hod.
V. Bukáèková - vedoucí OP

Struktura dotazù :
pracovnìprávní problematika
rodina a mezilidské vztahy
dávky státní soc. podpory a soc.péèe
majetkoprávní vztahy
dùchodové a nemocenské pojitìní
právní systém a právní ochrana
bydlení
finanèní problematika
tìlesnì a zdravotnì postiení
ochrana spotøebitele
zdravotnictví
ostatní

124
112
81
77
63
59
41
18
13
10
5
16

20,0 %
18,1 %
13,1 %
12,4 %
10,2 %
9,5 %
6,6 %
2,9 %
2,1 %
1,6 %
0,8 %
2,6 %

Policie informuje
Policie ÈR
Od poslední relace etøí zdejí oddìlení Policie ÈR opìt spoustu pøípadù jak trestné èinnosti, tak pøestupkového charakteru. Vybírám nìkteré
z rámce N. Mìsta.
Od 26. 1. pátráme po terénním vozidle JEEP Cherokee, r. 1J8 5247,
èerné barvy, které bylo odcizeno v
noèní dobì z parkovitì na ul. Radnické. Dosud nezjitìný pachatel
zpùsobil pokozenému podnikateli z N. Mìsta kodu vìtí jak 200
tis. Kè.
Od 30. 1. etøíme pøípad vloupání
do osobního auta zaparkovaného v
blízké obci. Pachatelé vnikli dovnitø
po rozbití sklenìné výplnì okna a
odcizili odloenou dámskou kabelku
s penìenkou, platebními kartami,
mobilním telefonem. Ve ku kodì
majitele ze ïáru n.S. Ke krádei dolo v odpoledních hodinách a dosud

nezjitìným pachatelùm nevadil ani
pohyb lidí okolo tohoto zaparkovaného vozidla.
Od 8. 2. etøíme pøípad vloupání
do dvou vozidel zaparkovaných
nedaleko sebe na jedné z novomìstských ulic. Neznámý pachatel se
do nich vloupal pøes noc. V jednom vozidle nic neodcizil, jen na
nìm zpùsobil kodu vìtí jak 15
tis. Kè, u druhého vozu zpùsobil
kodu vìtí jak 10 tis. Kè a odcizil
autorádio a dalí uloené vìci v cenì
vìtí jak 50 tis. Kè.
Mimo tyto trestní vìci etøíme v rámci N. Mìsta vìci pøestupkového charakteru  od fyzických napadení v
rodinách, pøes rùzné schválnosti a
po pøípady krádeí, u nich koda
nepøesáhne èástku 5 tis. Kè. Z tìchto
krádeí pøibylo v posledním období
nejvíce krádeí barevných kovù, zejména hliníkových plechù, a to jak

Poèasí v lednu

Detivé a mlhavé poèasí ze závìru prosince jetì pokraèovalo v
prvních dvou lednových týdnech.
Sníh takøka zmizel, pøesto bylo
astné rozhodnutí konat SP v lyování ve dnech 15. a 16. ledna.
Dva dny pøed závody nachumelilo asi 5  10 cm snìhu, který zakryl bláto a kalue vody.
Poslední dva lednové týdny byly

opravdu zimní, pøedevím nachumelilo tolik snìhu, e to zaválo i
eleznici. Pøi vytrvalém silném
vìtru a mrazu, který se v noci pohyboval kolem -10o C, se pøipomenuly døívìjí vysoèinské zimy.
Poslední den v lednu opìt mrholilo, odpoledne a v noci napadlo
více jak 10 cm snìhu.
FV

CHOVATELÉ DRÙBEE POZOR !!!
pøijímáme objednávky na:
m Nosné kuøice /tìsnì pøed zaèátkem snáky/
Prodej 2. 3. 2005
Kuøice èervené
stáøí: 17 týdnù
Prodej 20. 4. 2005
Kuøice èerné + èervené stáøí: 15 týdnù

cena: 125 Kè/ks
cena: 115 Kè/ks

Dále pøijímáme objednávky na:

m Kaèeny

Pekingské /èeská bílá brojlerová/ vysoké rùstové schopnosti, jateèní zralost za cca 42 dní
Barbarie /francouzský brojlerový hybrid pimové kaèeny/
pomalejí rùst, cca 120 dní –>, chutnìjí vyzrálejí èervené
maso, témìø bez tuku, kaèeøi dorùstají a 5kg, kaèeny 2,5 
3,5kg
prodej: duben - èerven
stáøí: 1-3 týdny

m Krùty /kanadské širokoprsé bílé BIG6/

vynikající brojler dorùstající do vysoké hmotnosti, krocani a
25kg za 22 týdnù, krùty a 15 kg
prodej: kvìten - èerven
stáøí: 6-8 týdnù
Drùbe je nutno objednat: Coturnix Hubenov s.r.o.,
p. Latovièková, Petrovice 44, Nové Mìsto na Moravì,
tel. 566 615 769, mob. 736 408 840

plechù ze zahrad, kde je pokození
pouívali napø. na pøikrytí døeva, tak
i ze støech a obloení stìn rùzných
objektù.
kpt. Bouèek
Mìstská policie
Stále dalí a dalí nenechavci kradou v prodejnách a riskují svoji dobrou povìst. Stále mení a mení je
hodnota kradeného zboí a stále nicotnìjí jsou i dùvody, které pachatele k tìmto skutkùm vedou. Nech si
kadý udìlá obrázek sám na dvou
pøípadech z poslední doby. Prvním
je kráde jednoho balení tukových
baterií v hodnotì 34,50 Kè z 2. 2. v
8:20 hod. v prodejnì Discount Plus.
Kráde má na svìdomí mu z naeho mìsta. Druhou kráde, tentokrát
ponoek v hodnotì 59,50 Kè, rovnì v prodejnì Discount Plus, spáchala dne 4. 2. v 15:50 hod. ena,
také z Nového Mìsta. Zaráející na
vem je, e pøi projednávání se èím
dál více pachatelù chová tak, jako by
se vlastnì nic nestalo. Za morálnì
pokleslého je povaován ten, který
zlodìje z krádee usvìdèil, nebo dokonce stráník, který si dovolil mu
udìlit pokutu.
Pøi besedách ve kolách èi kolkách
se stráníkù dìti èasto ptají, jaký vliv
má na èlovìka alkohol. V odpovìdích
u

DÁRKOVÉ
ZBOÍ

HALINA  1. patro
v nové ubrousky s drobnými
v
v
v
v

slýchají, e opilí mají problémy
s udrením rovnováhy, nesrozumitelnì se vyjadøují, nìkteøí jsou agresivní, èi se chovají velmi zvlátnì.
Tak zvlátnì jako napøíklad mu
z naeho mìsta, který si dne 2. 2. v
17:45 hod. vybral k spánku místnost WC v budovì vlakového nádraí. Zde 3 hodiny trùnil a svou
lonici nehodlal opustit ani po
výzvách zamìstnancù nádraí.
Kdy u na uvedené upozoròovali i
cestující, byla pøivolána hlídka MP.
Dìti se pøi besedì dozví i to, e chování, nad kterým se jiní lidé pohorují nebo které je nadmíru obtìuje,
je veøejným pohorením a mìlo by
být podle zákona potrestáno. A
bylo tomu tak i v tomto pøípadì.
Všichni známe úsloví „kocour není
doma a myi mají pré. Tak nebo
podobnì to vypadalo v bytì na ul.
Pavlovova dne 29. 1. ve 23:10 hod.
Rodièe odjeli a dcera si domù pozvala kamarády na oslavu. A potud je
ve v poøádku. Problém vak nastává ve chvíli, kdy se oslava stává pøíli
bujarou a hluènou. Pak není divu, e
trpící sousedé pøivolají stráníky MP.
Tentokrát ve vyøeila domluva. Závìrem nutno poznamenat, e vichni
vìøíme, e pøítì u ádné nebude.
Gregor Petr, velitel MP

Potøebujete peníze?
Pùjèky pro zamìstnance,
dùchodce, podnikatele
i s nulovým daòovým
pøiznáním.tel.
777 584 372
604 790 662
604 70 27 93

motivy
prostorové plastové ozdoby  srdíèka
barevné drátky
korálky, motýlci, kytièky,
srdíèka k navlékání
rùznobarevné kontury na
hedvábí

Zahájen provoz
novì otevøené

Kavárny
na ul. Malá 161
(u Bukáèkù)
tel. 566 615 055
otevøeno:
po  èt 13 - 23
pá – so 13 - 02
ne
13 - 23

Firma

Chovatelské potøeby
Vlastimil Svoboda
Palackého námìstí 33
(u Pasáèka)
Nové Mìsto na Moravì,
tel.: 566 618 126
krmivo pro psy Bingo
9,5 kg 150 Kè
stelivo pro koèky Mikeš
5 kg
40 Kè
smìs pro venk. ptactvo
1 kg
20 Kè
granule pro koèky
Gato Mix 1kg
25 Kè
krmení pro akvar. ryby
Tetramin 1 l
205 Kè
krmné maso vaøené
1kg 18 - 32 Kè

Firma J + J + J
nabízí kompletní
stavební práce

l
l
l
l
l
l
l
l

zednické
obkladaèské
klempíøské
sádrokartonáøské
výkové práce
bytová jádra
pùdní vestavby
stavba rodinných domù

tel. 605 438 269,
777 226 310, 776 169 997
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Okøídlení sousedé a lye
Ing. Karel Mrkvièka byl, jak známo, prvním výkonnostním lyaøem
v N. Mìstì. Kadopádnì zvítìzil v
prvních závodech na lyích  na
asi sedmikilometrovém okruhu od
nádraí na Harusák a zpìt do mìsta. Sice mìl jen malou konkurenci,
ale i to bylo na tu dobu pozoruhodné. Zajímavìjí je, skrze jakou sportovní minulost se k tomu Mrkvièka
dostal.
Bydlel v èp. 73. Dùm patøil jeho
matce Marii, která tam prodávala
pivo a lihoviny  snad to byla nìjaká malá hospùdka. Bylo to jistì nìkde na konci ïároviny. Jeho sousedem z èp. 74 byl koláø Jan Zelený, øíkalo se mu Bìta. Bìta byl náruivým ètenáøem technických fantazií. Kdesi spatøil naivní malùvku
bezmotorového letadla od jakéhosi
fantasty jménem Kadeøábek a to mu
uèarovalo.
Kadeøábek nazval svùj výtvarný
výplod Samolet èeský. Spoèívalo to v tom, e letec se plavnì
nesl nad krajinou v pøemetu pøipomínajícím jakéhosi ptáka.
Lze pøedpokládat, e v tom zøejmì rukama mával køídly a snad si
nìjak pøi øízení vypomáhal i nohama (bylo-li to v zimì, mohl na nich
mít lye), zøejmì mìl nìjak ovládat
i ocas, co jinak pøijde velmi zatìko. Bìta to zkonstruoval, snad to i
sám vyzkouel, ale pak se asi zalekl  asi zjistil, e je na to jednak

starý, jednak i pøíli tìký. A tak
povìøil leteckými zkoukami souseda Karla Mrkvièku, coby firemního pilota bez pracovního úvazku. S partou klukù vyrazil tedy
Karel na ibenici a zkusil se v tom
vznést nad mìsto. Po opakovaných
pokusech se mu podaøilo udìlat
nìjaký delí skok, bìhem nìho
vak nabyl aparát takovou rychlost
a výku, e pøedèasné pøistání na
povrchu planety skonèilo potluèením letce a znièením letadla.
Dalím Mrkvièkovým kamarádem byl Josef Dìdiè. Ten byl výrobcem prvních lyí, na nich Karel Mrkvièka jezdil a také závodil v
roce 1911. Nicménì Dìdiè u nemohl zaznamenat triumf dosaený
na jeho výrobku, protoe snad u v
roce 1907 emigroval do USA. Bylo
by dobøe, kdyby se nìjací mladí
badatelé z øad studentù porýpali v
materiálech v muzeu a zjistili doplòující detaily. Napø. kde pøesnì stály domy è. 73 a 74, kdy se narodil

Mistrovství Evropy v zimním triatlonu se uskuteènilo 15.  16. ledna v nìmeckém Freudenstatdu. V
závodì jednotlivcù na tratích 7,5 km
bìh, 15 km horské kolo, 10 km lye
se mezi 43 závodníky z 15 zemí
umístil Jiøí ák na 13. místì,
Vyhrádl De Gasperi z Itálie pøed

ek (2.B), 3. Frantiek Koík (2.B)
3. tøída dívky 1. Vìra Moravcová (3.B), 2. Petra Srbová (3.B), 3.
Marie Hroudová (3.B), Hana Cveková (3.B), chlapci 1. Jeroným
Kamenický (3.B), 2. Adam Novotný (3.B), 3. Ondøej Hrdina (3.B)
4. tøída dívky 1. Lucie Èírtková
(4.B), 2. Aneta Klapaèová (4.A), 3.
Andrea Èuhelová (4.B), chlapci 1.
Ivan trobl (4.B), 2. Tomá Horváth (4.A), 3. Petr Felcman (4.B)
5. tøída dívky 1. Kristýna Janèíková (5.A), 2. Martina Zelená (5.B),
3. Jitka Holubová (5.A), chlapci 1.
Martin Holek (5.B), 2. Radim Nìmec (5.A), 3. Jakub andera (5.C)

Podìkování a.s. SKI SNOWPARK

Vedoucí lyaøského kurzu ákù 7. tøíd Z Leandra Èecha 860 v Novém
Mìstì na Moravì dìkují SKI SNOW PARKu, pøedevím panu Karlu
Klapaèovi, za umonìní plynulého a nièím nerueného výcviku ákù 7.
tøíd ve sjezdovém lyování na zdejí sjezdovce. Kurz probìhl bez problémù a komplikací díky vstøícnému pøístupu personálu vleku sjezdovky k
potøebám naí skupiny. U dlouho jsme se nesetkali s takovou ochotou a
porozumìním pro práci s dìtmi. Takových sportovních zaøízení, s tak
ochotným personálem by mìlo být urèitì více. Moc dìkujeme.
vedení Z Leandra Èecha N. Mìsto
6

Ing. Karel Mrkvièka (1887-1959) byl historicky prvním vítìzem závodù
poøádaných v Novém Mìstì na Moravì v roce 1910. Ve dvacátých a
tøicátých letech byl èinným èlenem výboru Sportovního klubu, jeho
místopøedsedou a od r. 1934 pøedsedou. Patøil mezi zakládající èleny
závodu Zlatá lye. Byl výborným cvièitelem, instruktorem lyování,
závodníkem a v dobì mezi dvìma svìtovými válkami autorem lyaøských
závodních tratí. Na jeho poèest byla v roce 1975 zaloena Cena Ing.
Karla Mrkvièky. Je udìlována Radou mìsta Nového Mìsta na Moravì
na návrh Sportovního klubu. Je urèena èinovníkùm za obìtavou práci
pro rozvoj lyování v N. Mìstì a sportovcùm za významnou reprezentaci
mìsta.
(dle publikace 110 let organizovaného lyování na
Novomìstsku, SK 2005)

ák tøináctý v Evropì

Závody a výcvik na lyích
Dne 3. 2. zmìøily své síly v bìhu
na lyích dìti 1. stupnì 2. Z. Nejmladí prvòáèky pøili povzbudit
jejich rodièe, starí dìti se nadenì
povzbuzovaly navzájem a za podpory kamarádù dosáhly tìchto výsledkù:
1. tøída dívky 1. Tereza Chalupová (1.A), 2. Lucie Chodilová (1.A),
3. Magdalena Svobodová (1.A),
chlapci 1. Michal Èírtek (1.A), 2.
Matou Slonek (1.B), 3. Even Raus
(1.A), Tomá Plocek (1.B).
2. tøída dívky 1. Iveta upová
(2.B), 2. Nikola imková (2.B), 3.
Zuzana Vrbecká (2.A) chlapci
1.Ondøej ák (2.B), 2. Viktor Polá-

Josef Dìdiè, kdy se narodil a zemøel Jan Zelený a tak dále. Ono je
to zajímavé i kvùli tomu, e první
okøídlené lety na lyích (pomocí
Lilienthalského kluzáku) provedl v
Krkonoích (na Lièí hoøe) a v r.
1911 dráïanský technik Deckert
(ale i on bez valného výsledku a
navíc také s jednou havárií). Ale není
jisté, e se o to Mrkvièka také pokouel s lyemi na nohách, moná
to bylo v létì. Pátrejme tedy, abychom mìli pøedstavu, jak mladí èi
staøí lidé pøicházeli s takovými iniciativami. Na dokreslování dìjin
toho zbývá dost a dost.
Karel Danìk

Lebrounem z Francie a Lobem ze
panìlska.
Loòský mistr svìta Bauer z Rakouska skonèil jedenáctý, loòský
mistr Evropy Kuril ze Slovenska
osmý. Umístìní dalích èeských reprezentantù: 17. Jindra, 25. Rouavý, 26. Kobr.
Nedìlní závod tafet, kdy kadý
závodník absolvoval tratì 2,5 km
bìh, 4 km horské kolo, 2,5 km lye,
skonèila èeská tafeta ve sloení
Kobr, Jindra, ák na ètvrtém místì. Vyhrálo drustvo Norska pøed
Nìmeckem a Itálií.
22. ledna probìhl Rakouský pohár v zimním triatlonu v Turaucherhöhe v nadmoøské výce 1760
metrù. Závodilo se na zamrzlém jezeøe, v èerstvì napadeném praanovém snìhu. Na tratích 8 km bìh,
10 km horské kolo, 10 km lye
vyhrál Kuril ze Slovenska, druhý
byl Schrenk z Nìmecka, tøetí Bartoò ze Slovenska. ák skonèil na
devátem místì.
(JK)
Pøíbìh idovské holèièky Hany
Brady z Nového Mìsta v anglické verzi Hana´s suitcase
opìt k dostání. tel. 723 650 665

Inzerce - prodám
l Prodám Felicia combi 1,3 LXi,
50kW, r.v. 09/1998, model 1999 nová tváø (teï chybí), naj. 95
tis.km, STK+ME 10/2006, koup.
v CZ, sv. modrá metal. Bouraná na
pøedek - pokozené: podbìhy, kapota, blatníky, pøedek. Pø. sloupky, skla, kabina, motor v poøádku.
Cena 59 tis. Kè. tel.: 602 387 608
l Prodám: Barevná mikrokamera
na sledování obchodu, auta apod.,
pøipojení na TV, PC nebo video,
snímá i zvuk, vèetnì nap. zdroje.
Cena 1500Kè, tel. 723 961 995
l Prodám patrovou kovovou postel - dvojlùko IKEA v dobrém
stavu, dole volný prostor, cena dohodou, tel. 566 616 642 (volejte 916,30 h.)

KOUPÍM

RD

v N. Mìstì na Mor., min.3+1
i starí, zahrada + gará výhodou

tel. 604 272 846

MALBY, NÁTÌRY, TAPETY
Fiar Milo
566 616 624, 605 572 545

Nabízím domácí práci na
pøivydìlání. N. Mìsto a okolí.
tel. 604 861 128 (po 15. hod.)

Kanceláø zástupce Èeské podnikatelské pojiovny a.s.

Nové Mìsto na Moravì, Vratislavovo nám. 13 (Bradùv dùm)
Monost sjednání povinného ruèení, ivotního pojitìní, pojitìní
majetku a cestovní pojitìní. Dále je moné oznámení škodních událostí,
platby pojistného apod.

Info: Hana Kornasová, tel. 732 955 723, 566 618 063

INZERCE
l Koupím gará na ulici Luèní v
Novém Mìstì na Moravì. Volejte
na tel :603 247 541
l *Pronajmu gará pod Holubkou, tel. 736 745 350, 736 250 762
l *Vymìním drust. byt 1+1 v ZR
za drust. byt 2+1 v NM. Tel.: 606
563 162
l Pronajmu gará v NM a sklep
a 100m2 v NM, tel. 606 402 825
l Hledám dopravu z NM do ZR
ve vední dny (po  pá) v èase 77,30 hod. (kola, zdravotní dùvody), tel. 737 449 175
l V rámci témìø ukonèené rekvalifikace na kadeønici nabízím ostøíhání, obarvení, muùm i enám zadarmo. Zaplatíte jen barvu. Pøijedu i domù. tel. 777 127 606
l Prodám dìtskou autosedaèku
0 a 36 kg, evropský atest, vlastní
pìtibodové pásy, mìkce polstrovaná, velice pìkná, nová, pouitá
jen nìkolikrát. PC 3200 Kè nyní
1690 Kè. tel. 731 342 023
l Prodám drust. byt, 1. podlaí,
1+1 v NM, klidné prostøedí, dohodou (pouze hotovì), nebo vymìním za podobný  ZR, Brno,
tel. 723 572 603

Vysoèina jako Alpy?

Touto otázkou zaèínal dopis ètenáøe z Brna, který otiskl deník MF Dnes
dne 9. února 2005. Dopis neetøil
chválou nad úpravou lyaøských tras
na Vysoèinì. Kvalita údrby tras i jejich propagace se v posledních letech
opravdu výraznì zlepily. To potvrzují i prùbìné výsledky ankety, která probíhá na stránkách internetového magazínu ïárské vrchy.
Kadý, kdo alespoò jednou letos
vyjel do bílé stopy, vidìl na vlastní
oèi, jak trasy v okolí Nového Mìsta
na Moravì doslova praskají ve vech.
O víkendu není lehké najít volné místo na parkoviti u hotelu SKI èi na
Tøech Studních, dlouhé øady aut stojí
i na okrajích silnic. Kvùli lyaøùm
míøícím na Vysoèinu vlakem byly
posíleny sobotní a nedìlní spoje o
nìkolik vagónù.
Umíme ale tento obrovský potenciál efektivnì vyuít? Vysoèina má moná nyní anci stát se rájem pro bìkaøe, stejnì jako se to podaøilo Alpám
ve svìtì sjezdaøù a snowboardistù.
A se jí to podaøí!
Dík patøí vem, kteøí s úpravou tras
pomáhají, i tìm, kteøí jim jen fandí.
jm

Beruka

Zveme Vás do novì otevøené prodejny Beruka.
Nabízíme kojenecký a dìtský textil, koèárky a jiné doplòky.
Vratislavovo nám. 38, naproti poliklinice, tel. 607 630 734

GE Capital Bank v Novém Mìstì na Moravì
se zmìnila na GE Money Bank

Od 17. ledna pùsobí v Èeské republice spoleènosti GE Capital pod novým názvem GE Money. Ke zmìnì názvu obchodního místa z GE
Capital Bank na GE Money Bank
dolo také v Novém Mìstì na Moravì. GE Money Bank s novým modrým logem a irokou nabídkou nových produktù a slueb najdou klienti i nadále v ulici Masarykova 1484.
Na obchodním místì v Novém
Mìstì na Moravì byly v rekordnì
krátké dobì provedeny vekeré práce spojené se zmìnou názvu banky.
Dolo k výmìnì log na budovì i
k dalím vnìjím a vnitøním úpravám.
Novì byl oznaèen také bankomat GE
Money Bank.
Zmìna názvu vech spoleèností divize GE Consumer Finance probíhá
celosvìtovì. Jejím cílem je posílení
jednotné znaèky, pod ní GE nabízí
drobným klientùm a malým a støedním podnikùm finanèní sluby a dalí expanze v této oblasti.
Ve vech zemích, kde GE Money
pùsobí, je strategie zaloena na nìkolika základních spoleèných atributech.
V ÈR a v SR bude GE Money konkurovat ostatním spoleènostem snadností, flexibilitou, rychlostí a dostup-

ností. To budou klíèové vlastnosti
naich produktù a slueb, øekl generální øeditel GE Money Bank Gerard Ryan. Nae zamìøení odpovídá hlavním pøáním èeských a slovenských klientù, která vyjádøili v
øadì prùzkumù. Zdùrazòovali zejména rychlejí a jednoduí sluby, které je nebudou zatìovat èasovì ani
administrativnì a bankovní produkty, které budou flexibilnì uity na míru
dle jejich potøeb, dodal Gerard Ryan.
GE Money Bank v Novém Mìstì
na Moravì nabízí klientùm nové produkty a sluby
Obchodní místo v Novém Mìstì na
Moravì klienti naleznou v ulici Masarykova 1484, tel: 566 616 410.
Otevírací doba je 8,30-12,00 a 13,0016,30 kadý pracovní den.
GE Money Bank zároveò se zmìnou jména pøedstavila také nìkolik
novinek. Na obchodním místì
GE Money Bank v Novém Mìstì na
Moravì si mohou klienti tyto nové
produkty a sluby zøídit. Nejvìtí zájem je oèekáván o nové konto Genius a Genius Student, øekla vedoucí
obchodního místa v Novém Mìstì na
Moravì Marie Pejchalová.
(tisková zpráva)

U Vlachovic 5. února 2005, foto Karel Klapaè
Aktuální informace o údrbì tras najdete na webových stránkách mìsta
www.nmnm.cz, e-mailové zasílání informací pro lyaøe je moné si
objednat na adrese: klapac@zlatalyze.cz

Luká Kourek støíbrný
na MÈR v atletice

O víkendu 12. - 13. února se v
Praze konalo halové mistrovství
Èeské republiky v atletice. Atletický oddíl pøi TJ Nové Mìsto na
Moravì zaznamenal vynikající
úspìch. Svìøenec trenéra Hubáèka
Luká Kourek získal na trati 3000m
støíbrnou medaili, kdy zabìhl èas
9:10,63 min. Ve druhém závodì na
polovièní trati byl pak Luká sed-

mý v èase 4:21,44 min. Také ostatní zástupci dobøe bojovali. Jakub
Skoøepa v závodì juniorù na
1500m zabìhl èas 4:15,73 min. a
skonèil na desátém místì. Lenka
Slonková zlepila svoje osobní
maximum na trati 3000m více jak o
dvacet sekund a byla v koneèném
poøadí osmá.
ph

Domácí nezklamali
O víkendu 29. a 30. ledna po
dlouhé dobì oil skokanský areál
ibenice. Za krásného poèasí a
vynikajících snìhových podmínek
se konaly republikové kvalifikaèní závody ákù ve skoku
a severské kombinaci. Pro Novomìáky to bylo klání opravdu
úspìné. Pro zlato sáhli v severské
kombinaci hned dva  Jakub Kubický (1989) a Martin Plhal
(1991). Tomu se na krku jetì za-

leskla støíbrná medaile - ze skoku.
Trenér Rostislav Latzka mìl urèitì radost i z ostatních svìøencù,
kteøí ve svých kategoriích uhájili
velmi pìkné pozice: Jan Kozák 5.,
Luká Janèík 6., Milo Kadlec 7.,
Jakub Kadlec 7. Milým pøekvapením byl nejmladí Vojtìch tursa (1995), kterému o vlásek unikl
bronz, a to jak ve skoku, tak i
v severské kombinaci.
s.k.
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Soutìe v halové kopané se rozbìhly

Fotbalové mládí SFK Vrchovina
získalo nìkolik skalpù svých krajských rivalù na turnajích v halové
kopané na poèátku února. Starí
pøípravka si pøivezla Zlatý pohár z Tøemonice v Èechách. V
nabité konkurenci 8 týmù ani jednou neprohrála a v koneèném hodnocení obsadili svìøenci trenéra
Veselého 1. místo pøed AFK Chrudim, Meteorem Praha, Chotìboøí,
domácí Tøemonicí, Pøelouèí a dalími.
Starí áci bojovali na pùdì silné konkurence v Bystøici n.P. na

turnaji 6 nejlepích týmù ïárska. Pod vedením trenérù Mièky
a Harvánka vybojovali 1. místo
pøed Jihlavou, ïárem a domácí
Bystøicí.
Naplno se rozbìhla zimní liga
Novomìstska. Prùbìné poøadí
po úvodních turnajích:
Mladí pøípravka (rok narození
1996 a mladí): 1. - 2. SFK Vrchovina 6 b. a Nedvìdice 6 b., 3. Bystøice n.P. 5 b., 4. Rad. Svratka 3 b.
Starí pøípravka (1994 a mladí):
1. SFK Vrchovina 6 b., 2. Radostín n.O. 5 b., 3. Moravec 4 b., 4.

Starí pøípravka Vrchoviny pøed zahájením Zimní ligy Novomìstska.

Bystøice n.P. 3 b., 5.  6. Nedvìdice a Rad. Svratka.
Dalí turnaje Zimní ligy Novomìstska probìhnou o sobotách v
únoru a bøeznu v hale novomìstského gymnázia.
las

Bruslení veøejnosti
zimní stadion, ïár n. S.
sobota 19. 2. 14,00 - 15,30
nedìle 20. 2. 13,30 - 15,00
nedìle 27. 2. 15,00 - 16,30
støeda 2. 3. 17.00 - 18.30
sobota 5. 3. 14.45 - 16.15
nedìle 6. 3. 14.15 - 15.45

Zprávy z volejbalu

Kadeti ani v pátém kole, které se
hrálo v nedìli 30. ledna v Pacovì, jetì neprohráli a bezpeènì vedou tabulku krajského pøeboru. Do konce
soutìe zbývají jetì tøi kola a se ziskem 28 bodù mají osmibodový náskok pøed druhou Jihlavou. Ve ètrnácti odehraných zápasech ztratili jen
ètyøi sety a potìující je, e vdy
v rozhodujících tøetích setech neztratili hlavu a dokázali zvládnout i po
psychické stránce rozhodující míèe.
Moná e letoní konkurence
v podobì ètyø drustev není tak velká, pøesto je vidìt, e se kolektiv naich kadetù dokáe soustøedit na dùleité okamiky zápasù a dovést svá
utkání do vítìzného konce, i kdy
prùbìh zápasù se nevyvíjí vdy pro
nì tak jednoznaènì. Je to vak pøedevím zásluhou tìch hráèù, kteøí poctivým pøístupem k tréninku rychle
zvyují svoji výkonnost, mohou pak
sbírat i zkuenosti v drustvu dospìlých a ty pak zúroèovat v dùleitých
zápasech.
Starí ákynì v nedìli 30. ledna
bojovaly o postup do skupiny A

krajského pøeboru. Bará se konala
v Bedøichovì. Zúèastnily se první dva
týmy skupiny B, tedy Nové Mìsto
a Pelhøimov, dále tøetí Bedøichov a
ètvrtý Havlíèkùv Brod ze skupiny
A. Nae dívky tuto bará vyhrály
po velmi bojovném výkonu. Zdolaly Havlíèkùv Brod 2:0, Pelhøimov porazily 2:0 a Bedøichov odsunuly do
skupiny B výhrou 2:1. Nutno vyzdvihnout bezchybný výkon Martiny Matoukové a Venduly Ptáèkové. Opìt se potvrdilo pravidlo, kdo
má kvalitní servis, ten vyhrává.
Kadetky nezaváhaly a v sobotu 29.
ledna porazily doma za vydatné podpory fanoukù tým Dobronína dvakrát 3:0 a následující sobotu 5.2. vyhrály nad ïárem 3:0 a 3:1. V celkovém poøadí krajského pøeboru si drí
druhou pøíèku za Pelhøimovem, se
stejným poètem bodù, ale horím
skóre setù.
Podrobné výsledky najdete na internetových stránkách www.volejbal.cz
a odkazech Wsport, Vysoèina a VyKKy nebo na volejbal.nmnm.cz.
VO

Úspìchy novomìstských lyaøù

O víkendu 29. - 30. ledna se konalo
Mistrovství ÈR starího actva v Jilemnici. Velkého úspìchu dosáhl Vojtìch Jurovatý, který vybojoval 2x
druhé místo (bìh 4 km klasicky a
skiduatlon 2+2 km).
5. - 6. února se úèastnili lyaøi SK
N. Mìsto 1. èásti Mistrovství Èeské
republiky dorostu a 3. èásti Èeského
poháru dospìlých v Zadovì. Z dorostencù vybojoval Miroslav Janoec 3. místo ve sprintu. V hladkém

bìhu na 7 km volnì skonèila Ivana
Prokeová na 4. místì. V bìhu na 10
km volnì skonèil Miroslav Janoec
na 5. místì a v bìhu na 7 km volnì
Tomá Kyncl na 8. místì. Z juniorù
se nejvíce daøilo Evì Skalníkové, která obsadila v bìhu na 10 km volnì
2. místo a Petra Veselá 4. místo, stejnì jako v bìhu na 20 km Jan Krka.
Závodníkùm gratulujeme a dìkujeme
za dobrou reprezentaci.
Dagmar Hromádková

Real komplex s.r.o.
Masarykova 197,
592 31 Nové Mìsto na Moravì
Tel: 566 615 147, mobil: 731 181 984
Pro nae klienty hledáme byty, rodinné i nájemní domy, chalupy,
stavební pozemky, zemìdìlskou pùdu.
Právní, znalecké i notáøské sluby zajitìny.
Pro prodávající jsou sluby realitní kanceláøe zdarma.
Rádi vám celou nai nabídku ukáeme pøi návtìvì naí
kanceláøe, více informací i na www.realkomplex.cz
NOVOMÌSTSKO  vydává mìsto Nové Mìsto na Moravì. Redaktorka: PhDr. Eva
Jaková, redakce a administrace: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Mìsto na
Moravì, telefon 566 650 253, e-mail: zpravodaj@nmnm.cz http://noviny.nmnm.cz.
Tiskne Horácká tiskárna Nové Mìsto na Moravì. Registraèní znaèka OÚ 3714-1491.
Nevyádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Názory autorù pøíspìvkù nejsou vdy
totoné s názory redakce.
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