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V Ochoze se letos zaène stavìt velké sportovní centrum - biatlonový areál
Sportovní klub lyování hodlá v
nejblií dobì zahájit velkou investièní akci, na jejím konci bude biatlonový areál hodný poøádání závodù Svìtových pohárù i Mistrovství
svìta.
Zámìr je mimo jiné podporován
ministerstvem kolství, mládee a
tìlovýchovy, mezinárodními federacemi IBI a FIS, pøíslunými sportovními svazy, krajem Vysoèina,
mìstem N. Mìstem na Moravì...
Dokonèený areál bude slouit jak
pro poøádání závodù v bìhu na lyích a biatlonu, tak iroké veøejnosti
z celého regionu, a to i v letních mì-

sících, kdy bude moci být vyuíván
pro pøespolní bìh, soutìe horských
kol, minikopanou, tenis, odbíjenou,
hasièské soutìe atd. V koneèné fázi
se pak souèástí areálu stane i velké
parkovitì, kde bude moci parkovat
a pìt set aut návtìvníkù areálu a
lyaøských vlekù. Zámìr poèítá i s
rozíøením silnice mezi N. Mìstem a
hotelem Ski.
U v tomto roce dojde k vybudování prostoru støelnice a pøírodních
tribun i k výstavbì dvou chladicích
vìí pro výrobu technického snìhu.
Bude pøeloena lesní cesta a bìecké
tratì, bude rovnì vybudován nad-

jezd pro závodníky a pochod pro diváky v místech køíení cesty se závodní tratí.
Druhá etapa - rok 2006 - pøedpokládá dobudování technického zázemí biatlonového stadionu, prostoru
pro televizní a jinou techniku, pro-

Pøíspìvky organizacím a spolkùm na rok 2005 rozdìleny
Rada mìsta na svém 52. øádném
jednání dne 7. bøezna rozhodla o pøidìlení pøíspìvkù organizacím a spolkùm na rok 2005. Selo se celkem
72 ádostí, vekeré podmínky splòovalo 69 ádostí. Celková poadovaná èástka èinila 1.582.830 Kè, k dispozici bylo 500.000 Kè. Rada mìsta
rozhodla, e pøíspìvky získají (adatel  úèel  èástka v tis. Kè):
Aerobikové studio  prezentace
mìsta na maoretkových soutìích
 5, Aerobikové studio  10. výroèí
zaloení souboru maoretek 22. èervna  10, Billiard Club  provoz klubu  5, Èeský svaz chovatelù  nákup klecí pro výstavu  5, Èeský svaz
vèelaøù  opravy vèelína vèelaøského krouku  10, DDM  historická
soutì o mìstì  5, DDM  aerobic
maraton 21. kvìtna  10, GOHIRAL
1785  nákup stanù  20, Junák 

celoroèní práce  20, M  akce pro
dìti  10, onkologický klub  akce
na podporu pacientù  15, Èeský Èervený køí  knihy pro dárce krve  2,
Modrý svìt  protidrogový festival
Modré dny 6. -11. listopadu  20,
NSS  projekt Aktivita: sobìstaènost
v seniorském vìku  10, Orel  rekreaèní sportování a rozvoj pohyb.
schopností  20, SDH Hlinné  sportovní aktivity  10, SDH Marovice
 párkové závody a dìtský karneval
 5, SDH NM  soutì v poárním
útoku  15, SDH Olená  akce pro
mláde  15, SDH Petrovice  ma-

chodcù  rùzné aktivity  15, Svaz
tìlesnì postiených  rekondièní pobyty a dalí èinnost  15, TJ  vybavení kuelny  10, TJ  soutìe ve
stolním tenisu, nové hrací stoly  10,
TJ  èinnost atlet. odd., test zdatnosti
pro veøejnost  5, TJ  èinnost a vybavení volejbal. odd.  15, TJ  vybavení tenis. odd.- 10, TJ  èinnost
nohejbal. odd.  5, TJ Pohledec 
dresy pro áky, dopravné na utkání...
 10, TJ Pohledec  lyaøské závody...  10, TJ Slavkovice  okresní
pøebor v ledním hokeji  10, ZU 
3. roèník literárního salonu, prezentace koly v Praze - 20, SK orient.
sporty  závody v orient. bìhu  15.

N. Mìsto úspìné v soutìi Zlatý erb 2005

Dne 28. února byly v Jihlavì slavnostnì vyhláeny výsledky krajského kola soutìe Zlatý erb. Ji po
sedmé se soutìilo o nejlepí webové stránky a elektronické sluby

Sluba Zpravodajství pro lyaøe

vznikla na pøelomu roku 2004 a
2005. Jde o GIS aplikaci zobrazující v týdenním cyklu podrobnì
trasu strojovì upravovaných lyaøských tratí snìným pásovým vozidlem (rolbou), kterou zachycuje
GPS navigace a následnì zobrazuje do mapového serveru mìsta.
Návtìvník má monost volit rùzné podkladové mapy, díky pouití
technologie WMS. Lze jako podklad podloit napø. ortofota (letecké snímky), které nádhernì dokreslují tyto informace. Souèástí

sopust a hudební akce  5, SDH Rokytno  nákup výzbroje a výstroje 
20, SDH Slavkovice  párkové závody  3, SFK Vrchovina  èinnost
oddílu en  15, SFK Vrchovina 
dorostenecký turnaj Léto s fotbalem
 5, SFK Vrchovina  turnaj Hejkalova cena  5, Schmier klub  pøíprava na MÈR v atletice  20, org. nevidomých a slabozrakých  zdravotní
rehablilitace  5, SK Petrovice  10.
roèník futsalového turnaje  20, SK
lyování  èinnost klubu biatlonu 
20, SK lyování  MS juniorù Grasski 21.  24. èervence  20, Svaz dù-

storu pro èasomíru, pro sbor rozhodèích, pro významné hosty a tribuny
pro diváky. V této etapì bude zprovoznìna i støelnice.
(dokonèení na str. 9)
Na snímku - pohled na maketu
tribuny pro diváky.

sluby je i monost objednat si
aktuální snìhové zpravodajství.
Na slubì se podílí celkem 3
osoby. Sluba je dennì navtìvovaná. V mìsíci lednu je zaznamenáno 536 odbìratelù. Její finanèní
nároènost se rovná jednorázovému
poøízení pøevodníku dat z GPS
modulu do mapového serveru.
Dennì po ukonèení celé trasy jsou
data z GPS modulu pomocí pøevodníku pøevedena do datových
souborù, které jsou následnì vkládány do mapového serveru mìsta.

mìst a obcí. Cílem soutìe je podpoøit modernizaci místní a regionální veøejné správy prostøednictvím
rozvoje informaèních slueb poskytovaných obèanùm i specifickým
skupinám uivatelù s vyuitím internetu a ostatních elektronických
médií, a pøispìt tak k rozvoji kvality ivota ve mìstech, obcích a krajích Èeské republiky.
Nové Mìsto na Moravì se pøihlásilo do kategorie webová stránka
mìst a do kategorie elektronická
sluba  v tomto pøípadì dvakrát,
jednak se Zpravodajstvím pro lyaøe (http://trate.nmnm.cz), jednak
se slubou WAP (wap.nmnm.cz).
V kategorii webových stránek
mìst získalo Nové Mìsto na Moravì druhé místo, za slubu WAP
tøetí místo a vítìzem krajského kola

se stalo díky slubì Zpravodajství
pro lyaøe. Vítìzové krajských kol
ve vech kategoriích posupují do
celostátního kola. Vyhláení celostátních výsledkù probìhne 4. a 5.
dubna v Hradci Králové pøi pøíleitosti mezinárodní konference Internet ve státní správì a samosprávì.
Hlasování v celostátní soutìi o
cenu veøejnosti konèí v pátek 25.
bøezna ve 12 hodin. Pokud se vám
líbí webové stránky mìsta Nové
Mìsto na Moravì, mùete jim udìlit svùj hlas. Hlasovat mohou vichni uivatelé internetu, kteøí disponují platnou e-mailovou schránkou,
na ni bude poslána ovìøovací zpráva. Hlasovat lze pouze pro jedno
mìsto nebo obec bez ohledu na
kategorii.
EJ
1

Úmrtí

Kulturní dùm

28. 2. Emílie Kadlecová (1938)
12. 3. Frantika Dostálová (1920)
13. 3. Libue Daòková (1926)
14. 3. Jindøika Hubáèková (1914)
15. 3. Jiøina Rùièková (1923)

èt 31. 3. v 19,30 hod. - Prolhaná Ketty  divadelní komedie
Maurice Hennequina.
Hlavní hrdinka poobìdvá náhodnì v restauraci s rodinným pøítelem.Aby neprovokovala manelovu árlivost, zale e byla sama ve
mìstì. Její manel se od èíníka
dozví, e vidìl Ketty s neznámým
pánem. V hlavní roli: Mahulena
Boèanová/Martina Meníková
Dále hrají: Ivana Andrlová/Magdaléna Reifová, Marcel Vainka/
Pavel rom, Dana Syslová/Jana
ulcová, Veronika Jeníková/Lucie
Svobodová, Èestmír Gebouský,
Martin Zounar, Lumír Olovský,
Dalimil Klapka, Olga elenská,
Zbyek Pantùèek, Jiøina Pachlová,
reie: Pavel imák, vstupné 130 a
120 Kè, pøedprodej v IC
èt 7. 4. v 17 hod.  Energetický
systém èlovìka a jak ho harmonizovat - pøednáka mistrù reiki
Soni a Mirka Navrátilových. Pokud je ná energetický systém harmonický a naplnìný, zaíváme
pocity tìstí, radosti a dokonalosti. Máme dostatek financí, dobré
vztahy a jsme zdraví. Souèástí
pøednáky je presentace systému
REIKI a meditace. V pøípadì zájmu o kursy REIKI je domluva
moná v den pøednáky. Vstup
volný
st 13. 4. v 19,30 hod. - Vláïa
Hron a hvìzdy, které nehasnou
- nový zábavný program s interpretem, který se Vám pøedstaví
nejen jako imitátor, ale i moderátor, baviè a zpìvák, jen si cestu
pøed TV kamery prolapal postupnì patnáctiletou praxí v kabaretu, divadle, taneèních orchestrech i pøed mikrofonem v rádiích.
Vstupné 140 a 130 Kè, pøedprodej v IC

Podìkování
Touto cestou chceme podìkovat
za vzornou a obìtavou péèi sestøièkám a lékaøùm odd. JIP na chirurgii novomìstské nemocnice.
Zvlátní podìkování prim. MUDr.
ustáèkovi a MUDr. Peòázovi za
odbornou lékaøskou péèi, za lidský pøístup a psychickou podporu
pøi závané operaci naeho tatínka Jana áka.
rodina ákova

Blahopøání
Dne 8. bøezna oslavila své ivotní jubileum paní Boena Plocková z Rokytna. Manel a dìti s rodinami pøejí oslavenkyni do dalích let ve nejlepí, hodnì zdraví, spokojenosti a pohody.
Dne 24. bøezna se doívá ivotního jubilea 80 let paní Zdeòka
inclová. Hodnì zdraví, pohody
a spokojenosti do dalích let pøejí
syn a dcera s rodinami

Kniha Trojan

nabízí velký výbìr knih za akèní
zvýhodnìné ceny z nového jarního
katalogu Rodinné knihkupectví

ZU Jana tursy
l 29. bøezna v 18. hod. se ve velkém sále KD v N. Mìstì uskuteèní
vystoupení ákù taneèního oboru
koly nazvané ROKEM TANCEM.
l Pedagogové ZU Jana tursy se pøedstaví na koncertu v pátek
1. dubna v 19.30 hod. v chrámu
Èeskobratrské církve evangelické
v Novém Mìstì na Moravì.
l Hudební soubory koly vystoupí
v
programu
nazvaném Hrajeme si pro potìení 14.
dubna v 18 hod. ve velkém sále
KD v N. Mìstì.
l Absolventi hudebního oboru
zakonèí své studium prvního èi
druhého cyklu slavnostním Koncertem absolventù 21. dubna v
aule Gymnázia V. Makovského.

Klub Klubíèko pøi M - 5. a 19.
dubna 15,30  16,30 hod.
Klub Beruka pøi M - 13. a 27.
dubna 15  16 hod.
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Nalezená báseò a proraný sníh
V sobotu 12. 2. se v Novém
Mìstì na Moravì pokazilo poèasí. Do závìjí se støemhlav vrhaly
deové kapky, bøeèka zachvátila
chodníky a lidé se mraèili do klop
kabátù. Den zdánlivì bez inspirace, který je lepí pøeèkat v nudì za
oknem.
A pøece se od sobotního rána
v prostorách ZU na Monseovì
ulici psala poezie. Literární salon
urèený dìtem z dramatického oboru, které se sjely z celé Vysoèiny,
nesl název Nalezená báseò. Vere
se daly najít leckde  námìtem pro
dílko byla vdy obyèejná vìc, která
se stává neobyèejnou ve chvíli,
kdy se na ni podíváme oèima otevøenýma fantazii a kdy jí pokornì
nasloucháme. Dìti mìly monost
vyzkouet si metody dramatické
práce zaloené na rozvíjení vlastního nápadu a soustøedìní na
spontánní tvoøivost ve stanovené
formì.
Celkem 49 úèastníkù z Jihlavy,
Ledèe, Svìtlé nad Sázavou, Nového Mìsta na Moravì a ïáru nad
Sázavou bylo vedeno odbornými
lektorkami Mgr. Janou Køenkovou
a Mgr. Evou Brhelovou. Organizaèní zázemí zajiovaly Mgr. Ivona Èermáková a Klára Dvoøáková.
Bìhem závìreèné reflexe celodenního kurzu byla slyet jen
samá chvála a zdálo se, e u mnoha byl skuteènì probuzen zájem
o poezii, která je èasto
z neznámých dùvodù povaovaná za jakousi snobskou intelektuální krmi. Nìkolik zaznamenaných postøehù ve formì zásad
básníka v nás:
l poezii mùe psát kadý
l do básnì lze dát sebe sama a jejím prostøednictvím si uvìdomit
druhého

Kurz hospicové péèe pro budoucí dobrovolníky
Ji tøetí roèník kurzu je urèen
zájemcùm o dobrovolnickou práci
v HOSPICOVÉM HNUTÍ 
VYSOÈINA. Dobrovolníci HHV
doprovázejí osamìlé, nemocné a
umírající lidi, a to zejména v Domovì
dùchodcù na Mitrovì, v LDN
Buchtùv kopec a doma. Úèelem
kurzu je vysvìtlit, proè je dobré být
dobrovolníkem a jak mùe dobrovolník konkrétnì pomoci. Cena
kurzu, který trvá od dubna do kvìtna,
je 300 Kè (v cenì nejsou exkurze).
Tìíme se na Vai úèast
M. Petrová, HHV
Program kurzu:
Tøi veèerní lekce (DPS, ïárská
68, N. Mìsto, zaèátek vdy v 18
hod.)

Zahájení kurzu  informativní
lekce (13.4.), Být dobrovolníkem 
k èemu je to dobré? (20.4.),
Dobrovolník HHV  co a jak dìlá?
(27.4.)
Dvì exkurze Domov dùchodcù na
Mitrovì (4.5.) a Hospic sv. tìpána
v Litomìøicích (11.5.)
Celodenní semináø (Nový
Jimramov, 21.5.) Smysl doprovázení
umírajících; Rozhovor o práci
dobrovolníkù v HHV; Dobrovolníci
peèují, o dobrovolníky je tøeba
peèovat;
Máte-li o kurz zájem, kontaktujte
nás telefonicky (732 852 109, 566
615 198) nebo pøijïte na první
informativní schùzku do DPS, kde
se o kurzu dozvíte více.

poezie není nepøirozená ani cizí;
dennì nás obklopuje
l existuje bezpoèet forem, do
nich mùeme promítnout své
mylenky
l pøi hledání vlastního vyjádøení
neexistuje správná nebo patná
cesta  podstatný je proces tvorby
Posledním úkolem posluchaèù
Literárního salonu bylo v jediné
vìtì vyjádøit, èím je pro nì nalezená báseò. A v duchu dadaismu
byly vìty rozstøíhány a znova sloeny, aby mohly vzniknout ty pravé definice nalezených básní:
Pozùstatek nìèeho od rùzných
lidí je povídka, krása kdykoli pro
kohokoli.
Hledaè upustil dojem. Neobyèejné nael v minulosti. Poklad
není pøevleèený.
Od okamiku rána dokáu myslet svými otázkami, protoe tøeba tkanièka?
Záleí, co je inspirace. To napíeme. Kolem nás jich jsou 
Mokrý zimní den tedy v sobì
skrýval netuené kraje básní èekajících na nalezení. Posláním Literárního salonu, které bylo bezesporu naplnìno, by mohla být slova
básníka Ludvíka Kundery: Zaènìte se lépe dívat na svìt kolem
sebe, poznáte, e realita je mnohem mnohotvárnìjí, bohatí a
básnivìjí, neli jste se dosud domnívali.
Takové literární salony, které otevírají mladým lidem dosud nepoznané oblasti lidské kultury, by se
mohly, nebo spíe mìly stát tradicí. Chu do podobných akcí dali
rozhodnì vichni zúèastnìní najevo. Plánuje se vydání sborníèku
vytvoøených prací, aby byla zachována atmosféra jednoho dne, kdy
dé, slovy jedné z nejmladích
úèastnic, proíral sníh.
Zdenka Sokolíèková
l

Klub seniorù
út 29. 3. 15 h., DPS - Velikonoce
v Klubu, obèerstvení z vlastních
zdrojù.
po 4. 4., 15. h., DPS  Pranostiky na duben, kvízy na procvièení
pamìti
po 11. 4., 15 h., DPS  Beseda s
øeditelkou NSS Marií Scheibovou
na téma: Souèasní senioøi, budoucí senioøi, co nás èeká
èt 15. 4., Janáèkovo divadlo
Brno, balet Bajadéra, zaèátek v
19 h., odjezd od KD v 17 h., cena
200 Kè (neèlen 220 Kè)
po 18. 4., 15 h., kulturní dùm 
Promìny N. Mìsta  ze soukromé kroniky Jana Králíèka

Kino
Kino Nové Mìsto na Moravì zve nejmení diváky 27. 3. v 16 hodin do BIOGRÁFKU na pásmo pohádek Babièka vypráví pohádku. BIOGRÁFEK bude promítat pravidelnì jednou
za mìsíc kromì velkých prázdnin. Malí diváci obdrí klubovou prùkazku a stanou se èestnými èleny. Vstupné: dìti 15 a dospìlí 30 Kè.
V druhé polovinì dubna zahájí èinnost filmový klub seniorù (20. 4.
Dívka s perlou), podrobnosti v pøítím èísle. Tìíme se na Vai návtìvu.
27. ne v 16 h.
Babièka
vypráví pohádku
63 min
Pásmo pohádek, první pøedstavení projekce pro dìti tzv. BIOGRÁFEK. 15 Kè dìti, 30 Kè dospìlí
27. ne v 19,30 h.
Alexander Veliký
176 min
USA/Francie/VB/Holandsko
2004, historický velkofilm, titulky, od 12 let, 65 Kè - Snímek sleduje velkolepé taení nejvìtího
vojevùdce vech dob z rodné
Makedonie pøes Egypt, triumfální
vstup do Babylonu a po bitvu
v indické dungli.
29. út v 19,30 h., 30. st v 19,30 h.
Blade: Trinity
113 min
USA 2004, akèní horor, titulky, od
12 let, 65 Kè, premiéra - Schyluje
se ke koneènému øeení upírské
otázky, poslední tvanice zaèíná.
1. pá ve 20 h.
Kameòák 3
100 min
ÈR 2005, komedie, od 12 let, 65
Kè - Dalí pokraèování úspìné
komedie Zdeòka Troky. Znovu na
pár dní v Kameòákovì!
2. so ve 20 h.
Vera Drake
ena dvou tváøí
126 min
VB/Francie/Nový Zéland 2004,
drama, èeské titulky, od 15 let, 60
Kè - Pøíbìh eny, která na poèátku 50. let v Anglii pomáhá dívkám tajnì ukonèit jejich nechtìné
tìhotenství.
5. út ve 20 h., 6. st ve 20 h.
Zahulíme, uvidíme
88 min
USA/Kanada/SRN 2004, komedie, èeské titulky, pøístupný, 55
Kè - Kdy jsou zhulení a odhodlaní, nic je nezastaví. Dva teena-

geøi bojují s osudem, aby si mohli
dát vytoueného hamburgra.
8. pá ve 20 h., 9. so ve 20 h.
Fantom Opery
143 min
USA/VB 2004, muzikál, èeské titulky, od 12 let, 60 Kè - Filmová
adaptace svìtoznámého divadelního muzikálu o mladé taneènici,
která s pomocí tajemného Fantoma dobývá paøískou Operu.
12. út ve 20 h, 13. s ve 20 h.
Perly a svinì
113 min
Finsko 2003, komedie, èeské titulky, od 12 let, 58 Kè - Nejúspìnìjí finský film roku 2003 o ètveøici bratrù, kteøí chtìjí ze své malé
sestøièky udìlat novou pìveckou
superstar.
13. st v 10 hodin
Hrneèku vaø
65 min
Pásmo pohádek
15 Kè
15. pá ve 20 h., 16. so v 17,30
a ve 20 h.
Pøíbìhy obyèejného ílenství 100
min ÈR/SRN/SR 2005, komedie,
pøístupný, 60 Kè - Nová komedie
Petra Zelenky o neobyèejném svìtì ílencù na motivy stejnojmenné
úspìné divadelní hry.

Horácká galerie
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 (do 24. 4.)

Pozvánka do Horáckého muzea
Výstava Barevný svìt pøedstavuje prùøez celoroèní tvorbou Soukromé výtvarné koly Anny imonové, která vznikla ve Snìném
v roce 1993. Témìø polovina výstavního sálu je vìnována hlavnímu námìtu - Øíi barevòákù. A
tak se zde objevuje malované nádobí, textilní dobroty, královské
trùny, figurky samotných obyvatel øíe barevòákù, textilní koláe
apod. Druhá èást výstavy nabízí
pøedevím irokou kálu kerami-

ky - uvidíte zde pravìká zvíøata, postavy z pohádková øíe, ptaèí hnízda, ale také vánoèní betlémy a svícny a zvonky v podobì andílkù. Kadého urèitì zaujme kolekce hedvábných batikovaných átkù a perkù ze sklenìných korálkù a pendlíkù. Tyto pøevánì drobnìjí výtvarné pøedmìty jsou doplnìny dvìma velkými kompozicemi  stromem a majákem s loïkami. Výstava bude v muzeu ke zhlédnutí do
konce dubna.
HM

Dùm dìtí a mládee

25. 3., 13  17 hod.  Otevøený
Klub Íèko, popl. 10 Kè
29. 3., 9,30 hod. - Klub maminek,
cvièení pro dìti, popl. 20 Kè
31. 3., 9,30 hod. - Klub maminek,
textilní dílna, malování na hedvábné átky, kapesníèky; hlídání dìtí
zajitìno, popl. 40 Kè
1. 4., 13  17 hod.  Otevøený Klub
Íèko, popl. 10 Kè
2. 4., 9,30 hod. - Pletení z pedigu,
oblíbené pletení kosíèku z pedigu
(vnitøek popínavé palmy, ratan).
Také dozdobíme keramické korálky, popl. 30 Kè
8. 4., 13  17 hod.  Otevøený Klub
Íèko, popl. 10 Kè
9. 4., 10 hod. Squash dopoledne I.
Pøijïte si zahrát squash na kurty
Sporten time. Pøijít mùe kadý z
vás, i ten, kdo tento sport nikdy nevyzkouel. S sebou: halové boty
(které nedìlají èerné èáry), sportovní odìv. Pokud chce pøijít, musí si
vyzvednou u nás pøíhláku a vyplnìnou ji vrátit nejpozdìji do 1. dubna. A pospì si protoe mùe hrát
maximálnì 12 hráèù, popl. 50 Kè.
15. 4., 13  17 hod.  Otevøený
Klub Íèko, popl. 10 Kè
16. 4., 9,30 hod. - perky a ozdoby nejen z pøírodních materiálù budeme vyrábìt korálky, knoflíky,
náunice ze døeva, trav, lýka èi hmoty tvrdnoucí na vzduchu. Budete
pøekvapeni, jak je to snadné; popl.
20 Kè

Vstupenky
na Smetanovu
Litomyl v IC
47. roèník Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyl
se bude konat od 17. èervna do 4.
èervence ve Smetanovì domì a v
zámeckém areálu v Litomyli. Letos poprvé si mùete vstupenky na
festival objednat a následnì také
vyzvednout pøímo v IC na Vratislavovì námìstí. Zde obdríte také
podrobný program celého festivalu. Vstupenky je moné si objednat a vyzvednout do 10. èervna.
Po tomto termínu je moné si vstupenky rezervovat a vyzvednout a
na místì, a to do 4. èervence.

Sleva 50%
na videokazety

IC Vám nyní nabízí tyto videokazety za polovièní ceny: Nové Mìsto na Moravì: srdce Vysoèiny (èj,
aj, nj), Nové Mìsto na Moravì:
pohlednice z Èech a Moravy (èj)
a ïárské vrchy (èj, aj).

Ochotnický divadelní spolek
Køídla
zve na divadelní hru

Pojï na mé srdce
nedìle 27. bøezna
v 19 hod. v KD Køídla

Stomatologická
pohotovostní sluba

Oetøení je poskytováno v dobì
8  12 hod.
26. 3. MUDr. Kozák, Bystøice,
MUDr. Semerádová, Palachova,
ZR, 27. 3. MUDr. Kozáková, Bystøice, MUDr. T. Koneèný, NM, 28.
3. MUDr. Borek, Bystøice, MUDr.
Rychtecká, V. Meziøíèí, 2. 4.
MUDr. Petráová, poliklinika ZR,
MUDr. Havlíèková Radostín, 3.
4. MUDr. Havlíèková, nám. Republiky ZR, MUDr. pinarová,
Mìøín, 9. 4. MUDr. Koutská,
Snìné, MUDr. ák, V. Meziøíèí,
10. 4. MUDr. Dvoøák, V. Losenice, MUDr. Foltanová, Svratka

ELVIA-PRO,
spol. s r.o. Praha

JARNÍ VÁBENÍ
u SONY
w autorádia s CD od 3490 Kè
w videokamery mini DV

od 14990 Kè

w TV s obrazovkou 72cm,

stereo, od 9990 Kè

w domácí kina od 9990 Kè
w plasma TV, rozliení

1020x1020 obraz. bodù,
úhlopøíèka 105 cm, ji za
129990 Kè
w dalí bohatý sortiment
SONY  videa, Hi-Fi vìe,
DVD pøehrávaèe, DVD rekordéry, digitální fotoaparáty...
PRODEJ MONÝ
TAKÉ NA SPLÁTKY
w znaèkové CD nosièe

u od 7,90 Kè

w videokazety EMTEC 240

u od 49 Kè

w tukové baterie u od 5 Kè

Trváte-li na kvalitì,
ádejte SONY.
SONY Club ELVIA-PRO
Praha & AUSTRINO, Alice Hrdá

Vratislavovo nám.100
Nové Mìsto na Moravì
Tel.: 566 618 755
3

kolní kolo soutìe Paragraf 11/55 v 1. Z

Pøed èasem jsme ètenáøe Novomìstska informovali o tom, e
nae kola byla vybrána do celostátní postupové soutìe Paragraf
11/55. V pøedkolním kole soutìe, které probìhlo v kreslírnì naí
koly dne 21. prosince, áci hravou formou plnili rùzné nejenom
vìdomostí disciplíny, které napo-
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máhaly zvýit povìdomí o tom, e
dopoutìt se poruování zákonù a
pravidel není správné.
Ze tøinácti soutìních drustev
jich vak jenom est mohlo postoupit do velkého kolního kola, které se konalo 3. bøezna ve velkém
sále kulturního domu.
Soutìní drustva bojovala o pr-

venství v pìti disciplínách:
1. Vìdomostní disciplína Zákon.
2. Prezentace drustev na vylosovaná témata Jak bys to vyøeil...
3. Soutìní disciplína Postav kolu, vì.
4. Kdybych byl øeditelem koly
 poznávání nutnosti zákonù,
vyhláek a jejich prospìnost
pro lidi.
5. Poruí zákon?  cílem je
upozornit na skuteènost, e je
nutná zvýená pozornost pøi odhadu vìku lidí.
Atmosféra v sále byla bouølivá,
nebo publikum sloené z ákù 2.
stupnì svými transparenty i pokøiky povzbuzovalo své zástupce
v jednotlivých soutìních drustvech. Sladkou cenu za nejlépe
fandící tøídu si ale nakonec vybojovaly tøídy 6. A a 7. B.
Také porota v èele s pøedsedou
Mgr. Otto Ondráèkem to
v rozhodování nemìla mnohdy

jednoduché, nebo vechna soutìní drustva bojovala ze vech
sil. Chtìli bychom touto cestou
podìkovat vem èlenùm poroty,
nebo si nali èas za námi pøijít.
Podìkování patøí Josefu Sokolíèkovi  starostovi mìsta Nové Mìsto na Moravì, Martinu Greplovi 
pøedsedovi sdruení rodièù pøi 1.
Z, Petru Hladíkovi  analytikovi
programu Èeský rozhlas Region,
Bc. Liboru Homolkovi  éfredaktorovi týdeníku Vysoèina a vedoucímu deníku Vysoèina.
Velké podìkování patøí èlenkám
Taneèního studia v Novém Mìstì
na Moravì pod vedením Evy Olejníkové, které zajistily po celou
dobu soutìe kulturní vystoupení.
První cenu si vak mohlo odnést
jen jedno soutìní drustvo. Tím
bylo drustvo 8. A tøídy, které se
ji teï tìí a zaèíná pøipravovat do
okresního kola konaného 11. dubna ve ïáøe nad Sázavou.
Drme jim vichni palce!
Mgr. R. Slámová, Mgr. J. Hnízdilová, Mgr. H. Knapèoková

Informace pro osoby podnikající v zemìdìlství
Nìkolik následujících odstavcù je
urèeno osobám, které provozují èi
provozovaly zemìdìlskou výrobu
nebo jsou oprávnìny zajiovat
nìkteré související sluby na základì ivnostenského oprávnìní.
Úvodem je vhodné pøipomenout,
e zemìdìlskou výrobou se rozumí rostlinná výroba zahrnující zejména ovocnáøství, pìstování zeleniny, okrasných rostlin i rostlin
pro technické uití (tzn. vèetnì lesnictví) a ivoèiná výroba zahrnující nejèastìji chov hospodáøských
a jiných zvíøat za úèelem získávání
ivoèiných produktù èi chov sportovních a dostihových koní. Do
zemìdìlské výroby je zahrnována
i produkce chovných plemenných
zvíøat, výroba osiv, sadby a kolkaøských výpìstkù, chov ryb apod.
Evidenci zemìdìlských podnikatelù (fyzických osob i právnických osob) zajiují od 1. 5. 2004
obecní úøady obcí s rozíøenou pùsobností. Tìmto mìla být
z jednotlivých obcí pøedána i evidence SHR, kterým je urèena první èást následujícího textu.

Do konce dubna 2005 toti mohou vechny osoby, které byly
v minulosti evidovány jako samostatnì hospodaøící rolníci, vyuít
bezplatné transformace a evidovat se jako zemìdìltí podnikatelé. Pro potøeby zapsání do evidence zemìdìlských podnikatelù vyplòuje fyzická osoba pøísluný tiskopis, dokládá bezúhonnost (výpisem z rejstøíku trestù ne starím
3 mìsícù) a osvìdèení o zápisu do
evidence SHR nebo jiný doklad o
své odborné zpùsobilosti (na úrovni minimálnì støedního vzdìlání
v oblasti zemìdìlství nebo veterináøství, nebo o pìtileté zemìdìlské praxi èi absolvování pøísluného rekvalifikaèního kurzu).
Pøípadné nezapsání do evidence
zemìdìlských podnikatelù nemá
vliv na platnost osvìdèení vydaných samostatnì hospodaøícím rolníkùm podle døívìjích pøedpisù,
protoe podle pøechodných ustanovení zák. è. 85/2004 Sb. platí
tato osvìdèení 5 let ode dne úèinnosti tohoto zákona, tj. a do 1. 5.
2009. Od kvìtna 2005 vak budou

Zmìna názvù ulic
Zastupitelstvo mìsta na svém 15.
øádném zasedání dne 1. bøezna
rozhodlo s úèinností od 1. 4. 2005
o úpravì nìkterých názvù novomìstských ulic. Asi nejvýraznìjí
zmìnou prola mìstská èást zvaná Holubka, kde byl zruen název
ulice Olbrachtova, která mìla nepraktický tvar písmene V. Jedna z
vìtví ulice Olbrachtovy ponese
název ulice Karníkova a druhá
vìtev ulice Wolkerova a obì tyto
ulice budou konèit u ulice Marovské. Naopak ulice Bezruèova bude
prodlouena k ulici Wolkerovì.
Zastupitelstvo také rozhodlo, e

jednosmìrná ulice spojující ulici
Wolkerovu a Karníkovu ponese
název ulice Wolkerova.
Vzhledem k nìkterým nejasnostem týkajícím se názvu ulice Bìlisko zastupitelstvo deklarovalo a
rozhodlo, e jediný správný název
je ulice Bìlisko a nikoli ulice Na
Bìlisku.
Poslední zmìnou bylo pøiøazení
názvu ulice U Jatek k èp. 348 místo ulice Dukelská, a to z dùvodu
polohy této nemovitosti, která jednoznaènì leí na ulici U Jatek.
Výpis nemovitostí, kterých se
zmìna názvu ulice týká:

pøed zmìnou:
Dukelská èp. 348
Èapkova èp. 1090
Èapkova èp. 1075
Olbrachtova èp. 1117
Olbrachtova èp. 1116
Olbrachtova èp. 984
Olbrachtova èp. 1118
Karníkova èp. 985
Wolkerova èp. 1260
Olbrachtova èp. 1127
Základním dokladem, který je
tøeba mìnit v pøípadì zmìny názvu ulice, je obèanský prùkaz. K
jeho výmìnì je zapotøebí starý
obèanský prùkaz, jedna fotografie
a vyplnìný formuláø (bez poplatku). Dále je potøebné informovat
o své nové adrese nìkteré instituce: finanèní úøad, ivnostenský

po zmìnì:
U Jatek èp. 348
Wolkerova èp. 1090
Wolkerova èp. 1075
Wolkerova èp. 1117
Wolkerova èp. 1116
Karníkova èp. 984
Karníkova èp. 1118
Bezruèova èp. 985
Bezruèova èp. 1260
Bezruèova èp. 1127

muset i døíve evidovaní SHR uhradit pøi zapsání do evidence zemìdìlských podnikatelù správní poplatek 1000 Kè.
Následující èást textu se týká èinnosti podnikatelù, kteøí jsou oprávnìni nìkteré z èinností zemìdìlské
výroby zajiovat na základì døíve vydaného ivnostenského listu. Pokud mají tyto osoby zájem,
aby bylo jejich oprávnìní pro provozování èinností v oblasti zemìdìlství zachováno, musí se pøi doloení obdobných dokladù zapsat
do evidence zemìdìlského podnikatele. Nesplní-li nìkterá z tìchto
osob povinnost se ve lhùtì do 1.
5. 2005 tímto zpùsobem zaevidovat, oprávnìní k provozování tìchto èinností zaniká (dle pøechodných ustanovení zákona è. 85/

2004 Sb.). Tato informace se týká
vech osob, které mají
v ivnostenském listu uvedeno
napø. lesnictví, pìstební èinnost
v lese, chov koní, pìstování kvìtin a døevin. Jako ivnosti i nadále
zùstávají nìkteré sluby bez souèasného provozování zemìdìlské
výroby, zejm. tìba døeva a práce
motorovou pilou, lesní doprava,
zpracování lesních plánù, poskytování slueb v myslivosti.
Podrobné informace poskytuje
pracovitì obecního ivnostenského úøadu. Vzhledem k tomu, e 1.
5. 2005 není pracovní den, je
v pøípadì zájmu o pøeregistraci
nutno pøedloit vechny podklady
nejpozdìji do konce dubna tohoto
roku.
Ing. Jana Bartoová
vedoucí odboru vnitøních vìcí
a ivnostenského úøadu,
MÚ Nové Mìsto na Moravì

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 (841m2) 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. 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.

úøad, MìÚ odbor dopravy  velký
technický prùkaz vozidla, úøad
práce, penìní ústavy aj.
Cestovního pasu ani øidièského
prùkazu se tato zmìna nedotkne,
nebo zde není uvádìn trvalý pobyt.
kanceláø vedoucího
úøadu MìÚ
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V polovinì bøezna se mohli novomìsttí obèané sejít se dvìma poslanci
Poslanecké snìmovny ÈR, a to právì s tìmi, kteøí ve volbách kandidovali za
kraj Vysoèina a zcela jistì získali velké mnoství preferenèních hlasù v Novém Mìstì a nejbliím okolí. V pondìlí 14. bøezna pozval nejen své volièe
na besedu místopøedseda Poslanecké smìnovny Ing. Jan Kasal a následující
den, v úterý 15. bøezna, hovoøila s veøejností JUDr. Marie Rusová.
Mezi úèastníky besed pøevládali první den zcela logicky èlenové a pøíznivci
KDU-ÈSL, druhý den èlenové a pøíznivci KSÈM. Obì skupiny pøesto zají-

maly obdobné problémy. Oba politici zodpovídali dotazy ohlednì sociální
problematiky a dùchodù, hovoøilo se o zákonu o støetu zájmù, stranou nezùstaly ani otázky souèasné politické krize a mnohé dalí.
Novomìstí vyuili obou pozvání spíe støídmì, pøesto na první z besed
zaznìla z øad obèanù ádost, aby volení zástupci pøijídìli do N. Mìsta èastìji. Místostarosta mìsta Petr Pejchal konstatoval, e v pøípadì zájmu politikù kontaktovat veøejnost i v dobì nepøedvolební bude vedení mìsta vstøícné
a umoní podobná setkání v budovì mìstského úøadu.
EJ

Pøipomínáme výmìnu obèanských prùkazù

Upozoròujeme obèany, e do
konce listopadu 2005 by mìly o
výmìnu starích typù obèanských
prùkazù poádat vechny osoby,
jejich obèanský prùkaz byl vydán do 31. 12. 1994. Jedná se o dosud uívané obèanské prùkazy typu
kníka (tj. s èervenými deskami
z PVC nebo textilu), a to i v pøípadì,
e je v nich uvedena doba platnosti
na dobu neurèitou nebo bez omezení. Dále se výmìna týká prvního
typu obèanského prùkazu vydávaného ve formì plastové identifikaèní
karty.
Platnost uvedených dokladù - tj.
obèanských prùkazù bez strojovì èitelných údajù vydaných do r. 1994 konèí dne 31. 12. 2005. Pokud nebude obèan po tomto datu schopen
prokázat totonost, mùe mít problémy pøi mnoha jednáních, napø. pøi
vyplácení sociálních dávek, dùchodù nebo penìz zasílaných sloenkou.
K vydání nového obèanského prùkazu je nezbytné vyplnit pøísluný
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tiskopis a tento vlastnoruènì podepsat. Dále je nutné pøedloit dosud
uívaný platný obèanský prùkaz a
jednu fotografii (se souèasnou podobou osoby). Nehradí se ádný správní poplatek, obèanský prùkaz je vydáván do 1 mìsíce od pøedloení
vech podkladù. K pøevzetí prùkazu
se musí obèan dostavit osobnì, v odùvodnìných pøípadech (zejm. pøi dlouhodobì nepøíznivém zdravotním stavu) zabezpeèí pøedání pøísluný obecní úøad, v jeho správním obvodu se
obèan zdruje.
V zájmu plynulého prùbìhu výmì-

ny doporuèujeme nenechávat vìc na
konec roku. Prosíme obèany, aby o
výmìnu poádali buï ve stejném
mìsíci, kdy byl vydán dosud uívaný obèanský prùkaz, nebo alespoò ve
stejném ètvrtletí roku podle data vydání dokladu. Èím více osob tak uèiní, tím vìtí je pravdìpodobnost, e
se v závìru roku neprodlouí nad pøijatelnou míru doba èekání pøi pøijímání ádostí o nové doklady nebo
jejich pøedávání.
V dalím roce se bude povinnost
výmìny týkat obèanských prùkazù
vydaných v letech 1995-1996, poz-

dìji vydané obèanské prùkazy bez
strojovì èitelné zóny by mìly být
mìnìny jetì v dalích dvou etapách
do konce roku 2008.
Tiskopisy k podání ádosti o vydání nového obèanského prùkazu jsou
k dispozici na pracoviti evidence
obyvatel, OP a CD v budovì MÚ
Nové Mìsto na Moravì, I. poschodí.
Z dùvodù následného technického
zpracování doporuèujeme ádosti nepøekládat a podepsat se a pøímo pøed
pracovníkem úøadu, který pøekontroluje správnost a úplnost ádosti.
Ing. Jana Bartoová, vedoucí
odboru vnitøních vìcí a Ú
MÚ Nové Mìsto na Moravì

Nové Mìsto nepokrývá pouze sníh!
Ani kruté mrazy a pøívaly snìhu
nezabránily rozvoji neziskové
metropolitní sítì Steadynet. Pøed èasem se obèané Nového Mìsta mohli doèíst základní informace o neziskovém sdruení lidí, kteøí vlastními silami a prostøedky budují kvalitní propojení svých poèítaèù, jeho

souèástí je i pøipojení k vysokorychlostnímu internetu za dostupný èlenský poplatek.Tuto ideu v naem
mìstì jako první realizovali Petr
Blahák, Richard Latislav a Pavel
ustr, kdy poloili základy dnenímu sdruení Steadynet. Obdobným
zpùsobem vzniká mnoho dalích
bezdrátových sítí po celé ÈR. Vznikají tak amatérské, ale zároveò velice kvalitní sítì, jakou je napø. praská czfree (www.czfree.cz). Mezi
tyto sítì se bìhem léta 2004 zaèlenil
i novomìstský Steadynet, který ji
dnes pøedává informace dalím zájemcùm po celé ÈR a zároveò dìkuje za pomoc pøi øeení problémù
sítím z Èelákovic (www.czela.net)
a Nové Moravy (www.novamorava.net).
Díky velkému zájmu z øad odborníkù i laické veøejnosti se obèanské
sdruení velice dynamicky rozvíjí.
Od listopadu loòského roku se poèet èlenù zdvojnásobil na stávajících

více ne 70 èlenù. Ji skoro celé
Nové Mìsto je pokryto pøístupovými body a pouhý krùèek dìlí Steadynet od plnì profesionální sítì.
V blízké dobì bude obèanské sdruení realizovat pøedevím tyto neodkladné cíle: dokonèit kvalitní infrastrukturu metropolitní sítì, vytvoøit kruhové spojení pøístupových
bodù, které výraznì posilní stabilitu
uvnitø sítì, a pokud monosti dovolí, poloit optický kabel mezi nejdùleitìjími pøístupovými body. V
letních mìsících se poèítá s rozíøením monosti pøipojení vzdálenìjích míst, jakými jsou napø. mìstské èásti Marovice, Pohledec...
Brány Steadynetu jsou otevøeny
vem zájemcùm, kteøí chtìjí jakýmkoliv zpùsobem pøiloit ruku k dílu
pøi budování sítì nebo mají pouze
zájem o nejnovìjí informaèní technologie. Nezbývá ne si pøát mnoho
nadených èlenù. (www.steadynet.org)
Jiøí Blahák

Formuláøe ádostí o pronájem nových bytù v pøístavbì hotelové ubytovny Drobného 301 budou k dispozici
od 15. dubna na NSB a MìÚ.

INZERCE
l Svobodná bezdìtná ena hledá
podnájem jako spolubydlící v NM,
tel. 731 71 61 66
l Hledám pronájem garáe v NM,
tel. 603 792 232
l *Vymìním mìstský byt 2+1 za
1+1, oba v NM, tel. 731 074 175
l Prodám Favorit 135L, r.v.1991,
bílý, stø. okno, otáèkomìr, tané,
plnì funkèní a pojízdný, horí karoserie, STK 06/2005, cena 15 tis.
Kè, tel.: 602 387 608
l Koupím pìkný, starí obraz krajinu, zátií, abstrakci. Od nìkterého z malíøù Vysoèiny - napø.
Jambor, Emler, Bubeníèek, CínaJelínek, apod., tel: 604 347 541
l Koupím RD v NM a okolí, tel.
566 615 295

Novomìstská firma provádìjící
práci na støechách, pokládka
krytin a nátìry,
hledá na zauèení pracovníky.
Pavel Horák, tel. 606 823 109
u

DÁRKOVÉ
ZBOÍ

HALINA – 1. patro
v polystyrenová vajíèka ke

zdobení  vkládaný patchwork, polepování  2 velikosti
v prostorová vajíèka, plastové disky  vajíèka v rùzných velikostech
v aranovací led  rùzné barvy

Zajímá vás, jak se baví senioøi?
Letoní rok jsme v naem Klubu
seniorù zahájili veselým ètením o
Dívèí válce, cvièením na idlích 
co je nae specialita, besedou o
knize Mìsto mého srdce, od plic
jsme se zasmáli veselohøe v Horáckém divadle v Jihlavì a velmi
nás potìily krásné videosnímky i
zajímavé vyprávìní Jiøího Janíèka
o Brazílii. Tak nám mìsíc leden
ubìhl jako voda.
Mìsíc únor jsme pøivítali poøadem Pìjme píseò dokola a vyprávìním vtipù. Na tradièní masopustní Merendu jsme pozvali i
èlenky Svazu tìlesnì postiených,
aby se poveselily spoleènì s námi.
Byl právì svátek Valentýna a mile
nás pøekvapily seniorky naeho
spolku rozdáváním hezkých perníkových srdíèek na památku. Po
chutné veèeøi, kterou nám pøipravily ikovné kuchaøinky v jídelnì
II. Z, jsme se vyøádili v makarních kostýmech a zatanèili si pøi
veselé hudbì. Bývalá pøedsedkynì klubu Blanka Krupicová zreírovala kuplet ze starých èasù se
zpìvy v kostýmech. Pøítomným se
moc líbil. Spolupráce s èleny
ochotnického spolku se nám zdaøila, velký potlesk té patøil Kamile imkové. Jetì jednou dìkujeme touto cestou obìtavé Evì Nepustilové, øeditelce ZU, která
scénku i rej masek zachytila kamerou a obohatila nai videotéku.

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

Dlaby, obklady
mení zednické práce
tel. 737 805 581

CK RENATA

Drobného 366, 592 31 Nové Mìsto na Moravì
Tel/fax: 566 617 317, mobil: 603 539 857
e-mail : info@ckrenata.cz, www.ckrenata.cz

V jídelnì DPS na setkání s novináøkou Mgr. Vìrou Staòkovou
jsme se z jejího zajímavého vyprávìní dozvìdìli o její sluební cestì do Itálie. Obdivovali jsme na
videu karneval v Benátkách, nádherné róby a toalety, pøehlídku
nejkrásnìjích masek, která se
odehrávala na pozadí historických
palácù a na lodích gondoliérù. Pøipadalo nám to jako pestrá divadelní kulisa a byl to pro nás skvostný
záitek a pastva pro oèi. Jsme rádi,
e nae rodaèka a oblíbená cestovatelka pøijala pozvání do klubu.

Koncem února jsme mìli výroèní èlenskou schùzi Svazu dùchodcù ÈR. Pozvali jsme na ni i starostu N. Mìsta Josefa Sokolíèka.
Jsme potìeni, e vyjádøil obdiv
nad rùznorodostí naí práce, kdy
se zájmem vyslechl obsáhlý referát naí pøedsedkynì Aleny Albrechtové.
Máme radost, e se ná spolek
rozrùstá. Nyní máme 108 èlenek a
10 èlenù a dìkujeme novým seniorùm za snahu zapojit se aktivnì
do naich programù a akcí.
Draha Pustinová

Ze skautské mozaiky
m Ve dnech 19.  25. února uskuteènil 1. oddíl skautù a skautek
zimní tábor na Blatinách. Tábor
probìhl ve znamení Vikingské hry
a rùzných staveb ze snìhu, pøièem
nechybìlo ani pøespávání v iglú.
To ve ve spolupráci s rowery a
rangers, tedy se znovuobnoveným
klubem RC Nocon.Tábora se zúèastnilo celkem ètyøicet èlenù støediska. Do programu krátce pøispìl
i vedoucí støediska, který pøijel na
lyích. Obèerstven pak skautským
èajem se ve zdraví vrátil zpìt do
N. Mìsta.
m Dne 4. bøezna pøipravili èlenové redakèní rady klubu RC Nocon

v klubovnì výstavku k 10. výroèí
zaloení støediskového èasopisu
Okénko. V posledních letech vychází v internetové podobì na adrese http://okenko.jinak.cz. Støedisková rada pøeje redakci Okénka hodnì úspìchu do pøítích let a
dìkuje za dobrou práci.
m Dne 3. bøezna se uskuteènila
pravidelná støedisková rada, jejími èestnými èleny se stali Martin Drápalík a Rostislav Havlíèek.
Vedoucí roje svìtluek by pøivítala pomoc ve vedení. Informace
u Michaely Mahlové, tel.
777 822 614.
JJ

panìlsko, L´Estartit, Costa Brava, bus
hotel Medes PP / APT Rancho s bazénem
cena od 8.690 Kè / od 5.990 Kè / os
Termíny: 17. 6.26. 6., 1. 7.10. 7, 8. 7  17. 7.,
26 .8.4. 9, 2. 9.  11. 9.

!Aerobik u moøe se Zuzkou, APT Rancho!
Termín : 16. 9.  25. 9., skvìlá cena 5.390 Kè

Itálie, Villa Agostina s bazénem, bus
Termín: 1. 7.-10. 7., cena: 6.990 Kè

A to není ve!
Nabídneme Vám pobyty od více jak padesáti cestovních
kanceláøí: Egypt, Tunisko, Bulharsko, Turecko, Chorvatsko, Èerná

Hora,

Neèasova 22
566 616 741-2
592 31 Nové Mìsto na Moravì
Provádíme:
m
m
m
m

rekonstrukce koupelen a bytových jader na klíè
topenáøské práce
rozvody vody a kanalizace
zednické a obkladaèské práce

Prodej: vodoinstalaèního a topenáøského materiálu

vybavení koupelen a WC
obkladù a dlaby
7

Policie ÈR informuje
V poslední relaci jsem se zmiòoval o krádei mobilního telefonu z
otevøeného auta na parkoviti u
sjezdovky na Harusovì kopci se
kodou 10 tis. Kè. Proetøením pøípadu bylo policisty zjitìno, e
pokozený telefon ztratil. U sjezdovky jej nalezl mladík z okresu
ïár n.S., který zde lyoval. Telefon se mu líbil a ponechal si jej pro
vlastní potøebu. Nyní se ji zodpovídá z tr. èinu zatajení vìci.
Od 26. 2. etøíme pøípad vloupání do prodejny masa a uzenin v
N. Mìstì. Pachatel dovnitø vnikl
v noèní dobì po vypáèení møíí a
rozbití okna. Pøedmìtem jeho zájmu byly jen peníze vèetnì drob-

ných mincí. Soukromému podnikateli zpùsobil kodu vìtí jak 28
tis. Kè.
Od 1. 3. jsme etøili v tzv. zkráceném pøípravném øízení trestný èin
maøení výkonu úøedního rozhodnutí. Dopustil se ho 52letý mu ze
Svitav. Aèkoli mìl uloený trest
spoèívající v zákazu øízení vech
motorových vozidel, uil k jízdì
motorové vozidlo a pøi cestì z obce
Tøi Studnì smìrem k N. Mìstu se
støetl s protijedoucím vozidlem.
Podezøelý mu sice nehodu nezavinil, ale vylo pøi ní najevo jeho
protizákonné jednání. Ji 9. 3. na
nìj byla podána obaloba. Bìhem
pomìrnì krátké doby bude vìdìt,

co jej za protiprávní jednání èeká.
Od 6. 3. etøíme pøípad vloupání
so osobního auta zaparkovaného na
parkoviti pøed jednou místní velkoprodejnou. Majitel se od vozu
vzdálil na dobu cca 30 minut. Pachatel vyuil situace a zcizil vìci,
které byly uvnitø vyloeny jak ve
výkladní skøíni. Zpùsobená koda
je vìtí jak 20 tis. Kè.
Mimo tyto trestní vìci jsme v posledním období øeili a øeíme pøestupkové jednání, zejména pak vzájemná fyzická napadení, vyhroování, drobné krádee, kde koda
nepøesahuje 5 tis. Kè, dále podvodná jednání s takto nízkou kodou,
pokousání psem a v poslední dobì
i jeden pøípad pokousání slepeckého vodicího psa jiným psem.
kpt. Bouèek

Pøipomenutí chovatelùm zvíøat, pøedevím vak chovatelùm psù
Jaro je za dveømi. Teplota stále
èastìji vystupuje nad bod mrazu. Jak
pøíjemné jsou první paprsky sluníèka. Bohuel, se sluncem se objeví i
první nevábné stopy po psích miláècích, které byly do snìhu ukládány po celou zimu. A tak radost
z toho, e koneènì mizí sníh, vystøídá rozèarování v podobì vudypøítomného nepøíjemného zápachu a...
Nyní je právì to období, kdy se na
Mìstské policii zaèínají hromadit
stínosti na prohøeky chovatelù,
tedy doba velmi pøíhodná i pro pøipomenutí si nìkterých pravidel èi
pøedpisù nutných pro chov zvíøat.
Pøednì by mìl kadý chovatel
dbát, aby nedocházelo k poruování ustanovení zák. è. 246/92 Sb., na
ochranu zvíøat proti týrání.
Z uvedeného zákona si pøipomeòme ustanovení, kdy je chovateli pøikazováno, e se nemùe zvíøete jen
tak zbavit napøíklad tím, e ho opustí
èi vyene. Zvíøe, a ji nepohodlné
mládì èi nemocné, nesmí chovatel
sám usmrtit, utraceno mùe být pouze veterinárním lékaøem. Obèané
mìsta by také mìli vìdìt, e ustanovením § 24 zák.è. 246/92 Sb.,
zákona na ochranu zvíøat proti týrání je obcím dána monost upravit
pravidla pro pohyb zvíøat po veøejném prostranství. Nae mìsto má
tato pravidla upravena vyhlákou è.
10/1998 o chovu zvíøat. Vìøím, e

kadý øádný chovatel si vyhláku
opatøil nebo alespoò ví, kde ji nalezne (napø. na webových stránkách
mìsta). Jde toti o vyhláku, která
by mìla být povaována za jeden z
nejdùleitìjích pøedpisù upravujících chov zvíøat. To nejen proto, e
vymezuje (pro úèely této vyhláky),
co je veøejným prostranstvím, a e
stanovuje, kam je zcela zakázáno
zvíøata pøivádìt - napø. koupalitì,
høbitovy, dìtská høitì, pískovitì...
Zakotveny v ní jsou i dalí povinnosti, napø. povinnost mít zvíøe pod
neustálým dohledem (termín zvíøe
pod neustálým dohledem je ve vyhláce také vymezen), èi povinnost
chovatele odstranit bez zbyteèných
odkladù psem zpùsobenou neèistotu a výkaly. Dále není pøípustné uvazovat psy u vchodù do veøejnì pøístupných objektù napøíklad prodejen, èi kol. Dùleitý je jistì i zákaz
volného pobíhání psù bez dozoru
majitelù. Chovatel musí mít rovnì
na pamìti, e jeho pes nesmí nadmìrnì obtìovat okolí hlukem, zejména v dobì noèního klidu.
Je tøeba se zmínit, e na dodrování jednotlivých ustanovení vyhláky dohlíí Mìstská policie.
Opomenout vak nemùeme ani
pøípady, na které zmiòovaná vyhláka èi zákon nepamatují, a pøesto se mohou obèané dovolávat
svých práv, pokud v chování psa

Poèasí v únoru
První tøetina mìsíce byla typicky zimní. Noèní teploty klesly pod
-10o C, ve dne byly tìsnì pod nulou. Od 5. do 10. 2. napadlo takøka 30 cm snìhu a nastaly krásné
zimné dny. 11. a 12. 2. se mírnì
oteplilo, bylo mlhavo a zamraèeno. 13. a 15. 2. napadlo dalích
8

30 cm snìhu a silnièáøùm nastaly
potíe. A do konce mìsíce snìhu
pøibývalo a situace se blíila ke
kalamitnímu roku 1970. A do
konce mìsíce bylo mrazivo, posledního února se s námi mìsíc
rozlouèil noèním mrazem -15o C.
FV

potamo jeho majitele spatøují jistou újmu. V takovýchto pøípadech
lze vyuít ustanovení § 127 odst. 1
zák. è. 40/1964 Sb., obèanského
zákoníku. Spor se sousedem, jeho
zvíøe napø. nad míru pøimìøenou
obtìuje hlukem a zápachem, je
mono øeit cestou soudního sporu. Soud mùe uloit chovateli podmínky, za kterých bude chov dále
pøípustný.
Závìrem bych chtìl vyslovit upozornìní pro chovatele, kteøí své psy
venèí na ulicích v blízkosti Obory
a v Oboøe samotné. Mnoící se stínosti na poruování výe zmiòovaných pøedpisù nás nutí zamìøit obchùzkovou slubu právì do tìchto
míst. Vìøím, e bude jen málo tìch,
kteøí se rozhodnou zmiòovaná pravidla nedodrovat. Ostatnì myslím
si, e stráníci mají v rukách dostateènì pádné zákonné prostøedky,
kterými i ty nepouèitelné jistì pøesvìdèí.
Gregor Petr

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

Zatím snad
jen nepøíjemnost
V závìru informací Policie ÈR
je uvedena zmínka o pøípadu napadení slepeckého vodicícho psa
jiným psem. Stalo se to 7. bøezna
ve veèerních hodinách, kdy byl
vodicí pes venèen jedním z èlenù
rodiny. Podle informací nevidomé
majitelky vodicího psa, které získala jak redakce Novomìstska, tak
odbor sociálních vìcí a zdravotnictví MìÚ N. Mìsto, se natìstí
podaøilo zabránit vánému zranìní psa, ale pøesto se stalo, e labrador Jack, ve kterém byla po mìsíce pìstována neteènost vùèi
ostatním psùm a potlaèována jakákoli agresivita, získal zkuenost,
které mìl být po celý ivot uetøen. Jestli se stal po napadení obezøetnìjím a tím pádem ménì spolehlivým, provìøí èas. Pokud by se
tak opravdu stalo, je tøeba si uvìdomit, e jeho poøizovací cena
byla cca 160 tis. Kè.
V informacích Mìstské policie
se v tomto èísle Novomìstska
znovu dozvídáme o povinnostech
majitelù psù. Patøí k nim i povinnost mít zvíøe pod neustálým dohledem. Pomineme-li naprosto
zbyteèné výdaje za léèení fyzických zranìní, mìjme dvojnásob
na mysli cenu za výchovu a výcvik vodicího psa. Nezodpovìdným a neopatrným majitelùm neposluných a agresivních psù by
mohla jejich velkorysost a nepozornost pøi venèení pøijít hodnì
draho.
EJ

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

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

Mistrovství ÈR v biatlonu

Ve dnech 19. a 20. února se v
Bøidlièné konalo mistrovství ÈR
v biatlonu actva. Na tomto mistrovství nás úspìnì reprezentovali áci sportovních tøíd a SK.
Poslední moné bruslení
veøejnosti na zimním stadionu
ïár n.S. pøed rozpoutìním
ledu:
pá 25. bøezna
8.00  10.00
10.15  12.15
18.15  19.45
ne 27. bøezna 17.15  18.45
po 28. bøezna 17.00  20.00
Vydání pøítího èísla
Novomìstska je z dùvodu
redakèní dovolené plnánovano
na 15. duben (za tøi týdny).

Vojtìch Jurovatý se stal mistrem
ÈR v rychlostním závodu starích
ákù a v závodu s hromadným
startem obsadil 6. místo. V této
kategorii obsadil P. Bro 15. a 19.
místo. V kategorii ml. ákyò obsadila K. Sádovská dvakrát 18.
místo a v kategorii st. ákyò obsadila H. Ambroová pìkné 5. a 10.
místo.
Chtìli bychom touto cestou podìkovat Radì mìsta N. Mìsta za
loòský finanèní pøíspìvek na zakoupení dvou nových zbraní. Pomocí jedné z nich získal Vojtìch
Jurovatý titul mistra ÈR.
za KB M. Handschuh
Na snímku zleva H. Ambroová,
V. Jurovatý, P. Bro.

Sportovní støelba
Krajský pøebor ve støelbì ze
vzduchovkových zbraní se konal
22. ledna v Tøeti. Z N. Mìsta se
jej zúèastnilo sedm støelcù. Jindøich
Babáèek v kategorii VzPu 30 ran
vlee nastøílel 296 bodù, obsadil 1.
místo a stal se pøeborníkem kraje
Vysoèina. Dalím krajským pøeborníkem ve VzPu 40 ran vestoje se
stala Petra Katánková s 394 body.
Ètvrtý byl Jindøich Babáèek, desátý Pavel vára. Ve VzPu 60 ran
vestoje skonèil na patnáctém místì
Milan Marek, ve VzPi 60 vestoje
se jako devátý umístil Patrik Èech,
desátý Jan Zach.
Okresní støelecká liga Tøebíè se
støílela ve tøech kolech ve vech
vzduchovkových disciplínách a kategoriích. Vítìzové byli urèeni vyhodnocením nejlepích dvou kol.

Ve VzPu 30 ran vlee do 12 let se
soutìe zúèstnili Vojtìch Zahradník a Filip Èech. Oba teprve sbírají
zkuenosti.
V kategorii VzPu 30 ran vlee do
14 let se Jindøich Babáèek umístil
na tøetím místì, ètvrtý byl Vojtìch
ák, osmý Zdenìk Modrák, poprvé se závodu tøetího kola zúèastnil
Luká Øádek a umístil se na sedmnáctém místì.
V soutìi dorostu VzPu 40 ran
vestoje se Jindøich Babáèek umístil na osmém místì, Pavel vára na
devátém. Ve VzPi 40 ran vestoje
získala Kateøina Skryjová tøetí místo. Mui støíleli VzPi 60 ran vestoje. Vítìzslav Svoboda skonèil pátý
a Patrik Èech, který se zúèastnil jen
druhého kola, ètrnáctý.
KM

Biatlonová støelnice

(dokonèení ze str. 1)
Poslední etapa  rok 2007  plánuje vybudování zpevnìného parkovitì a vybudování stezky pro
chodce v prostoru mezi firmou
Medin a.s. a areálem Ski. Dále
bude v tomto období rozíøena pøísluná èást státní silnice, bude zbudován pøivadìè vody pro výrobu
technického snìhu, trafostanice
pro celý areál a v délce 2,5 km
bude vyasfaltována tra pro trénink na koleèkových lyích.
U v sezonì 2006/07 se chtìjí
novomìsttí lyaøi stát poøadateli
Evropského poháru v biatlonu a v

roce 2011 by N. Mìsto rádo hostilo mistrovství svìta.
Celý projekt je v souèasné dobì
finanènì zajiován, a to státem,
krajem a pøíspìvky z Evropských
fondù. Celková èástka na zbudování biatlonového areálu je odhadována na 60 - 75 mil. Kè, z toho
by mìlo být v letoním roce prostavìno pøes 15 mil. Kè.
E. Jaková
Zveøejòujeme jeden z prvních návrhù areálu. V souèasné dobì dochází k drobným úpravám, zásadní rozvrení a umístìní støelnice,
tratí a tribun vak zùstává.
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Triatlonista Schmier bronzový

Nafukovací hala na Strahovì pøivítala poslední únorový víkend
nejlepí atlety Èeské republiky v
kategorii starího actva.
Velmi pøísné limity Èeského at-

letického svazu opravòující ke
startu na tomto závodì splnili také
tøi závodníci novomìstského
Schmier klubu. Jan Ostrej startoval po delím výpadku zavinìném

Petr Schmier na pici závodu pøed oddílovým kolegou Kamilem Krbkem.

nemocí v bìhu na 800m. Pøestoe patøil k favoritùm (je dritelem
tøetího nejlepího èasu v hale),
nepodaøilo se mu postoupit do finále.
Radost nám pøinesl bìh na
1500m. Do finále se zde kvalifikovali Kamil Krbek a Petr
Schmier. Petr bìel tento závod
pouze jako zpestøení zimní triatlonové pøípravy a vynechal kvùli
nìmu i týden plavání. Nakonec se
mu to vyplatilo a v souboji s atlety
skonèil na tøetím místì se ztrátou
dvacet setin sekundy na støíbro.
Kamil dobìhl na estém místì co
lze povaovat za jeho velký osobní úspìch, protoe musel vynechat
témìø celou loòskou sezonu.
Pøed dvìma týdny se v Praze
konalo také MÈR v atletice dorostu. V osobních rekordech na shodném devátém místì skonèily nae
dvì závodnice, Markéta Krejèí
v bìhu na 800m a Vendula Koíková na 1500m. Schmier klub

Novomìstský Sportovní klub slaví 110 let
V roce 2005 si novomìstská veøejnost pøipomene 110. výroèí zaloení Sportovního klubu
v Novém Mìstì na Moravì. 110
let existence SK je tedy dobrým
dùvodem k zamylení nad úlohou,
kterou sehrál v historii naeho
mìsta i regionu. Kdy se takto
ohlédneme zpìt, vidíme, e ve, co
se v rámci èinnosti SK udìlalo, je
výsledkem usilovné práce nadencù vedených láskou k lyování a
k Novému Mìstu.
Klub od svých zaèátkù a po
souèasnost soustøeïoval kolem
sebe sportovce se zájmem o lyování, zajímavé osobnosti politického a kulturního ivota mìsta a
okolí. Pro mnohé z významných
obèanù byla úèast ve SK prestiní
záleitostí. Novomìstská veøejnost toti vdy sledovala èinnost
klubu velice pozornì, nebo
mnohdy byl SK jediným organizátorem spoleèenského dìní ve
mìstì. Svojí èinností vak SK získal i obdiv a podporu øadových
obèanù, kteøí tvoøili a tvoøí poèetnou skupinu pøíznivcù bílého
sportu. I ti pak vdy pomáhali íøit vìhlas SK a novomìstského
lyování.
V èinnosti Sportovního klubu
lze vak nalézt jetì jeden rozmìr.
Díky aktivitì SK poznali sportovci i funkcionáøi klubu nejen sportovní støediska v bývalé rakouskouherské monarchii èi Èeskoslovensku, ale i sportovní støediska
jinde v Evropì, ba dokonce i
v zámoøí. Stali se svìdky, popøípadì pøímými úèastníky nejvý10

znamnìjích lyaøských závodù na
mistrovstvích svìta a zimních
olympiádách. Do svého domácího
prostøedí tak mìli monost pøenáet nejen zkuenosti, záitky a novinky ze svìta lyování, ale i
z ostatního dìní politického, spoleèenského a kulturního v jednotlivých zemích. Je samozøejmé, e si
tyto poznatky nenechali pro sebe
a v èetných besedách pro irí novomìstskou veøejnost se o nì
ochotnì a rádi podìlili se svými
pøáteli a pøíznivci.
Díky tìmto stykùm se zahranièím byl SK vdy o nìco napøed
pøed ostatními organizacemi
v naem mìstì a mìl vdy progresivnìjí, smìlejí øeení a plány,
za kterými umìl jít i za hranice
moností daných jednak dobou,
ivotem a mylením v naem malém mìstì.
Sportovní klub vznikl v Rakousko-Uhersku, zrál a zvìtoval se
v první republice. Okupace znamenala útlum sportovní èinnosti,
ztrátu celé øady pøíznivcù a nìkolika èlenù. Tìkou ránu pro lyování i pro sportovní spoleèenský
ivot znamenalo vyhoøení chaty na
Harusovì kopci. Po válce nastal
opìt rozkvìt, který byl ukonèen
rokem l948, kdy dolo k nástupu
nedemokratického reimu. Øada
sportovcù i èinovníkù byla postiena èi trestána. Po nìkolika letech opìt klub zvedl hlavu a jeho
èinnost se zaèala roziøovat.
Vzrùstal poèet sportovcù i èlenù.
Posledním zásadním mezníkem
pro ná klub byl rok 1989. Zmize-

ly hranice mezi Západem a Východem, nae republika se otevøela
svìtu a ze sportu zmizela ideologie. Èinnost SK zmohutnìla.
V souèasnosti klub poøádá èetné
závody místního, regionálního,
republikového, ba i svìtového významu. Postupnì roziøuje spektrum své èinnosti, profesionalizuje
se a buduje svoje sídlo u areálu
hotelu Ski, který patøí mezi nejkrásnìjí v naem státì. Areál je
vyuíván nejen pro závodní lyování, ale také poskytuje monost
sportovního vyití pro milovníky
lyování ze irokého okolí. Je prostorem pro sportovní a rekreaèní
èinnost obèanù Nového Mìsta a
okolí. Klub bohatne nejen majetkovì, ale i svými zkuenostmi
z poøádání svìtových pohárù, zkuenostmi ze sportovní diplomacie
i svými kontakty ve vrcholných
orgánech státu. Je zcela nesporné,
e historie klubu je úzce spjata
s historií naeho mìsta a není jiné
organizace, která by proslavila
mìsto v naem státì èi v Evropì
tak významným a zásadním zpùsobem jako Sportovní klub. Vem,
kteøí se o to v minulosti i
v pøítomnosti zaslouili, by i sebemením podílem, patøí neskonalý dík.
MUDr. Zdenìk Kadlec
pøedseda Sportovního klubu

INZERCE
Koupím byt 1+1 nebo 1+kk v
NM, tel. 604 205 665
l Hledám podnájem 1+1 nebo
1+kk v NM, tel. 604 205 665
l Koupím byt 3+1 nebo 4+1 v
NM, drust. nebo v osob. vlastnictví, tel. 732120160
l Prodám autosedaèku Maxi-cosi
universal, 0  13 kg, vloka pro
miminka, støíka, 700 Kè, tel.
604 649 916
l Pronajmu byt 2+kk, v Praze, 10
min. od stanice metra Kobylisy, na
dobu asi 2 roky, 6000 Kè/mìsíc,
tel. 777 862 312
l Prodám okna: 1 ks okno zdvojené 150 x 150, 2 ks okno paletové 180 x 150, levnì, tel.
604 177 510
l

Provedu vekeré
stavební práce
tel. 604 177 510

Pøilo
e-mailem

V sobotu 5. bøezna, za ideálního
poèasí, jsem znovu zavítal do oblíbených kopcù ïárských vrchù.
Na místa, která jsou mými oblíbenými za vìtru, snìhu, detì i sluníèka, jsem se vydal dle instrukcí z
www.trate.nmnm.cz na projetou
upravenou tra zaèínající v Jimramovì, pokraèující pøes Odranec do
Snìného a zpìt. Samozøejmì, e
za dobrého poèasí si kadý vìtí i
mení pøíznivec bílé stopy výjimeèné krásy této krajiny vychutná více
ne za ménì pøíhodných podmínek. Pøesto k mému skvìlému záitku pøispìly i skvìle upravené tratì, výbornì oznaèené, naplánované, v té nejlepí kvalitì i rozmanité délce. K tomu jsem ji pøed odjezdem drel v ruce pøesnou mapu
projeté trati díky vaemu systému
vyuívajícímu GPS, který je volnì
pøístupný na vaich stránkách Nového Mìsta. Na Vysoèinì jsem byl
mnohokrát, ale minulý víkend jsem
i díky vaí vynikající práci zail
nádherný èas ve vaem kraji.
Tímto e-mailem vám tedy chci
podìkovat za skvìlou a precizní
práci, za vae nadení a odhodlání, které pro své návtìvníky pøipravujete v tomto malebném kraji
Vysoèiny.
Z Litomyle zdraví s podìkováním a pøáním veho dobrého do
dalích dnù
Josef Dvoøák
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