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Expedice 2005
Nanga Parbat & K2
Pøípravy vrcholí, èas nezadritelnì bìí a datum odjezdu se blíí. 22. 5. letíme! Pøedstava je, e
koncem kvìtna budeme pod stìnou
Diamiru a de facto mìsíc máme
na její zdolání. Tu opoutíme koncem èervna, a bude vylezeno,
anebo ne.
Z pùvodní trojice Radek Jaro,
Zdenìk Hrubý a Petr Maek na
poslední chvíli vypadl Zdenìk
Hrubý. O zdolání himalájských
osmitisícovek se tedy bude pokouet jen dvojice horolezcù. Aktuální informace bude mono sledovat na www.radekjaros.cz

MìÚ Nové Mìsto
na Moravì uzavøen
ve dnech 24. 5. a 26. 5.
MìÚ Nové Mìsto na Moravì
informuje fyzické a právnické
osoby, e ve dnech úterý 24. 5. a
ètvrtek 26. 5. 2005 bude z
provozních dùvodù uzavøen.
Vekeré ádosti a podnìty budou
vyøizovány standardnì v úøední
dny pondìlí a støeda v úøedních
hodinách od 8.00 do 11.30 hod. a
od 12.30 do 17.00 hod. Dìkujeme
za pochopení.

Podìkování za pøátelské pøijetí
a pohostinnost

Od 2. do 6. kvìtna hostilo Nové
Mìsto padesátièlennou skupinu holandských studentù s desetièlenným
doprovodem z partnerského mìsta

opravdu líbilo, co potvrzují i zápisky z elektronického deníèku na webových stránkách Waalre. Zpátky
domù odjídìli plni hezkých záitkù
a mnozí z nich se jen tìko louèili se
svými èeskými kamarády. Rádi bychom tímto podìkovali vem hostitelským rodinám, které poskytly ubytování holandským studentùm. Díky
jejich pøátelskému pøístupu a pohostinnosti se nai pøátelé z Waalre cítili
velmi dobøe a celý týden si opravdu
uili. Podìkování patøí rovnì vem
uèitelùm I. a II. Z i Gymnázia V.
Makovského, kteøí se podíleli na programu v prùbìhu týdne, kuchaøkám
obou základních kol, DDM Klubíèko, Kulturnímu domu a restauraci
Vèela.
jm

Kde získat radu pøi sporu s obchodníkem?

Vzhledem k opakujícím se dotazùm ve vìci uplatòování reklamací a øeení rùzných sporù
s prodejci upozoròujeme obèany
na monost odborné konzultace
tìchto problémù prostøednictvím
Poradny spotøebitele, kterou
lze vyhledat na internetových
stránkách mìstského úøadu nebo
samostatnì na adrese www.spo-

ZPRÁVY Z RADNICE
Z hlavních bodù 56. øádné schùze rady mìsta ze dne 2. kvìtna:
r V roce 2006 projde novomìstský kulturní dùm zásadní rekonstrukcí. Projekt je v souèasné dobì
v pøípravì, pøesto je ji dnes mono hovoøit o výmìnì oken, jiném
zpùsobu zastøeení atd. V souvislosti s rekonstrukcí byla podána
ádost na ministerstvo financí o
pøíspìvek ve výi necelých 15 mil.
Kè. Rada mìsta byla o postupu
pøíprav informována.
r Dne 28. kvìtna se na Vratislavovì nám. uskuteèní benefièní
koncert na podporu obnovy hradu Perntejna (více na str. 3).
Akci zaèal pøipravovat øeditel
DDM ji dva dny po poáru. Pùvodní zámìr uspoøádat benefici

Waalre. Tato návtìva se uskuteènila
díky finanèní podpoøe z town-twinningového programu EU. Holandským studentùm se v Novém Mìstì

pøímo na Perntejnì nebylo mono z technických dùvodù realizovat. Proto se poøadatelé obrátili na
radu mìsta N. Mìsta a poádali o
povolení uspoøádat koncert na
Vratislavovì námìstí. Rada mìsta
souhlasí, podmínkou souhlasu je
ukonèení akce ve 24,00 hodin.
Pùvodnì plánované Dìtské odpoledne (na 29. 5.) odpadá, atrakce
pro dìti se objeví ji na benefièním koncertu o den døíve.
r V rámci pøíprav akce revitalizace bytového domu è. 730 probìhlo výbìrové øízení na dodavatele. Výbìrová komise posoudila,
e ekonomicky nejvýhodnìjí je
nabídka firmy PKS INPOS, a.s. K
revitalizaci nemovitosti dojde v
letoním roce.

trebitele.cz. Internetová poradna
funguje od poèátku roku 2004 ve
spolupráci se Sdruením obrany
spotøebitelù Èeské republiky, jeho pracovníci na zaslané dotazy odpovídají bezplatnì pøiblinì do 10 dnù. K øeení aktuálních problémù slouí i poradenská linka SOS po telefonu na
è. 900 08 08 08 (s dotovanou ce-

r Na poøádání XI. Novomìstských dnù (celostátní mezioborové lékaøské sympozium s mezinárodní úèastí) pøispìje mìsto N.
Mìsto èástkou 5 tis. Kè.
r Èlenská schùze Svazku obcí
Mikroregionu Novomìstsko pøijala letos v bøeznu usnesení
o zvýení èlenských poplatkù.
Pùvodní èástka 8 Kè za obyvatele se mìní na 10 Kè za obyvatele. Pro N. Mìsto to znamená
navýení pøíspìvku na rok 2005
o 20,5 tis. Kè.
r Maturanti 8. A novomìstského
gymnázia si pro své tablo zvolili
netradièní podobu. S umístìním
døevìné budky na veøejném prostranství musela vyslovit souhlas
rada mìsta. Maturantùm vyhovìla.
dle informací J. Sokolíèka

nou 8 Kè/min.) nebo je moné
dotazy zasílat písemnì na adresu SOS, Rytíøská 10, 110 00 Praha 1.
K vyí informovanosti o právech
spotøebitelù a øeení vzniklých sporù by mìlo pøispìt také Evropské
spotøebitelské centrum, které bylo
zøízeno Ministerstvem prùmyslu a
obchodu ÈR. Toto centrum se zabývá pøeshranièními otázkami a stínostmi v oblasti ochrany spotøebitele a nabízí bezplatnou pomoc pøi
øeení sporù s obchodníky z jiných
èlenských státù EU. Evropské spotøebitelské centrum lze vyhledat na
adrese Praha 1, Politických vìzòù
20 (pondìlí-ètvrtek 9.00-11.00,
13.00-16.00) nebo kontaktovat pøes
e-mail: esc@mpo.cz èi telefonicky
2 2406 2672.
Informativní letáky k reklamaènímu øízení zpracované Sdruením
obrany spotøebitelù Èeské republiky i k èinnosti Evropského spotøebitelského centra jsou k dispozici na pracoviti ivnostenského
úøadu nebo v Informaèním centru
mìstského úøadu.
Ing. Jana Bartoová,
vedoucí odboru vnitøních vìcí
a Ú,
MÚ Nové Mìsto na Moravì
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Jubilanti
2. 5. Frantiek Mièka
80 let
4. 5. Marie Procházková 88 let
11. 5. Marie Kirchnerová 86 let
18. 5. Jarmila Bouková 86 let
25. 5. Josef Mike
91 let
30. 5. Rùena pinarová 80 let
Vem jubilantùm blahopøejeme!

Úmrtí
21. 4. Lubomír Samek
(1948)
22. 4. Marta Køíová
(1919)
26. 4. Blaena Procházková (1921)
30. 4. Jaroslava Ondrouková (1920)
6. 5. Frantiek Nìmeèek (1930)
6. 5. Ladislav Ruprecht (1961)

Kulturní dùm
Základní kurz
(I. a II. stupeò)
REIKI pod vedením mistrù
reiki Soni a Mirka
Navrátilových
Cena základního kurzu je 2600
Kè. V rámci kurzu mùete za
zvýhodnìnou cenu 200 Kè porovnat na speciálním zaøízení
Aura - video svoji auru pøed
kurzem a po iniciacích.
Prezentace v pátek 3. 6. od 15
hod., zahájení v 16 hod. (konec
cca 21 hod.) V sobotu 4. 6.
2005 zahájení v 9 hod. (konec
cca 16,30 hod.)
Doporuèujeme pohodlný odìv.
Na kurzu nepouívejte silné parfémy a lepivé laky na vlasy!
Vyplnìnou pøihláku (k vyzvednutí v KD) podejte nejpozdìji 2
týdny pøed termínem kurzu. Zároveò je nutné uhradit zálohu ve
výi 1000 Kè, záloha je nevratná. Bez uhrazené zálohy bude
pøihláka brána jako nezávazná
a budete zaøazeni jen jako náhradníci!
so 18. 6. v 18 hod. Koncert
75èlenného mládenického
symfonického orchestru CENTRAL KENTUCKY YOUTH,
USA
uskuteèní se jako jediný v ÈR u
nás v N. Mìstì, vstupné 70 Kè
pá 24. 6. Slavnosti NOVA CIVITAS - Programy budou probíhat celý den od 10 hod. Vyvrcholením oslav Nova Civitas
bude vystoupení známé dvojice
Tìkej Pokondr

Horácké muzeum
Nové Mìsto na Moravì za
druhé svìtové války, do 22. kvìtna
l Výstava prací ákù výtvarného oboru ZU Jana tursy VÝTVARNÝ KALEIDOSKOP, do
27. èervna.
l
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Kino
20. pá ve 20 h., 21. so ve 20 h.
Hledání Zemì  Nezemì 101 min
USA 2004, ivotopisný, èeské titulky, pøístupný, 60 Kè - O tom,
jak se britský dramatik zamiloval
do cizí rodiny a napsal legendární
divadelní hru o Petru Panovi
24. út ve 20 h., 25. st ve 20 h.
Team America: Svìtovej policajt
98 min, USA/SRN 2004, loutkový akèní, èeské titulky, premiéra,
od 15 let, 60 Kè - Mezinárodní
policejní formace má chránit stabilitu svìta a zastavit mocechtivého diktátora. První akèní loutkový
film od tvùrcù seriálu South Park.
27. pá ve 20 h.
Kousek nebe
88 min
ÈR 2005, milostné drama,
premiéra, pøístupný, 63 Kè - O lásce, která se zrodila v nelehkých
padesátých letech za zdmi vìzení.
28. so v 16 h.
Dobrodruství na pasece
Biográfek, 62 min, animované
pásmo, dìti 15 Kè, dospìlí 30 Kè
- Pásmo pohádek.
28. so ve 20 h.
Taking off
93 min
USA 1971, hoøká komedie, èeské
titulky, Projekt 100-2005, od 12
let, 55 Kè - Americká prvotina
Miloe Formana - pøíbìh manelù, kterým z domova uteèe patnáctiletá dcera. Zajímavé svìdectví o
dobové atmosféøe v New Yorku
na poèátku sedmdesátých let.
31. út ve 20 h.
Revizoøi
111 min
Maïarsko 2003, thriller, èeské titulky, Projekt 100-2005, od 15 let,
55 Kè - Sviná zábavná podívaná
s prvky èerného humoru se stala
v Maïarsku kasovním hitem a po
celém svìtì posbírala øadu festivalových cen.
1. st v 18 h.
Shrek 2
DEN DÌTÍ
USA 2004, animovaný, èeská verze, 91 min, pøístupný, 44 Kè, dìti
do 12 let zdarma - e svatbou
pohádky konèí? Nikoliv. Tahle
právì zaèíná.
3. pá ve 20 h., 4. so ve 20 h.
Román pro eny
100 min
ÈR 2005, komedie, premiéra, od
12 let, 60 Kè - Komedie Filipa
Renèe podle scénáøe Michala
Viewegha se Simonou Staovou a
Klárou Issovou v hlavních rolích.
Ne 29. 5. v 15 hod.
Sdruení podnikatelù a Kulturní
dùm v Novém Mìstì na Mor.
poøádají
Dìtské odpoledne
s Fugasem a Harym
Srdeènì zveme rodièe s dìtmi
(od 3 do 10 let), vstup volný

Pøijímací pohovory 2005
Ve ètvrtek 14. dubna se ji po
dvanácté seli áci pátých tøíd novomìstských i okolních základních kol, aby se ucházeli o místo
ve tøídì se specializací na výpoèetní techniku na 1. základní kole v Novém Mìstì na Moravì.
Pomìøit své znalosti se odváilo
celkem 97 ákù. Tradiènì je èekal
test z vlastivìdy a pøírodovìdy,
ovìøení dovedností z èeského i
anglického jazyka a úkoly
z matematiky, ve kterých prokázali
nejen poètáøské schopnosti, ale i
logické uvaování. Po hodinovém
testu nastala intenzivní práce na
jejich opravì a zpracování výsledkù. Odpoèatí, ale velmi napjatí
áci se v poledne seli k prvnímu
vyhláení výsledkù. 19 uchazeèù
odcházelo se astným úsmìvem,
ale i pochybnostmi, zda opravdu
právì oni uspìli. Jetì se ujistili u
nástìnky s výsledky a hurá domù
pro pochvalu! Dalí dìti èekalo
druhé kolo v podobì ústního pohovoru. Zbývající si nejspí poprvé vyzkoueli, jak vypadá pravý
neúspìch, avak slzièky smutku se
neobjevily. Vdy i oni budou mít
monost se ve zbývajících tøídách
naí koly zdokonalovat v práci
s výpoèetní technikou.
A jak vypadal ústní pohovor?
Dìti èekala estièlenná komise a
zvídavé dotazy jejích èlenù, kteøí

se snaili zjistit, zda ák opravdu
neví vìci, v nich chyboval, nebo
zda to byl výsledek velké nervozity èi nepozornosti. Nìkteøí si proili perné chvíle díky velké trémì,
ale porota byla shovívavá. Jetì
malá chvíle na koneèné zpracování výsledkù a je definitivnì rozhodnuto!
Øeditel koly oznámil poèty zbývajících pøijatých ákù i tzv. èekatelù, kteøí musí poèkat, jak se
rozhodnou jejich úspìnìjí spoluáci. Nìkteøí  pokud úspìnì
zvládnou pøijímací øízení do víceletého gymnázia - budou stát pøed
rozhodnutím, zda zvolit specializovanou tøídu na základní kole,
èi primu gymnázia.
Co øíci závìrem? Letoní rok se
nám u pøijímacího øízení seli
opravdu ikovní áci. 51 ákù
mìlo na pololetním vysvìdèení
samé jednièky, 14 ákù jednu dvojku. O tom, e výkony jednotlivých
uchazeèù u pøijímacích zkouek
byly velmi pìkné a vyrovnané,
svìdèí i výsledková listina. Vìøíme, e novì sestavená tøída bude
podávat i nadále vynikající výkony. Vem ákùm pak pøejeme hodnì tìstí a stále tak dobré studijní
výsledky i v nových tøídách,
v nových kolektivech.
1. Z
v Novém Mìstì na Moravì

Jubilující kantáta
Letos uplyne neuvìøitelné pùlstoletí od zhudebnìní básnì Miloslava Buree Píseò o studánce Rubínce Bohuslavem Martinù. Poté,
co B. Martinù obdrel v jihofrancouzské Nice text básnì, napsal M.
Bureovi v dopise ze 4. 7. 1955:
 Vae báseò o studánce se mne
hluboce dotkla nejen proto, e máte
rád Vysoèinu, ale i proto, e je krás-

Horácká galerie
Odysseova cesta  keramika, (do
5. èervna), výstava èlenù Sdruení keramikù Brno
Tváøí v tváø  fotografie RNDr.
Vladimíra Lemberka ze svìta
zvíøat. (do 12. èervna)
Jarmila Janùjová  grafika,
kresba, malba (do 12. èervna)
...Odjakiva ráda a nejèastìji Jarmila Janùjová maluje zemi. Nechává stranou její rozmìry a krásu. Neupírá svùj zrak k horizontu,
ani jej nezvedá vzhùru. Hledí
k zemi. Maluje to, co na ní leí. ...
citace Jana Kapusty ml. z prologu
katalogu Jarmily Janùjové.

ná. Mnoho vzpomínek vyvolala 
a drahých. Ovem e na ni napíu
hudbu; tak krásný text se nenajde
kadý den. B. Martinù kantátu pøejmenoval na Otvírání studánek a
vìnoval ji Polièce, Vysoèinì, Sykovci a Tøem Studním.
Letoní slavnost Otvírání studánek se uskuteèní na Tøech Studních
v lesním areálu u studánek Barborky a Vitulky v sobotu 28. 5. ve 14
hodin. Vystoupí brnìnský soubor
Kantiléna a folklorní skupiny ípek, Gen, Gro a Bystøinka. jk

Klub Støedozemì
st. 1. 6. v 17 hod. Dìtský den
NEjen pro dospìlé - lukostøelba,
petanque, zatloukání høebíkù, házení podkovou a samozøejme lízátka pro vítìze soutìí. Místo konání klub Støedozemì, Masarykova
176 (za kinem), akce je urèena pro
irokou veøejnost - pro dìti i dospìlé.
Výstava výtvarnych prací Stanislava Pospíila, vernisá 24. 5.
od 18 h., výstava potrvá do 20. 6.

Klub seniorù v Novém Mìstì na Moravì
otevøel v mìsíci dubnu na internetu
své vlastní webové stránky.
Tyto stránky pro nás naprogramoval pan Zbynìk Grepl, za co mu
velice dìkujeme. Podle dosavadních
ohlasù veøejnosti mùeme konstatovat, e tyto stránky jsou skuteènì pìkné a odliují se od jiných.

Klub seniorù
po 23. 5., 16. hod., DPS, videoklubovna  Národní parky západu
USA, beseda s ing. Bartíkem
po 30. 5., 16 h., DPS  Nai prezidenti, dokonèení
po 6. 6., 16 h., DPS - Souèasní senioøi, budoucí senioøi  co nás
èeká... beseda s øeditelkou NSS
Marií Scheibovou
po 13. 6., 16 h., DPS  Beseda s
poslancem Evropského parlamentu Mgr. Ivo Strejèkem

Na webových stránkách Klubu seniorù se seznámíte se struènou charakteristikou naí základní organiace
Svazu dùchodcù ÈR, v dalích odkazech nahlédnete na sloení výboru, do zpráv o èinnosti, dozvíte se, co
právì poøádáme, jaké akce jsme poøádali i ohlasy seniorù na nì, co o nás
bylo napsáno v tisku a dalí informace. Velmi bohatá je dokumentární fotogalerie o poøádaných akcích.
Vìøíme, e nae webovky Vám
poskytnou komplexní informace o
naí èinnosti. A my sami se vynasnaíme, aby byly stále plné aktuálních
informací o èinnosti.
Za klub seniorù Vás na nae webovky srdeènì zve Alena Albrechtová  pøedseda. Najdete nás na http:/
/seniori.nmnm.cz

AEROBIC MARATON 2005

probìhne v sobotu 21. kvìtna.
Jak jsme ji døíve informovali, tuto
v regionu ojedinìlou akci se rozhodli spoleènì uspoøádat novomìstský Dùm dìtí a mládee Klubíèko, Kulturní dùm a Aerobic
team Dái Kadlecové.
Vìøíme, e se akce podaøí, zatím tomu ve nasvìdèuje uvedl
k maratonu øeditel DDM Klubíèko
Lubomír ula. V tuto chvíli ji není

Sraz roèníku 1935
Zveme vechny,
kdo chodili do koly
v Novém Mìstì.
sobota 4. èervna, sraz
pøed I. Z ve 14 hod.

mono se pøihlásit a soutìit. Pøihláky mìly uzávìrku 15. kvìtna,
ale organizátoøi pro velký zájem
nepøijímali pøihláky ji týden pøed
touto uzávìrkou. Celkem se pøihlásilo na 120 cvièeníchtivých dam a
dívek ve vìkovém rozmezí 7  40
let. e lze tuto akci povaovat za
akci s regionálním významem,
svìdèí i bydlitì pøihláených. Samozøejmì pøevaují soutìící
z Novomìstka a ïárska, ale silné
zastoupení má východoèeská Polièka a výjimkou nejsou vzdálenìjí místa jako Pøerov, Jeseník apod.
Soutì zaèíná v Kulturním domì
ve 14 hodin a zváni jako diváci jsou
vichni pøíznivci tohoto sportu.
ddm

Kniha Trojan

z nového katalogu Rodinného knihkupectví:
t Velké bitvy 2. svìtové války
t Zbranì druhé svìtové války
t Druhá svìtová válka Winston S.
Churchill
t Druhá svìtová válka ve fotografiích

Knihovna dìtem
Na støedu 1. èervna, kdy vechny
dìti slaví svátek, pøichystala Mìstská knihovna dárek v podobì Dne
otevøených dveøí. Nabízíme vem
dìtem 30 minut internetu zdarma a
ten, kdo se rozhodne pøihlásit se do
knihovny jako nový ètenáø, nebude
za registraci platit.
1. èervna je pro Vás knihovna otevøena od 9.00 do 11.00 hod. a od 12.30
do 18.00.hod. Tìíme se na Vás!

Dùm dìtí a mládee


pá 20. 5., 13  17 h.  Otevøený
Klub Íèko, popl. 10 Kè
so 21. 5., Sporten time, 10 h. Squash dopoledne II. - pøijïte si
zahrát squash na kurty Sporten time.
Pøijít mùe i ten, kdo tento sport nikdy nevyzkouel. S sebou: halové
boty (nedìlají èerné èáry), sportovní odìv; popl. 50 Kè
so 21. 5., 14 hod., kulturní dùm
Aerobic marton
pá 27. 5., 13  17 h.  Otevøený
klub Íèko, popl. 10 Kè
so 28. 5., 16  24 h., Rock a pop
pro Perntejn  benefièní koncert
na Vratislavovì nám.
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Mìsto Nové Mìsto na Moravì oznamuje obèanùm mìsta a jeho
místních èástí, e od 1. èervna do 30. èervna 2005 bude vybírán
místní poplatek za komunální odpad na II. pololetí roku 2005.
Poplatek je stanoven obecnì závaznou vyhlákou mìsta è.1/2004
O místním poplatku za provoz systému shromaïování, sbìru,
pøepravy, tøídìní, vyuívání a odstraòování komunálních odpadù ve
výi 420,- Kè na osobu a rok. Místní poplatek je mono uhradit
v hotovosti na pokladnì MìÚ, Vratislavovo nám. 103:
Po, St
8.00  11.30
12.30  17.00
Út, Èt, Pá
8.00  11.30
12.30  14.00

Oznámení o disponování s majetkem
Mìsto Nové Mìsto na Moravì nabízí k odprodeji poslední tøi stavební parcely v lokalitì Holubka v Novém Mìstì na Moravì,
a to parcelu è. 3430/10 (805 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.
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INZERCE
l Studentka hledá brigádu na
prázdniny. Prosím nabídnìte.Tel.:
728 921 223
l Prodám proutìnou postýlku 650
Kè, aut. Britax 0  13 kg 980 Kè,
aut. Baby Relax 0  20 kg, polohovací 530 Kè, tel. 732 180 870
l Prodám vyoravaè brambor taený èert  500 Kè, 2 ks lehké
brány 150 Kè, tel. 605 760 912

l Prodám 2 ks pneu 165 x 65 x
13 + disky, vhodné na Ford Ka,
Fiesta, tel. 605 760 912
l Daruji lednièku Calex 200 l, levnì prodám sklenice na zavaøování
rùzné velikosti + víèka, tel.
737 358 258
l Na Wartburg 353 prodám rùzné
náhradní souèástky, levnì, tel.
566 617 263 veèer

Stomatologická pohotovostní sluba
Oetøení je poskytováno v dobì 8  12 hod.
21. 5. MUDr. Barto, N. Veselí, MUDr. P. Koneèný, NM, 22. 5.
MUDr. Bílková, ÏAS ZR, MUDr. Zrieka, V. Bíte, 28. 5. MUDr.
Gregor, ÏAS ZR, MUDr. Janouek, Mìøín, 29. 5. MUDr. Kopecký,
ÏAS ZR, MUDr. Janouková, V. Meziøíèí

Ze skautské mozaiky
m Ve dnech 15.  17. 4. probìhlo

v KD Pohledec zasedání Náèelnictva ÚRJ. Rádi jsme pøivítali bratry a sestry z vedení Junáka. Mìli
jsme tak pøíleitost je poznat osobnì. Vyøídili jsme s nimi øadu dùleitých úkolù, které se týkají naeho støediska.
m Ve dnech 15.  17. 4. uskuteènil I. oddíl výpravu po Vysoèinì
pod názvem Doba utrová. V
programu bylo i ranní vstávání ve
4 hodiny, pozorování východu
slunce, pátrání po jeskynních malbách a slaòování na tarkovì.
Oddíl uel celkem 40 km.
m Dne 23. 4. uskuteènil roj svìtluek v rámci celoroèní hry celodenní výpravu do okolí N. Mìsta.
m Dne 27. 4. v rámci jarní akce
Hurá provedly druiny vlèat, skau-

tù a skautek úklid na ul. Malá, na
Borovince, v Korunì a upravili
svìøené hroby na místních høbitovech.
m Dne 28. 4. odcestovala dvanáctièlenná skupina rowerù a rangers
na celostátní setkání této vìkové
skupiny do Havlíèkova Brodu.
m Dne 23. 4. jsme poblahopøáli
bratru Josefu Krupicovi k padesátinám. Støedisková rada mu podìkovala za dlouholeté vedení oddílu a smìèky vlèat.
JJ

Informaèní
centrum

ádá poøadatele kulturních
a sportovních akcí o spolupráci pøi
pøípravì Letního kalendáøe akcí na
Novomìstsku a okolí.
Informace o Vámi poøádané akci
ve strukuøe - název, datum, místo
konání, kontakt na poøadatele,
pøíp. hodina zaèátku - zalete na
mailovou adresu ic@nmnm.cz
nejpozdìji do 27. 5. Za spolupráci pøedem dìkují pracovníci IC.
jm

Sdruení hasièù Èech, Moravy a Slezska, okresní
sdruení ïar n.S. vyhodnotilo literární a výtvarnou soutì Poární
ochrana oèima dìtí. Soutìe se v rámci okresu ïár n.S. zúèastnilo
celkem 24 základních a mateøských kol. Ve výtvarné èásti se velmi
dobøe umístily dìti z novomìstských kol: David Kadlec, M Drobného, Jan Petr, M ïárská a Miloslav Staøík, Blanka Bartoòová, Petra
Srnská a Jan Slovák - vichni z I. Z.
poz

INZERCE
Prodám zahradní døevìný domek 2 x 3 metry na náøadí. V dobrém stavu, mono odvézt vcelku,
tel. 605 15 22 66
l Prodám autosedaèku, 0-36kg,
nastavení výky ramenních pásù,
5bodový bezpeènost. pás, tm.
modrá, uívaná pouze 6x, cena
1690Kè (nová 2900Kè), tel. 606
230 001
l Vymìním mìstský byt 2+kk v
NM za vìtí, také v NM, tel.
775 387 920 po 20. hod
l

Pro prodejnu
v Rokytnì pøijmu prodavaèku.
tel. 566 551 196, 602 550 185

Firma s 12letou historií hledá
mue na místo ostrahy.
Nástup ihned. Výhodou ZPS,
ÈID, PID. tel. 604 715 075

Nové Mìsto na Moravì, Masarykova 1484, tel.: 566 616 410 - 1
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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

Mìstská policie informuje
Dne 26. 4. ve 23:50 hod. uvidìla
pozorná obèanka mue leícího na
chodníku na ul. Masarykova. Zavolala proto na MP v Novém Mìstì na
Moravì. Po pøíjezdu na místo hlídka
zjistila, e mu je v silnì podnapilém
stavu a odpoèívá zde na cestì k domovu. Byla zjitìna jeho totonost a
byl pøedán manelce v místì bydlitì. Dále bylo zjitìno, kde se mu do
stavu silné podnapilosti dostal - jed-

Nabídka nemovitostí z konkurzní podstaty
A. Pozemek pøi státní silnici
v Bystøici nad Perntejnem

bývalá èerpací stanice PHM, vhodné pro èerpací stanici
technických plynù
parcela è. 2087 o vým. 38 m2 a parcela è. 2088 o vým. 1241
m2 v kat. území Bystøice nad Perntejnem, minimální cena
250.000 Kè

B. Pozemek v lesní chatové osadì
nedaleko Velkého Dáøka

parcela è. 1648/2 o výmìøe 397 m2, ostatní plocha, neplodná
pùda v kat. území Polnièka, minimální cena 120.000 Kè
Prodej z konkurzní podstaty za cenu nejvyí nabídky.
Nabídky posílejte písemnì na adresu správce:
RNDr. Ing. Jana Kratochvílová, Øehákova 1a, 619 00 Brno
Blií informace na tel. è. 737 770 564  Ing. Smejkal

nalo se o místní restauraci. Èínici,
která mui pomohla dostat se do stavu silné podnapilosti, byla udìlena
bloková pokuta a také mu druhého
dne po vystøízlivìní musel zpytovat
svìdomí nad výí uloené pokuty za
své chování.
Krade se stále. Dokazuje to pøípad
ze dne 28. 4. ena z Brna se asi chtìla
líbit svému mui, a proto v 15:20
hod. v obchodì Billa na ul. Brnìnská odcizila barvu na vlasy v hodnotì 99,90 Kè. Za toto jednání jí byla
uloena vysoká bloková pokuta.
Dále následuje nikdy nekonèící

Poèasí v dubnu
Letoní dubnové poèasí nièím nepøekvapilo. Poslední zbytky snìhu
roztály, ani by dolo ke zvýení hladin místních potokù. Ji v prvním
dubnovém týdnu vystoupaly denní
teploty k 15o C. Noèní teploty se
pohybovaly kolem nuly. Dalí dva
týdny bylo promìnlivé poèasí. Noèní mrazíky pøily tìsnì po polovinì

NÁBYTEK
Vzorková projedna pøímo v areálu výrobního
závodu INTERMONT s.r.o. v KRUCEMBURKU
Tel.: 569 698 705

AUSTRINO A.Hrdá
Vratislavovo nám. 100
Nové Mìsto na Moravì
(prodejna SONY)
tel: 566 618 755

Oceníme Vai vìrnost

moderní funkèní smrkový systém

pøi nákupu spotøebního
materiálu k PC tiskárnám
HP, Canon,
Epson, Lexmark
a elektronickým psacím
strojùm:

Kadá pátá za 1/2

www.montero.cz
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téma - volnì pobíhající psi. Mìstská
policie øeila volnì pobíhající zatoulané psy ve dnech 24. 4. na ul. Blaíèkova, 26. 4. na ul. ïárská, 9. 5.
na ul. Pavlovova. Ve vech pøípadech byli majitelé zatoulaných psù
zjitìni a byla jim uloena bloková
pokuta.
Dne 30. 4. ve 21:15 hod. odpalovala skupina obèanù pøi pálení èarodìjnic na ul. Nezvalova zábavnou
pyrotechniku. Obèané si neuvìdomili, e zábavnou pyrotechniku lze pouívat pouze na Silvestra a na Nový
rok. Jeliko obèané ve své hlasité
zábavì dále nepokraèovali, byla celá
vìc øeena pouze domluvou.
Jinek Petr, zástupce velitele MP

inkoustové cartridge
laserové tonery
plnicí ink. soupravy
pásky do jehlièkových
tiskáren
pásky do el. psacích strojù

mìsíce, postupnì se oteplovalo. Sráek bylo málo, spodní vody ze snìhu je vak dost. Poslední dny v mìsíci byly ji jarní.
FV

INZERCE
Daruji vìtí mnoství záclon,
tel. 566 616 785
l Koupím byt 1+1 s balkonem v
NM pøípadnì dlouhodobý podnájem tel. 608 849 764, 737 714 803
l Za odvoz pøenechám èervený
pouitý eternit, tel. 605 788 678
l Hledám práci na zkrácený úvazek  dopoledne, praxe v obchodì, není podmínkou, tel. 603 99
76 54
l Koupím byt 1+1 nebo garsonku v NM, tel. 604 205 665
l

OREL jednota N. Mìsto
pronajme prostory
k podnikání
na dvoøe za kinem.
Kontakt a informace na
telefonu 724 056 825.
u

DÁRKOVÉ
ZBOÍ

HALINA – 1. patro
Plenkový dort
dárek pro miminka
Je moné si pøinést vlastní
papírové pleny:
40 ks malý
80 ks velký

Tábor v Podolí  soutì o pobyt zdarma
Díky finanèní podpoøe od mìsta
Nového Mìsta na Moravì bude
obèanské sdruení GOHIRAL
v letoním roce moci zakoupit dalích pìt podsadových stanù pro
úèastníky letního dìtského tábora
v Podolí. Kadým rokem je do tábora investováno víc, ovem nejen penìz, ale pøedevím energie
a volného èasu lidí, kteøí jej poøádají.
Tohle místo má pro vechny
zvlátní kouzlo. Pro vechny, kteøí si svoje léto bez lávky pøes po-

tok, vùnì modøínového jehlièí a
zvuku deových kapek dopadajících na celtu stanu nedokáou ani
pøedstavit. Jsou letní dovolené,
které vnímáte jako rutinu, i kdy
pøíjemnou. Jet ale na Podolí na tábor pro nás a jistì i pro mnohé
z dìtí znamená rok se tìit, ètrnáct
dní uívat èerstvého vzduchu a
celé té neobvyklé atmosféry, a nakonec se vypravit domù, trochu
smutnì, trochu unavenì a u
s mylenkou na pøítí rok.
Stejnì jako vloni, je tu monost

získat pobyt na letoním táboøe
zdarma. Staèí vyøeit tøi níe otitìné úkoly. Tajenku sloenou ze tøí
dílèích pak odnést nejpozdìji 3.
èervna spoleènì se jménem, adresou a telefonním èíslem do Informaèního centra v Novém Mìstì na
Moravì a èekat na výsledky losování.
Zaèátek srpna se mùe zdát vzdálený, ale uteèe to rychle, jako pokadé. Tìíme se na vás, na vae
správné odpovìdi a hlavnì na dva
týdny pohody.
Podoláci

PRODÁM
l Sport. trojkolku Chicco runner,
modrozelená, 1800 Kè, tel.
566 616 785
l Anténa na programy ÈT1-2,
Nova, Prima atd., komplet. sada
vè. výkonného zesilovaèe a koaxiálu. Nepouitá. Cena 850Kè. tel.
723961995.
l Notebook HP XE 4100, 14,1
LCD, procesor Celeron 1,2 GHZ,
RAM 380, grafika max. 32 MB,
HDD 20 GB, disketovka, CDROM, zvuková karta, ovládání hlasitosti, výstup pro sluchátka, výstup
pro mic., modem, lan, 2x Usb, výstup S-video, orig. software, XP
home edition, znaèková brana
Solidex, témìø nový, 100% stav. tel.
608 503 348, 776 799 951
l Vypalovaèku ASUS CD 52 x 24
x 52 málo pouívaná, cena dle
dohody, tel. 728 609 493

Obchod
se sportovním zboím

LYE SLONEK

Doplòte v øádcích:
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4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

hranaté zavazadlo
vyluzovat libé zvuky
reakce na vtip
èernolutý hmyz
letní mìsíc
bez hluku
záøivé body na noèní obloze
kapky z nebe padající
metr krychlový
paseka
probouzet ze spánku
probíhající v noci
èíslovka, 10 x 10
ztmavlý od slunce
hry, kde se urèuje poøadí
barevný státní symbol
umìlá vodní plocha

Legenda osmismìrky:
BATOH, BOBROVÁ, CELTA,
CESTA, GÓL, GOMIRA, LES,
LÉTO,
NOC,
ODDÍL,
PAHOREK,
POLEDÒÁK,
POKLAD, RÁNO, ROSA,
ØEÈICE, SMRK, SPORT, STAN,
STUDÁNKA, TÁBOR

Sokova 231
Nové Mìsto na Moravì
te. 566 618 140
Vás zve k nákupu
trièek a ortek
z loòské kolekce
CRAFT m OZONE m KERBO
s 50% slevou!
nabízíme i kolekce obleèení,
atletických a trekových bot
otevøeno
po  pá 8  17, so 8  11
Diakonie Broumov
ve spolupráci s mìstem
Novým Mìstem na Moravì
VYHLAUJE
HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
n
n
n

letního a zimního obleèení
(dámské, pánské, dìtské)
lùkovin, prostìradel,
ruèníkù, utìrek, záclon, látek
peøí, péøových a vatovaných
pøikrývek, poltáøù a dek
uskuteèní se
v Novém Mìstì na Moravì

ve dnech: 2. - 3. èervna
v èase: 14,00  18,00 hod
místo: Novomìstská teplárenská
a.s.  kotelna na ulici Hornické
(odboèka z Masarykovy ulice
naproti kinu)
Vìci prosíme zabalené do
igelitových pytlù èi krabic, aby
se nepokodily transportem.
Dìkujeme za Vai pomoc.
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Klub Schmier informuje
Èeský pohár
v duatlonu odstartován
Triatlonista Petr Schmier zvítìzil s pøehledem v prvním závodì Èeského poháru v duatlonu.
Letoní seriál závodù byl odstartován v nedìli 1. kvìtna v Praze
 Dolních Poèernicích. Pro kategorii juniorù byl tento závod
zároveò i nominací na ME
v duatlonu.

Starí áci si v tomto závodì mohli otestovat svoji formu pøed MÈR,
které se uskuteèní ji 21. 5. ve Strái
pod Ralskem. Generálka vyla nejlépe Schmierovi, který si pøi výbìhu z depa na tra cyklistické èásti
vytvoøil spoleènì s dalím závodníkem náskok a vzájemnou spoluprací ho neustále zvyovali. Hned
na zaèátku závìreèného bìhu Petr
Schmier nastoupil a do cíle dobìhl s náskokem ètyøiceti vteøin.

Èas rojù

Jaro postoupilo do svého vrcholného období a v tento èas
nastává u vèelstev populaèní maximum. Jedním z jeho prùvodních jevù je rojení vèelstev. Vèelí
matka s masou mladých vèel
opoutí pùvodní pøíbytek a hledá si nový. Pro nìkoho je to nevídaný pøírodní úkaz, pro jiné
dìs, pro vèelaøe prosazení se
zákonù pøírody.
Nechci psát o tom, co tento jev
znamená pro vèelaøe, ale o tom,
co znamená pro ty ostatní, kterým se usadí roj na zahrádce,
balkonì apod. Pøedevím se ne-

jedná o krvelaèné elmy, jak nám
je nìkdy pøedstavují filmy
z Hollywoodu. e se jedná o
mladé vèely, znamená, e tyto
nejsou jetì pøipraveny pro obranu úlù a jejich okolí. I kdy samozøejmì ihadla ji mají. Vèela útoèí na èlovìka tehdy, vstoupí-li èlovìk na území blízko úlu,
nebo se cítí nìjak jinak ohroena. Roli tzv. strákyò pøebírají
nejstarí vèely a ty se v rojích nenacházejí. Pokud se u vás nìkde
doma usadí roj, není zapotøebí
propadat panice. Zkuste oslovit
vèelaøe ze svého okolí a ten vám

Nejmení atleti Schmier klubu
se v prùbìhu dubna zúèastnili nìkolika pøespolních a silnièních
bìhù po celé Vysoèinì i mimo ni.
Závodili v Pacovì, Tøebíèi, Radosticích, Polièce, Brnì, Jihlavì
atd. Opìt patøili k nejlepím, protoe buï své kategorie vyhráli,
nebo stáli na stupních vítìzù.
Musíme proto za krásnou repre-

zentaci pochválit Hrdinu, Misaøe, holky Karasovy, Koíkovy,
Dostála, Krbka, Krejèí, Mrkose,
Novotnou, Havlíka, ale i ty dalí, kteøí nebyli vdy mezi prvními tøemi a závodili s chutí a radostí.
V nedìli 1. 5. vytvoøil v Kolínì
èlen naeho klubu Jaroslav Jílek
krajský rekord v hodu otìpem
dorostencù. Otìpem, který váí
600 g, hodil do vzdálenosti 63,80
m a pøekonal 4 roky starý rekord
Nováèka z Dukovan.
klub Schmier

poradí co dál. Vzhledem k tomu,
e se roje èasto usazují na tìko
pøístupných místech, je obèas
nutné poádat o pomoc hasièe.
Nejen hasièi, ale i vèelaøi roj neznámého pùvodu utratí! Je to
z dùvodu prevence a tlumení
vèelích nemocí. Schválnì zdùrazòuji ,,vèelích, protoe jiné
nemoci vèely nepøenáejí a pro
lidi nebezpeèí nepøedstavují. Jeli roj delí dobu usazen, je nezbytná vìtí opatrnost, protoe
mladé vèely dospìly, stávají se

z nich strákynì a ty ji své okolí
chrání proti rùzným vetøelcùm.
Nejlépe je sundat roj v den, kdy
se usadil.
Kdo mìl monost vidìt rojící
se vèely, uzná, e se jedná o fascinující podívanou. Kdo nevidìl
a s rojením se setká, a zachová
klid a nepodlehá panice. Nejedná se o nic jiného ne o ,,vegetativní mnoení vèelstva (tak
zní definice). A tyto vèely mají
úplnì jiné starosti ne útoèit na
lidi.
Jiøí Zavøel

Juniorka Iva Klímová skonèila ve
své kategorii na místì ètvrtém a imon Svoboda byl druhý.

Malí atleti
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