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Pozvánka na mìstskou slavnost
10,00
10,00 - 13,00

13,10 - 13,30
13,30 - 14,00
14,00 - 14,30
14,00 - 15,00
15,15 - 16,40
17,00 - 18,00
18,45 - 19,45
20,00 - 21,00
21,15 - 22,15

24. èervna 2005

Zahájení oslav Nova Civitas starostou mìsta
Vystoupení ákù ZU: 10,00 folklórní souborek Honza a spol, 10,15 klarinetový
kvartet, 10,30 country soubor  Ostuda , 11,00 flétnový soubor, 11,15 blok
populárních písní - sólový zpìv, 11,30 kytarový soubor - klasické skladby v
moderním pojetí na elektr. kytary, 11,45 Swing Band  písnì The Beatles v
instrumentální podobì, 12,15 taneèní soubor raml, 12,30 dechovka ZU
ípek - folklórní soubor Nové Mìsto na Moravì
Èeský rozhlas Region - soutìe pro dìti
demonstrace haení ohnì historickou støíkaèkou
Kouzelník Grino - zábavný blok kouzel pro dìti
Korouanka - koncert dechové hudby
Bíteanka - folklórní soubor Velká Bíte
Blues.ex - bluesová kapela ïár nad Sázavou
FUGA - rocková skupina ïár nad Sázavou
Tìkej Pokondr - èeské pìvecké duo tvoøené moderátory rádia Evropa 2

Zmìna programu vyhrazena! Programem bude po celý den provázet Èeský rozhlas Region
s moderátory Jiøím Janíèkem a moderátorem Èeského rozhlasu Region Martinem Váòou.
Mìstská knihovna - volný vstup na internet
Horácké muzeum - volný vstup m výstava výtvarného odboru ZU m ukázka tkaní na stavu - M.
Svoboda m malování kraslic a perníèkù - p.Horká, výrobky v prodeji m mlýnek
Horácká galerie - volný vstup
Øemeslný jarmark od 8 do 17 hodin.

Novomìsttí rádi a hodnì pøispìli sociálnì potøebným
Ve dnech 2. a 3. èervna v odpoledních hodinách probìhla v Novém
Mìstì na Moravì v objektu kotelny
na Hornické ulici humanitární sbírka atstva. Sbírku upoøádalo mìsto
Nové Mìsto na Moravì pro Diakonii Broumov.
Obèané z Nového Mìsta na Moravì a okolí na tuto výzvu aktivnì reagovali a prakticky nepøetritì pøiváeli potøebný materiál. Za tyto dva
dny bylo shromádìno opravdu velké mnoství materiálu, který byl 9.
èervna odváen nákladními auty do
pøistaveného vagónu na novomìstské nádraí ÈD a odtud putoval pøímo do Broumova. V Broumovì se
soustøeïuje vybraný materiál prakticky z celé ÈR. Dále se zde tøídí a
rozdìluje na vìci pouitelné a na
odpad, který se dále zpracovává napø.
na výrobu èisticích hadrù a izolací.

Vìci urèené pro pomoc se pøidìlují sociálnì potøebným na základì
doporuèení humanitárních organizací èi sociálních odborù, do oblastí postiených ivelnými pohromami, dále napø. dìtským domovùm, domovùm dùchodcù, azylovým domùm apod. Významným
faktem je i to, e jsou do uvedeného projektu zapojeni lidé, kteøí se
ocitli na okraji spoleènosti, bezdomovci, lidé, kteøí jsou pro své mentální postiení obtínì zamìstnatelní, lidé po návratu z výkonu trestu
odnìtí svobody nebo lidé, kteøí
ukonèili léèbu závislosti apod.
Na druhou stranu tato sbírka vyla vstøíc i samotným dárcùm, kteøí
mohli odevzdat ji nepotøebné vìci
ze svých domácností, které by jinak skonèily v komunálním odpadu.

Váení obèané, jsme si vìdomi
toho, e bez Vaí ochoty darovat a
podpoøit tuto èinnost by byla uvedená snaha marná. Dìkujeme Vám
za Vai pomoc, porozumìní a podporu a tìíme se na dalí spolupráci
s Vámi ve prospìch vech, kdo potøebují lidskou úèast a úèinnou pomoc.
Mgr. Petr vanda, vedoucí
odboru soc. vìcí a zdravotnictví

ZPRÁVY
Z RADNICE
Z hlavních bodù 58. øádné schùze RM dne 30. kvìtna:
r Rada mìsta uloila odboru ISM
pøipravit návrh umístìní skateboardového høitì v lokalitì
Hornická ul. a zahájit práce na
zpracování projektové dokumentace.
r Ze zprávy o stavu placení nájemného a slueb v mìstských
bytech, kterou pøipravila Novomìstská správa budov s.r.o., vyplývá, e stav dluhu k 31. 3. 2005 je
844 927 Kè. Dluníky je mono
rozdìlit do pøiblinì ètyø skupin.
1. Nájemníci uvedení na listinì
dluníkù poprvé (dluí celkem cca
58,5 tis. Kè) opakovanì (249,5 tis.
Kè), ji vystìhování, soud probìhl nebo probíhá (425 tis. Kè), dosud bydlící, soud probìhl nebo
probíhá (111,5 tis. Kè).
r Vzhledem k malému poètu dìtí
zapsaných do M pracovitì
Olená podala øeditelka koly návrh na uzavøení tohoto pracovitì. Osadní výbor Olené doporuèil uzavøení koly na pøechodnou
dobu. Rada mìsta pøedkládá zastupitelstvu mìsta návrh na uzavøení
pracovitì Olená na dobu jednoho kolního roku (1. 9. 2005  30.
6. 2006).
(dokonèení na str. 5)
XVII. øádné zasedání zastupitelstva mìsta se koná
21. èervna. Hovory s obèany
od 15,30 hod.

Podlaháøství l Truhláøství l Interiérové dveøe
¡ koberce, PVC, plovoucí podlahy
3W studio
zakázková výroba nábytku
zdrav. matrace, lamelové roty
¡ inter. dveøe, kování pro dveøe
¡
¡

Vratislavovo nám. 3
budova býv. poty
vchod autodíly
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Vzpomínka
Dne 23. èervna uplyne jeden rok
od úmrtí naeho tatínka a manela, pana Josefa Hrnèíøe. Kdo jste
ho znali, vìnujte mu s námi tichou
vzpomínku.
Hana a Helena Hrnèíèovy

Podìkování
Dìkuji vem pøátelùm a známým, kteøí se v tak hojném poètu
pøili naposledy rozlouèit s mým
milým manelem.
Anna Kuderová

Úmrtí
29. 5. Zdeòka Tomková (1935)
8. 6. Stanislav Karpíek (1986)

Klub seniorù
po 20. 6. - Lesní brigáda v lese
Ochoza, sraz u Mercedesky ve
14 hod.
po 27. 6. od 16 hod. - Táborák
u Penzionu s opékáním uzenin.
Na harmoniku zahraje J. Dolníèek. Uzeniny, polínko a dobrou
náladu vezmìte s sebou.

Kino

17. pá ve 20 h., 18. so ve 20 h.
Skøítek
90 min
ÈR 2005, groteska, premiéra, od
12 let, 60 Kè - Rodinka se pøestìhuje z venkova do mìsta a snaí
se tu naplnit sen o astném ivotì. Tajemný Skøítek jí pomáhá i
kodí.
18. so v 16 h.
Rusalka Hupsalka Biográfek
65 min, animované pásmo, dìti 15
Kè a dospìlí 30 Kè
21. út v 18 h., 22. st ve 20 h.
Star Wars: Epizoda III
Pomsta Sithù
130 min USA
2005, sci-fi, èeská verze, premiéra,
pøístupný, 60 Kè - Po témìø tøiceti
letech se uzavírá nejvìtí vesmírná
sága, jakou filmové plátno zná.
25. so ve 20 h., 26. ne ve 20 h.
Království nebeské
145 min
USA/panìlsko/VB 2005, historický velkofilm, èeské titulky, premiéra, od 12 let, 60 Kè - Království jeruzalémské, ustavené po
dobytí Jeruzaléma køiáky v roce
1099, se ocitá v ohroení. Vedle
vnitøních sporù o moc hrozí i invaze muslimù.
28. út ve 20 h., 29. st ve 20 h.
Na dotek
104 min
USA 2004, drama, èeské titulky,
premiéra, od 15 let, 63 Kè - Milostné drama natoèené podle divadelní hry P. Marbera - vzájemné párování ètyø lidí v souèasném
Londýnì.
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Kraj vìèných návratù
Tak je nazvaná publikace, která
obsahuje témìø 30 medailónkù
osobností kulturního a umìleckého ivota severní èásti Èeskomoravské vysoèiny. Autorka Vìra
Rudolfová, bývalá redaktorka Èeského rozhlasu Brno, je poznala
pøedevím pøi natáèení rozhlasových poøadù. U neijících osobností vycházela ze vzpomínek jejich pøátel. Vìra Rudolfová vìnuje

Horácká galerie
Ellen Jilemnická  Sochy
Jan Samec  Fragmenty, kresby
Výstavy budou zahájeny v pátek
17. èervna v 17 hod., souèástí vernisáe bude Jam session Výlet
nekonèí
Obì výstavy potrvají do 28. 9.

Taneèní zábavy
Sbor dobrovolných
hasièù Rokytno
poøádá 18. 6.
taneèní zábavu
hrají PIKARDI
Zaèátek ve 20.00 hodin,
obèerstvení zajitìno.
V pøípadì detì se akce nekoná.
Srdeènì zvou místní hasièi.
Sbor dobrovolných
hasièù Olená
oznamuje konání taneèních
zábav na výletiti v místní èásti
Olená:
18. 6. Knatern
16. 7. Morava
13. 8. Card
Zaèátek vdy od 20.00 hod.
Srdeènì zvou poøadatelé.

pozornost nejen výtvarným umìlcùm (Jan tursa, Vincenc Makovský, Vìra Frõmlová, Pavel Kopáèek, Jiøí touraè), ale také tìm,
kteøí svou èinností ovlivnili kulturní ivot regionu. V knize Kraj
vìèných návratù pøedstavuje napøíklad zakladatelku dìtských národopisných souborù Vlastu Gõtzingerovou, amatérského historika Josefa Vykutila nebo paní
Annu Køièkovou, manelku básníka Petra Køièky.

Publikace Kraj vìèných návratù byla vydána za finanèní podpory Fondu Vysoèiny a Fondu
mìsta ïár nad Sázavou. Vyjde
zaèátkem èervence. Její køest se
uskuteèní 10. èervence v 16 hodin
v Horácké galerii. Akci poøádá
Horácká galerie a Horácké muzeum v Novém Mìstì na Moravì.
Publikace bude k dostání
v Horácké galerii, Horáckém muzeu a v Knihkupectví Trojan.
red.

Hrátky s jarem
Dne 17. kvìtna probìhlo hravé
odpoledne pro pøedkoláky a pro
dìti z 1. a 2. tøíd Z L. Èecha. Toto
odpoledne na dìti èekaly soutìe,
pøi kterých si pøipomnìly ve, co
patøí k jaru - velikonoèní svátky,
pálení èarodìjnic a také bìné hry
jako je skákání panáka a hraní ku-

Klub Støedozemì
Stanislav Pospíil  kresby; otevøeno do 20. 6.
Amatérsky klub petanque - kadé úterý od 17.00 hod., Masarykova 176 (zahrada za kinem), N.
Mìsto, èerven  záøí, za pøíznivého poèasí, vstupné 20 Kè
Divadlo na zahradì  èt 30. 6.,
20 hod. Hudebnì divadelní open
air veèer, na kterém vystoupí:
- saxofonové trio a klarinetový
kvartet ZU Jana tursy Nové
Mìsto na Moravì - divadelní spolek Chandra s inscenací Nikdo
není daleko a divadelní spolek
Radar s inscenací Konì

lièek. Dìti soutìily s chutí a zápalem a poté byly odmìnìny medailí a drobnými dárky.
Nás potìil zájem dìtí i rodièù,
kteøí pøili v hojném poètu vechny povzbudit. Hrátky s jarem zpestøilo vystoupení dìvèat z oddílu
moderní gymnastiky.
1. stupeò Z L. Èecha

Kulturní dùm
so 18. 6. v 17 hod. - Koncert 75
èlenného mládenického symfonického orchestru CENTRAL
KENTUCKY YOUTH, USA
uskuteèní se jako jediný v ÈR
u nás v N. Mìstì, vstupné 70 Kè
Pozor, dolo ke zmìnì zaèátku
pøedstavení! Zaèátek u v 17 h.

Velká dìtská zahrádka
pokus o zápis do Guinessovy
knihy rekordù
24. èervna 8  18 hod.
pøed Horáckou galerií

V rámci oslav NOVA CIVITAS
budou dìti a mláde ve vìku
0  18 let malovat na pás
balicího papíru zahrádku 
kytièky, travièku,
ploty veho druhu...
Barvy a vechno ostatní budou
na místì, s sebou vezmìte jen
fantazii a chu malovat. Na
kadého malíøe èeká sladká
odmìna.

SO a SOU lesnické,
dopravní a slueb
v N. Mìstì na Mor.

10. výroèí maoretek v N. Mìstì

V rámci oslav 10. výroèí zaloení Taneèního souboru maoretek poøádá Taneèní studio ve ètvrtek 23. èervna v 17 hod. v novomìstském
kulturním domì slavnostní vystoupení.
Hosté: taneèní soubor GEN - ZU ïár n.S., taneèní mistøi manelé
Mokøíovi - SMYK ïár n.S.
Srdeènì zveme vechny bývalé maoretky po vystoupení do restaurace Vèela na pøátelské setkání.

pøijme od 1. 9. 2005
na èásteèný nebo úplný
úvazek
uèitele nìmeckého
jazyka.
inf. 566 615 120 nebo
ústnì u øeditele koly

Horácká galerie
v Novém Mìstì na Moravì
Vás zve na
Letní výtvarné dílny 2005
èervenec  srpen
n Kámen, drát, keramika 
Netradièní letní venkovní i interiérová dekorace. Spojením kamenù a drobných keramických ozdob
si vytvoøíte zajímavou dekoraci
vhodnou k výzdobì balkonu, terasy èi pergoly. Výrobek mùe být i
malou pozorností, kterou si odnesou Vai pøátelé na památku na
pøíjemné posezení s Vámi.
n Keramika 
V dílnì jsou k dispozici tøi hrnèíøské kruhy, na kterých si mùete
vytoèit hrníèek nebo mistièku.
Dílna je také vybavena pomùckami pro modelování drobných plastik èi ozdobných kachlù.
n Tkaní
Na ruèním tkalcovském stavu se
nauèíte základùm tkaní a vyzkouíte si rùzné monosti vzorování
zhotovované textilie. Kromì práce na stavu se mùete nauèit tkaní
trakù na høebenovém stávku nebo
na karetkách. Pøijïte a vytvoøte si
svoji originální taku, poltáøek
nebo prostírku.
Blií informace a pøihláky:
Simona Zobaèová,
tel.: 566 654 225,
e-mail:
simona.zobacova@hg.nmnm.cz
n Batika na hedvábí 
Jednoduchá, pøesto velmi efektní
a zajímavá technika, kterou zvládnou i dìti. V dílnì si vyzkouíte
na malém kousku hedvábí skládání a barvení pomocí barev fixujících se v páøe.
Je také moné si pøikoupit átek
nebo ál na barvení v rùzných velikostech.
n Grafické týdny
Pøijïte se seznámit s grafickými
technikami jako jsou monotyp,
otisk z koláe, linoryt èi suchá jehla. V prùbìhu dílny se dozvíte o
historii grafiky a vyzkouíte si práci na tiskaøském lisu. Vzhledem
k tomu, e grafika je èasovì nároènìjí, je lepí si práci rozdìlit
na 2 a 3 návtìvy, anebo se objednat na celý den.
Blií informace a pøihláky:
Eva Buchtová,
tel.: 566 654 216,
e-mail:
eva.buchtova@hg.nmnm.cz
Cena: 50 Kè/cca 1,5 hod.
25 Kè/cca 1,5 hod.
pro èleny GK

Hvìzdy pro PERNTEJN
I tento název by mohl nést benefièní koncert ROCK A POP PRO
PERNTEJN, který probìhl v sobotu 28. kvìtna na Vratislavovì
námìstí v Novém Mìstì na Moravì, jeho hlavním organizátorem byl novomìstský Dùm dìtí a mládee Klubíèko. Jak se akce
rodila a jak nakonec dopadla, jsme se informovali u øeditele Klubíèka Lubomíra uly:
Kdy jste akci zaèali pøipravovat?
V podstatì dva dny po poáru. Nejprve jsme kontaktovali
kastelána Perntejna pana krabala, zda o takovou akci stojí,
pùvodnì toti mìl koncert probíhat pøímo na hradì. Kastelána
mylenka zaujala, tak jsme zaèali pøipravovat program a kdy
byl v podstatì hotov, vyjeli jsme
na Perntejn zjistit, jaké jsou
tamní podmínky pro uspoøádá-

Horácké muzeum
Výstava prací ákù výtvarného
oboru ZU Jana tursy VÝTVARNÝ KALEIDOSKOP, do
27. èervna.

Kniha Trojan

nabízí zpìvníky k táboráku:
t Hity do tøetího tisíciletí
t Èeské a slovenské hity
t Písnièky z pohádek
t Hity pøelomu tisíciletí
t Svìtové evergreeny
t Èeské a slovenské evergreeny

Gymnázium V. Makovského
si Vás dovoluje pozvat na
Koncert sboru gymnázia,
který se koná ve
støedu 29. èervna
v 18.00 hodin.
Upozoròujeme návtìvníky
Mìstské knihovny
na prázdninovou zmìnu
pùjèovní doby
9.7. 2005 a 26. 7. 2005
je knihovna uzavøena
 dovolená

ní takové akce. Bohuel jsme
zjistili, e z technických dùvodù tam koncert takového charakteru nelze uspoøádat a zaèali
jsme jednat s pøedstaviteli mìsta o monosti uspoøádání koncertu na novomìstském námìstí a o jeho povolení do pùlnoci.
Pùvodnì byl program postaven
tak, e by koncert trval do dvou
hodin v noci.
Vedení mìsta tedy s tímto øeením souhlasilo
Ano, rada mìsta jednomyslnì
souhlasila s tím, e akce mùe
probìhnout do pùlnoci a pøevzala nad ní zátitu. Starosta Josef
Sokolíèek akci podpoøil i svou
úèastí a promluvil na jejím zaèátku, dalí èleny rady jsem na akci
zahlédl.
Jak tìké bylo pøesvìdèit
úèinkující, aby na akci vystoupili a zøekli se svých honoráøù?
Obecnì to je pomìrnì tìké,
zkuste si pøedstavit, kolik takovýchto nabídek dostávají. Podstatné je pro nì nejen to, za jakým úèelem je akce poøádána, ale
rozhodují se té podle toho, jak
je akce mediálnì prezentována,
kdo ji poøádá a jaká je jeho dùvìryhodnost. I v oblasti benefièních
akcí se bohuel pohybuje spousta podvodníkù, kteøí vem ostatním, kteøí benefice poøádají, kazí
reputaci. V naem pøípadì to a
tak tìké nebylo, pokud se jedná
o nejatraktivnìjí umìlce, kteøí
akci podpoøili, pozvání pøijali
mimo jiné i díky dlouhodobým
osobním vztahùm a samozøejmì
i vzhledem k tomu, e úèastí napomohou obnovì hradu Pern-

tejn.
Jste spokojen s prùbìhem
akce a výtìkem z dobrovolného vstupného?
S prùbìhem urèitì, organizaènì
akce klapala dle scénáøe témìø na
minutu. Myslím, e lidé se dobøe
bavili, postaráno bylo i o jejich
dìti a koncentrace hvìzd byla
skuteènì na místní pomìry nevídaná. Mimo jiné vystoupil èlen
skupiny Praský Výbìr  Vilém
Èok, finalista loòské Superstar
Julián Záhorovský a v samotném
závìru zpìvák Petr Muk. Odpoledne byla návtìvnost zøejmì poznamenaná tropickými teplotami,
avak ve veèerních hodinách, kdy
koncert gradoval, vytvoøilo publikum vystupujícím pravý rockový kotel. S výtìkem dobrovolného vstupného, kdy se vybralo
necelých 25 tisíc Kè, ji tak spokojen nejsem. Tuto èást jsme
moná troku podcenili, kasièky
ve veèerních hodinách, kdy na
námìstí bylo nejvíce lidí, ji nebyly moc vidìt, celodenní pobyt
na slunci se zøejmì podepsal i na
spolupracovnících, kteøí mìli
dobrovolné vstupné vybírat.
Jak mùete vùbec tak rozsáhlou akci zvládnout s tak malým
poètem zamìstnancù, které
Klubíèko má?
Sami bychom ji urèitì nezvládli, to je absolutnì nemyslitelné.
Na akci se podílela témìø ètyøicítka lidí. Podìkování patøí za
technické zajitìní Láïovi Monerovi, obèanskému sdruení
GOHIRAL, novomìstskému SK
lyování, Vítkovi Dobrovolnému
a
ïárskému
Kolpingu.
S organizací nám pomáhali dobrovolníci a bezpeènostní agentura RASYGUARD. Vichni odvedli výbornou práci pro dobrou
vìc, poskytli zdarma techniku a
vem patøí ná dík.
ptala se Eva Jaková

Provoz knihovny (Internetu)
od 1.7. do 8.7. vèetnì
a
od 27.7 do 31.8. vèetnì
po
zavøeno
út
zavøeno
st
9.00-11.00 12.30-18.00
èt
zavøeno
pá
9.00-11.00 12.30-17.00
so
zavøeno
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Nové Mìsto na Moravì,
Masarykova 1484,
tel.: 566 616 410 - 1
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Ruení pískovi v Novém Mìstì
V øíjnu roku 2004 jsme obèany
Nového Mìsta na Moravì informovali o postupném ruení nìkterých
novomìstských pískovi. Na podzim byly odstranìny pouze betonové obruby pískovi. V mìsíci èervnu jsou zruená pískovitì zaváena zeminou a osévána travním semenem tak, aby se tato plocha zapojila do veøejné zelenì. Nìkterá
pískovitì na sídliti pod nemocnicí byla pøebudována na stabilní záhony trvalek.
Nové zákonné pøedpisy stanovují
výraznì zpøísnìné hygienické poadavky na venkovní hrací plochy.

Stomatologická
pohotovostní sluba

Oetøení je poskytováno v dobì
8  12 hod.
18. 6. MUDr. pinarová, NM,
MUDr. Jurková, V. Meziøíèí, 19.
6. MUDr. Pivnièková, Chelèického ZR, MUDr. Voborný, O. Bitýka, 25. 6. MUDr. Kozák, Bystøice n.P., MUDr. Semerádová,
Palachova ZR, 26 .6. MUDr. Kozáková, Bystøice n.P., MUDr. T.
Koneèný, NM

Zejména na kvalitu písku pouívaného ke hrám dìtí v pískovitích.
Dodrováním pøedpisù vznikají
mìstu neúmìrnì vysoké náklady na
jejich provoz. Z tìchto dùvodù dochází postupnì k ruení nìkterých
veøejných pískovi. V jednotlivých
èástech mìsta (napø. staré sídlitì,
Holubka, Betlém, sídlitì pod nemocnicí apod.) zùstane zachováno
pouze jedno centrální pískovitì,
jeho provozní zabezpeèení bude
dále øeeno. Centrální pískovitì
jsou ponechávána v místech, kde
jsou umístìny i herní prvky, aby se
tak vytvoøila ucelená plocha pro dìti
ke hraní a sportovnímu vyití.
Marcela Kratochvílová,
odbor ISM

ZPRÁVY Z RADNICE
(dokonèení ze str. 1)
r V souladu s platnými zákony
zøizuje rada mìsta s úèinností od
1. 6. 2005 kolské rady. Základní
kole Vratislavovo nám. 127 stanoví poèet èlenù 6 a jako své zástupce jmenuje Mgr. Olgu Kadlecovou a Mgr. Bohumila Hlouka.
Základní kole Leandra Èecha 860
stanoví poèet èlenù 6 a jako své
zástupce jmenuje Mgr. Otakara
Nìmeckého a Zdeòku Markovou.
Rada mìsta rovnì schválila Volební øád pro volby do kolské
rady. Dva èleny obou kolských
rad zvolí rodièe ákù, dalí dva
èleny zvolí pedagogiètí pracovníci dané koly.

Poèasí v kvìtnu
První tøi dny mìsíce byly ranní i
odpolední teploty nadprùmìrnì teplé. Postupnì se ochlazovalo a drobnì mrholilo. 3. 5. v dálce bouøka. 9.
5., 10. 5. a 11. 5. byly nejchladnìjí
ranní teploty  0 a 2°C. A do 13. 5.
bylo i ve dne chladno. Teploty nepøesahovaly 12°C. Po nìkolikadenním mírném oteplení se ve dnech 18.
a 19. 5. opìt výraznì ochladilo. Nì-

NÁBYTEK

které dny opìt drobnì prelo, ranní
teploty klesly na 2°C. Snad toto kvìtnové chladné poèasí potvrdí poøekadlo: Studený máj, v stodole ráj!
Teprve poslední tøi dny v mìsíci 
28., 29. a 30. 5. byly denní teploty
abnormálnì teplé a blíily se hranici
30°C. Teèku za kvìtnovým poèasím
udìlala noèní bouøka 31. 5., pøinesla
nejen potøebnou vláhu, ale i výrazné
ochlazení. Denní teplota 15°C. F V

r Z dùvodu nesprávných vyúètování je tøeba, aby tøi organizace
a spolky vrátily èást grantu èi
pøíspìvku poskytnutého v roce
2004. V esti sporných pøípadech
vyúètování bude u organizací provedena finanèní kontrola.
r Mìsto bude bezplatnì poskytovat el. energii ze sítì veøejného osvìtlení pro nasvícení budovy evang. kostela na Komenského nám. (podobným zpùsobem je nasvìcován katolický
kostel a kany). Nasvícení zvýí
estetický vzhled této významné
stavby.
dle informací Josefa Sokolíèka

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

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

moderní funkèní smrkový systém

www.montero.cz
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Policie informuje
Policie ÈR
Dne 25. kvìtna kontrolovala policejní hlídka v N. Mìstì øidièe osobního auta, který pøed jízdou poil alkoholické nápoje. Jednalo se o 26letého mue z Ostravy. Odmítl jak odbìr krve na zkouku alkoholu, tak i
lékaøské vyetøení, co bude mít urèitì vliv na výi pokuty. Navíc bylo
zjitìno, e k øízení vozidla nemá øidièské oprávnìní. Dalí opilec za volantem byl pøistien 4. èervna v souvislosti s dopravní nehodou.
Dne 25. kvìtna se v N. Mìstì v parku na Vratislavovì námìstí opil
36letý mu tak, e se pomoèený válel po zemi a budil veøejné pohorení. Za této situace nezbývalo ne ho
odvézt na záchytku do Jihlavy.
Dne 26. kvìtna navtívila prodejnu na Komenského nám. ena a odcizila dva holicí strojky za 1367 Kè.
Dne 28. kvìtna kolem tøetí hodiny
ranní dolo ve vinárnì v N. Mìstì
po pøedchozí hádce k vzájemnému
napadení mezi sedmi návtìvníky.
Dva z nich byli cizí státní pøísluníci. Pokozením zaøízení vinárny zpùsobili kodu za 3 tis. Kè, pro jednoho z rváèù musela pøijet sanita.
Dne 30. kvìtna vyuil dosud neznámý zlodìj situace a na lùkovém
odd. nemocnice odcizil z neuzamèeného pokoje z noèního stolku pacienta penìenku a doklady. Celková
koda je 1200 Kè.
Po zimì opìt zaèínají zlodìje zajímat zejména horská kola. První bylo
odcizeno 30. kvìtna na ul. Karníkova, kde bylo bez dozoru odstaveno.
Jednalo se o zn. Treking Fox Blue
Bird v hodnotì 4 tis. Kè, dalí horské jízdní kolo zn. Author Kometic
SX 04 odcizil zlodìj ze sklepní kóje
na ul. Budovatelù 3. èervna, koda
èiní 10 tis. Kè. A koneènì poslední

Novomìstská správa budov
pøijme okamitì zedníka
podmínky:
výuèní list a 5 let praxe
tel. 566 652 015, 605 054 283

zjitìný pøípad je z 6. èervna, kdy z
odstavného stojanu u mateøské koly na ul. Drobného bylo odcizeno
jízdní kolo vínové barvy, rovnì za 4
tis. Kè. V této souvislosti (pokolikáté u?) upozoròuji vechny majitele
jízdních kol, aby svoje dopravní prostøedky nenechávali bez dozoru a nezajitìné proti krádei. Lze toti pøedpokládat, e obdobná tr. èinnost bude
bìhem léta pokraèovat.
Dne 1. èervna byla v bytì v N. Mìstì napadena 34letá ena svým 31letým vagrem. ena skonèila se sádrou na ruce a dle délky pracovní neschopnosti bude rozhodnuto, zda vìc
kvalifikovat jako pøestupek, èi trestný èin s dohrou u soudu.
Dva pøípady z letoního bøezna se
Policii ÈR podaøilo objasnit a v tomto mìsíci. V prvním pøípadì odcizil
mu s Bystøice n.P. v bytì své pøítelkynì v N. Mìstì el. vrtaèku, mobil a
HI-FI vì a vìci rozprodal po hospodách. V druhém pøípadì se jednalo o kráde nafty. Pachatel se ji nachází ve vazební vìznici za obdobnou tr. èinnost v minulosti.
mjr. Vaík Antonín

nemìli zkueností s odchytem podobných ptákù nadbytek, a proto
kontaktovali ty nejpovolanìjí - pracovníky Záchranné chovné stanice
Pasíèka u Skutèe. Spoleènými silami se podaøilo ptáka dopravit do zmiòované stanice. Nezbývá ne doufat,
e se køídlo krásného ptáka uzdraví
a v naem mìstì se s ním budeme
opìt setkávat.
Svým mohutným rykem si dva mladíci dne 29. kvìtna v 03:25 hod. na
Vratislavovì námìstí øíkali o zápis do
Guinessovy knihy rekordù. Atrakce
vak nemìla dostateènou podporu u
obèanù bydlících poblí. Pøivolali na
soutìící stráníky mìstské policie.
A tak se místo zápisu do Guinessovy
knihy zapisovalo pouze do pokutových blokù.
Závìrem mi dovolte upozornit na
nevar, se kterým se jistì øada z Vás
mìla monost nìkolikrát setkat. Jde
o uvazování psù v rùzných prùcho-

dech, u vstupù do úøadù èi prodejen.
Vyhláka mìsta o chovu zvíøat jako
i zákon o pøestupcích právem povaují takovéto jednání chovatelù za nesprávné a postiitelné. Vdy jen projít okolo uvázaného zvíøete mùe být
neøeitelným problémem. A co teprve, kdy si domù spoleènì s nákupem
doneseme cosi nevábného, cosi, co
po zvíøeti v prùchodu èi pøed vchodem zùstalo? Je jisté, e si vìtina
z Vás hravì dokáe pøedstavit, s jak
blaeným a rozzáøeným oblièejem
odklízí pracovnice napø. lékárny na
Vratislavovì nám. èi prodejny Plus
Discount exkrementy od vchodu èi z
chodby domu, èi s jakým nadením
asi bude uklízen prùchod budovou EON na Vratislavovo námìstí. Chovatele proto musím upozornit, e
stráníci se této problematice budou
ve zvýené míøe vìnovat a zvlátì
zmiòovaná místa budou èasto kontrolovat.
Gregor Petr

Mìstská policie
Ne kadý, kdo tvrdí, e mìl na dvoøe èápa, øíká pravdu. V naem mìstì
vak na Masarykovì ul. bydlí obèan,
který kdy nìco podobného øíká, hovoøí pravdu. Dne 22. kvìtna v dobì
kolem 13. hodiny se toti èáp na jeho
dvoøe skuteènì objevil a kvùli poranìnému køídlu nemohl odletìt. Obèan se proto obrátil s ádostí o pomoc na zdejí stráníky. Ani ti vak

Upozoròujeme nae zákazníky,

e prodejna ZZN hospodáøských potøeb
v Novém Mìstì na Moravì je od 6. èervna v provozu
na nové adrese Sokova 1550 v objektu bývalé pily

NYNÍ
ZZN

DØÍVE
ZZN

Tìíme se na Vai návtìvu
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O. s. GOHIRAL

dìkuje vem úèastníkùm soutìe za
jejich zájem a oznamuje tímto, e
výhercem pobytu na táboøe v Podolí
zdarma se stala Lucie Glierová.
Blahopøejeme a tìíme se na shledání v létì.

Soukromý detektiv nabízí
sluby v tomto regionu v dobì
od 30. 6. do 31. 8. 2005,
30 let praxe, neznáme slova
nejde to, ceny dohodou. tel.
603 369 664

Dvoøák Pavel
prodej obkladù, dlaeb
sanitární keramiky
zednické a stavební práce
obkladaèské práce
rekonstrukce bytù
slevy 2  5 %
tel. 603 736 543
Masarykova 205 (za kinem)

Prodejna potravin

v N. Mìstì pøijme brigádnici
na výpomoc, vhodné pro
enu na MD nebo mladí
dùchodkyni. Blií inf. na tel.
604 166 972 (Buchtová)

TRUHLÁØSTVÍ
Pavel Pejchal

Jánská 288,
Nové Mìsto na Moravì
(nad benzínovou pumpou)

tel. 566 616 464
728 750 602
výroba nábytku na zakázku

Kdo vlastnì vyuívá Mercedesku?
V televizním poøadu Proti srsti odvysílala TV Prima dne 11. kvìtna
reportá pod názvem Skauti vs Pionýøi o chatì Mercedesce u lesa
Ochoza, která tam stojí od roku 1939. Jeliko pøichází od obèanù
stále øada dotazù, poádali jsme redakci Novomìstska o uveøejnìní
nìkterých odpovìdí na nì.
Chatu postavili skauti v r. 1939 na 1986 zaomítána, ale ne úplnì odstrapozemku, který jim daroval v r. 1932 nìna Pionýrskou skupinou gen. Svostavitel Sadílek, pøièem v bøeznu body, kterou vedla paní Marie Mert1939 dostali stavební povolení. V líková. V roce 1984 toti musel tehèervnu 1939 zde postavili stanový dejí majitel, TJ Sokol N. Mìsto, pod
tábor, který jim umonil celodenní politickým nátlakem pøedat chatu pizahájení prací. V prùbìhu roku 1940 onýrské skupinì.
Po zákazu Junáka v r. 1949 majitebyly kolem chaty provádìny terénní
úpravy. 28. øíjna 1940 faisté Junáka li chaty postupnì byly: Èeská obec
zruili a novou obnovu chaty, po zde- sokolská v Praze, Sokol Chirana N.
vastování od Hitlerjugend, zapoèal Mìsto na Mor. a od r. 1957 ji zmíchlapecký a dívèí oddíl pod vedením nìná TJ Sokol N. Mìsto na Mor.
Od jara 1968, po dohodì s vedeprof. Jaroslava Puchýøe a MUDr. Jarmily Havlíkové ihned po válce. Ote- ním TJ, byla chata opìt vyuívána
vøena byla ve dnech 30.  31. srpna Junákem. V listopadu 1968 ádá Ju1947 v rámci Oblastních dnù Juná- nák o její vrácení, ale toto se ji neka. Je tøeba zdùraznit, e tato chata staèilo uskuteènit.
nebyla soukromým majetkem prof.
Puchýøe a vdy náleela Junáku. V
téme roce provedl grafik prof. Jiøí
ebek na fasádì Mercedesky sgrafita Indiánské strání ohnì a ve títì
skautskou lilii. Tato sgrafita byla v r.

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
u

DÁRKOVÉ
ZBOÍ

HALINA – 1. patro
v kvìtináèe a misky vech ve-

likostí zdobené ubrouskovou
technikou dle vaeho pøání

Regionální kolo Valtice
Je kvìten a maoretkám zaèal èas
plný nervù, ambicí a úspìchù. Èas
soutìí. První kolo kvalifikace na
MÈR se konalo v krásném jihomoravském mìstì Valticích, kam maoretky zavítaly v sobotu 21. kvìtna.U
bìhem pochodových defilé jsme vìdìly, e konkurence je zde vysoká a
o první pøíèky se svede tvrdý boj.
Proto nám nezbývalo nic jiného ne
odvést co moná nejlepí výkony.
Prùvody se nám povedly, nejen podle naí uèitelky Evy Olejníkové, ale i
podle poroty. Bodové hodnocení
bylo vysoké. V prozatímním poøadí
maoretky Nového Mìsta nasadily
ostatním skupinám laku vysoko.
Odpoledne pøily na øadu pódiové

Po roce 1990 neumoòuje státní
legislativa vrácení chaty Junáku a ze
strany vedení pionýrské skupiny k
tomu není dobrá vùle. Od roku 1994
usiluje TJ Sokol N. Mìsto, která jedná v zájmu Junáka, v alobách u
Okresního i Krajského soudu o její
znovuzískání.
Chata nebyla a dosud není vyuívána pro dìti Pionýra, nýbr k soukromým a obchodním úèelùm. Naproti tomu skautské støedisko v Novém Mìstì je od roku 1990 plnì aktivní, v tomto roce má napø. 108 øádnì registrovaných èlenù a øadu dalích pøíznivcù. Nespornì bychom
chatu vyuívali v zájmu dìtí a mládee. Pouze zastøeená veranda Mercedesky obèas za nepøíznivého poèasí slouí pøi skautských sportovních
soutìích.
støedisková rada Junáka Bílý tít

formace. Dìvèata se navzájem povzbuzují, nae kapitánky nám vlévají do il optimismus, díky kterému
nastupujeme pøed porotu s úsmìvem.
Po pódiových formacích, které byly
opìt vysoko hodnoceny, u nezbývá
ne èekat, jak se povedou skladby
ostatním skupinám a jak zamíchají
poøadím. Po vysilujícím dni, kdy
jsme podaly jedny z nejlepích výkonù, nám porotci sdìlují poøadí. K
naí nemalé radosti postupují vechny skupiny maoretek Nového Mìsta. Máme dva týdny na to, abychom
doladily malé chybièky a v nedìli 5.
èervna pøedvedly skvìlé výkony na
Mistrovství Moravy a Slezska.
LJ

Rok 1947: Jiøí ebek dokonèuje sgrafito skautské lilie.

INZERCE
Prodám Opel Vectra, sportovní
verze, tmavá metalíza, plná výbava,
elektr. kola, íbr, atd. cena 65 tis. Kè,
tel. 603 361 482
l Prodám zahradu v kolonii Svárov.
Chatka, posed, voda, foliovník, nutno vidìt. Veèer 605 042 214 nebo
SMS.
l Prodám dìtský koèárek Chico,
modrý, autosedaèku se støíkou, riflový potah, pøebalovací stolek, tel.
777 80 64 23
l Prodám átek na noení dìtí zn.
MAMANTI, stejný dárek, cena dohodou, tel. 737 741 978
l Prodám ruèní dvoukolový vozík
na tìí bøemena, cena 900 Kè, dám.
kolo zachovalé, cena 300 Kè, tel.
736 784 104
l Obraz od Jambora Josefa, Blaíèka Oldøicha - krajinu po roce 1938
koupí sbìratel, èestné jednání, platba v hotovosti. Tel: 777757500.
l Vymìním velký mìstský byt 2 +
1 v Bystøici n.P. (blízko: MDH,
Penny market, kolka, klidné mísl

to), 1. patro za mìstskou garsonku
v NM (pøípadnì doplatím za drustevní), tel. veèer 605 042 214 nebo
SMS.
l Prodám starí manelské postele
(levnì), kanceláøský stùl a 4 èalounìné idle. icí stroj Lada z roku
1930. tel. 776 890 426
l Prodám: irokopásmová rotaèní
anténa na TV, silný zesilovaè, 10m
koax., upevnìní, DO, èt1-2, prima,
nova, stv, orf, markíza, 850 Kè. Telefonní kontakt 723/961995
l Autosedaèky 2X 9-36kg, nová
norma EU, nastavení výky ramenních pásù, 5bodový bezpeènostní pás,
úplnì nové ,modré, za cenu 1690Kè.
Tel. kontakt 606230001
l Prodám doklady  Peugeot 205
1,8 D, 3 dveø., cena 7000 Kè, tel.
604 272 846
l Prodám maringotku, celoroènì
obyvatelnou, výborný stav, odvoz
zajitìn, tel. 723 598 105
l Koupím byt 1+1 nebo garsonku v
NM, tel. 604 205 665
7

ák v Praze celkovì jedenáctý, z Èechù druhý
V nedìli 22. kvìtna se uskuteènil v
Praze 11. roèník Praského mezinárodního maratonu. Na start trati dlouhé 42,195 km se postavilo 4800 bìcù z 61 státù, z toho elitních 17 Afrièanù z Keni a z Etiopie, kvalitní borci z Evropy a èeská vytrvalecká pièka, nebo 11. roèník PIM byl sou-

èasnì Mistrovstvím Èeska. Novomìstský závodník Jiøí ák se po startu pohyboval ve tøetí skupinì, okolo
30. místa. V první skupinì bylo 17
Afrièanù, ve druhé skupinì nejlepí
bìci bílé pleti. Na 13. km ák zrychlil a od 14. km pokraèoval a do cíle
v sólo bìhu. Postupnì pøedbíhal od-

Ze skautské mozaiky
r Dne 20. 5. odpoledne provedli
èlenové oddílù skautù a skautek
úspìnì jarní úklid v KD Pohledec a
oddíl vlèat v klubovnì na ul. Malá.
r Dne 21. 5. probìhla u chaty Mercedesky 6. etapa Ironskautu  horská kola XC s následujícími výsledky: ml. skautky  1. Markéta Majerová, 2. Michaela áková, st. skautky  1. Hana Ambroová, 2. Pavla
Marková, vlèata  1. Lubo Kubík,
2. Ondra ák, ml. skauti  1. Milan

Petr, 2. Filip Ondráèek, st. skauti  1.
Tomá Ondráèek, 2. Jiøí Albtrecht.
r Dne 27. 5. jsme blahopøáli dárským støediskùm Sarensis a Racek k
60. výroèí vzniku skautského hnutí
ve ïáru n.S. Stalo se tak u pøíleitosti otevøení skautské výstavy v prostorách Regionálního muzea. Vernisáe se zúèastnili také èlenové Oblastní rady Junáka, pamìtníci a ïárský starosta. Výstava potrvá do nedìle 19. 6.
JJ

Restaurace zastávka
(vlaková zastávka u Nemocnice N. Mìsto)
otevøeno 10  21 (po dohodì i déle)
teplá jídla po celý den, v pracovní dny menu
(polévka, hlavní jídlo, 0,3l nápoj) od 45 Kè
Restauraci i letní zahrádku je mono rezervovat na soukromé akce
cca 40 + 40 míst.
Pojízdným stánkem zajistíme obèerstvení i na veøejných akcích.

tel. 777 21 15 60, 777 21 15 62

padlíky z druhé a z první skupiny a v
cílové rovince se propracoval na 11.
místo celkového poøadí a na støíbrnou pozici v èeském mistrovství.
Výsledky: 1. Cheptot (Keòa), 2.
Kipngetich (Keòa), 3. Cheruizot
(Keòa), 6. Jan Bláha (Èeské Budìjovice), 11. Jiøí ák, 15. Wallen Aels
(Praha). Èasem 2 hodiny 28 minut
07 sekund, se Jiøí ák pøiblíil svému osobnímu maximu, 2:27:10, které
zabìhl loni v Praze.
JK

FC Radòovice poøádá

dne 2. èervence
6. roèník turnaje v malé kopané
O POHÁR STAROSTY
zaèátek v 8 hodin.
Firma

Chovatelské potøeby
Vlastimil Svoboda
Palackého námìstí 33
(u Pasáèka)
Nové Mìsto na Moravì,
tel.: 566 618 126

konzerva Rex hovìzí
1280 g 35 Kè
granule pro psy Rational
8 kg 130 Kè
Tetramin  krmení pro ryby
1 l 205 Kè
akvarijní komplet
200 l 4000 Kè

Mistrovství v Zubøí
Do Zubøí zavítají 18.19. èervna nejlepí orientaèní bìci ÈR,
aby v pøilehlém typicky vysoèinském lese bojovali o mistrovské
medaile na Mistrovství ÈR na
krátké trati. Po tøech letech se tak
do okolí N. Mìsta vrací kompletní èeská pièka tohoto vytrvalostního sportu, který má v N. Mìstì
vybudovanou silnou tradici. Centrum závodu bude po oba dny v
blízkosti pláe Zuberského rybníka. V sobotu se první závodníci
vydají do lesa ve dvanáct, v nedìli
pak v deset hodin. V sobotu se
bìí semifinále, ze kterého nejlepí bìci postoupí do nedìlního finále. Proto hlavnì nedìlní závod
slibuje diváckou atraktivitu. Vedle hlavních kategorií, kde budou
bojovat o pøední umístìní pøedevím reprezentanti, kteøí se ji pøipravují na blíící se MS v Japonsku, se mistrovství týká i juniorských a dorosteneckých kategorií,
ve kterých budou nai nejlepí
bojovat o nominace na MSJ respektive Mistrovství Evropy dorostu. Po oba dny bude v centru
závodu zajitìno dostateèné obèerstvení. Poøadatelé se tìí na
Vai návtìvu.
Orientaèní sporty N. Mìsto

Nabízím práci doma
i v kanceláøi
tel. 737 33 22 91
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