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ZPRÁVY Z RADNICE
Z jednání 60. øádné schùze RM
dne 27. èervna:
r Rada mìsta vzala na vìdomí
protest obyvatel Vratislavova
námìstí a jeho okolí proti poøádání hluèných kulturních akcí
trvajících a do noèních hodin.
Rada mìsta sdìluje, e tyto kulturní akce jsou na námìstí poøádány zcela ojedinìle, pøitom kadá z nich je posuzována individuálnì a podle svého významu. Rada
mìsta se domnívá, e tyto akce do
støedu mìsta patøí, ale bude po
poøadatelích poadovat maximál-

Setkání se senátorem

V pondìlí 1. srpna navtíví senátor Josef Novotný Novomìstsko
a Jimramovsko.
Setkání s obèany probìhne
v dobì od 14 do 15 hod. na radnici v Jimramovì a od 15.30 do
17 hod. v malé zasedací síni Mìstského úøadu v Novém Mìstì na
Moravì.

ní dodrování pøimìøené hladiny
hluku s ohledem na obyvatele centra mìsta.
r Rada mìsta se seznámila s návrhem bytové komise na obsazení novì postavených 24 bytù na
Drobného ul. a po malé úpravì jej
schválila. Schválila rovnì výi
nájemného a rozhodla, e obsazování jednotlivých bytù bude provedeno losováním.
Z jednání 7. mimoøádného zasedání ZM dne 28. èervna:
r Zastupitelé schválili zadání
Zmìny è. II územního plánu
obce Nové Mìsto na Moravì ve
smyslu stanoviska poøizovatele ve
zprávì o projednání návrhu zadání Zmìny è. II územního plánu
obce Nové Mìsto na Moravì.
r Schválili i poskytnutí finanèního pøíspìvku Tìlovýchovné
jednotì N. Mìsto ve výi 574 tis.
Kè na vybudování víceúèelového
høitì v prostorách atletického stadionu.
dle materiálù RM a ZM

Na poèest Hany Brady
K mnoha výtvarným dílùm zdobícím Nové Mìsto, a u samosatnì stojícím èi pamìtním deskám
na domech, pøibyla poèátkem èervence malá a køehká deska se jménem Hana Brady. Na domì s èp.
13 na Vratislavovì námìstí pøipomíná místo, odkud pocházela dívenka, její osud se stává protiváleèným symbolem.
Pamìtní desku z pálené keramiky vytvoøila akademická sochaøka Jiøièková a 12. èervence se u
ní na poèest Hany sela poèetná
veøejnost. Pøítomni byli i první
námìstek velvyslance státu Izrael a èlenové spoleènosti ESBA,

jejím pøièinìním pamìtní deska
vznikla.
EJ

V nedìli 10. èervence mìla v Horácké galerii køest kniha Vìry Rudolfové Kraj vìèných návratù  soubor tøiceti povídání s významnými kulturními osobnostmi novomìstského regionu a o nich. A nìkteøí z nich
se seli i mezi návtìvníky tohoto slavnostního podveèera a rádi se
zapojili do podepisování kniní novinky. Pøíjemnou a uvolnìnou atmosféru k tomu navodila i hudební skupina Falená karta.
Kniha, kterou by si mìl kadý novomìstský patriot pøinejmením prolistovat, je v prodeji v Knihkupectví Trojan, v Horácké galerii, Horáckém muzeu a Informaèním centru.
EJ

Vem obèanùm narozeným v roce 1955

Spoleèenská komise mìstské rady
v Novém Mìstì na Moravì pøipravuje i v letoním roce tradièní setkání rodákù a pøátel mìsta, kteøí v
roce 2005 oslaví své padesáté narozeniny.
Jak je patrno z názvu akce, zváni
jsou nejen ti, kteøí se v Novém Mìstì narodili, ale i ti, kteøí zde chodili

do koly, a i ti, kteøí se sem pozdìji
pøistìhovali a jsou dnes obèany
Nového Mìsta.
Zákon o utajování osobních údajù
nedovoluje získávat adresy rodákù
bez jejich souhlasu. Nìkteøí poskytli
své adresy bývalým spoluákùm, kteøí organizují setkání tøíd. O mnohých
vak není mono informace získat.

Obracíme se proto na vechny
obèany mìsta s prosbou. Pokud
víte o svých známých a pøíbuzných, kteøí nebydlí v naem mìstì, pøedejte, prosím, jejich adresu
do podatelny radnice (k rukám
Vìry ákové, tajemnice komise).
Souèasnì prosíme vechny padesátníky ijící v Novém Mìstì, aby

toto nae oznámení pøijali jako oficiální pozvánku na toto setkání.
Letos se sejdeme 29. øíjna v 10
hodin v novomìstském kulturním
domì.
Tìíme se, e nae pozvání pøijmete, a dìkujeme za pochopení,
e vás nemùeme pozvat osobnì.
za spol. komisi Jana Èerná,
pøedsedkynì
1

Podìkování
Dìkujeme vem, kteøí se pøili
naposledy rozlouèit s Janem a Jakubem Jurmanovými. Zároveò
dìkujeme za vechny projevy soustrasti.
bratr a rodièe

Úmrtí
26. 6. Zdenìk Roubínek (1931)
26. 6. Vlasta Koláøová
(1928)
27. 6. Vladimír Koál (1920)
29. 6. Stanislav Neuvirth (1958)
2. 7. Marta írová
(1914)
7. 2. Josef Bukáèek
(1923)
9. 7. Josef Janù
(1931)
12. 7. Josefa Kadlecová (1913)
14. 7. Petr Dostál
(1954)
17. 7. Blanka Horká
(1958)
19. 7. Drahomíra Krèálová (1948)
19. 7. Boena Hatáková (1923)

Jubilanti
2. 8. Josefa Havlíková 88 let
7. 8. Josef Plocek
91 let
10. 8. Vilemína Bártová 94 let
10. 8. Frantiek Rousek 80 let
13. 8. Marie Jinková
80 let
15. 8. Jaromír Vykutil
89 let
18. 8. Marie Krejèová
75 let
26. 8. Vìra Srnská
80 let
27. 8. Rùena Mrázková 85 let
30. 8. Rùena Vojancová 95 let
Vem jubilantùm blahopøejeme!

Nae kola má narozeniny
kolní akademie u pøíleitosti 125.
výroèí otevøení 1. Z v Novém
Mìstì na Moravì byla pøíleitostí
pro vechny znovu se vrátit do kolních let a zavzpomínat na bezstarostné období dìtství proité ve tøídách
naí koly.
Pøedstavení pro veøejnost, které se
uskuteènilo 16. èervna v 18 hodin,
pøilákalo do velkého sálu kulturního domu opravdu obrovské mnoství tìch, kteøí mìli zájem spoleènì
s námi oslavit narozeniny naí koly.
V programu se postupnì pøedstavilo velké mnoství ákù  od
nejmeních prvòáèkù a po nejstarí áky, kteøí se s námi ji rozlouèili, nebo pár dnù po akademii opustili bránu naí koly. A protoe na
kadé správné oslavì má být veselo, tak se zpívalo, tanèilo, kouzlilo,
vydali jsme se do pohádky, na módní pøehlídku a pøivítali jsme mezi
námi i nadpøirozené bytosti a zvíøátka.
Vichni áci vìnovali svá vystoupení oslavám koly a jako malý dárek a podìkování jí na konci svého
vystoupení vdy pøedali symbolickou kytièku.
Nejmením prvòáèkùm se na pódiu otevøela brána koly, do ní

slavnostní akademie 1. ZŠ
museli sami vstoupit a rozlouèit se
s maminkou. Chlapci a dívky
z druhé tøídy roztleskali sál ivou a
barevnou abecedou, tøetí roèník si
vzal na pomoc kouzelné sluchátko a místo ètvrákù na jeviti dovádìly myky se svou kapelou. Celý
sál rozesmála veselou scénkou paní
uèitelka Falená. O svém vztahu
k suplování nás pøesvìdèili áci pátých tøíd, kteøí nás také pozvali do
mléèného baru a rozdali publiku
sladkou odmìnu.
I áci druhého stupnì oslavovali.
Osmý roèník zavzpomínal na první
krùèky spojené se kolou scénkou
Vechno, co potøebuji znát, jsem
se nauèil v mateøské kolce, dívky
estého roèníku na jeviti kouzlily a
tancovaly. Vechny zaujala módní
pøehlídka ákù sedmého roèníku, na
ní nám modelky pøedvedly nejnovìjí hity pro letoní léto. Nechybìl
ani moderní tanec dívek devátého
roèníku. Zaplnìný sál roztleskaly

dívky osmého roèníku svými tøepetavými pom-pomy. Zaposlouchali
jsme se také do pøíjemné melodie
písnì Dvì malá køídla v podání
sólisty a taneènice a narozeninovou
oslavu zakonèili smìsicí country tancù taneèníci a taneènice 8. roèníku.
Velký a zaslouený potlesk sklidilo
vech neuvìøitelných 300 úèinkujících pøi závìreèném defilé.
Chtìli bychom touto cestou podìkovat vám vem, kteøí jste zcela zaplnili sál kulturního domu a spoleènì s námi tak oslavili narozeniny
naí koly. Pokud vás ná program
pobavil a pøíjemnì naladil a pokud
jste navíc odcházeli s dobrým pocitem a dobrou náladou, která vás snad
provázela i do dalích dnù, pak se
splnilo nejen nae pøání, ale naplnil
se i smysl celé této akce. Snad nìkdy pøítì zase tady
!
Mgr. Renata Slámová a Mgr.
Ivana Fousková, uèitelky 1. Z
v Novém Mìstì na Moravì

Pouový jarmark

Výstava k 35. výroèí zaloení
CHKO ïárské vrchy
èervenec - srpen

SDH Radòovice poøádá
Závody pøes rybník
(jízda po døevìné lávce na kole)
nedìle 31. 7.,
zaèátek - 14 hod., prezentace
závodníkù  13,30 hod.
1. cena jako vdy sele
po závodì hraje k tanci
a poslechu Romantica Mix

Horácká galerie

SDH Rokytno poøádá

sobota 13. srpna
Vratislavovo nám., 8 – 17 hod.

Horácké muzeum

Kino
29. pá ve 20 h.
Sluneèní stát
95 min
ÈR/SR 2005, hoøká komedie
o ètveøici kamarádù proputìných
z ostravské fabriky, premiéra, od
15 let, 65 Kè
2. út ve 20 h., 3. st ve 20 h.
Prokletí
97 min
SRN/USA 2005, horor, èeské titulky, premiéra, od 15 let, 60 Kè Pøi autonehodì zraní dva sourozence podivné zvíøe a zaènou se
dít podivné vìci. Byl to vlkodlak?
5. pá ve 20 h., 6. so ve 20 h.
Tlumoènice
129 min
USA/SRN/VB 2005, thriller, èeské titulky, premiéra, od 15 let, 60
Kè - Tlumoènice v OSN vyslechne rozhovor hrozící atentátem na
prezidenta africké zemì. Zvlátní
agent jejímu vyprávìní zpoèátku
pøíli nevìøí.
9. út ve 20 h.
Star Wars: Epizoda III
Pomsta Sithù
130 min
USA 2005, sci-fi, èeská verze, od
12 let, 60 Kè - Uzavírá se nejvìtí
vesmírná sága, jakou filmové plátno zná.
10. st ve 20 h.
Prokletá Argentina
108 min
VB/panìlsko 2004, thriller, èes2

ké titulky, premiéra, od 15 let, 60
Kè - V období vojenské diktatury
v 70. letech v Argentinì zmizelo
na tøicet tisíc nepohodlných lidí
12. pá ve 20 h., 13. so ve 20 h.
Moje velká indická svatba 112 min
VB/SRN 2004, romantická komedie - muzikál, èeské titulky, premiéra, pøístupný, 60 Kè - Barvitý
pøíbìh o hledání toho nejsprávnìjího manela se odehrává
v exotické Indii.
16. út ve 20 h.
Skøítek
90 min
ÈR 2005, groteska, od 12 let, 55
Kè  Rodinka se pøestìhuje
z venkova do mìsta a zjevuje se jí
tajemný Skøítek. Pomáhá i kodí.
17. st ve 20 h.
Old Boy
121 min
Jiní Korea 2003, kriminální thriller, premiéra, od 15 let, 60 Kè Originální, brutální a hektický
thriller o pomstì získal na MFF
v Cannes Zvlátní cenu za reii.
19. pá ve 20 h., 20. so ve 20 h.
Válka svìtù
117 min
USA 2005, sci-fi, èeské titulky,
premiéra, od 12 let, 65 Kè - Na
Zemi se øítí nebezpeèí. Má podobu mimozemských predátorù, kteøí
chtìjí civilizaci zlikvidovat.

Ellen Jilemnická  Sochy
Jan Samec  Fragmenty, kresby
Obì výstavy potrvají do 28. 9.
hudební vystoupení na zámeckém nádvoøí:
ne 14. 8., 15 hod. Barel rock
ne 28. 8., 15 hod. Swingový orchestr

Kniha Trojan

Taneèní výlet

6. srpna od 20 hodin
hraje Zuberská estka,
obèerstvení zajitìno, v pøípadì
detì bude akce zruena

SDH Olešná
poøádá taneèní zábavu na
výletiti v místní èásti Olené
13. srpna od 20 hod.
hraje Card
u

novinky  novinky  novinky
Jan Svato  Krajem jeøabin
2006
Kalendáø mladého fotografa narozeného v Novém Mìstì na Moravì nabízí zapomenuté stromy,
oputìné skály a ztracené cesty,
které drsná pøíroda Vysoèiny roztrousila po svém kraji  jak øíká
sám autor...
l Z cyklu kalendáøù Jetì se zpívá je ten pro rok 2006 nazván
Drátenické øemeslo a je tradiènì vybaven zpìvníèkem
l

DÁRKOVÉ
ZBOÍ

HALINA – 1. patro
v naehlovací barvy na pøí-

rodní textilie Fashion Pen 
Javana Tex

Pro mateøské koly
v Novém Mìstì na Moravì
hledáme uèitelku, studentku,
pøípadnì dùchodkyni
na výuku anglického jazyka.
Blií informace na tel. 566
615 192 pøípadnì 736 24 54 13

uly nalámané v okolí Radòovic.
Doprava tìchto blokù do Nového
Mìsta byla svìøena Josefu Padalíkovi, sedláku ze Slavkovic. Na místì, kde mìla stát budoucí kana, pilnì pracoval i mìstský zednický mistr Karel ír, který zdil základy. Bìhem roku 1874 a zaèátkem roku
1875 bylo také vymìnìno staré døevìné potrubí vedoucí ke kanì a nahrazeno litinovými rourami s regulaèními ventily. Stavba kany i s osazením sousoí byla ukonèena v polovinì èervence 1875. Celkové výlohy dosáhly výe 4 877 zlatých.
Ji bìhem dokonèovacích prací se
zaèalo pøipravovat slavnostní posvìcení nových soch, které málem zha-

vylo procesí vedené novomìstským
faráøem Josefem Rùièkou a duchovními správci ze Snìného, Fryavy a Olené a vydalo se za stálého
zvonìní a vyhrávání mìstské kapely k nové slavnostnì nazdobené kanì. Zde pøila chvíle fryavského duchovního správce Josefa Mikuláka, který vystoupal na døevìnou kazatelnu doèasnì postavenou vedle
kany a pronesl slavnostní øeè o významu vody pro ivot èlovìka i církve. Projev udìlal na posluchaèe velký dojem vzbuzený nejen øeènickým
umìním duchovního, ale i dramatickým závìrem. Poté co øeèník
zvìstoval posluchaèùm slovo Boí,
zablesklo se a zaburácel hrom.
K mìstu se toti pøihnala bouøka.
Pak ji pøikroèil novomìstský faráø
k samotnému svìcení soch, naèe se

tilo zamítavé stanovisko biskupské
konzistoøe. Po dodateèném vysvìtlení, e se skuteènì budou svìtit sochy nové a ne pouze opravené, bylo
svìcení povoleno. Na 1. srpna byla
ohláena církevní slavnost. Termín
nebyl vybrán náhodnì, slavnost se
konala první nedìli po svátku sv.
Anny. Ji v pøedveèer slavnosti pøila mìstská kapela pod okna zámku, aby zahrála pøedstavené serenádu a nové sousoí bylo osvìtleno
bengálskými ohni. Samotná slavnost
zaèala druhý den odpoledne o pùl
tøetí za zvukù kostelních zvonù, které svolávaly shromádìné zástupy
obyvatel mìsta i blízkého okolí do
farního kostela sv. Kunhuty. Odtud

vichni shromádìní za prudkého
detì vrátili do kostela na slavnostní Te Deum. Sama pøíroda se tak
postarala o stylové zakonèení slavnosti.
Zbývá jetì dodat, e se stavební
úsilí tehdejí pøedstavené neomezilo pouze na zvelebování prostorù
pøed zámkem, ale té na rekonstrukci zámku samotného. Byla strena
stará mansardová støecha pokrytá
indelem a nahrazena novou bøidlicovou. Prùèelí zámku získalo dnení podobu s fasádou èlenìnou èetnými zdobnými prvky a nad hlavní
øímsou se objevil nadaèní znak se sv.
Annou v prsním títku.
Vít Køesadlo

I kašny mají své narozeniny
K ozdobám novomìstského Vratislavova námìstí patøí bezesporu
dvì kamenné kany. Z jejich chrlièù sice stále proudí voda, ale svou
praktickou funkci zdroje pitné vody
pro mìstské obyvatele ji dávno
ztratily. Za svou souèasnou podobu
vdìèí 70. letùm 19. století. První z
nich stojící pod kostelem byla v roce
1870 nákladem mìstské obce postavena zcela znovu. Starou døevìnou
nahradila kana kamenná, v roce
1872 osazená pískovcovou sochou
Vratislava z Perntejna z dílny praského sochaøe Karla Dvoøáka. Nás
vak bude více zajímat druhá kana
stojící proti zámku, ta toti letos
v srpnu slaví své 130. narozeniny.
Podnìt k její stavbì tentokrát nevzeel od pøedstavitelù mìsta, ale od
bývalé vrchnosti, v té dobì majitele
novomìstského velkostatku  nadaèního ústavu lechtièen v Brnì,
konkrétnì od pøedstavené tohoto
ústavu baronky Rosy von Mylius,
rozené von Malowetz. Baronka pøi
své návtìvì Nového Mìsta v roce
1873 pojala úmysl zmìnit alostný
stav památky na pùsobení své dávné pøedchùdkynì. Byl jím sloup sv.
Anny (patronky nadaèního ústavu),
který dala pøed zámkem v roce 1727
postavit tehdejí pøedstavená baronka Zuzana von Teufenbach jako
podìkování za odvrácení moru
v roce 1713. Na cihlovém podstavci stával okrouhlý devìt stop vyso-

Novì otevøená
veterinární ordinace
MVDr. Marie Dobrovolná
Vratislavovo nám. 13
otevøeno: po, st, pá 13  17

tel. 776 288 662

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

oznamuje, e se stala obchodním zástupcem cestovní kanceláøe
ÈEDOK a.s.
Katalogy k dostání v CK
Renata.
panìlsko, L´Estartit:
2. - 11. 9. 2005
Cena: od 5.990 Kè
Bohatá nabídka zájezdù na
poslední chvíli: Egypt, Tunisko,
Bulharsko, Chorvatsko, Turecko, Itálie, exotika,

ký sloup, na jeho vrcholu byla posazena socha sv. Anny. Kolem sloupu byly rozestaveny kamenné figury ètyø svìtcù: sv. Jana Nepomuckého, sv. ebestiána, sv. Karla Boromejského a sv. Jana Sarkandra.
V nice pomníku byl vytesán obraz
sv. Rozálie. Zub èasu na památníku
øádnì zahlodal, postavy svìtcù byly
v troskách, zmìnìné k nepoznání,
obraz sv. Rozálie se úplnì ztratil.
Socha sv. Anny vystavená povìtrnostním vlivùm byla té pokozena, ale své pùvodní rysy si pøeci jen
zachovala.
Baronka von Mylius svùj pùvodní plán obnovit sloup sv. Anny záhy
velkoryse rozíøila na projekt spojující obnovu sloupu s vybudováním
nové kany po vzoru kany
s Vratislavem z Perntejna. V tìsné
blízkosti sloupu toti stával zdìný
osmiboký domek se pièatou støechou, který v sobì skrýval velkou
døevìnou nádr na vodu. Z nádre
vedlo døevìné potrubí, které zásobovalo vodou panský pivovar a zámek. Voda v nádri samozøejmì
slouila i novomìstským obyvatelùm. Pøedstavu o tom, jak stará kana vypadala, nám mùe pomoci vytvoøit obraz Josefa Ledeliho z roku
1865, dnes uloený v Horáckém
muzeu.
Jeliko finanèní pomìry velkostatku byly v té dobì pøíznivé, mohlo
se se stavbou zaèít ji v roce 1874.
V tomto roce zaèaly probíhat opravy sousoí svìøené ji osvìdèenému
praskému sochaøi Karlu Dvoøákovi. Vzhledem k tristnímu stavu dochovaných artefaktù byla opravena
pouze socha sv. Anny, sloup i postavy svìtcù byly vytesány novì,
jako
materiál
byl
pouit severonìmecký pískovec. Sochaøské práce mìly být skonèeny do
konce ledna.
Pracovalo se samozøejmì i na samotné kanì. Kamenické práce provedli radòoviètí kameníci bratøi Karel, Antonín a Jan Götzové, kteøí pro
kanu pøipravili kamenné bloky ze

Kdy zvony zmlknou
Kdy zvony zmlknou,
shozeny z vìí,
kanonù hromem ozve se Ïas.
Spasitel stádo svých vìrných søeí,
po bouøi zvony promluví zas...
Slovy básnì od Jana Karníka zaèínala pøed padesáti lety slavnost
svìcení nových zvonù pro farní
kostel sv. Kunhuty v Novém Mìstì na Moravì. Vzpomínáme také
proto, e se letos v èervenci doil
poehnaného vìku devadesáti let

tehdejí novomìstský faráø P. Metodìj Kotík, dnes ije v Køianovì. V tìké dobì padesátých let
se zaslouil o to, e po útrapách 2.
svìtové války, kdy byly avony zabrány pro váleèné úèely, zaznìly
nad Novým Mìstem hlasy nových
zvonù.
Pokud chceme slyet, zvony
opravdu mluví. Mluví, protoe
mají srdce. A hlas jejich srdcí vìtinou neradi slyí ti, kdo nemají

èisté svìdomí. Svìdèí o tom mnoho omezení a zákazù v druhé polovinì minulého století. Zaili
jsme to i v roce 1966 pøi pohøbu
naeho velkého rodáka, sochaøe
Vincence Makovsého.
Zvony se s námi radují, zvony s
námi pláèou, kdy je nám tìko.
Neslouchejme pozornì jejich hlasu a zamysleme se, kdy je slyíme.
(redakènì kráceno)
Václav Okurka
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rosta mìsta Nové Mìsto na Moravì
Josef Sokolíèek, starosta mìsta Bystøice nad Perntejnem Ing. Karel Paèíska, øeditel státního podniku DIAMO Strá pod Ralskem Ing. Jiøí
Je, øeditel Medinu, a.s. Ing. Ladislav Ostrej, MBA, øeditel PKS
Holding, a.s. Ing. Jiøí Pejchal a dalí.
Øeditel nemocnice MUDr. Zdenìk
Kadlec zdùraznil, e pùvodní strategický zámìr pøed deseti lety, zakoupit mamograf z veøejné sbírky,

postupný rozvoj patøièných vyetøení, zvyování erudice lékaøù a laborantù pracujících na tomto pøístroji
a koneèný cíl získání screeningu
v roce 2002 pro novomìstskou nemocnici mezi prvními nemocnicemi v ÈR, byl splnìn. Velkým pøínosem je nesporný fakt, e pacientky
nemusí za vyetøením zajídìt do
Brna èi Jihlavy. Závìrem vichni
konstatovali, e finanèní prostøedky
získané z veøejné sbírky pøed deseti
lety (3 milióny Kè), byly investovány smysluplnì.
MUDr. Zdenìk Kadlec,
øeditel nemocnice

v odùvodnìných pøípadech (zejm. pøi
dlouhodobì nepøíznivém zdravotním
stavu nebo pobytu mimo bydlitì)
zabezpeèí pøedání pøísluný obecní
úøad, v jeho správním obvodu se
obèan zdruje.
Na konci èervna zbývalo ve správním obvodu Mìstského úøadu Nové
Mìsto na Moravì k výmìnì jetì asi
1000 nejstarích typù obèanských
prùkazù. Vzhledem k mnoství dalích vydávaných obèanských prùkazù (napø. z dùvodu zmìny rodinného stavu èi bydlitì) souèasnì prosíme ostatní obèany, kteøí si ji nyní
chtìjí bez konkrétního dùvodu vymìnit obèanské prùkazy, u nich nekonèí platnost v prùbìhu letoního roku,
aby tak uèinili a v pøítích letech.
Povinnou výmìnu obèanských

prùkazù pøipomínáme tímto zejména
starím obèanùm a dìkujeme vem
rodinným pøísluníkùm, kteøí své blízké na vìc upozorní èi jim v této vìci
pomohou. ádosti o vydání obèanských prùkazù jsou k dispozici
v budovì mìstského úøadu nebo u
vech matrièních úøadù, kde je také
moné ádost pøedat a vydaný obèanský prùkaz si zde i vyzvednout. (Z
dùvodu následného technického zpracování doporuèujeme ádosti nepøekládat a podepsat je a pøed pracovníkem úøadu.) Ing. Jana Bartoová,
odbor vnitøních vìcí a Ú, MÚ
Nové Mìsto na Moravì
pozn. red.: V pøípadì dlouhodobì
leících obèanù a pacientù zhotovují
fotoateliéry fotografie i v domácím a
jiném prostøedí.

10 let provozu mamografického pracovitì
Dne 27. èervna, pøi pøíleitosti deseti let provozu mamografického pracovitì v Nemocnici Nové Mìsto na
Moravì, se uskuteènilo setkání nejvýznamnìjích dárcù, kteøí pøed léty
darovali finanèní prostøedky na zakoupení mamografu, pøístroje na
vyetøení a diagnostiku rakoviny
prsu. Primáø radiologického oddìlení MUDr. Ale Bílek a MUDr. Irena
Hladká seznámili pøítomné s poèty
vyetøených en, kterých bylo 25 700
za celou dobu provozu. Dále primáø

oddìlení onkologie MUDr. Rostislav
Strí zdùraznil význam vèasné diagnostiky rakoviny prsu pro dalí osud
pacientek.
Setkání se zúèastnila místopøedsedkynì Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR paní Miroslava Nìmcová, která se velmi ivì zajímala o
problematiku výskytu rakoviny prsu
a o ve, co s tím souvisí, a diskutovala s lékaøi i laboranty. Mezi dalí
významné hosty patøili radní kraje
Vysoèina pan Jaroslav Hulák, sta-

K výmìnì obèanských prùkazù
Opakovanì 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 bez omezení. Dále se výmìna týká prvního typu obèanského
prùkazu vydávaného ve formì plastové identifikaèní karty. Platnost
uvedených dokladù - tj. obèan-
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ských prùkazù bez strojovì èitelných údajù vydaných do konce r.
1994 - konèí dne 31. 12. 2005.
K vydání nového obèanského prùkazu je nezbytné vyplnit pøísluný
tiskopis a tento vlastnoruènì podepsat. Dále je nutné pøedloit dosud
uívaný platný obèanský prùkaz a
jednu fotografii (se souèasnou podobou osoby). Pøi povinné výmìnì obèanského prùkazu se nehradí ádný
správní poplatek a obèanský prùkaz
je vydáván do 1 mìsíce od pøedloení vech podkladù. K pøevzetí prùkazu se musí obèan dostavit osobnì,

Milá návtìva v TJ Pohledec ze Slovenska

Firma

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

konzervy pro psy a koèky
Gran Bontá
400 + 115 g 15 kè
krmné smìsi pro ptáky a
hlodavce
1 kg 20 Kè
granule pro králíky
25 kg 200 kè

Prodejna porcelánu
na Sokovì ulici
v Novém Mìstì na Moravì
upozoròuje zájemce na
TÝDEN VELKÝCH SLEV
od 1. 8. do 6. 8. 2005

Práce
604 907 044

V pátek 1. èervence pøivítali
pohledeètí sportovci a pøíznivci
fotbalu dlouholeté pøátele z obce
Sedliská na Slovensku. Detivou
sobotu strávili hosté v Moravském krasu, veèer následovalo
pøíjemné posezení v klubovnì
TJ. Pøi grilování a veselé hudbì
a zpìvu se dobøe povídalo.
Následující den navtívili hosté novomìstskou radnici. Pøivítal je starosta mìsta a pøijal pozvání na odpolední fotbalové
utkání. Zápas vyhrála TJ Pohledec, koda, e pøi nìm dolo ke
zranìní slovenského brankáøe.
Starostka ze Sedliské i Josef
Sokolíèek pozdravili pøítomné,
popøáli, aby se vzájemné pøátelství nadále rozvíjelo, a pochválili organizátory.
A následoval druhý fotbalový
zápas, u ve stylu recese. Kvùli
luté kartì nejprve zahnali starí
páni v roli fotbalistù za plot rozhodèího. Ve høe se poté snaila
pokraèovat dámská fotbalová

INZERCE
Koupím starí laminátovou lod¡
(na rybník), tel. 736 695 810
l Prodám zavaøovací sklenice 0,7
l za 4 Kè, a 0,33 l za 2 Kè, N.
Mìsto, tel. 603 99 76 54
l Prodám PEUGEOT 309, 1,9
diesel, rok výroby 1991, zlatá metalíza, centrální zamykání, pøední okna v elektrice, nová TK, velmi dobrý stav, nová zimní sada
pneu i s disky. tel. 776 005 775
l Prodám MP3 pøehrávaè zn.
Sansun s pamìtí 256 MB, pøipojení k poèítaèi: USB, barva: èernostøíbrná, cena dohodou, tel.
728 609 493
l

Prodám sluchátka s mikrofonem, barva støíbrná, zn. Heatset
HS 04 A, cena dohodou, tel.
728 609 493
l Prodám scanner zn. Ben Q 
5000 B, barva èerná, pøipojení k
poèítaèi USB, cena dohodou, tel.
728 609 493
l Prodám mobil zn. Nokia 3310
v dobrém stavu, kryt neoriginální,
cena dohodou, tel. 728 609 493
l Prodám - dìtská autosedaèka na
váhu 9-36, atest EU, funkce Fix
Max, nastav. pìtibodové pásy, úplnì nová, pìknì tvarovaná, mìkce
polstr., 1700 Kè, tel. 606/230 001
l

jedenáctka. Zápas osvìila i zajímavá první pomoc s pivní infuzí. Po zápase se, podpoøeni hudební kapelou ze ïáru, dali
vichni do tance a zpìvu.
Pondìlní louèení s dobrými pøáteli bylo sice trochu smutné, ale
vzájemné sliby o dalím setkává-

ní zpeèetily tento hezký zvyk 
blíe se poznávat a tìit se na dalí
spolupráci je pøece chvályhodné...
za pohledecké fanouky
Draha Pustinová
Na snímku Martina Drápalíka
rozdává starostka obce Sedliská
chléb se solí.

Veøejná diskuze:
Co tíí Novomìstsko?

Dne 10. srpna v 16 hodin se v
gobelínovém salonku Kulturního
domu v Novém Mìstì na Moravì
uskuteèní druhá schùzka místního
partnerství - skupiny aktivních
obèanù, starostù, podnikatelù a
zástupcù dalích sektorù z celého
Novomìstska. Tématem otevøené veøejné diskuse, na kterou
jsou zváni vichni obyvatelé
Novomìstska, bude dalí rozvoj
území, zejména ve vazbì na evropské peníze.
Cílem setkání je v otevøené debatì øíci a zaznamenat to, co Novomìstsko a subjekty zde pùsobící potøebují pro svùj rozvoj a do
èeho je tøeba nejvíce investovat.
Úèastníci prvního setkání místního partnerství i dalí oslovené subjekty ji poskytli organizátorùm
diskuze své nápady jak nìkteré problémy v budoucnu øeit. Diskuze
tedy bude mít velmi konkrétní podobu definování problémù Novomìstska a návrhù jejich øeení.
S odbornou pomocí se úèastníci setkání budou snait tyto prvot-

ní nápady upøesòovat a propojovat tak, aby se co moná nejvíce
zvýila jejich ance na získání
podpory z EU v následujících letech.
Toto setkání je souèástí velkého
krajského projektu Partnerství
pro Vysoèinu, jeho úkolem je
pøipravit subjekty v kraji i kraj
jako celek na èerpání podpory
z evropských fondù v pøítím programovacím období 2007-2013.
V tomto období bude mít ÈR poslední monost èerpat peníze z evropských fondù, a to v nìkolikanásobnì vìtím objemu ne dosud.
Na projekty, jejich prostøednictvím se èerpání uskuteèòuje, budou vak kladeny vìtí nároky ne
jsou ty souèasné.
Proto se kraj prostøednictvím tohoto projektu snaí zjistit, jaké
potøeby mají obyvatelé jednotlivých èástí Vysoèiny, a pomoci
s pøípravou kvalitních projektù,
které by tyto potøeby naplòovaly.
Dita Tesaøová,
KrÚ kraje Vysoèina

Poèasí v èervnu

Rostou! V polovinì èervence nebyl podobný obrázek ojedinìlý
a z lesù v blízkém i vzdálenìjím okolí N. Mìsta si podobné radostné
nadìlení pøineslo více houbaøù. Skalních i sváteèních.

Teploty v prvním èervnovém týdnu nenasvìdèovaly pøíchodu léta.
Ranní teploty se pohybovaly jen
kolem 6o C a denní teplota 7. èervna nepøesáhla 15o C. Jetì i ve druhém týdnu byly teploty podobnì
nízké. Mírné oteplení nastalo po

polovinì èervna a následovaly teplé letní dny. Po celý mìsíc byl nedostatek vláhy. Chybìly i letní
bouøky, s malou výjimkou 4. èervna. Vydatnìji zaprelo a poslední èervnový den.
FV
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Policie ÈR informuje
V uplynyulém období byla
trestná èinnost páchána pøevánì mimo N. Mìsto. Policie ÈR
vyetøovala více jak 40 pøípadù,
mezi nimi nechybìlo vloupání
do prodejny Jednota, krádee v
rodinných domcích  pøi nich se
vdy vyskytovaly tøi eny, které
pod rùznými záminkami vstoupily do domku, zabavily majitele a následnì odcizily peníze.
Také dolo k nìkolika podvodùm, k vloupání do prodejního
stánku, rùzným drobným krádeím a pøestupkùm proti obèan-

skému souití  a ji se zranìním, nebo pouze verbálního charakteru.
V samotném N. Mìstì pak stojí za uvedení pøípady:
V noèní dobì z 21. na 22. 6. pokodil zatím neznámý pachatel
vrata garáe areálu SKI na Harusovì kopci, se kodou 4300 Kè.
Stejnì tak neznámý pachatel
odcizil bez pouítí násilí z garáe v N. Mìstì ètyøi zimní pneumatiky na osobní auto. Majiteli
zpùsobil kodu 4500 Kè.
25. 6. dolo v jedné z místních

Zmìna è. II ÚP Nové Mìsto na Moravì
Slouèený koncept a návrh Zmìny è. II územního plánu obce Nové
Mìsto na Moravì bude vystaven od 11. 8. 2005 do 11. 9. 2005
k veøejnému nahlédnutí na Mìstském úøadì v Novém Mìstì na Moravì,
Vratislavovo nám. 103 (v pøízemí objektu), jeho projednání se uskuteèní
v pondìlí 15. srpna 2005 ve 1400 hodin v zasedací místnosti (4. NP)
MìÚ Nové Mìsto na Moravì, Vratislavovo nám. 103.
odbor RR, ÚP a SØ

Oznámení o disponování s majetkem
l Mìsto Nové Mìsto nabízí k odprodeji tøi stavební parcely

k výstavbì rodinných domù v lokalitì Podlouckého v k.ú. Nové
Mìsto na Moravì, a to p.è. 3799/11 (647 m2) , p.è. 3799/10
(594 m2) a p.è. 3799/4 (701 m2).
Podmínky pro dispozici s majetkem
-kolaudace do pìti let od kolaudace inenýrských sítí
-zøízení pøedkupního práva pro mìsto do doby kolaudace
-pøefakturace danì z pøevodu nemovitostí kupujícímu (3%)
Odprodej stavebních parcel se uskuteèní losováním.
Cena: p.è. 3799/11 600 Kè/m2, p.è. 3799/10 550 Kè/m2, p.è.3799/4
500 Kè/m2
adatelé mohou své písemné ádosti o úèast ve výbìru parcely (pøíp.
preferenci jedné z parcel) zasílat na Mìstský úøad v Novém Mìstì na
Moravì, odbor ISM, v oznaèené obálce neotvírat-3 RD Podlouckého a s uvedením adresy odesílatele na zadní stranì obálky, a to do
30. 9. 2005. V ádosti by bylo vhodné rovnì uvést telefonický kontakt na adatele. Blií informace o dispozici se shora uvedeným
majetkem získáte na Mìstském úøadì v Novém Mìstì na Moravì,
odbor investic a správy majetku, tel. 566 650 223.
l 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.

Vydání pøítího èísla Novomìstska je plánováno
na 19. srpna.

Stomatologická pohotovostní péèe

Oetøení je poskytováno v dobì 8  12 hod.
30. 7. MUDr. Foltanová, Svratka, MUDr. Pøikrylová, poliklinika ZR,
31. 7. MUDr. Pøikrylová, poliklinika ZR, MUDr. Chromá, Køianov,
6. 8. MUDr. Chytrý, Svratka, MUDr. Macek, V. Meziríèí, 7. 8. MUDr.
Chytrá, NM, MUDr. Kulková, Stráek, 13. 8. MUDr. Kreisler,
Bezruèova ZR, MUDr. Daòková, Roveèné, 14. 8. MUDr. Kreislerová,
Bezruèova ZR, MUDr. Kaparová, Nová Øíe.
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restaurací k potyèce mezi hosty.
Napadený musel po ranách pìstí
do oblièeje vyhledat lékaøské
oetøení.
V letoním roce se mnoí pøípady výhrùných zpráv SMS.
V drtivé vìtinì pøípadù je pùvodce v krátké dobì zjitìn a obvykle poslán do Komise pro projednávání pøestupkù, kde ho èeká
finanèní postih.
V noèní dobì dne 26. 6. pokodil dosud nezjitìný vandal
vchodové dveøe a pokrábal 5
tabulí oken novostavby v Novém
Mìstì. Pøedbìná koda byla odhadnuta na 20 tis. Kè.

Dne 1. 7. dolo na ul. Drobného k vloupání do osobního auta
  Fabia. Zlodìj po vypáèení
zámku dveøí odcizil autorádio s
CD pøehrávaèem a zpùsobil celkovou kodu za 8 tis. Kè.
V souèasné dobì se rozbíhá
houbaøská sezona. Proto jako
kadým rokem upozoròuji houbaøe, aby po pøíjezdu vozidel k
lesu nenechávali v autech cenné
vìci  fotoaparáty, osobní doklady atd. Lze oèekávat, e zlodìji
situace vyuijí. Auto opravdu
není trezor a ke krádei staèí i nezkuenému jen pár vteøin.
mjr. Vaík Antonín

Ze skautské mozaiky
m Dne 17. 6. získali èlenové klubu R+R pøi humanitní sbírce Kapka nadìje 4148 Kè. Oprava výnosu sbírky z Kvìtinového dne 11.
5. kosntatuje, e místo 16 tis. Kè
vybrali skauti témìø 27 tis. Kè.
m Ve dnech 24.  26. 6. uskuteènil 1. oddíl soubìnì dvì výpravy. Na putovní výpravì absolvovala èást oddílu trasu Svratka, Ètyøi palice, Drátnièky, Malinská ská-

la, Medlov, N. Mìsto. Pøíroda
zpestøila prùbìh výpravy lijákem
a bouøkou. Druhá èást oddílu
uskuteènila ve spolupráci s rowery z N. Mìsta a Polné zajímavou a
nároènou Extreme expedition trvající i v noci a kulminující prùtrí mraèen, která je zastihla v soutìsce Trenkova rokle u Stráku.
Tam poznali nebezpeènost pøívalové vody, pøièem si odtud odnesli, natìstí, jen krábance a modøiny a ztrátu batohu a vysílaèky.
m Dne 30. 6. probìhla støedisková rada, jejím hlavním bodem
byla organizace letních táborù v
Podolí. a na Zubrtejnì. Dále pak
pøíprava Skautského dne na 10.
záøí a zajitìní celostátního volejbalového turnaje rowerù a rangers
v N. Mìstì v pøítím roce.
JJ

Nabízíme práci na hlavní
i vedlejí èinnost.
tel. 736 206 481
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

Èeská podnikatelská pojiovna
KØ Vysoèina otevírá kanceláø
v N. Mìstì na Mor., Vratislavovo nám. 13, I.p., (pod poliklinikou)
Poskytujeme kompletní klientský servis,
sjednávání nových smluv, monost platby pojistného,

slevy 10  20 % k 10. výroèí zaloení ÈPP
pondìlí  støeda 8.30  12
telefon 731 135 491

l

12.30  16.30

Luká Kourek
skvìle reprezentuje
Nové Mìsto
Èlen atletického oddílu TJ
Nové Mìsto na Moravì Luká
Kourek v poslední dobì potvrzuje svùj velký talent. Dne 11.
èervna reprezentoval Èeskou
republiku na mezistátním trojutkání v Budapeti, kde v bìhu na
1500m obsadil druhé místo
v èase 4:11.05 min.
O ètrnáct dní pozdìji se na mistrovství Èeské republiky dorostu na dráze postaral o historicky
první zlatou medaili pro nomìstskou TJ. Bylo to opìt v bìhu na
1500m, kde vyhrál po dlouhém
finii v èase 4:08.44 min. Navíc
pak pøidal jetì bronz ze závodu
na 3000m. Tuto tra zabìhl v novém osobním rekordu 9:01,76
min.
V letoním roce tak má Luká
kompletní sadu medailí z mistrovství Èeské republiky!
PH

Sportovní støelba
Velké ceny Bohemie v Havl.
Brodì 18. èervna ve sportovní
pistoli 30 + 30 ran se zúèastnili
nai dva støelci Vítìzslav Svoboda (9. místo, nástøel 530 bodù) a
Kateøina Skryjová (15. místo, 516
bodù).
26. èervna se v Martinicích konala Velká cena SSK ïár nad
Sázavou, které se zúèastnilo est
naich støelcù. V závodì LM a
SM 30 ran vlee dosáhl vynikajícího úspìchu Jindøich Babáèek,
kdy nástøelem 282 bodù zùstal
pouze 8 bodù na vítìzem. Obsadil 12. místo. S tímto výsledkem
by byl mezi dorostenci první.
Dalí umístìní: Milan Marek 19.
místo, 275 bodù, Vojtìch ák 22.,
272, Luká Øádek 25., 263, Vojtìch Luke 29., 247, Kristýna
Juránková, která zaèala se závod-

Z výsledkù
novomìstských
atletù  vytrvalcù
28. kvìtna Kolem Vírské pøehrady, 28 km
1. Jiøí ák, 1 hod. 40 min. 20 s.,
2. Václav Oana, 1 hod., 46 min.,
30 s.
11. èervna Blansko, 21,1 km
1. Èotov (Bulharsko) 1:08:53, 6.
ák 1:10:06, 14. Oana 1:16:04
26. èervna Nové Veselí, 21,1 km
1. Èotov 1:11:22, 2. ák 1:11:46,
5. Oana 1:18:30
2. èervence Mistrovství ÈR,
dráha, Kladno, 10 km  7. místo ák, èas 32:09, vyhrál Fashingbauer z Kromìøíe.
JK

Orientaèní bìh
Sportovní klub Orientaèní sporty Nové Mìsto na Moravì uspoøádal ve dnech 18. a 19. èervna
Mistrovství Èeské republiky a
Veteraniádu v orientaèním bìhu na
krátkou tra pro rok 2005. Sportovní a spoleèenské zázemí závodù bylo pøipraveno v blízkosti
Zubøí, závodní tratì byly postaveny v lesích v okolí Zuberského
rybníka. Pro kadý závodní den
bylo za pomoci pøiblinì 90 kontrolních bodù postaveno asi 45 rùzných tratí, na kterých se rozhodovalo v sobotu o postupu do finálových skupin pro nedìlní závod,
v nedìli pak o mistrovských titulech. V hlavních kategoriích zvítìzili Zdenka Stará z TJ Tesla Brno
a Martin Janata z SK Kotláøka Praha. Závodníci SK OS N. Mìsto s
jednou výjimkou nestartovali z
dùvodu poøadatelství závodù.

Závodù, nad kterými pøevzal zátitu námìstek hejtmana kraje Vysoèina Frantiek Dohnal, se zúèastnilo bezmála 1000 závodníkù
ze 115 oddílù celé Èeské republiky. Byli s pøípravou i prùbìhem
závodù spokojeni, svùj nemalý díl
pøidalo i krásné poèasí po oba
dny. Mimo sportovní stránky závody pøispìly k propagaci Vysoèiny jako regionu s krásnou pøírodou a velkými monostmi pro
turistiku.
SK OS N. Mìsto touto cestou
rovnì dìkuje sponzorùm i organizacím, kteøí pøispìli k uspoøádání závodù. Zapùjèením materiálu
pomohl i SK lyování NMNM.
Vekeré informace k závodùm jsou
nadále dostupné na webových
stránkách http://osn.hyperlink.cz/
mcrkt/.
bw

ní støelbou pøed 2 mìsíci a zúèastnila se druhých závodù, obsadila
31. místo s 244 body.

Ve druhém závodì LM a SM 3
x 20 ran obsadil Jindøich Babáèek 4. místo, jako jediný dorostenec mezi mui.
KM

Novomìsttí støelci na závodech VC ïár nad Sázavou. Zleva trenér
a støelec Milan Marek, støelci Vojtìch ák, Luká Øádek, Vojtìch Luke,
Jindøich Babáèek, Kristýna Juránková a trenér Karel Marek.

LUKOSTØÍLENÍ a PÉTANQUE
ve Støedozemi, Masarykova ul., za kinem

Pétanque  kadé úterý a do konce záøí od 17 hod. (za pøíznivého
poèasí, vstupné 20 Kè)
Lukostøílení  kadý ètvrtek a do konce srpna od 15 hod., vhodné pro dìti od 10 let, zájemcùm doporuèujeme kontaktovat Daniela imka, tel. 608 617 234 nebo e-mail: daniel.simek@seznam.cz)

INZERCE
l Prodám dvouosou maringotku,
palubkovou, komfortní stav, èásteènì zaøízenou. Odvoz zajitìn.
tel. 732 811 698, 732 598 105
l Prodám gará v NM, v lokalitì
Holubka, 17m2, po rekonstrukci v
r. 1998, cena dohodou, tel.
566 616 325, 724 151 955
l Prodám grafickou kalkulaèku
CASIO FX-7450G, velikost pamìti 20K, velký displej (40x48
bodù), tabulka a graf, derivace,
grafické funkce, komplexní èísla,

Nepouívano, pùv. cena 2.990
Kè, nyní 1.900 Kè. Tel.
605 284 381
l Vymìním velmi pìkný, slunný
mìst. byt 2+kk za vìtí (ne hotelový dùm), tel. 775 387 920
l Prodám RD 2+1 na vl. pozemku 2.020 m2 v NM, cena 920. tis
Kè, tel: 608 444 424
l Prodám knihy o ivotì a díle novomìstských výtvarných umìlcù
(tursa, Makovský, Jambor, Blaíèek) tel. 736 208 627

Martina Stará, vítìzka výtvarné soutìe o logo Mlynáøské stezky,
pøevzala dne 19. èervence první cenu, horské kolo
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Pohár pro Vrchovinu
áci SFK Vrchovina (klub pùsobící v N. Mìstì na Mor. a Rad.
Svratce) vyhráli v èervnu republikové finále soutìe Pohár pøedsedy ÈMFS v Roudnici nad Labem.
V základní skupinì nejprve pøesvìdèivì zdolali tým z OstravyPoruby 4:1. Poté zkomplikoval vývoj
ve skupinì ná první sobotní zápas
s Praáky z Mìcholup. Nevýrazná
koncovka a trocha smùly pøivedly
Vrchovinu k hubené remíze 1:1.
Nicménì bodík dával klukùm nadìji na finále. To vak znamenalo
porazit dosavadního suveréna skupiny Kutnou Horu.
Zodpovìdný výkon a nádherné
branky borcù z Vrchoviny pøivedly

ná tým k výhøe 3:0 a byli jsme ve
vysnìném finále. Sen o zisku titulu
se zaèal naplòovat.
Nedìlní dopoledne 19. èervna budou mít nai mladíci zapsáno
v kolonce svých dosavadních úspìchù. V souboji s FC Svitavy neponechala Vrchovina nic náhodì. Tøi
branky v síti soupeøe rozpoutaly po
závìreèném hvizdu sudího veselí v
táboøe Vrchoviny. Fantazie. Dojem,
který starí áci v Roudnici zanechali, je ocenìním práce fotbalových
nadìjí. Pohár z rukou Jana Obsta získal skuteènì nejlepí tým finálového turnaje.

Vrchovina, zvlátì mládenické
týmy, udìlala teèku za postupovou
sezonou. áci a dorost vybojovali
postup do soutìí Moravy a Slezska. Úspìchy v Roudnici jsou povzbuzením do dalí práce pro vechny fotbalové nadìje z Vysoèiny.
V celku SFK Vrchovina najdete

kluky nejen z N. Mìsta a Radeínské Svratky, ale i z mnoha dalích
míst regionu. Vem, kteøí mají zájem o práci v mládenických týmech SFK Vrchovina, jsou k dispozici webové stránky klubu
(www.sfkvrchovina.cz). Klub uvítá všechny zájemce.
las

Pøedseda ÈMFS Jan Obst
pøedává medaile vítìznému týmu.

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

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

Otìpaø Jílek je talentem
Vysoèiny roku 2004

Koncem èervna se ve ïáøe nad
Sázavou konalo vyhodnocení nejlepích sportovcù základních a
støedních kol z celé Vysoèiny za rok
2004 nazvané Talent Vysoèiny.
S radostí oznamujeme, e nejlepím sportovcem z celé Vysoèiny je
ák základní koly L. Èecha Jaroslav Jílek z 9. sportovní tøídy,
který je souèasnì èlenem atletického klubu Schmier.
Jarda pøevzal z rukou hejtmana
Vysoèiny kromì hezkých cen i poukaz na 10 tis. Kè.
Jarda Jílek se vìnuje atletice, a to
hodu otìpem. Je mistr ÈR, reprezentant ÈR a dritel krajských rekordù v actvu a dorostu.
Jetì pøipomeneme, e loni stál na
Jardovì místì jiný ák sportovní
tøídy, Petr Schmier, úspìný
v triatlonu.

Pro kolu a klub je to u druhý
veliký úspìch v konkurenci vech
základních kol Vysoèiny.
Jardovi blahopøejeme a pøejeme
mu, aby se mu v Pardubicích na
sportovním gymnáziu daøilo stejnì
tak dobøe jako u nás!
Dalí zprávy: Koncem èervna se
v Brnì konala olympiáda mládee,
které se v mnoha rùzných sportech
zúèastnilo kolem tøí tisíc ákù z
celé republiky. Za atletiku a triatlon byli krajem Vysoèina vybráni
tito nai èlenové: Kamil Krbek,
Jana Karasová, Jan Ostrej, Michal
Mrkos, Michaela Krejèí, Lenka
Novotná a Petr Schmier. Vichni
podali krásné výkony na úrovni
svých maximálních osobních rekordù. Za reprezentaci Vysoèiny
moc dìkujeme.
trenéøi atletiky a triatlonu

Firma J + J + J

V Petrovicích v areálu
uèilitì je pro vechny
zájemce otevøené
beachvolejbalové høitì.
Pøípadný termín je tøeba
pøedem telefonicky domluvit
na tel. 566 616 991 nebo
mobil 723 808 885.

nabízí kompletní
stavební práce
l

regálový systém nekoneèných kombinací

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

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