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Malá ulice tìsnì pøed kolaudací
Po dva mìsíce, od 20. èervna do
19. srpna - plánovaného dne kolaudace, potrápila øadu obèanù i øidièù rekonstrukce kanalizace na ulici Malé. Výsledek vak zcela jistì
vynahradí nìkolik nepøíjemných
týdnù.
Akce je jednou z mnoha z velkého
projektu Ochrana povodí Dyje I. Finanènì se na ní podílí mìsto N. Mìsto

Infokiosky

Koncem èervence byly zprovoznìny vechny infokiosky  veøejnì pøístupné body k síti internet, slouící
pro informovanost obèanù a turistù
v regionu. Pøímo v N. Mìstì jsou
kiosky umístìny pøed budovou mìst.
úøadu, na autobusovém nádraí, na
nádraí Èeských drah a u hotelu Ski.
Dennì je v celé soustavì zaznamenáno prùmìrnì 30 tis. pøístupù.
Jak sdìlil jeden z autorù projektu
Zbynìk Grepl, je potìující, e vedle chatování obsadilo druhé místo
mezi nevyhledávanìjími tématy
hledání informací o pracovním
uplatnìní a o brigádách.
Regionální informaèní sí iNOVOMÌSTSKO zaujala a dotazy na
monosti zavedení podobné sítì v
jiných regionech republiky zaèínají pøicházet.
EJ

na Moravì a Svazek vodovodù a kanalizací dársko. Z celkové ceny 8,2
mil. Kè zaplatí N. Mìsto 5,3 mil. Kè.
V této èástce je ji zahrnut i ivièný
povrch nové vozovky, chodníky ze
zámkové dlaby i zálivová stání pro
29 parkujících automobilù.
Zmizet by mìly nepøíjemné kaluiny na køiovatce ulic Malá  Smetanova, na pohled pøíjemì bude pùsobit parèík na rozcestí ke høbitovu.
Pod vrbou bude usazena historická
ruèní pumpa.
V rámci projektu Dyje II bude v
blízké dobì obdobným zpùsobem
opravena zbývající èást Malé ulice,
dále kanalizace Marovic a Pohledce a lokalita mezi Kazmírovým rybníkem a Neèasovou ulicí.
EJ

V polovinì èervence se na Malé ulici pod lípou dokonèovala parkovací stání a chodník pro pìí.

Èistièka v mírném skluzu

Výstavba druhé èistírny odpadních vod v N. Mìstì zaèala letos v
dubnu. Stavba je jednou z akcí velkého projektu ISPA - Ochrana povodí Dyje, ve kterém se sdruilo
celkem pìt moravských svazkù vodovodù a kanalizací a odhadem
bude stát 49 mil. euro.
dárský Svazek vodovodù a kanalizací se do akce zapojil stavbou
novomìstské èistièky a obdobnou

stavbou v Bystøici n.P., kde se jetì navíc buduje i napojení na kanalizaci.
Financování tìchto staveb je
mono v procentech vyjádøit: 68
% spolufinancování z EU, 5 %
státní fond ivotního prostøedí a 27
% jednotlivé obce. Ve výbìrovém
øízení zvítìzila firma s nejnií
nabídkou zbudování stavby - za
73 mil. Kè.

Otazníky kolem koupalitì
Problémy týkající se novomìstského koupalitì øeí hospodáøská kriminálka Policie ÈR. Pronajimatel
koupalitì podal na N. Mìsto a starostu mìsta Josefa Sokolíèka trestní
oznámení, nebo se cítí být pokozen v rozvoji podnikání.
Nedostatkem, který k trestnímu
oznámení ve vìci novomìstského
koupalitì vedl, je jednak nedohledaná kolaudace budovy na koupaliti, jednak nejasné vlastnictví jednoho z pozemkù v areálu  hlásí se
k nìmu stát i soukromník.
V prùbìhu èervence bylo dohledáno dùleité písemné rozhodnutí
Okresního úøadu ve dáru n.S. ze
dne 20. 2. 1992. Okres v nìm reagoval na ádost N. Mìsta ze dne 18.
10. 1991 a informoval o pøevodu
vekerých drobných provozoven na

N. Mìsto. V té dobì vak novomìstský MìÚ opomenul poádat o zapsání stavby na koupaliti do katastru nemovitostí.
V souèasné dobì øeí nedohledanou nebo chybìjící koulaudaci státní správa - stavební úøad.
Koncem èervence podávali policii upøesòující informace k ustanovení § 158 odst. 6 trestního øádu
nìkteøí pracovníci mìstského úøadu
i starosta mìsta. Josef Sokolíèek
sdìlil, e výsledky etøení lze oèekávat v prùbìhu jednoho a dvou
mìsícù. V souèasné dobì odmítl
dalí komentáøe, pouze si posteskl
nad jedním z dluhù èeské legislativy  na pøílinou jednoduchost podávání trestních oznámení. Obecnì
je moné, e trestní oznámení podá
kdokoli bez jakékoli finanèní kau-

ce. Prùmìrné náklady etøení bìného trestního oznámení se pohybují v desítkách tisíc korun a jsou
plnì hrazeny ze státních prostøedkù,
a to i v pøípadì, e se etøení ukáe
jako bezpøedmìtné. Starosta mìsta
se domnívá, e zavedení kaucí a jejich propadnutí v pøípadì, e se prokáe neoprávnìnost podání, by sníilo poèet trestních oznámení a výraznì zrychlilo vyøízení tìch opodstatnìných.
EJ

Vítìzná firma Dopravní a inenýrské stavby Brno vak zatím nepostupuje zcela podle harmonogramu. Po pozvolnìjím nástupu
prací se jak v N. Mìstì, tak v Bystøici dostala do mírného skluzu.
Oèekává se, e do konce roku ji
bude harmonogram v poøádku.
Musí být, nebo zpodìní by ohrozilo financování celého velkého
projektu.
K subdodavatelùm firmy DiS
Brno patøí i místní firmy. Velkou
spokojenost vyslovil vedoucí odboru rozvoje mìsta Ing. Filip s
prací firmy JCZ, která si na samém
poèátku velmi dobøe poradila s odvozem zeminy, v souèasné dobì se
na stavbì objektù hrubého pøedèitìní podílí firma HCS.
Druhá novomìstská èistírna odpadních dob by mìla zahájit zkuební provoz koncem roku 2006,
v roce 2007 by mìl být celý pojekt uzavøen.
EJ

Informujeme s pøedstihem

MìÚ Nové Mìsto na Moravì ve dnech 22. 9. a 23. 9. 2005 uzavøen
Mìstský úøad Nové Mìsto na Moravì informuje fyzické a právnické
osoby, e ve dnech ètvrtek 22. 9. a pátek 23. 9. 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.
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Vzpomínka
Vzpomínáme nedoitého výroèí
narození pana Jiljího Böhma, mistra dladického z Nového Mìsta
na Moravì. Dne 12. 8. 2005 by se
doil 100 rokù.
dìti s rodinami

PRÁZDNINY V EZOPU
Na letoní prázdniny pøipravilo
Sdruení Nové Mìsto na Moravì,
Poradna pro dìti a rodièe  EZOP
pro své klienty dva letní tábory. První pro mláde od 13 do 18 let a druhý pro dìti od 6 do 12 let.
Tábor pro straí se uskuteènil ve
dnech 11.  15. èervence na skautské základnì Orlovy v krásné pøírodì nedaleko Humpolce. Pro dìti byl
pøipraven zajímavý program, kde se
vichni mohli blíe seznámit s prací
s videokamerou a digitálním fotoaparátem, mìli monost vyzkouet si
tvorbu scénáøe a natoèení krátkého
filmu, co se podaøilo velice dobøe.
Dále bylo pøipraveno nìkolik vý-

tvarných aktivit, hry a výlety do okolí. Navtívili jsme napøíklad zøíceninu Orlík, hrad Lipnice v Lipnici
nad Sázavou a nezapomnìli jsme ani
na pamìtní desku pøistìhovalého
Hliníka v Humpolci.
S mladími dìtmi jsme vyrazili na
skautskou základnu Horní Mlýn
nedaleko Ochozu u Brna, kde jsme
pobývali od 23. do 30. èervence.
Celý program tábora byl protkán
indiánskou tématikou. Dìti se na
týden mohly stát indiány, setkat se
s náèelníkem kmene a amanem,
vyzkouet si svou zruènost, znalosti,
dovednosti, odvahu, stateènost, fyzickou zdatnost a empatii. Vymys-

Kniha Trojan

ne 28. 8. 13 h. Vratislavovo nám.
Hurá do školy...
s Petrem Bende a s Maxim
Turbulenc, Inkou Rybáøovou
a mnostvím zábavných
atrakcí

23. 7. Anna Ondráèková (1934)
2. 8. Václav Leinweber (1927)
3. 8. Kvìtoslava Tomáková (1955)
7. 8. Zuzana Valigurová (1986)

Právì vychází nový katalog Rodinného knihkupectví  tzv.
KOLNÍ.
Pøijïte nahlédnout

Klub Støedozemì

Kino

Horácká galerie

Podìkování
Dìkujeme vem, kteøí se pøili do
obøadní sínì rozlouèit dne 21. èervence s panem Petrem Dostálem.
Zároveò dìkujeme za projevy soustrasti a kvìtinové dary.
rodina
Dìkujeme vem pøátelùm a známým, kteøí se pøili 6. srpna do
novomìstské obøadní sínì rozlouèit s panem Václavem Leinweberem. Dìkujeme za kvìtinové dary
a projevenou soustrat.
manelka Soòa s rodinou

Úmrtí

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.
23. út ve 20 h.
Román pro eny
95 min
ÈR 2005, romantická komedie, od
15 let, 60 Kè - O milostných pøíhodách a nehodách mladé redaktorky èasopisu, její výstøední matky a playboyského ètyøicátníka.
24. st v 18 h.
Roboti
86 min
USA 2005, animovaná rodinná
komedie, èeská verze, pøístupný,
60 Kè - Malý robot se vydává do
robotí metropole, aby se osobnì
setkal se slavným vynálezcem.
26. pá ve 20 h., 27. so ve 20 h.
Sahara
124 min
USA/panìlsko/SRN, akèní  dobrodruný, èeské titulky, premiéra,
od 12 let, 60 Kè  Dva podmoøtí
badatelé a pùvabná lékaøka zabraòují ekologické katastrofì.
30. út ve 20 h., 31. st ve 20 h.
Rukojmí
114 min
USA/SRN 2004, akèní thriller,
èeské titulky, premiéra, od 15 let,
60 Kè - Elitní policejní vyjednavaè má jen jednu noc na záchranu
rukojmích drených ve vile.
1. - 12. 9. kino nehraje  dovolená
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Ellen Jilemnická – Sochy
Jan Samec – Fragmenty, kresby
Obì výstavy potrvají do 28. 9.

Horácké muzeum
Výstava k 35. výroèí zaloení
CHKO ïárské vrchy do 4. záøí

Amatérský pétanque klub
kadé úterý od 17 hod. na høiti
u evang. kostela, èerven  záøí, za
pøíznivého poèasí

Klub seniorù
po 5. 9., 16 hod., DPS  Organizaèní záleitosti, pranostiky na záøí
so 10. 9., Zájezd po Vysoèinì
s Mgr. Chocholáèovou, odjezd
v 7,30 od KD, cena 50 Kè èlen,
70 Kè ostatní

lely si své indiánské jméno, tanec a
pokøik. Zapojily se do soutìí, výroby rùzných pøedmìtù, seznámily
se s pøírodou, rostlinami, zvíøaty,
orientací v pøírodì  urèování svìtových stran, vázáním uzlù, odlévaly stopy ze sádry. Pro posílení
odvahy byla pøipravena noèní výprava do jeskynì a stezka odvahy. Bìhem tábora si dìti mohly zlepit i
svou fyzickou kondici - vyrábìly
otìpy, luky a ípy a vyzkouely si
hod otìpem a støelbu z luku na terè.
Dále byly pøipraveny rùzné pohybové hry a Olympiáda, kde si své znalosti a dovednosti ovìøily. Na závìr
nechybìl
rituální
táborák
s indiánskými tanci okolo ohnì.
Vedení táboru se zúèastnil dostateèný poèet dobrovolníkù, take se
zamìstnanci EZOPu mohli vìnovat
kromì skupinové i individuální práci
s dìtmi.
Ivana Bartoòová

Jazyková kola
pøi novomìstském gymnáziu
zahajuje od záøí 2005 veøejné
i firemní jazykové kurzy.

Vyuèujeme angliètinu,
nìmèinu, rutinu,
francouztinu
a panìltinu.
Cena celoroèního kurzu
je 3.000,- Kè

Více informací na
www.jazykovkanmnm.cz
e-mail: jazykovkanmnm@centrum.cz
tel. 776 890 330

Pøátelské setkání seniorù v domì
s peèovatelskou slubou

Novomìstské sociální sluby
pøipravují realizaci projektu Aktivita  pøedpoklad sobìstaènosti v seniorském vìku, na který jsou pozváni pøedevím senioøi z místních èástí naeho mìsta.
Ve ètyøech setkáních se seznámí
s provozem domu s peèovatelskou slubou, pøipomenou si pùvab nìkterých starých øemesel,
dozví se, co mohou udìlat pro
MO Svazu tìlesnì postiených
v N. Mìstì poøádá ve dnech 14.
 15. záøí zájezd do Beskyd (trasa Bystøice p.H.  Ronov p.R.
 Beèva  Pustevny  tramberk
 aragonitové jeskynì u Hranic
na Mor.). Zajitìno ubytování +
polopenze.
Zájemci z øad èlenù MO i rod. pøísluníkù hlaste se do 31. 8. na tel.
566 615 893, 566 615 606. Hlásit
se mohou i neèlenové naí org.

svoji duevní hygienu, a pobaví
pøi setkání s hudebníkem panem
Haklem.
Vìøíme, e tento ná projekt, realizovaný v prùbìhu mìsíce záøí
a øíjna, pøíjemnì vstoupí do ivota novomìstských seniorù a podpoøí jejich chu pro upevnìní sobìstaènosti a uvìdomování si
vlastní dùstojnosti.
Na setkání se tìí pracovníci
domu s peèovatelskou slubou.

Poslanecký den
Ing. Jana Kasala
se uskuteèní v N. Mìstì
na radnici dne 31.
srpna, 9 - 11 hod.,
schùzku si mùete
domluvit na tel.
731 054 052

Kulturní dùm pøipravuje
n Kurs spoleèenského chování a tance - zahájení 8. záøí v 16 hod. ve

velkém sále kulturního domu. Kursovné 900 Kè.
V dùsledku nedostatku chlapcù nabízíme absolventùm taneèních z minulých let monost opìt se kursu zúèastnit za polovièní kursovné,
tedy za 450 Kè.
n Jazykové kursy - angliètina - pro zaèáteèníky * pro pokroèilé
nìmèina - pro pokroèilé
Dvì vyuèovací hodiny týdnì. Kursovné 1.800 Kè/kolní rok.
Do kursù se pøihlaujte v kanceláøi kulturního domu, nebo na telefonním èísle 566 618 961,
nebo na e-mailové adrese vlasta.soldanova@nmnm.cz
Studenti z minulých roèníkù v jazykových kursech automaticky pokraèují a nemusí se opìt pøihlaovat.
pøipravovaný program:
n èt 1. záøí v 16 hod. - DIKŠA - indický iniciaèní obøad; hluboké
proitky, setkávání s energiemi. Dalí setkání s mistry REIKI maneli Navrátilovými, kursovné 250 Kè

VÝUKA NÌMÈINY
l
l
l
l
l

l

DEUTSCH MIT
LUST UND LIEBE

KURZ PRO ZAÈÁTEÈNÍKY
KURZ PRO DÌTI
KURZ PRO MÍRNÌ POKROÈILÉ
PØÍPRAVA K PØIJÍMACÍM
ZKOUKÁM
KE STÁTNÍ JAZYKOVÉ
ZKOUCE K EVROPSKÝM
CERTIFIKÁTÙM
INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA

Ing. Mgr. LENA LIKOVÁ
KOMENSKÉHO NÁMÌSTÍ 135
NOVÉ MÌSTO NA MORAVÌ
tel. 566 615 013, 737 183 856
IÈO 64416771 DIÈ CZ6054211999

Stomatologická pohotovostní sluba

Oetøení je poskytováno v dobì 8  12 hod.
20. 8. MUDr. Dvoøák, V. Losenice, MUDr. Bajerová, NM, 21. 8. MUDr.
ejnohová, poliklinika ZR, MUDr. ák, V. Meziøíèí, 27. 8. MUDr.
Grénarová, ïas ZR, MUDr. Práková, D. Roínka, 28. 8. MUDr.
Barto, N. Veselí, MUDr. P. Koneèný, NM

Kulturní akce na nádvoøí Horácké galerie mají vdy osobitý pùvab.
V nedìli 14. srpna zde koncertoval Barel Rock.

INZERCE
l Prodám autosedaèku Maxi Cosi
0  13 kg, cena 500 Kè, tel.
732 953 238
l Prodám dìtskou polohovací autosedaèku, 0  18 kg, pìtibodové
zapínání, dìtské tøíètvrteèní kolo
zn Author s rámem, cena dohodou,
tel. 605 814 363
l Prodám obrazy od malíøù Vysoèiny  Puchýø B. krajina 2x, Bukáèek kytice 4x, tembera O. krajina, Fiala Z. kytice, Lukáek A. 
velké galerijní dílo krajina cca 80
x 120cm, ozdobný zlacený rám.
Tel: 777-757 500

l Prodám rùzné souèástky na
Wartburg 353  levnì, tel.
566 617 263 veèer
l Koupím zahradu v NM a nejbl.
okolí s moností výstavby RD.
Nabídky na tel. 606 511 195.
l Pronajmu dlouhodobì gará, od
1. 10. 2005, na ul. Luèní, nejlepí
nabídce. tel. 566 618 319 po 19.
hod.
l Prodám restaurovanou jídelnu z
pøelomu 19. a 20. st., intarzovaný
letìný oøech, (bufet, + oválný stùl,
8 idlí), vyí cena, tel.
606 402 825

l Bezúplatnì nabízím krásného malého kocourka. K odebrání koncem záøí. Srst: podsada svìtlé kakao, po celém tìle svìtlé moury.
Inteligentní zvíøe, u 6. den po narození mnì odpovídal na pozdrav.
Nehlaste se vichni, dalí nabídka koat bude pøi pøítím vrhu, pokud
se nae koèka Mája nespustí s nìjakým nehezkým kocouøím sexuálním násilníkem.
starosta mìsta, tel. 566 615 257

ZZN Hospodáøské potøeby, a.s.
Jihlavská 16, ïár nad Sázavou

OZNAMUJEME, E JE OTEVØENA
NOVÁ PRODEJNA HOSPODÁØSKÝCH POTØEB

v Novém Mìstì na Moravì
Sokova 1550 (v areálu bývalé pily)

!!! IROKÝ
SORTIMENT HUTNÍHO
MATERIÁLU !!!
SLEVA SEKAÈKY NA VYSOKOU TRÁVU 5 %

!!! ADELA za 27 265 Kè !!!
!!! Uetøíte 1 435 Kè !!!

Tel.: 566 618 026, 777 250 619
Tìíme se na Vai návtìvu.
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INZERCE

Vítìzové tradièní Horácké výstavy drobného zvíøectva, která se v
N. Mìstì na Moravì v areálu u nádraí Èeských drah konala ve
dnech 13. a 14. srpna, si odnesli Pohár starosty Nového Mìsta na
Moravì. Mezi drùbeí byly nejlépe ocenìny kachny vysokohnízdící Tomáe Suchého ze Lhotic u Velké Bítee, z králíkù se nejvíce
líbili èetí strakáèi Miloe Mièky z N. Mìsta a mezi holuby byli
vybráni nìmeètí výstavní Ladislava Støeòáka z N. Mìsta.
Své nejkrásnìjí výstavní a chovné exempláøe pøedstavilo celkem 63 chovatelù. Mimo hodnocených kusù se diváci mohli potìit
i pohledem na poníky a exotické ptactvo. Výstavu navtívilo témìø
jedenáct set platících návtìvníkù, dìti do 15 let mìly vstup zdarma.
Na snímku zleva: Josef Sokolíèek, Ale Hotárek (zastoupil T. Suchého), Milo Mièka, Ladislav Støeòák a Jaroslav Dudek.
Zveme vás do pøíjemného prostøedí
stylové restaurace
Na kovárnì ve Vlachovicích
Co nabízíme? Domácí kuchyni!
! pivo Pilsner, Gambrinus !
Kde nás najdete?
na konci obce u poární
zbrojnice
T+F 566 616 357  775 39 00 26
...Tìíme se na Vai návtìvu...

tel./fax 566 615 270

Vybavte své dìti do koly.
Ná obchod je pøeplnìn zboím.
TIRO akce za super ceny.
Slevy na kolní batohy aj.
Snaíme se být nejlevnìjí!
ZA NÁKUP NAD 500 Kè
nápoj KUBÍK ZDARMA
NAD 1000 Kè
HODNOTNÝ DÁREK.

OCHOTNÌ VYØÍDÍM
ÚVÌR BEZ VKLADU
39 Kè/ mìs.
ZA KADÝCH PÙJÈENÝCH
10 000 Kè.
NAPØÍKLAD:
800 tisíc  400 tisíc
splátky:
3120 Kè/mìs.  1560 Kè/mìs.
TEL.: 775 390 026  775 390 025
KANCELÁØ:
604 282 005, 604 177 801

Kalendáøe a diáøe 2006.
Bonbóny a balónky ZDARMA.
Tìíme se na Vás.

Obchod
se sportovním zboím

AUTOŠKOLA
JOSEF KADLEC

LYE SLONEK

zahajuje

Sokova 231
Nové Mìsto na Moravì
Nabídneme Vám

6. 9. a 8. 9. v 15.00 hod.
v budovì kulturního
domu
v Novém Mìstì

podzimní kurs
získání øidièského
oprávnìní
tel. 604 384 736
4

l
l
l

obleèení zn.REJOICE
batohy
do konce prázdnin trvá
sleva 20% na lye, vázání i lyáky
otevøeno
po-pá 8 - 17, so 8 - 11

l Prodám Opel Vectra, sportovní
verze, tmavá metalíza, plná výbava, elektr. kola, íbr atd., cena 60
tis. Kè, pøi rychlém jednání moná sleva, tel. 603 361 482
l Tøíkolku pro dospìlé (tricykl),
sériový výrobek, schválený pro
uívání na silnicích, s náklad. koem o nosnosti 30 kg, tøírychlost.
pøevod, prodám za pol. pùv. ceny.
Dr. Danìk, tel. 566 615 249
l Pronajmu sklepy - a 150 m2 jako
skladové prostory, témìø v centru
NM, cena dohodou, tel. 606 402 825
l Koupím dìtskou autosedaèku s
úchytem na pøenáení. Tel. 776
005 775

Èeská obchodní firma
ve ïáøe n.S.
pøijme
spolupracovníky,
spolupracovnice
na rozvoz knih
s vlastním autem.
Vhodné i pro dùchodce,
zakolíme.
tel. 608 273 137

l Prodám levnì kolo Sobi a Libertu s pøehazovaèkou, mechanický psací stroj Optima. Tel.: 566
615 015
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

Firma

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

krmné maso vaøené
18  32 Kè 1 kg
Mike  stelivo pro koèky
40 Kè 5 kg
granule pro králíky
200 Kè 25 kg
Rex (hovìzí) konzerva pro psy
35 Kè 1280 g
akvarijní set
4000 Kè 200 l

Autokola Èerný

60
7

Horní 30, ïár nad Sázavou
Vchod AGRO a.s. Mìøín
tel. fax 566 622 811, 602 755
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zahajuje kurzy k získání øidièského prùkazu na SPLÁTKY:
motocykl, osobní a nákladní automobil, traktor, autobus a pøívìsy za
osobní i nákladní automobil
ïár n.S., AGRO, a.s.Mìøín, Horní 30
6. záøí v 15 hod.
Nové Mìsto na Mor., CK Hejkal Tour, Vratislavovo nám. 116
7. záøí v 15 hod.
kolení øidièù pøepravujících nebezpeèné náklady  ADR
ïár n.S., AGRO Mìøín, a.s. Horní 30
26.  28. srpna v 9 hod.

Úvìr ampion

úvìr s pevnou úrokovu sazbou
Kè 250.000 Kè jen za 1.475 Kè/mìs

Pouití: - koupì bytù
- pùdní vestavby
- splácení ménì výhodných úvìrù na
bydlení
- rekonstrukce, modernizace
Kontakt:
Stavební spoøitelna
Èeské spoøitelny, a.s.
Nádraní 5  vedle lékárny
ïár nad Sázavou
tel. 737 114 713 amlová

Policie informuje
Policie ÈR
Na vystavování vìcí v autech v
souvislosti s houbaøskou sezónou
jsme upozoròovali neúspìnì v minulé relaci. Od té doby etøíme jen
v rámci N. Mìsta ètyøi pøípady vloupání do vozidel.
Od 22. 7. etøíme pøípad vloupání
do vozidla cizího stát. pøísluníka
na parkoviti pøed jedním z novomìstských hotelù. Dosud nezjitìný pachatel vnikl do vozu po vypáèení zámku dveøí a odcizil volnì
uloený laptop a koený kufr s osobními vìcmi a finanèními prostøedky. Návtìvníkovi N. Mìsta byla
zpùsobena koda vìtí jak 20 tis. Kè.
K dalím vloupáním do vozidel
dolo v k.ú. obce Rokytno, kde pachatel mimo odcizení volnì loených vìcí nepohrdl ani autorádii. Do
jednoho z vozidel vnikl po vypáèení zámku dveøí, do dalích dvou po
rozbití sklenìné výplnì dveøí.
Od 1. 8. etøíme pøípad tr. èinu tzv.
sprejerství. V noèní dobì na 31. 7.
nakreslil dosud nezjitìný pachatel
tzv. graffiti na dva z domù na ul.
Tyrova. Majitelùm domù zpùsobil
dosud blíe neustanovenou kodu.

Mimo tyto pøípady tr. èinnosti etøíme pøípady vloupání do prodejny
v Bohdalci, kráde motorové nafty
ve dvou pøípadech v Zubøí a ve dvou
pøípadech v Trhonicích, vloupání do
stanù dìtského tábora v Zubøí a vloupání do vozidel v k.ú. obce Milovy.
Dalí etøené vìci jsou pøestupkového charakteru, kam spadají pøípady, kdy koda zpùsobená krádeí
nepøesáhne 5 tis. Kè. Jedná se zejména o krádee mobilních telefonù, odloených vìcí a jízdních kol.
Dále etøíme tøi pøípady nebezpeèného vyhroování, kdy musela být
vdy pro znaènou podnapilost vyhroující osoby pouita protialkohloní záchytná stanice. Také byly
øeeny tøi pøípady podnapilých øidièù, pøistiených hlídkou policie.
Nyní se ze svého jednání zodpovídají komisi pøi referátu dopravy pøísluného mìstského úøadu.
kpt. Bouèek
Mìstská policie
Na chodbì ubytovny Domovina
leí nehybnì mu - po takovém
anonymním oznámení, jaké obdreli
stráníci dne 21. 7. v 18:50 hodin,
tuhne i tìm otrlejím v ilách krev.

Jaká úleva, kdy dotyèný jeví alespoò nìjaké známky ivota. Pro stráníky tím ve ale nekonèí, mu pøece
nemùe být ponechán osudu napospas. A tak jako vdy v takovém
pøípadì je pøivolaná záchranná sluba, která vylouèí bezprostøední ohroení ivota, pøípadnì odhalí skrytá
a na první pohled neobjevená poranìní. Strastiplnou pou pak mu zakonèí na pøíjemném loi záchytné
stanice, kam je v doprovodu strácù poøádku Policie ÈR dopraven.
Po ránu bývá vìtina z nás mrzutá. Kdy navíc èekání na vlak èi autobus znepøíjemní v blízkosti se potulující nìmecký ovèák, máme v tìle
adrenalinu na rozdávání. Kdo se dne
21. 7. v 5:22 hod. pohyboval
v blízkosti vlakového nádraí, mìl
monost si ony slastné pocity vychutnat. Aby tìch rozmrzelých bylo
po ránu co nejménì, byl pes stráníky odchycen a pøedán rodinì chovatele. A tak majitel psa byl zøejmì
tím posledním, kdo mìl ten den patnou náladu, ponìvad musel zaplatit blokovou pokutu.
Mocná pøitalivost G byla zøejmì silou, která 26. 7. v 16 hodin
pøimìla v prodejnì Billa mue z Ústí
nad Orlicí ke krádei jedné láhve
piva Gambrinus. Aby mu pøítì
u

DÁRKOVÉ
ZBOÍ

HALINA – 1. patro
v pumpy na barvy
v nové vzory balicích papírù
v barvy  na sklo, porcelán,

keramiku, textil, hedvábí...

v lepidla na ubrouskovou

techniku, textil a laky na
porcelán

v sobì nael i mocnou sílu Z, tj.
sílu k zaplacení útraty, byla mu udìlena pokuta.
Ze zcela jiných pohnutek se krádee v tée prodejnì dopustil dne 5.
8. v 14:20 hodin mladý mu ze ïáru nad Sázavou. Jak sám uvedl, mìl
velký hlad. Podle mnoství zboí,
které se vak pokouel ukrást (dvì
kávy, ampon, chilli, smìs Kung
pao, sekanou, dvì unky, pizza blok
a salám Kabanos ve celkové hodnotì 513 Kè), ve nasvìdèuje tomu,
e si mladík spíe hodlal otevøít
vlastní koloniál. Ani jeho neminula
vysoká pokuta.
Závìrem vìnujte prosím pozornost tomuto upozornìní:
Dne 15. 7. 2005 bylo u zdi katolického høbitova v Novém Mìstì na
Moravì nalezeno vìtí mnoství
(10 ks) kovových lucernièek rùzných druhù a velikostí. Tyto lucernièky pochází s nejvìtí pravdìpodobností z náhrobkù a pomníkù
zmiòovaného høbitova, kde také
zøejmì dolo k jejich odlomení.
Vyzýváme proto majitele pokozených pomníkù, aby se dostavili na
MìÚ Nové Mìsto na Moravì, kde
se o tyto lucernièky mohou na podatelnì pøihlásit.
Gregor Petr, velitel MP

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

Prodám pojízdný prodejní
stánek tovární výroby.
Gril na kuøata, fritéza, párkovaè atd. Osobní jednání
nutné, cena 150 tis. Kè,
tel. 777 211 560

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  pátek 8  11.30
telefon 731 135 491

l

12.30  16
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Ze skautské mozaiky
m Ve dnech 1.  6. 7. uskuteènil
oddíl Nadìje výpravu rádcù oddílu
do Moravského krasu  jako odmìnu za jejich celoroèní vedení druin.
m Ve dnech 4.  6. 7. vybudovali
èinovníci støediska spolu s oddílem
Nadìje tábor v Podolí. Vydatnì pomohli také èlenové spolku Gohiral a
nìkteøí øodièe.
m Ve dnech 6.  16. 7. poskytlo nae
støedisko podolský tábor Køesanské
mládei z Osové Bitýky.
m Dne 16. 7. probìhlo v táboøe v
Podolí setkání èlenù OS z N. Mìsta.
m Dne 17. 7. zahájili svùj tábor v

Podolí nejmení  vlèata a svìtluky.
Vichni odjeli od støediskové klubovny na kolech, pøièem se rozlouèili s
rodièi a rozkopanou ulicí Malou.JJ
Podìkování skautùm:
Dìkujeme panu Josefu Krupicovi,
jeho týmu a vem lidem, kteøí se podíleli na pøípravì a fungování letoního tábora pro Vlèata a Svìtluky
v Podolí.
Dìkujeme za lásku a trpìlivost, za
jejich volný èas, dobrý vlastní pøíklad,
um a dovednosti a za pozitivní pøínos ve výchovì naich dìtí.
rodièe

ATLETIKA
Na mezinárodním mítinku v Pardubicích si skvìlým zpùsobem poèínal èlen atletického oddílu Luká
Kourek. V závodì na 3000 m obsadil výborné 5. místo ve vynikajícím èase 8:53,12 min. Tímto èasem
vymazal krajský dorostenecký rekord z roku 1984, který drel èasem 9:01 Dítì z Pacova. Také se
koneènì prosadil Petr Hubáèek a

na 40. roèníku podorlické patnáctistovky v Dobruce vyhrál poètvrté za sebou. Ve finii zdolal kvora
z Kolína a zabìhl na tìké kvárové trati èas 4:09,8. Ve stejném bìhu
pak byl junior Skoøepa tøetí v èase
4:16,7. Dobøe si na tìchto závodech
poèínala dorostenka Slonková, která vyhrála bìh na 800 m.
ph

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.

Oznámení o disponování s majetkem

Memoriál Krejèího, Halase a Votavy

4. roèník nohejbalového turnaje trojic
V sobotu 27. srpna v 9 hod. se na kurtech na atletickém stadionu opìt
sejdou nohejbaloví pøíznivci, aby zmìøili své síly v tomto stále populárnìjím sportu.
Pro hráèe i diváky je pøipravené bohaté obèerstvení. Pro vítìzné týmy
zajímavé ceny.
Startovné pro trojici je 210 Kè. Pøihlásit se je mono na tel. 777 215 560
nebo v restauraci Zastávka. V den turnaje nejpozdìji do 8,30 hod.
Vechny srdeènì zve nohejbalový oddíl Nové Mìsto na Moravì.

Poèasí v èervenci
První prázdninový týden byl detivý a pomìrnì chladný. Ranní
teploty kolísaly kolem 12o C, denní nepøesahovaly 20o C. I dalí tý-

Oznamujeme, e
od 5. záøí

zaèíná v tìlocviènì gymnázia

cvièení aerobiku

út a èt od 18 h. V. Fialová
po a st od 18 h. D. Kadlecová

TJ Vìcov zve na

8. roèník
cyklistického open závodu
Èasovka do Vìcovských vrchù
O pohár Mikroregionu
Novomìstsko
sobota 3. záøí
prezentace KD Odranec
12 - 13,30 hod., start Jimramov
15 hod., cíl Odranec, tra 10 km,
pøevýení 300m, asfalt
více na tel. 724 338 218
6

den byl pøevánì detivý, tak se
pomalu vyrovnávalo srákové
manko z pøedcházejících mìsícù.
Prelo takøka kadý den.
Postupnì se oteplovalo a v závìru mìsíce, pøedevím ve dnech 27.
 30. 7. nastala tropická vedra. Teploty se vyplhaly nad 30o C. Teprve noèní bouøka z 30. na 31. 7. pøinesla èásteèné ochlazení.
FV
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.

MRS N. Mìsto
zahajuje prodej ryb
sádky 14 – 17 hod.
od 26. 8. pstruh
od 2. 9. i kapr

Mìsto Nové Mìsto na Moravì oznamuje obèanùm v souladu s
ustanovením zákona è.128/200 Sb., o obcích, ve znìní pozdìjích
pøedpisù, svùj zámìr
l

l

prodat dva byty
byt 2+1 v druhém patøe domu è.p. 1300/7 na ul. Drobného
v N. Mìstì, a to za minimální cenu 263 000 Kè. Celková
výmìra bytu - 52,6 m2, podílové èíslo 526/9358
a
byt 2+1 v druhém patøe domu è.p. 1303/8 na ul. Drobného
v N. Mìstì, a to za minimální cenu 258. 000 Kè. Celková
výmìra bytu - 51,6 m2, podílové èíslo 516/12231

ádost o koupi bytu je mono vyzvednout na sekretariátì MìÚ,
Vratislavovo nám.103, Nové Mìsto na Moravì.
Písemná ádost musí být pøedána na podatelnu MìÚ Nové
Mìsto na Moravì v zalepené obálce nejpozdìji 9. 9. 2005 do
14:00 hod. Na èelní stranì obálky musí být uvedeno èíslo popisné a
poøadové èíslo bytu, o jeho koupi má adatel zájem. Obálka musí
být oznaèena na èelní stranì nápisem NEOTVÍRAT a na zadní
stranì musí být uvedena zpáteèní adresa adatele.
Dále musí ádost o koupi nabízeného bytu obsahovat:
l jméno a pøíjmení adatele, datum narození, bydlitì, st. obèanství
l jména a pøíjmení rodinných pøísluníkù adatele, datum jejich
narození, bydlitì, st. obèanství
l nabídku kupní ceny
l popis souèasné bytové situace adatele
l event. prohláení o uvolnìní jiného bytu ve vlastnictví mìsta
l prohláení o souhlasu s úhradou nabídnuté kupní ceny do 14 dnù
od podpisu kupní smlouvy
Blií informace poskytnou pracovníci Novomìstské správy budov
s.r.o., Drobného 301, Nové Mìsto na Moravì, tel: 566 652 016.
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