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Tahle dopravní nehoda byla ve skuteènosti jen ukázkou, jak by si
novomìsttí skauti dovedli kdekoliv poradit se skuteèným a váným
zranìním. Návtìvníkùm Skautského dne pøedvedli 10. záøí pøed galerií
kolizi dvou vozù a cyklisty. Jinak se ale Skautský den nesl v duchu pohody
a dobré nálady. ádná opravdová krev netekla. foto: Martin Drápalík

Z jednání 62. øádné schùze RM
ze dne 29. srpna:
r Rada mìsta vzala na vìdomí
pøedloený seznam dluníkù nájemného v mìstských bytech za
druhé ètvrtletí roku 2005 a schválila odepsání dluhu po zemøelých
nájemnících.
r Rada mìsta vzala na vìdomí
pøedloenou analýzu situace bydlení v N. Mìstì a návrhy na strategii øeení. Lze konstatovat, e
nejvìtí zájem je o malé byty.
r Pøedloen byl první návrh investièní èásti rozpoètu na rok
2006. Bude dále zpracováván a
projednáván podle schváleného
harmonogramu pøípravy rozpoètu
na pøítí rok.

Novomìstská nemocnice se zapojila do IZIP
Nemocnice v Novém Mìstì na
Moravì se v srpnu zaøadila mezi
18 èeských nemocnic, které aktivnì vyuívají systém elektronických zdravotních kníek známý
pod zkratkou IZIP. Lékaøi novomìstské nemocnice mohou do
elektronických zdravotních kníek pacientù nejen zapisovat, ale
zároveò mohou pacienty do IZIP
registrovat. Stejnì jako ostatní nemocnice, které systém IZIP vyuívají, si novomìstská nemocnice od tohoto kroku slibuje zlepení péèe o pacienta a finanèní
úspory.
Podle øeditele MUDr. Zdeòka
Kadlece systém IZIP rozíøí sluby, které nemocnice svým klien-

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 MìÚ 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.

tùm nabízí: O maximální komfort
pro pacienta se snaíme nejen
v léèebné a oetøovatelské oblasti, ale také v oblasti informování.
Zajímají nás názory pacientù na
péèi, kterou jim poskytujeme, a
proto mezi nimi poøádáme napøíklad prùzkumy spokojenosti. Díky
IZIP získáme dalí nástroj, prostøednictvím kterého zvýíme informovanost naich klientù a navíc tak usnadníme komunikaci lékaøùm mezi sebou, a to jak uvnitø
nemocnice, tak v celém regionu.

Nejvìtí podíl pojitìncù VZP
vlastnících elektronickou zdravotní kníku v kraji Vysoèina je
v oblasti ïáru nad Sázavou,
kde kníku vlastní 19.671 lidí
(23,5 procent, co znamená, e
zdravotní kníku má kadý ètvrtý pojitìnec VZP) a Havlíèkovì Brodì, kde má kníku zøízenou 10.165 lidí VZP (15,4 procent, tedy kadý estý pojitìnec
VZP).
(tisková zpráva,
dalí inf. na str. 5)

r Rada mìsta vzala na vìdomí re-

zignaci pøedsedkynì komise pro
péèi o rodinu a dítì a rezignaci
èlenky komise pro mláde a tìlovýchovu.
r Zastupitelùm je doporuèeno,
aby schválili pøíspìvek Novomìstským kulturním zaøízením
na poøádní slavnosti Nova civitas ve výi 60 tis. Kè a SFK Vrchovina na úhradu nákladù spojených s dopravou actva a dorostu na zápasy ve výi 90 tis.
Kè.
r Rada mìsta vzala na vìdomí
zprávy o hospodaøení v mìstských lesích za 1. pololetí roku
2005. Zprávy pøedkládali odborný lesní hospodáø a øeditel spoleènosti Lesy a zeleò s.r.o. Rada dále
uloila lesnímu hospodáøi pøedloit zprávu o uplatnìné reklamaci
na nekvalitní sadbu jedlí.
r Pøed prodejnou Diskont Plus
na Masarykovì ul. bude na náklady adatele (Zimbo Czechia, s.r.o.,
provozovatel tamìjí masny)
zpevnìna zelená plocha. Do té
doby rada schvaluje uívání zeleného pásu mezi chodníkem a komunikací k parkování pøi naváení zásob.
dle zápisu RM
XVIII. øádné zasedání
zastupitestva mìsta
úterý 20. záøí
Hovory s obèany od 15,30 hod.

Akce Hurá do koly v poslední prázdninovou
nedìli zaplnila novomìstské námìstí
V tìchto dnech mají koláci ji
plnou hlavu starostí se svými kolními povinnostmi. Konec prázdnin
a vstup do nového kolního roku
jim stejnì jako vloni zpøíjemnila
akce, kterou pod názvem Hurá do
koly pøipravil novomìstský
Dùm dìtí a mládee Klubíèko.
Akce se konala 28. srpna na Vratislavovì námìstí
Program akce byl nabitý, zahájila jej Inka Rybáøová spoleènì
s klaunem Dendym Rybkou a
svým programem pro dìti Jak se
dìlá sluníèko. Pásmo písnièek
soutìí a veselých výstupù poba-

vilo nejmení návtìvníky akce.
Poté patøilo podium Petrovi Bende, druhému v letoní soutìi Èesko hledá Superstar. Poèetné publikum ocenilo skromnost jeho osoby a køehkost písnièek z jeho vlastní tvorby. Jetì desítky minut po
jeho vystoupení trvala autogramiáda a fotografování s fanouky,
nikdo nebyl odmítnut, co je milé
a sympatické u vycházející hvìzdy èeské pop-music. Program uzavøeli staøí známí tìkotonánící
Maxim Turbulenc. Celé odpoledne bylo v provozu hned nìkolik
zábavných atrakcí, z nich nejvìtí

zájem byl o elektrického býka, kde
si své schopnosti vyzkouel i nejeden tatínek. Poèasí, jak bývá pøi
akcích, které poøádá Klubíèko ji
tradicí, bylo opìt velmi pøíznivé a
snad se vichni, kteøí pøili na námìstí trávit poslední prázdninové
nedìlní odpoledne, dobøe bavili.
Dùm dìtí a mládee Klubíèko
tradiènì organizuje Bìh Terryho
Foxe. Letos, v rámci akce Hurá
do koly, se konal ji potøetí a
zúèastnilo se jej 170 bìcù. Je to
nejvyí poèet za dobu, kdy se tento bìh v Novém Mìstì na Moravì
bìí.
ddm
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Úmrtí
27. 8. Jana Prokopová
5. 9. Josef Veselský

Dìti ho mají rády

(1943)
(1939)

Kulturní dùm
út 20. 9. v 19,30 h. - TEÏ NE,
DARLING - divadlo SKELET
- Komedie R. Cooneyho a J.
Chapmana, ve které vechno a
vichni pøijde nevhod. Hrají: Pavel Trávníèek, Pavel Skøípal, Mojmír Madìriè, Simona Prasková,
Dana Bartùòková/Jaroslava Obermaierová, Milue Bittnerová/Klára Dolealová. Vstupné: 150, 140
Kè, pøedprodej v IC
po 30. 9. v 9,30 h.
KUK A CUK - poøad pro M
pøipravujeme:
12. 10. v 19,30 - zábavný poøad
SANATORIUM s J. Náhlovským, K. ípem, D. Zázvùrkovou
a D. Náhlovským - vstupné 150 a
140 Kè
15. 10., 8,30 - 15,00 hod. Burza
minerálù, fosilií, perkù a zkamenìlin, vstupné 10 Kè

Podzim
v tvùrèí dílnì HG
Síování
Palièkování

w
w

Chcete se nauèit nìkterému
z tradièních textilních øemesel?
Pak právì pro Vás jsou
pøipraveny podzimní dílny
v Horácké galerii v Novém
Mìstì na Moravì.
Tìíme se na vai návtìvu!
Blií informace: Bc. Simona
Divilová Zobaèová, Horácká
galerie, Tel.: 566 654 225
simona.zobacova@hg.nmnm.cz

Malá vzpomínka na Josefa Vìromíra Plevu
Narodil se 12. 8. 1899 v Moravské Svratce, zemøel 7. 9. 1985
v Brnì, pochován je na evangelickém høbitovì v Novém Mìstì na
Moravì
Malý Josífek mìl tìké dìtství.
Byl synem eleznièního dìlníka,
pocházel z osmi dìtí a rodina se
mnohokrát stìhovala za prací. ili
v Polné, v Sázavì, v Rovném u
Nového Mìsta na Moravì, ve ïáøe nad Sázavou a v Radòovicích (do
této obce pøejmenované na Radobylice situoval první kapitoly své
nejznámìjí knihy Malý Bobe).
Kdy bylo Josefovi jedenáct, musel jít do sluby k sedlákovi. Pásl
krávy na stráních pod Harusákem
a pøitom staèil vychodit jen dvojtøídku. Pak se vyuèil knihaøem a
pozdìji pracoval jako knihaøský
dìlník ve Frentátì pod Radhotìm
a Novém Mìstì na Moravì. Pùsobil té jako posunovaè na dráze ve

Kam za zábavou? Do Køídel!

Køídla  Máte rádi dobrou muziku? Skvìlou atmosféru? Studené
pivo a teplé párky? Nebo tøeba
nejrùznìjí druhy exotických èajù,
vodní dýmku, nebo naopak tradièní èeský gulá? Jste rádi mezi lidmi, ale v tisícových davech se cítíte nervózní a anonymní? Pak
Historický stolní kalendáø
Nového Mìsta na Moravì
na rok 2006
v prodeji:
Papírnictví Srbová
Zastavárna  bazar Korbáø

Horácká galerie
Dny evropského dìdictví - v nedìli 18. záøí v 15 hodin bude otevøena výstava Zdenìk plíchal  Staøí Mistøi. Výstavu uvede dr. Jiøí
Valoch. Výstava potrvá od 18. záøí do 30. øíjna 2005. V 15,30 hodin
písòový koncert Jakuba Pustiny za doprovodu klavíru Pavla Èepka.
Zdenìk plíchal cílenì hledá ve svých dílech adekvátní formy pro
ikonické vyjádøení hodnot køesanské víry, je jsou základem jeho vnímání svìta a vlastního místa v nìm. Duchovní síla biblických námìtù
je inspiraèním zdrojem a rovnì zprostøedkovaným sdìlením, dosaeným úèinnými výtvarnými prostøedky, zaloenými na harmonii geometrických vztahù linií a ploch, na optickém souzvuku objemù a na emotivním pùsobení barvy.
Karel Haruda  Tóny barev (6. øíjna  27. listopadu 2005). Karel
Haruda má velice blízko k hudbì, mezi jeho inspiraèní zdroje patøí pøedevím hudba Leoe Janáèka. Z hudby èerpá zvlátní energii, která mu
nabízí citovou a významovou spojnici mezi svìtem hudby a svìtem
výtvarného umìní. Hudební tvar pøepisuje pro jiný nástroj a tím je
v jeho pøípadì olejomalba. Abstraktnì expresivní kompozice Karla
Harudy jsou vystavìny na hudebnì kompozièních principech. Výstava
je pøipravena k umìlcovým 80. narozeninám pod zátitou hejtmanù kraje
Vysoèina RNDr. Miloe Vystrèila a kraje Moravskoslezského ing. Evena Toenovského.
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ïáøe nad Sázavou. V necelých
osmnácti letech byl odveden a za
1. svìtové války bojoval na italské
frontì. Tam si pøidal ke køestnímu
jménu i to druhé - Vìromír.
Psát se pokouel hned po návratu
z války. Zaèínal básnìmi, ale jeho
pravopis byl následkem nedostateèného vzdìlání (prý) hrozný. Proto
si J.V. Pleva nejprve po veèerech
doplnil chybìjící tøídy obecné a
mìanky a poté studoval na uèitelském ústavu v Èáslavi. Tøináct
let pak uèil v rùzných obcích na Vysoèinì  Novém Mìstì na Moravì, Køiánkách, Bohuòovì, Rapoticích a v Èechách.
Do Brna se v r. 1930 dostal pøièinìním Jiøího Mahena. Nejprve jako
uèitel, pak pùsobil ve vysílání brnìnského rozhlasu. Schylovalo se
ke 2. svìtové válce, znovu uèil a
ve dvaaètyøiceti letech byl penzionován. Kdy mu hrozilo zatèení,

dorazte pøedposlední záøijový víkend do Køídel! Mùete toti èekat vypeèený veèírek.
V rámci tradièního hudebního
festivalu Køídla 2005 vystoupí
mnoho zajímavých hudebních skupin. V bohatém programu pøedvedou své umìní napøíklad energiètí
a nesnesitelnì melodiètí Terne
Èhave, u zdomácnìlá Veselá Zubatá, dalí porci energie pøiveze stále populárnìjí Medvìd 009, vynikající elektro Bow Wave, ale tìit se mùete i na novomìstské kapely Rapa Nui, KSV nebo NOM.
Doprava a doleva, kývá se má sekera. Take lidi, pøijïte! zve do
Køídel frontman NOM.
Program je pøipraven i na sobotní dopoledne, kdy je plánován výlet, který se jistì neobejde bez dobrodruného pøekvapení, odpoled-

ukryli ho pøátelé v psychiatrické léèebnì.
Po válce se znovu vrátil do rozhlasu, ale brzo se vìnuje u jen
spisovatelství. Byl ocenìn i titulem
Zaslouilý umìlec. A do své smrti il v Brnì.
Tento suchý výèet dat nepodává
dostateèné svìdectví o zajímavém
ivotì J.V. Plevy. Své osudy popsal
autor v knihách Dávno tomu,
Náruè maminèina a Pøátelé .
Nejznámìjí vak zùstávají
Malý Bobe a Robinson Crusoe, stále oblíbeny mezi ètenáøi
jsou pohádkové pøíbìhy o Budulínkovi, Perníkové chaloupce, O macece, sluníèku a sluneènici.
Kniha Malý Bobe vyla
v mnoha vydáních s mnoha zajímavými ilustracemi (Rudolf Puchýø),
pøeloena byla do rutiny, nìmèiny, maïartiny, èíntiny aj.
-mìkní program zase bude vìnován
nejen dìtem. Nìkolik divadelních
souborù a vystoupení lidového
folklórního sdruení Vrané konì
ovem neosloví jen nejmladí návtìvníky. Jedním z naích cílù
je, aby se bavili opravdu vichni,
ale abychom nebyli podlézaví.
Snad se nám to daøí a vidí to tak i
návtìvníci, øíká poøadatel festivalu Daniel imek, vedoucí postava obèanského sdruení Lysina Lenina, které za celou akcí stojí. Permanentka na celý festival stojí 250
korun a pøespání ve vlastním spacáku není v Køídlech ádný problém. Novinkou v oblasti servisu
pro návtìvníky bude letos vylepená èajovna a také jídelna - velký stan, kam si návtìvníci budou
moci odejít nejen najíst, ale také
oddechnout od vøavy v hlavním
sále. Dalí informace a program na
http://kridla.kvalitnì.cz
(vil)

Loòskou jednièkou festivalu Køídla byla skupina Traband.

Kino
16. pátek ve 20 hodin
Proti zdi
Filmový klub
Nìmecko 2004, psychologický, èeské titulky, 121 min, premiéra, od 15
let, 60 Kè - Nejlepí evropský film
roku 2004. Pøíbìh ètyøicetiletého tureckého Nìmce, závislého na drogách a alkoholu, a pùvabné mladé
muslimky. Lektorský úvod, promítání krátkých filmù a divácká soutì.
17. sobota ve 20 hodin
Blízko nebe
96 min
ÈR 2005, tragikomedie, èeské titulky, premiéra, pøístupný, 60 Kè
Pøíbìh mladého Afrièana ijícího
s rodinou v hotelu Blízko nebe
a jeho lásce k bílé dívce, propletený
ivotními pøíbìhy dalích obyvatel
hotelu.
20. út v 18 h., 21. st ve 20 h.
Batman zaèíná
141 min
USA/VB 2005, akèní  fantastický,
èeské titulky, premiéra, od 12 let, 60
Kè - Milionáøský synek je svìdkem,
jak jsou jeho rodièe zastøeleni. Toto
trauma ho provází na cestách svìtem.
V Asii se setká s mistrem bojových
umìní a jeho zbrojíøem, kteøí z nìj
vychovají neúprosného bojovníka 
Batmana.
23. pá ve 20 h., 24. so ve 20 h.
Pøíerná tchýnì
102 min
USA/SRN 2005, romantická komedie, èeské titulky, premiéra, od 12 let,
65 Kè - Jane Fondová a Jennifer Lopezová soupeøí jako tchýnì a snoubenka o jednoho mue. Matka nemíní pøijít o syna a vyhlásí nastávající snae boj.
24. so v 17 hodin
Mach a ebestová
Biográfek
65 min, animované pásmo, dìti 15
Kè a dospìlí 30 Kè
27. út ve 20 hodin
Království nebeské
145 min
USA/panìlsko/VB 2005, historický velkofilm, èeské titulky, od 12 let,
60 Kè - Království jeruzalémské,
ustavené po dobytí Jeruzaléma køiáky v roce 1099, se ocitá v ohroení,
nebo vedle vnitøních sporù o moc
hrozí i invaze muslimù.
28. st v 18,30 hodin
Smím prosit?
Filmový klub
seniorù, USA/Kanada 2004, romantická komedie, èeské titulky, 106 min,
od 12 let, 30 Kè - Úspìný právník
hledá východisko ze ivotní krize
a zapíe se do taneèních kurzù. Co
se asi stane, kdy potká pùvabnou
uèitelku tance?
30. pá ve 20 h., 1. so ve 20 h.
Sin City  mìsto høíchu 125 min
USA 2005, akèní thriller, èeské titulky, premiéra, od 15 let, 60 Kè - Basin City je zamoøeno kriminálníky,
zkorumpovanými policisty a nemilosrdnými sexy enami. Nìkdo touí po pomstì, nìkdo po spasení, jiný
po obojím.

Klubíèko po prázdninách otvírá svá vrátka

Neznamená to vak, e doba
prázdnin byla pro Klubíèko dobou
spánku. V jejich prùbìhu probìhly tøi bìhy tábora Léto v sedle v
Ivanèicích, pøímìstský Keramický
tábor, akce Hurá do koly na
Vratislavovì námìstí a Bìh Terryho Foxe.
Svá vrátka otevøe Klubíèko pro
pravidelné krouky 3. øíjna. Nabídku tìchto aktivit spoleènì
s pøihlákou mìla v minulých

dnech obdret kadá novomìstská
domácnost, jejich výèet vyel i ve
zpravodaji Novomìstsko. Stále je
moné se pøihlásit  odevzdat vyplnìnou pøihláku, a to buï
v Informaèním centru na Vratislavovì námìstí, nebo pøímo v DDM
Klubíèko.
Nabídka zájmových útvarù obsahuje ji tradièní krouky, ale i
novinky. Mezi nì patøí zejména
krouek Dramatické hry, výroba

loutek, loutkové divadélko a Pohybové a netradièní hry. Rozíøena je i nabídka pro dospìlé, zde
jde pøedevím o kurz práce na PC
pro pokroèilé a výuka tradièního
karate.
Stejnì tak od øíjna se rozbìhne
kolotoè pravidelných víkendových
akcí, které Klubíèko poøádá. Napøíklad 8. øíjna se mohou kluci
i holky tìit na Drakiádu.
ddm

Vìnujte svùj hlas zasláním dárcovské SMS nejstarímu
a nejkrásnìjímu tisu èervenému, který roste u hradu Perntejn!
Do celostátní ankety Strom
roku 2005, kterou poøádá Nadace
Partnerství v Brnì, Panská 7, navrhla
Dagmar
Fetterová
z Národního památkového ústavu
v Brnì tis èervený (údajného stáøí kolem 1000 let), který roste na
severním svahu hradu Perntejna
pod cestou zv. Kamenice. Z 99

Horácké muzeum
Kadý nìco sbírá...
zápalkové nálepky
záøí - øíjen

Klub Støedozemì
Amatérský pétanque klub
kadé úterý od 17 hod. na høiti
u evang. kostela, do konce záøí, za
pøíznivého poèasí

DPS
út 20. 9. , 9 hod. Aktivita - pøedpoklad sobìstaènosti v seniors.
vìku - Stará øemesla
Akce zamìøená na stará øemesla a
jiné výtvarné techniky pøedevím
pro seniory

Kniha Trojan

w velký výbìr kalendáøù na rok

2006

w od 15. 9. akce: pøi nákupu nad

500 Kè kniha zdarma

Klub seniorù
pá 16. 9. divadelní pøedstavení
Romeo a Julie na nádvoøí pardubického zámku, odjezd od KD v 16
hod. cena 200 Kè (ostatní 250 Kè)
po 19. 9., 16 hod., DPS - Vysoèina, kraj ípkù a jeøabin  èetba
poezie Boh. Málkové
po 26. 9., 16 hod., DPS  Video
a beseda s ing. Bartíkem na téma
Národní parky západu USA

podaných návrhù z celé republiky
bylo jedenáctièlennou odbornou
porotou vybráno 12 nejsympatiètìjích stromù  finalistù, mezi kterými figuruje i Perntejnský tis.
K získání prvenství potøebuje
získat co nejvíce hlasù, nejlépe
v podobì dárcovské SMS ve tvaru DMS STROM9 na èíslo
87777. Souèasnì se zasláním této
SMS (30 Kè+DPH) pøispìje dárce èástkou 27 Kè na výsadbu a péèi
o stromy. Hlasování je moné do
12. øíjna. Slavnostní vyhláení výsledkù probìhne v pøedveèer Dne
stromù 19. øíjna v Besedním domì
v Brnì. Ocenìný strom získá odborné oetøení. Informace o anketì a aktuální stav hlasování je uveøejòován na www.stromzivota.cz.
Povìst o Perntejnském tisu
praví:
Podle povìsti byl hrad Perntejn
vystavìn za køiáckých válek na
strmé skále. Kdy se robotníci dali
do lámání kamenných kvádrù, kráèel údolím Svratky vojín. Opíral
se o tisovou hùl a vracel se do rodné vísky. Stoupal do vrchu, a se
octl uprostøed chumlu robotníkù.
Po pøivítání se dal s lidmi do øeèi

a dozvìdìl se, e staví pøíbytek pro
svého pána. Køiák vyslovil pochybnost o zdaru jejich práce.
Dìlníci ho odbývali posmìkem.
To poutníka popudilo. Zarazil hùl
do skály a zvolal: Ujme-li se tato
hùl, uvìøím, e se vám dílo podaøí. Zasmál se a odeel. A hle, vem
na podiv zapustila tisová hùl
v skalnatou pùdu koøeny. Z hole
vyrostl strom a na skále hrad.
Hradní kolem stromu zøídili ohradu, aby jej chránili pøed zkázou 
nebo se praví, e s jeho osudem
je pevnì spjat i osud hradu. Zahyne-li tis, bude konec s Perntejnem.
Pokud uvìøíte navrhovatelce, nebo
se pøesvìdèíte na vlastní oèi, e
Perntejnský tis nebyl do finále vybrán náhodou, a vìnujete mu svùj
hlas pomocí dárcovské SMS, zaslouíte se o jeho odborné oetøení
v pøípadì jeho vítìzství v této anketì a souèasnì podpoøíte veøejnou
sbírku na podporu projektù výsadeb
stromù nevládními organizacemi,
kolami a malými obcemi.
Perntejnský tis Vám vem pøedem dìkuje za jeho podporu!
více na www.stromzivota.cz

Místní sdruení ODS v Novém Mìstì na Moravì otevírá
svou náruè vem pravicovì smýlejícím obèanùm naeho
mìsta a integrovaných obcí, kteøí se chtìjí politicky
angaovat pro vstup do strany. Pøedevím pro ty, kteøí svoji
politickou kariéru chtìjí zapoèít na komunální úrovni
a vìdí, co s naím mìstem udìlat. Jsme otevøeni i pro ty,
kteøí na pøítí kandidátku ODS do komunálních voleb
v listopadu 2006 chtìjí vstoupit jako nestraníci. Podmínkou
je, jak jsem ji napsal výe, pravicový svìtonázor s jistou
mírou sociálního cítìní.
Pøekákou pro vstup do naí strany je bývalá pøíslunost
k Lidovým milicím, spolupráce s STB (nedej boe s KGB).
Volejte na tel. èísla: 566 615 257, 602 460 796.
Pøijïte aktivnì pøispìt k rozvoji naeho mìsta a pomoci
jej zvelebovat k jeho jetì vìtí kráse pro jeho obèany
i návtìvníky.
Josef Sokolíèek, pøedseda místního sdruení ODS
v Novém Mìstì na Moravì
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INZERCE
l Prodám LADA VAZ 2101 r.v. 81,
88 tis. km, první majitel, garáovaný, stav dobrý, TK do 10/2006 vèetnì náhradních dílù (dveøe, kola, ).
Cena dohodou. Tel. 566 616 287
(veèer), 605 00 33 20.
l Prodám zahradu 340m2 v kolonii Svárov v NM, zbudované základy pro stavbu zahr. chatky, v místì
vlastní studna, elektøina a èást staveb. materiálu. Plánek a staveb. povol. vyøízeno, tel. 566 627 372 naveèer

Práce doma
tel. 605 728 695
u

DÁRKOVÉ
ZBOÍ

HALINA – 1. patro
v knihy rad, návodù a postupù:

- Batika a ibori
- Origami  zvíøátka pro dìti
- Ubrousková technika 
trojrozmìrné sny
- Nápady pro dekoraci pomocí ubrouskové techniky
Firma

Chovatelské potøeby
Vlastimil Svoboda
Palackého námìstí 33
(u Pasáèka)
Nové Mìsto na Moravì,
tel.: 566 618 126
BINGO
granule pro dospìlé psy
7 + 2,3 kg 150 Kè
MIKE
(hrudkující stelivo pro koèky)
5 kg 40 Kè

Orientace ve mìstì a jeho okolí je stále tìí
Jeden mùj známý podnikatel mi nedávno popisoval, jak hledal zákazníka bydlícího v Marovicích v jistém
domì s jistým èíslem popisným.
Rozházená èísla domù a absence
ulic mu velmi ztìovaly orientaci.
Pokud by se nezeptal místních obèanù, moná by hledanou osobu ani
nenael.
Protoe Marovice jsou ji nìjaký
èas s mìstem propojeny nìkolika ulicemi, bìný obèan u stejnì nepozná,
kudy hranice mezi tìmito sídly vlastnì prochází. Proto nadeel èas, po
vzoru jiných mìst, takovouto integrovanou obec pøièlenit k mìstu, aby se
stala jeho jednolitou souèástí. Napøíklad zaèátek mìsta Brna je také oznaèen tabulí Brno a nikoli Øeèkovice.
Stejná situace je zcela bìná i v jiných,
podstatnì meních mìstech, která
splynula s okolními místními èástmi,
anebo jsou od nich jen nepatrnì vzdálena. Zajímavostí v této souvislosti je
mìsto Havíøov, které vzniklo v podstatì slouèením nìkolika vesnic a následnou dostavbou ulic mezi nimi.
V pøípadì Nového Mìsta na Moravì by bylo ádoucí, aby dnes ji
fyzicky spojená místní èást (Marovice) a dvì místní èásti nacházející
se v jeho tìsné blízkosti (Pohledec a
Petrovice), také splynuly s mìstem
do jednoho celku. Pøedpoklady k
tomu jsou více ne zøejmé. Krajní
ulice v Pohledci je od areálu novomìstského Sportenu vzdálena (mìøeno dle integrovaných leteckých
map) vzdunou èarou cca 250 metrù
a vzdálenost poslední jiní stavby v
N. Mìstì - èistírny odpadních vod je od krajní zástavby Petrovic cca 200
metrù. Protoe mapy se aktualizují s
jistým zpodìním, je moné, e tyto

vzdálenosti mohou být i mení.
Z uvedeného vyplývá, e cedule
s názvem mìsta oznaèující jeho zaèátek by mìly být pøed vjezdem do
tìchto tøí místních èástí. Tedy v Marovicích ve smìru od Rokytna, v
Pohledci ve smìru od Jimramova a
v Petrovicích ve smìru od Hlinného
a Slavkovic. Ostatní, vzdálenìjí
místní èásti by mìly mít tabule s názvem mìsta a za pomlèkou by mìl
být název místní èásti.
Samozøejmì, e pouze toto opatøení nestaèí. Je tøeba v uvedených tøech
místních èástech pojmenovat ulice.
Aby bylo øeení dokonalé, bylo by ku
prospìchu vìci vude, tedy i ve mìstì zavést orientaèní èísla domù, èíslující budovy zkraje ulice od jednièky.
Tedy zpùsobem bìným ve mìstech
Èeské republiky. Jsou-li v centrální
èásti mìsta a v okrajových èástech uli-

ce a na domech jsou vedle èísel popisných i èísla orientaèní, pak není pro
nikoho cizího tìké kteroukoli nemovitost bez problémù (a hlavnì bez cizí
pomoci) snadno najít.
Závìrem jetì k ulicím. Hlavní ulice procházející místními èástmi bývají èasto pojmenovány názvem místní èásti, která splynula s mìstem. V
konkrétním pøípadì by se jednalo o
ulice Marovickou, Pohledeckou a
Petrovickou. Aby se v místních èástech nemusela mìnit èísla popisná
jednotlivých budov, staèilo by dle tradièních zvyklostí oznaèit vlastní mìsto jako Nové Mìsto na Moravì 1,
oblast Marovic N. Mìsto 2, oblast
Pohledce N. Mìsto 3 a oblast Petrovic jako N. Mìsto 4. Zapomenout by
se nemìlo ani na to, aby nové mapy
pokrývaly vechny tyto mìstské èásti.
Bc. Jan Kunír

Významná støedovìká památka
Díváme-li se do starých soupisù
mìstských domù a historických plánù mìsta podle nich zrekonstruovaných, mùeme být jakoby spokojeni. Námìstí i obì hlavní ulice  tedy
Nové domy èili Masarykova i ïárovina  jsou na místì a vìtinu
domù, kromì východní èásti Masarykovy ulice, najdeme tam, kde byly.
Mení spokojenost asi projeví cizí
obèan, který sem zavítá a troufal by
si hledat adresu podle domovních èísel. Kromì námìstí a ïároviny jsou
èísla divoce zpøeházená, vedle desítkových èísel jsou stovková, ba i tisícová. O nìjakém poøadí nemùe být
ani øeèi. To je také dùvod, proè ve
vech vìtích mìstech u pøed roky
upustili od setrvávání pøi støedovìkém evidenèním èíslování a zavedli

navíc ulièní orientaèní èísla. Vdy
k èemu je návtìvníkovi vìdìt, e
podle adresy hledá tisící tøistatøiatøicátý dùm mìsta, tedy dùm èp. 1333,
kdy ho prostì na pøísluné ulici
nemá podle èeho najít? Dokonce u
i takové velkomìsto jako ïár zavedlo orientaèní domovní èísla. Nebylo by na èase i u nás upustit od této
støedovìké kuriozitky, pøipomínající
vesnický pùvod mìsta, a pøejít k mezinárodnì uívanému orientaènímu
èíslování domù? Aby nebylo tøeba
popisovat adresu nìkterým ze zpùsobù: pìt domù nad Plusem, nebo rovnou vedle konzumu paní Buchtové, jene pár desítek krokù za ním,
nebo - sedm domù od okraje Marovic smìrem k mìstu, èi snad - 637
dvojkrokù na sever od nádraí? kd

Topenáøské centrum

REX
(konzerva pro psy) hovìzí
1280 g 35 Kè

Obchod
se sportovním zboím
VZORKOVÁ PRODEJNA NA UL. SOKOVA 1550

LYE SLONEK
Sokova 231
Nové Mìsto na Moravì

se zaèínajícím kolním rokem
zahajujeme VÝPRODEJ
vybraných modelù bot
NEW BALANCE
za 990 Kè (pùv. a 2790 Kè)
a SALOMON
za 1290 Kè (pùv. 2700 Kè)
otevøeno
po-pá 8 - 17, so 8 - 11
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(areál pily, v sousedství ZZN)

Z NABÍDKY:

l
l
l
l
l
l
l

kachlová kamna, krbová kamna, sporáky, krby, krbové vloky (katalogový výbìr z 900 typù)
výrobci: Vysoèanka, Romotop, ABX, Steko, Haas+Sohn, JÆTUL, EdilKamin, Pressbet a dalí
kotle na uhlí, døevo a biomasu: Atmos, Verner, Dakon, Viadrus, Opop, Slokov, Viessmann
obnovitelné zdroje energie: solární kolektory Heliostar, tepelná èerpadla IVT, absorbéry Soladur
plynové kotle: Protherm, Thermona, Dakon, Viessmann, Buderus a dalí
bojlery a solární zásobníky TUV: Draice, Tatramat, ACV, Rolf, Budíèek
instalatérský materiál voda-topení
zaøizovací pøedmìty: zdravotechnika, vany, sprchové kouty, baterie
sluby: návrhy, dodávka a montá vekerých domovních instalací
Sokova 1550, tel-fax: 566 616 659, 777 616 659
e-mail: solar@solartop.cz, www.solartop.cz

Novomìstské koupalitì do tøetice
V minulých dvou vydáních Novomìstska byly zveøejnìny informace o problémech týkajících se novomìstského koupalitì i vize
starosty Sokolíèka o tom, co by mìlo koupalitì nabízet návtìvníkùm v pøítích sezonách. Souèasným nájemcem a provozovatelem
koupalitì je firma MVH s.r.o. Reprezentují ji manelé Blakovi
z Bystøice n.P. Vilém Blaek poádal o monost také se na stránkách Novomìstska vyjádøit.
Vzpomíná na dobu pøed sedmi jednoho místa, podmáèí provozlety, kdy Nové Mìsto obtínì ní budovu a podemílá cesty. Nehledalo zájemce, který by se o jen v areálu, i veøejnou cestu nad
provoz koupalitì staral. Tehdy koupalitìm.
První vìtí problémy a neshopracoval Vilem Blaek s manelkou dva roky na koupaliti pro dy s radnicí se datují od listopafirmu Novohradský z Bystøice. du 2002, kdy spadla ohrádka pro
Ve vzpomínkách na tu dobu pøi- neplavce, stará snad jak koupapomíná mimo jiné zanedbaný litì samo (viz foto). Pod vodou
areál s velmi patným oploce- a nedaleko bøehu celkem nebezním, hnijící lodìnici a osm tat- peèný kus rezavého eleza. Pøesrovek plnì naloených pytli s toe byl rybník vyputìný a briodpadky. Pøedchozí provozova- gádníci pana Blaka byli na místel si s jejich likvidací starosti tì, nedolo údajnì vinou radnice
ke shodì o odstranìní nebezpenedìlal.
Po dvou letech si Blakovi  èí.
Podnikatel pøipomíná i jaro lejako firma MVH s.r.o. - pronajali koupalitì sami. Od odchá- toního roku, kdy mìsto zøejmì
zející firmy odkoupili na výslov- zmìnilo pøedchozí postup - vynou ádost N. Mìsta za 170 tis. rovnávání finanèních náleitosKè pøenechávané vybavení a tí ke konci roku  a poadovalo
pustili se do postupných oprav a úhradu nájemného v pøedstihu.
zvelebování areálu. V prvních Vlastnì ani nepoadovalo, bez
letech si na spolupráci nikdo ne- upozornìní a varování si Blakostìoval, ani radnice, ani nájem- vi na internetu pøeèetli, e jsou
ce. Blakovi nìjak pøestáli i ha- vedeni mezi mìstskými dluníky.
Blakovy mrzí, e právì oni
várii podivné vodní nádre na
místì mokøadu ve svahu nad jsou popotahováni kvùli chybìkoupalitìm v roce 2002. Prask- jícímu kolaudaènímu rozhodnulým valem se vyvalila voda a tí na provozní budovu, s pøekvaoklivì ponièila plá a cestu na- pením zjistili, e do jejich nájpøíè areálem. Ale mrzí je, e do- mu spadají i plochy leící dalednes není otázka rybníka vy- ko za opoceným areálem, necháøeena. Zatímco døíve stékala pou, proè na své dopisy adresodeová voda po celém svahu, vané novomìstské radnici nedodnes, soustøedìná odtokem do stávají odpovìdi.

Nemocnice v Novém Mìstì na Moravì
Ji v dobì svého vzniku v roce
1940 patøila nemocnice v Novém
Mìstì na Moravì k nejmodernìji
vybaveným zdravotnickým zaøízením na Moravì. Od té doby
prola nemocnice významným
rozvojem a roziøováním a dnes
je jedním z dùleitých poskytovatelù zdravotní péèe v kraji Vysoèina. Jako samostatný právní
subjekt byla nemocnice zøízena v
roce 1992, od 1. ledna 2003 pøechází do vlastnictví a zøizovatelské pùsobnosti kraje Vysoèina.
Nemocnice disponuje celkem
640 lùky na 25 lùkových oddìleních (vèetnì napøíklad dìtské
neurologie èi ortopedie). Souèástí
nemocnièního komplexu je také
léèebna Buchtùv kopec pacientù
s TBC a LDN. V roce 2004 nemocnice pøijala 21 219 pacientù,

v léèebnì Buchtùv kopec se léèilo celkem 1359 pacientù.
Ve vybavení nemocnice lze najít øadu speciálních pøístrojù, které
pøesahují standard v obdobnì velkých zdravotnických zaøízeních:
napøíklad spirální CT (poèítaèový tomograf), mamograf, gamakamera, ultrazvukové pøistroje a
dalí. Mamografické pracovitì,
díky kterému nemusí pacientky
dojídìt za vyetøeními do Jihlavy èi Brna, oslavilo letos v èervnu
10 let svého provozu. Jako jediná nemocnice v regionu vyuívá
novomìstká nemocnice poèítaèový systém navigace Orthopilot
slouící k dokonalejímu provedení TEP (totální endoprotezy)
kyèlí, kolen a plastik pøedních
zkøíených vazù kolenních kloubù.

Návtìvníci èasto poukazují na
mnoství cedulí rozmístìných po
celém areálu. Zákaz, zákaz a zase
zákaz. Je to opravdu nutné? Vilém Blaek vysvìtluje, e èást
varovných tabulek pøedepisuje
pøímo zákon  napø. koupání na
vlastní nebezpeèí. A dodává, e
chce mít v areálu èisto a poøádek. A pravda je, e obojího
dosáhl. Bohuel, nìkteøí návtìvníci mají a pøíli èasto tendenci se v areálu chovat jako
pøed lety, kdy benevolentní provozovatelé nedbali na poøádek
ani øád  na kole se prostì mezi
dekami a lehátky nejezdí, odpadky se neodhazují do trávy. Reakce nepøipustit svoje chyby je lidská a napomínaní návtìvníci se
ptávají - kde je to napsáno?.
Proto je toho napsáno opravdu
hodnì. koda.
Kadý, kdo podniká, si musí
dávat pozor na mnoho vìcí, aby

byl úspìný. Aby netratil, nýbr
prosperoval. A Blakovi podnikají na mìstském majetku a v
poslední dobì se obì strany dostaly do konfliktu. Blakovi si
jsou vìdomi, e podnikají v mimoøádnì krásném pøírodním prostøedí. Rádi by investovali, aby
pøivedli k novomìstskému koupaliti dalí hosty. S investicemi do cizího vak musí souhlasit skuteèný majitel. A majitel,
mìsto, v souèasné dobì zájem
nemá.
Pro mìsto je výhodnìjí splácení nájmu ne technické zhodnocení areálu i nad rámec pronájmu. V poslední dobì se mìsto brání i odpisu investic do výe
pronájmu. Jinými slovy to znamená - radìji koupalitì stále ve
stavu jakéhosi zrodu, ne vybavený a vyhláený areál, kam by
se milovníci vody mohli sjídìt z
irokého okolí, konstatuje Vilem
Blaek smutnì nakonec.
E. Jaková

Systém IZIP ve zkratce
Systém elektronických zdravotních kníek, který v Èeské republice zavádí spoleènost IZIP ve spolupráci s VZP ÈR a pro pojitìnce VZP ÈR, umoòuje vytvoøit
souhrn objektivních zdravotních
informací pacienta na jednom místì a usnadòuje tak komunikaci pacienta s lékaøem a lékaøi navzájem.V blízké dobì by mìli monost získat elektronickou zdravotní kníku dostat také pojitìnci
ostatních pojioven.
Zapisování informací do elektronických zdravotních kníek a jejich ètení jsou provádìny prostøednictvím internetu. Kníku si zøizuje dobrovolnì pacient, který jediný zná pøístupové heslo ke svým
datùm a který jediný rozhoduje o
tom, komu dalímu pøístup umoní. Pacient má díky IZIP trvalý a

okamitý pøehled o vech vykonaných léèebných úkonech. Souèástí informací ve zdravotní kníce
jsou tzv. emergentní údaje (napø.
alergie, cukrovka, epilepsie apod.),
které mohou zejména v akutních
situacích pomoci pacientovi zachránit ivot. Proto je od listopadu loòského roku systém IZIP vyuíván Zdravotnickou záchrannou
slubou Královehradeckého kraje.
Pomocí systému IZIP lze dosáhnout významných úspor ve zdravotnictví, napøíklad tím, e se odstraní duplicitnì, a tudí zbyteènì
provádìná vyetøení, èi se omezí
naduívání lékù.
V souèasnosti má zdravotní
kníku zøízenu více ne 600 tisíc
lidí a do systému IZIP je zapojeno
pøes 6 tisíc zdravotnických zaøízení.
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Policie informuje
Policie ÈR
Od 29. 8. etøíme pøípad vloupání
do sklepní kóje v jednom z panelových domù v naem mìstì. Dopustil se ho 20letý mladík z okresu Sokolov, který nyní pobývá v N. Mìstì. Odcizené vìci za èástku vìtí jak
5 tis. Kè prodal prostøednictvím zastavárny a získané peníze uil pro
vlastní potøebu. Podezøelému mladíkovi bylo v tzv zkráceném pøípravném øízení sdìleno podezøení z tr.
èinù krádee a poruování domovní svobody a ji dne 5. 9. byl spisový materiál pøedán s návrhem na
potrestání Okresnímu státnímu zástupci. Relativnì v krátké dobì se
tak bude ze svého jednání zodpovídat pøed soudem.
O pøímé souvislosti zvyujících

Ve struèném výètu policejních pøípadù posledního období jsou uvedeny i dvì krádee mobilních telefonù. Celkem banální
záleitost v dnení dobì, dalo by
se øíct. Jene jeden z pokozených
a zde zøejmì uvádìných je slepý
dvaadvacetiletý mladík, kterému
mobil nìkdo z vrstevníkù odcizil
bìhem stìhování. Mobil byl jeho
hlavím a nejdùleitìjím spojením
s okolním svìtem. Nevìøím, e by
se ve zlodìji hnulo svìdomí a odcizené vrátil, ale snad si nìkdo na
pøelomu srpna a záøí poviml neobvyklého majetku u svých dìtí
èi známých a alespoò se pokusí
o nìjakou nápravu.
EJ
Mladí hasièi zaèali
o týden døíve

Poslední prázdninový týden se
mladí hasièi z Nového Mìsta na
Moravì zúèastnili 19. roèníku turistického pochodu Krajem Jana
iky a Karla Havlíèka Borovského v Pøibyslavi. Pochodová trasa
vedla po turistických znaèkách
okolím Pøibyslavi a mìøila 15 kilometrù. Úèastníky èekaly zajímavé hry s hasièskou a brannou tématikou. Mimo jiné se seznámili
s historií ikovy mohyly a hornického kostelíku svaté Kateøiny
ze 16. století a dozvìdìli se o zaloení mìsta Pøibyslavi. Odmìnou
pro úèastníky pochodu byla návtìva hasièského muzea v Pøibyslavi a diplom za úèast na této akci.
Touto cestou bychom chtìli podìkovat vedoucím mládee, veliteli
jednotky a nìkterým rodièùm, kteøí se spolu s hasièským dorostem
zúèastnili pochodu.
za SDH N. Mìsto tejdíø
Jaroslav a Marek Kováø
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se cen pohonných hmot s poètem
krádeí benzínu a nafty se v poslední dobì pøesvìdèujeme skoro
dennì. A to nejen z odstavených
zemních strojù a zemìdìlské techniky, ale i z vozidel na parkovitích v N. Mìstì. O krádeích nafty jsme se zmiòovali v jednom z
posledních èísel. Jeden pøípad byl
objasnìn a hned dolo k dalím
krádeím nafty mimo N. Mìsto,
tentokrát z kombajnù v obci Dlouhé. Poslední pøípad, kráde benzínu z vozidla zaparkovaného na
ul. Petrovická, etøíme od 1. 9.
Od 1. 9. rovnì etøíme propíchání pneumatik osobních aut na
parkovitích v N. Mìstì, na ul.
Tyrova a Dukelská. Pokození se
dopustil dosud nezjitìný pachatel v noèní dobì. Vìc je zatím evidována jako pøestupek proti majetku, nebo dosud nebyla vyèíslena celková koda.
Mimo tyto pøípady etøíme pøípad vloupání do prodejny v obci
Dlouhé, kráde motorové trávní
sekaèky v Petrovicích a pøestupkové pøípady  od dvou krádeí
mobilních telefonù po pøípad pokození autobusu, a také pøestupky proti obèanskému souití, v N.
Mìstì i v okolních obcích.
kpt. Bouèek

Mìstská policie
Jako utrení ze øetìzù. Jak jinak nazvat øádìní tøí mladíkù, kteøí 27. 8.
v dobì kolem 00:20 hod. nejprve házeli hruky do oken I. Z, pak do vývìsních skøínìk na ul. kolní, pøed
obchodním domem J. Meinl kopali
do ochranné støíky nad nákupními
vozíky a nakonec ve ukonèili kouskem, kdy nakopli a následnì vysypali obsah odpadkového koe. To
vak ji byli dostieni hlídkou MP,
která jejich øádìní uèinila pøítr. A
tak museli viníci ve uvést do pùvodního stavu a navíc èekala tyto novodobé hrdiny poøádná pokuta.
Tého dne, tentokrát v 03:15 hod.,
pøistihla hlídka na ul. kolní mladíka z Rosic u Brna, jak úmyslnì pratil s láhví piva o zem. Jak to bývá,
ani tentokrát nebylo tìlo mladého
mue ovládáno zdravým rozumem,
nýbr alkoholem. Ani jeho neminula pokuta a navíc musel po sobì nebezpeèné støepy odklidit.
Nìkteøí delikventi uívají dosti èasto rùzných pøezdívek. Pro dva mue,
kteøí byli pøistieni hlídkou MP dne
5. 9. kolem pùlnoci na parkoviti pod
nemocnicí pøi odnáení dvou odcizených idlí a stolu z chirurgické ambulance, by se hodila pøezdívka Pùlnoèní stìhováci. A ponìvad se zlodìji ke krádei pøiznali, mìl pøípad
dohru na Policii ÈR.
Kruné chvíle si 31. 8. v dobì kolem 19:45 hod. proila skupinka dìtí
u chaty Sylvie. Náhle se zde toti obje-

vil pes  labrador a zaèal na dítka
nebezpeènì doráet. Dìti na nic neèekaly a hbitì vylezly na nejblií
strom. Ve vyøeila a pøivolaná hlídka MP. Psa odchytila, zjistila majitelku a uloila jí blokovou pokutu.
Dìti tak z celého incidentu natìstí
vyvázly bez viditelné újmy.
V souvislosti s tímto pøípadem, jako i proto, e se objevují dotazy jak
postupovat v pøípadì ohroení toulajícím se psem, zveøejòujeme alespoò
základní informace. Toulající se pes
je povaován za vìc nalezenou event.
oputìnou. Jeho odchyt provádí na
území naeho mìsta (vèetnì místních
èástí) vykolení stráníci zdejí MP.
Po odchytu zvíøete je nejprve zkoumáno, kdo je jeho majitelem. Obèané
bývají o odchytu zpravidla informování místním rozhlasem èi v tisku (Novomìstsko). V pøípadì, e se majitele
nepodaøí zjistit, je zvíøe pøevezeno do
útulku ve ïáøe nad Sázavou, s ním
nae mìsto na základì smluvního vztahu spolupracuje. Jen pro dokreslení,
jeden krmný den stojí nae mìsto 40
Kè (max. po dobu jednoho roku).
V pøípadì, e je majitel pozdìji zjitìn, je zvíøe po zaplacení výloh vráceno. Naprostá vìtina zvíøat je vak díky
místním znalostem stráníkù vrácena
zpìt chovatelùm a do útulku se nedostane. Proto doporuèujeme chovatelùm, aby neváhali a pøípadné zabìhnutí psa neprodlenì nahlásili na tel.
è. 602 555 156.
Gregor Petr, velitel MP

Kulturní dùm v Pohledci a novomìsttí junáci

Ji tøináct let uplynulo od chvíle,
kdy junácké støedisko Bílý tít zaèalo pro svoji èinnost vyuívat kulturní dùm v Pohledci. Vyuití a provoz kulturních domù v místních èástech je problém, který není do dnení doby uspokojivì vyøeen. Dodnes
zabìhaný systém provozování kultury v kulturním domì je nároèný
na finanèní prostøedky, protoe dovoz kulturních poøadù stojí obvykle
víc, ne se vybere na vstupném. Stejnì tak je koda, aby se dùm vìnovaný kdysi kultuøe stal mrtvou, chátrající stavbou. Proto je snahou samosprávy mìsta najít provozovatele mezi místními obèanskými sdrueními.
Z poèátku provozovalo v Pohledci kulturní dùm sdruení místních
obèanù, ale ji v roce 1992 zaèali pro
svoji èinnost vyuívat kulturní dùm
i junáci. V prùbìhu dalích let se junáci zaèali aktivnì podílet na úklidu a údrbì. A tak kdy zaèal místnímu sdruení v nároèné péèi o objekt docházet dech, nabídla samospráva mìsta v roce 1998 junákùm
monost pronájmu domu. Skauti
tuto nabídku pøivítali a chopili se pøíleitosti. Díky zájmu o svoji èinnost

a díky síle své organizace provozují
dùm ji sedm let.
Díky dobré spolupráci s Novomìstskou správou budov, která je
správcem objektu, zùstal pohledecký kulturní dùm ku prospìchu obèanù Pohledce domem ivým a doèkal se i díky pochopení samosprávy mìsta plynového vytápìní.
V domì funguje knihovna. Drobnìj-

í opravy a údrbu spolu s provozem
budovy si junáci dokáí zajistit sami,
vìtí opravy zajiuje po vzájemné
dohodì Novomìstská správa budov.
Uplynulých sedm let dokázalo, e
tehdejí rozhodnutí bylo dobré, protoe pohledecký kulturní dùm slouí dál nejen skautùm, ale i pohledeckým obèanùm, i kdy trochu jinak
ne døíve.
jè

Poèasí v srpnu
Prvních ètrnáct dnù provázelo
nestálé, pøevánì detivé a chladné poèasí. 10. a 11. 8. klesla ranní
teplota a na 6o C a a do 20. 8.
bylo pøevánì chladno a detivo,
vyplnila se pranostika Sv. Vavøinec  první podzimec. Teprve v

posledním týdnu se mohly na Vysoèinì dokonèit nì a poslední tøi
dny byly opìt letní, odpolední teploty se vyplhaly opìt a ke 30o C.
Poslední srpnový týden potìil
houbaøe.
FV

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

Skautský den, v poøadí osmý
Témìø kadý rok pøipravují novomìsttí skauti v první polovinì
záøí Skautský den  akci, na které nabízejí pobavení a pouèení a ve
filmových dokumentech a na fotovýstavkách seznamují veøejnost se
vím, co v minulém roce spoleènì
proili, od vlèat a svìtluek a po
rowery.
I letos si mohli zájemci vyzkouet svoji ikovnost na velijakých
opièích dráhách, svùj dùvtip a
pøedstavivost nad origami, k chuti
bìhem odpoledne pøily pøímo na
místì smaené podoláky... Kdo
se nebál, mohl i slaòovat. Jak dokazuje snímek Martina Drápalíka,
starosta Sokolíèek se nebál. EJ

BATT KLUB se pøedstavuje a zve nové èleny

Schmier klub oznamuje, e dne
19. 8. 2005 zmìnil název svého
klubu na Batt klub Nové Mìsto
na Moravì.
B = bìhy silnièní, pøespolní,
bìhy do vrchù, t.j. bìhy mimo atletickou dráhu
A = atletika na dráze, t.j. hody,
vrhy, skoky, sprinty, bìhy
T = triatlon, vèetnì duatlonu
T = tvoøivost Kromì vyjmenovaných aktivit uèíme dìti hrát
napø. i baseball, squash, stolní
tenis, lyujeme, jezdíme na kole,
hrajeme koíkovou, florball, jez-

díme plavat, streèujeme, obeznamujeme je se saunou, s okolím N.
Mìsta atd.
Tréninky Batt klubu budou pro
malé dìti od 2. tøídy po 5. tøídu
vdy v pondìlí a ve støedu v 15
hodin a v sobotu v 10.30 hod.
Èetnost tréninkù bude záleet na
vìku, ikovnosti a zájmu dítìte.
Milí rodièe, pokud Vae dítì není
alespoò trochu pohybovì ikovné,
nenute ho, prosím Vás... Èasem
ho to stejnì pøestane bavit.
Nejmením dìtem se budou peèlivì vìnovat Dr. Jurek, MUDr.

Triatlon nejmeních
V prùbìhu sezóny se malý triatlonista Martin Holek, èlen Batt
klubu (bývalý Schmier klub), zúèastnil závodù Èeského poháru a
pokadé obsadil medailové umístìní. V Holicích skonèil na 3.
místì za jihlavským plavcem Dáòou, v Moravských Budìjovicích, kde se souèasnì konaly pøebory kraje, dobìhl na 2. místì a
poslední závod v Polièce vyhrál
Martin s náskokem 30 sekund.

Pokadé mu byl nejvìtím soupeøem plavec Dáòa z Avisu Jihlava.
Atletika v Batt klubu: Iva Klímová, medailistka z MÈR v bìhu
do vrchu, se pøipravuje na MÈR
v silnièním bìhu na 10 km, kde
pobìí letos poprvé jako juniorka.
Kamil Krbek a Jan Ostrej splnili limit na MÈR, které se bude
konat v Jablonci nad Nisou. Kamil pobìí 1500m, jeho osobní

Holek a Mgr. Holubová.
Sraz dìtí na trénink pøípadnì
sraz nových zájemcù o èlenství
v klubu je vdy pøed tìlocviènou
2. Z (nebo na atletickém høiti).
V zimì budou tréninky probíhat
v tìlocviènách.
Není jednoduché hýbat se.
Chce to najít si na své dìti èas,
vyaduje to trpìlivost, hodnì pøemáhání, spolupráci babièek a dìdeèkù... a hlavnì práci a vynalézavost nadených trenérù. Tak a
nám to spoleènì klape pro radost naich dìtí.
Batt klub

rekord je 4: 23,7. Jan Ostrej pobìí 800m, jeho osobák je 2:08,3.
Honza má zabìhnutý nejlepí èas
v republice z roèníku 1991. Jen
o 2 vteøiny nesplnil limit na MÈR
Jan Buchta, který má osobní rekord na 3km 10:26,0.
áci Batt klubu se zúèastnili silnièního závodu ve Víru, kde obsadili pokadé stupnì vítìzù. Velice úspìnì tak reprezentovali
Nové Mìsto na Mor. Dalí závody je èekají v Chotìboøi, Kozlovì, Lukavicích a 25. 9. budou závodit u nás doma na Novomìstském kilometru, který poøádá Z
L. Èecha.
Batt klub

INZERCE
l Prodám futýrková okna od WC,
spíe, koupelny, dvoudílné okno
150 x 140 cm a dvoje balkonové
dveøe, levnì, tel. 566 616 003
l Prodám motocykl ÈZ 175/477,
r.v.72, s TP, 3000km po GO, nové
pneu, spolehlivá, svíèka NGK, pøidám krabici ND, cena k jednání
7500 Kè, Tel: 736624604
l Nabízím podnájem 1 místnosti v
RD v NM, tel. 737 864 499
l Mu 51 let se rád seznámí se
enou, vìk nerozhoduje, 1 dítì vítáno, tel. 737 864 499
l Prodám - irokopásmová rotaèní anténa na TV, silný zesilovaè,
10m koax., upevnìní, DO, èt1, 2,
prima, nova, stv, orf, markíza, prodám za 850 korun. Tel. 723/961 995
l Daruji koátka, k odbìru koncem
záøí, tel. 566 618 971
l Prodám obrazy Josefa Jambora:
1. Vachkova chalupa na Podlesí s
výhledem na Blatiny, olej 50 x 40,
2. Pohled ze Samotína, olej 25x35,
tel. 566 615 385
l Prodám Autosedaèka, 9-36kg,
nastavení výky ramenních pásù,
centrální utahování pásù, 5bodový
bezpeènostní pás, tm. modrá, nová,
cena 1.690 Kè (nová 2.900Kè).
Kontakt 606/230001
l Hledám pronájem bytu 1+1 nebo
garsonky v NM, tel. 604 205 665
l Koupím byt 1+1 nebo garsonku
v NM, tel. 604 205 665

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

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

Stomatologická pohotovostní sluba

Oetøení je poskytováno v dobì 8  12 hod.
17. 9. MUDr. Kopecký, ïas ZR, MUDr. párníková, Køianov, 18.
9. MUDr. Dvoøáková, NM, MUDr. Jelínková, V. Bíte, 24. 9. MUDr.
Koutková, poliklinika ZR, MUDr. Vránová, Bystøice n.P., 25. 9. MUDr.
pinarová, NM, MUDr. Jurková, V. Meziøíèí, 28. 9. MUDr. Pøikrylová,
poliklinika ZR, MUDr. Foltanová, Svratka
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ák na Mistrovství svìta
Jirka ák bude poslední záøijový víkend reprezentovat Èesko na
21. MS v horských bìzích na Novém Zélandì.
V pøípravì na své esté MS absolvoval desetidenní vysokohorskou pøípravu na trbském Plese
ve Vysokých Tatrách. Na Nový
Zéland odletìl 14. záøí, 18. záøí

absolvuje pøípravný závod v horském bìhu na 12 km. Svìtový ampionát na 14 km s pøevýením 1000
metrù je na programu 25. záøí. Z
Nového Zélandu se ák vrací 27.
záøí a u 2. øíjna pobìí v maïarské metropoli Budapeti maratónský silnièní závod na 42,2 km.
JK

Výsledky novomìstských atletù: 27. srpna  Vír  32 km silnièní
závod: 1. ák, 1 hod. 50 min, 11 s; 2. Wallenfels (Praha) 1:52,34; 3.
Kostrzewski (Polsko) 1:53,55; 4. Èotov (Bulharsko) 1:57,51; 5. Oana
1:58,42
21. srpna  MÈR v horských bìzích  Dolní Morava  Kralický Snìník  13,6 km, pøevýení 950 m: 1. Havlíèek (Praha) 55,56; 9. ák
60,46; 19. Oana 65,37
MEDIN, a.s. Nové Mìsto na Moravì
výrobce chirurgických a dentálních
nástrojù
pro roziøující se výrobní sortiment hledáme vhodné uchazeèe
na pozici:
l

SEØIZOVAÈ KONVENÈNÍCH A CNC
OBRÁBÌCÍCH STROJÙ
l

STROJNÍ ZÁMEÈNÍK
l

Luká Kourek opìt rekordnì!
V Olomouci se uskuteènilo M
ÈR v atletice na dráze v kategorii
do 22 let. V bìhu na 1500 m splnil limit èlen TJ N. Mìsto dorostenec Luká Kourek a v samotném
závodì si poèínal velmi dobøe.

V konkurenci starích bìcù obsadil výborné 6. místo a zabìhl
osobní rekord 4:01,04 min. Tento
èas je také novým krajským rekordem, starý mìl hodnotu 4:02,0
min. a platil od roku 1984. ph

Ze skautské mozaiky
m Ve dnech 25.  26. 8. bylo ve
spolupráci se spolkem Gohiral
zrueno táboøitì v Podolí a tím
ukonèeno letní zdárné táboøení.
m V mìsíci srpnu se zúèastnily
dvì èlenky støediska vzdìlávacích kurzù a dva èlenové pùsobili jako lektoøi Lesní koly a
Svatoplukových prutù poøádaných ÚRJ.
m Dne 28. 8. probìhla schùzka
kmene RS Nocon. Zabývala se
organizací Skautského dne a byla
zpestøena anglickým piknikem.
m Dne 1. 9. se uskuteènila první schùzka Rady støediska v novém junáckém roce. Zaèínají ji
pravidelné schùzky druin, o kte-

ré je velký zájem nových èlenù.
m Rada støediska upozoròuje
obèany, e vekeré aktuální informace o místním skautském
dìní, problémech støediska a vývoji causy Mercedeska lze získat na skautských internetových
stránkách http://okenko.jinak.cz
JJ

Angliètina
l
l

pro mírnì pokroèilé
a zaèáteèníky
v malých skupinách
(2 – 4 osoby)
Hana Sokolíèková

tel. 732 552 249

NÁSTROJAØ

Poadujeme: SOU/ÚS vzdìlání technického smìru, aktivitu,
spolehlivost, odpovìdnost a dobrou pracovní morálku.
Nabízíme: zajímavou týmovou práci a motivující finanèní ohodnocení.
Kontakt a informace:
MEDIN, a.s., Vlachovická 619, 592 31 Nové Mìsto na Moravì, tel.: 566
684 357, fax: 566 684 381, e-mail: pers@medin.cz, www.medin.cz

NOVOMÌSTSKO  vydává mìsto Nové Mìsto na Moravì. Redaktorka: PhDr. Eva
Jaková, redakce a administrace: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Mìsto na
Moravì, telefon 566 650 253, e-mail: zpravodaj@nmnm.cz http://noviny.nmnm.cz.
Tiskne Horácká tiskárna Nové Mìsto na Moravì. Registraèní znaèka OÚ 3714-1491.
Nevyádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Názory autorù pøíspìvkù nejsou vdy
totoné s názory redakce.

8

