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Z funkce odvolán místostarosta Petr Pejchal
Na XVIII. øádném zasedání
mìstského zastupitelstva dne 20.
záøí odvolali zastupitelé místostarostu mìsta Petra Pejchala. Návrh
na odvolání vedení mìsta podala
zastupitelka Vìra Buchtová. Jako
dùvod uvedla dlouhodobé neøeení problémù mìsta, napøíklad více
ne rok a pùl neustále se vlekoucí
projednávání otázek o hospodaøení v mìstských lesích i narùstající
a soudními alobami hrozící problém s koupalitìm. Zastupitelé
pøijali její návrh jako samostatný
bod programu jednání. V rozpravì dále pøipomenuli neochotu místostarosty vstøícnì a s omluvou reagovat vùèi alobám podaným na
nìj i na mìsto. Zastupitelé odmít-

Pøírùstek do galerie
pod širým nebem
Na Komenského námìstí, v prostoru mezi budovou GE Money
Bank a sochou J.A. Komenského,
by se mìla jetì v tomto roce objevit 2 metry vysoká bronzová socha Jiøího Plietika Nehmatatelná
postava.
Zastupitelé souhlasili s jejím zakoupením za 340 tis. Kè a instalací. Toto výtvarné dílo praského
sochaøe a novomìstského rodáka
vhodnì doplní tradièní a léta budovanou novomìstskou galerii
výtvarných dìl pod irým nebem
souèasným umìním.
EJ

li monost hlasovat aklamací - veøejnì.
Pøítomných 18 zastupitelù mìlo
monost vyjádøit svoji dùvìru èi
nedùvìru jak starostovi, tak místostarostovi mìsta. Tøi èlenové
KDU-ÈSL se hlasování odmítli zúèastnit, zbývajících 15 zastupitelù v
tajných volbách hlasovalo:
Pro setrvání Josefa Sokolíèka ve
funkci 12 hlasù, pro odvolání 3 hlasy, pro setrvání Petra Pejchala ve
funkci 2 hlasy, pro odvolání 12 hlasù, jeden hlas neplatný.
Starosta Sokolíèek konstatoval, e
se domnívá, e odvoláním místostarosty není naruena koalièní dohoda, a oèekává, e do 14 dnù navrhne KDU-ÈSL ze svých øad nového
místostarostu. Petr Pejchal se pozdìji vyjádøil, e jeho odvoláním se
koalice rozpadla a KDU-ÈSL vstupuje do opozice. Nového místostarostu mìsta by tedy zastupitelé museli hledat v jiných stranách a volebních sdrueních. E. Jaková
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ZPRÁVY Z RADNICE
Z jednání 63. øádné schùze RM
ze dne 12. záøí:
r Rada mìsta vzala na vìdomí
pøedloený návrh programu odpadového hospodáøství mìsta
do roku 2015. K návrhu se pøipomínkami vyjádøí krajský úøad,
bude znovu projednán radou mìsta, vyvìen na úøedních deskách,
aby mohli své pøipomínky pøidat
obèané N. Mìsta, a nakonec bude
schvalován zastupitelstvem mìsta. Povinnost zpracovat dlouhodobý program o nakládání s odpady ukládá obcím zákon.
r V tomto období zpravidla dochází k aktualizacím rozpoètù
mìsta na jednotlivé roky. Z letos
pøedloených ádostí patøí k
nejzajímavìjím a finanènì nejnároènìjím ádost SK lyování o pøíspìvek ve výi 4,5 mil.
Kè na výstavbu biatlonového
areálu. Na velkou a do etap rozdìlenou stavební akci u pøislíbil finanèní výpomoc kraj Vysoèina, s podrobnostmi byli rovnì

seznámeni regionální poslanci
parlamentních stran. Rada mìsta doporuèila zastupitelùm pøíspìvek schválit.
r V souvislosti se zmìnami
stravovacích podmínek v mateøských kolách vybírala rada mìsta z variant, ve kterém pracoviti novomìstské M zùstane vývaøovna jídel a kde budou zøízeny pouze výdejny. Rada mìsta
doporuèila zastupitelstvu mìsta
ke schválení rekonstruovat kuchyò prostorách M Drobného. Na ostatní pracovitì budou
obìdy rozváeny. Svaèinky pro
dìti by se pøipravovaly v M
ïárská, s výhledem podnikání
v oboru pøíprava výrobkù studené kuchynì.
r V souvislosti se zamýlenou
rekonstrukcí kulturního domu
pøipravil Ing. Arch. Maléø první
pracovní návrhy. Dosud se vak
nepodaøilo zajistit pøísluné finance.
dle informací P. Pejchala

Hejtman kraje Vysoèina navtívil Petrovice
Ve kolním roce 2004/2005 dolo ke slouèení dvou kol  Støedního odborného uèilitì lesnického v Petrovicích a Støední odborné koly dopravy a spojù v Novém
Mìstì na Moravì, s èím byla veøejnost seznámena. Slouèená kola  Støední odborná kola a Støed-

Prokazatelná úspora tepla

V záøí roku 2004 dostala budova II. Z nový kabát. Dùvodem
byly velké úniky tepelné energie.
Pøistoupilo se k jinému architektonickému øeení fasády a jejímu
zateplení, výmìnì okenních výplní a k rekonstrukci otopového systému.
V souèasné dobì je ji mono
pøistoupit k prvnímu srovnání spo-

tøeby tepla v gigajoulech nebo korunách. Ve kolním roce 2003/04
byla spotøeba 1683 GJ (574.483
Kè), ve kolním roce 2004/05 u
jen 1059 GJ (367.250 Kè). Rozdíl
je 624 GJ (204.233 Kè).
Zateplení plátì koly a související rekonstrukce stála 13,6 mil.
Kè. Náklady plnì pokryl pøíspìvek ze státního rozpoètu.
EJ

Moravský rybáøský svaz,
místní organizace Nové Mìsto na Moravì
prodává kadý pátek
v dobì 14  17 hod. ryby na sádkách.

ní odborné uèilitì lesnické, dopravní a slueb má i nadále dostatek ákù a vyuèované obory se
neustále rozvíjejí.
Materiálnímu zabezpeèení koly vìnuje velkou pozornost krajský úøad v Jihlavì. O tom svìdèí
rùzné investièní akce, napø. plynofikace pracovitì v Petrovicích,
výmìna oken v budovách kol
apod. Poslední rozsáhlou investicí byla rekonstrukce kanalizace a

generální rekonstrukce vozovky
v Petrovicích za 2,3 mil. Kè a výmìna oken na pracoviti Bìlisko
za 1,7 mil. Kè. O tom, jak byly
peníze vyuity, se 7. záøí osobnì
pøesvìdèil hejtman kraje Vysoèina Milo Vystrèil a krajský radní
pro dopravu Václav Kodet.
V doprovodu øeditele koly Miroslava Slámy si prohlédli areál koly v Petrovicích.
ms
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Kino

Podìkování
Srdeènì dìkuji zdravotnickému
kolektivu neurologického oddìlení a ortopedické ordinace Nemocnice Nové Mìsto na Mor. za citlivý pøístup i odbornou péèi pøi léèbì mé nemoci.
Vøelý dík rovnì praktické lékaøce MUDr. Dagmar Bartoíkové
a zdravotní sestøe Novákové za
svìdomitou a laskavou pomoc.
vdìèná pacientka
Draha Pustinová z Pohledce

Jubilanti
6. 10. Vlasta Librová
93 let
6. 10. Anna Belatková 75 let
10. 10. Zdeòka Bìlehradová 80 let
13. 10. MUDr. Rufolf Borek 75 let
16. 10. Antonín Chroust 75 let
26. 10. Josef ák
80 let
30. 10. Anna Chlebeèková 86 let
Vem jubilantùm srdeènì
blahopøejeme!

Úmrtí
9. 9. Marie Havliová
10. 9. Milan Beran
18. 9. Antonie Dostálová
20. 9. Jaroslav Veselský

(1926)
(1939)
(1914)
(1924)

30. pá ve 20 h., 1. so ve 20 h.
Sin City  mìsto høíchu125 min
USA 2005, akèní thriller, èeské titulky, premiéra, od 15 let, 60 Kè 
Mìsto je zamoøeno kriminálníky,
úplatnými policisty a nemilosrdnými sexy enami.
4. út ve 20 hodin
Román pro eny
95 min
ÈR 2005, romantická komedie, od
15 let, 60 Kè  Komedie o milostných pøíhodách a nehodách.
5. støeda v 10 hodin
Dobrodruství na pasece62 min
Pásmo pohádek dìti 15 Kè a dospìlí 30 Kè
5. st ve 20 hodin
Válka svìtù
117 min
USA 2005, sci-fi, èeské titulky, od
12 let, 60 Kè - Na planetu Zemi se
øítí nebezpeèí nepøedstavitelného
rozsahu.
7. pá ve 20 h., 8. so ve 20 h.
Klíè
104 min
USA/SRN 2005, horor, èeské titulky, premiéra, od 15 let, 60 Kè
- Ve zchátralém stavení objeví
dívka tajnou místnost, v ní se
kdysi odehrávaly rituály zaklínání.

Horácké muzeum

Mìstská knihovna

Kadý nìco sbírá...
zápalkové nálepky
záøí - øíjen

3. 10. - 9. 10. Týden knihoven
- internet a registrace nových ètenáøù zdarma, amnestie dluníkù.

Horácká galerie
Zdenìk plíchal  Staøí Mistøi (do 30. øíjna) - 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.

Nabídka mateøských kol

Navazujeme na tradici pøedcházejících let a nabízíme rodièùm a jejich dìtem, které nenavtìvují mateøskou kolu, seznámit se s prostøedím kolek a pohrát si v kolektivu vrstevníkù. Rodièe mají monost
konzultovat záleitosti týkající se výchovných problémù dìtí s kvalifikovanými pedagogickými pracovnicemi.
M Drobného: BABY CLUB Beruka  pravidelnì kadou tøetí støedu
v mìsíci v dobì od 15 do 16 hodin
M ïárská Klubíèko  pravidelnì kadé první úterý v mìsíci v dobì
od 15,30 do 16,30 hodin
Na Vás i Vae dìti se tìí uèitelky mateøských kol.
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11. út v 18 h., 12. st ve 20 h.
Karlík a továrna na èokoládu 115
min USA/VB 2005, rodinná komedie, èeská verze, premiéra, od 12 let,
60 Kè - Adaptace kultovní dìtské
knihy o chlapci, který vyhraje výlet
do továrny na èokoládu.
14. pá ve 20 hodin
Hotel Rwanda
Filmový klub
VB/Itálie/JAR 2004, váleèné drama,
èeské titulky, 122 min, premiéra, od
15 let, 60 Kè  O genocidì milionu
lidí, je se pøed zraky apatického
svìta odehrála roku 1994 v africké
Rwandì, a hrdinství manaera hotelu, který poskytl útoèitì pøísluníkùm ohroeného kmene.
15. so ve 20 hodin
Pøíbìh modré planety
81 min
Francie/Itálie 2004, dokument, èeská verze, premiéra, pøístupný, 60 Kè
- Kombinace humoru s váností, nevinnosti s moudrostí. Prùvodce filmem pøedstavuje zrození vesmíru a
hvìzd, výbuné zaèátky naí planety a vznik ivota na Zemi.
18. úterý v 18 hodin
Valiant
76 min
USA/VB 2005, animovaná rodinná
komedie, èeská verze, premiéra, pøístupný, 60 Kè - Malý holub touí
udìlat nìco pro vlast a pøihlásí se
bìhem války jako dobrovolník do
Královské holubí letky. Dokáe, e
rozpìtí køídel není rozhodující.
19. st v 17 hodin
Mùj uèitel Ibrahim Filmový klub
seniorù, Francie 2003, hoøká komedie, èeské titulky, 94 min, premiéra,
pøístupný, 30 Kè - Pøíbìh o neobvyklém pøátelství dospívajícího idovského chlapce a stárnoucího
Araba. Zamlklý, exoticky vyhlíející mu oputìnému chlapci nahradí oba rodièe. Svìrákovsky vlídný poetický snímek.
21. pá ve 20 h., 22. so ve 20 h.
Mr. & Mrs. Smith
120 min
USA 2005, akèní komedie, èeské titulky, premiéra, od 12 let, 60 Kè Manelé Smithovi netuí, e se oba
iví jako nájemní zabijáci, a do chvíle, kdy mají zavradit jeden druhého.
25. úterý v 18 h., 26. st ve 20 h.
Kung-fu mela
99 min
Hongkong/Èína 2004, akèní komedie, èeské titulky, premiéra, pøístupný, 63 Kè - Ukázky asijského bojového stylu, osobitý humor a digitální triky.
28. pá ve 20 h., 29. so ve 20 h.
tìstí
102 min
ÈR/SRN 2005, psychologické drama, premiéra, pøístupný, 60 Kè Pùsobivé drama z prùmyslového
mìsta, kde trojice pøátel z paneláku hledá tìstí. O zázracích obyèejných lásek.

Klub Støedozemì
Klub Støedozemì
14.10. ve 20 hod. - Trio de Janeiro - Pøedstavit tuhle kapelu slovy je
nadlidský úkol. Je prostì muzika,
která se nedá slovy pøiblíit, a kdy
ji zaijete na vlastní ui a budete o
ní chtít povìdìt svým známým, tak
se jenom nadechnete a zjistíte, e
nemáte slov. Trio de Janeiro hrají
instrumentálky, které vás nenechají
nezavnímat dialog (respektive a
pentalog) muzikantù èi jejich nástrojù, nad kterým srdce jásá radostí. Nehrajou ani divoce, ani nudnì, ani
ádný zlatý støed. Prostì hrajou, jsou
a na tìch pár chvil pro vás vytvoøí
pestrý svìt barev a tónù, ve kterém
je radost pobýt.

Kulturní dùm
po 3. 10. v 8 hod. Od Semaforu
k Lucii - skupina Travellers,
poøad pro Z
st 12. 10. v 19,30 hod.  SANATORIUM - úspìný zábavný poøad Karla ípa a Josefa Náhlovského a mladé zpìvaèky Dagmar Zázvùrkové.
Pokus obou protagonistù o komorní muzikál z nemocnièního prostøedí. Vztah lékaø - pacient se tu probírá hned v nìkolika rovinách. Vtipné dialogy otevírají prostor i urèité
dávce improvizací. Dagmar Zázvùrková se kromì zpìvu uplatòuje
i herecky v roli zdravotní sestry.
Vstupné 150 a 140 Kè, pøedprodej v IC
so 15. 10., 8,30 - 15 hod. - 2.
burza minerálù, fosílií, perkù
a zkamenìlin, vstupné 10 Kè
èt 20. 10. v 19,30 hod.  Nezmaøi
 koncert; Soubor vznikl v roce
1978 a za celou dobu svého trvání
posbíral rùzná ocenìní, která mohl
na èeské folkové scénì získat (Porta 82, 83, 84). Kapela má za sebou
8 samostatných titulù (CD, MC) a
úèinkování na nahrávkách mnoha
jiných interpretù (Wabi Danìk,
Miki Ryvola, Pavel alman Lohonka a dalí.) Skupina je chrakteristická vícehlasým vokálem s
doprovodem akustických nástrojù
a je ánrovì srovnávána se Spirituál kvintetem. Skupina Nezmaøi
byla vyhláena ètenáøi èasopisu
Folk & Country nejlepí skupinou
roku 2000.
Vstupné 90 Kè, pøedprodej cca jeden mìsíc pøed pøedstavením v IC
ne 23. 10. v 16 hod. Eva a Vaek
Surf - Nedìlní odpoledne se stále
populárnìjí hudební dvojicí,
vstupné 80 Kè
út 25. 10. 2005 v 9,30 hod.
Pohádka o ztracené vodì - poøad pro M

Klub seniorù
4. 10. út - Muzikál Oliver, Hudební divadlo Brno, odjezd od KD
v 16 hod., cena 220 Kè (neèlen
240 Kè)
10. 10. po - Krátká vycházka do
blízkého okolí N. Mìsta, trasa
bude upøesnìna podle poèasí, sraz
ve 14 hod. na Vratislavovì nám. u
kany
17. 10. po, DPS, 16 hod.  Beseda s poslancem Evropského parlamentu Mgr. Strejèkem (v pøípadì jeho zaneprázdnìní se informace o náhradním programu - pranostiky, kvízy  objeví ve vitrínce
klubu na budovì prodejny Meinl)
24. 10. po  program bude zveøejnìn dodateènì ve vitrince klubu
31. 10., DPS, 16 hod.  Zábavné
odpoledne  èetba, zpívání, cvièení na idlích

Dùm dìtí a mládee


so 8. 10., Klubíèková drakiáda
- Uijte si podzimního dovádìní.
Pøijïte s námi poutìt draka na
louky u sídlitì pod nemocnicí.
Sraz ve 14 hod. u Jednoty pod nemocnicí. Co nás èeká? Nejrùznìjí soutìe, opékání buøtù, brambor a samozøejmì spousta zábavy.
so 15. 10, 10 hod. Tisk na trika Pøijïte si netradiènì zkrálit trièko podzimními motivy. Budeme
tisknout pomocí ablon a dozdobovat konturou a barevnými spreji. Co s sebou? Trika rùzných barev a pøezùvky, vstupné 30 Kè.
so 22.10., 10 hod. Korálkování Nauèíte se vyrábìt originální a
nápadité náramky i perky rùznými technikami. Budou pro vás
k dispozici nejrùznìjí korálky, ale
v pøípadì zájmu si mùete pøinést
vlastní. S sebou pøezùvky, vstupné 30 Kè.
so 5. 11., 10 hod. Svíèkování Seznamte se zajímavými technikami výroby svíèek. Budeme odlévat vosk do forem a vyrábìt svíce
z vèelích mezistìn. S sebou ikovné ruce a pøezùvky, vstupné 30Kè.

Dìti a rodièe 1. Z soutìili

Kniha Trojan

Nové album Jana Sedlaøíka
Táta a já na MC a CD
zpìv Jana Havlíková, Jan Sedlaøík,
dechová hudba Antonína Votavy

JOGA

kadé úterý od 19 hod.
v tìlocviènì I. Z
Zájemci o èlenství v celoo-

V nedìli 18. záøí uspoøádalo
Sdruení rodièù a pøátel 1. základní koly v N. Mìstì minigolfový
turnaj u hotelu Ski. Ve sluneèném, ale chladném dopoledni se
utkalo 52 soutìících v minigolfu. Soutìící dvojice byly sestaveny z rodièù a dìtí. Kadý z dvojice
mìl ètyøi pokusy na kadé jamce.
Vichni úèastníci s velkým zápalem bojovali o nejlepí umístìní.
Nìkteøí chodili trénovat ji týden
dopøedu. Také to bylo na jejich
výsledcích poznat. Na prvních
místech se umístili Petrovi, Veselí
a Pliskovi, kteøí byli odmìnìni za
svùj výkon. V této soutìi nelo
jenom o vítìze, ale abychom se
vichni rozhýbali na èerstvém

vzduchu. Proto vyhráli vichni,
kteøí pøili. Dovolte mi podìkovat vem, kteøí se na uspoøádání
turnaje podíleli a umonili jeho
konání.
Martin Grepl,
pøedseda sdruení

Eva Henychová - recitál
21. øíjna v 18 hod. v
evang. kostele v N. Mìstì
www.evahenychova.cz
poøádá farní sbor ÈCE
blií inf. na plakátech

kresním klubu zrakovì postiených
(nevidomí, slabozrací, kombinovanì postiení) mají monost pøedbìnì pohovoøit o zaloení klubu na tel.
566 615 134, 724 729 042. Z moných aktivit: setkávání, besedy, vzájemná podpora...

Máte strach
z Ptaèí chøipky?

A víte jak se bránit pøed nákazou? Pokud vás to zajímá,
zveme vás na nìkterou z pøipravovaných pravidelných
pøednáek ve ïáru n.S.
inf. na tel. 724 064 621

Vèelaøský krouek
zve nové èleny
Vìk nerozhoduje!
Schùzky kouku bývají prozatím
ve støedu od 14 do 15 hod., po
dohodì lze den i hodinu zmìnit.
Informaèní schùzka bude ve
støedu 5. øíjna ve 14 hod. ve vèelaøské místnosti v budovì bývalého OÚNZ (poliklinika). Èlenský
pøíspìvek  300 Kè/rok - pokrývá
pojitìní a èásteènì nákup pomùcek. Nabízíme podíl z medu, získání dovedností a uvedení do problematiky vèelaøství.
Inf. 776 620 261 (Zdenìk Tatíèek)

Tvùrèí dílna Horácké galerie
Palièkování a síování pro zaèáteèníky
Kurz bude probíhat kadé úterý do 22. 11., vdy v dobì 13  16 hod.
Zájemci se nauèí palièkovat základní vazby, které vak umoòují iroké vyuití. V prùbìhu kurzu si zhotoví jednoduché ozdoby apod.
Zájemci o síování se seznámí s technikou, je je charakteristická právì
pro oblast Vysoèiny. Nauèí se základní uzel, vzorování v síování
i dodateènou výivku na síti.
Lekce se platí jednotlivì. Cena jedné lekce: 25 Kè (èlen galerijního
klubu HG), 50 Kè (neèlen GK HG).
inf. 566 654 225, simona.zobacova@hg.nmnm.cz
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ZPRÁVY Z RADNICE
Z jednání XVIII. øádné schùze
ZM dne 20. záøí:
r Zastupitelé vzali na vìdomí informace o hospodaøení mìsta v
1. pololetí letoního roku. V rámci aktualizace rozpoètu odsouhlasili navrhované zmìny. K finanènì nejnároènìjím schváleným
návrhùm patøí pøíspìvek 4,5 mil.
Kè Sportovnímu klubu lyování. Bude pouit v první etapì výstavby biatlonového areálu u hotelu Ski. Zastupitelé se v rozpravì
o vydání pomìrnì vysoké èástky
vesmìs vyjádøili souhlasnì, akceptovali vysvìtlení manaera lyaøù,
e vybudovaný sportovní areál
zvýí presti mìsta, pøinese pracovní pøíleitosti a zbudované
stavby otevøou mìsto i novým aktivitám  kongresy, hudební festivaly,... Pøíspìvek ve výi 4,5 mil.
Kè je pouhých 5% v celkových
nákladech. Navíc je tøeba si uvìdomit fakt, e napø. krajské dotace jsou finanèní spoluúèastí mìst

a obcí podmínìny a i ostatní sponzory zajímá, zda a jak mìsto akci
podporuje. Návrh JUDr. Chudoby,
aby o pøíspìvku rozhodli obèané
v místním referendu, nebyl pøijat.
r V rámci aktualizace rozpoètu
byl schválen i pøíspìvek 150 tis.
Kè pro místní kino. Dùvodem
vyích nákladù na provoz je zvýení sazby DPH z 5 na 19 procent.
r Z dalích akcí schválených
aktualizací rozpoètu: rekonstrukce ústøedního topení I. Z, chodník pøed OK marketem, chodník
na ul. ïárské, úniková cesta v by-

tovém domì Drobného 301,...
Vìtina letos schválených financí
bude vyuita na poøízení projektových dokumentací, s jejich realizací se poèítá v roce 2006.
r Osadní výbor v Rokytnì byl
rozíøen o ètyøi nové èleny.
r Zastupitelé vzali na vìdomí informaci o pøipravovaném programu odpadového hospodáøství
mìsta.
r Odsouhlasen byl nákup pozemkù na Brokovì kopci. Zastupitel Klapaè opìtovnì pøipomenul
nevhodnost dalího roziøování bytové výstavby v této lokalitì, kam s
výjimkou úzké cesty pod viaduk-

tem nevede jiná komunikace.
r Zastupitelé schválili radou
mìsta doporuèený návrh øeení
stravování v mateøské kole
(pouze jedna vývaøovna  na ul.
Drobného).
r V Hovorech s obèany byla
vznesena otázka budoucnosti novomìstského koupalitì. Starosta
mìsta zopakoval informace, které
obèanùm podal ji v Novomìstsku
è. 15. Zástupci souèasného pronajiamatele (firma MVH s.r.o., manelé Blakovi) oponovali a pøipomenuli nìkteré z táhnoucích se
sporù s mìstem.
zaznamenala E. Jaková

Z reakce Petra Pejchala na odvolání z funkce místostarosty mìsta
Není pravda, e v mìstských lesích je jen 1,5 ha holin, je to 20
ha. A jde o problém starý, dvanáct i více let. A holiny mìstu finance nepøináejí, finance pøináí zaloený a rostoucí les.
Nemám povahu na to, abych se
omlouval. Neøeila se toti vìcnost. A èí jsou mìstské lesy?

Dvou osob? Dvaceti lidí? Ne,
jsou vech obèanù a je tøeba se
spoleènì starat, aby u ádné
kontroly nemusely pøicházet a
aby výsledky hospodaøení nebyly jako dosud malé.
Èasem se uvidí, jako zastupitel
a jako obèan budu situaci dále
sledovat. Obávám se, e zalesnì-

ní holin bude velmi drahé.
U podruhé oputím vedoucí
funkci (pozn. red. Poprvé odstoupil P. Pejchal z funkce starosty na jaøe roku 2001.), opìt v
souvislosti s mìstskými lesy. U
poprvé jsem prosazoval vzít
mìstské lesy zpìt, pod øádnou
kontrolu.

Jaký bude a co pøinese biatlonový areál
Sportovní klub lyování N. Mìsto na Mor. byl na základì úspìnì
poøádaných deseti roèníkù Svìtových pohárù v bìhu na lyích a
dalích význaèných soutìí podpoøených velkým poètem divákù osloven mezinárodní biatlonovou federací, zda by se mohl v bìeckém
areálu SKI vybudovat i areál pro
poøádání soutìí v biatlonu. Po øadì
konzultací na nejrùznìjích úrovních bylo k zámìru pøistoupeno.
Budování areálu probìhne ve dvou
etapách, v letech 2005 a 2006.

Výbìrové øízení formou veøejné
zakázky stanovilo cenu stavebních
prací na cca 86 mil. Kè. Na nákladech se mají podílet: ministerstvo
kolství, mládee a tìlovýchovy,
minsterstvo financí, pokladní správa Parlamentu ÈR, kraj Vysoèina,
Èeský svaz biatlonu, SK lyování
N. Mìsto, mìsto Nové Mìsto na
Moravì.
Realizace projektu bude slouit
k poøádání vrcholných soutìí v
bìhu na lyích (mezinárodní závody, Zlatá lye  Svìtový pohár),

dále pak k poøádání národních a
mezinárodních závodù v biatlonu
(Evropský pohár, Mistrovství Evropy, Mistrovství svìta juniorù,
Svìtový pohár v biatlonu a zámìrem je i poøádání Mistrovství svìta v roce 2001).
Komplexní areál bude vedle úèelových zaøízení (závodní tratì,
støelnice, posilovna, chladíci vìe
a èerpací stanice pro výrobu technického snìhu, servisní prostory
atd.) obsahovat dalí zázemí (prostory VIP, laboratoø dopingové
kontroly, prostory pro tiskové konference, obèerstvení, kompletní
sociální zaøízení, ozvuèení areálu,
umìlé osvìtlení areálu a tratì v

délce 2,5 km, atnu pro závodníky i pøíchozí, úschovnu atd.).
Takto plnì vybavený areál bude
poskytovat øadu dalích moností
pro poøádání rùzných spoleèenských, kulturních a dalích akcí
pro místní i regionální organizace
a monost sportovního vyití iroké veøejnosti Nového Mìsta na
Moravì a okolí.
Realizací projektu získá Nové
Mìsto na Moravì ojedinìlý víceúèelový areál, který není v celé
Èeské republice. V souèané dobì
jsou podobné areály ve svìtì pouze v Lahti, Oslu, Oberhofu a Gällivare.
podle materiálù zpracovaných SK

Rybáøské závody mládee
Dne 11. záøí se uskuteènily rybáøské závody mládee. Za pìkného poèasí se na místním koupaliti selo ètyøicet závodníkù. V hlav-

ní soutìi zvítìzil Jan Morkus ze
ïáru nad Sázavou, jeho celkový
úlovek mìøil 266 cm.
vedoucí kroukù mládee

Za 28 hodnotných cen, které si mezi sebou rozdìlili
úspìní závodníci, dìkujeme tìmto sponzorùm:
Alena Buchtová  potraviny * Mikulá Horvát  prodej tisku *
Josef Vaøejka  rybáøské potøeby * ing. Jaroslav Vafek 
kuchyòské potøeby * ing. Bohuslav Trojan  kniha * ing. Karel
Gregor  prodejna G * Petr Pejchal  elektro * Obuv Slámovi *
Iva Dostálová  papírnictví * Pavel Neuman  domácí potøeby *
Sbìrna Sazky a.s. * mìsto Nové Mìsto na Moravì * MO MRS místní organizace
pozn. redakce: Seznam sponzorù je zpoplatnìn a neproel vìcnou
korekturou, nìkteré názvy prodejen nemusí odpovídat skuteènosti.
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Z redakèní poty
Ano, pane starosto,

není pøírodní areál mezi Marovicemi a Jiøíkovicemi, který by
konkuroval novomìstskému koupaliti. Zvlá, kdy je pìknì teplo. Zøejmì i Vy jste letos za této
konstelace vyrazil k místní vodì.
Nevím, jestli jako starosta s doutníèkem v kapse, nebo jako obèan
s manelkou jen tak troku relaxovat. Na kole po Malé ulici to
koneènì nyní pìknì frèí a dál (?)
to bude po druhé etapì taky lepí. Ptám se Vás ale, kolik bylo
letos takových pìkných a teplých
dní, e nás to hnalo k vodì? Moc
ne. A na pár takových dní Vy sníte (v Novomìstsku è. 15) o pøírodním relaxaèním areálu s tobogany, skluzavkami, høiti, travnal

tou golfovou pláí, minigolfem,
kempingem, parkovitìm atd. V
naí nadmoøské výce je to spí
opravdu sen a v realitì patnì investované obecní peníze.
Diskuse o krytém bazénu v
Novém Mìstì byla v Novomìstsku ji naznaèena, ale vypadá to,
e není prioritou ani radních, ani
obèanù. Moná by pomohl vìcný
a odborný názor lékaøe, uèitele tìlocvikáøe, sportovního trenéra.
Vdy daleko mení obce provozují kryté bazény, víceúèelové
høitì, kryté ledové plochy. To
jsou dobøe investované peníze,
které slouí vem a vesmìs celý
rok.
Ivan Hlaváèek

l Koupím RD v NM, mohu nabídnout byt v OV 2+1 a gará v
ZR4, DB v NM a zahradu 1.200m2
s podsklep. chatou, el., studnou a
skleníkem, tel. 606 568 552
l Kdo daruje sbìratelce svatební
oznámení? Mohou být i stejné
kusy, tel. 721 010 217
l Studentka PDF MU (25 let) hledá zamìstnání, praxe: asistent u
postiených dìtí, vychovatelka
D, uèitelka M a 1. stupnì Z,
tel. 732 65 74 88
l Hledám paní na úklid v malém
RD v NM, 1x mìsíènì, Zn.: Spolehlivost. Nabídky do redakce.

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

Návrh k zpracování územního plánu mìsta

U více ne 100 let projdìjí Novým Mìstem na Moravì tøemi velmi ostrými oblouky mezi stanicí a
zastávkou vlaky. Tra je v souèasné
dobì velmi zastaralá a právì
s ohledem na tyto ostré oblouky a
velké stoupání u stanice také pomalá a hluèná. Navíc tvoøí bariéru
pro bezpeèný pøístup do oblasti
Brokova kopce, kam je pøístup jen
jediným místem, úzkým viaduktem
pod tratí u Cihelského rybníka.
Øeení do budoucna je pøeloka
trati  viz nákres v mapì. Vèasným
vytvoøením územní rezervy pro
pøeloku trati dojde k bezproblémovému zajitìní pozdìjí realizace, protoe v dobì, kdy budou dokonèeny investice na hlavních tratích, mùe dojít k situaci, e a pøijde na øadu právì úsek ïár  Nové
Mìsto, bude realizace poloky velmi komplikovaná  nutnost demolice nìkterých staveb.
Je proto nejvyí èas zapracovat
do územního plánu rezervu pro pøeloku trati tak, aby oblouky mìly
co nejmení polomìr  ideální stav
by byl 1400 nebo v krajním pøípadì alespoò 1100 metrù. Jak by mìly
paramtery pøeloky trati vypadat 
opìt viz nákres. Koleje by mìly zaèít pozvolna mìnit smìr za marovským pøejezdem a po pøechodu pøes
zahradnictví by mìly projít vekým
obloukem pøes údolí potoka se záøezem pøes Brokùv kopec smìrem
k Medinu.
Pøed Medinem pøicházejí v úvahu dvì trasy. Teèkovaná èást znamená napojení do pùvodní trasy u
stávající zastávky, èárkovaná trasa,
kde by se uvaovalo se zastávkou
vedle køíení Vlachovické ulice,

ukazuje zcela logické pokraèování
trasy smìrem ke ïáru. To by znamenalo oputìní stávající trasy vedle nemocnice a napojení trasy do
pùvodního smìru a v prostoru za
køiovatkou silnic ïár  Slavkovice.
Výše uvedené znamená, e by
bylo pro mìsto výhodné poèítat s
rezervou pro obì varianty, kde teèkovaná trasa s napojením do stávajícího úseku u nemocnice by byla
variatou pro etapu èíslo jedna, kterou by mohlo z dùvodu územního
rozvoje prosazovat mìsto. Èárko-

Angliètina

INZERCE

vaná trasa by zùstala rezervou a
pro pøípad komplexní pøestavby
celého úseku do ïáru. V této
souvislosti je dobré té nezapomenout na druhou stranu novomìstské stanice v pøímém pokraèování
pøes údolí potoka Bezdìèky ve
smìru k jinímu úboèí Michovy
hory  tedy ve smìru k Olené.
Navrhovaná pøeloka trati radikálnì vyøeí nejen otázku nevyhovující trasy eleznice v daném úseku, ale
stala by se i pøirozeným pøedìlem
mezi hranicemi mìsta a volnou pøírodou. adresa autora v redakci

l
l

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

tel. 566 616 394

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

ZIMA, EXOTIKA
2005/2006

ÈR, Slovensko, Itálie, Francie,
výcarsko, Rakousko,
Silvestr, chaty, chalupy,
víkendové pobyty.
Dominikánská republika,
Thajsko,
Brazílie, Kuba, Isla Margarita,
Indonésie, Èína, Egypt,
Tunisko,

! Zastupujeme více
jak 50 CK !
(Exim tours, Siam travel, Eso travel,
Èedok, Intertrans, Atis, Pressburg,
Alexandria, Blue Style, )

Katalogy k dostání v CK Renata.
Bohatá nabídka zájezdù na poslední
chvíli.

5

Celoploná deratizace v Novém Mìstì na Moravì
V termínu od pátku 30. 9. do nedìle 30. 10. by mìla v naem mìstì
probìhnout celoploná deratizace.
To znamená kladení prvních nástrah, následnì kontrola pokládek a
jejich pøípadné doplnìní. Celá akce
závisí na vhodných klimatických
podmínkách.
ádáme obèany, aby vìnovali pozornost následujícím informacím a
organizaèním pokynùm a ádáme je
o spolupráci pøi realizaci této akce.
Obecné informace: Deratizace se
zabývá hubením kodlivých hlodavcù, hlavnì myí a potkanù, kteøí nièí
stavební objekty, inenýrské sítì,
znehodnocují potraviny a krmiva a
sami jich kadoroènì znaèné mnoství spoøádají. Jsou také pøenaeèi
rùzných onemocnìní lidí a zvíøat.
Potkan má v pøíznivých podmínkách velikou rozmnoovací schopnost  napø. 1 pár potkanù mùe
mít roènì a 800 potomkù. Proto je
potøeba soustavnì bojovat proti jejich mnoení.
Deratizaci je povinen provádìt
kadý vlastník nemovitosti (budovy, nebo pozemku), kde k výskytu hlodavcù dochází, nebo kde se
ji pøemnoili.
V poslední dobì byl v naem
mìstì zjitìn zvýený výskyt tìchto hlodavcù. Proto bylo rozhodnuto provést ve výe uvedeném termínu celoplonou deratizaci na
území celého Nového Mìsta na
Moravì.
Deratizaci budou pro mìsto Nové
Mìsto na Moravì a pøípadné zájemce ze stran firem provádìt pracovníci firmy ASANAÈNÍ SLUBY

Ambro-Eler z Hamrù nad Sázavou, vedené MVDr. J. Vondráèkovou.
Organizaèní pokyny a informace: Obracíme se na majitele, nájemce a správce vech objektù
s ádostí, aby pøed vlastní deratizací provedli preventivní opatøení, která mají zamezit vstupu hlodavcù do objektù a pøístupu ke krmivùm a potravinám.
Jde pøedevím o úklid sklepních
prostor, suterénù, okolí domù, míst
pro umístìní odpadních nádob, jímek, septikù, utìsnìní vstupù do
budov, sklepních okének apod. Je
tøeba dbát na hygienické ukládání
odpadkù a poøádek v chovech domácích èi hospodáøských zvíøat. Jen
tak se omezí monost úkrytu hlodavcù a zvýí se úèinnost deratizaèního
zásahu.
Pokud si firmy nebo jednotlivci
budou provádìt deratizaci vlastními
silami, je tøeba ji provést v termínu
s celoplonou deratizací za spolupráce vech zúèastnìných. Jen tak
má celoploná akce význam a finanèní prostøedky vloené do této
akce budou efektivnì vyuívány.
ádáme majitelé nemovitostí aby
nebránili provedení této akce a nenaruili tak výsledek celoploné deratizace.
Upozornìní:
1. Upozoròujeme obèany, e
v dobì probíhající deratizace je tøeba zamezit volnému pobíhání domácích zvíøat  psù a koèek bez
dohledu chovatele. Pøedejdete tak
moným komplikacím po náhodném poití nástrahy nebo uhynulé-

ho hlodavce Vaím zvíøetem!
2. Majitelé a správci vech objektù mají povinnost umonit provedení deratizace podle zákona è.
200/1990 Sb., o pøestupcích a zákona è. 258/2000 Sb., o ochranì
veøejného zdraví.
3. Za úèelem systematického provedení deratizaèního zásahu bylo
území mìsta rozdìleno do nìkolika
lokalit, ve kterých budou postupnì
prokolenými pracovníky kladeny
nástrahy.
4. Kontaktní osoba: Marcela
Kratochvílová, odbor ISM MìÚ,
tel.è. 566 650 225.
Na výe uvedeném kontaktu je
mono domluvit poadavky obèanù na provedení deratizace v jejich
nemovitosti. Konzultaci doporuèujeme zejména majitelùm rodinných
domù, nebo jednotlivé lokality
mìsta budou øeeny v rùzném rozsahu. Upozornìní obèanù na zvýený poèet hleovacù je vhodný a vítaný.
Dalí informace budou zveøejnìny hláením místního rozhlasu
a na úøedních deskách.
Marcela Kratochvílová,
odbor ISM

Pneuservis
Jurman a synové

velké slevy pøi nákupu
zimních pneu
do vyprodání zásob
napø.:  Felicia  od 950 Kè
 Octavia  od 1850 Kè
Nai nabídku pneu vám rádi
pøedvedeme pøi návtìvì
naeho servisu.
po – pá 7 – 12 13 – 16
so 8 – 12

Petrovická 314
Nové Mìsto na Mor.
tel./fax 566 616 898

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

Stomatologická pohotovostní sluba

Oetøení je poskytováno v dobì 8  12 hod.
1. 10. MUDr. Kozák, Bystøice n.P., MUDr. Semerádová, Palachova
ZR, 2. 10. MUDr. Kozáková, Bystøice n.P., MUDr. T. Koneèný, NM,
8. 10. MUDr. Kreisler, Bezruèova ZR, MUDr. Daòková, Roveèné, 9.
10. MUDr. Kreislerová, Bezruèova ZR, MUDr. Chromá, Køianov,
15. 10. MUDr. Michal, poliklinika ZR, MUDr. Ouøedníèková, V. Bíte, 16. 10. MUDr. Michalová, poliklinika ZR, MUDr. Stalmachová,
Vír, 22. 10. MUDr. Musilová, V. Meziøíèí, MUDr. Fialová, nám. Republiky,, ZR, 23. 10. MUDr. P. Koneèný, NM, MUDr. Matonoha,
Jimramov, 28. 10. MUDr. Macek, V. Meziøíèí, MUDr. enkýøová,
poliklinika, ZR

Sleva 20% na lonice platí
od 1. 10. do 31. 10. 2005

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
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www.montero.cz

Policie ÈR informuje
Od 7. 9. etøíme pøípad krádee
vloupáním do dílny na ul. Sokova. Dosud nezjitìný pachatel vytlaèil okno, v dílnì ve prohledal a
odcizil peníze a náøadí. Majiteli
zpùsobil kodu vìtí jak 23 tis. Kè.
Èasto upozoròujeme obèany, aby
neukládali ve svých vozidlech vìci
na viditelných místech, protoe tak
dávají pøíleitost zlodìjùm. Upozoròování ale stále není nic platné.
Od 20. 9. etøíme pøípad vloupání
do zaparkovaného vozidla u benzínové èerpací stanice v N. Mìstì.
Dosud neznámý pachatel vnikl do
vozidla po utrení zámku dveøí a
odcizil viditelnì odloenou kabelku, zatímco se majitelka vozidla
obèerstvovala po natankování kávou. Majitelka pøila jen o doklady a taku s rùznými drobnostmi,
ale celková koda je i tak vìtí ne
2 tis. Kè.
Krádee vìcí z dodávkového a
nákladního vozidla etøíme za poslední období ve dvou pøípadech.
V prvním pøípadì si pokozený ponechal vìci v neuzamèeném dodávkovém vozidle a pracoval vedle. e
mu byla odcizena penìenka s doklady a fin. èástkou vìtí jak 1 tis.
Kè, zjistil, a uslyel zabouchnutí
dveøí a el se k vozidlu podívat.
Nikoho ale ji v blízkosti nevidìl.
Ve druhém pøípadì si øidiè po na-

loení nákladu odeel do kanceláøe
vyøídit doklady a nákladní auto neuzamkl. Kdy se po ètvrthodinì
vrátil, byl rovnì bez penìenky s
fin. èástkou 2 tis. Kè. Policisté, kteøí
pøijeli vìc na místo etøit, penìenku nali poblí. Tentokráte postiený alespoò nepøiel o doklady.
K dalím dvìma pøípadùm krádeí odloených vìcí dolo v místní
nemocnici. Dne 15. 9. vyuil dosud neznámý pachatel nepøítomnosti zdravotních sestøièek na pracoviti, odcizil penìenky, vybral

Lyaøský pøespolní bìh
- poøádá TJ Pohledec v sobotu 22. øíjna Startují: pøedákynìáci, 1998 a
mladí, 300 m; nejmladí ákynì
áci 1996-97, 500 m; ml. ákynìáci, 1994-95, 1 km; st. ákynì-áci,
1992-93, 2 km; ml. dorostenky-dorostenci, 1990-91, 4 km; st. dorostenky-dorostenci, 1988-89, 5 km;
eny-juniorky, 1987 a starí, 5 km;
mui-junioøi, 1987 a starí, 8 km
Prezentace závodníkù od 9,30 hod.
v budovì TJ Pohledec, písemné pøihláky do 21. øíjna na adresu: Stanislav Humlíèek, Pohledec 104, 592
31 N. Mìsto na Mor., Stanislav.Humlicek@seznam.cz, dusek@okfas.cz, tel. 566 618 803, pøihláky v místì startu do 9 hod.

Aktivita  pøedpoklad
sobìstaènosti v seniorském vìku
Pracovníci Novomìstských sociálních slueb pøipravili na záøí a
øíjen letoního roku ètyøi zajímavá setkání pro seniory z devíti
místních èástí  Hlinného, Jiøíkovic, Marovic, Olené, Petrovic,
Pohledce, Rokytna, Slavkovic a
Studnic.
Dùvodem, proè byli pozvání právì senioøi z místních èástí, je velká pravdìpodobnost, e vìtina z
nich dosud nemìla monost navtívit novomìstský Dùm s peèovatelskou slubou. A pøitom tito
senioøi z nejbliího okolí mají
plné právo vyuívat sociální sluby, které organizace NSS nabízí.
Prvního setkání dne 20. záøí se
zúèastnilo témìø padesát hostù.
Rozdìleni to tøí skupin se postupnì seznámili se vím, co DPS pro
seniory pøipravuje a jak se o nì
mùe postarat, prohlédli si celou
budovu a v arteterapeutické dílnì
si mohli na keramické hlínì vyzkouet svoji zruènost.
Na dalím setkání 27. záøí je èekalo dalí ze starých øemesel -

peníze a prázdné peneenky zahodil.
Mimo tyto pøípady z N. Mìsta etøíme v posledním období krádee
ve Svratce, Tøech Studních, Vlachovicích a pøípad kráde souèástek drtièe v lomu v Miroovì. Zde
byla zpùsobena koda vìtí jak 60
tis. Kè. Po týdnu etøení byla vìc
objasnìna díky pozornosti obèana
projídìjícího v dobì krádee okolo lomu. Tøi mladíci se ji ze svého
zitného jednání zodpovídají pøed
vyetøovatelem. Odcizené souèástky prodali do rotu a peníze uili
pro vlastní potøebu.
kpt. Bouèek

modrotisk, na 18. øíjna je plánováno povídání o rozvoji duevní
hygieny, relaxace a muzikoterapie,
poslední setkání se uskuteèní 25.
øíjna a senioøi se na nìm zdokonalí v práci s keramickou hlínou.
Celý projekt podporuje mìsto N.
Mìsto na Mor. a je pro vechny
úèastníky zdarma.
EJ
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
REX
(konzerva pro psy) hovìzí
1280 g 35 Kè

Start první kategorie v 10 hod.,
startovné actvo 10 Kè, dorost a
dospìlí 20 Kè. Ceny - první tøi
závodníci obdrí diplom, v ákovských kategoriích sladkou odmìnu.
Vechny starty jsou hromadné.
Tretry s høeby nejsou povolené.
Náklady na závody si závodníci
hradí sami.

Dlaby, obklady
a vekeré zednické práce
i drobné opravy
kvalita, spolehlivost
tel. 773 805 581

u

DÁRKOVÉ
ZBOÍ

HALINA – 1. patro
v Batikování

- barvy
- vosky
- návody
- pumpy
- plátìné taky

ELVIA-PRO,
spol. s r.o. Praha
REVOLUCE V PØENOSNÉ
ZÁBAVÌ:

KONZOLE PSP OD SONY:
HRY-FOTOGRAFIE
FILMY-HUDBA
Zábavní systém nové generace:
- hry v 3D zobrazení
- prohlíení fotek
- kino do kapsy na TFT displeji
s vysokým rozliením
- hudba v hi-fi kvalitì
To ve za 7.890 Kè
Vratislavovo nám.100
Nové Mìsto na Moravì
Tel.: 566 618 755

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.

tel. 777 21 15 60, 777 21 15 62
Pojiovací makléø s licencí MFÈR è. 001645PM a 006858PA

U máte dost placení
drahého povinného ruèení?
Vyberete si u nás pro sebe nejvýhodnìjí pojiovnu
a produkt povinného ruèení popø. i havarijní pojistky
Nae sluby jsou pro Vás zdarma

Navtivte obchodní místo
Nové Mìsto na Mor., Zahradní 1400
(nový Brokùv kopec) nebo volejte
tel. 566 617323, 776 847754 Provazníková,
777 554443 Provazník,
www.jpb.cz, jpb@jpb.cz
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Kamil Krbek má reprezentaèní dres
Batt klub (bývalý Schmier klub)
Nové Mìsto na Moravì má letos
u ètvrtou medaili z mistrovství
Èeské republiky (Schmier 2x, Klímová a Krbek) a tøetí letoní nominaci svých èlenù k reprezentaci Èeské republiky v ácích a dorostu (Jílek, Schmier, Krbek).

O støíbrnou medaili se postaral
Kamil Krbek, který v Jablonci nad
Nisou na Mistrovství Èeské republiky pøiel o první místo a na achovnici a prohrál s bìcem z Opavy bìh na 1500m jen o pouhé tøi
desetiny vteøiny.
Kamil bìel celou dobu velice

Ze skautské mozaiky
m Dne 10. 9. se uskuteènil na Vratislavovì námìstí v prostoru pøed
Horáckou galerií v poøadí ji osmý
Skautský den. Díky dobré organizaci, kterou mìli na starosti èlenové
klubu R+R, a také pøíznivému poèasí se celá akce vydaøila. Dìkujeme
vedení a uèitelùm ZU Jana tursy
a vedení Horácké galerie za úèinnou
spolupráci. Rádi jsme uvítali mezi
námi starostu mìsta a zástupce tisku.
Pøi vztyèování vlajky byly vyhláeny výsledky celoroèní soutìe Iron
skaut. Na prvních místech se umísti-

li: vlèata 1. Ondøej ák, 2. David
Kondýsek, 3. Ondøej Mach, ml. skauti  1. Filip Ondráèek, 2. Vojta Tulis,
3. Milan Petr, st. skauti  1. Tomá
Ondráèek, 2. Petr Hlisnikovský, 3.
Josef Latovièka, svìtluky - 1. Daniela imková, 2. Jana Vrabcová, 3.
Ivana Jaroová, ml. skautky  1. Michaela áková, 2. Barbora Kubická,
3. Klára Ambroová, st. skautky  1.
Pavla Marková, 2. Hana Amboová,
3. Anna Strnadová.
m Dne 14. 9. probìhla zahajovací
schùzka roje svìtluek, na kterou byli
pozváni také rodièe.

TJ Nové Mìsto na Moravì oddíl atletiky

poøádá v nedìli 9. øíjna jubilejní
XX. roèník podzimního pøespolního bìhu
XII. roèník memoriálu Jiøího Bláhy
Finálový závod bìeckého poháru mládee
místo: areál koupalitì v Novém Mìstì na Moravì, startují: vechny
kategorie, pøihláky: nejpozdìji 20 minut pøed startem kategorie,
startovné: mláde 10 Kè, dospìlí 20 Kè
Èasový poøad
9,30 nejmladí ákynì
1996 a ml.
300m
9,35 nejmladí áci
1996 a ml.
500m
9,45 mladí ákynì
1994-95
500m
9,55 mladí áci
1994-95
800m
10,05 mladí ákynì
1992-93
800m
10,15 mladí áci
1992-93
1000m
10,25 starí ákynì
1990-91
1000m
10,40 starí áci
1990-91
1500m
10,50 dorky a eny
1989 a st.
2000m
11,05 dorostenci
1988-89
3000m
11,20 mui, jun., veteráni 1987 a st.
6000m
Ceny: V hlavní kategorii muù finanèní, v ostatních vìcné.
Závodníci startují na náklady vysílající sloky, bìí na vlastní nebezpeèí.
Tratì jsou vedeny terénem, lze pouít tretry.
Blií informace na tel. 566 618 139 (Petr Hubáèek)
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takticky: vepøedu, staèil tempu favoritù, neztrácel s nimi kontakt a
hlídal si pozici mezi 1. a 4. místem. Pøi výbìhu do poslední rovinky se nezalekl ani jasného favorita z Prahy, který u vyhrál halové
mistrovství ÈR letos v únoru, a odrazil i útok mistra ÈR v triatlonu z
Tábora. Do cílové rovinky vbíhal
jako první a dokonce s mením náskokem. Prohrál o setiny se soupeøem, který byl o hlavu vyí a který
mìl ve finii v nohách vìtí sílu.
Kamil si zabìhl osobní rekord
na 1500m  4:20,9 a obdrel za
svùj výkon nominaèní listinu na
mezistátní utkání v bìhu na
1500.
Kamilovi moc blahopøejeme a dríme palce pøi jeho prvním reprezentaèním startu.
Batt klub Nové Mìsto na Moravì
Kamil Krbek pøijímá gratulace po
úspìném závodu.
m Dne 15. 9. rozhodla støedisková
rada ocenit práci nìkolika vedoucích,
kteøí jsou èleny støediska Bílý tít od
r. 1990 a vykonali pøi výchovì mládee kus práce.
m Dne 16. 9. provedl oddíl vlèat
podzimní úklid klubovny a ul. Malá
a skauti a skautky úklid v KD v Pohledci.
m Dne 16. 9. se sela v klubovnì
støediska Sarensis ve ïáru n.S. poprvé v novém skautském roce Okresní rada Junáka. Nae støedisko bylo
povìøeno konáním okresního závodu svìtluek a vlèat v roce 2006.
m Dne 18. 9. uskuteènil oddíl skautù a skautek Nadìje celodenní podzimní výlet k rybníku Medlov.
m Pøipomínáme obèanùm monost
informovat se o dìní ve støedisku na
internetové adrese http://okenko.jinak.cz
JJ

FRANCOUZŠTINA
Kvalifikovaný pedagog nabízí
soukromou výuku francouzského jazyka individuálnì i ve skupinách, pro vechny úrovnì pokroèilosti - komunikativní metoda, konverzace, pøíprava na
maturitu, státní nebo pøijímací
zkouky.
Tel.: 607 280 011

Sportovní støelba

Mistrovství AVZO Èeské republiky se konalo 21. srpna
v Horní Cerekvi ve støelbì LM a
SM 60 ran vlee a v polohovém
závodì 3x20 ran. Novomìsttí
støelci na tomto mistrovství dosáhli
vynikajících výsledkù.
V kategorii dorostu støíleli Petra
Katánková a Jindøich Babáèek
v disciplínì SM 60 ran vlee a polohový závod 3x20 ran. Za mue
se zúèastnil Jiøí Materna LM 60 a
3x20 ran.
Petra Katánková obsadila
v obou disciplínách první místo,
èím získala dva tituly Mistra Èeské republiky. Jindøich Babáèek se
umístil v leáku na estém místì, v polohovce na místì druhém!
Jiøí Materna byl v LM 60 estý a
v polohovém závodì první. Znamenalo to zisk tøetího titulu Mistra ÈR pro Nové Mìsto.
Na Brnìnském støeleckém festivalu 20. srpna v kategorii dorostu SM 60 ran vlee zvítìzila Petra
Katánková s nástøelem 583 bodù,
Jindøichu Babáèkovi staèil ve vynikající konkurenci velmi dobrý
nástøel 567 bodù a na 10. místo.
Dalí nai mladí støelci se umístili
na 20. místì  Vojta Luke a na 22.
místì  Vojta ák. V polohovém
závodì 3x20 byla Petra Katánková první a Jindra Babáèek tøetí.
V muské kategorii LM 60 skonèil Milan Marek na 15. místì.
Ètvrté kolo meziklubové soutìe 2005 v Bystøici n.P.  v muích
se umístil v LM 30 Milan Marek
na 9. místì. V kategorii dorostu SM
30 nastøílel výborný výsledek 287
bodù Jindøich Babáèek a zvítìzil.
Na 7. místì byl Vojta ák s 264
body a 9. Luká Øádek s 240 body.
V drustvech se nai støelci umístili na 5. místì.
KM

Bruslení veøejnosti
zimní stadion ïár n.S.
v øíjnu:
2.10. 17,30 - 19,00
5.10. 15,30 - 17,00
8.10. 11,30 - 13,00
12.10. 17.00 - 19,30
16.10. 17,30 - 19,00
19.10. 17,00 - 18,30
23.10. 17,30 - 19,00
26.10. 17,00 - 18,30
30.10. 17,30 - 19,00
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