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ZPRÁVY Z RADNICE
Z jednání 9. mimoøádného zasedání ZM dne 4. øíjna:
r Starosta mìsta seznámil pøítomné s rezignací JUDr. Zdeòka
Chudoby na mandát èlena zastupitelstva mìsta Nového Mìsta na
Moravì obdrenou na zasedání
zastupitelstva mìsta. Dle volebNovou místostarostkou mìsta
se stala Zdeòka Marková. Pro
její zvolení hlasovalo na 9. mimoøádném zasedání ZM dne
4. øíjna 12 èlenù zastupitelstva
mìsta.

Galerie pod irým nebem se rozrostla
Motto: Cín s mìdí snoubí slunce se sluncem, západ s východem
a nepøestává se navit vìèným kolobìhem ivota a smrti.
V nedìli 23. øíjna byla v N. Mìstì
na Komenského námìstí slavnostnì odhalena bronzová socha Jiøího
Plietika Nehmatatelná postava.
K významným sochaøským monumentùm, které ji centrum mìsta
zdobí, tak po létech pøibylo dalí,
reprezentující souèasnou sochaøskou generaci. Slavnostního odhalení se zúèastnili místopøedsedkynì
Parlamentu ÈR Miroslava Nìmcová, hejtman kraje Vysoèina Milo
Vystrèil, senátor Josef Novotný,
poslankynì Parlamentu ÈR Marie
Rusová a øada starostù a místostarostù z okolních mìst.
Volnì z proslovu starosty mìsta
Josefa Sokolíèka: Jiøí Plietik je pøívrencem vizuálního sledování svìta. Kde jsou toho køeny? On sám
myslí, e v monosti dívat se na tursovy a Makovského sochy rozeseté
po N. Mìstì a pozorovat Santiniho
architekturu ve ïáru nad Sázavou.
Tyto velké autory vkomponované
pøirozenì do krajiny a mìsta.
Fotografická a sochaøská cesta Jiøího Plietika zaèala ponìkud
úsmìvnì a hoøce. Aby se dostal k
sochaøinì v dobì, kdy takøka neexistovaly kursy, vmísil se tajnì do
sochaøské pøípravky jiného takøka
rodáka, Vlastimila Veèeøi z Nového Veselí. Tam po odhalení v prvním semestru pobyl rok. Veèeøa byl
toti rád, e má zarputilého áka
oddaného sochaøství. Po jiných pe-

ripetiích se Plietik setkal s velkými
osobnostmi fotografem Janem Svobodou, sochaøi Karlem Nepraem
a Hanou Wichterlovou. To byli jeho
hlavní uèitelé, protoe akademie, ji
posléze navtìvoval, nemìla v té
dobì témìø ádný duchovní potenciál.
Autor je poctìn, e mùe v N. Mìstì takøíkajíc sousedit se tursou a

Makovským, svými velkými rodáky, ji druhým svým dílem. První,
busta Svítila-Karníka, je umístìno
v zahradì novomìstské nemocnice.
V Praze je jeho dílo zastoupeno
Pomníkem obìtem perzekuce v zemìdìlství, monumentální 7,5 m vysokou sochou poblí Hlávkova mostu (i zde v blízkosti tursových dìl),
a Památníkem vojákù bojujících
v zahranièí za II. svìtové války,
umístìným v Dejvicích.

ních výsledkù je kandidátem na
èlena novomìstského zastupitelstva mìsta Ing. Frantiek Latovièka (v souèasné dobì malostarosta
Petrovic).
r V kandidatuøe na místostarostu mìsta byly navreny Vìra Buchtová a Zdeòka Marková, V. Buchtová kandidaturu nepøijala.
(pokraèování na str. 10)
XIX. øádné zasedání ZM
út 1. listopadu,
Hovory s obèany od 15,30 hod.
Kromì výtvarné èinnosti pùsobil
Jiøí Plietik jako odborný asistent na
Akademii výtvarných umìní v Praze, kde vedl pøípravnou sochaøskou
kolu. Uèil v Dánsku a u nás i v zahranièí vedl dílny pro mladé evropské nadané umìlce.
Bronzová socha Nehmatatelná postava byla odlita v roce 1992. Øeditel sochaøské sbírky Národní galerie v Praze dr. Erban se o díle tehdy
vyjádøil, e se bezpochyby jedná
o nejvýznamnìjí sochaøský poèin
v Èesku i za hranicemi.
Eva Jaková
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Úmrtí
29. 9.
5. 10.
15. 10.
16. 10.
19. 10.

Alexander Brát
Jitka Zemanová
Anna Pochopová
Alois Drdla
Josef Šiška

Kulturní dùm
(1977)
(1953)
(1937)
(1940)
(1948)

Jubilanti
3. 11. Josef Dvoøák
100 let
5. 11. Cecilie Sokolíèková 85 let
6. 11. Josef Krka
75 let
8. 11. Marie Sládková
86 let
16. 11. Silvestr Dostál
88 let
27. 11. Miroslav Bõhm
75 let
Vem jubilantùm blahopøejeme!

Blahopøání
Dne 26. øíjna se doila krásného
ivotního výroèí 70 let paní Drahoslava Pustinová z Pohledce.
Milá maminko, za Tvoje obrovské srdce plné lásky a pochopení,
za Tvoji nìnou náruè otevøenou
vem Tvým blízkým, za péèi a starost, kterou nám vem stále vìnuje, Ti v Tvùj slavnostní den dìkují Tvoje dcery s rodinami. Pravnouèátka posílají sladkou pusu.
K tanci, zpìvu i poslechu
zahraji na klávesy pøi vaí
rodinné i jiné oslavì.
kontakt: Výhledy 740,
N. Mìsto, tel. 566 618 234

ne 30. 10. v 17 hod., Prodlouená
taneèního kursu, hraje Tata Band
Josefa Kuèery, vstupné 40 Kè
ne 6. 11. v 19,30 hod.
DROBEÈKY Z PERNÍKU - Komedie Neila Simona, ve které se s
lehkou tragikomièností pøetøásá problém alkoholismu, krise eny ve
støedním vìku a závislosti na sexu.
Hrají: Gabriela Vránová, Daniela
Koláøová, Andrea Elsnerová, Miroslav Moravec, Pavel Rímský, Michael Hofbauer. Vstupné 150
a 140
Kè, pøedprodej Inf. centrum, tel.: 566
650 254
po 7. 11. v 16 hod., - REIKI - PROHLOUBENÍ (1)  hojnost; vedou
mistøi REIKI manelé Navrátilovi z
Hradce Králové. Terapie REIKI zamìøená na hmotné zajitìní, pohodu
na fyzické úrovni, stabilizace v hmotì. Iniciace dalích symbolù. DIKA
- urèeno pro absolventy základního
kurzu REIKI. Kursovné 1650 Kè,
pøihláky se zálohou 800 Kè se budou pøijímat v kanceláøi NKZ (kulturní dùm, 1. patro) do 1. 11.
út 15. 11. v 17 hod. - Island a Faerské ostrovy na kole - beseda s cyklotrempem Janem Vlasákem. Autogramiáda poslední vydané knihy:
Pestrý ivot cyklotrempa, vstupné
20 Kè

Horácká galerie
Zdenìk píchal  Staøí Mistøi (do 30. øíjna)
Karel Haruda  Tóny barev (do 27. listopadu)
Kvìta Makovská  Keramické objekty (do 29. ledna 2006). Kvìta
Makovská hledá inspiraci v dávných kulturách pravìku a starovìku. Své keramické objekty vytáèí na hrnèíøském kruhu, skládá je
lepením, nebo jen modeluje, èi kombinuje obojí. Tvùrèí nápady se
volnì prolínají, narùstají. Keramiku zdobí nejradìji engobami, barevnými pigmenty, rytím, otisky, sgrafitem, nìkdy je letí kamínkem, patinuje glazurou, retuuje rùznými hladítky.
Miroslav Matouek  Fotografické dílo (øíjen 2005  bøezen
2006). Zaèátkem nového tisíciletí se uzavøela aktivní fotografická tvorba poetického Tvoøitele vysoèinské krajiny, experimentátora s brilantní technikou, jak sám o sobì øíká sugestivního lyrika,
autora nových prostorových dimenzí, se smyslem pro rytmus, citem pro svìtlo. Zároveò tvùrce fantaskních surrealistických metamorfóz, lyrických abstrakcí, jednodue øeèeno básníka obrazu....
Miro Myka, Brno, v lednu 2005. Výstava k umìlcovým osmdesátinám. .
V nedìli 20. listopadu v 15 hodin probìhne køest knihy fotografií Miroslava Matouka Neskonèený takøka svìt.

Nae velké DÍKY

za pomoc a podporu pøi uspoøádání festivalu KØÍDLA 2005
zasluhují:
obec Køídla a vichni její obyvatelé, pan starosta Josef Novotný,
správce KD pan Èech, SDH Køídla, zejména pan Matýsek, mìsto
Nové Mìsto na Moravì, Vlasta Soldánová a KD Nové Mìsto na
Mor., kraj Vysoèina, pan faráø Zdenìk orm, divadelní klub
Polièka, Bratr Kálef o.s., Èajovna Sluníèko, mediální partneøi,
vichni, kdo se na uspoøádání podíleli a hlavnì koníèci.
Dìkují obèané sdruení v obèanském sdruení Lysina lenina.
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Francie 2005
Prázdninový èas se pomalu chýlil ke konci, ale na nás, maoretky,
to nejzajímavìjí a rozhodnì i nejdobrodrunìjí teprve èekalo. Proto ve støedu 10. srpna veèer byl u
Kulturního domu v Novém Mìstì
na Moravì zaznamenán neobvyklý hluk a kolemjdoucí pobavenì
sledovali tradièní zmatky spojené
s odjezdem do zahranièí.
Naím cílem je severní èást Francie  Normandie. Ovem jako
správní turisté se zastavíme
v Lucembursku a ke konci zájezdu
i v Londýnì.
Po dvou dnech cesty se koneènì
mùeme kochat krásou moøe a
Francouzù. Nemáme vak moc
èasu nazbyt, èekají nás ètyøi dny
prùvodù a pódiových formací. A
abychom toho nemìli málo, tak
nás poøadatelé potìí zprávou, e
jednotlivá mìsta, kde jsme oèekávány, jsou od sebe i 200 km vzdálená.
Take po vystoupení rychle naskáèeme do autobusu a zde se musíme za jízdy pøevlékat, èesat a malovat. Kupodivu výsledek byl natolik dobrý, e lidé si vyadují dalí a dalí skladby a nae uèitelka
Eva Olejníková neetøí chválou.
Dalí novinkou pro nás bylo, e

jsme nely v prùvodu s mnoha dalími skupinami taneènic, jak jsme
zvyklé. Tím nám poøadatelé uloili
nelehký úkol  zaujmout lidi pouze naím umìním a armem. Vzhledem k tomu, e jsme byly velice
kladnì hodnoceny poøadateli i paní
uèitelkou si myslím, e jsme úkol
zvládly dobøe.
Ale vechno má svùj konec, proto v pondìlí veèer nasedáme do autobusu a jedeme vstøíc Eurotunelu
a Big Benu  èili Londýnu. Snaíme se vechny krásy mìsta zachytit na filmy fotoaparátù, kadý se
chce nechat zvìènit v Hyde Parku
èi u proslulých telefonních budek.
Poslední zastávkou na cestì domù
bylo letitì ve Frankfurtu nad Mohanem.
Z mnoha zahranièních zájezdù,
kterých jsem se jako maoretka
úèastnila, byl tento, jak jsem ji
uvedla na zaèátku, rozhodnì nejdobrodrunìjí. Nikdy jsme pøedem nevìdìly, kam jedeme vystupovat a co nás èeká.
Pøesto nebo snad díky tomu bylo
krásné zaít uprostøed prázdnin takovou spoustu legrace, vidìt na
vlastní oèi to, o èem se píe
v knihách, a být støedem pozornosti
tolika lidí.
LJ

Okénko do Klubíèka
¦ 3. øíjna zaèaly pracovat po prázdninové pøestávce zájmové útvary.
Do vìtiny je stále moné se pøihlásit. Nabídku kroukù naleznete na
www.artagency.cz/klubicko, v titìné podobì v informaèním centru
nebo pøímo u nás v Klubíèku

Horácké muzeum
l Ve ètvrtek 3. listopadu v 17
hod. se v gobelínovém salonku
kulturního domu uskuteèní ètení
z publikace nazvané Pøeil
jsem od Frantika Kubíka, která vyla nedávno jako 7. svazek
edice Listy HM. Mgr. Jiøí Kubík,
syn autora, který pøipravil deník do
tisku, pøiblíí vybranými úryvky
období 1. svìtové války vidìné
oèima novomìstského obèana.
l Olympiáda oèima dobrovolníkù - fotografie, listopad
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¦ Stejnì tak od øíjna je opìt

v provozu otevøený klub  Klub
Íèko, a to kadou støedu a pátek
od 13 do 17 hodin. K dispozici jsou
hry na PC, internet, PlayStation, kuleèník, stolní fotbal a hokej, stolní
tenis, ipky, prtec, stolní a spoleèenské hry. POZOR - V ØÍJNU
ZDARMA!!!
¦ Naí novou aktivitou je Mateøské centrum ZVONEÈEK. Kromì
hlídání dìtí zde nabízíme dalí aktivity pro maminky s dìtmi  cvièení, výtvarné dílny atd Mateøské centrum ZVONEÈEK je
v provozu vdy v pondìlí a ve
støedu od 9 do 12 hodin a v ØÍJNU
TÉ ZDARMA!!!!
¦ O naich pravidelných sobotních akcích získáte informace na
jiném místì zpravodaje Novomìtsko.
ddm

Stomatologická pohotovostní sluba

Oetøení je poskytováno v dobì 8  12 hod.
28. 10. MUDr. Macek, V. Meziøíèí, MUDr. enkýøová, Studentská
7, ZR, 29. 10. MUDr. Blaháková, NM, MUDr. Havlíèková, nám Republiky ZR, 30. 10. MUDr. Borek, Bystøice n.P., MUDr. Kaparová,
Nová Øíe, 5. 11. MUDr. Foltanová, Svratka, MUDr. Havlíèková,
Radostín n.O., 6. 11. MUDr. Filla, V. Meziøíèí, MUDr. Vorlíèková,
vermova, ZR

Klub seniorù
po 31. 10., DPS, 16 hod. 
Zábavné odpoledne  èetba,
zpívání, cvièení na idlích
po 7. 11., DPS, 15 hod., Bavíme
se sami  pranostiky, zpívání, vtipy
po 14. 11., 15 hod., DPS  Video
a beseda s ing. Bartíkem: Národní
parky západu USA

Klub Støedozemì
Jan TATER BUG Sobotka &
Hoochie Coochie Jug Band
4. 11. ve 20.00 hod. Nenechte se
zmást a vìøte, e opravdu pøijedou Jan Sobotka a Hoochie Coochie Band. Snad jenom pøipomeneme, e poprvé se ve Støedozemi Jan Sobotka a Hoochie Coochie Band potkali v listopadu
2003 a e to bylo opravdu podaøené setkání , vstupné 80 Kè,
více info o Hoochie Coochie
Band na http://hoochiecoochieband.no-ip.com

Dùm dìtí a mládee


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 30 Kè.
so 12. 11., 10 hod. Sobota s bøiním tancem - rehabilitaèní cvièení pro eny a dívky od 3 let v doprovodu rodièù, inspirované orientálními tanci. Jsou pro vás pøipraveny sestavy pod vedením zkuené cvièitelky, vstupné 30 Kè,
pøezùvky a pohodlný odìv s sebou

Mùj jarní èlánek v Novomìstsku
se jmenoval Èas rojù a dalí letní
se mìl jmenovat Èas medu.
V období od èervna do záøí vrcholí
vèelaøská sezóna a já se dostal
k jeho napsání a nyní. Èas medu
ale doopravdy byl. I pøes pomìrnì
nepøíznivé poèasí byla snùka medu
dobrá, a tak jak èas medu skonèil
pro vèelaøe, tak pøed zimou nastává pro jejich zákazníky. Víme, e
med je nenahraditelná potravina
pøírodního charakteru. Pomáhá
zvyovat odolnost organismu pøedevím v tomto období, kdy nám
hrozí chøipkové epidemie rùzných
druhù a pùvodù.
Lièka medu není lék, ale pravidelným uíváním se lékem stává.
U nás není med oficiálnì uznaným
lékem pøedevím z dùvodu standardizace, ale napøíklad v anglickém
Královském lékopisu se na seznamu lékù nachází. V medu nám pøíroda nabídla jeden ze svých nejcennìjích darù a je jen na nás jak s ním
naloíme. Za cenu 90  100 Kè si
kadý mùe koupit napøíklad dvì
krabièky cigaret, ale také jeden ki-

Vùnì medu

9.  15. 11., 8  17 hod.
gobelínový salonek KD
Prodejní výstava Èeského svazu
vèelaøù nabídne k ochutnávce
i k zakoupení napø. medovinu,
medové peèivo, figurky ze vèelího vosku, vèelaøské potøeby...

20 LET
VESELÉ SEDMY
sobota 12. listopadu
taneèní veèer
vstupné 50 Kè
pøedprodej
Inf. centrum,
tel.: 566 650 254

Kino
28. pá ve 20 h., 29. st 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.
1. út v 19,30 h., 2. st v 19,30 h.
Obèanská výchova
127 min
SRN/Rakousko, komedie, èeské
titulky, premiéra, pøístupný od 12
let, 60 Kè - Jeden z nejlepích evropských filmù.
4. pá v 19,30 h., 5. so v 19,30 h.
DOBLBA !
110 min
ÈR 2005, èerná komedie, premiéra, pøístupný, 60 Kè - Èerná vánoèní komedie o lidech, vztazích,
hrobkách a náhodných úmrtích.
7. - 13.11. Benefièní festival Modré dny, samostatný program

K zamylení

Èas medu

Kniha Trojan

logram zdraví. Ano, koupì medu
je investice do zdraví. Uvedu zde
jeden malý pøíklad. Známý novomìstský horolezec Radek Jaro si
nezapomnìl pøed svojí zatím poslední cestou do vysokých hor pøibalit nìkolik kilogramù medu
z Radeínské Svratky, a to i pøesto,
e byl vybaven rùznými vitamínovými a potravinovými doplòky.
Med si také mohl koupit na místì a
ne se s ním vláèet pøes pùl zemìkoule. On ale dal pøednost vyzkouené kvalitì od nás z Vysoèiny.
A právì tento domácí produkt
chtìjí vèelaøi ze Základní organizace Èeského svazu vèelaøù Nové
Mìsto na Moravì spoleènì
s dalími vèelaøskými výrobky (medovina, medové peèivo, medové
pivo, výrobky ze vèelího vosku,
kosmetika, atd.) a potøebami nabídnout na tradièní vèelaøské výstavì
nazvané Vùnì medu. Výstava se
koná ve dnech 9. 11.  15. 11. 2005
v gobelínovém salonku Kulturního
domu v Novém Mìstì a na tuto
výstavu si Vás dovoluji jejich jménem pozvat. Pro dìti je také mimo
jiné pøipraven nový velký pozorovací úl osazený vèelami. Osobnì
bych chtìl pozvat jednu pro mì
neznámou pani, která u naeho
stánku na øemeslném jarmarku
v Novém Mìstì øekla asi své dceøi: Pojï, tady jsou nai vèelaøi,
tady si nìco koupíme. Ano jsme
Vai vèelaøi a vèelièky pracují pro
nás pro vechny!
Jiøí Zavøel

Octavio Paz: Voda mluví bez pøestání, pøesto se nikdy neopakuje.
Caius Iulius Caesar: Lidé obvykle èasto uvìøí v to, po èem touí.
Paracelsus: Nic není jed a vechno je jed: rozdíl je jen v dávce.
Seneca: Není-li nìkdo ochoten
nést riziko za své názory, tak buï
nestojí za moc ty názory nebo on
sám.
Dario Fo: Stále jetì nechápeme,
e ke skuteènému kulturnímu rozvoji dochází pouze v radosti, lásce
a smíchu.
Peter Sellers: Lidi budou plavat v
lejnech, kdy jim tam hodí pár estákù.
Edouard Le Berquier: Jen ulechtilí lidé se rádi uèí, hlupáci radìji
uèí jiné.
Blaise Pascal: Nehledal bys mne,
kdybys mne ji døíve nenael.
Oscar Wilde: Lidé se dìlí na dvì
skupiny - poèestné a høíné. Ti poèestní rozhodují, kdo kam patøí.
Leonardo da Vinci: Pøijde den,
kdy lidé budou posuzovat zabití
zvíøete stejnì jako zabití èlovìka.
Simone De Beauvoir: Svobodná
ena je pravým opakem eny nestálé.
Cesare Pavese: Nepamatujeme si
dny, pamatujeme si okamiky
Hermann Hesse: Slzy jsou tajícím
ledem due.

Prodej sudového vína
Sokova 212
po - pá 14 - 17
ceny od 25 Kè/l

DRAKIÁDA
Ve ètvrtek 22. záøí se za krásného sluneèného poèasí uskuteènila
na kopci nad naím mìstem dlouho oèekávaná Drakiáda. Mile nás
potìil zájem dìtí i rodièù o poutìní drakù. Mnozí si nali ve svém
nabitém programu èas a proili
s dìtmi krásné chvíle. Mìli monost sledovat, jak si dìti vedou pøi
plnìní úkolù: stavìní panáèkù
z pøírodnin, skocích do výky,

hodu kamínku do nádoby a pøi
sborovém zpìvu. Nejvìtím bojovým úkolem bylo hledání pokladu, po kterém následovalo poutìní drakù. Ne vem drakùm se
podaøilo vzlétnout, ale doufáme,
e nadení dìtí nevyprchá a na
kopec se vrátí za pøíznivìjích povìtrnostních podmínek. Útìchou
vem byla medaile a sladká odmìna. uèitelky 1. a 2. tøíd II. Z

l
t
t
t
t

akèní Podzimní katalog RK
nové zboí puzzle
karmelitánské mení víno, velký výbìr, 0,7 l
stolní spoleèenské hry
Alhambra
Metro
Cartagena...

l
l
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l
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váno, e patné hospodaøení
v lesích nebylo prokázáno. Zastupitelstvo mìsta doporuèilo p. Pejchalovi, aby pøehodnotil své výroky a uèinil takové kroky, které povedou ke staení aloby. Bohuel,
nic se nestalo.
Celá kauza mìstské lesy pokraèovala vyhotovením materiálu,
vèetnì nìkolik let starých leteckých snímkù, ve kterém p. Pejchal
uvádí, e v mìstských lesích je 16
ha (v médiích z poslední doby uvádí dokonce 20 ha) holin. Toto bylo
zasláno opìt kontrolní skupinì
ÈIP v Havlíèkùvì Brodì a auditorovi ing. Kupèákovi k posouzení.
Jak bylo zajitìno, údaje uvedené

v mnohastránkovém materiálu jsou
zavádìjící a nepravdivé. Skuteèné
závady se vyskytují na výmìøe cca
1,5 ha co není ani pùl procenta
výmìry mìstských lesù.
Co k tomu dodat? Pøedevím to,
e jakékoli závady zjitìné v lesích
nemìly být øeeny prostøednictvím
médií a Èeské inspekce ivotního
prostøedí, ale mìly být v prvé øadì
projednány s nájemcem, tj. spol.
Lesy a zeleò a také s lesním hospodáøem. Mìsto jako vlastník spoleènosti má dostateèné nástroje,
aby zjednalo nápravu.
Pøeji si, aby se do budoucna ji
nic podobného neopakovalo. Jsem
pøesvìdèen o tom, e v mìstských
lesích se hospodaøí dobøe.
Ing. Frantiek Martinec
odborný lesní hospodáø

ku spoleènosti podle vlastnického podílu, mìsto za velmi výhodných podmínek odkoupilo podíl LDO Pøibyslav a stalo se tak jediným vlastníkem spoleènosti. V souèasné dobì
provádí spoleènost vedle správy lesù,
provozu zahradnictví a pìstební èinnosti i údrbu veøejné zelenì mìsta.
Po celou dobu své existence platí spoleènost Lesy a zeleò s.r.o do mìstské
pokladny za pronájem mìstských
lesù mìstem stanovené nájemné.
V souèasné dobì je výe roèního nájmu 1300 Kè za ha lesa, 82000 Kè

nájemné za budovy zahradnictví a
3600 Kè nájemné za zemìdìlskou
pùdu a rybníky. Od roku 2003 je úèetnì vedeno støediskové hospodaøení,
ze kterého vyplývá, e zahradnictví
v souèasné dobì nevykazuje ztrátu.
Do majetku spoleènosti, èili do majetku mìsta, bylo od jejího vzniku investováno cca 5 milionù korun. O
rozdìlení vytvoøeného zisku spoleènosti rozhoduje rada mìsta
v pùsobnosti valné hromady.
Rada mìsta
Nového Mìsta na Moravì

Hospodaøení v mìstských lesích
Stanovisko lesního hospodáøe

Jako lesní hospodáø mám poprvé pøíleitost, abych se mohl vyjádøit k problému Hospodaøení
v mìstských lesích. Problém vznikl na jaøe minulého roku tím, e se
v médiích ústy bývalého místostarosty objevily zprávy, e mìstské
lesy jsou v katastrofálním stavu, e
je v nich drancováno a e
v dùsledku patného hospodaøení
dolo k milionovým kodám. Jak
se pozdìji ukázalo, kontrolní skupina ÈIP z H. Brodu, pozvaná bývalým místostarostou p. Pejchalem,
neshledala nic ze shora uvedených
závad a naopak konstatovala, e
v mìstských lesích je hospodaøeno

standardním zpùsobem. Bìné závady, které kontrolní skupina uvedla do zápisu kontroly, byly ve stanovených lhùtách odstranìny, co
bylo konstatováno i pøi následné
kontrole opatøení v letoním roce.
Povinností jednatele spoleènosti,
je hájit dobrou povìst spoleènosti
a proto v souladu se zákonem podal alobu na mìsto za pokozování dobrého jména. Opakovanì
byla kauza hospodaøení v mìstských lesích pøedmìtem jednání
rady mìsta, byla objednána odborná studie, která mìla posoudit stav
lesního porostu a hospodaøení
v mìstských lesích. Bylo konstato-

Stanovisko rady mìsta

Mìsto Nové Mìsto na Moravì je
jediným vlastníkem spoleènosti Lesy
a zeleò s.r.o. (LAZ), která spravuje
lesní majetek v celkové rozloze 367,
45 ha, z toho v kategorii lesù hospodáøských je pouze 3,86 ha, zbylých
367,45 ha jsou lesy zvlátního urèení. Na dodrování zákonem stanovených postupù a pøedpisù pøi hospodaøení v lesích dohlíí odborný lesní
hospodáø ing. Frantiek Martinec, který pravidelnì radì mìsta pøedkládá
zprávy o stavu lesních porostù a plnìní desetiletého plánu. Valnou hromadou spoleènosti je ze zákona rada mìsta, dozorèí radu spoleènosti jmenuje
zastupitelstvo mìsta. Øeditelem a jednatelem spoleènosti je od jejího zaloení Jiøí Svatoò.
Rada mìsta Nového Mìsta na
Moravì ve své kompetenci i
v pùsobnosti valné hromady vdy
vyuívala a nadále bude vyuívat
pøímé nástroje k øízení vech svých
spoleèností a spoleènost Lesy a zeleò s.r.o. není výjimkou. Svá rozhodnutí èiní na základì odborných stanovisek tak, aby hospodaøení
s majetkem mìsta vykazovalo dobré
výsledky. Pøesto se v posledním roce
stalo hospodaøení v naich lesích mediálnì lákavým tématem. Z úst bývalého místostarosty Petra Pejchala
zaznívala silná slova o patném hospodaøení spoleènosti Lesy a zeleò
s.r.o., o drancování lesù a milionových ztrátách na majetku mìsta.
Oproti tomu jednatel spoleènosti
podal na mìsto za tyto mediální výstupy alobu za pokozování dobrého jména spoleènosti. Rada mìsta se
na svých zasedáních podnìty P. Pejchala opakovanì zabývala a pro objektivní vyhodnocení celé situace objednala na jaøe letoního roku odbornou studii, která posoudila stav lesního porostu a hospodaøení
4

v mìstských lesích. Studie zpracovaná doc. Václavem Kupèákem
z Lesnické fakulty Masarykovy univerzity Brno upozornila na nìkteré
dílèí nedostatky, patné hospodaøení
a drancování vak neprokázala. Naopak bylo konstatováno, e hospodaøení v mìstských lesích je mírnì
nadprùmìrné. Vechny porosty Petrem Pejchalem oznaèené jako problémové byly dne 22. 8. 2005 pøedmìtem venkovního etøení Èeské inspekce ivotního prostøedí. Z protokolu ÈIP vyplývá, e etøení porostù bylo provedeno na celkové rozloze cca 3,61 ha, z toho zhruba 5 arù
bylo oznaèeno za zanedbané, ostatní
plochy vykazují ménì závané nedostatky, 0,5 ha je pøipraveno
k zalesnìní v zákonné lhùtì. ÈIP
zahájila správní øízení o uloení opatøení k nápravì, které bude neprodlenì realizováno.
Nìkterá fakta o spoleènosti LAZ
s.r.o:
Spoleènost Lesy a zeleò s.r.o. byla
zaloena v roce 1997, mìsto bylo
tehdy meninovým vlastníkem
s podílem 49 %. Zbylý podíl vlastnilo Lesní drustvo obcí Pøibyslav
(LDO). Mìsto pøi zaloení spoleènosti vloilo jako svùj vlastnický
podíl majetek zahradnictví, LDO
svùj 51 % podíl vyrovnalo vloením
finanèních prostøedkù. Hlavní náplní èinnosti pøi zaloení spoleènosti
bylo hospodaøení v novomìstských
lesích, provozování zahradnictví a
pìstební èinnost. Udrení provozu
zahradnictví bylo tehdy podmínkou,
o které rozhodlo zastupitelstvo mìsta Nového Mìsta na Moravì. Smluvnì se oba spoleèníci dohodli, e vekerý zisk spoleènosti po dobu pìti
let bude investován do zahradnictví,
tedy do majetku mìsta. V roce 2002,
kdy mìlo dojít k pøerozdìlování zis-

Víte, kdy konèí platnost Vaeho obèanského prùkazu?
V prùbìhu letoního roku byli
obèané opakovanì informováni o
výmìnách obèanských prùkazù
bez strojovì èitelných údajù za
nové typy tìchto dokladù, a to
v prùbìhu let 2004-2008. K této
problematice se znovu vracíme
v souvislosti s poslední novelou
zákona o obèanských prùkazech
a opakovanì doporuèujeme obèanùm údaje o dobì vydání a platnosti svého prùkazu zkontrolovat.
Posledním dnem roku 2005 toti konèí platnost obèanských
prùkazù, které byly vydány do
prosince 1994, s výjimkou obèanských prùkazù obèanù narozených pøed 1. lednem 1936, pokud
není v tìchto dokladech doba

ukonèení platnosti vyznaèena
konkrétním datem.
Jinými slovy, døíve vydané obèanské prùkazy mohou i nadále
pouívat osoby, které jsou starí 70
let nebo tohoto vìku dosáhnou do
konce roku 2005, jestlie mají
v obèanském prùkazu uvedenu
dobu platnosti bez omezení nebo
na dobu neurèitou. Ostatní osoby s obèanskými prùkazy s datem
vydání do konce roku 1994 jsou
povinny výmìnu provést.
Vzhledem k technickému zpracování (do 30 dnù) bylo rovnì
stanoveno, e ádost o vydání ob-

èanského prùkazu obèan pøedkládá do konce listopadu 2005. Tyto
výmìny se provádí bez správního poplatku, k øádnì vyplnìné a
osobnì podepsané ádosti pøedkládá obèan dosud uívaný obèanský prùkaz a jednu fotografii
se souèasnou podobou, popø. doklady o novì zapisovaných skuteènostech. O vydání obèanského
prùkazu lze poádat u kteréhokoliv matrièního úøadu nebo úøadu
obce s rozíøenou pùsobností. U
tìchto úøadù pak mùe osoba
nový obèanský prùkaz rovnì
pøevzít.

Mimo výe uvedené výmìny obèanských prùkazù bez strojovì èitelných údajù mají obecnì povinnost poádat o vydání nového obèanského prùkazu vichni obèané v souvislosti s ukonèením
doby jeho platnosti (uvedené konkrétním datem), pøi zmìnì údajù
v obèanském prùkazu zapsaných
(napø. bydlitì, pøíjmení, rodinný
stav) nebo v dalích zákonem stanovených pøípadech (zejm. odcizení a ztráta).
Jednání osoby, která ve stanovené lhùtì o vydání obèanského
prùkazu nepoádá, je pøestupkem.
Ing. Jana Bartošová
vedoucí odboru
vnitøních vìcí a Ú

Poèasí v záøí

V prvním týdnu mìsíce se vrátily letní dny. Ranní teploty pøesahovaly 10o C, odpolední se pohybovaly kolem 25o C. I v druhém
týdnu pokraèovalo letní poèasí. A
do 12. 9. bylo bez sráek, teplé
poèasí ukonèil a ranní a dopolední liják 13. záøí. Do konce mìsíce pak bylo mlhavo, obèas
s drobnými srákami, èasto nevlídno. Ranní teploty rychle klesly a stejnì rychle se zkracoval den.
Poslední týden mìsíce záøí ji byl
zcela ve znamení podzimu, ranní
teploty pod 5o C, na okolních mìstských loukách se ji projevily malé
noèní mrazíky.
FV

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

FRANCIE
SUPERDEVOLUY

SUPER LYOVÁNÍ autobusem
03. 03.  12. 03. 2005 / 7 nocí
Cena 8.890Kè/os. /skipas/
ubytování/bus
Nástupní místa: Brno, Nové
Mìsto, ïár n/S., Jihlava, Praha, Plzeò, Pelhøimov, Tábor
Vekeré informace v CK Renata.
!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.
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Dalton – další fáze rozvoje
Prvního záøí jsme vstoupili do tøetího roku výuky, ve které vyuíváme prvky daltonské koly. Souèasní áci tøetích roèníkù se tak dostávají do fáze, kdy by mìli pracovat
samostatnì dle daltonského plánu
ji celý týden. Pustila jsem se tedy
do pøípravy úkolového listu na
poslední týden v záøí. List obsahoval 18 úkolù, které musely pøesnì
navazovat na pøedcházející uèivo a
zároveò být spojnicí s uèivem následujícím. Toto byla nejobtínìjí
èást pøípravy, která pohltila mnoho
hodin. Pak u jsem s napìtím oèekávala, jak si s danou situací poradí
dìti. Bude úkolù na 17 vyuèovacích
hodin pøíli? Nebo naopak málo?
Jak áci vyuijí dvouleté zkuenosti s daltonem? Otázek bylo mnoho, ale dìti nezklamaly. Mìla jsem
radost, kdy jsem vidìla, s jakým
zápalem a houevnatostí pracují, jak
mne témìø vùbec nepotøebují, jak
pomáhají slabím, kdy si neví
s nìèím rady. Ti, kteøí splnili vech-

ny úkoly a pøidali i úkol extra, se
stali Supermany týdne. Samozøejmì se nedaøilo vem stejnì. Ne
vichni dokázali vyuít stanovený
èas. Je to pro nì obrovská zkuenost.
Nejlépe si pamatuji to, co sám proiji a vyzkouím. Podobný týden si
zopakujeme kadý mìsíc, tøi týdny
budeme pracovat v blocích.
Tímto krokem vak nae práce
nekonèí. Je tøeba výchovnì vzdìlávací proces neustále doplòovat novými prvky a tím jej co nejvíce pøiblíit dìtem. Proto se také ètyøi vyuèující naí koly zúèastní v øíjnu
dvoudenního semináøe a hospitací
na pilotních kolách, které poøádá
Asociace èeských daltonských
kol, její jsme èlenem. Letoní
semináøe budou zamìøeny pøedevím na druhý stupeò, zejména 6. a
7. roèník, nové zpùsoby hodnocení
v 8. a 9. roèníku, provázanost daltonu od l. do 5. roèníku, vytváøení
rámcovì vzdìlávacích plánù apod.
Tyto semináøe, které navtìvujeme

ji tøetím rokem, jsou pro nás velkým pøínosem. Získáváme zde nové
nápady a zkuenosti, mùeme se vyvarovat chyb, kterými si proly koly, které s daltonem u nás zaèínaly.
Zmìny by vak nebyly moné bez
poctivé práce uèitelù. Díky práci
uèitelù Handschuha a Køíe získala nae kola dva granty na interaktivní tabule (vzhledem k souèasným
grantovým dotacím obdrela kola
z MMT èástku 285200 Kè). Jedna
tabule bude vyuívána na prvním

stupni a druhá stupnìm druhým pøedevím pro výuku dìjepisu.
Zmìny na naí kole se vak netýkají pouze výchovnì vzdìlávací práce, ale i pøístupu k veøejnosti a vem
zájemcùm o dìní na naí kole. Jak
daltonskou výuku, tak vyuití interaktivní tabule Vám uèitelé velice
rádi ukáí v prùbìhu celého roku.
Termín své návtìvy oznamte na telefonním èísle 566 618 187 nebo emailem zakladni.skola@nmnm.cz.
L. Kachlíková

Konec prázdnin v Maršovicích
Dne 27. srpna se na zahrádce
Marovské rychty konalo rozlouèení s prázdninami. Toto zábavné
odpoledne se díky poèasí i hojné
úèasti velmi zdaøilo. Vyøádily se
nejen dìti, ale do her se zapojili i
dospìlí. Poltáøová bitva a chùze
na chùdách mìly velký úspìch. Po

zdolání pøipravených disciplín si
vichni pochutnali na opeèených
buøtech a vichni zúèastnìní dostali ceny dle zásluh a výkonù.
Tímto chceme podìkovat panu
tìpánkovi za vzornou spoluúèast
i obèerstvení.
místní hasièi

Ze skautské mozaiky
m Dne 17. 9. byl oddíl vlèat na celodenní výpravì v konikovském
polesí. Vzhledem k poèasí zakonèil výpravu veobecným suením
svrkù v klubovnì.
m Dne 28. 9. dopoledne probìhla
v klubovnì poslední pøíprava obou
druin skautù a skautek, které se
probojovaly do celostátní soutìe
Svojsíkova závodu. Pøipomenut
jim byl také historický a køesanský význam 28. záøí  státního svátku sv. Václava.
m Dne 29. 9. pøipavila støedisková
rada plán støediskových akcí pro
skautský rok 2005/06.
m Ve dnech 30. 9.  2. 10. se v Lankrounì uskuteènilo celostátní kolo
Svojsíkova závodu. V nároèné soutìi èestnì obstály obì nae druiny.
Ze estnácti druin v kadé kategorii
se nae Liky umístily na 7. místì a
Rysi na 4. místì. Blahopøejeme za
vzornou reprezentaci naeho mìsta
a kraje Vysoèina. Jedná se zatím o

nejvìtí úspìch naich skautù a skautek ve Svojsíkovì závodì.
m Dne 7. 10. jsme vzpomenuli 55.
výroèí úmrtí bratra malíøe Jiøího idlického (27. 5. 1895  7. 10. 1950),
rodáka z N. Mìsta a jednoho z prvních novomìstských skautù. Miloval
pøírodu a jeho skicáøe s nádhernými
kresbami ptákù a ivoèichù dnes
vlastní Horácké muzeum.
JJ

EUROWORKSHOP  zaèínáme nový projekt

Pracovní skupina sloená
z uèitelù a zástupcù vedení SO a
SOU lesnického, dopravního a slueb by chtìla novomìstské veøejnosti sdìlit dalí pøíjemnou zprávu. Ve dnech 10.  14. záøí se na
naí kole uskuteènila pøátelská
návtìva uèitelù z Odborné obchodní koly pro dopravu, logistiku a spedici z nìmeckého Hamburku, jejím cílem bylo pøipravit
trojstranný, èesko  nìmecko - lo-

Humanitární sbírka
l
l
l

letního a zimního obleèení (dámské, pánské, dìtské)
lùkovin, prostìradel, ruèníkù, utìrek, záclon, látek
peøí, péøových a vatovaných pøikrývek, poltáøù a dek

se uskuteèní ve dnech: 24.-25. listopadu v èase 12  18
hod., sbìrné místo Novomìstská teplárenská a.s.  kotelna na
ulici Hornické (odboèka z Masarykovy ulice naproti kinu)
Vìci prosíme zabalené do igelitových pytlù èi krabic, aby se
nepokodily transportem. Dìkujeme za Vai pomoc.
Sbírku vyhlauje Diakonie Broumov ve spolupráci
s mìstem Novým Mìstem na Moravì.
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tyský projekt. Náplní tohoto projektu jsou tzv. workshopy  tvùrèí
dílny, které by rozvíjely pøedevím
odborné znalosti studentù z oblasti
dopravy a logistiky a dále také
schopnost komunikovat a spolupracovat v cizím jazyce v mezinárodním týmu. Jestli se ve povede
podle naich pøedstav a Národní

agentura Leonardo da Vinci podpoøí nai ádost o finanèní podporu, pak ji v záøí 2006 pojede deset naich studentù s pedagogickým doprovodem do Hamburku na
první pracovní setkání. Drte nám
palce! Budeme Vás informovat.
za pracovní skupinu
Mgr. Milada Ondráèková
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INZERCE

V sobotu 15. øíjna se v novomìstském kulturním domì konala ji druhá burza minerálù, fosilií a perkù. Z nabídky bylo mono doplnit jak
mineralogické sbírky, tak tøeba i dámskou perkovnièku.

Z redakèní poty
Nìkolikrát jsem byl pøítomen posledního rozlouèení s naimi spoluobèany. Jako køesan z evangelického kostela, nebo na kostelíèku a v neposlední øadì také v rozluèkové síni. Tento produkt socialismu mì velmi zaujal...
Vchodové dveøe by mìly být oteviratelné po celé íøi. Vzduch je tam
nedýchatelný (co na to hygiena?).
Vchod by mohl chránit nìjaký skelet pro pøípad detivého poèasí.
Ale to hlavní je ozvuèení prostoru pøed budovou! Je pìkné, e v
místním rozhlase bývá oznámeno
úmrtí naeho spoluobèana a doba,
kdy je mono se s ním naposledy
rozlouèit. V prostoru pøed obøadní síní neslyíte nic. Snad jen tehdy, kdy jsou reproduktory vyneseny ven. Proè nìkdy jsou a jindy
nejsou? Ptám se, èí je to vina, èí
je to starost? Provozovatele budo-

OCHOTNÌ VYØÍDÍM
LEVNÝ ÚVÌR
NA ZAPLACENÍ
DRAHÉ HYPOTÉKY
Napøíklad:
1.000 000 Kè - 800 000 Kè
Splátka:
5917 Kè/mìs. - 3120Kè/mìs.

Tel.: 724 548 861
566 616 357

vy? Nebo provozovatele pohøební
sluby?
Pøijde-li na obøad více lidí, tak vám
to pøipadá jako na peronu na nádraí, kde èumíte, jako by vám ujel vlak.
Neujel ten vlak naim pánùm konelùm? Vdy na stavebním úøadì
máme tøi dobøe placené inenýry,
kteøí by nìjaký projekt mohli vytvoøit!
Jen v jednom pøípadì jsem nìco
slyel  houkání sanitek na konci
obøadu pøi rozlouèení s naí spoluobèankou.
Milo Buøval
u

DÁRKOVÉ
ZBOÍ

HALINA – 1. patro
Pro dekorování skla nabízíme:
v malé sklenièky
v sklenìné brouené tvary
a destièky
v vitráové barvy
v kontury na sklo
v slupovací barvy WINDOWCOLOR
v nalepovací kontury
v ubrousky a lepidla na
ubrouskovou techniku
v návody: Dekorování skla
Technika WINDOWCOLOR

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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l Koupím stavební parcelu v
NM, tel. 776 119 883
l Prodám nové sportovní bìecké lye Atomic 201cm (Beta 184)
za 2800 Kè, nové sportovní lye
Atomic  Skate 184 cm (RC:
9201) za 3500 Kè a nové boty
Rossignol Skate, vel. 44 za 3900
Kè, dùvod prodeje  úraz, tel.
724 910 732
l Prodám Kavasaki GPX 750-R,
tech. stav dobrý, po GO, ujeto 50
tis. km, nutno vidìt, tel.
723 976 533
l Prodám skútr Winer LX, nový,
ujeto 2,5 tis. km, TP jetì 4 roky,
zdrav. dùvody, tel. 723 976 533
l Daruji zdravá koata, tel.
566 615 295, 723 267 418 (i
SMS)
l Prodám gará u vlakového nádraí.Cena dohodou, tel: 605 840
245 po 19. hod.
l Prodám koèárek Chicco, modrý se zvíøátky po jednom dítìti,
dále nabízím pøebalovací pult,
cena dohodou, tel. 777 806 423

Konkurz na místo
finanèního manaera
obèanského sdruení
HOSPICOVÉ HNUTÍ
 VYSOÈINA

Charakteristika pracovního místa:
finanèní manaer je zamìstnancem
HHV, jeho úkolem je zajitìní finanèního chodu a stability sdruení
Termín nástupu: 1.1. 2006
Pracovitì: ïárská 610, 592 31
Nové Mìsto na Moravì
Kvalifikaèní poadavky: stupeò
vzdìlání  V nebo S, nejlépe
ekonomického zamìøení, zkuenosti s prací v neziskovém sektoru vítány
Nejzazí termín pøihláení se do
konkursu: 11. listopadu 2005
V pøípadì Vaeho zájmu
kontaktujte V. Hroudu
(732228001, hhv@quick.cz)

l Prodám zachovalou kuchyòskou linku, d. 1,8 m, bez el. spotøebièù, levnì, tel. 566 615 073
l Prodám - irokopásmová rotaèní anténa na TV, silný zesilovaè,
10m koax., upevnìní, DO, èt1-2,
prima, nova, stv, orf, markíza, nepouitá, 850 Kè, 723/961995
l Koupím dìtskou autosedaèku.
Tel. 776005775
l Koupím byt 3+1 nebo 4+1,
drustevní nebo v osobním vlastnictví. Tel. 732 811 645.
l Prodám - Výkonná televizní
anténa, otoèná na dálk. ovládání,
12m koaxiálu, dálk. ovladaè, øídící jednotka, zesilovaè, upevnìní. ÈT1, ÈT2, NOVA, PRIMA
atd., 850Kè. Kontakt 723/961995
l Ozve se mui ve støedním vìku
tìhotná ena kolem 40 let, které
schází pohlazení a uvítá rodinného pøítele? tel. 724 064 621
l Hledám pronájem bytu 3+1
nebo RD v NM, nabídnìte, tel.
777 806 423
l Hledám za sebe náhradníka na
kurz angliètiny, FCE, ji probíhá
od záøí kadý ètvrtek v ZR 14,3018 h., v SP. Kurz je skvìlou pøípravou na mezinárodní státnici z
angliètiny. Blií inf. na
605947886.
l Prodám zánovní závodní bìecké boty na bruslení Alpina SK
2002. Cena 2000 Kè. Tel. 606 600
889
l Je na prodej RD v NM, ul. Luèní, èp. 463, postaven v r. 1936,
1+5, èást. podsklepení, oslunìná
parcela o rozloze 1000 m2, studna, skleník, gará pro 2 auta, cena
k jednání 2,3 mil. Kè, inf.na tel.
602 460 796
l Prodám RD 2+1 na vl. pozemku
2.020.m2 v NM, cena 790 tis. Kè,
tel: 608 444 424
l Prodám sprchový kout (SKKP
4, 90 cm) s vanièkou (RA, 90 cm,
PU) zn. Ravac, v pùv. obalu, celý
komplet za 9 tis. Kè, tel.
602 888 914, 566 615 605

Policie informuje
Èeská policie
Nìkteøí majitelé motorových vozidel jsou zøejmì nepouèitelní.
Svìdèí o tom celkem pìt pøípadù
krádeí vìcí z osobních aut za poslední mìsíc jen v samotném N.
Mìstì. Na sedadlech bývají ponechány nákupní taky, fotoaparáty a
dalí pøedmìty, které zlodìje lákají. Øidièi si navíc vozidla pøi odchdu ani neuzamykají.
Podobné nebezpeèí hrozí v obchodních domech, kde jdou v nákupním vozíku ponechávány bez
dozoru nákupní taky èi pìnìenky. A zákazník pobíhá po prodejnì, místo aby si svoje vìci hlídal.
Pomìrnì obehranou písnièkou je
poutìní cizích osob do bytu èi ro-

dinného domku. Ze skupiny zlodìjù obvykle jeden zabaví majitele,
dalí pak stihnou prohledat místa,
kde se peníze a cennosti odkládají.
Obezøetnost je proto na místì a urèitì se vyplatí.
Dne 4. 10. byla oznámena kráde
notebooku NB Premio 4040 N, výr.
èíslo P008517 z kanceláøe akciové
spoleènosti v N. Mìstì. Poèítaè byl
volnì poloený bez dozoru na stole, take zlodìj nemusel velké úsilí vynakládat. koda èiní více jak
36 tis. Kè.
Od 6. 10. etøíme kráde osobního vozu Peugeot 205 støíbrné barvy, RZ ZRI 77-16, které bylo odcizeno za dosud nevyjasnìných okolností. koda èiní 20 tis. Kè.

Vandalové i v naem mìstì?
Dovedete si asi vichni pøedstavit, jak nemilé bylo nae pøekvapení, kdy jsme dne 6. øíjna pøili do zamìstnání a zjistili jsme,
e máme znièené oboje nové plastové dveøe u zadního vchodu do
kulturního domu. K pokození
dolo v noèních hodinách. I kdy
Mìstská policie byla na místì
za dvì minuty od nahláení, e
se za kulturním domem nìco
dìje, pachatele u nestihla. Mrzí
nás to dvojnásob proto, e naí
snahou je obnovovat a udrovat
budovu KD tak, aby mohla slouit vem obèanùm N. Mìsta a

okolí. Ale najdou se mezi námi
výrostci, kteøí nai snahu nièí,
nehledì na vynaloené finanèní
prostøedky, kterých opravdu nazbyt není. Vyzývám spoluobèany
vech vìkových kategorií, sledujte vandalství mezi námi a snate
se ho vymýtit, abychom hledìli na
hezké vìci kolem nás a ne
na znièené, rozbité a pomalované.
Vlasta Soldánová, øeditel NKZ

Upozornìní

Mìstský úøad Nové Mìsto na
Moravì upozoròuje obèany, e termín pro uhrazení místního poplatku za provoz systému shromaïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vyuívání a odstraòování komunálních odpadù pro II. pololetí roku
2005 konèí dnem 30. 11. 2005.
Místní poplatek je vybírán
v hotovosti v pokladnì MìÚ, Vratislavovo nám. 103. Úøední dny:
po, st 8.00  11.30 h, 12.30 –
17.00 h.
fin. odbor MìÚ

V noci ze 14. na 15. 10. zmizelo z
parkovitì na ul. Mendlova vozidlo
Alfa Romeo èervené barvy, RZ 2J1
74 69 v hodnotì 220 tis. Kè. Uvnitø
vozu bylo dále náøadí za 9 tis. Kè.
Dne 10. 10. byl policejní hlídkou
zadren z N. Mìstì pachatel trestného èinu vydírání. Pod pohrùkou
násilí nutil v jednom z místních
podnikù zamìstnance k vydání penìz.
mjr. Vaík Antonín
Mìstská policie
V kadém mìstì najdeme místo,
ètvr èi námìstí, kam jsou soustøedìny významné obchody, úøady èi
firmy. Ono místo zpravidla nazýváme centrem mìsta. Centrem proto, e je skuteèným centrem pozornosti obèanù. Kdy otevøeme debatu o jakémkoliv mìstì, témìø
vdy se nám vybaví právì ono jeho
centrum. Je tedy jakousi výkladní
skøíní mìsta. Problémem vak je,
e zpravidla bývá i centrem kriminality. Nemusím ani zdùrazòovat,
e na oné výkladní skøíni mùe právì kriminalita udìlat výraznou èernou skvrnu. Abychom na naí výkladní skøíni mìli èerných skvrn co
nejménì, se starají stráníci zdejí
Mìstské policie. A e v centru nemají o práci nouzi, si mùeme ukázat na nìkolika pøípadech
z poslední doby.
Napøíklad dne 28. 9. byl v 3:15
hod. na Vratislavovì nám. pøed barem ach pøistien mladík z N.
Mìsta, kdy opakovanì pøevracel
kontejner s odpadky. Ponìvad odpadky jistì mìsto nezdobí, byla
mui udìlena pokuta.
Dne 1. 10. v 02:30 hod. mladý
mu z N. Mìsta pøedvádìl celému
námìstí rovnì pøed barem ach,
jak výteèný je zpìvák. Ponìvad
ty, které vzbudil, zøejmì nena-

dchnul, nemohl nadchnout ani pøítomné stráníky. Byla mu rovnì
uloena bloková pokuta.
Obyvatelé námìstí si 11. 10. v
03:15 hod. mohli vychutnat
skvìle dunící aparaturu. Zvuk,
který se mocnì valil z vozidla pøed
barem ach, vak pùsobil potìení
jen mladému mui z N. Mìsta, který s autem pøijel. Na stejný pøestupek stejný metr, i zde byla uloena
bloková pokuta.
Následující pøípady mají spoleèného jmenovatele. Viníkem u vech
tìchto pøípadù je toti ena. I kdy
se jedná spíe o pøípady, kde dominují mui, zde výjimka potvrzuje
pravidlo.
Dne 30. 9. v 9:50 hod. byla hlídka MP pøivolána k zákroku
v budovì hotelové ubytovny DUO,
kde se na schoditi usadila podnapilá ena, která nebyla sama schopna chùze. Její chování bylo pro kolemjdoucí odpudivé a nechutné.
O brzkém vystøízlivìní nesvìdèila
ani prázdná láhev rumu vyènívající z její taky. A ponìvad se jednalo o enu z jedné místní èásti,
byla pøevezena domù a pøedána do
péèe manelovi. Aby snad nenabyla dojmu, e Mìstská policie je pøíjemným taxíkem pro alkoholem
odloené osoby, byla jí následující den za buzení veøejného pohorení uloena pokuta.
Den 7. 10. byl smolným pro enu
z Fryavy a pro enu z N. Mìsta.
První toti byla v prodejnì Discount
Plus v 8:45 hod. pøistiena pøi krádei 4 ks èokolád Kofila v hodnotì
30 Kè a druhá v 10:30 hod. pøi krádei kávy Jacobs v hodnotì 23 Kè.
I na tyto eny byl pouit stejný metr,
i jim byla jim uloena bloková pokuta.
Petr Gregor, velitel MP

Odpovìï novináøskému dorostenci Zdeòku Drlovi k jeho povídání Ke dni ve Vysoèinì ze dne 22.
záøí 2005 o Novém Mìstì na Moravì, jeho zastupitelstvu, radì mìsta a o mnì:
Je pøímo neskuteèné, kdy rádo- nehorázná troufalost, ne-li ukázka Drla se svým mylenkovým potenby skoro novináø se probírá nìèím, nehorázné arogance. To, e alespoò ciálem kauzu nepochopil.
Zkuste si o nae mìsto, neváený
o èem nemá, s dovolením, ani po- ví, e se u nás lyuje, co ví kadé
nìtí. Nazývat nae mìsto Kocour- malé dítì, svìdèí o jeho IQ shnilé- pane, u radìji svá ústa neotírat.
kovem a zpochybòovat úroveò za- ho bramboru. O problému mìsta s Nechci pøímo napsat svoji nevystupitelù, kterým v mnoha okoliè- nájemcem pøírodního koupalitì se máchanou hubu.
Josef Sokolíèek, starosta mìsta
nostech nesahá ani po kotníky, je radìji nebudu zmiòovat, nebo pan

Plnicí soupravy
pro inkoustové tiskárny
úspora, spolehlivost, jasný a ostrý tisk
Autorizovaný dealer zn. CROCODILE
NOVINKA  1. systém v ÈR:
TONER REFILL  pro laserové tiskárny HP a MINOLTA

nabízí prodejna
Jiøí Nìmec, Mobilní telefony
Vratislavovo nám. 9, Nové Mìsto na Moravì
566 615 066, 737 40 40 50

Novomìsttí konelé opìt nezklamali No koneènì! Novomìsttí konelé dostáli tradici a vedení mìsta opìt není kompletní.
Místostarosta Pejchal se porouèí kvùli kauze mìstských lesù, kde poukazoval na nedostatky. Nové Mìsto tak na sebe znovu upozoròuje.
Bohuel, v ne pøíli dobrém svìtle. Nestalo se za poslední tøi volební
období, aby tandem starosta a jeho zástupce vydrel na svém postu celé
ètyøi roky.
Kocourkov, tak pøed lety titulovala média mìsto na ïársku, které
zná celý svìt jako batu bìeckého lyování. U tehdy nebyl autor daleko od pravdy. Mìsto, kde starosta nepustí na radnici ministra vnitra,
mìsíce se nesmyslnì dohaduje s ponìkud výstøedním provozovatelem
koupalitì, a je vem pro smích, si jiné pojmenování nezasouí.
Vysoèina, 22. 9. 2005
z.drla@vysocina.vlp.cz
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ZPRÁVY Z RADNICE
(dokonèení ze str. 1)
r ZM se distancuje od èlánku
Petra Pejchala v Deníku kraje Vysoèina ze dne 1. øíjna. Zveøejnìný
text pojednává o stavu novomìstských lesù.
r ZM ukládá radì mìsta, aby
svolala jednání valné hromady
spoleènosti Lesy a zeleò s.r.o. v
nejbliím moném termínu v souvislosti se soudními alobami podanými v roce 2004 na mìsto a
místostarostu mìsta Nového Mìs-

ta na Moravì.
r ZM ukládá kontrolnímu výboru proetøit podnìty pana Petra
Pejchala.
r ZM ukládá radì mìsta na pøítím zasedání zastupitelstvu mìsta
pøedloit pøibliné finanèní vyèíslení vzniklých nákladù v souvislosti s provedenými kontrolami a
podanými alobami v kauze hospodaøení lesù mìsta Nového Mìsta
na Moravì
dle zápisu ZM

Investice roku 2006
Rozpoèet mìsta na rok 2006
budou zastupitelé schvalovat
dne 1. listopadu. Od záøí je návrh rozpoètu prùbìnì upravován. Letos poprvé mìli zastupitelé monost aktivnì se zúèastnit ji projednávání jednotlivých kapitol pøed zapracováním
do koneèného návrhu, aby bylo
mono na pøípadné zásadní pøipomínky reagovat vèas.
Pøestoe definitivní podobu rozpoètu mìsta na rok 2006 jetì neznáme, je mono pøedpokládat, e
mezi investièními akcemi bude
pøevládat dokonèení ji zapoèatých staveb, z novì uvaovaných

Oznámení

Dne 25. 9. bylo v N. Mìstì nalezeno pánské jízdní kolo. Majitel
se mùe pøihlásit u nálezce  na
tel. è. 732 804 470, po 19. hod

E.ON Zlatá lye 2005
30. a 31. prosince
areál SKI
30. 12.
13.30 kvalifikace  sprint eny,
mui
15.30 1/4 finále, semifinále
16.25 finále B, finále A
17.15 vyhláení výsledkù
31. 12.
10.00 eny 10 km F
11.30 mui 15 km F
13.20 vyhláení vítìzù

V pondìlí 10. øíjna se konalo
slavnostní poklepání na základní
kámen nového biatlonového areálu, který ji zaèíná být budován
v tradièním novomìstském lyaøském prostoru  u hotelu Ski v
Ochoze.
Sportovní stavba a její budoucí
význam pøesáhne hranice regionu,
proto se také tato malá slavnost
stala setkáním øady politikù, sportovních funkcionáøù i zastupcù
stavebních firem.
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bude v rozpoètu pravdìpodobnì
zapracováno zahájení prací na:
l cyklostezka a stezka pro pìí N.
Mìsto  Pohledec
l parkovací místa na ul. Drobného a demolice bývalé jídelny
l rekonstrukce tìlocvièny a sociálního zaøízení pøi II. Z
l rekonstrukce otopného systému
I. Z
l parkovitì na ul. Sportovní u
budovy gymnázia
l víceúèelový sportovní areál, pøíprava projektu
l rekonstrukce koupalitì
l oprava a rekonstrukce budovy
kulturního domu
l kruhový objezd ul. Neèasova
l skatepark (snad pod Kleèkovým rybníkem)
l rekonstrukce nìkteré z ulic a
komunikací: Makovského, Neèasova, Brokùv kopec, komunikace v místních èástech
EJ

Bìh na Kaplisko
Druhý roèník Bìhu na Kaplisko
uspoøádala TJ Nové Mìsto na Moravì, oddíl atletiky dne 21. øíjna. Závody probìhly za sychravého poèasí, teplota 8 stupòù.
Z výsledkù:
nejmladí ákynì: 1. Kratochvílová Hana 96 VELME 3:43 2. Moravcová Vìra 96 BATT 4:00 3. Kovaèièová Kateøina 96 NMMOR 4:18 4.
Fenclová Dominika 99 NMMOR
5:23 5. Nìmcová Kristýna 99 NMMOR 5:33 6. Pleskaèová Libue 97
NMMOR 5:51 7. Rausová Simona
99 NMMOR 6:24 8. aclová Patricie 01 NMMOR 6:55
nejmladí áci: 1. Bene Viktor 96
NMMOR 3:37 2. Raus Even 97
NMMOR 4:23 3. Slonek Matou 97
NMMOR 4:39 4. Chroustovský Jaromír 98 NMMOR 4:46 5. Pelikán
Zdenìk 98 NMMOR 5:16 6. Kadlec
Josef 98 NMMOR 5:32 7. Pleskaè
Antonín 02 NMMOR 7:32 8. orm
Jakub 00 NMMOR 7:47 9. Chroustovský Filip 02 NMMOR 9:10 10.
Pelikán Daniel 03 NMMOR 10:15
mladí ákynì: 1. Tlustá Helena 93
SVRAT 3:21 TR 2. Karasová Jana
92 BATT 3:39 3. Karasová Martina
94 BATT 3:49 4. Marshallová Petra
93 NMMOR 3:55 5. Kratochvílová
Monika 94 Velme 4:01 6. Drápová
Natálie 94 NMMOR 4:44 7. Travencová Darina 92 NMMOR 4:50 8.
merhovská Aneta 93 NMMOR
4:51
mladí áci: 1. acl Jiøí 94 NMMOR
3:36 2. olc David 93 NMMOR 3:42
3. Komár David 93 NMMOR 3:43
starí ákynì: 1. Oanová Zuzana

91 NMMOR 3:35 2. Jeøábková Tereza 90 NMMOR 4:15 3. vehlová
Gabriela 91 NMMOR 4:47
dorostenky: 1. Slonková Lenka 88
NMMOr 3:30 2. Slonková Iva 88
NMMOR 4:00
dorostenci: 1. Kourek Luká 88
NMMOR 2:30 TR 2. Slezák Filip 89
NMMOR 3:09
eny: 1. Dvoøáèková Jana 78 NMMOR 4:39 2. Pelikánová Kristýna 76
NMMOR 10:15
mui  veteráni: 1. Oana Václav
64 NMMOR 2:57 2. Kubíèek Pavel
53 OREL 3:38 3. Bradáè Alois 40
OREL 4:19
mui a junioøi: 1. Hubáèek Petr 78
NMMOR 2:25 TR 2. Skoøepa Jakub
87 NMMOR 2:32 3. Chlubna Jan 84
NMMOR 3:03
Petr Hubáèek, øeditel závodù

INZERUJTE
v Novomìstsku
l

l

øádková inzerce zdarma (pouze
nepodnikatelská)
plošná inzerce
místní podnikatelé
13,50 Kè/cm2
ostatní podnikatelé
15 Kè/cm2
na podmínky slevy
se informujete
v redakci

Novomìstský biatlon má opìt Mistra Èeské republiky
Novomìsttí biatlonisté, èlenové
sportovního klubu lyování a sportovních tøíd, ukonèili letní sezónu,
která byla souèástí pøípravy na zimní závody Èeského poháru.
V závodech letního biatlonu jsme

mìli mnoho dobrých výsledkù. Mezi
nimi se objevily i kovy nejcennìjí.
Dorost: Jáchymov - Èeský pohár
 3. místo Michaela Buchtová, Bystøice pod Hostýnem - Èeský pohár 2. místo Michaela Buchtová, Bys-

tøice pod Hostýnem - Mistrovství
ÈR - 3. místo - závod tafet-mix
Michaela Buchtová, Letohrad - Mistrovství ÈR na koleèkových lyích
- 2 x 3. místo  Táòa Wasserbauerová
actvo: Ronov pod Radhotìm Èeský pohár- 4. místo - Vojtìch Jurovatý, 1. místo - Vojtìch Jurovatý,
Zruè u Plznì - Mistrovství ÈR - 2.
místo - Vojtìch Jurovatý, 1. místo
 Mistr Èeské republiky Vojtìch
Jurovatý
V pøítím roce vyroste v Novém
Mìstì nový biatlonový areál
s moderní støelnicí. Zájemci o tento
atraktivní sport nás mohou navtívit v areálu u hotelu Ski 5. listopadu, popø. se mohou spojit s trenérem
biatlonu M. Buchtou  tel.
604 205 428. Vichni jsou srdeènì
zváni.
M. Buchta

21. MS v horských bìzích na Novém Zélandì
13. záøí odlétala èeská reprezentace, a v ní i novomìstský bìec
Jirka ák, z Prahy pøes Vídeò,
Kuala Lumpur, Sydney do Wellingtonu. Vzdálenost 18 tis. km,
èas strávený v letadle 23 hodin,
èasový posun 10 hodin.
18. záøí: závod (testovací) na 6
km z Welllingtonu na vìtrnou
elektrárnu: 1. J.Wyatt, 10. P. Vymazal, 12. J. ák

25. záøí: Mistrovství svìta  13,5
km, pøevýení 930 m, Wellington
 Mt. Victoria: 1. J. Wyatt (N. Zéland) popáté Mistr svìta, 42. Jiøí
ák, 55. Tomá Ondráèek, 61. Petr
Pechek,...
Na startu 115 závodníkù z 26
zemí, ètyø kontinentù.
20. roèník maratónu v Budapeti
2. øíjna se uskuteènil jubilejní

Jubilejní podzimní pøespolní bìh

V nedìli 9. 10. uspoøádal atletický oddíl pøi TJ ji dvacátý roèník
podzimního pøespolního bìhu, který byl zároveò dvanáctým roèníkem memoriálu Jiøího Bláhy. Mláde kraje Vysoèina zde také soupeøila o body do bìeckého poháru. V areálu koupalitì za krásného sluneèného poèasí byli v jednotlivých kategoriích nejlepí:
nejmladí ákynì 300m 1. Kratochvílová Hana Vel. Mez., 1:06 2.
Coufalová Simona Vír 1:09 3. Sedláková Michaela Chotìboø 1:10, 4.
vecová Kateøina Jihlava 1:10 nejmladí áci 500m 1. Hrdina Ondøej BATT 1:41 2. Bene Viktor NM
1:44, 3. Misaø Tomá BATT 1:45,
mladí ákynì I 500m 1. Ostrejová Karolína Svratka 1:37, 2.
Karasová Martina BATT 1:39, 3.
Kratochvílová Monika Vel. Mez.
1:40 mladí áci I 800m 1. acl
Jiøí II.Z 3:13 2.Vaík Jan BATT
3:38 3. Gerlich David II. Z 4:24
mladí ákynì 800m 1.Nováková
Lada HBROD 2:57 2. Tlustá Helena Svratka 3:01 3. Karasová Jana
BATT 3:02 mladí áci 1000m

1.Vala Filip HBROD 3:16 2.Vysoudil Miroslav HBROD 3:29 3.
Mrkos Michal BATT 3:31 starí
ákynì 1000m 1. Hájková Lucie
SKNM 3:43 2. Zachariáová Lucie HBROD 3:52 3. Kutalová Lucie SKNM 3:58 starí áci 1500m
1. Jurovatý Vojtìch SKNM 4:48
2. Kalina Vojtìch Jihlava 4:52 3.
Jelínek Michal HBROD 5:12 dorostenky a eny 2000m 1. Klímová Ivana BATT 8:59 2. Chaloupecká Alena Znojmo 9:31 3. Slonko-

roèník maratónu v maïarské metropoli. Startovalo 2300 bìcù.
Mezi pozvanými elitními bìci
byli i èetí reprezentanti J. Wallenfels z Prahy a novomìstský atlet J.
ák.
Èetí bìci nestaèili pouze dvìma keòským vytrvalcùm. Výsledky: 1. Odhiambo 2:22:01, 2. Kipngen 2:23:48, 3. Wallenfels
2:27:23, 4. ák 2:27:33
JK

vá Iva NMMOR 9:40 mui-veteráni 6000m 1. Oana Václav NMMOR 24:31 2. Mareèek Josef
AXIOM 27:59 3. Pohanka Jiøí
NMMOR 30:23 mui a junioøi
6000m 1. Miler Jiøí Ml. Boles.
23:03 2. Hubáèek Petr NMMOR23:14 3. Barák Jaroslav Polná 23:39 4. Skoøepa Jakub NMMOR 25:13 5. Hrubý Matou Vsetín 27:38
Poøadatelé dìkují sponzorùm,
kteøí pøispìli vìcnými cenami pro
nejlepí.
ph

PØEDVÁNOÈNÍ AKCE
pro velký zájem opìt nabízíme

slevu 15 % pøi nákupu baterií
do mobilních telefonù.

Akce trvá do 18. 12. 2005.
Jiøí Nìmec, Mobilní telefony
Vratislavovo námìstí 9, Nové Mìsto na Moravì,
tel. 566 615 066, 737 40 40 50 e-mail: novemesto@jcscomp. cz

VODA, TOPENÍ
Pavel Kamenský
tel. 605 408 199
Slavkovice 54

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

HRAÈKY
Ivana Rajská

(1. patro J. Meinl)
Zveme Vás na vánoèní
nákup pro Vae nejmilejí

pejsek Boby
999 Kè
panenka Karolínka 799 Kè
Výstup na Everest 499 Kè
lapací traktor s pøívìsem
2690 Kè
(SRN  3 roky záruka)
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
TETRAMIN krmení pro ryby
1 l 210 Kè

Bruslení veøejnosti
zimní stadion ïár n.S.
v listopadu:
3.11.
5.11.
10.11.
13.11.
17.11.
19.11.
23.11.
26.11.
30.11.

16,15 - 17,15
14,30 - 16,00
16,15 - 17,15
17,00 - 18,30
18,15 - 19,45
14,30 - 16,00
16,45 - 17,45
16,15 - 17,45
16,45 - 17,45

1 hod.
1,5 hod.
1 hod.
1,5 hod.
1,5 hod.
1,5 hod.
1 hod.
1,5 hod.
1 hod.
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Úspìchy vech generací novomìstských kombiòákù v letní sezonì
Nejvìtím pøekvapením letoní
letní sezony bylo pro novomìstské
kombiòáky Mistrovství Èeské republiky ve Frentátì pod Radhotìm 17. záøí. Petr Kutal a Tomá
Vambera pøebrali zlato skokanùm specialistùm a odvezli si titul
Mistøi republiky dvojic ve skoku.
Ale úspìní byli i v dalích kategoriích, v severské kombinaci

se v juniorech na bednu postavili
znovu  Petr Kutal 2. a Tomá
Vambera 3., na podium se jetì veel i Jiøí Kutal jako 6.
V mladím dorostu se neztratili
ani Jakub Kadlec 4., Luká Janèík 5., Jan Kozák 7. a Martin Plhal 8.
O Novomìácích bylo slyet i
dalí víkend - 25. záøí v Lomnici

n/P. na MÈR ákù v severské
kombinaci. Nejlepího výsledku
dosáhl Milo Kadlec v kategorii
ákù starích, kteøí skákali na
mùstku K43 a bìeli tra dlouhou
3 km. Milo vybíhal na tra po
skokanské èásti jako tøetí a zaèal
velmi ostøe stíhat své soupeøe.
500 m pøed cílem jetì sahal po
zlatì. koda jen, e se mu
v závìru tempo nepodaøilo udret, ale stejnì nádherným výsledkem je stupínek støíbrný.
Z dalích novomìstských závodníkù skonèil mladý Viktor Bene na 5. místì (K27, 1 km),
Vojtìch tursa 6. (K43, 2 km) a
Viktor Poláek 10. (K13, 800 m).
Právì tito áèci se ukázali jetì

i domácímu publiku na mùstcích
U pekáren, kde se 10. záøí konal ákovský pohár ve skoku a
severské kombinaci. Zde obsadili Viktor Bene a Vojtìch tursa
ve svých kategoriích shodnì 3.
místa a Viktor Poláek skonèil na
místì 7. Je velmi povzbudivé, e
tito nejmladí závodníci navázali
na úspìchy sluebnì starích kolegù.
Vìøme, e i jim bude patøit budoucnost, obzvlá, kdy budou
mít k dispozici nádhernì zrekonstruované mùstky na ibenici.
Kvalita skokanské pøípravy závodníkù v severské kombinaci se
tak ohromnì zvýí.
s.k.

Zprávy z volejbalu

Luká Kourek získal pro atletický
oddíl druhý titul Mistra ÈR!!
Pøi nejstarím silnièním závodì
Bìchovice - Praha se konalo i
Mistrovství Èeské republiky dorostu. Na trati 6 km startoval také
mistr na 1500m na dráze Luká
Kourek. Pøestoe mìl v závìreèných 150 metrech tøicetimetrovou
ztrátu na vedoucího Groha ze

Dvora Králové, prokázal svoji
rychlost a fantastickým finiem
dokázal na pásce zvítìzit. Také
výsledný èas 19,21 min. je výborný a Luká jasnì dokázal, e je letos suverénnì nejlepím atletem
kraje Vysoèina.
ph

Novomìstský kilometr
Dne 25. záøí poøádala Z L. Èecha ve spolupráci s SK N. Mìsto
závod v bìhu Novomìstský kilometr. Soutì probíhala na novomìstském námìstí, zúèastnilo se
jí 74 závodníkù, kteøí startovali v
jednotlivých kategoriích. I poèasí

závodníkùm pøálo. Pro zpestøení
sportovního odpoledne byly Mgr.
Vlastou Holubovou pøipraveny
rùzné hry a disciplíny pro mladí
dìti. Jednotlivá stanovitì mìli na
starosti starí áci sportovní tøídy
a uèitelé naí koly. Chtìli bychom

Novomìsttí volejbalisté zahájili své krajské soutìe ze støídavými úspìchy.
Mui zaèali novou sezónu v soutìi 1. A tøídy zápasem ve ïáøe s
místním týmem ÏASU. V prvním zápase se projevila nervozita
mladého týmu a mustvo podlehlo 0:3. Druhý zápas mustvo podalo vyrovnaný výkon, ale v koncovkách jednotlivých setù tìstì
podlehlo výsledkem také 0:3.
Drustvo nastoupilo v tomto sloení: Krontorád, Ondráèek, upa,
Popelka, Krakoviè, Slezák, Jínek,
Maca, Kadlec.
Junioøi dostali do své základní
skupiny juniory z Polné a dvì ka-

detská drustva - ze ïáru a ze
Svìtlé. Ji v prvním turnaji sehráli
nai chlapci velmi vyrovnané
utkání s Polnou, kdy se tìstí na
konec pøiklonilo k soupeøi. Výsledky prvého turnaje: NM-Polná
1:2, NM-ïár 2:0, NM-Svìtlá
2:0. Ve druhé skupinì bojují o
postup do finálové skupiny drustva V. Meziøíèí, Tøebíèe, Telèe a
Jihlavy.
Kadetky vstoupily do krajské
soutìe kadetek úspìnì. V nedìli 2. 10. doma porazily soupeøky
z Pøibyslavi dvakrát 3:0 a stejným výsledkem vyhrály i v sobotu 8. 10. nad dìvèaty z Telèe.
VO

podìkovat vedení Horáckého muzea, zvlátì PhDr. Tesaøové, za
umonìní práce sekretariátu závodu ve vestibulu muzea. Podìkování samozøejmì patøí i vem sponzorùm za velmi pìkné dárky pro
vítìze jednotlivých kategorií i za
obèerstvení pro bìce.
Závod Novomìstský kilometr
potvrdil, e sportovnì nadané dìti
a mláde mají v naí kole dobré
podmínky a monosti zlepit a
zkvalitnit své výkony.
Výsledky: pøedáci: 1996 a
mladí, 400 m 1. Hrdina Ondøej
1:19,2/ 2. Misaø Tomá 1:22,5/ 3.
Mazel Michal 1:23,8; pøedákynì:
1996 a mladí, 400 m 1. Couralová Simona 1:28,7/ 2. Kovaèièová
Kateøina 1:36,3/ 3. Pávková Anna
1:37,0; pøedáci: 1994  95, 800
m 1. Holek Martin 3:01,4/ 2. Va-

ík Jan 3:11,9/ 3. Holý Radek
3:27,0; pøedákynì: 1994  95,
800 m 1. Karasová Martina
3:03,5/ 2. Greplová Albìta
3:19,2/ 3. Vrbecká Dana 3:22,2;
mladí ákynì: 1992  93, 1200
m 1. Karasová Jana 4:29,8/ 2.
Novotná Lenka 4:31,0/ 3. Koíková Tereza 4:39,8; mladí áci:
1992  93, 1200 m 1. Mrkos Michal 4:21,5/ 2. Havlík Jiøí 4:27,6/
3. Dostál Luká 4:28,0; starí ákynì: 1990  91, 1600 m 1. Hájková Lucie 6:17,7/ 2. Kutalová
Lucie 7:05,7; starí áci: 1990 
91, 1600 m 1. Schmier Petr
5:17,7/ 2. Pekárek Miroslav
5:35,6/ 3. Nìmec David 5:38,5
Vedení koly dìkuje vem organizátorùm za kvalitní pøípravu
závodu. Mgr. Stanislav Kopøiva
a kolektiv

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.
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