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ZPRÁVY Z RADNICE
Novým èlenem rady mìsta
byl na XIX. øádném jednání zastupitelstva mìsta dne 1. listopadu zvolen Ing. Frantiek Latovièka (KDU-ÈSL). Ing. Latovièka se
stal èlenem novomìstského zastupitelstva mìsta poté, co svùj man-

dát sloil JUDr. Chudoba. V souèasném zastupitelstvu mìsta je jediným a po dlouhé dobì prvním
zastupitelem s trvalým bydlitìm
v jedné z místních èástí N. Mìsta
(Petrovice).

aloba staena
Jednatel spoleènosti Lesy a zeleò valo finanèní náklady a v obou mos.r.o. Jiøí Svatoò informoval, e byla ných pøípadech rozhodnutí soudu by
staena aloba na mìsto i Petra Pej- nakonec tratilo mìsto, nebo Lesy a
chala. Dalí vedení sporu by zvyo- zeleò s.r.o je mìstskou spoleèností.

foto: Alena Èadková

Sté narozeniny

ve zdraví oslavil dne 3. listopadu pan Josef Dvoøák z Olené.
V Olené se narodil a proil celý ivot. Spolu se synem, snachou
a ètyømi vnouèaty ije v domku, který sám postavil a prùbìnì upravoval.
Hodnì tìstí, které je tak krásné, hodnì zdraví, které je tak vzácné, mu napsal kdosi z gratulantù na velký dort. tìstí i zdraví jsou pochopitelnì nezbytní prùvodci vech dlouhovìkých. Pan Dvoøák dalí recepty
na to, jak se doít vysokého vìku, nerozdával, ale netajil se tím, e ho
stále baví ít, e celý ivot usilovnì pracoval a støídmì il. Dobrý koøínek prý dostal v genech i od svých rodièù.
Pracoval ve stavebnictví jako zedník, také v zemìdìlství a k tomu
jetì navíc peèoval o vlastní hospodáøství a pozemky o rozloze asi
5 hektarù.
(pokraèování na str. 5)

Za komunální odpad 440 Kè roènì
na osobu budeme platit v roce vybere více (450 Kè/obèan/rok,
2006. Zastupitelé rovnì schválili vèetnì dìtí do dvou let). Chybìjígesto vùèi mladým rodinám s dìt- cí èástka bude pravdìpodobnì
mi  za dìti do vìku dvou let se odebrána z èástky urèené na invespoplatek vybírat nebude. Pùvodní tice v r. 2006. Novì schválená
návrh rady mìsta i pøipravovaný vyhláka se oproti loòské nemìní
rozpoèet mìsta na rok 2006 pøed- ve výi poplatku za rekreaèní obpokládal, e se od obèanù na na- jekt (500 Kè) a v ji zavedených
kládání s komunálním odpadem slevách.
Pøíspìvek pro Zlatou lyi 800 tis. Kè
Pøi projednávání návrhu pøispìt nictvím referenda i obèany, vìtina
v rámci aktualizovaného rozpoètu zastupitelù naopak doporuèila a
èástkou 800 tis. Kè na poøádání ly- schválila návrh vstoupit do poøaaøských závodù Zlatá lye (30. a datelství závodù razantìji a zahájit
31. 12.) se otevøela diskuze, zda jednání se Sportovnm klubem lymìsto má èi nemá tuto velkou spor- ování o spolupoøadatelství. Jednátovní událost podporovat. Èást za- ním s SK povìøili zastupitelé vestupitelù se domnívá, e do disku- dení mìsta a Ing. Jana Teplého.
ze by bylo vhodné zapojit prostøed- Pøíspìvek 800 tis. Kè byl schválen.
Rekonstruovaná kuchyò M Drobného
bude v budoucnu pøipravovat pracovitì novomìstských záobìdy pro vech est pracovi kladních kol v Pohledci a ve
mateøské koly a pro detaovaná Slavkovicích.
Èlenem osadního výboru v Olené
se po odstìhování jednoho z dislav Chalupa.
dosavadních èlenù stál pan La(dokonèení na str. 6)

Pamìtní kámen s datem 19. VI. 1921

je základní kámen bývalé sokolovny. A do roku 1972 stávala na místì dneního kulturního domu. Pøed nìjakými dvaceti lety byl základní
kámen náhodnì vyryt bargem na skládce ve Slavkovicích a pøevezen
do N. Mìsta. Pak dlouho nepovimnut odpoèíval nedaleko kulturního
domu a a nyní, poèátkem øíjna, byl znovu nalezen.
Pøi plánované rekonstrukci kulturního domu by mìl být do budovy na
vhodné místo usazen.
foto: Ing. Zdenìk Petr
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Úmrtí
1. 11. Marta Nekvindová
2. 11. Miroslav Janù
3. 11. Ladislav ák
4. 11. Frantiek Krakoviè

Podìkování
(1927)
(1920)
(1927)
(1928)

Kino
15. út v 19,30 hod.
Sin City  mìsto høíchu 125 min
USA 2005, akèní thriller, èeské titulky, od 15 let, 60 Kè  Mìsto je
zamoøeno kriminálníky, zkorumpovanými policisty a nemilosrdnými
sexy enami...
16. st v 18 hod.
Kouzelný kolotoè
81 min
VB/Francie 2005, animovaná pohádka, èeská verze, premiéra, pøístupný,
60 Kè  Inspirováno populárním
francouzským televizním seriálem.
18. pá v 19,30 hod.
Hlas moøe
Filmový klub
19. so v 19,30 hod.
Ostrov
136 min
USA 2005, sci-fi thriller, èeské titulky, premiéra, od 12 let, 60 Kè V rozsáhlém supermoderním komplexu ijí stovky astlivcù, kteøí pøeili kontaminaci Zemì...
22. út v 19,30 hod.
tìstí
102 min
ÈR/SRN 2005, psychologické drama, pøístupný, 60 Kè - Pùsobivé drama z prùmyslového mìsta, kde trojice pøátel z paneláku hledá tìstí.
23. st v 17 hod.
Lepí pozdì neli pozdìji
Filmový klub seniorù, USA 2003,
romantická komedie, èeské titulky,
129 min, premiéra, od 12 let, 30 Kè
- Povahovì odliní lidé se navzdory
poèáteèním antipatiím do sebe zamilují a po èetných peripetiích se pár
definitivnì rozhodne pro spoleèný
ivot
25. pá v 19,30 h., 26. so v 19,30 h.
Noèní hlídka
115 min
Rusko 2004, akèní horor, èeské titulky, premiéra, od 15 let, 60 Kè Zapomeòte na Mrazíka i na Harryho Pottera! Rusové natoèili dospìlou moderní fantasy a stojí to za to!
26. so v 17 hod.
Slonisko a Medvídek Pú
Biográfek
USA 2005, animovaná pohádka, èeská verze, 69 min, premiéra, pøístupný, 30 Kè - Dalí pøíbìh Medvídka
Pú a jeho kamarádù ze Stokorcového lesa.
Po uzávìrce tohoto èísla dodal bývalý místostarosta mìsta
Petr Pejchal text reagující na
èlánky zveøejnìné v Novomìstsku è. 18 týkající se hospodaøení v mìstských lesích. Text bude
zveøejnìn v pøítím èísle Novomìstska.
2

Je dobré, kdy ve chvílích, kdy
srdce bolí a rozum odmítá pøijmout skuteènost, potkáte lidství.
Dìkujeme Hospicovému hnutí
Vysoèina v Novém Mìstì na Moravì a paní Ivì Kondýskové za
pomoc v péèi o nai tìce nemocnou maminku paní Annu Matoukovou ze tìpánova nad Svratkou.
rodina Matoukova
Dìkujeme Hospicovému sdruení Vysoèina, hlavnì jejím pracovnicím p. Kondýskové, p. Fouskové, p. Petrové a dále pak MUDr.
Vìøe Nìmcové za pomoc pøi oetøování naí maminky Marty Nekvindové na její strastiplné cestì
ivotem, která byla doplnìna nevyléèitelnou nemocí.
Lubo Nekvinda s rodinou

Slavnost brambor v M Tyrova
Za krásného podzimního odpoledne se seli na zahradì mateøské
koly dìti, jejich sourozenci, rodièe i prarodièe a za asistence uèitelek promìnili zahradu v tvoøivou
dílnu. Spoleènými silami vyrábìli
rùzné postavièky nejen z brambor,
ale i z jiných pøírodnin (jeøabin,
kukuøice, iek, vìtvièek ). Dìti
pomáhaly i pøi výrobì bramborových tiskátek, ze kterých po nabarvení vznikala pestrá výtvarná díla.
Tatínkové pøipravili ohnitì a vy-

èerpaní výtvarníci se mohli posilnit opeèenými buøtíky. Odmìnou
pro vechny zúèastnìné byly výborné opeèené brambory a èokoládové perníèky.
Hotovými výrobky jsme vyzdobili vestibul mateøské koly, take nám
vem jetì nìjaký èas pøipomínaly
velmi pìknì strávené odpoledne.
Dìkujeme vem zúèastnìným a
budeme se tìit na dalí spoleèná
setkání.
uèitelky z M ul. Tyrova

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...

Podmínky výbìrového øízení na poskytnutí finanèních pøíspìvkù
mìsta na opravu fasád a støech památkových objektù a objektù
v MPZ v Novém Mìstì na Moravì pro rok 2006
Rada mìsta Nového Mìsta na Mor. v souladu s vyhlákou mìsta è. 2/
98, o poskytnutí pøíspìvkù mìsta na opravy fasád a støech domù v mìstské památkové zónì (dále jen MPZ) a dále na opravy ostatních památek
Nového Mìsta na Moravì a jeho místních èástí vyhlauje výbìrové øízení na poskytnutí finanèních pøíspìvkù na obnovu a opravu fasád a støech
vech nemovitých kulturních památek, dále památek a objektù, které se
nacházejí v MPZ èi ji dotváøejí a nejsou prohláené za kulturní památku
ve smyslu zákona è. 20/1987 Sb., o státní památkové péèi v platném znìní a dále na hodnotné výtvarné prvky dotváøející historický ráz mìsta Nového Mìsta na Moravì na rok 2006.
Podmínky: A) Výe pøíspìvku bude ho, parcelního èísla a rejstøíkového
poskytnuta v souladu s vyhlákou èísla památky ( pokud je pøidìlené)
b) jméno a pøíjmení vlastníka památmìsta è. 2/98 následovnì:
a) do 100 Kè na m2 plochy ulièní ky, jeho rodné èíslo pøípadnì IÈO u
fasády, do plochy fasády se zapoèí- právnické osoby
c) úplnou adresu vlastníka památky
távají i výplnì otvorù
b) do 750 Kè na bìný metr ulièní vèetnì kontaktu a èísla úètu
èáry støechy, kterou objekt zabírá d) údaje o akci obnovy památky 
z pohledovì nejexponovanìjí stra- v souladu s vyhlákou mìsta è. 2/98
e) datum zahájení a ukonèení prací
ny domu
c) na restaurování sgrafit, fresek èi f) celkové náklady na obnovu
jiných hodnotných výtvarných prv- D) ádost o pøíspìvek musí být dokù památek do 500 Kè na m2 plo- loena:
a) dokladem o vlastnictví
chy výtvarného díla
B) a) ádost o pøíspìvek se pøedkládá b) stanoviskem pøísluného státního
orgánu památkové péèe
na pøedepsaném tiskopise
b) adatelé si tiskopisy ádosti mo- c) stanoviskem pøísluného stavebhou vyzvednou v podatelnì Mìstské- ního úøadu (stavební povolení, staho úøadu v Novém Mìstì na Mor., vební ohláení, )
èi stáhnout z webových stránek mìs- E) ádosti o pøíspìvky vyhodnocuje
komise pro územní plánování, urbata.
nismus a architekturu mìsta a závìry
C) ádost musí obsahovat :
a) název památky vè. èísla popisné- pøedkládá Radì mìsta k projednání

a Zastupitelstvu mìsta ke schválení.
Výsledek výbìrového øízení nepodléhá právu odvolání.
F) Pøíspìvek je vdy vyplácen po
provedení a pøevzetí prací, pøípadnì
po kolaudaci stavby
Termín a lhùty: a) výbìrové øízení
poèíná bìet datem vyhláení Radou
mìsta tj. dne 7. 11. 2005
b) termín odevzdání vyplnìných ádostí vèetnì pøíloh na podatelnu MìÚ
v Novém Mìstì na Mor. je do 20.
12. 2005
c) o výsledku výbìrového øízení budou vichni adatelé vyrozumìni neprodlenì a to písemnì, nejpozdìji do
30. 4. 2006
Závìr: Na poskytnutí finanèního
pøíspìvku není právní nárok.
Pozn. red.: Po dohodì s vydavatelem
byla tato informace dána do tisku jetì
pøed koneèným projednáním a schválením radou mìsta. Zveøejnìní v
Novomìstsku koncem listopadu by
mohlo nìkteré adatele pokodit. Je
moné, e rada mìsta schválí tento
návrh s drobnými úpravami. Doporuèujeme adatelùm, aby si schválenou verzi ovìøili na webových stránkách N. Mìsta, pøípadnì aby se na
zmìny informovali pøi vyzvedávání
tiskopisù v podatelnì MÚ.

ZU Jana tursy

v Novém Mìstì na Moravì
srdeènì zve vechny své
pøíznivce na

KONCERT SÓLISTÙ
24. listopadu v 17 hodin v aule
Gymnázia V. Makovského.

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

Kulturní dùm
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
ne 20. 11. v 16 hod. - Nedìlní
odpoledne s maneli Sýkorovými - posezení s hudební dvojicí
ze ïáru nad Sázavou, vstupné 50
Kè, pøedprodej v IC
ne 27. 11. v 17 hod. - Závìreèný
vìneèek taneèního kursu, hraje
Tata BAND Josefa Kuèery, vstupné 50 Kè
st 30. 11. v 19 hod. - TRAVESTIE EUROTOUR ANEB Z
ÈECH A NA KONEC SVÌTA
- La Provence uvádí taneènì-zábavnou show, na které mimo jiné
úèinkují Urula Kluková, Michal
Gulyá, Jaroslav Èejka..., vstupné
130 Kè, 120 Kè
ne 4. 12. v 19,30 hod. - PETRA
JANÙ A JAN KRAUS - poøad
ve stylu talk show, vstupné 150 Kè
a 140 Kè, pøedprodej v IC

Návtìva seniorù v DPS
Senioøi z devíti místních èástí Nového Mìsta na Moravì mìli v minulých týdnech jedineènou pøíleitost uvidìt zblízka modernì zaøízenou budovu Domu s peèovatelskou
slubou i ty, kdo v nìm pracují a ijí.
Navtívili jsme byty spokojených
obyvatel, poznali obìtavé vedoucí
pracovníky, peèovatelky i odborný
personál.
V arteterapeutické dílnì jsme mìli
monost vyrobit si z keramické hlí-

Horácké muzeum
Olympiáda oèima dobrovolníkù
- fotografie, listopad - Zajímavé
fotografie z Olympijských her v
Aténách, uniformy dobrovolníkù,
vlajeèky, suvenýry, mapky a fotografie ze skautské expedice z roku
2002 Island - zemì ohnì, ledu a
skøítkù.

Dùm dìtí a mládee

Otevøený klub  Klub Íèko od
øíjna vdy ve støedu a pátek od 13
do 17 hodin. K dispozici hry na
PC, internet, PlayStation, kuleèník, stolní fotbal a hokej, stolní
tenis, ipky, prtec, stolní a spoleèenské hry.
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.
so 3. 12. , 10 hod., Peèení perníèkù - tradiènì si upeèeme voòavé
perníèky, které zkrálíme bílkovou
èi èokoládovou polevou, s sebou
pøezùvky, vstupné 20 Kè.

Horácká galerie
Karel Haruda  Tóny barev (do 27. listopadu)
Kvìta Makovská  Keramické objekty (do 29. ledna 2006)
l Miroslav Matouek  Fotografické dílo (do bøezna 2006). V nedìli
20. listopadu v 15 hodin probìhne køest knihy fotografií Miroslava
Matouka Neskonèený takøka svìt.
l GRAFIX 2005  Bienále drobné grafiky Bøeclav 2005  Ohlasy
V novomìstské galerii je instalován reprezentativní výbìr prací z výstavy Grafix 2005, která byla prezentována v Bøeclavi. A protoe se
nejedná o pùvodní soubor, nese nae výstava podtitul Ohlasy. Rostoucí presti bøeclavského bienále a stoupající zájem o úèast na nìm
umonila rozíøit letoní pøehlídku také o zahranièní úèastníky. O kvalitì jejich dìl svìdèí, e hned nìkolik hlavních cen bylo pøiøèeno právì
jim. Hlavní cena Grand prix nese od letoního tøetího roèníku jméno
iniciátora bienále výtvarníka Cyrila Urbana. První tøi roèníky bøeclavského bienále grafiky jsou velkým pøíslibem do budoucna a svìdèí o
renesanci tohoto umìleckého oboru.
Výstavu si prohlédnete v zámecké arkádì v listopadu a prosinci 2005.
l
l

ny svícny a z moduritu pìkné prostírání. Zajímavé besedy o rozvoji
duevní hygieny nás obohatily o
nové poznatky a pøinesly nám mnohé záitky.
V jídelnì jsme si pøi chutném obèerstvení popovídali s øeditelkou
Novomìstských sociálních slueb
Marií Scheibovou, která ochotnì
odpovídala na nae zvìdavé dotazy.
Témìø vichni senioøi tu byli poprvé a vem se tu velmi líbilo.
Srdeènì dìkujeme pracovníkùm
Novomìstských sociálních slueb za
ètyøi zajímavá setkání v DPS v Novém Mìstì na Moravì.
za vdìèné návtìvníky
Draha Pustinová

Klub Støedozemì
Beseda o doborovolnictví
Hovoøit budeme o dobrovolnictví
a dobrovolníkovi, zkuenostech s
dobrovolníky v konkrétní organizaci a o zkuenostech konkrétního dobrovolníka (který se dostaví
v ivotni velikosti). Beseda se
koná 22. listopadu od 17 hod.
v klubu Støedozemì (Masarykova
176  za kinem). Blií informace
na http://dobrocentrum.org.

Kniha Trojan

w Vánoce se blíí  pøijïte si ji
nyní objednat DVD a video
w Akèní skvìlá nabídka DVD za
super ceny 299 Kè a 399 Kè
w novinky na CD: Petr Koláø,
Vlasta Horváth, Chinaski, No
name, Robie Williams, James
Blunt, Daniel Powter, Bon Jovi

K zamylení

Pablo Picasso: Malíø maluje to,
co prodává. Umìlec ale prodává
to, co maluje.
Henry Ford: Kachny snáejí vejce v tichosti, zatímco slepice kdákají jak pominuté. Výsledek?
Vichni jedí slepièí vejce.
Henrik Ibsen: To, e vìdci dìlají
pokusy na zvíøatech, je neodpustitelné. A dìlají pokusy na novináøích a na politicích.
Aristotel: Jsme tím, co dìláme
opakovanì.

Klub seniorù
po 14. 11., 15 hod., DPS  Video
a beseda s ing. Bartíkem: Národní parky západu USA
po 21. 11., 15 hod., DPS  Murphyho zákony  èetba z knihy
Artura Blocha, téma mezilidské
vztahy, lékaøství, domácnost...
po 28. 11., 15 hod., DPS - Beseda s Ing. Kaprálem, místopøedsedou Spoleènosti Vítìzslavy
Kaprálové

Filmový klub
Novomìstské kino nabídne svým
divákùm 18. 11. v 19,30 h. dalí projekci v rámci filmového klubu. Støíbrné plátno oiví panìlský film reiséra Alejandra Amenábara s názvem Hlas moøe. Snímek byl natoèen podle skuteèného pøíbìhu tetraplegika Ramóna Sampedra, který
strávil témìø dvacet devìt let ivota
ochrnutý od íje dolù. Mu dlouho a
marnì bojoval s oficiálními místy o
právo zemøít: panìlské zákony nedovolují asistovanou sebevradu ani
eutanázii... Hlas moøe po právu patøí
k nejúspìnìjím svìtovým titulùm
loòského roku. Film pøedstaví lektorským úvodem Milo Zabloudil a
projekci doprovodí promítání krátkých filmù.

Moravský rybáøský svaz,
místní organizace Nové Mìsto na Moravì
prodává kadý pátek
v dobì 14  17 hod. ryby na sádkách.
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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Základní umìlecká kola Jana tursy v Novém Mìstì na Moravì
áci ZU Jana tursy v Rakousku

Nae kola navázala v loòském
roce spolupráci s Hudební kolou v
Melku. Po vzájemných návtìvách
zástupcù obou kol dostali áci hudebního oboru naí koly letos na jaøe
pozvání do Melku na podzimní spoleèný koncert. Byl poøádán pøi pøíleitosti znovuotevøení hudební koly
po rekonstrukci v sobotu 8. øíjna. Pro
reprezentaci naí koly i mìsta byly
vybrány tøi soubory: klarinetový
kvartet a taneèní soubor vedený Ladislavem Mikem a country soubor
Evy Monerové. Kromì vystoupení
ákù naí koly a koly v Melku se
na koncertì pøedstavili také áci hudební koly z partnerského mìsta

kola vaima oèima

áci literárnì dramatického oboru
se rozhodli zahájit nový kolní rok
malým prùzkumem mezi obyvateli
naeho mìsta, který mìl reflektovat
zájem a znalosti spoluobèanù o aktivitách a fungování Základní umìlecké koly Jana tursy. Bìhem dvou
hodin proslunìného odpoledne
v pátek 9. záøí oslovili Lucka, Zuzka, Klárka, Barunka, Kristýnka, Pája,
Anièka, Vojta, George a Adam celkem 44 náhodných kolemjdoucích

v Bavorsku. Reprezentativní prostory mìstského sálu, kde se koncert
konal, s kapacitou asi 150 divákù,
dvìma pódii, výbornou akustikou a
rozlehlým zázemím, jsme jim tak trochu závidìli. Nai áci se v konkurenci obou kol rozhodnì neztratili.
Byli jejich naprosto rovnocennými
partnery. Svým vystoupením sklidili
u publika velký aplaus a skuteènì
skvìle reprezentovali nejen svoji kolu, ale i mìsto.
Malý raut po ukonèení koncertu byl
pøíleitostí jak pro blií seznámení,
tak pro získání informací, kontaktù i
výmìnu zkueností.
Kromì velmi pìkného záitku ze

v prostoru novomìstského námìstí a
poloili jim následujících pìt otázek:
1. Chodil/a jste vy nìkdy do ZU?
2. Víte, jaké obory se na naí ZU
vyuèují? 3. Navtìvujete nìkdy vystoupení naí ZU? Pokud ano, jaká?
4. Myslíte, e je chození do ZU pro
dìti uiteèné? Proè? 5. Jaká vystoupení ZU byste letos rádi zhlédli?
Z celkového poètu dotazovaných
odpovìdìlo na první otázku kladnì
patnáct respondentù, z nich nìkteøí

spoleèného koncertu poznali áci
malebné rakouské mìsteèko Melk s
nádherným barokním kláterem, jednou z kulturních památek UNESCA,
a pozoruhodnou kláterní zahradou.
Velmi zajímavá byla také prohlídka novì zrekonstruované koly.
I kdy nae kola rozhodnì nepatøí
co do prostorových dispozic k nejhorím v republice, o nìkterých prostorách, které jsme tam vidìli, si zatím mùeme nechat jen snít. Napøíklad prostorný taneèní sál s vlastním
zázemím nebo velký jazzový sál
v suterénu koly, který se dá vyuívat také jako zkuebna pro soubory
a orchestry, èi prostorná uèebna nauky. Nebyl by to patný dárek k nì-

kterému blízkému výroèí naí koly.
Krásnou teèkou za dvoudenním
pobytem v pøíjemném historickém
mìsteèku byla cesta parníkem po
Dunaji z Melku do Spitzu, lemovaná po obou stranách vysokými kopci s mnoha historickými stavbami a
malebnými vesnièkami.
Nae první (pevnì vìøím, e ne
poslední) vystoupení v Melku se
vydaøilo a to nejen díky výborným
výkonùm naich ákù a skvìlému
vedení jejich uèitelù, ale také díky
sponzorùm. Urèitì bude dlouho na
co vzpomínat.
Ké by se stejnì dobrým pocitem
odjídìli pøítí rok od nás nai pøátelé z Melku!
en

byli stále jetì sami áky ZU. Pomìrnì zaráející byly ale odpovìdi
na otázku druhou. Pouze 14 dotazovaných dokázalo vyjmenovat vechny ètyøi obory (hudební, výtvarný,
taneèní a literárnì dramatický). Vìtinou docházelo k zamìòování jednotlivých pøedmìtù (napø. zpìv,
kreslení, modelování, klarinet)
za celý obor. Nejèastìji se zapomínalo na obor taneèní a literárnì dramatický. Potìující byly jistì odpovìdi na otázku tøetí a ètvrtou, nebo
více ne polovina respondentù (23)
potvrdila, e se veøejných vystoupení ZU úèastní a dokázala nìkterá i
pojmenovat (velké koncerty v KD,
vystoupení pro M, programy LDO,
hudební koncerty). Na otázku èíslo
ètyøi odpovìdìli vichni shodnì kladnì a formulovali svùj názor napøíklad
slovy: V dnení dobì je to dùleité,
alespoò se dìti neflákají venku a nesedí doma na zadku., nebo To co
se nauèí, mohou potom pouít. a
Tráví zajímavì svùj volný èas a rozvíjejí svùj talent a nadání, co je obohacuje. Upøímnì zní odpovìï souèasného áka, který odvìtil: Doporuèuji. Zajímavé ale byly i odpovìdi na poslední otázku, pøi ní tazate-

lé zjistili, e nìkteøí nai obèané by
rádi letos navtívili vystoupení hry
na trubku, loutkového divadla,
spojení hudebky a pohybu nebo
dokonce ukázky z oper. Pøání naich spoluobèanù jsou rùzná, uvidíme, která se nám letos podaøí splnit,
doufejme ale, e si na své pøijde alespoò paní, která si pøála vidìt nìjaké hezké vystoupení a e mu, jen
pøijde na vechno kromì jazzu,
nenavtíví zrovna jazzový koncert.
Vyhodnocení ankety je pro ZU
velmi pøíznivé, nebo z nìho vyplývá, e vìtina naich spoluobèanù
vnímá její pùsobení v naem mìstì
kladnì a uvìdomuje si její místo nejen v rámci kulturního kontextu, ale
také v pozitivním pùsobení na dìti a
mláde a na jejich osobnostní i sociální vývoj. Co je pro pedagogy ZU
Jana tursy motivující zjitìní do
dalí práce. Doufejme, e si letos na
vystoupení jejich ákù najdou èas i
ti, kteøí v anketì odpovídali, e nikam nechodí, nebo je tíí zamìstnání. Pøejme si do zaèátku nového
kolního roku, a nic netíí nae pedagogy ani nae dìti.
áci a ákynì
LDO ZU Jana tursy

Pivnice
MANN

U Jatek 65
N. Mìsto na Mor.

znovu otevøena
otevøeno dennì
od 11 hod.
srdeènì zveme
monost poøádání
soukromých akcí
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Stavební spoøení

úroèení úspor 2,1 %
státní podpora a 3000 Kè
zdarma - pro dìti do 15 let
(bez úhrady poplatku 1%)

pøeklenovací úvìry

ji od 2,5 %
s nulovým poèáteèním vkladem
rychlé vyøízení úvìru
kanceláø, Masarykova 1494
(budova autosalon Nissan)
tel. 777 830 231

Ve ètvrtek 3. listopadu se v Olené v èp. 34 opravdu hodnì slavilo
Pøíleitosti popøát panu Josefu
Dvoøákovi k úctyhodným stým narozeninám a pøedat s kyticí i nìco
dobrého na zub vyuili starosta N.
Mìsta Josef Sokolíèek a zástupkynì spoleèenské komise Zdena áková. Mezi gratulanty nechybìl ani
øeditel Okresní správy sociálního
zabezpeèení Ing. Karel Jadrný.
K vlastnímu pøání pøipojil i osobní
písemnou gratulaci od ministra sociálních vìcí Zdeòka kromacha a
sdìlení, e od této chvíle bude panu
Dvoøákovi zvýen starobní dùchod
o jeden tisíc Kè.
Veèer pak èekala rodinu Dvoøákovu me v oleenském kostele sv.
Maøí Magdalény, slouená jako podìkování za dar poehnaného ivota. Sousedé a èlenové osadního výboru Olené dali oslavenci vydechnout a se svým pøáním veho dobrého se pøipojili o víkendu.
Pan Dvoøák si v kruhu rodiny
uíval zaslouené pozornosti,
ochotnì odpovídal na dotazy a
upíjel pøitom kafíèko. Ano, èernou kávu má rád a dopøává si ji i
tøikrát dennì. A nezapomene si
ráno na zdraví malinko zavdat,
nejradìji stopeèkou becherovky.
Jinak se vak stravuje velmi
skromnì a jako jeho nejmilejí
pokrm oznaèila paní Dvoøáková
brambory s mlékem.

Vechny pøítomné pøekvapilo, e
pan Dvoøák nepouívá ke ètení a
psaní brýle. Ostatnì fotografie na
titulní stranì je toho dùkazem. Kdy
mu bylo devadesát rokù, prodìlal
kvùli edému zákalu operaci oèí.
Snad prý mu i zdravotníci naznaèovali, a u v tomto vìku na operaci
nepomýlí, ale nenechal se pøesvìdèit. Jakpak by bez vyspraveného zra-

ku èetl? Èetba toti patøí k jeho velkým koníèkùm, zejména má rád romány s historickou a vesnickou tématikou (u má vechno pøeètené,
povzdychla si paní áková, která mu
knihy pùjèuje).
A pak je tu jetì veøejné dìní a
politika. Pan Dvoøák pravidelnì sleduje televizní i rozhlasové zprávy a
pøi nedìlních poledních debatách

prý èasto politikùm na dálku ledacos vzkazuje.
Baví mì ít, jsem rád, e jsem zdravý a tìí mì, e rodina drí pohromadì  tøi jednoduché, pøitom ale
ne vdy samozøejmé vìci. Vechny
dohromady mají jistì podíl na obdivuhodné vitalitì pana Dvoøáka. A
se mu i celé rodinì nadále dobøe daøí!
Eva Jaková

foto: Alena Èadková

Veselá sedma u hraje pro radost dvacet let
Vechno to zaèalo 5. øíjna 1985.
Sedm muzikantù zaloilo kapelu s
názvem Veselá sedma. Malou 
sedmièlennou mimo jiné proto, e
velké dechové kapely v té dobì
pomalu pøestávaly v pøevaze beatu a popu s tìmito ánry dret krok.
A malá kapela je pohyblivìjí a
na cestách za posluchaèi operativnìjí.
Zásadní pøání, které dali zakladatelé své kapele do vínku, bylo rozhodnutí, e se nebudou zamìøovat
jen na jeden region, ale budou spravedlivì hrát a pøedvádìt vechny
dobré dechové skladby z celé
zemì, staré i nové.
Sázka na to, e lidé mají dechovou hudbu stále rádi, ze vyplatila.
Vypoèítat vechna vystoupení
v Èechách a na Moravì za dvacet
let u snad ani nejde. Také cest za
hranice bylo mnoho. Za velký
úspìch povauje MVDr. Jan Sedlaøík, jeden ze zakladatelù kapely,
ètyøi vystoupení v Belgii. Bylo to
v prvních letech po zaloení Veselé sedmy a kapela tam jezdila hrát
krajanùm z celého Beneluxu. Dále
je moné jmenovat Nìmecko, vý-

carsko, Chorvatsko a Rakousko.
V Rakousku zejména Vídeò, tam se
uskuteènilo na tøicet vystoupení,
pøevánì vídeòským Èechùm. I
v rakouských domovech dùchodù
si senioøi narození v Èechách
s Veselou sedmou rádi zavzpomínali na èeské písnièky.
Mìøítkem úspìchu je obvykle
vystoupení v televizi. Veselá sedma úèinkovala jak v ÈST, tak pozdìji v ÈT v poøadech Sejdeme se
na Vlachovce, Pøítì u vás, Kytièka vzpomínek
Zahrála si i
v seriálu Dobrá voda.
Za mimoøádný úspìch povauje
Jan Sedlaøík monost natáèet jeden
z poøadù Pøítì u vás pøímo
v Novém Mìstì na Moravì. Pamìtníci si vzpomenou na bøezen roku
2000. A dalí záitek, nepøehlédnutelný a nezapomenutelný, bylo
pozvání mezi jedenáct nejlepích
èeských dechových kapel do televizního novoroèního poøadu roku
2001 S úsmìvem do tøetího tisíciletí.
A byly tu i festivaly, tøeba ten s
výslednou Cenou primátora hlavního mìsta Prahy, a øada vystoupe-

ní v doprovodných programech
celostátních akcí a na plesech 
patnáctkrát na Zemi ivitelce, estkrát na Zahradì Èech, ètyøikrát na
Plesu olympionikù Milá vzpomínka patøí spoleènému vystoupení s Orchestrem Gustava Broma a
zpìváky Karlem Zichem, Josefem
Laufrem a Petrou Janù.
Vrcholem letoního roku bylo
èervencové spolupoøádání a úèinkování na 1. festivalu dechových
hudeb Vysoèiny v Zámku ïáøe.
Tohoto festivalu se zúèastnilo sedm
kapel a èestnými hosty byli Josef
Zíma a øada skladatelù dechovky.
Svoje jubileum oslaví Veselá sedma 12. listopadu vystoupením v
novomìstském kulturním domì.
Pøi té pøíleitosti se oèekává setkání vech ijících muzikantù, kteøí
kdy s kapelou hráli. A vystøídalo
se jich tam jistì na tøicet. Jádro vdy
tvoøili a tvoøí hudebníci ze ïárska a Novomìstska, èastá vak byla
spolupráce se èleny Moravanky a
Moravìnky. A na oslavì jubilea
jsou oèekáváni i dramaturg ÈT
Frantiek ivný, hudební skladatelé
Antonín Votava, Josef Vejvoda, Jiøí

Vrána, kapelník Antonín Pavlu i
zpìvák Moravìnky Jiøí Helán.
Jan Sedlaøík vìøí, e se na vystoupení jubilující Veselé sedmy
pøijde podívat poèetná novomìstská veøejnost. Zatancovat si, nebo
si jen tak spolu s kapelu zanotovat.
A podìkovat za vechno milé, èím
Veselá sedma v minulosti potìila,
i popøát hodnì a hodnì úspìchù
do let pøítích.
Eva Jaková

INZERCE
Prodám autosedaèku pro dìti
0  36 kg, atest EU, pìtibodová,
prací potah, záruka, cena 1450 Kè,
tel. 777 250 221
l Mladý bezdìtný pár hledá dlouhodobìjí pronájem meního bytu
v NM, tel. 776396529 po 16. hodinì
l Vymìním byt 1+1 v osob. vlastnictví v Pardubicích Rybitví za
1+1 v NM, tel. 723 163 021
l Prodám - Anténa na televizní
programy CT1-2, Nova, Prima
atd., kompletní sada vc. výkonného zesilovace a koaxiálu, za 850
Kc, tel. 723961995
l
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ZPRÁVY Z RADNICE
(dokonèení ze str. 1)
r Zastupitelé schválili vyhláku è.
5/2005, která stanovuje koeficient
pro výpoèet danì z nemovitosti.
Dosud platil pro N. Mìsto koeficient 2,0 a pro místní a okrajové èásti
mìsta koeficient 1,4. Z nové vyhláky byl vyputìn termín okrajové
èásti mìsta. V praxi to znamená, e
pro vechny nemovitosti nacházející
se v katastrálním území N. Mìsta
bude pøi výpoètu danì pouit koeficient 2,0. Termín okrajové èásti
mìsta byl dosud pouíván pro:
Horní dvùr, okolí Vlachovické cihelny a ulice Bezruèova, Wolkerova, Marovská (èp. 981, 982, 984,
985, 1118) a Karníkova (èp. 1116,
1117). V tìchto lokalitách a ulicích
se koeficient zvedá z 1,4 na 2,0.

r Termín okrajové èásti mìsta
byl vyputìn i z vyhláky o místních poplatcích, konkrétnì se dotkne chovatelù psù ijících viz výe.
Bude se na nì vztahovat základní
sazba: 300 Kè za prvního chovaného psa a 400 Kè za druhého a
kadého dalího psa (pøípadnì dalí sazby a slevy zavedené ji v minulosti podle typu nemovitosti, nebo sazby a rozdìlení zùstávají v
platnosti).
r Diskuze o poplatku za nakládání s komunálním odpadem vyvolala i otázku co s biologickým odpadem, zjeména s poseèenou trávou, shrabaným listím... Kontejnery na biologický odpad nebudou po
N. Mìstì rozmisovány, protoe
obèané jsou málo disciplinovaní a

My, níe podepsaní zastupitelé mìsta,
se distancujeme od textu starosty mìsta Josefa Sokolíèka zveøejného
v Novomìstsku è. 18/2005, kterým reagoval na glosu redaktora Zdeòka
Drly v deníku Vysoèina ze dne 22. 9. 2005.
Vìra Buchtová, Ing. Jaromír Èerný, MUDr. Jindøich Hauk, Mgr.
Bohumil Hlouek, MUDr. Petr Koneèný, MUDr. Tomá Koneèný,
Ing. Josef Krka, Ing. Frantiek Latovièka, Petr Pejchal, Antonín
Sláma, PhDr. Sylva Tesaøová
Pozn. redakce: Z patnácti zastupitelù pøítomných na zasedání ZM dne
1. 11. listopadu si jich jedenáct pøálo zveøejnit informaci, e nesouhlasí
se zveøejnìným textem.
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do tìchto kontejnerù vdy odkládají i jiné odpadky a pøedmìty.
Radu, jak s tímto odpadem naloit
a neporuit ádnou z vyhláek, se
pøítomní nedozvìdìli.
r V nedávné dobì obdrelo
mìsto ádost od Svazku vodovodù a kanalizací ïársko o
bezplatné pøevedení cca 540 m2
parcel v okolí vodojemu Holubka. Zastupitelé dne 20. 9. 2005
rozhodli o úplatném pøevodu. Na
ádost SVK dársko se pøevod
parcel dostal na poøad jednání
znovu, ale zastupitelé potvrdili

pùvodní rozhodnutí a bezplatný
pøevod odmítli.
r Na ádost SK lyování mìsto
vykoupí 329 m2 pozemkù potøebných pro výstavbu biatlonové
støelnice. Pøi poadované kupní cenì
vychází cena za 1m2 pozemku na 870
Kè. Zastupitelé nákup schválili.
r Zastupitelé schválili Zmìnu è.
II územního plánu N. Mìsta a
schválli poøízení Zmìny è. III.
Poøízení zmìny znamená, e je
mono zaèít pracovat s novì podanými podnìty na zmìnu ÚP.
zaznamenala E. Jaková

Oprava

V minulém èísle Novomìstska
byla nesprávnì uvedena informace týkající se jednání mìstského
zastupitelstva a termín schvalování rozpoètu mìsta na rok 2006. S
omluvou ètenáøùm a Petru Pejchalovi informujeme, e mìsttí zastu-

pitelé neschválili, aby kontrolní
výbor proetøil podnìty Petra Pejchala ve vìci hospodaøení v mìstských lesích. Schvalování rozpoètu mìsta na rok 2006 je plánováno na 20. prosince 2005.
red.

Poèasí v øíjnu
Poèasí první dekády øíjna odpovídalo roèní dobì. Ranní teploty
sice poklesly mírnì pod 10o C,
odpolední jen výjimeènì pøesáhly
15o C. Obèas mrholilo, vál mírný
SZ vítr. Ve druhé dekádì pøevládalo mlhavé poèasí, ale bìhem dne
se vyjasòovalo a odpolední teplo-

ty neklesly pod 10o C. Kolem 20.
10. se objevily první mírné ranní
mrazíky. Poslední dekáda byla pøíjemná. Po rozplynutí ranních mlh
bylo jasno a polojasno a podzimní svit sluníèka potìil, i kdy se
ji objevily pøízemní mrazíky
a výraznì se ochladilo.
FV

Policie ÈR informuje
Od 20. 10. etøíme pøípad vloupání
do kanceláøe jedné z novomìstských
firem, kam po pouití shodného klíèe vnikl dosud neznámý pachatel.
Odcizil pøíruèní trezorek s finanèní
hotovostí vìtí jak 8 tis. Kè.
O nenechávání vìcí na viditelných
místech v motorových vozidlech se
zmiòujeme skoro pravidelnì. Zároveò se pøesvìdèujeme, e to není nic
platné, jako napø. v noci na 21. 10.
Dosud nezjitìný pachatel se po rozbití sklenìné výplnì dveøí vloupal do
osobního vozu zaparkovaného u jednoho z novomìstských hotelù. Odcizil sportovní vybavení v hodnotì
vìtí jak 10 tis. Kè.
Dalí pøípad vloupání etøíme od 2.
11., tentokrát do sklepní kóje bytu na

Drobného ul. Dosud neznámý pachatel odcizil jízní kolo v hodnotì vìtí
jak 15 tis. Kè.
Mimo tyto trestní vìci v N. Mìstì
etøíme pøípady vloupání do hracích
automatù v restauraci ve Svratce,
vloupání do rekreaèních chat v Miroovì a Podlesí i vloupání do vozidel ve Snìném a Tøech Studních.
Z pøestupkových vìcí pak pøevládají ve vìtí míøe drobné krádee,
napø. krádee pohonných hmot z
odstavených vozidel èi krádee v prodejnách, a to jak v N. Mìstì, tak v
okolí. Èasté jsou pøípady s fyzickým
napadením a etøíme i zastøelení vydry øíèní, nalezené na bøehu rybníka
v katastru N. Mìsta.
kpt. Bouèek

Nové sportovitì pro veøejnost
Dne 14. 9. 2005 bylo uvedeno
do provozu nové víceúèelové høitì v areálu atletického stadionu
Tìlovýchovné jednoty Nové Mìsto na Moravì. Høitì bylo vybudováno díky vstøícnému pøístupu
zastupitelstva mìsta, které ve
smyslu podmínek, zadaných mìstem na rok 2005 v oblasti údrby
a výstavby sportovi, schválilo
financování této akce z prostøedkù mìsta.
Høitì je urèeno pro sportovní
vyití obèanù naeho mìsta bez
ohledu na to, zdali jsou èlenem
nìkterého tìlovýchovného sdruení èi nikoliv a je volnì pøístupné.
Zámìrem TJ bylo umonit provozování netradièních míèových her
(streetball, florbal, malá kopaná,

Upozornìní k cestám do státù Evropské unie

S blíícím se koncem roku upozoròujeme obèany na zmìnu, která vyplývá z poslední novely zákona o cestovních dokladech.
Souèasné znìní § 41a citovaného zákona uvádí, e k oputìní území k cestì do státù Evropské unie
lze jako cestovní doklad pouít i
obèanský prùkaz.
Od 1. 1. 2006 se mìní text zákona takto: K oputìní území k cestì
do státù Evropské unie lze jako
cestovní doklad pouít i obèanský
prùkaz se strojovì èitelnými údaji,
pokud nemá oddìlenu vyznaèenou
èást. Z výe uvedeného tedy vyplývá, e k cestám do EU nebude

moné od pøítího roku uívat obèanské prùkazy bez strojovì èitelných údajù.
Pro úplnost dodáváme, e obèanské prùkazy se strojovì èitelnými
údaji jsou vydávány od srpna 2000
(ve formì zalaminované identifikaèní karty s cizojazyènými texty)
a oddìlením vyznaèené èásti obèanského prùkazu se rozumí odstøiení rohu dokladu, ke kterému dochází pøi ohláení zmìny místa trvalého pobytu, pøi zmìnì rodinného
stavu, zmìnì pøíjmení nebo jména,
popø. zmìnì rodného èísla.
V souvislosti se zasláním informativních letákù rovnì MV opa-

Pohøební síò
Text v minulém èísle Novomìstska, upozoròující, e poslední rozlouèení se zemøelými neprobíhá
vdy podle pøedstav pozùstalých a
pøátel, nebyl nijak objevný. Na nìkteré civilní pohøby v N. Mìstì
místní pohøební síò jednodue nestaèí. Nìkolik rad a doporuèení k
této problematice sdìlil provozovatel pohøební sínì pan Kopáèek.

Smuteèní síò je v majetku mìsta
a ve správì Novomìstské správy
budov s.r.o. Celková kapacita sínì
je 150 osob. Z toho je 60 míst pro
sedící a ve tøech ulièkách podél
sedadel by mohlo stát a 90 dalích smuteèních hostù. Velkým
problémem ovem je, e pøíchozí
èasto zùstanou stát uprostøed vhodových dveøí a nepostoupí víc do-

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

kovanì nedoporuèilo cestování dìtí
uvedených v obèanském prùkazu
rodièù bez vlastního cestovního
dokladu. Dùvodem je skuteènost,
e zapsání dítìte v prùkazu rodièe
neprokazuje jeho státní obèanství,
nebo do obèanského prùkazu se
zapisují i dìti  cizinci. Souèasnì
se u dítìte uvedeného v obèanském
prùkazu rodièe nezapisuje datum
narození a pohlaví, ale rodné èíslo
dítìte, které mùe být jako vnitrostátní identifikaèní údaj nesrozumitelné pro orgány v jiných zemích.
Ing. Jana Bartoová,
vedoucí odboru vnitøních vìcí
a ivnostenského úøadu
pøedu. Ti, co pøijdou po nich, ji
pak nemají monost vstoupit. Na
pøání rodiny je mono ozvuèit i
venkovní prostor.
Dùstojné rozlouèení se zemøelými naruovaly v posledních mìsících stavební práce na vìovém
domì. To je jistì záleitost pochopitelná a doèasná. Horí je nepoøádek, který po sobì v okolí sínì
neustále zanechává mláde.
EJ

hokej s míèkem apod.). Lze vyuít i cviènou tenisovou zeï.
Co ukázalo prvních est týdnù
provozu ?
Pozitivním zjitìním je, e sportovitì je plnì vytíeno - dopoledne kolami pøi hodinách TV, odpoledne pøevánì mládeí.
Souèasnì vak, bohuel, jsou i
zjitìní negativní. Jedná se pøedevím o pokozování oplocení,
v nìkterých pøípadech dokonce
úmyslné (rozpletené pletivo, aby
sportovci nemuseli obìhnout
høitì v pøípadì, e míè pøeletí
pøes tøímetrový plot). Zohýbány
jsou u i konstrukce branek.
Opravy pokozeného oplocení a
vybudování dodateèné ochrany
oplocení za brankami ji stály TJ
témìø 20 tis. Kè.
Výbor Tìlovýchovné jednoty
pøesto vìøí, e dìti, mláde i dopìlí (pøítomní tøeba jenom pasivnì) se budou více snait chránit
velmi pìkné sportovitì, aby takové vydrelo co nejdéle.
Stavbu høitì provedly TS
SLUBY s.r.o. Nové Mìsto na
Moravì k plné spokojenosti TJ.
výbor TJ
Nové Mìsto na Moravì
Firma

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

Eukanuba  granule pro psy
iroký sortiment
zimní smìsi pro venk.
ptactvo
sluneènice èerná
mraené krmné maso vaøené
velký výbìr klecí, akvarií,
steliv a ostat. chov. vybavení

Øád bílého lva pro èestného obèana N. Mìsta

Dne 28. øíjna udìloval prezident Václav Klaus vysoká státní vynamenání významným osobnostem. Jako první pøevzal Øád bílého lva váleèný hrdina, generálmajor Rudolf Pernický (*1915). Pøi té pøíleitosti je
vhodné pøipomenout, e Rudolf Pernický získal v roce 1995 èestné
obèanství Nového Mìsta na Moravì. Bylo mu udìleno za èinnost v
odboji na Novomìstsku.
Do zahranièí odeel v r. 1939, do vlasti se vrátil pød Vánocemi 1944
ve funkci velitele paraskupiny TUNGSTEIN, která v úzké spolupráci s
R3 pùsobila ve východních Èechách, na Velkomeziøíèsku a pøedevín
na Novomìstsku. Rudolf Pernický vyhledával pøíjímací plochy pro schozy zbraní a osob a zajioval je. Po vypuknutí povstání byl okresním
vojenským velitelem v N. Mìstì, øídil provádìní zátarasù a pøekáek na
komunikacích, destrukce na eleznicích a usiloval o koordinování partyzánských a bojových skupin.
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Sportovní støelba
Skonèili jsme letní sezónu a zaèali zimní, ve které se støílí hlavnì ze vzduchových zbraní. Nai
støelci se ji zúèastnili první soutìe.
V Brnì se koná osmikolová soutì o Pohár RSCM Brno ze vzduchové puky a vzduchové pistole
40 ran. Støelby ze VzPu 40 ran ve
stoje se zúèastnili Petra Katánková (nastøílela 385 bodù a umístila
se na 2. místì) a Jindøich Babáèek (nastøílel 351 bodù a obsadil
16. místo).

INZERCE

V disciplinì VzPi 40 ran nastøílel Vítìzslav Svoboda 364 bodù a
umístil se na 11. místì a Kateøina
Nováková nastøílela 340 bodù a
obsadila 20. místo z 33 støelcù ze
vzduchové pistole.
Vichni støelci byli hodnoceni
v jedné kategorii rozdìlené do
dvou disciplin (VzPu a VzPi).
Kdyby byla utvoøena kategorie
dorostu, byl by Babáèek na 5. místì. V enách by Nováková byla na
jednom z pøedních míst.
KM

Ze skautské mozaiky
m Ve dnech 14.  16. 10. uskuteè-

nil oddíl Nadìje podzimní výpravu na táboøitì v Podolí. Skautky
a skauti si postavili dva hangáry,
které dovybavili kamny elezòáky
z kluboven. Táborový program se
nesl v duchu televizního poøadu
MASH.
m Ve dnech 14.  16. 10. se vypravil oddíl vlèat autobusem do
Snìného. Program pobytu byl inspirován filmy SIN CITY. Zpìt se
oddíl mohl díky poèasí vydat pìky. Malí nováèci pøipomínali pochodující ruksaky, protoe je pod
výbavou nesenou na zádech nebylo témìø vidìt.
m Ve dnech 21.  22. 10. støídal
roj svìtluek pobyt v klubovnì na
ul. Malá s výlety do okolí mìsta.
Na programu v ty dny byla celoroèní hra s bodováním, pøespání,
vaøení a úklid.
m Ve dnech 21.  22. 10. si mohla
veøejnost prohlédnout est kronik
bratra Jana Králíèka. Obrazem i

slovem je v nich zachyceno N.
Mìsto se vemi ulièkami a zákoutími u od 19. století. Vernisá se
konala 21. 10. v 17.00 hod.
v klubovnì na ulici Malá, za úèasti rodièù i roje svìtluek a smeèky
vlèat. Pøi té pøíleitosti jsme také
podìkovali panu Josefu Hájkovi za
jeho dlouhodobou podporu skautské èinnosti.
m Ve dnech 24.  27. 10. pracovali èlenové klubu R+R zdatnì pøi pøípravì døeva na zimu v klubovnì na
ul. Malá. Bude tuhá zima, musíme
být pøipraveni!
J. J.

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

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

1,5 hod.
1,5 hod.
1,5 hod.
1 hod.
1,5 hod.
1 hod.

l Prodám vzrostlý banánovník
(180 cm), pìkný, tel. 566 618 594
l Hledám paní na hlídání k 1,5letému chlapeèkovi, od nového
roku, tel. 566 616 461.
l Prodám dìtský koèárek Danny
sport, ètyøkombinace modrobéové barvy po jednom dítìti, s vnitøní takou, ve ve skvìlém stavu,
cena dohodou, tel. 606 363 601,
723 731 906.

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

Autokola
Josef Kadlec
zahajuje
15. listopadu v 15 hod.
v kulturním domì,
N. Mìsto

zimní kurz
k získání øidièského
oprávnìní
tel. 604 384 736

l Prodám náhradní díly na Peugeot
205 D, 3-dveøový. Tel.: 605 263 340.
l Prodám Peugeot 205 D, 5-ti dveøový, v dobrém stavu + 4x komplet
zimní pneu. Cena: 25.000,-. Tel.:
604 272 846.

Med kvìtový svìtlý a tmavý, lesní, donést sklenice na výmìnu,
Z. Zítka, Nìmcova 675, NM, tel.
566 617 282.
u

DÁRKOVÉ
ZBOÍ

HALINA – 1. patro
v Vánoce v dohledu!

Pøemýlíte o dárcích a vánoèních dekoracích vyrobených
vlastními silami?
Pøijïte se inspirovat!

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)

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

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
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