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Fasády domù v mìstské památkové zónì mohou majitelé
opravovat s finanèním pøíspìvkem mìsta

Ji tradiènì mìsto Nové Mìsto na
Moravì vypisuje výbìrové øízení
na poskytnutí finanèních prostøedkù na údrbu památek mìsta, které
nejsou prohláené za kulturní památku ve smyslu zákona o státní
památkové péèe a nemohou tak být
udrovány z finanèních prostøedkù
státu.
Jedná se o opravy fasád, kde mùe

adatel získat od mìsta èástku ve
výi do 100 Kè na metr ètvereèní,
opravu støechy ve výi 750 Kè na
bìný metr ulièní èáry støechy a a
500 Kè na metr ètvereèní na restaurování sgrafit, fresek èi jiných hodnotných výtvarných prvkù památek, které dotváøejí historický ráz
Nového Mìsta na Moravì.
Nové Mìsto na Moravì je jedi-

ným mìstem Evropy, které dalo
svìtu dva výjimeèné sochaøe. Vincence Makovského a Jana tursu.
Peèovat o historické a kulturní dìdictví je povinností vyspìlé spoleènosti. Malebné námìstí naeho
mìsta je dùkazem, e obèané mìsta o kulturní dìdictví s aktivní pomocí mìsta skuteènì peèují. Patøí
jim za to dík.
ZM

Zklidnìní dopravy na ïárské ulici

Rada mìsta Nového Mìsta na
Moravì doporuèila zastupitelstvu
mìsta N. Mìsta na Moravì zapracovat do rozpoètu mìsta na rok 2006
èástku 200 tis. Kè na dopravní obslunost Nového Mìsta na Moravì.
Jedná se o odklonìní osobní dopravy a dopravy vozidel nad 3,5 t (mimo
zásobování) z ulice ïárská.
Od 11. prosince, tedy ode dne platnosti nových jízdních øádù autobusové a eleznièní pøepravy, se budou vekeré linkové autobusy vracet od autobusové zastávky u nemocnice zpìt na hlavní silnici. Ne-

Novomìstské hudební
slavnosti
Festival staré hudby 2005

Poøádá Klub Sluníèko  Unijazz ve
spolupráci s Farním sborem
Èeskobratrské církve evangelické
v Novém Mìstì na Moravì.

pátek 25. 11. od 18 hodin
Grayna Biernot (soprán)
Tomá Najbrt (loutna ,
theorba, barokní kytara)
EXULTATE DEO,
JUBILATE DEO
písnì, moteta a instrumentální
skladby v adventním èase

nedìle 27. 11. od 16 hodin
Vocatus (smíený pìvecký sbor,
komorní orchestr)
sólisté: Grayna Biernot 
soprán, Marc Niubo - bas
dirigent: Tomá Najbrt
J. S. BACH
A JEHO PØEDCHÙDCI
Koncerty probíhají
evangelickém kostele v N. Mìstì
Vstupné: permanentka 190 Kè,
vstupné na jednotlivé dny 
pátek 90 Kè, nedìle 110 Kè

budou tak zatìovat provoz na úzké
komunikaci, která je pìí tepnou
mezi centrem mìsta a domem
s peèovatelskou slubou, kde ije
øada vozíèkáøù, nemocnicí a sídlitìm pod nemocnicí. Klíèovým místem je tato komunikace pro rychlou
záchrannou slubu. Bezpeèný provoz sanit byl jednou z pøíèin zklidnit neúmìrné zatíení komunikace.

Náklady vyèíslené provozovatelem osobní dopravy, která zajiuje
94 spojù spoleèností ZDAR, dosahují èástky 600 tisíc korun. Spoleèné jednání zástupcù mìsta s krajem
Vysoèina a spoleèností ZDAR vyústilo v kompromis. Kadá ze zúèastnìných stran se bude podílet na
nákladech stejnou èástkou ve výi
200 tis. Kè.
ZM

Krátce

r Kruhový objezd na køiovat-

ce Neèasova, Petrovická... zaène
být budován v pøítím roce. Po
jeho dokonèení bude ze ïárské
ulice odklonìna dalí tìká doprava (vedle autobusù, viz text Zklidnìní dopravy...) nad 3,5 t. Dùvodem pøiblinì roèního zpodìní
této plánované zmìny jsou vysoké finanèní náklady na poøízení
dopravního znaèení, které by mìlo
jen doèasnou platnost  do zprovoznìní objezdu.
r Skate park vyroste s nejvìtí
pravdìpodobností pod Kleèkovským rybníkem, do rozpoètu na
rok 2006 je na jeho zbudování
navrena èástka 3,9 mil. Kè
r Vìtrná elektrárna? Investor
projevil zájem zbudovat na k.ú.
místní èásti Hlinné (smìrem k Jamám) vìtrnou elektrárnu. Vedení
mìsta a osadní výbor v Hlinném
zaèínají o návrhu diskutovat. EJ

EZOP proškolil další dobrovolníky
O víkendu 22. a 23. øíjna probìhlo v Poradnì pro dìti a rodièe EZOP, která je jedním z projektù
Sdruení Nové Mìsto na Moravì,
poèáteèní kolení pro zájemce o
dobrovolnickou èinnost. Do celodenního programu bylo zahrnuto
seznámení s dobrovolnickou èinností v EZOPu, nìkolik sebepoznávacích technik, debata nad motivy a strachy plynoucími
z dobrovolnictví a skupinová prá-

ce s prvky arteterapie.
Zúèastnilo se celkem 24 studentù z novomìstských a ïárských
støedních kol, kteøí byli kontaktováni na základì náborù pøímo ve
vyuèovacích hodinách. Ná dík
proto patøí pøedevím vedení a vyuèujícím Gymnázia Vincence Makovského v Novém Mìstì na Moravì, Støední a Vyí zdravotnické
koly, Gymnázia a Biskupského
gymnázia ve ïáøe nad Sázavou.

V souèasné dobì Poradna pracuje s padesáti dobrovolníky, které
uplatòuje v rámci volnoèasových
aktivit - pomoc v klubech, kroucích, pøi jednorázových akcích jako
tábory, víkendovky, diskotéky,
apod., pøi douèování a v programu
Pìt P.
Blií informace o dobrovolnictví Vám poskytne Bc. Lenka Judová, koordinátor dobrovolníkù, na
tel. 566 617 940.

Váený pane starosto, váená mìstská rado, váené zastupitelstvo,
dovolte mi, abych Vám jménem
Sportovního klubu a Organizaèního výboru závodu Zlatá lye 
Svìtový pohár 20052006 co nejsrdeènìji podìkoval za Vai význaènou podporu výstavby biatlonového areálu a podporu poøádání Zlaté lye  Svìtového poháru
2004-2005 a 2005-2006.
Bez významného pøispìní mìsta
Nového Mìsta na Moravì by nebylo mono zahájit první etapu výstavby biatlonového areálu v pøedpokládaném termínu. Také organizace významné mezinárodní lyaøské akce, jakou závod Zlatá lye 

Svìtový pohár bezesporu je, by
nebyla moná na takové úrovni,
jaké kadoroènì dosahuje a která
je oceòována pøedevím mezinárodní lyaøskou federací FIS.
Spolupráce s pøedstaviteli mìsta si velice váíme. Vìøíme, e si
vichni spoleènì uvìdomujeme
skuteènost, e Nové Mìsto na
Moravì se do povìdomí turistù a
návtìvníkù zapsalo pøedevím
jako lyaøské støedisko. A oceòujeme, e i mìsto má zájem o rozíøení a zkvalitnìní slueb, které
lyaøské veøejnosti spoleènì poskytujeme.

Lyování nebylo vdy záleitostí pouze Sportovního klubu, ale
bìhem 110leté éry organizovaného lyování na Novomìstsku se do
jeho organizace a propagace vdy
aktivnì zapojovali i pøedstavitelé
mìsta. Myslíme si, e je v naem
spoleèném zájmu toto významné
spojení udrovat a spoleènì se
podílet na budování zdejího regionu.
Dìkujeme a tìíme se na dalí
spolupráci s Vámi.
Petr Honzl,
øeditel SK lyování a pøedseda
OV ZL-SP 2005
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Podìkování

Jubilanti

Dìkujeme tímto Hospicovému
hnutí Vysoèina v Novém Mìstì na
Mor. A zvlátì p. Ivì Kondýskové
za pomoc a radu pøi péèi o naeho
tìce nemocného otce,manela a
dìdeèka p. Frantika Krakovièe
v posledních dnech jeho ivota.
rodina Krakovièova

3. 12. Marie Bìlohradská 80 let
5. 12. Olga Jelénková
75 let
5. 12. Lydie Srnská
89 let
5. 12. Marie Novotná
90 let
8. 12. Jaromír Jun
91 let
11. 12. Miroslav Èípa
89 let
18. 12. Miloslav Rulík
85 let
19. 12. Frantiek Vojan
93 let
22. 12. Antonín Vašík
85 let
30. 12. Miroslava Boháèová 92 let
Vem jubilantùm blahopøejeme!

Úmrtí
4. 11. Jan Stejskal
8. 11. Galina Èípová
12. 11. Josef Dvoøák
18. 11. Rudolf Hrdý

(1933)
(1917)
(1945)
(1926)

Kniha Trojan

Arnot Vaíèek:
Egyptské záhady 1. a 2.
Mexické záhady
Turecké záhady
Maska smrti
Stráce duí 1. a 2.
Sedm záhad Stráce duí
Tajemná minulost

Horácká galerie zve na
ADVENTNÍ DÍLNY
29. 11.  16. 12.

Plstìní ovèího rouna
Jde o starou techniku, pøi které
se z pøírodního ovèího rouna vytváøí textilie. Budete si moci uplstit panenku, sluníèko nebo jinou
dekoraci èi hraèku. Základní tvar
pøi plstìní  kouli  zvládnou i
malé dìti. Pozor, omezené mnoství materiálu!
Tkaní
Na ètyølistém tkalcovském stavu si budete moci utkat prostírku, taku, potah na poltáø a jiné
zajímavé textilie.
Keramika
V keramické dílnì se nauèíte toèit
na hrnèíøském kruhu, nebo si vytvoøíte závìsný dekorativní kachel.
Dekorování svíèek
Pøijïte si vytvoøit ke zpøíjemnìní
vánoèní atmosféry. Dekorovat budeme rytím, korálky, pøírodninami èi obrázky z ubrouskù. Je moné si pøinést i vlastní svíèky. Vhodné i pro dìti od 4 let.
Pøání z ruèního papíru
Chcete letos pøekvapit známé originálním vlastnoruènì vyrobeným pøáním s vùní skoøice èi vanilky? Pøání si také mùete doplnit slepotiskem èi linorytem.
Na vechny techniky je nutné se pøedem pøihlásit (tel. 566 654 225, 566
654 216), cena: 50 Kè/cca 1,5 hod.,
25 Kè/cca 1,5 hod. pro èleny GK
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Vùnì medu

Horácká galerie
w Kvìta Makovská  Keramické objekty (do 29. ledna)
w Miroslav Matouek  Fotografické dílo (do bøezena)
w GRAFIX *2005  Bienále
drobné grafiky Bøeclav 2005 
Ohlasy (do konce prosince)

Kino
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.
29. út v 19,30 h., 30. st v 19,30 h.
Panenství na obtí
86 min
Norsko/védsko 2003, teenagerská komedie, èeská verze,
premiéra, od 15 let, 60 Kè estnáctiletou Beu oslovil ten
nejkrásnìjí a nejúasnìjí kluk
ve kole...
2. pá v 19,30 h., 3. so v 19,30 h.
Tìká váha
145 min
USA 2005, psychologický, èeské
titulky, premiéra, pøístupný, 65 Kè
- Bývalý ampion se vrací do ringu, aby riskoval v zápase na ivot
a na smrt.
6. út v 19,30 h. 7. st v 19,30 h.
Góóól
118 min
USA 2005, sportovní, èeské titulky, premiéra, pøístupný, 65 Kè Chudý Mexièan miluje fotbal natolik, e riskuje ve a vydá se do
Anglie.

Vùnì medu je jednou z tìch vùní,
které spojujeme s idylou dlouhých
zimních veèerù a blíících se vánoèních svátkù. Pod názvem Vùnì
medu poøádá kadoroènì Èeský
svaz vèelaøù v Novém Mìstì na
Moravì v kulturním domì prodejní výstavu.
Ta letoní, která se konala ve
dnech 9.  15. listopadu, byla výstavou v jubilejním roce. Svaz vèelaøù oslavil letos stopáté výroèí
svého zaloení v Novém Mìstì.
Celkovì vkusnému a pøehlednému uspoøádání výstavy dominovala nejstarí kronika novomìstského svazu informující o dlouholeté
historii. Pozoruhodný byl té døevìný betlém, který ochotnì zapùjèili a instalovali manelé Lamplotovi.
Vlídné úsmìvy, ochota podat
odborný výklad, vstøícnost pøi od-

povídání na dotazy a ochota pøi
prodeji výrobkù byly vlastní vem
vèelaøùm, kteøí pøi výstavì vykonávali slubu.
Kdy jsem si domù donesla vzácné produkty  výborný med, voòavé perníky a svíce, uvìdomila
jsem si, e to není to hlavní, èím
jsem byla obohacena. Ten nejvìtí dar, který jsem obdrela, potìil
mysl a srdce. Pokora a láska, s jakou vèelaøi pøistupují ke své zálibì, se odrazila zejména v pøístupu
a rozhovorech s dìtskými návtìvníky. Úcta k pøírodì a vdìènost za
dary, které pøíroda poskytuje, vydaly za víc, ne mnohdy zbyteènì
halasné a mnohomluvné proklamace nìkterých ekologických organizací a jejich aktivistù.
Za to pøedevím patøí vèelaøùm
upøímné podìkování.
Jana Èerná

Horácké sdruení lidových
øemesel kraje Vysoèina
Nadchází èas adventu a mnoho
z nás si pøeje oslavit Vánoce i jejich oèekávání v tradièním èeském duchu. Nìkdo se spokojí se
stromkem ozdobeným perníèky èi
slamìnnými ozdobami, nìkdo
vzpomene na èerného kubu (pøiznejme si, e se jím dnením zmlsaným jazýèkùm moc nezavdìèí).
A nìkoho moná napadne zapátrat, jak asi slavili Vánoce nai
pøedci. Poptá se po okolí, známých, pøeète nìjakou knihu, kterých v této dobì vychází nemálo.
Zjistí, e oblast Horácka je naimi etnografy troku opomíjená.
Není zde bohatý kroj, strava, a i

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

zvyky a písnì jsou tak troku
chudé. Komu to ale nedá a bude
pátrat blíe, zjistí, e to není a
zas taková pravda.
Na sklonku roku 2004 bylo zaloeno Horácké sdruení lidových øemesel kraje Vysoèina. Cílem sdruení je uchování a rozvoj
tradièních lidových øemesel vèetnì lidové kultury. V souèasné dobì
sdruení podchycuje lidové øemeslníky v kraji. Zabýváte-li se proto nìkdo nìjakým druhem lidového øemesla (a ji profesionálnì
nebo pouze laicky), ozvìte se a
pomozte zachránit poslední zbytky ivoucí lidové kultury na Horácku.
Sídlo sdruení je na Vratislavovì nám. è. 97 v Novém Mìstì na
Moravì, kde Vám budou podány
i podrobnìjí informace. o tomto
sdruení.
Simona Divilová Zobaèová

Klub seniorù

Horácké muzeum

po 28. 11., 15 hod., DPS, - Beseda s Ing. Kaprálem, místopøedsedou Spoleènosti Vítìzslavy
Kaprálové
po 5. 12., 15 h., DPS  U je tu
zas Mikulá  zábavné odpoledne. Kadý si pøipraví jeden dárek
v hodnotì 20 Kè bez udání jména.
po 12. 12., 15 h., DPS  Kraj vìèných návratù  beseda s autorkou knihy Vìrou Rudolfovou

Vás sve k nákupu vánoèních
dárkù:
modrotisk  poltáøe, prostírky,
chòapky, pøání...
vizovické peèivo  betlémy, andílci, rybky...
døevo  soustruené misky, svícny, zvoneèky...
velký výbìr publikací s regionání
tématikou

Kulturní dùm
ne 27. 11. v 17 hod. - Závìreèný
vìneèek taneèního kursu, hraje
Tata BAND Josefa Kuèery, vstupné 50 Kè
po 29. 11., v 17 hod. - II. beseda
s MUDr. Richardem Smíkem 
cvièení s pruinou (stabilizace a
mobilizace páteøe), vstup volný
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
so 10. 12. v 15,30 hod - Hurá
Vánoce s Inkou Rybáøovou, poøad pro dìti, vstupné 35 Kè
st 14. 12. v 19,30 h., Sourozenci
Ulrychovi  Vánoèní koncert,
vstupné 140 Kè, 130 Kè, pøedprodej v IC
ne 18. 12. v 16 hod. - Nedìlní
odpoledne, k tanci a poslechu hraje Tata Band Josefa Kuèery,
vstupné 50 Kè
èt 22. 12. v 19 hod. - PETR
BENDE A GÁBA AL DHÁBA

prodejní výstavka: Hana a Michaela Krkovy: malba na hedvábí  átky, ály
støíbrné perky  náhrdelníky, náramky, broe, prsteny

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 3. 12. , 10 hod. - Peèení perníèkù - tradiènì si upeèeme voòavé perníèky, které zkrálíme bílkovou èi èokoládovou polevou, s sebou pøezùvky, vstupné 20 Kè.
so 10. 12., 10 h - Netradièní vánoèní ozdoby - Vrame se do dob
naich babièek a vyzkouejme výrobu vánoèních ozdob z pøírodních
materiálù. Budete pøekvapeni jejich krásou a vùní. S sebou pøezùvky a vstupné 30 Kè.
so 17. 12., 10 h. - V. roèník vánoèního turaje ve stolním tenise
- dopoledne plné sportovního zápolení a nebudou chybìt odmìny.
Pøezùvky s sebou. Startovné 10
Kè. Moná bude i pøekvapení.

Benefièní koncert
Hvìzdy pro hroíka

Obèanské sdruení Lysina lenina poøádá v sobotu 3. prosince
od 18 hod. v KD Køídla benefièní koncert na podporu hroíka
liberijského v ZOO Jihlava.
Vystoupí kapely K.S.V., Rapa Nui, KORISZ, NOM a Hoochie
Coochie Band.
Bìhem veèera rovnì probìhne exhibice ve skoku na lyích a
extrem fire show freestyle. Hlavním partnerem festivalu je
obèanské sdruení PRVNÍ ÏÁRSKÁ JESKYÒÁØSKÁ.

SuperStar místo èetiny
Pøedstavte si klasickou hodinu èeského jazyka, probíráme se slohovými pracemi, kdy tu najednou zapraská v rozhlase a uslyíme následující
hláení: Omlouvám se za pøeruení
výuky, ale naemu gymnáziu se naskytla úasná pøíleitost. V rámci
akce Modré dny budeme mít za pùl
hodiny v tìlocviènì Aliho Amiriho,
Petra Bendeho, Gábu Al Dhábu a
Michaela Foreta. Opakuji Nejprve je nutné pochopit, co nám vlastnì
tímto pan øeditel oznámil, vzápìtí
nám dochází, e z èetiny nebude nic
a a poté nám dojde, e na vlastní oèi
uvidíme hvìzdy televize Nova.
Mladí roèníky ílí, starí pøedstírají, e jim davové ílenství zejména
z Aliho nic neøíká. Pøesto se spolu s
ostatními hrnou do tìlocvièny, nebo
volná hodina je volná hodina.Tam po
chvíli dorazí oèekávané hvìzdy v
doprovodu dvou mladých cyklotrialistù a jakéhosi ,,pøedskokana, který sjednává v tìlocviènì klid.
Nejprve nevíme, co se bude dít, jestli zmiòovaná hvìzdná ètveøice zapìje, nebo zda budou odpovídat na nae
dotazy. Odpovìï pøila s výzvou
Aliho, a neváháme zvednout ruku a
zeptat se na to, co nás zajímá.

K zamylení

Alexander Graham Bell: Nikdy
nechoï po vylapané cestì, vede
jen tam, kde pøed tebou u byli jiní.
Ugo Ojetti: Pochybovat o sobì je
prvním znakem inteligence.
Simone Signoret: Ani nostalgie u
není to co kdysi.

,Jak se odreagujete? Holdujete alkoholu a cigaretám? Sledujete Vyvolené?...
Vichni ètyøi by zaslouili jednièku, zodpovìdìli nám vechny nae
otázky, ovem nakolik pravdivì, u
by mìli posoudit sami.
Co bych vak od finalistù SuperStar èekala a co mì osobnì zklamalo je fakt, e i pøes ponìkud nekvalitní akustiku nedokáí zazpívat
aspoò èást refrénu nebo písnì, bodovali pøece v soutìi zpìvu a ne
diskusních pøíspìvkù.
Pøesto hodina, kterou jsme s nimi
strávili, byla zajímavá. Ne kadému se potìstí uprostøed vyuèování odbìhnout do tìlocvièny a ,,pokecat si s Gábou èi Petrem.
Závìreèný potlesk patøil samozøejmì pøedevím ètyølístku SuperStar, ale zaslouili si ho i mladí
cyklotrialisté - nìkolikanásobní mistøi ÈR.
Jménem studentù dìkuji jak øediteli p. Pavlíkovi, tak i poøadatelùm
Modrých dnù za pøíjemné zpestøení kolního dne.
Lucie Janebová,
Gymnázium V. Makovského,
Nové Mìsto na Moravì

BERUKA
Nabízíme kojenecký a dìtský
textil, koèárky a jiné doplòky.
Vratislavovo nám. 38, naproti
poliklinice, tel. 607 630 734

Jste nespokojeni se svým úèetním?
Zaèínáte podnikat?

Nabízím komplexní péèi o Vae úèetnictví nebo daòovou evidenci,
péèi jako od maminky za pøíznivou cenu.
Evidence DPH, mzdová agenda, daòová pøiznání, pøehledy na sociální a zdravotní, zastoupení na vech úøadech. Pro Vae materiály
si pøijedu, ke konzultacím jsem k dispozici 7 dní týdnì na
è.723 828 075, e-mail: hajvoj@seznam.cz, mám profesní pojitìní
o odpovìdnosti.
Vìra Mikulicová - Sdruení úèetních a daòových poradcù ÈR

Stomatologická pohotovostní sluba

Oetøení je poskytováno v dobì 8  12 hod.
26. 11. MUDr. Ouøedníèková, V. Bíte, MUDr. Stalmachová, Vír, 27.
11. MUDr. Barto, N. Veselí, MUDr. ák, V. Meziøíèí, 3. 12. MUDr.
Kulková, Stráek, MUDr. Pøikrylová, poliklinika, ZR, 4. 12. MUDr.
Daòková, Roveèné, MUDr. Pøikrylová, poliklinika, ZR, 10. 12. MUDr.
Jurková, V. Meziøíèí, MUDr. ejnohová, poliklinika, ZR, 11. 12. MUDr.
Dvoøák, V. Losenice, MUDr. Janouková, V. Meziøíèí,
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INZERCE
Prodám Kawasaki GPX 750/R,
tech. stav dobrý, pod GP, ujeto 50
tis. km, nutno vidìt, inf. na 723
976 533
l Prodám koèárek, tmavìmodro
støíbrná barva, støíbrná konstrukce, dvojkombinace + výbava, tel.
736 225 238
l Prodám dìtskou autosedaèku 0
 18 kg, modrá, motivy dinosaurù, tel. 736 225 238
l Nabízím jeden z bytù (maximálnì 1+2) ve vlastním RD (Masarykova 213), za jakýkoli byt v Praze, tel. 608 815 786
l Kdo uije loní povleèení z dodaného materiálu? tel. 776 013 005
l

l Vymìním mìst. byt 2+kk v NM
za jakýkoliv byt ve støedních Èechách, tel. 732 946 021
l Hledám výpomoc (øidièe s nákladním autem) na jednorázové
pøestìhování  100 km, tel.
732 946 021
l Prodám plastové dvoukøídlé
okno 142x118cm (DAFEPLAST),
k=1,1, 5ti komorový profil, 4-polohová klika s mikroventilací, køídla+vnitøní rám barva bílá, venkovní rám imitace tmavého dubu.
Cena 3.000 Kè. Tel.: 604 272 846
l Hledám k pronájmu gará v NM
na zimní období (max. do 5/
2006). Tel.: 604 272 846.
l Prodám málo pouívané závodní bìecké boty na bruslení Alpi-

Pojiovací makléø s licencí MFÈR è. 001645PM a 006858PA

Povinné ruèení pro rok 2006
Potøebujete pov.ruèení pro pøihláení nového vozidla
nebo zmìny ve stávajících smlouvách?
Vyberete si u nás pro sebe nejvýhodnìjí pojiovnu a produkt povinného
ruèení popø.i havarijní pojistky pøíklady akèních sazeb:
do 1000cm3
..1527Kè, do 1350cm3
.1828Kè,
do 1850cm3
2641Kè, do 2500cm3
4274Kè
5977Kè
nad 2500cm3
Zákl. sazby uvedeny pro obèany, osob.vozy a vìk nad 29 let se zapoè. max
bonusem. Nae sluby jsou pro Vás zdarma.

Navtivte obchodní místo
Nové Mìsto na Mor., Zahradní 1400
(nový Brokùv kopec) nebo volejte
tel. 566 617323, 776 847754 Provazníková,
777 554443 Provazník,
www.jpb.cz, jpb@jpb.cz

na SK 2002, vel. 42. Cena 2000
Kè, tel. 606 600 889
l Koupím polohovací dìtskou autosedaèku od 0 do 18 kg. Tel. 776
009 779
l Kdo pøehraje záznam dlouhý
100 minut z VHS na DVD. Tel.
776 005 775
l Koupím byt 3+1 nebo 4+1,
drustevní èi v osobním vlastnictví. Tel: 732 811 645
Tento typ nepodnikatelské inzerce zveøeòujeme zdarma. Inzerci
pøijímáme prostøednictvím podatelny MÚ, Èeské poty, e-mailem, telefonicky.

HRAÈKY
Ivana Rajská

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

parta tuèòákù
699 Kè
veverkaTerka
699 Kè
Výstup na Everest 499 Kè
lapací traktor s pøívìsem
2690 Kè
(SRN  3 roky záruka)

VÁNOÈNÍ AKCE

K nové aktivaci tarifù T-MOBILE nebo
k nové aktivaci s dotovaným telefonem nyní
jen u nás získáte

ZDARMA

znaèkový fén nebo znaèkový batoh
...a jetì 10x více volných minut!
...a dárek znaèková brana Puma!
Nevztahuje se na pøechod z Twistu!

Do vyèerpání zásob!!! Do 23. 12. 2005
Vratislavovo námìstí 9,
Nové Mìsto na Moravì,
tel. 566 615 066, 737 40 40 50

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

Sleva 20% na obývací pokoje platí
od 14. 11. do 17. 12. 2005

www.montero.cz
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PRÙVODCE PRO
MIMOØÁDNÉ SITUACE
Podle Kapesního prùvodce pro mimoøádné situace (vydal kraj Vysoèina)
upravil Petr Kos, pracovník MÚ Nové Mìsto na Moravì

Co se dìje?
Uslyíte-li varovný signál sirén, nastala mimoøádná situace, pøi které
by mohlo být (nebo je) ohroeno zdraví obyvatel.
Krok první: Zachovejte klid!
Krok druhý: Jste-li na ulici, snate se ukrýt v nejblií budovì. Cítíteli zápach, pøitisknìte si na nos a ústa provizorní ltr (viz Improvizovaná ochrana). V místnosti zavøete okna a vypnìte klimatizaci i odvìtrávání. Pokud to situace umoòuje, utìsnìte okna a dveøe. Pomozte spoluobèanùm, kteøí pomoc potøebují. A stále zachovávejte klid!
Krok tøetí: Máte-li monost, zapnìte Èeskou televizi, na rádiu nalaïte
jednu z tìchto stanic:
Èeský rozhlas Region Jihlava
FM 87,9 MHz
Èeský rozhlas Radiournál FM 90,7 MHz
Rádio Blaník
FM 98,6 MHz
Rádio Vysoèina
FM 94,3 MHz
Rádio Impuls
FM 100,3 MHz
Rádio Frekvence 1
FM 93,4 MHz
Tísòová volání
Jste-li svìdkem vzniku mimoøádné události, okamitì volejte!
ZDRAVOTNÍ ZÁCHRANNÁ SLUBA
155
POLICIE
158
HASIÈI
150
MÌSTSKÁ POLICIE
602 555 156
HASIÈI NMNM
566 616 150
linka pro vechna cizojazyèná tísòová volání 112
Operátorùm tísòových linek sdìlte jméno a pøíjmení, místo imoøádné
události, telefonní èíslo, ze kterého voláte, a co se stalo. Nepanikaøte.
NIKDY nezavìujte jako první a zodpovìzte VECHNY dotazy operátora. Vyèkejte na zpìtné ovìøovací volání.

POTENCIÁLNÍ NEBEZPEÈÍ

Poár vìtího rozsahu Stanete-li se pøímým svìdkem poáru, okamitì volejte linku tísòového volání Hasièského záchranného sboru 150.
Pozor na nadýchání se zplodin! K úniku do bezpeèí pouijte improvizovanou dýchací rouku. Pokud se nacházíte v hoøícím objektu, okamitì objekt opuste. Pokud to nelze, pouijte prostøedky improvizované ochrany
 navlhèenou rouku (átek, kapesník atd.) pøes oblièej, zajistìte pøívod èerstvého vzduchu a dejte o sobì vìdìt (køik, mávání apod.).
Je-li objekt, ve kterém se nacházíte, ohroen silným kouøem, zavøete
okna a vypnìte klimatizaci, odvìtrávání a ventilaèní suièku.
Povodeò V drtivé vìtinì pøípadù je blíící se povodòová vlna vìtího rozsahu známa dostateènì dlouho pøedem. Obèané budou o stupni a
rozsahu povodnì vyrozumìni prostøednictvím rozhlasu, televize a policie a budou mít dostatek èasu a informací ke zvládnutí situace.
Únik chloru Chlor, lutozelený plyn, tìí ne vzduch (klesá a drí
se pøi zemi)  jedovatý, leptá dýchací cesty a plíce, moný vznik plicního otoku, leptá oèi, drádí kùi.
Únik amoniaku Amoniak neboli èpavek, bezbarvý plyn, lehèí ne
vzduch, ostrý tiplavý zápach, pøi odpaøování z kapalného stavu tvoøí
mlhy, které jsou tìí ne vzduch, se vzduchem tvoøí leptavou výbunou smìs. Kapalný i plynný silnì drádí, leptá oèi, dýchací cesty, plíce,
kùi. Zpùsobuje kael a dunost, køeèe dýchání mohou vést a k uduení, kapalný vyvolává silné omrzliny, vyí koncentrace plynného amoniaku mohou zpùsobit smrt.
+ První pomoc: èerstvý vzduch, stabilizovaná poloha, pøi zástavì
dechu a srdce zavést umìlé dýchání, sejmout chlorem èi èpavkem
potøísnìný odìv a postiená místa opláchnout vodou, pøi zasaení
oèí vyplachovat asi 15 minut.

Radiaèní havárie jaderné elektrárny Dukovany
Uslyíte-li tøikrát opakované nepøetrité kolísavé houkání sirény po dobu
140 sekund s pauzami tøí minut, jedná se o signál Veobecná výstraha:
 pokud jste na otevøeném prostranství, okamitì vyhledejte
nejblií dùm a ukryjte se
 zapnìte rozhlasový pøijímaè nebo televizi a øiïte se pokyny
sdìlenými ve vysílání
 dodrujte pokyny orgánù krizového øízení
Havárie na dálnici
Nepøedjídìj stojící vozidla, neopoutìj vozidlo. V pøípadì nutnosti
(potøeby), pøivolej pomoc! Nebraò prùjezdu záchranáøù!!!
Sleduj zpravodajství na stanici:
Èeský rozhlas Radiournál FM 90,7 MHz
Buï ukáznìný, neotáèej se a nevracej se v protismìru, pøi nehodì co
nejrychleji opus vozidlo a vzdal se do bezpeèné vzdálenosti za svodidla.

IMPROVIZOVANÁ OCHRANA

Dýchací cesty: vodou navlhèené provizorní rouky ze sloeného kapesníku, ruèníku, utìrky èi èehokoli textilního, navlhèená bunièitá vata,
mnohonásobnì pøeloený navlhèený toaletní papír, ubrousky
apod.
Oèi: lyaøské, motoristické, plavecké a jiné uzavøené brýle, popøípadì igelitový sáèek pøetaený pøes hlavu a oèi  pozor na nos.
Hlava: èepice, klobouk, pøilba, átek, zkrátka cokoliv, aby byly chránìny ui, èelo, krk.
Ruce: nejlépe gumové, ale i jiné rukavice, popøípadì igelitové sáèky.
Tìlo: èím více vrstev, tím lépe.
Uiteèné je rukávy a nohavice podvázat tak, aby se pod volnými okraji
nedostala chemikálie na kùi. Vrchní vrstvu by mìla v ideálním pøípadì tvoøit plátìnka èi jiná nepropustná tkanina.
Nohy: ideální jsou gumové holínky èi jiné vysoké boty nebo boty s
návleky.
Úèinné a preferované materiály: pry, pogumované vrstvené a impregnované tkaniny, folie.

EVAKUACE
Pøi odchodu z bytu vypnìte elektøinu, zavøete uzávìr plynu a vody. Byt
zamknìte. Pøesvìdète se, zda i sousedé jsou informováni o probíhající
evakuaci. Dìtem pøedkolního vìku zhotovte jmenovku s jménem,
adresou a kontaktní osobou. Pøi evakuaci za dìti ve kolách zodpovídá
vedení koly.
Evakuaèní zavazadlo: Pøipravuje se pro potøeby oputìní bytu.
Poslouí batoh, cestovní taka nebo kufr.
Obsahuje: Základní trvanlivé potraviny (nejlépe v konzervách),
zabalený chléb a pitnou vodu (min 2 l/osoba/den). Jídelní nádobí, pøíbor,
nù otvíraè na konzervy. Osobní doklady, kartu zdravotní pojiovny,
peníze, pojistné smlouvy a cennosti. Pøenosné rádio s rezervními
bateriemi. Toaletní papír a hygienické potøeby. Léky a svítilnu. Náhradní
prádlo, odìv, obuv, plátìnku, spací pytel.
Nepodceòujte pokyny k evakuaci. Jde o vai bezpeènost!

DESATERO DO HOR

1. Pøed odchodem na túru se zapite do Knihy vycházek a túr.
2. Vybavte se dostateèným obleèením.
3. Na túru choïte ve skupinì nejménì tøí osob.
4. Pohybujte se jen po vyznaèených turistických cestách, v zimì na
høebenech podle tyèového znaèení.
5. Informujte se na podmínky a nároènost túry.
6. Nepøeceòujte své síly a schopnosti.
7. Nepodceòujte moné zmìny poèasí.
8. Øiïte se výstranými a informaèními znaèkami.
9. Dodrujte doporuèení horské sluby.
10. V pøípadì úrazu informujte neprodlenì horskou slubu.
Horské nouzové signály
oooooo
est zvukových nebo svìtelných signálù za minutu znamená:
Jsme v nouzi, potøebujeme pomoc!
o o o Tøi signály za minutu: Víme o vás, pomùeme!
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DESATERO K VODÌ

1. Nechoï se koupat sám, nepodceòuj nebezpeèí vody.
2. Neplav hned po jídle, nechej si alespoò hodinu odstup.
3. Neplav, jsi-li rozpálený nebo unavený.
4. Neplav a neskákej do vody v neznámých místech.
5. Neplav v blízkosti plavidel a plavební dráhy.
6. Plav ve vyznaèeném prostoru, má záruku záchrany ivota v
pøípadì, e se dostane do potíí.
7. Neplav daleko od bøehu, má-li tuto potøebu, zajisti si doprovod
lodièky.
8. Pamatuj, e na plavidla nepatøí dìti bez øádnì obleèených a
upevnìných záchranných vest.
9. Nebuï ve vodì hrubý a bezohledný.
10. Dùvìøuj èlenùm Vodní záchranné sluby ÈÈK, poslechni jejich
pokynù a nepøekáej jim v práci.
Kadý èlovìk plavcem, kadý plavec zachráncem

PRVNÍ POMOC

Nebojte se zachraòovat!
I vy byste si pøáli být zachránìni!
Postup pøi nehodì volat 155 nebo 112
ihned vyetøit základní ivotní funkce postieného  vdy vìnovat pozornost vem základním ivotním funkcím a sledovat je a do pøíjezdu
odborné zdravotnické pomoci.
Podle závanosti zranìní lze rozdìlit postiení do dvou skupin:
-Akutní stavy, které bezprostøednì ohroují ivot, kdy u postieného
selhává nebo ji selhala jedna èi více základních ivotních funkcí, tj.
vìdomí, dýchání a krevní obìh.
- Ménì závané akutní stavy  ve ostatní
Vìdomí  u postieného zjistit, zda reaguje na oslovení. Pokud na oslovení nereaguje a má zachované dýchání a krevní obìh, ihned ho ulote
do stabilizované polohy na boku. I poté zachránce musí dále sledovat
základní ivotní funkce.
Dýchání  o zachovaném dýchání se zachránce pøesvìdèuje pøedevím
podle toho, zda cítí proud vydechovaného vzduchu postieným na své
tváøi, pøiloené tìsnì nad ústa postieného.
Zachránce si vímá té pøítomnosti dýchacích pohybù hrudníku.
V pøípadì, e zachránce zjistí, e postiený nedýchá, neprodlenì
provede:
a) uvolnìní dýchacích cest trojím manévrem:
záklon hlavy  pøedsunutí dolní èelisti  otevøení úst.
Záklon hlavy se vak neprovádí pøi poranìní krèní páteøe (nebo pøi
podezøení na toto poranìní) a u malých dìtí.
b) vyèitìní dutiny ústní. Pokud se poté neobnoví dýchání, je tøeba
neprodlenì zahájit
c) umìlé dýchání z plic do plic (metodou z úst do úst, z úst do nosu, èi
z úst do nosu a úst).
Pøi umìlém dýchání je tøeba neustále udrovat záklon hlavy. Umìlé
dýchání je zahajováno dvìma pomalými vdechy (u dospìlého má umìlý vdech trvat cca 2 s).
Následnì zachránce pokraèuje v umìlém dýchání frekvencí
u dospìlého: 12 dechù/min
u dìtí do 8 let: 20 dechù/min
u novorozencù: 30 dechù/min
Obìh  zachování krevního obìhu zachránce ovìøuje podle
pøítomnosti pulsu na tepnì krèní. Zachránce nezdravotník vak
neztrácí èas vyhledáváním pulsu a za zástavu krevního obìhu povauje
stav, kdy je pacient v hlubokém bezvìdomí a nedýchá.
Pokud u postieného dolo k zástavì obìhu, zachránce ihned
zahájí oivovací pokusy (základní neodkladnou resuscitaci)  umìlé dýchání a nepøímou masá srdeèní.
Oivování je vdy zahájeno dvìma pomalými vdechy a poté
pokraèuje støídáním nepøímé masáe srdeèní a umìlého dýcháni.
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Technika nepøímé srdeèní masáe
- klekneme si k jednomu z bokù postiené osoby
- zápìstní stranu dlanì pøiloíme dva prsty od konce meèíkovitého
výbìku prsní kosti
- stlaèujeme zápìstní hranou dlanì prsní kost u dospìlých osob o 4-5
cm proti páteøi
Frekvence nepøímé masáe srdeèní:
u dospìlých a dìtí s výjimkou novorozencù:
100 stlaèení/min, u novorozencù: 120 stlaèení/min
Pomìr komprese hrudníku ku vdechùm (pøi jednom èi více
zachráncích)
u dospìlých:
15:2
u dìtí:
5:1
u novorozencù:
3:1
(pozn.: oivovací pokusy jsou u dìtí starích 8 let shodné s postupy u
dospìlých)
- Pokud u postieného dojde pøi oivování k obnovì dostateèného
dýchání a krevního obìhu, ulote ho do stabilizované polohy a a do
pøíjezdu odborné zdravotnické pomoci kontrolujte jeho základní ivotní
funkce. V ostatních pøípadech nikdy oivování nepøeruujte, dokud
odborná zdravotnická pomoc nepøijede.
- Oetøit dalí zranìní.
- Aplikovat protioková opatøení.
Protioková opatøení
1. Je-li postiený pøi vìdomí, pøemístìte ho na rovnou podloku tak,
aby mìl dolní konèetiny zvednuty o 15-20 cm.
2. Ztratil-li postiený vìdomí, polote ho do stabilizované polohy
na bok.
3. Poté, co postieného umístíte do protiokové polohy, s ním u pokud
mono nehýbejte.
4. Udrujte postieného v teple.
5. Pokud je postiený mokrý, co nejrychleji jej pøevléknìte do suchého
obleèení.
6. Izolujte postieného od zemì napø. pomocí odìvù, vìtví atd. Snate
se zhotovit pøístøeek, abyste ho uchránili pøed nepøíznivým poèasím.
7. Do pøíjezdu odborné zdravotnické pomoci postieného neustále
kontrolujte.
Oetøení krvácení
- Povrchové lehce krvácející rány
 pøilote jednoduchý sterilní obvaz.
- Silné ilní krvácení (krev tmavé barvy)  postiené konèetiny vysoko
zdvihnìte, pøilote mul, gázu, vytvoøte tlakový poltáøek a zajistìte
ovinutím obinadlem.
- Tepenné krvácení (krev jasnì èervené barvy)  krvácení stavte tlakem
prstu tìsnì nad zranìnou tepnou, pøilote tlakový obvaz. Pokud je tlakový
obvaz neúèinný, pouijte krtidlo. krtidlo
nikdy nepøikládejte tìsnì nad loket ani nad koleno (poruení nervù).
Masivní krvácení (silné ilní krvácení, a pøedevím tepenné krvácení)
je stavem ohroujícím ivot a zachránce jej musí neprodlenì zastavit.
Priority pøi oetøování ranìných
1. Obnovit a udret dýchání a èinnost srdce.
2. Zastavit krvácení.
3. Oetøit rány a popáleniny.
4. Fixovat zlomeniny.
5. Oetøit pacienty v oku.
Pozn.: Má-li postiený více zranìní, postupujte podle priorit: dýchání,
srdeèní èinnost a krvácení.
Oetøení zranìné páteøe
Na poranìní páteøe je nutno myslet pøi kadém vánìjím úrazu.
Nejzávanìjí je poranìní krèní páteøe. Je-li postiený pøi vìdomí, mùe
udávat poruchy hybnosti horních i dolních konèetin èi poruchy citlivosti
(dle úrovnì postiení páteøe) nebo bolestivost v oblasti postiené páteøe.
Zásadnì se vdy vyvarovat pøenáení za ruce a nohy!
- Zajistit postienému polohu na rovné, neprohýbající se podloce,
na ní se mùe provést i transport.
- Pøi poranìní èi podezøení na poranìní krèní páteøe je nutné zajistit
hlavu postieného ve stabilní poloze, aby nemohlo dojít k pohybùm do
stran, napø. obloením hlavy dostupnými pøedmìty (takou, odìvem). S
hlavou nikdy nemanipulujeme.

Policie informuje
Policie ÈR
Nejprve bych chtìl touto cestou
podìkovat vem obèanùm  svìdkùm dopravní nehody, ke které dolo v ranních hodinách dne 9. 11. na
ïárské ulici. Øidiè vozidla srazil
enu a z místa nehody ujel. I díky
svìdectví podanému na ádost policie byl ji následující den tento pirát
silnic dopaden.
Od 14. 11. etøíme pøípad krádee
osobního auta . Octávia zelené barvy r.z. 1J5 8860. Auto odcizil dosud
nezjitìný pachatel v prùbìhu jednoho týdne po vloupání do garáe. Dále
zde odcizil el. skútr, kabel a náhradní kola. Majiteli byla zpùsobena koda vìtí jak 200 tis. Kè.
Dne 15. 11. dolo v Marovicích k
okradení starého obèana. Podvodný
prodejce pøiel do domu s nabídkou
dek z ovèí vlny a pøesvìdèil mue o
výhodnosti koupì. Ten mu pøi placení ukázal, kde má uloeny peníze.
Prodejce pak vyuil nepozornosti a
odcizil penìenku s fin. hotovostí
vìtí jak 17 tis. Kè. Proto opìt varuji
spoluobèany  vùbec nepoutìjte tyto
prodejce do svých pøíbytkù.
Dalí pøípad krádee etøíme také
od 15. 11. V prùbìhu jednoho týdne
odcizil dosud nezjitìný pachatel ze
tøí prodejních nápojových automatù
umístìných na chodbách novomìstské nemocnice kasièky na drobné
mince. Provozovateli zpùsobil kodu vìtí jak 11 tis. Kè.
Mimo tyto pøípady etøíme napø.
kráde 195 m hliníkového el. vedení, které odcizil pachatel za obcí Jimramov ze sloupù pod napìtím. Firmì E-on tím zpùsobil kodu vìtí jak
25 tis. Kè. Dále etøíme pøípady odcizení kompletních kol z vozidel v
Jimramovských Pavlovicích a v Bobrové.
kpt. Bouèek
Mìstská policie
Konec øíjna a zaèátek listopadu by
mohly být povaovány za alkoholické nì. To proto, e bylo více ne
obvykle tìch, které alkohol pokosil. Napøíklad mu ze ïáru nad
Sázavou si 25. 10. krátce po poledni ustlal na lavièce uprostøed areálu

nemocnice a vùbec se nevzruoval
nad tím, e v návtìvnících nemocnice procházejících okolo budí pohorení. Po probuzení byl vykázán
z areálu.
Obèan Ukrajiny bydlící pøechodnì v naem mìstì si dne 7. 11.
v 20:45 hod. zase ustlal ve spoleèných prostorách domu na ul. Hornické. I on budil veøejné pohorení
a obtìoval zde bydlící obèany.
V daném pøípadì vak bylo na místì vyøeit celou vìc odpovídající pokutou.
Doslova nejhùøe dopadl mu,
kterého 11. 11. v 18:50 hod. nalezla
hlídka MP leícího na Tyrovì ul.
pøed kulturním domem. Mu byl probrán, a ponìvad nejevil známek
zranìní, byl pøedán do péèe synovi.
I v tomto pøípadì byla celá vìc vyøeena uloením blokové pokuty.
Jsou pøípady, kdy drobná kráde
v prodejnì mùe být povaována i
za trestný èin. Jde o takové pøípady,
kdy pachatelem je osoba, která byla
za takový èin v posledních tøech letech odsouzena nebo potrestána.
Právì za trestný èin byl povaován
i pøípad ze dne 6. 11., kdy byl
v prodejnì Discount Plus v 15:30
hodin pøistien mu ze ïáru nad
Sázavou pøi krádei nìkolika láhví
alkoholu. Pøípad byl k dalímu øízení pøedán Policii ÈR.
Dne 4. 11. byla na ul. Sokova provedena kontrola dílny, kterou její provozovatel støeil za pomoci dvou
nìmeckých ovèákù. Psy uzavíral
uvnitø dílny a nechával je zde i nìkolik dní bez dozoru a bez krmení.
Ponìvad psi opakovanì z dílny utíkali a potulovali se po ulicích mìsta,
vimli si celé vìci obèané i stráníci
mìstské policie. Po proetøení mìstskou policií byl pøípad pøedán pracovníkùm Okresní veterinární správy ve ïáøe nad Sázavou s podezøením na poruení povinností stanovených zákonem na ochranu zvíøat proti
týrání. Pokud bude chovateli poruení povinností z citovaného zákona
prokázáno, mùe poèítat i
s nìkolikatisícovou pokutou.
Petr Gregor, velitel MP

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

INZERCE
Koupím zahradu nebo stavební parcelu v NM. Tel: 732
120 160
l Prodám zavedený novinový stánek v ZR, tel. 604 684 627
l Prodám obrazy malíøù Vysoèiny: Bukáèek, Puchýø, Emler, Lukáek, tembera, Fiala Z., tel:777757500
l Prodám akvárium - V 800x
750d x 380 , tl: 11, ve v mm,
masivní kryt horní, 1990Kè, mono dokoupit pøísluenství, tlamol

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
u

DÁRKOVÉ
ZBOÍ

HALINA – 1. patro
Ke zdobení vánoèních dekorací:
v prostorové hvìzdy, stromeèky, zvonky
v disky  hvìzdy, stromeèky
v samolepicí kontury
v kontury WINDOWCOLOR
v ubrousky
v snìhová struktura CRES
DECO

vec èelnatý krásný samec s boulí
na hlavì, cca 15cm, kus 190 Kè,
tel: 776252401
l Prodám - Dr. Martens - boty vínové, vysoké, 11 nìrování, nenoené, velikost 13, 2600 Kè, tel:
776252401
l Prodám - Koberec vlna 3x2 m,
èeský výrobce, stáøí 4 roky, moderní motiv, velice pìkný, rod.
dùvody, PC 9600 Kè, nyní 4900
Kè, Køesla proutìná 2 ks po 450
Kè tel: 776252401
l Prodám pøekladový PC slovník
Lingea Lexicon 2.0, namluveno
rodilým mluvèím, 125 tis. hesel,
monost zkouení, navolení tématických okruhù, 490 Kè, Profesionální Marketing v èeské praxi +
okruhy + 16 kazet, r. 1995, cena
450 Kè, tel. 776252401

Obchod
se sportovním zboím

LYE SLONEK

zve po - pá 8 - 17 a so 8 - 11
k výbìru
- lyí a lyákù svìtových znaèek
ATOMIC, MADSHUS,
FISCHER, SALOMON,
ROSSIGNOL, ALPINA
- lyaøského funkèního obleèení
SWIX, CRAFT, MASER
- teplých zimních bot.
nabízíme loòské modely lyí za
výhodnìjí ceny
www.slonek.cz

Studenti gymnázia Vincence Makovského
nejlepší v republice
Ve dnech 4. a 5. listopadu se
uskuteènilo Republikové finále ASK ÈR (støedních kol a
uèili) v pøespolním bìhu drustev v kategorii dorostu. Studenti gymnázia V. Makovského dosáhli v celostátním mìøítku vynikajícího výsledku, kdy chlapci zvítìzili a dívky skonèily tøetí.
Sobotního finálového závodu
ve sportovním areálu v hotelu
SKI v Novém Mìstì na Moravì
se zúèastnilo jak v kategorii
chlapcù na 5 km, tak i v kategorii
dívek na 3 km 14 vítìzných drustev vech krajù, vdy s více ne
osmdesáti závodníky ve startovním poli.
Drustvo chlapcù si získáním
titulu Mistra Èeské republiky
zajistilo postup na svìtové mistrovství do Itálie, kde bude

v dubnu 2006 reprezentovat Èeskou republiku.
Mistrovské drustvo chlapcù
startovalo ve sloení: Augustiòák Duan, Krbek Kamil, Ondøejka Josef, Oliar Petr,
Kyncl Tomá a Fidler Martin.
Drustvo dívek, které skonèilo
tøetí, startovalo ve sloení Klímová Ivana, Prokeová Ivana,
Krková Barbora, Krytofová
Jana, Heczková Elika a Kopecká Martina.
Úspìch studentù novomìstského gymnázia je i úspìchem kraje
Vysoèina, protoe v souètu poøadí drustev chlapcù a dívek se
kraj Vysoèina stal nejúspìnìjím krajem tohoto mistrovství
Èeské republiky.
F. Vojanec,
Gymnázium V. Makovského,
Nové Mìsto na Moravì
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Ze skautské mozaiky
m Ve dnech 28.  30. 10. putoval oddíl Nocon podzimní pøírodou k Vìcovu a na tarkov.
m Dne 28. 10. se vydal oddíl Nadìje na celodenní výlet do ïáru
n.S.

tel./fax 566 615 270

NAVTIVTE NEJVÌTÍ
VÁNOÈNÍ KOUTEK
l vše na Mikuláe, andìla i èerta
l 50 druhù masek, paruk a vousù
l Mikulášský oblek, èepice a berle
l andìlská køídla, líèidla, glitry
l èertí vidle, rohy, èerò na oblièej
l sáèky, tašky, látk. boty na
nadílku
l velký výbìr adventních svíèek
NEJLEVNÌJÍ
MIKULÁŠSKÉ CUKROVINKY
l 100 druhù do nadílky
i na stromek od 1,30 Kè
l SUPER CENA èokoládový
èert a Mikulá 60 g  9,90 Kè
èert a Mikulá 150 g  24,90 Kè
l dventní kalendáøe, kolekce,
perníky a mikulášská lízátka
NOVINKA:
stolní kalendáø VYSOÈINA 2006
VELKÝ VÝBÌR HRAÈEK
JEN ZA SKVÌLÉ CENY
Tìíme se na vás.

m Ve dnech 5.  6. 11. vymalovaly
vedoucí roje svìtluek svoji klubovnu, uklidily a novì vyzdobily. K otisku ruky kadé svìtluky na stìnu klubovny pøipojil packu i druinový pes
Deky.
m Dne 5. 11. se konalo v tìlocviènì
na Bìlisku tìlovýchovné odpoledne.
m Dne 10. 11. rozhodla støedisková
rada o zpùsobu pøedání podìkování
od Ústøední rady Junáka starostovi
mìsta Josefu Sokolíèkovi a bratru
Martinu Drápalíkovi.
m Støedisková rada upozoròuje mláde a obèany mìsta na putovní výstavu fotografií o olympiádì v Athénách, kterou je mono zhlédnout do
konce listopadu v Horáckém muzeu.
Zajímavá ezpoxice vznikla díky èlenùm Junáka, kteøí byli v pomocném
organizaèním týmu her. Souèástí výstavy jsou i snímky z cesty naich èlenù po Islandu.
JJ

Bruslení veøejnosti
zimní stadion ïár n.S.
v listopadu:
so
st
so
èt
so
èt

26.11.
30.11.
3.12.
8.12.
10.12.
15.12.

16.15 - 17,45
16.45 - 17,45
17.00 - 18.30
16.45 - 18.15
17.00 - 18.30
16.45 - 18.15

Zprávy z volejbalu
Junioøi poøádali v nedìli 13. 11.
doma v N. Mìstì poslední turnaj
ve své základní skupinì krajského pøeboru. Pøed domácím publikem zahráli zatím svùj nejlepí
volejbal a vechny své soupeøe
porazili jasnì 2:0. Dokázali tím
bodovì dohnat zatím vedoucí
drustvo Polné a díky i lepímu
pomìru setù se stali i vítìzi základní skupiny a zajistili si pøímý postup do finálové skupiny. Ta se
rozehraje koncem ledna a nai junioøi budou mít za soupeøe vítìze
druhé skupiny, kadety z V. Meziøíèí a první dva celky z baráe, která se hraje v prosinci. Pokud dokáí hrát tak dobøe jako tento turnaj doma, budou moci pomýlet i
ve finálové skupinì na pìkné
umístìní.
Kadetky sehrály ètyøi dùleité
zápasy krajského soutìe. V prvním dvoj zápase s týmem Demlova Jihlava B dokázaly bez problémù zvítìzit na høiti svých soupeøek 3:0 a 3:1. V sobotu 5. 11.
pøivítaly na domácím høiti dìvèata z Dobronína. První zápas nae

kadetky zvládly a i pøes malé zaváhání v závìru druhého setu dokázaly zvítìzit 3:1. Druhý zápas
mìl divoký prùbìh. Nae dìvèata
prohrávala ji 1:2 na sety, ale zlepenou hrou a výbornì zvládnutým
pátým setem si pøipsala dalí vítìzství, tentokrát 3:2. Tím si upevnila místo na pici tabulky krajského pøeboru.
áci Podzimní èást soutìe KP
starích ákù probíhala ve znamení utváøení nového týmu, který by
chtìl navázat na úspìchy drustev
z pøedchozích let, jejich hráèi ji
úspìnì hrají ve starích kategoriích v soutìích juniorù a muù,
nìkteøí i v extraligových týmech a
v reprezentaci.
Nai áci si ve tøech turnajích základní skupiny vybojovali postup
do baráe o finálovou skupinu KP.
Po urputném boji s týmy Tøebíèe,
V.Meziøíèí a Jihlavy se naemu
týmu podaøilo celý turnaj ve V.
Meziøíèí vyhrát a postoupit do finalové skupiny. Výsledky v barái: NM-Vel.Mez 2 : 1, NM-Tøebíè
2 : 1, NM-Jihlava 1 : 2
VO
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