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Pozor na Vratislavovì námìstí

Mìsto Nové Mìsto na Moravì
upozoròuje veøejnost a majitele
obchodù na Vratislavovì námìstí, e od 7. kvìtna probìhne výmìna telekomunikaèních kabelù spoleènosti O2 na pravé stranì Vratislavova námìstí. Akce
zahájí u budovy VZP a bude pokraèovat smìrem nahoru podél
obchodù k Horácké galerii a

dále kolem Haliny na kolní ulici, kde skonèí u budovy hasièské zbrojnice. V rámci akce
bude proveden výkop v chodníku, kdy dojde k omezení pìího
provozu a ztíení pøístupu k obchodùm. Ten vak zùstane provizornì zachován. Celá akce
potrvá asi 1 mìsíc.
odbor ISM mìstského úøadu

Diakonie Broumov

Na ètvrtek 19. dubna pøipravilo gymnázium V. Makovského v kulturním domì posezení s kulturním programem a setkání studentù i profesorù s mimoøádnì úspìnými studentkami koly.
Martina Sáblíková, mistrynì svìta v rychlobruslení na 5 km a 7 km
(na snímku uprostøed) staèila pøed zahájením programu odpovìdìt, e
pøítí dny a týdny bude trávit ve kole a na tréniku a v létì ji zøejmì èeká
regeneraèní pobyt u moøe. A pak  dalí sezona a dalí velké závody.
Na snímku vlevo Andrea Jirkù, juniorská mistrynì svìta v rychlobruslení, vpravo Hana Janèíková, juniorská mistrynì svìta v lyaøském orientaèním bìhu.

ve spolupráci s mìstem Novým Mìstem na Moravì
VYHLAUJE HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
l letního a zimního obleèení (dámské, pánské, dìtské)
l lùkovin, prostìradel, ruèníkù, utìrek, záclon, látek
l peøí, péøových a vatovaných pøikrývek, poltáøù a dek
l bílého a èerného nádobí, sklenièek - ve jen funkèní (pozn. ádné
elektrospotøebièe)
která se uskuteèní v Novém Mìstì na Moravì
17. - 18. kvìtna 2007, od 12,00 do 18,00 hod.
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.

Co nového v Nemocnici Nové Mìsto na Moravì, pøíspìvkové organizaci

V letoním roce dojde k výmìnì gamakamery, která byla ji
11 let stará a doslouila na oddìlení nukleární medicíny. Tím,
e novou gamakameru umístíme
do hlavního pavilonu vedle radiologického oddìlení, zajistíme
dostupnost tohoto vyetøení i pro
pacienty leící. Døívìjí umístìní ve vstupním pavilonu bylo limitující pro pacienty v akutním
stavu a pacienty imobilní. Celkové náklady (i se stavební úpravou) budou èinit cca 16 mil. Kè
a pùjdou z roz-poètu naeho zøizovatele, tj. kraje Vysoèina.
Díky finanèní dotaci ze státního rozpoètu dojde té k výmìnì
mamografu, který slouí ke

vèasné diagnostice rakoviny
prsu. Pøístroj bude samozøejmì
modernìjí, s vìtí diagnostickou výtìností. Finanèní náklady budou cca 6 mil. Kè.
Pøed zaèátkem prázdnin bude
dokonèena rekonstrukce poloviny vstupního pavilonu, kde jsou
umístìny laboratoøe. Pøemístìním mikrobiologických laboratoøí do tìchto prostor koneènì
spojíme laboratoøe biochemické
a mikrobiologické provoznì.
Zde najdou vhodné prostory zamìstnanci laboratoøí nejen pro
svou práci, ale také vhodné pro
hygienu a odpoèinek.
Ve stejném termínu budou pøestìhovány ambulance pro plicní

onemocnìní do rekonstruovaných prostor do prvého patra pavilonu, kde je v pøízemí oddìlení neurologie a v suterénu oddìlení rehabilitace. Zde budou dvì
ambulance pro plicní onemocnìní a dále zde bude sálek pro provádìní bronchoskopie, co je
metoda, která pomocí optického
pøístroje zvaného bronchoskop,
který se zavádí do dýchacích cest,
slouí k vyetøení sliznice a pøípadnì se odebírá vzorek pøísluné
tkánì pro dalí vyetøení. Finanèní náklady na obì tyto rekonstrukce a vybavení èiní 13,5 mil. Kè.
Vymístìním plicních ambulancí
z pavilonu, kde døíve bývalo koní oddìlení, a pøestìhováním mi-

krobiologických laboratoøí, které
byly umístìny v budovì, kde døíve bývalo jetì oddìlení patologické anatomie, se uvolnil prostor,
který by mìl doznat zásadních
zmìn pøi rekonstrukci interního
pavilonu.
Pøestavba interního pavilonu
pro lùkovou a ambulantní èást
interního, neurologického oddìlení a rehabilitaci je problémem
zcela zásadním pro nai organizaci, finanènì velmi nároèným.
Vìøíme, e spoleènì s krajem
Vysoèina a s poslanci naeho
okresu se nám podaøí koneènì
vyøeit i tuto situaci.
MUDr. Zdenìk Kadlec,
øeditel nemocnice
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Narození
2. 4. Jolana Janíèková
4. 4. Denis Bukáèek
5. 4. Vendula Liková

Jubilanti
3. 5. Elika Messenská 80 let
4. 5. Frantika Sklenáøová86 let
4. 5. Jirka Modrák
75 let
5. 5. ofie Zdrailová
80 let
8. 5. Liliana Skuhrovcová 75 let
9. 5. Frantiek Javorský 75 let
11. 5. Marie Kirchnerová 88 let
14. 5. Jarmila Nìmecká
85 let
15. 5. Marie Gregorová
86 let
16. 5. Boena Køíová
80 let
17. 5. Marie Krejèová
85 let
18. 5. Jarmila Bouková 88 let
20. 5. Emilie Temlová
85 let
25. 5. Josef Mike
93 let
30. 5. Kvìtoslava Nováková 80 let
30. 5. Marie Ondráèková 80 let
31. 5. Vladimír Blaha
87 let
Vem jubilantùm blahopøejeme!

Úmrtí
5. 4. Frantiek Sýkora
(1950)
8. 4. Mgr. Jana Kuèerová (1959)

Kino

27. pá ve 20 h.
Sólokapr
Filmový klub
USA/VB 2006, komedie, èeské
titulky, 96 min, od 12 let, 60 Kè,
premiéra  Dokonalý mu, dokonalý pøíbìh, dokonalá vrada v
nové komedii Woody Allena.
2. st ve 20 h.
Obsluhoval jsem anglického
krále
ÈR/SR/SRN/Maïarsko 2006,
adaptace, 119 min, od 12 let, 65 Kè
- Tématem Hrabalova slavného románu je ivotní dráha èíníka, pozdìji hoteliéra a nakonec cestáøe.
4. pá ve 20 h., 5. so ve 20 h.
Rocky Balboa
USA 2006, akèní, èeské titulky,
102 min, pøístupný, 60 Kè, premiéra - Poesté a naposledy se vrací Sylvester Stallone jako neznièitelný boxer Rocky.
8. út ve 20 h.
Babel
USA/Mexiko 2006, thriller, èeské
titulky, 142 min, od 15 let, 65 Kè.
premiéra - Snímek, ve kterém se
náhodnì proplete nìkolik zdánlivì
nesouvisejících lidských osudù.
11. pá ve 20 h., 12. so ve 20 h.
Hanibal-Zrození
USA/Francie/VB 2007, thriller,
èeské titulky, 120 min, od 15 let,
60 Kè, premiéra - Druhá svìtová válka pøipravila mladého
Hannibala Lectera o rodinu.
Uvìznìn v sovìtském sirotèinci
se vzpírá nelítostnému zacházení a bouøí se...
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Centrum Zdislava

zve dne 2. kvìtna pøi pøíleitosti
15. výroèí od zaloení na

Den otevøených dvìøí
8.30 hod. me svatá v kostele
sv. Kunhuty
od 10.00 hod. monost prohlídky
stacionáøe

Kulturní dùm
èt 3. kvìtna v 19 h.  Lenka Dusilová & BAND, koncert úspìné
zpìvaèky se skupinou ve sloení
Peter Binder, Beata Hlavenková,
David Landtof, Raso Uhrík,
Dano oltis. Vstupné 150 Kè, pøedprodej  IC, tel.: 566 650 254
so 5. kvìtna ve 14 h. - I. setkání
harmonikáøù a heligonkáøù 
Harmonika pro dobrou náladu,
vstupné 60 Kè, pøedprodej  IC,
tel.: 566 650 254
po 14. kvìtna v 19 h.  Karetní
hra (The Gin Game), Blanka Bohdanová a Josef Somr, èlenové èinohry Národního divadla v Praze v
slavné americké tragikomedii D. L.
Coburna pro dva herce, vstupné
120 Kè, pøedprodej - IC, tel.: 566
650 254
ne 27. kvìtna v 15 h. - DÁDA
HITPARÁDA, poøad pro dìti s
Dádou Patrasovou, vstupné 120
Kè a 100 Kè, pøedprodej - IC, tel.:
566 650 254
Pøipravujeme:
1. èervna Dìtská Maxi disco
show, uvádí DJ Ivan Mejsnar
17. èervna Divadlo Járy Cimrmana: Posel z Liptákova

Lysina lenina
st 2. kvìtna, 19 h.  Nový Zéland,
cestopisná beseda - Sopky, poutì, ledovce, jezera, gejzíry, maorská kultura, krajani...
Lenka Dvoøáková a Rostislav Tureèek zvou na besedu spojenou s
promítáním o tøímìsíèním cykloputování po Novém Zélandu. Od
listopadu 2006 do února 2007 procestovali oba ostrovy, na kole najeli 4200 km, dalích 1200 urazili
stopem, vekeré vybavení mìli s
sebou.Vstupné 20 Kè
út 8. kvìtna  Petmen - Nejen
cyklistický závod s dobrým koncem. Hlavním smyslem celé akce
je vyèistit pøíkopy kolem silnic od
petlahví. Více na str. 6 a zejména
na www.stredozem.kvalitne.cz

Den otevøených dveøí v MEDINU, a. s.
1. kvìtna, 8.30  12.30 hod.
Pøi pøíleitosti 15. výroèí vzniku akciové spoleènosti MEDIN, které pøipadne na 5. kvìtna 2007, Vás a. s. MEDIN zve na tento Den
otevøených dveøí. Srdeènì zváni jsou vichni souèasní i bývalí zamìstnanci se svými rodinnými pøísluníky, obèané mìsta a dalí zájemci. V tento den budou mít vichni návtìvníci monost prohlédnout si areál firmy, jednotlivé provozy i ukázku irokého sortimentu
výrobkù firmy MEDIN. K dispozici bude také moderní jídelna s bufetem, kde se budou moci vichni obèerstvit. Kakdé dítì obdrí malý
dárek. Neváhejte a vyuijte tuto jedineènou pøíleitost k prohlídce
firmy s velmi zajímavým a tolik potøebným sortimentem, nebo výrobou lékaøských nástrojù pomáhá firma MEDIN profesionálùm v
péèi o vae zdraví.

Z významných
výroèí

Mateøské centrum
Zvoneèek

5. 5. 1882 se v Hodíkovì narodil a 9. 5. 1952 v Brnì zemøel Ing. arch. Stanislav Sochor (pøednosta Památkového
ústavu, zemský konzervátor).

30. dubna, od 9 h. - Cvièení s øíkankami pro maminky s dìtmi, od
10 h. Bøiní tance pro maminky
7. - 13. kvìtna - Svìtový týden respektu k porodu spojený s výstavou prací dìtí z krouku keramiky a
netradièních výtvarných technik na
téma Tìhotná maminka.
Z akcí: Jak nosit své dìátko, Aromaterapie pro tìhotné a na porodním
sále, Dìti potøebují být kojeny,... (více
na www.zvonecek.estranky.cz)

Støedozem
Novomìstský Hejkal
so 28. dubna, 18 hod., sál kina
vystoupí
Karel na nákupech - hypermarketový pop jak vyitý
Králí(è)ci - kdo by nepamatoval
Králíky - co se nestalo, legenda
oila a jen u této pøíleitosti zahraje nìkolik vypeèených flákù
Slávek Hanzlík - kytarista známý
spíe za velkou louí, pøi jeho
produkci pøechází ui
Elika Ptáèková s kapelou - staøí
dobøí dìdci a mladá zpìvaèka, která umí velice líp ne ostatní
A na závìr nezmarná jistota Nezmaøi
so 5. kvìtna, 20 h., Verotepec
amatér - komponovaný veèer
plný autorské poezie a prózy.
Úèast pøislíbili Zdenka Sokolíèková, Adam Vágner, Mirka Jamborová a Jan Spìváèek. Vstupné 20 Kè.

Michal Køí
a jeho spoluaèky

z Konzervatoøe Brno Vás
srdeènì zvou na komorní
koncert tria MiMiKa
(klarinet, housle a klavír),
který se koná v pátek 11. 5.
v 18 hod. v aule novomìstského gymnázia. Pøijïte,
nebude to nuda!

Výbor Spolku absolventù a pøátel gymnázia V. Makovského
zve absolventy a pøátele gymnázia na

ZPÍVÁNKY

v pátek 25. kvìtna v 19,00 hod.
v aule gymnázia v Novém Mìstì na Moravì

Dùm dìtí a mládee

so 28. 4., 9,30 h. - Kouzelná èarodìjnice - Vyrobíme si èarodìjnici na koátku z rùzných materiálù - bude jako ivá. S sebou pøezùvky, 30 Kè
so 5. 5., 9,30 h. - Quilling - Ji staletí stará technika práce s papírem.
Z papírových svinutých proukù
vzniknou krásné ozdoby, které vám
jistì udìlají radost. Protoe je k této
technice potøebná urèitá zruènost a
trpìlivost, je toto dopoledne urèeno vem dìtem starím 8 let. S sebou pøezùvky, 30 Kè
st. 9. 5., 9,30 h. KD - Zná své
mìsto? Aneb jsi správný rodák?
Tradièní soutì novomìstských
kolákù.
so 12. 5., 9,30 h. - Pletení z pedigu - Zavzpomínáme na èasy naich babièek a nauèíme se plést
sluníèko z pedigu. S sebou pøezùvky, 30 Kè
ne 13. 5., 15 h. KD - Maminkám
k svátku - Rozhodli jsme se maminkám nadìlit program sloený
z vystoupení dìtí, které navtìvují nae krouky. Kdo jste zvìdaví
na to, co se vae dìti u nás nauèily, nebo co by se mohly nauèit,
kdyby k nám chodily, urèitì si
pøijïte pro svùj dárek maminkám
k svátku. Vstupné 30 Kè.

Z novomìstských kronik

Jarní probuzení v Jiøíkovicích

Poáry (1802  1831)  II. èást

Hned po tom velkým ohni r. 1802
naporuèil majestrát rozbourat krchov, co byl kolem velkýho kostela. Kamení z nìho brali na obecní
domy. U pøed nìkolika lety na to
bylo císaøský naporuèení, aby se
vechny krchovy ve mìstech zruily a zaloily se za mìstem. U velkýho kostela se pochovávali jen
lepí lidi a nebo ti, kteøí dost penìz
mìli. Kdo mìl málo, ten se musel
dát pochovat za mìsto, ale mìl to
lacinìjí. Tohle zruil slavný pamìti
císaø Josef II. Tak od toho èasu nejèko, a umøel pán nebo ebrák, jen
s kadým za mìsto na krchov a tam
jsme sobì vicí rovní.
V r.1823 bylo od pøedelého
roku sucho. Neprelo ani sníh nepadal. Hrozný mrznutí bylo, vody
v potocích pøemrzly a vyschly.
Mlynáøi zamrzli, e ani hnout nemohli. Voda se musela ze vzdálených míst z rybníkù a øek dováet.
30. apríla 1826 napadlo na pùl
lokte snìhu, metlo se a práilo.1.máje jeli lidé na saních. Sníh
trval 6 dní. Pak udeøilo takový teplo, e za osm dní lidé seli. Jaro bylo
pìkný, ale léto zase mokrý, málokterej den neprelo.
29. decembra 1826 v 10 veèer zaèalo hoøet u Josefa Srnskýho è.
220 (Masarykova ul.). Lidi povídali, e zapálil od tabáku, protoe
kady chodil, vudy kouøil a taky
tuze pil. Dìveèka øíkala, e leel
vopilej pod kùlnou a dy byl oheò,
bìel na pùdu nìco zachraòovat.
Dvakrát pøinesl nádobí tkalcovský,
potøetí ostal nahoøe zachvácen
kouøem. Tam uhoøel. Shoøely i 3
krávy a vyhoøel i soused Mikulá.
Jetì, e lidi nespali. Prosekali na
rybníèku led, vodu nosili. Dva
velký støíkaèe z kadý strany ohnì
byly. Oheò se dál nerozíøil.
Toho roku stavìla nae vrchnost
Cincerdorfská za V. Michovy dvùr
neb ovèírnu.15. máje tam bylo
procesí, posvìcen základní kámen.
Pøi tom byl posvìcený èerný køí
na rozcestí (Olená  Køídla). Ten
den byla taková zima, e lidé museli mít koichy a rukavice.
V r. 1827 v Horním Dvoøe na
vánoce shoøely chlívy. Ten èas nebylo snìhu. Den Boího narození

1828 k sepsání jest, e byl takový
teplý den a noc, e lidi, kteøí na
jitøní li, vady po cestách sedìli.
Jako v létì bylo teplo.
7. oktobra 1829 o jarmarku zaèalo
hroznì chumelit. Celou noc padalo,
na stromech to pøimrzlo. Pak vítr
stromy polámal. Toho roku byla veliká zima. Pøed tìdrým dnem 1830
zmrzl pacholek z Nové Vsi. Byl na
robotì v kláteøe ve ïáøe, veèer jel
dom, zbloudili. Byl s ním pohunek
Kotovicù z Mìsta.Toho skøísili.
Bylo to u Slavkovic. Pacholka otvírali. Mìl v aludku koøalku.
7. januari 1831 veèer bylo mezi
západem a severem na obloze
hrozný èerveno.V tom stál takovej
sloup jako oheò, ale brzo se ztratil. Hrozno bylo na to patøit. Trvalo to do pùlnoci. Toho roku pak v
Uhrách cholera.
Podstatná èást textù je z kroniky
Chládkovy. Filip Chládek: Tuto
knihu jsem zaloil po pádu velkého ohnì 1801, aby potomci moji
do ní nahlédali, co se u nás v Novém Mìstì stalo za starých èasù.
. Bylo mu 43 let, kdy zaèal psát.
Záznamy z r.1836 psal ve svých
78 letech.
zpracoval Otakar Nìmecký

ZU Jana tursy
Vystoupení ákù
taneèního oboru
pátek 27. dubna, 17 h., sál KD
Jako hosté vystoupí: ákynì TO
ZU F. Drdly ïár n.S.
a absolventky ZU J. tursy:
Monika Materová - Taneèní
konzervatoø Praha
Marie Janeèková - Duncan
Centre - obor výrazový tanec
Výstava absolventù
výtvarného oboru ZU J. tursy
vernisá výstavy se uskuteèní v
sobotu 28. dubna v 15 h. v
Horácké galerii, výstava bude
zahájena módní pøehlídkou historických kostýmù a souèasných
perkù z tvorby M. Krkové
Klarinetový veèer
- vystoupení souèasných i bývalých ákù z klarinetové tøídy L.
Miko ve ètvrtek 3. kvìtna v 17
hodin v Horácké galerii

TANEÈNÍ STUDIO informuje:

VYSTOUPENÍ MAORETEK se koná v KD v Novém Mìstì na
Moravì ve støedu 16. kvìtna v 17 h.
Hosté: Taneèní obor ZU ve ïáøe n/Sáz. Vstupné dobrovolné.
TALENTOVÝ PRÙZKUM do MAORETEK
bude v úterý 22. kvìtna v tìlocviènì gymnázia od 14.45 do 16.30 h.
Cvièební úbor s sebou! Pøijímají se dìvèata od 5 do 15 let.

Velikonoèní svátky provází
mnoho lidových zvykù a tradic.
Snad nejhezèím z tìchto zvykù
je zdobení velikonoèních vajec.
Vejce se zdobí nejrùznìjími
technikami, z nich nìkteré jsou
velmi obtíné a nároèné na zruènost. Chtìli jsme vak uspoøádat mezigeneraèní setkání a
kdy jsme pøemýleli o nìèem
snadnìjím pro dìti, napadla nás
ubrousková technika. Od nápadu u byl jenom krùèek
k realizaci. Seli jsme se 31. 3.
v 17 hodin v hasièárnì a pustili
se do díla. Dìti vystøihovaly
nejrùznìjí zajíèky a kytièky a
s nadením polepovaly vajíèka.
Tìm nejmením pomohly ma-

Kniha Trojan

minky, starí se pustily do zdobení voskem, mákem, kreslily a
k vidìní bylo i drátkování. Ty
nejzvídavìjí si mohly uplést
pomlázku. Selo se nás tolik, e
hasièárna úplnì praskala ve
vech. Odpoledne pøíjemnì ubíhalo, maminky s dìtmi brebentily a pøemýlely, kdy se opìt sejdeme. Snad tato první akce po
letech spánku probudí i nai
malou vísku k èinnosti a budeme se setkávat v tak hojném
poètu èastìji.
Ing. Ilona Komínková

Horácká galerie
Vojtìch tolfa a Jakub Deml Moji pøátelé (kvìten - èerven )

Horácké muzeum

Do 20. kvìtna se mùete v
Horáckém muzeu seznámit s tradièními lidovými technikami.
Pod názvem ikovné ruce se
pøedstavují tito autoøi: dr. Richard Klauda vystavuje textilní
itou a vyvazovanou batiku,
Hana Hoøáková frivolitkovou
krajku a Mgr. Iva Jindrová dírkované kraslice a kraslice zdobené voskovou batikou.
l Ve ètvrtek 3. kvìtna v 16 hodin se na dvorku muzea uskuteèní
tradièní otvírání mlejnku z
Víru. S folklorním pásmem vystoupí novomìstský dìtský soubor
ípek. Mlejnek bude v provozu
do konce záøí a bude spoutìn kadou pùlhodinu.
l

nabízí:
dìtské køíovky, hádanky, spojovaèky, omalovánky

Klub seniorù
po 7. 5., DPS, 16 h.  Mìsíc u
protinocù  Austrálie, poznatky z cest Ing. Ladislava Slonka s
promítáním DVD
po 14. 5., DPS, 15 hod. - Den
matek s dìtmi z M
st 23. 5. zájezd: zámek Kratochvíle, Prachatice,... cena 100 Kè (pro
èlena), 150 Kè (ostatní), odjezd v
6 h. od KD

Harmonika pro dobrou náladu

Dne 5. kvìtna ve 14 hodin se bude konat v Kulturním domì v Novém
Mìstì na Moravì I. setkání harmonikáøù a heligonkáøù. Jednotliví úèinkující zahrají v odpoledním koncertním programu 2 a 3 skladby dle
vlastního výbìru.
Následovat bude taneèní veèer za doprovodu lidové muziky. Akci poøádají Cestovní agentura Trèka a NKZ Nové Mìsto na Moravì pod
zátitou starostky mìsta. Vstupné 60 Kè, pøedprodej vstupenek v Informaèním centru.
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Pøed 105 lety zemøel Josef imek,
první øeditel mìanské koly

Za vedení J. imka, na svou
dobu neobyèejnì vzdìlaného, získala novì postavená (1879) mìanská kola na dnením Vratislavovì nám.velké obliby v celém
kraji. Vdy v té dobì byla na
Moravì èeská mìanská kola jen
v Tøeti a ve Frentátì.
Svým jedenadvacetiletým velice
úspìným pùsobením si Josef imek získal vìènou památku jako
uèitel u svých ákù a jako øeditel a
inspektor okresu novomìstského i
u uèitelù. Jeho pøièinìním byla v N.
Mìstì r.1887 zøízena ivnostenská
kola. Dal podnìt ke zøízení obecní
spoøitelny. Krásný park pøed kolou
zaloený na jaøe r. 1888, který byl a
dosud je chloubou mìsta, je jeho
dílem.1. ledna 1902 odeel na odpoèinek, kterého si uíval necelé tøi
mìsíce. Zemøel 23. dubna tého
roku ve vìku 63 let.
ákù si vímal nejen ve kole.
Odhadoval jejich nadání, pomáhal
jim do ivota. Slavného èeského
sochaøe Jana tursu pøimìl vstou-

Hospicové hnutí
- Vysoèina o.s.

zve zájemce o dobrovolnickou
èinnost a o hospicovou tématiku na

KURZ PRO
DOBROVOLNÍKY
budoucí, stávající,
ale i pro irokou veøejnost

Kurz probìhne ve ètyøech cyklech:
støeda 9. kvìtna od 18:30
MUDr. Ivana KOØÍNKOVÁ, Co
mùe pøinést dobrovolnictví dobrovolníkùm, potøebným i èeské
spoleènosti
støeda 16. kvìtna od 18:30
Mgr. Miroslav ERDINGER, JÁ A
MOJE ROLE V DOPROVÁZENÍ - HRANICE
støeda 23. kvìtna od 18:30
MUDr. Marie GOLDMANNOVÁ, MOBILNÍ HOSPIC A DOBROVOLNÍCI V NÌM
støeda 30. kvìtna od 18:30
DOBROVOLNICTVÍ V HOSPICOVÉM HNUTÍ - VYSOÈINA O.S.
Vstup na jednotlivé veèery: 50 Kè.
Permanentní vstupenka
na první tøi veèery: 120 Kè.
Poslední veèer (30. 5.) je urèen
zájemcùm o dobrovolnickou
èinnost a je zdarma.
KURZ probìhne v DPS v N.
Mìstì na Moravì, ïárská 68
Kontakt:
vzikmund.hhv@seznam.cz,
566615198, 739511433
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pit do sochaøské koly. Byl typem
starého kantora, který umìl témìø
vechno. Uèil áky stolaøit, modelovat, sadaøit. Zrobit lavici, opravit zámek nebo vysazovat skalnièky pøed kolou mu lo tak hravì
jako sólo na kùru. Z uèení neslevil ani písmenko. Výteèný uèitel,
dobrácká povaha, vzpomíná Josef Apetaur.
Co jiného ne dùvìra v jádro
usmoleného kluka mi psala pod
zvrzané poèetní úkoly známky
lepí, nezaslouené. Kolikrát zakonèil edovlasý rektor jadrnì tu
moji pitomost u tabule. Táhlo nás
to k nìmu, aè neslevil nic nám ani
rákosce, vzpomíná v r.1929 Ing.
V. Flek, øeditel Památkového úøadu v Brnì.
Profesor Otakar ín, hudební
skladatel, èlen ÈAV pøi padesátém
jubileu koly r.1929 napsal: Velmi nás zlobil pan øeditel imek.
Zahradnièil. V nejlepí høe se objevil v brance kolní zahrady a u
volal: Sem, kluci. A ji kadému

Ve smyslu zákona è.561/2004
(kolský zákon) a vyhláky è.48/
2005 o základním vzdìlání otevírá øeditel koly ve kolním roce
2007/2008 dalí sportovní tøídu.
Co nabízí ákùm sportovní tøída
l základní vzdìlání dle kolního
vzdìlávacího programu se zvýenou
dotací poètu hodin tìlesné výchovy
l monost výuky jazykù v moderní jazykové uèebnì a získání základù znalostí informatiky a obsluhy výpoèetní techniky
l dìlení hodin tìlesné výchovy na
skupiny s mením poètem ákù
l pøedpokládané zamìøení: 6. a 7.
tø. -75% vestranná pøíprava, 25%
specializovaná pøíprava, 8. a 9. tø.
- dle zájmu ákù uí specializace
na jednotlivé sporty (lyování, severská kombinace, kopaná, biatlon, atletika...)
l efektivní vyuití volného èasu
l zajitìní koordinace mezi kolou a sportovními oddíly
l organizování sportovních výcvikových kurzù bìhem kolního
roku a týdenního výcvikového tábora o prázdninách dle jednotlivých sportù - i v zahranièí
l monost pøechodu ze soubìné
nesportovní tøídy
l sportovní vybavení pro základní druhy sportu
l zajitìní regenerace sil - plavání, sauna, masá (dle moností)
l základy netradièních sportù (squash, snowboard, vodní sporty )

strèil konévku a alou nosit vodu a
zalévat. Nìjakou jsme pøinesli, ale
jak se zabral do zahradnièení, srdnatìjí rychle zmizeli. Zalévání
zbylo tìm bojácnìjím, kterým
jsme se potom vysmáli. Ani se
pøíli nezlobil. Øeditel imek, znamenitý èlovìk. Porozumìní pro
jeho zpùsob vyuèování pøilo mi
a pozdìji, kdy jsem uèil sám.
Základ v logice mylení.V hodinì nebylo roztritosti, nebylo klukovství. Byla jen práce a mylení
mnoha mozkù. Nebylo tøeba se
doma uèit. Srovnám-li dnení snahy o moderní zpùsob vyuèování,
není cílem nic jiného, ne dospìt
k tomu zpùsobu podání látky ákùm tak, jak ji podával øeditel imek. (Jak pouèné po sto letech
vývoje pro nae kolství).
Starého uèitele minulého století
si bez tabatìrky se òupavým tabákem ani pomyslit nelze. Této
lahùdky si dopøával i inspektor
imek. Po kadé dávce utrousil
petku tabáku na stupínku, co

rádi uvítali smìlí áci, kteøí o pøestávce po inspekci sbírali a òupali, vzpomíná J. Herzog, nástupce
øeditele imka, pozdìji té kolní
inspektor.
Závìrem ocituji slova Pavly Køièkové z Naeho Horácka II/7
z r.1929: Dvì desetiletí byla pro
Nové Mìsto typická postava øeditele imka s nezbytnou tabatìrkou,
ze které èastoval svùj nos i nosy
známých. Stáøí pøímísilo trochu
dìtinství do jeho bystrého ducha.
Mìly jsme ho rády. Nejkrásnìjí byl
zpìv a kreslení. Zjevil se u lavice,
nìkolika tahy moji èmáranici zdokonalil, naèe si òupl, dal òupnout i neblahé kreslíøce i ostatním
a tøída se otøásala kýcháním a smíchem, dokud se ve dveøích nezjevila sleèna uèitelka Letovská jako
andìl mravokárce. Konèím tutu
vzpomínku vdìènosti, e mým vrstevníkùm na chvíli pøikouzlí blahé
doby dìtství, kdy nás na cesty ivota spolehlivì zavádìl andìl
stráný v modrém fráèku, s edou
bradkou, skøipcem na nose a hromádkami rape na kníru.
Mgr. Otakar Nìmecký

Informace o studiu
l monost pokraèování studia ve
sportovních tøídách na gymnáziu
v Novém Mìstì
I kdy je nae kola zamìøena na
sport,je také samozøejmostí vyuívání informaèních a komunikaèních technologií ve výuce. áci
sport. tøíd vyuívají moderní poèítaèovou uèebnu vybavenou scannerem,
barevnou
tiskárnou,digitálním fotoaparátem a dataprojektorem. Výuka je zamìøena
uivatelsky, samozøejmostí je hledání dat na internetu a el.pota. Ve
výuce dále vyuíváme moderní interaktivní tabule (spojení poèítaèe,
dataprojektoru a speciální tabule).
Poadavky na uchazeèe
l dobrý zdravotní stav a zájem o
sport
l velmi dobré chování - absence
výrazných výchovných problémù

l úspìné zvládnutí veobecného
sportovního testu
Pøijímací øízení
Termín odevzdání vyplnìné pøihláky na øeditelství Z je stanoven do 3.kvìtna 2007.
Na základì vyplnìné a odevzdané pøihláky vichni uchazeèi o pøijetí do sportovní tøídy obdrí písemné pozvání k pøijímacím sportovním testùm.Termín pøijímacích testù je vypsán na 10. kvìtna 2007.
Ze závaných dùvodù je mono
vykonat pøijímací test v náhradním
termínu 17. kvìtna 2007.
Dalí informace
Podrobnìjí informace o ST
mùete získat u øeditele II. Z telefon 566 616 201, zástupcù telefon 566 618 187, e-mail: zakladni.skola@zs2.nmnm.cz nebo
osobní návtìvou uvedené koly.

Podlesí 15,
592 02 Svratka
tel.: 566 664 477
606 562 832
- ubytování
- restaurace s barem, vinárna s krbem
- novì: vnitøní bazén, bowling
- venkovní bazén, sauna, posilovna, masáe
- sportovní høitì, pùjèovna kol a sport. potøeb
www.hotelpodlesi.cz, e-mail: hotelpodlesi@seznam.cz

NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM

Zmìny ve svozu
komunálního odpadu svátky v kvìtnu 2007

Mìsto Nové Mìsto na Moravì
a TS sluby s.r.o., Nové Mìsto
na Moravì upozoròují na následující zmìny ve svozu komunálního odpadu:
1. Svoz nebude proveden
v úterý 1. 5., Svátek práce. Náhradní termín svozu je stanoven
na pondìlí 30. 4.
2. Svoz nebude proveden v úterý
8. 5., 2007, státní svátek  Den
osvobození. Náhradní termín
svozu je stanoven na pondìlí 7. 5.
Tyto dny bude odpad sváen
za dva svozové dny do pozdních
hodin. Z tohoto dùvodu ádáme
obèany, aby ponechali svozové
nádoby urèené k vývozu odpadu
na svozových místech a do ran-

ních hodin následujícího dne tj.
úterý 1. 5. a 8. 5.

Mobilní svoz
nebezpeèných
a objemných sloek
komunálního odpadu
Ve dnech 10. -11. 5. probìhne v
jednotlivých místních èástech dle
svozového øádu mobilní svoz nebezpeèných a objemných sloek
komunálního odpadu a vyøazeného elektrozaøízení.
Jedná se o odpad, který nesmí být
pro svoji objemnost nebo nebezpeènost ukládán do klasických nádob na zbytkový odpad tj. kovové
nebo plastové popelnicové nádoby
o objemu 110 nebo 120 l, kovové
nebo plastové kontejnery 1 100 l.
Termíny:
ètvrtek 10. 5.
15.15 - 15.45 Hlinné - u Jednoty

Pøíspìvky na rok 2007

Rada mìsta schválila na svém 10. øádném jednání dne 16. dubna finanèní pøíspìvky místním organizacím, spolkùm, sdruením... na kulturní a sportovní èinnost. Selo se celkem 44 ádostí o poskytnutí pøíspìvkù v celkové výi 971 tis. Kè. Z toho jedna pøila po stanoveném
termínu a jedna neodpovídala stanoveným pravidlùm. Tyto dvì ádosti
byly vyøazeny. Pro rozdìlní pøíspìvkù mìla rada mìsta k dispozici 400
tis. Kè, proto musely být poadavky adatelù kráceny. V pøipojené tabulce: adatel, úèel ádosti a schválená èástka v tis. Kè.

16.00 - 16.30 Petrovice - u Jednoty
17.00 - 17.45 Slavkovice
u Hasièské zbrojnice
18.00 - 19.00 Pohledec
U Jednoty
pátek 11. 5.
15.00 - 15.45 Jiøíkovice
u zastávky ZDARU
16.00 - 16.30 Olená
námìstíèko
17.00 - 17.15 Studnice
námìstíèko
17.30 - 18.00 Rokytno
u Restaurace
18.15 - 18.45 Marovice
u Jednoty

Sbìrná sobota - 12. 5.
TS sluby s.r.o., Nové Mìsto na
Moravì budou dne 12. 5. pro
mìsto Nové Mìsto na Moravì
provádìt sbìr elezného rotu.
Tato sluba je urèena pro obèany mìsta Nové Mìsto na Moravì. Sváet se bude pouze èistý
elezný rot zbavený vekerých
neelezných souèástí a pøímìsí
nezneèitìný kodlivinami (tj,
napø. plechovky od barev, øedidel
apod., které patøí na recyklaèní
dvùr). Nebudou sváeny  lednice, mrazáky. televize, apod.,
dále nebude sváeno vyøazené

elektrozaøízení. ádáme obèany
aby je na svozová místa neukládali, k jejich likvidaci slouí Recyklaèní dvùr v areálu TS slueb
s.r.o. Nové Mìsto na Moravì.
Právnické osoby a fyzické osoby oprávnìné k podnikání jsou
povinny odpad vyprodukovaný pøi
své podnikatelské èinnosti likvidovat samy, tato povinnost jim je
dána zákonem è. 185/2001 Sb., o
odpadech.Tzn., e jsou povinny
likvidovat odpad na své vlastní
náklady a tato sluba pro nì není
tudí urèena.
Svoz bude øeen následujícím
zpùsobem:
Vekerý výe uvedený odpad
bude umístìn na sbìrná místa nejpozdìji do 8.00 hodin dne 12. 5.
Sbìrná místa, lokality:
1. sídlitì  staré sídlitì  ulice
Smetanova, Drobného, Mírová; ulice Hornická, Budovatelù, Tyrova;
sídlitì pod nemocnicí  ulice Pavlovova, Mendlovova, Purkyòova
Sbìrná místa odpadu v tìchto
lokalitách budou umístìna u stávajících stánkù na popelnicové
nádoby urèené na zbytkový komunální odpad.
2. vilová zástavba a rodinné
domky  Brokùv kopec, Bìlisko, Betlém a ostatní èásti mìsta
s tímto typem zástavby
Sbìrná místa odpadu v tìchto lokalitách nebudou øeena centrálními sbìrnými místy, odpad bude
umístìn na vjezdu na soukromý pozemek vedle místních komunikací.
3. námìstí a jeho nejblií okolí
V tìchto lokalitách umístí obèané odpad u vjezdu do domu tak, aby
na komunikacích pro pìí byl zajitìn prùchod v minimální íøi 1 m.
4. spoleèné garáe  ulice Neèasova; staré sídlitì; ulice Dukelská; ulice Kárníkova
V tìchto lokalitách bude svoz
øeen 1 sbìrným místem vedle pøíjezdové komunikace . Na toto
sbìrné místo umístí vlastníci garáí svùj odpad.
Svoz bude proveden v prùbìhu
dne. ádáme obèany mìsta o zodpovìdný pøístup k této slubì. Po
odjezdu vozidla nesmí být odpad
na sbìrná místa umisován!
Marcela Kratochvílová,
odbor ISM

Pøeruení dodávky
elektrické energie

Frima E.ON Èeská republika
s.r.o. oznamuje plánované pøeruení dodávky el. energie:
l pátek 27. dubna, 7.30 - 15 hod.,
ulice Polní, Zahradní, Na Výsluní
l pátek 4. kvìtna, 7.30 - 14 hod.,
celé Hlinné vèetnì Hotelu Apolo
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Otazníky kolem bytové komise
Pro posouzení ádosti a pøidìlení
mìstského bytu je ve vìtinì mìst
zøízena bytová komise. Dle mínìní
zástupcù z radnic z Bystøice n.P. a
ïáru n.S. jsou hlavními dùvody
jejího ustanovení záruka prùhlednosti pøi pøidìlování bytù, prevence
korupèního jednání, rùznost pohledù pøi posouzení situace jednotli-

vých adatelù a spolupráce radnice
s obèany. Je proto tìko pochopitelné, e v letoním roce nebyla
v Novém Mìstì bytová komise ustavena. V Bystøici je funkèní model
dvou komisí (èleny jsou zástupci
z radnice i øad obèanù): pøi správì
bytù se úèastní otvírání obálek spolu s uchazeèi o byt (rozhodující je

Petmen

Nejen cyklistický závod bude
startovat ve sváteèní úterý 8. kvìtna v 10 hod. od hospody U Janeèkù na Kadovì. Pìky i na kole se vydáme podél polních cest i silnic,
abychom do pøipravených pytlù nasbírali co nejvíce petlahví a stali se
tím NEJ-Petmenem. Pøipraveny jsou trasy pro kola i pro pìí rùzné
délky a nároènosti. Akci poøádá Lysina lenina ve spolupráci se Zdravým mìstem Novým Mìstem na Moravì. Více info na
www.stredozem.kvalitne.cz.
jm

Podolí 2007

Sdruení Gohiral 1785 tímto startuje letoní soutì o táboøení v Podolí
u Bobrové v termínu od 29. èervence do 11. srpna ZDARMA! Otázek
bude celkem pìt a na závìr soutìe vám napíeme, kam máte doruèit
správné odpovìdi. Sledujte tedy pozornì dalí èísla Novomìstska a lámejte si hlavy. Vai táborníci.
První otázka do soutìe o tábor zdarma zní: Jaké jsou zemìpisné
souøadnice plechárny na táboøiti v Podolí?

JARNÍ AKCE
pro velký zájem opìt nabízíme

slevu 15 % pøi nákupu baterií
do mobilních telefonù.

Akce trvá do konce kvìtna 2007.
Jiøí Nìmec, Mobilní telefony
Vratislavovo námìstí 9, Nové Mìsto na Moravì,
tel. 566 615 066, 737 40 40 50 e-mail: novemesto@jcscomp. cz

SVATEBNÍ STUDIO STYL
nabízí budoucím nevìstám
prvotøídní servis a irokou nabídku slueb:
{ prestiní aty francouzských a panìlských znaèek
St. Patrick a Herve, nová kolekce
{ pánské obleky a vesty
{ atièky pro druièky
{ svatební oznámení
{ snubní prstýnky
{ biuterie
{ kadeønické sluby, svatební úèesy
{ kompletní úprava nevìsty, vizáistika
{ monost výbìru a objednávky atù z katalogu
modelové øady 2007
Kontakt: Beneovo nám. 29, KØIANOV 594 51,
Tel.: 566 522 187, 731 481 586, 607 553 398
Provozní doba: úterý 16 - 19 hod. a sobota 9 - 11 hod.
Jiný termín moný po pøedchozí tel. domluvì.
www.svatebnistudiostyl.cz
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výe kauce) a pøi pøidìlování soc.
bytù se øídí pøísnì zadanými podmínkami (trvalý pobyt, péèe o nezl.
dítì apod.). Na uvolnìný byt ve
ïáru se vyhlauje zámìr s podmínkami pro zájemce. Komise vyhodnotí naplnìní zámìru a podle
toho navrhne a doporuèí nájemce.
Koneèný verdikt o pøidìlení bytu je
plnì v rukou rady. Èlenové komise
jsou z øad obèanù a mohou ovìøovat pravdivost uvádìných údajù
v ádosti  napø. o úrovni dosavadního bydlení, zamìstnání apod.
Obecnì je práce komisí hodnocena
kladnì jako velká pomoc a úøedníci
hovoøí o spolupráci s øadovými obèany, kteøí mají hlas poradní i kontrolní pøi pøidìlování bytù.
I Nové Mìsto mìlo svoji bytovou
komisi. Byli v ní zastoupeni napø.
lékaø (znal zdravotní hlediska), uèitel (vìdìl o dìtech v rodinì), soc.
pracovník, zástupci NSB, radnice
Její èlenové mìli pøehled o adate-

lích a jejich souèasné situaci, protoe výe kauce byla jenom jedním
z ukazatelù pøi hodnocení ádosti.
Zodpovìdnì posuzovali kadého
jednotlivce a pøipravovali návrhy
pro radu mìsta  rozhodnutí bylo na
ní. Komise fungovala nìkolik let obèané ji vìdìli, kdo v komisi pracuje a èasto se obraceli na její èleny
s dotazy. Nyní vak bez slùvka vysvìtlení komise není. Je to pøekvapující pro její èleny i obèany  obì
strany mají pocit, e je radnice vyøadila ze spolupráce, e ji nezajímají hlasy lidí, kteøí se jí snaí zprostøedkovat a pøedat názor ostatních
obèanù. Otázka, jestli je neustavení-zruení bytové komise astným
a opodstatnìným krokem vùèi obèanùm a nájemníkùm, zùstává stále
otevøená a zaslouila by si odpovìï
ze strany zastupitelù mìsta.
za MO SON N. Mìsto na Mor.
Bc. D. Havlíková
(redakènì kráceno)
Poznámka redakce: K problematice se ústnì vyjádøil místostarosta mìsta Stanislav Marek: K pøidìlování mìstských bytù byla ustavena pracovní skupina ve sloení: Stanislav Marek, pøedseda, Ing. Jaromír Èerný,
Jana Petriláková, Marie Scheibová, Mgr. Petr vanda, èlenové. Tato pracovní skupina pøevzala vekerou agendu døívìjí bytové komise.

Nevíte kam na výlet? Chcete poznávat krásy
a zajímavosti Èeské republiky?
Chcete si naplánovat trasu jetì doma?
Nemáte dostatek informací?
Firma Aspida® s.r.o. z Brna vydává publikace o krajích Èeské republiky Cestujeme po Moravì a Èechách, která vám jistì pomùe.
Najdete v ní informace o historii a zajímavostech mìst a obcí, monostech rekreace, zábavy, sportu, kultury a poskytovaných slubách .
V neposlední øadì mapu cyklotras, památek a tipy na výlet.
Nevìnujeme se jen vyhláeným památkám, které kadý urèitì navtívil, ale i jiným, ménì známým, zajímavostem.
Kde tyto publikace získáte? Na informaèních centrech, mìstských
a obecních úøadech, muzeích, nìkterých památkách, ubytovacích zaøízeních, v neposlední øadì v naí firmì, rádi Vám je zaleme.
Pøejeme Vám krásné chvíle strávené s tìmito publikacemi, a na
výletech nebo jen pøi veèerním odpoèinku. Za nae vìrné ètenáøe dìkujeme vem, kteøí se podíleli s námi na vytvoøení tìchto publikací.

Aspida s.r.o.
Èernovická 13,
617 00 Brno
tel./fax: 545 22 11 37
e-mail:
aspida@aspida.cz
www.aspida.cz
Kadým rokem v lednu
pøedstavujeme vechny
vydané publikace na
BVV Region Tour,
Tourism Expo
Výstavitì Flora
Olomouc.
Nae heslo:
A spi dál, a se probudí,
ve bude zaøízeno!

Dìtský karneval v Pohledci

V nedìli 15. dubna uspoøádala
Mateøská kola v Pohledci svùj
tradièní makarní ples pro dìti.
Do krásnì vyzdobeného sálu
kulturního domu se pøilo pobavit tolik divákù, e nebyla ani jedna idle volná. Oblíbený diskokej zahájil sviným pochodem,
doprovázeným svìtelnými efekty.
A ji tu byl pestrý prùvod 63 dìtí
v karnevalových kostýmech, jeden hezèí ne druhý. I letos maminkám usnadnila práci s itím
masek místní pùjèovna, kterou
mohly vyuít.

Dìti se dostateènì vytanèily a zapojily se do rùzných soutìí. Do
nìkterých soutìí se za veobecného podoprování a potlesku divákù zapojili i rodièe.
Bylo to velmi ivé a veselé odpoledne, na jaké se dlouho vzpomíná. Dobrý nápad mìli poøadatelé a rodièe dìtí, kteøí se také oblékli do makarních kostýmù.
Sluí se podìkovat vem, kteøí
nelitovali èasu na pøípravu akce, i
tìdrým sponzorùm za dárky do
tomboly a finanèní podporu.
Draha Pustinová

INZERCE

O pùl osmé veèer

se sely více ne dvì desítky hostù do útulné kavárny v Radnické
ulici druhé dubnové úterý. Vechny pøítomné sem pøilákal nabízený poeticko  dramatický program
Vojtìcha Zikmunda.
Kdo pøiel, nelitoval. Pøíjemné
posezení u kávy, èaje, piva nebo
vína skvìle doplòovala èetba povídek a básní. Nechybìla ani pohádka na dobrou noc. A protoe jde
Vojtìch Zikmund s dobou, nezapomnìl ani na èetbu na pokraèování
(to pro ty, kteøí kvùli poetickému
veèeru zmekali nìjaký ten nekoneèný, televizní seriál).

Jak øekl sám autor veèera, jde
vlastnì o renesanci slov. A slova,
coby nástroj komunikace, nám
v poslední dobì chybí stále více.
Zábava je nahrazována televizí,
mobilní telefony nás nutí pouívat èím dál víc zkratek a velice
èasto se ani nedovedeme vyjádøit.
I proto je jakákoliv aktivita, která nám znovu pøipomene bohatost
a krásu èeského jazyka, vítána. A
kdy je navíc jetì spojena
s konzumací nìèeho dobrého,
snadno lze opustit teplo rodinného krbu a vydat se za kulturou.
HK

Streetwork v EZOPu

EZOP - Nízkoprahové zaøízení
pro dìti a mláde ji tøetím rokem
nabízí slubu streetwork. Co konkrétnì se za tímto slùvkem skrývá?
Streetwork vznikl spojením dvou
anglických slov: STREET = ulice
a WORK = práce. Jedná se tedy o
práci na ulici, pøesnìji o sociální práci v ulicích naeho mìsta.
Pojem streetwork je bohuel èasto
spojován pouze s výmìnou injekèních støíkaèek a prací s narkomany.
Ano, existují streetworkeøi, kteøí
pracují s drogovì závislými a poskytují specifické sociální sluby
zamìøené na potøeby této klientely. S tìmito pracovníky se vak mùeme setkat napøíklad v K-centrech, ale nikoliv v nízkoprahových
zaøízeních pro dìti a mláde.
O èem tedy streetwork v nízkoprahu skuteènì je? Jedná se o
metodu terénní sociální práce, její cílem je kontaktovat a zprostøedkovat pomoc mladým lidem
pøímo v jejich pøirozeném prostøedí. Se streetworkerem se mùete
potkat na ulici, v parku, na høiti,
na nádraí Zkrátka na vech
místech, kde se mladí lidé nejèastìji pohybují a scházejí.

Sluby, které streetworker nabízí, nejsou urèeny pouze pro prùviháøe a dìti ze sociálnì znevýhodnìných rodin. Streetworker se
pohybuje mezi vemi dìtmi a neorganizovanou mládeí, která svùj
volný èas tráví spíe pasivnì. Kontaktuje je, nabízí jim poradenství
a sociální servis, monost, jak si
popovídat a svìøit se se svými problémy.
Cílem práce je získat dùvìru
mezi jedinci i skupinami, motivovat je a podporovat v kvalitním
zpùsobu ivota, minimalizovat rizika související se zpùsobem ivota dospívajících. Tento terénní
zpùsob práce nám umoòuje zkvalitnit sociální sluby, je nae zaøízení nabízí.
ezop

Prodám digitální foák KODAK 7330 - jetì v záruce, vèetnì vekerého pøísluenství (kabel,
instalaèní CD, návod na obsluhu,
atd.). Cena 1.800 Kè vèetnì pouzdra a pamìové karty. Foák je bez
vady a je moné ho vyzkouet. Tel.
776 005 775
l Pronajmu DB 2+1 v NM,
nadstandardní kuchynì s
vybavením. Monost nastìhování
od kvìtna 2007. Cena dohodou,
tel. 608 004 160
l

K zamylení
Adlai Stevenson: Èlovìk není iv
jen slovy, i kdy je nìkdy musí
spolknout.
Violeta Parra: Indiánovi staèí
zlato slunce, má ho víc, ne potøebuje.
Oscar Wilde: Nejsem dost mladý
na to, abych vìdìl vechno.

Prodám 2 nové peøiny  duchny (naplnìné husím peøím) a koèár  sporáèek. Ve levnì, tel.
737 484 358
l Koupím rodinný dùm v Novém
Mìstì na Moravì. Pøípadné nabídky oznamte prosím na tel.èíslo 721
126 454.
l

tel./fax: 566 615 270

SLET ÈARODÌJNIC
30. DUBNA SE BLÍÍ
nabízíme
nosy, paruky, klobouky
l koata, líèidla, èerò aj.
l

l

ZÁBAVNÁ PYROTECHNIKA

l

l kelímky, tácky, gril.misky
podpalovaèe, louèe, lampiony

Máme stovky drobných sladkostí
za ceny od 0,50 Kè za kus

Josef Novotný
zve na konzultace

Výjezdní konzultaèní hodiny senátora Josefa Novotného pro obèany Novomìstska
se konají v pondìlí dne
7. kvìtna od 13:30 do 15:00
hodin na radnici v Novém
Mìstì na Moravì.
7
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Sbor dobrovolných hasièù
Nové Mìsto na Moravì

V mìsíci bøeznu byl poprvé naí
jednotce nahláen poplach dne 4.
3. Jednalo se o technickou pomoc
èerpání vody ze zatopeného sklepa rodinného domku na ulici Veslaøská. Voda byla odèerpána za
pomoci cisternové automobilové
støíkaèky Tatra 815 a kalového èerpadla. K dalí události dolo mezi
obcemi Marovice a Rokytno dne
5. 3., kdy pøi dopravní nehodì nákladního vozu Scania unikla provozní kapalina a vùz zaèal hoøet.
Pøi nehodì byl lehce zranìn øidiè.
Byla mu poskytnuta pøedlékaøská
pomoc a následnì byl oetøen lékaøem RLP na místì události.
Z kamionu bylo odèerpáno 180 litrù nafty, uniklá provozní kapali-

na byla zasypána speciálním sorbetem a jímána do sudù, vrchní
vrstva kontaminované zeminy
byla odbagrována. Pøi této nehodì spolupracovala jednotka SDH
s jednotkou HZS ÈR územní odbor ïár n.S., posádkou RLP N.
Mìsto, PÈR - dopravním inspektoráte ïár n.S., odborem ivotního prostøedí MìÚN. Mìsto a
speciálními slubami. Odstraòování následkù ropné havárie je
vdy bìh na dlouhou tra, o tomto rèení se pøesvìdèili i nai èlenové, Dne 6. 3. vyjeli k mimoøádné události související s pøedchozí dopravní nehodou. Na ádost odboru ivotního prostøedí
postavili dvì norné stìny k za-

Mìstská policie informuje
Stoupající rtu na teplomìru øadu
z nás pøimìje opustit obydlí a míøíme nìkam ven uít si jarních sluneèních paprskù. Runo zaèíná být na
turistických trasách, v ulicích mìst i
na høitích a veøejných prostranstvích. Snad i to je dùvodem, proè se
opìt zaèínají objevovat stínosti na
chování novomìstské mládee. Jak
poslední dny ukazují, objevil se nový nevar. Pøedmìtem zájmu se stávají novì nainstalované prolézaèky
(èi podobná venkovní zaøízení) v
uzamèených zahradách mateøských
kolek na ul. Drobného a ul. ïárské. Zaøízení je vak urèeno pro dìti
úplnì jiných vìkových kategorií,
ne které je v pozdních odpoledních
a podveèerních hodinách navtìvují
a uívají. ivotnost takového zaøízení se tak výraznì zkracuje. Apelujeme proto na rodièe, aby pohybu
svých dìtí vìnovali zvýenou pozornost, pøípadnì jim ukázali jiná vhodná volnì pøístupná sportovitì. Je
tøeba dodat, e kolní zahrady budou i pod bedlivým dozorem zdejích stráníkù.
Jak vyplývá z oznámení majitelù
garáí na ul. Nìmeckého (zadní vjezd

do areálu nemocnice), je pro èást
místní mládee nedaleké høitì zøejmì málo atraktivní. Proè by si jinak
za místo svých her vybrala støechy
tìchto garáí? Ponìvad upozornìním a výtkám se výteèníci pouze vysmívají, nebo je pøechází úklebkem,
bude Mìstská policie lokalitu pravidelnì navtìvovat a zjedná nápravu.
Dne 7. 4. v 19:15 hodin oznámil
obèan N. Mìsta, e u rybníèku poblí ul. Petrovické sedìli dva mladí mui a po jejich odchodu zùstal
na bøehu znaèný nepoøádek. Oba
mui byli zastieni jetì na nedalekém mostì. Po upozornìní hlídky
svou vinu uznali a zpùsobený nepoøádek odklidili. Øeknete - banalita. Moná, avak nemìli by se právì ti, kteøí pøípad povaují za banalitu, podívat k Cihelskému rybníku èi ke smuteèní síni...? Osobnì
jsem rád, e se najdou tací, kteøí
dokáou na takovéto nepravosti
ukázat prstem. Zároveò si musíme
øíci, e chceme-li mít nae mìsto
èisté, nemùeme od stráníkù oèekávat pøi øeení takovýchto pøípadù shovívavost.
Petr Gregor, velitel MP

DÁRKYHOBBYART
v

drení postupující naftové skvrny po vodní hladinì. Skvrna byla
zasypána sorbetem a postupnì po
nasáknutí byly sorbenty odebírány a nahrazovány èistými. Tato
událost trvala dvacet dva dní,
ukonèena byla 28. 3. Dobrovolní
hasièi pøi ní odpracovali 120 hodin a spolupracovali s HZS ïár
n. S. Likvidaci ropné havárie
uhradila firma, která nehodu zpùsobila. Více informací na http://
sdh.nmnm.cz
SDH

v

zhotovíme Vám dekorativní
kvìtináè zbobený ubrouskovou technikou podle naich i
Vaich návrhù
nabízíme novou slubu - pùjèování kreativních èasopisù Tvoøivý Amos a Golem

REAL SPEKTRUM BYTY
Novobranská 16, Brno
542 210 073, 724 245 085

Vojtìchov u Lísku

INZERCE

Prodám soklový ulový kámen
10 t, velmi levnì, tel. 603 241 909
l Prodám klavír  pianino, zn.
REPIA, tel. 736 129 023
l Prodám mraznièku 100 za 500
Kè. Tel. 776 618 722
l Vymìním byt 1+1,5 na ul. Hornické v NM za byt 1+kk na ul.
Drobného nebo jinde v NM, Tel.
737 144 905
l Prodám sportovní koèárek,
modrolutý, polohovací, cena 500
Kè, pøi rychlém jednání moná sleva, tel. 739 085 227
l Prodám dìtskou sedaèku na
kolo, cena 600 Kè, tel.
566 615 316, 728 473 138
l Prodám drust. byt 3+1 pod nemocnicí, k nastìhování podzim
2007, tel. 603 571 618
l Prodám zdravotní matraci, nepouívaná, poøizovací cena 4500 Kè,
nyní i s válendou s úloným prostorem za 2500 Kè. Dìtskou postýlku starí s matrací, 300 Kè, tel.
728 686 547
l

Chalupa 4+1, vl. studna,
septik, vytápìní na tuhá
paliva, velmi dobrý stav
Cena: 1.300.000,- Kè

Vlastimil Luke
Prodejna krmiv
Petrovice 73

nabízí
krmné smìsi od VKS Pohledtí Dvoøáci
t vitamíny a minerály
t mléèné náhraky pro vechna
zvíøata
t Dobrá kvalita za málo penìz.
t nosnice od 7,60 Kè/kg
t králíci od 7,30 Kè/kg
t selata od 7,20 Kè/ kg
t sezonní drùbe za zajímavé
a lákavé ceny
otevøeno po  so 8  20 hod.
tel. 566 618 916
t

PRODEJ
CHOVNÉ DRÙBEE
l

l

l

kuøice: v barvì èerné a èervené
stáøí 10 -18 týdnù, cena 100-140 Kè/ks
kaèeny:
pekingské (èeská bílá brojlerová)
stáøí 1-3 týdny, cena 40-60 Kè/ks
barbarie (husokaèena-francouzský
brojlerový hybrid pimové kaèeny)
stáøí 1-3 týdny, cena 70-90 Kè/ks
krùty: kanadské irokoprsé brojlerové
stáøí 6-8 týdnù, cena 200-260 Kè/ks

F Prodej se uskuteèní 17. 5. 2007 E
Drùbe, prosím, OBJEDNÁVEJTE, písemnì na adrese:
Gallus Extra s.r.o., Latovièková Marie, Petrovice 44,
592 31 Nové Mìsto na Moravì
tel. 566 615 769, mob. 736 408 840
9

Dìti z M Drobného
v hasièské zbrojnici
V naí M se snaíme o vestranný rozvoj dìtí, pøipravujeme jim zajímavé záitky a proitky v prùbìhu
celého roku. Jedním z mnoha byla
návtìva novomìstské hasièské
zbrojnice v rámci mìsíce bezpeènosti. Vechny dìti byly natìeny a
plny oèekávání nových poznatkù.
Ve pøedèilo nae oèekávání. Bylo
to prostì úasné. Pøivítali nás tøi
dobrovolní hasièi, kteøí nás seznámili se vím, co hasièi dìlají, co potøebují ke své práci. Dìti byly fascinovány rùznými obleky, a u to
byly ohnivzdorné èí protichemické,
mohly si vyzkouet hasièské pøilby,
s úasem v oèích sledovaly, jak se
hasièi musí nasazovat dýchací pøístroj, no a prakticky jsme poznali,
jak hasièi zabezpeèí zranìného ve
fixaèním lùku, ne jej pøedají pøi-

volaným lékaøùm. Ale naim záitkùm nebyl konec. Obdivovali jsme
krásné nové auto a jeho perfektní vybavení. A protoe správný hasiè
hasí, i dìti si vyzkouely, jaké to je
dret proudnici, z které støíká proud
vody. Vichni chtìli být hasièem. A
poslední tøeinkou naí návtìvy
byla jízda hasièským autem. Radost
a nadení dìtí nejde ani popsat, byl
to pro nì ojedinìlý záitek.
Naimi prùvodci v prùbìhu celého dopoledne byli Ondøej Novák, Pavel Novák a Roman Dobrovolný. Vem tøem patøí podìkování za to, e nám vìnovali svùj
volný èas a pøipravili nám dopoledne plné nádherných záitkù a
dojmù, na které budou dìti jetì
dlouho vzpomínat.
Marta Juránková

Pøebory krajeVysoèina v pøespolním
bìhu - výsledky klubu Batt
V Pacovì se 21. dubna konal pøespolní bìh o Pohár století a souèasnì
to byl pøespolní bìh o nejlepího
bìce v kraji Vysoèina v kategorii
ákù, dorostu a dospìlých.
Závodníci Batt klubu si pøivezli
ke své radosti nìkolik medailí a
novou chu do tréninku a dalího
závodìní.
Z výsledkù: dospìlí: 3. Josef
Ondøejka, 2. Markéta Krejèí;
dorostenci: 1. Kamil Krbek, 3.
Jan Buchta; starí áci: 3. Robert Kuèera, 3. Lenka Novotná,
5. Tereza Koíková; mladí áci:
1. Martin Holek, 4. Tomá Neèas, 6. Patrik Synek; 1. Martina
Karasová; nejmladí áci: 3. Ondøej Hrdina.

Dalí den, v nedìli, se jetì pár
nadencù zúèastnilo pøespolního
bìhu v Chotìboøi. 1. místo vybojovala u mladích ákyò Martina
Karasová, pro druhé místo si dobìhl Robert Kuèera u starích ákù
a stejné místo obsadil u mladích
ákù Tomá Misaø.
Vem úèastníkù dìkujeme za
hezkou reprezentaci mìsta. Dalí
pøespolní bìh bude 1. kvìtna
v Polièce, kde se nai závodníci
setkají se silnou konkurencí východoèeského kraje. Budeme jim
dret palce!
Batt
Na snímku úèastníci krajského
pøeboru, bez Ondøeje Hrdiny,
Martiny Karasové a Terezy Koíkové.

Mladí mistøi z Vysoèiny
PODÌKOVÁNÍ

Za vstøícný pøístup pøi jednání a
vlastním zapùjèení náhradního dataprojektoru dìkujeme vedení Základní koly na Malé ulici, zvlátì
pak Mgr Bohuslavu ilkovi. Také
díky této pomoci mohly být pøednáky o léèebném vyuití vèelích
produktù pana Jiøího Zamazala,
které nae vèelaøská organizace
Spolupoøádala zde v kulturním
domì v Novém Mìstì na Moravì
Firma

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

l
l
l
l
l
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vaøené mraené krmné maso
velký výbìr konzerv pro psy
a koèky
granulované krmivo pro psy
CIUFFI 10 kg za 150 Kè
iroký výbìr akvaristického
zboí

a na obecním úøadì ve Snìném,
obohaceny o vizuální informace a
obrázky, co vichni posluchaèi
vdìènì pøijímali.
Ing Zdenìk Tatíèek, jednatel
ZOÈSV Nové Mìsto na Moravì

Z a M Øeèice pøijme

od 27. 8. 2007 uèitelku/le s
aprobací 1. stupeò Z. Jedná se
o zástup po dobu mateøské dovolené, max. tøi roky. Podmínkou
schopnost vyuèovat anglický jazyk ve 3.-5. roè., základy práce s
PC, výhodou zkuenosti s výukou na málotøídní kole.
Nabídky zasílejte na skola@obecrecice.cz., tel. 566 673
250, www.obecrecice.cz.

Mladí støelci z Vysoèiny dominovali jako nejúspìnìjí krajská výprava na Mistrovství republiky ve
støelbì mládee do 14 let ze vzduchové puky na 30 ran vlee, které
probìhlo v sobotu14. dubna v Brnì.
Získali tøi zlaté, jednu støíbrnou
a dvì bronzové medaile. Pìt z
tìchto medailí patøí støelcùm z
SSK Agrostroj Pelhøimov, který se
tím stal dalece nejúspìnìjím klubem na Mistrovství.
Na prvním místì je nutno jmenovat Petra Nymburského, který se stal mistrem republiky v kategorii chlapcù do 12 let, absolutním nástøelem 300 bodù zároveò
utvoøil nový èeský rekord.
Absolutním výsledkem, 300
bodù, se stala mistryní republiky
té Monika Vránková mezi dívkami do 14 let.

Stomatologická pohotovostní sluba

Oetøení je poskytováno v dobì od 8 do 12 hod.

1. 5. MUDr. Dvoøáková, NM, MUDr. Èumplová, Bystøice, 5. 5. MUDr.
Chytrý, Svratka, MUDr. Koutková, poliklinika ZR, 6. 5. MUDr. Chytrá,
NM, MUDr. Vránová, Bystøice, 8. 5. MUDr. Grénarová, ZR, MUDr. Jelínková, V. Bíte, 12. 5. MUDr. tìrbová, poliklinika ZR, MUDr. Zrieka, V.
Bíte, 13. 5. MUDr. Janouek, Mìøín, MUDr. Kopecký, poliklinika ZR.

V obou tìchto kategoriích patøil
i bronz Pelhøimovským, Anece
Kubù, za 299 bodù a Pavlu Vránkovi rovnì za 299 bodù.
Støíbro pak pro Pelhøimov a Vysoèinu získalo drustvo do 12 let
ve sloení Nymburský, Vránek,
Marie Kubù, které výsledkem
894 bodù zaostalo o pouhé 2 body
za vítìznou Slatinou Brno.
Dalí zlato a mistrovský titul pro
Vysoèinu pak pøipojil Martin
Havlík z Tøeti za vítìzství mezi
chlapci do 14 let, té absolutním
výsledkem 300 bodù.
Jen horí druhá serie pøipravila
o bronz v této kategorii Jana rámka z Nového Mìsta. Skonèil ètvrtý, s výsledkem 299 bodù.
O vysoké úrovni Mistrovství
svìdèí i to, e pelhøimovská Tereza Strnadová která ze 30 ran,
pouze 2x minula desítku, obsadila výborným výsledkem 298
bodù a 9. místo.
Neztratili se ani nai úplnì nejmladí, teprve jedenáctiletí, Dominika petlová a Petr Hovorka, kteøí
skonèili ve svých kategoriích na
15. a 32. místì.
KM

Krajská pøehlídka pódiových skladeb v Tøebíèi

Dne 14. dubna se v Tøebíèi
uskuteènila krajská pøehlídka
pódiových skladeb, které se poprvé zúèastnila dìvèata z oddílu
moderní gymnastiky pøi TJ a Z
L. Èecha. V kategorii mladích
ákyò zacvièilo poprvé svou
spoleènou skladbu est dìvèat 
Kateøina Pulgretová, Gabriela
Pejchalová, Lenka Sobotková,
Tereza Sedlaøíková, Karolína
Janèíková a Ivana Zdrailová. Ze
17 pódiových skladeb, které byly
v Tøebíèi k vidìní, tøi vybrané
oddíly postupují na republikovou soutì. Dalí vystoupení
èeká nae dìvèata 20. dubna. Vystoupí na okresní akademii ve
Velké Bítei.
Lenka Zdrailová, oddíl MG

Turnaj kol v halové kopané
V hale novomìstského gymnázia
uspoøádali uèitelé sportovních tøíd
II. Z dne 21. bøezna turnaj kolních týmù v halové kopané. Celkem 8 pøihláených drustev bojovalo ve dvou skupinách za podpory spoluákù s nasazením a bo-

jovností o èest své koly. K vidìní
byla øada pìkných akcí, momenty
úsmìvné i radost z úspìchù. Po
bojích ve dvou kategoriích  novomìstských a vesnických kol,
bylo koneèné poøadí následující:
vesnické koly  1. Slavkovice, 2.

Pohledec, 3. Radòovice, 4. Køídla; novomìstské koly - 1. Arsenal
(I. Z), 2. Manchester (I. Z), 3.
Borci (II. Z), 4. Chelsea (II. Z).
Na vechny týmy èekala sladká
odmìna za pøedvedené výkony.
zp

Výsledky novomìstských sdruenáøù

V zimní sezónì 2007 se na Mistrovství Èeska vyráznì prosadili
novomìsttí sdruenáøi. V kategorii mladích ákù skonèil Vojtìch tursa v klasickém závodì
na 2. místì a ve sprinterském závodì skonèil na 4. místì. V kategorii starích ákù skonèil Jakub Janíèek ve sprinterském závodì na 6. místì a v klasickém
závodì obsadil 10. místo. V kategorii mladích dorostencù zís-

kal Jan Kozák bronzovou medaili
v klasickém závodì a bronzovou
medaili i ve sprinterském závodì. V kategorii mladích dorostencù obsadil v klasickém závodì Milo Kadlec 9. místo. V juniorské kategorii se mistrem republiky v klasickém závodì stal
Tomá Vambera a ve sprinterském
závodì obsadil 4. místo. Junior
Petr Kutal získal bronzovou medaili v klasickém závodì a ve

ZZN  Hospodáøské potøeby, a.s.
Sokova 1550, Nové Mìsto na Moravì
tel. 566 618 026

JARNÍ NABÍDKA
l
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prùmyslová hnojiva 50 kg (ledek, NPK, síran,...)
pøi odbìru více jak 5 q sleva 20 Kè/q
sleva 5 % na plotové pletivo (Zn, PVC) do 15. kvìtna
nový pøípravek na trávníky Travin
substráty, hnojiva, semena trav za výhodné ceny
sekaèky na trávy  akce do 15. kvìtna  1 l oleje
zdarma
zahradní technika SOLO, VARI (VARI malotraktor
IV za 43.630 Kè + vozík v akci za 9.000 Kè zdarma)
iroký sortiment hutního materiálu
okrasné kameny  rùzné tvary a barvy
ve pro stavebníky, kutily a zahrádkáøe

Tìíme se na Vai návtìvu.

sprinterském závodì získal také
bronzovou medaili.
Na zimní Svìtové univerziádì v
italském Turínì byl Jiøí Kutal v klasickém závodì na 17. místì, ve
sprinterském závodì na 25. místì
a byl èlenem drustva, které skonèilo na 6. místì.
Na juniorském mistrovství svìta
v italském Tarvisiu byl Petr Kutal
ve sprinterském závodì na 35. místì a byl èlenem drustva, které
skonèilo na 8. místì. Druhý novomìstský odchovanec Tomá Vambera byl v klasickém závodì na 47.
místì, ve sprintu dobìhl na 38.
místì a byl èlenem drustva, které
skonèilo na 8. místì.
Novomìstské sdruenáøe trenérsky vedou Rostislav Latzka a Jiøí
ák.
ik

Tenisová kola

Tenisový oddíl TJ N. Mìsto
poøádá dalí roèník tenisové
koly. Zápis a zahájení:
dne 3. kvìtna v 15 hod.
na tenisových dvorcích.

SECOND HAND
Vratislavovo nám. 122
dámské, pánské zboí
pøevánì Anglie

ák sedmý
v Utrechtu

Dne 9. dubna na Velikonoèní
pondìlí se v holandském Utrechtu
uskuteènil atletický silnièní závod v
pùlmaratónu. Za sluneèního a
vìtrného poèasí byl mezi ètyømi tisíci
bìcù i novomìstský rodák Jirka
ák. Vítìzem závodu na 21,1km se
stal Riyad el Mostapha z Bahrajnu,
Jirka ák dobìhl na sedmém místì
v èase 1hod. 10min. 41sek.
V sobotu 7. dubna se v
nìmeckém Paderbornu uskuteènil
atletický silnièní závod na 10km.
Na startu 61. roèníku tohoto
závodu bylo pøes osm tisíc bìcù,
mezi nimi byl také Jirka ák.
Závod vyhrál Kigen Moses z
Keni, Jirka ák dobìhl na 24.
místì v èase 32min.13sek. (IK)

Korunou
za korunu

TJ - oddíl atletiky za podpory
kraje Vysoèina a odboru ASPV
uspoøádal v nedìli 15. 4. osmý
roèník pøespolního bìhu. Za krásného sluneèného poèasí závodilo
70 atletù. Uvádíme nejlepí:
Pøípravka 800m: 1. Marta
Slonková NMMOR 3:23, 2. Markéta Librová NMMOR 3:31, 3.
Kristýna Nìmcová NMMOR 3:47
1. Filip Stehno HLINS 3:08, 2.
Jan paèek NMMOR 3:15, 3. Jaroslav Lichtenberg NMMOR 3:18
Nejmladí actvo 800m: 1. Simona Couralová JIVIR 2:41, 2. Hana
Kratochvílová VELME 2:54, 3. Kateøina Kovaèièová NMMOR 3:15
1. Viktor Bene NMMOR 2:40,
2. Ondøej Hrdina BATNM 2:42,
3. Jiøí Libra NMMOR 2:43
Mladí actvo 800m: 1. Martina
Karasová BATNM 2:30, 2. Zuzana
Beránková HBROD 2:42, 3. Monika Kratochvílová VELME 2:46
1. Martin Holek BATNM 2:28,
2. Petr Palásek HBROD 2:32, 3.
Jiøí acl NMMOR 2:33
Starí actvo 1600m: 1. Lada
Nováková HBROD 5:33, 2. Helena Tlustá NMMOR 5:34, 3.
Lenka Novotná BATNM 5:56
1. Filip Vala HBROD 4:32. 2.
Josef Rygl SPTRE 4:35, 3. Petr
Holánek VELME 4:57
Dorostenky 1600m: 1. Klára
Kováøová SPTRE 5:31, 2. Lucie
Maránová JIHLA 5:32, 3. Radka Váová NMMOR 5:48
Dorostenci 3200m: 1. Kamil
Krbek BATNM 9:32
Mui 3200m: 1. Jakub Skoøepa
NMMOR 9:20, 2. Martin Veselský NMMOR 9:22, 3. Vojtìch
Ruschka NMMOR 9:52
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Úspìchy a èinnost Aerobic Teamu Nové Mìsto

Aerobic team Nové Mìsto pokraèuje ve své úspìné èinnosti.
V letoní sezónì tým nacvièil
dvì pódiové skladby, se kterými
se zúèastòujesoutìí a vystoupení na spoleèenských akcích.
V nedìli 1. dubna se dìvèata
zúèastnila soutìe pódiových
skladeb v Jihlavì. V konkurenci
drustev z Hradce Králové, Pardubic, Znojma, Jindøichova

Hradce aj. si vedly oba týmy
skvìle.
Skladba Fire získala v kat. 11-16
let prvenství mezi 11 drustvy. Èlenkami týmu jsou: A. Beneová, P.
Fuksová, L. Gerierová, V. Havelková, M. Chalupová, R. Krejèová,
E. Kubìnová, T. Mikeová, V. Musilová, D. Niesnerová, A. Pojezná,
T. Pojezná, L. Prùchová, J. Stará, Z.
Vrbecká, K. Zdrailová.

Ve smíené kategorii obsadila
výbìrová pódiová skladba
Touch it 2. místo v konkurenci
10 týmù. Do této skladby se pustila dìvèata s vyí výkonností.
Pod vedením Míi Hradilové,
která zaèala letos s týmem spolupracovat a pøispìla svými zkuenostmi ke zvýení úrovnì.
Drustvo doplnila ètyøi dìvèata
ze ïáru - sestry ípkovy, Z.
Katolická, V. paèková. Základ
tvoøí estice dìvèat ze skladby
Fire: A. Beneová, P. Fuksová,
V. Havelková, R. Krejèová, V.
Musilová, T. Mikeová.
Závìrem bych chtìla podotknout, e na tvorbì choreografie
skladby se významným zpùsobem
podílí i dívky samy svými nápady,
pøedevím: R. Krejèová, P. Fuksová, A. Beneová.
Dìkuji vem, kteøí nás jakkoli
podporují, v neposlední øadì obìtavým rodièùm.
D. Kadlecová

PÙJÈKY

nebankovní sektor

tel. 777 310 620

Otevøeno nové

PAPÍRNICTVÍ

Velký úspìch novomìstských støelcù
na Mistrovství republiky
Na Mistrovství republiky AVZO
v Hanuovicích 31. 3. a 1. 4. ve
støelbì ze vzduchových zbraní získali nai støelci 6 medailí.
Zlatou získal Jiøí Materna ve
VzPu 60 ran mui. Ve stejné kategorii získal bronzovou medaili
Petr Kaman. Støíbrné medaile získali v kategorii VzPu vlee  Jan
rámek, VzPi 40 ran eny - Kateøina Nováková a VzPi 60 ran
mui  Vítìzstav Svoboda.
V kategorii dorostu VzPu 40 ran
vstoje si bronzovou medaili vystøílel Jindøich Babáèek, 4. místo obsadil Vojtìch Luke a 7. byl Vojtìch ák. V kategorii VzPu 30 ran
vlee chlapci do 14 let se na 10. a
11. místì umístili Martin Kozáèek
a Adam Zavøel.
Jarní cena SSK 50 mládee Brno 7. 4. Této soutìe se zúèastnili nai dva støelci. Jan rámek
skonèil na 5. místì s 594 body a
Adam Zavøel s 573 body na místì

24., kdy rámkovi na vítìzství chybìly 4 body a Zavøelovi chybìlo
15 bodù. Tato soutì je povaovaná
za malé mistrovství republiky a konkurence závodníkù byla vynikající.
Mistrovství Evropy ve Francii
12. a 18. 3. Na Mistrovství Evropy
ve francouzském mìstì Deauville
soutìilo 611 závodníkù z 47 státù.
Nai reprezentanti dosáhli velmi dobrých výsledkù. Získali celkem 8 medailí, z toho 4 zlaté, 1 støíbrnou a 3
bronzové. V hodnocení národù podle
zisku medailí skonèila nae výprava
za Nìmeckem a Ruskem na neuvìøitelném tøetím místì, co se v halové
støelbì dosud nikdy nepodaøilo.
Na tomto mistrovství reprezentovala nai republiku i Novomìaèka Petra Katánková, která ve
VzPu 40 ran vstoje, jako nejlepí
èeská juniorka, získala 20. místo.
V drustvech byla nae dìvèata
pátá se ztrátou 4 bodù na 3. místo
Rusek. Zvítìzilo drustvo Nìmecka s nástøelem 1176 bodù. KM

AUTODOPRAVA M&M
Josef Machek

Albert, 1. patro
(Ivana Rajská)

VZORKOVÁ PRODEJNA
KRUCEMBURK
tel.: 569 698 705
Otevøeno: PO - ST 9.00 - 16.00
ÈT - PÁ 9.00 - 18.00
SO
8.00 - 11.00

50 let tradice výroby nábytku

95% zboí k okamitému odbìru!!!
iroký sortiment
nábytku - masiv,
dýha, lamino

www.montero.cz

dìtské a obývací
pokoje, lonice,
domácí pracovny

kompletní
servis slueb doprava a montá

odtahová sluba non-stop l celá ÈR + Evropa

mobil: 604 781 220
Pavlovova 1516
592 31 Nové Mìsto na Moravì
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