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Pøírodní koupalitì bude brzy zpøístupnìno

Areál pøírodního koupalitì je
jedním z nejkrásnìjích míst pro
chvíle odpoèinku v letních mìsících. Spoleènì s Medlovským
údolím a Zahradníkovým koutem
láká k procházkám celoroènì. Letoní teplé jaro a sluneèní paprsky
sem pøivedly mnohé novomìstské
obèany. Nebyla jsem výjimkou a
stejnì jako vechny ostatní i mì
znepokojila informace o uzavøení
koupalitì, která se objevuje na
lutých letácích za plotem. Mé
znepokojení vak má jiný podtext.
Není jím obava, e areál zùstane
uzavøen a do vyøeení soudního
sporu, ale povìst mìsta. Sdìlení
obsahuje nepravdivé informace a
výraznì pokozuje mìsto, které
v souèasné dobì podniká zcela
konkrétní kroky k otevøení celého
areálu. Je absurdní, e slunost, se

kterou mìsto pøistupuje k dialogu
s firmou, která neoprávnìnì uívá majetek mìsta, se obrací proti
obèanùm.
Ráda bych proto vechny ubezpeèila, e letní sezona a koupání
by nemìly být v ádném pøípadì
ohroeny. Hlavní zámìr mìsta otevøít celý prostor a udrovat jej jako
park s lavièkami a dìtskými herními prvky, bude beze zbytku naplnìn v krátkém èase. V roce pøítím by pak mìla být pøed sezonou
dokonèena celková úprava prostoru. Budova, která byla postavena
v polovinì let minulého století,
nikdy nebyla zkolaudována a stavební úøad na podnìt krajského
úøadu a po dohodì s mìstem vydal demolièní výmìr na její odstranìní. Zchátralou a nevyuívanou
budovu nahradí jednoduchá stav-

ZPRÁVY Z RADNICE
Z jednání V. øádného zasedání
ZM dne 24. dubna:
q Zastupitelé schválili závìreèný
úèet hospodaøení mìsta a jeho
pøíspìvkových organizací za rok
2006. Schválili i aktualizaci rozpoètu na letoní rok, v ní je nejdùleitìjí zmìnou ústup od úmyslu velké investièní akce v I. Z (výmìna
oken a zmìna topného systému) s
pøedpokládanými finanèními výdaji
10 mil. Kè. Mìstu na tuto akci nebyla pøidìlena dotce, je proto vhodné stavební úpravy odloit a o dotaci poádat znovu.
q Novì byly do investièních akcí
zaøazeny parkovitì na Drobného
ulici, nákup a úprava nemovitosti
na Masarykovì ulici (bývalá Orlovna, pozdìji JKP) a spoluúèast N.
Mìsta s TJ N. Mìsto pøi rekonstrukci lehkoatletického stadionu. Rekonstrukce stadionu bude stát 10
mil. Kè, z toho stát pøispìje èástkou 7 mil. Kè, mìsto N. Mìsto 2
mil. Kè, jednání o dotaci 1 mil. Kè
probíhá s krajem Vysoèina.
q Seznam grantù schválených
zastupiteli mìsta na rok 2007 pøináíme na str. 5.
q Letos vypsané granty se netýkaly sociální oblasti. Zastupitelé proto rozhodovali o poskytnutí pøí-

spìvkù dvìma novomìstským profesionálním organizacím - Hospicovému hnutí Vysoèina a Sdruení
N. Mìsto na Mor. Hospicovému
hnutí byla schválena èástka 120 tis.
Kè na podporu projektu hospicová
péèe v domovech dùchodcù, LDN
a doma, Sdruení získá èástku 150
tis. Kè na projekt Obèanská poradna a EZOP - Nízkoprahové zaøízení pro dìti a mláde.
q Zastupitelé schválili poskytnutí
finanèních pøíspìvkù majitelùm nemovitostí z programu Regenerace
mìstské památkové zóny. Výbìrové øízení na poskytnutí pøíspìvkù je
vypisováno kadoroènì. Dle platných vyhláek se na opravách nemovitostí v MPZ podílí stát, mìsto a
vlastník. V letoním roce bylo øádnì
podáno 5 ádostí od majitelù budov
(evang. kostel, èp. 30 Neèasova ul.,
èp. 101 Vratislavovo nám., èp. 160
Malá ul., hotel Marovská rychta) a
byly k nim pøiøazeny dvì mìstské
památky - kana na Vratislavovì nám.
a busta J.A. Komenského na Komenského nám. V celkových nákladech
na obnovu 3,7 mil. Kè se bude mìsto N. Mìsto na Mor. za pøispìní ministerstva kultury ÈR podílet èástkou
ve výi 390 tis. Kè.
(dokonèení na str. 4)

ba pro rychlé obèerstvení
s toaletami, která zapadne do malebné krajiny. Rybník Koupalitì
s pøilehlými pozemky bude bez
oplocení a bezplatnì pøístupný
celoroènì 24 hodin dennì.
Provozování uzavøeného areálu
pøírodního koupalitì s oficiálním
statutem koupalitì je z hlediska
naplnìní hygienických norem velmi problematické a navíc uzavírá

pøístup mimo otevírací dobu. To
byly hlavní argumenty, které vedly k pøijetí výe zmiòovaného øeení. A já vìøím, e pøinese spokojenost obèanùm mìsta i turistùm. Kdo zná plá Medlovského
rybníka, ten si urèitì umí pøedstavit i krásnou a èistou plá rybníka
Koupalitì bez oplocení a souèasného nepoøádku kolem zdìné budovy.
Zdeòka Marková
starostka mìsta

Jednání o cenì tepla
Petièní výbor novomìstského
Sdruení na ochranu nájemníkù
pøedal vedení mìsta petici, ve které ádá, aby mìsto spolupracovalo pøi ustanovení závazných pravidel pro urèování ceny tepla produkovaného Novomìstskou teplárenskou a.s. Petici podepsalo
707 obèanù.
Starostka mìsta Zdeòka Marková petici vítá. Prvním krokem v
jednání bude setkání právníka
MìÚ se zástupcem SON a dále
jednání se zástupcem Novomìstské teplárenské. Informaèní dopis
byl ji zaslán i do Norska pøedse-

dovi pøedstavenstva Novomìstské
teplárenské.
SON je celorepubliková organizace s mnoha zkuenostmi. Mìsto si
od vzájemné spolupráce hodnì slibuje a vìøí, e bude pøínosná jak v
otázce ceny tepla, tak v pøípravì
budoucí privatizace mìstských bytù.
Pøi pøípravì privatizace mìstských bytù se berou v potaz i zkuenosti jiných mìst. Návrh privatizace by mìl být v radì mìsta
pøedloen do konce záøí, po projednání v zastupitelstvu mìsta pak
i koncem roku veøejnosti.
EJ

Kudy z Betléma do centra mìsta?

V souvislosti s revitalizací Kazmírova rybníka mají obyvatelé
Betléma ztíený pøístup do centra
mìsta. Doèasnì jim byla upravena cesta kolem Humpoleckého
mlýna. Obèané si stìují, e po
vytìrkované cestì není chùze
bezpeèná. Jak sdìlil Stanislav
Marek, je tøeba si uvìdomit, e
úprava cesty kolem mlýna je jen

provizorním øeením a jejímu stavu neprospívá, e si tudy zkracuje
cestu i øada automobilistù. Pøesto
mìsto cestu jetì upraví. Mimoøádná situace vak ji nebude dlouho trvat, hráz Kazmírova rybníka
bude do 2-3 mìsícù opìt prùchodná. Zcela bezpeèná, by delí cesta k dispozici je.
EJ

Den otevøených dveøí v ÈOV
Nové Mìsto na Moravì

Stavba Rekonstrukce èistírny odpadních vod Nové Mìsto na Moravì byla realizována v rámci I. etapy projektu Dyje od listopadu 2004
do prosince 2006. Realizaèní náklady stavby  2 571,9 tis. Eur (74 586
tis. Kè). Stavba byla financována fondem soudrnosti Evropské unie 
68 %, Státním fondem P ÈR  5 % a mìstem Nové Mìsto na Moravì
 27 %. V souèasné dobì je stavba ve zkuebním provozu, který bude
ukonèen v záøí 2007.
Den otevøených dveøí probìhne:
ve ètvrtek 24. 5. 2007 od 15 do 18 hodin a
v sobotu 26. 5. 2007 od 9 do 12 hodin
Den otevøených dveøí je urèen pro irokou veøejnost. Podrobný výklad
a prùvodce je zajitìn po skupinách.
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Vzpomínka

na pana Jana Kazíka. Dne 7. bøezna by se doil 76 let a dne 10. kvìtna
tomu bylo 10 let, co nás opustil.
Vzpomínají manelka, syn s rodinou,
ze s dcerami a celá nejblií rodina.
Nikdy na Tebe nezapomeneme.

Narození

15. 4. Monika Blahová

Sòatky

14. dubna
Andrea Murdyková
Jan Charvát
Renata Smolíková
Josef upa
28. dubna
Iva Køíová
Zbynìk Starý

Úmrtí

22. 4. Jaroslav ák
(1930)
25. 4. Josefa Hlávková (1920)
28. 4. Ludmila Palátová (1936)

Støedozem
ne 20. kvìtna 15 h. - Pohádka
z rozkvetlé louky, loutkové divadlo pro nejmení, pohádka plná
zvíøátek a kytièek, vstupné 25 Kè
kadá støeda 15  16 h.  lukostøelba, kadý ètvrtek 15,30 
16,30 h. - onglování

Kulturní dùm
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

Kino

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  Válka pøipravila mladého
Hannibala Lectera o rodinu. V sovìtském sirotèinci se vzpírá a bouøí se...
16. st v 18 h.
Past na raloka
USA/Jiní Korea 2006, animovaný
rodinný, èeský dabing, 77 min, pøístupný, premiéra, 60 Kè  ivot bezstarostného rybího kluka se zmìní,
kdy jeho rodièe chytí rybáøi.
15. út ve 20 h., 16. st ve 20 h.
Kvaska
ÈR 2007, komedie, 106 min, od
12 let, premiéra, 60 Kè - Romantická exkurze do muzikálového
zákulisí je pøizdobena pøíbìhem
kluka, který uteèe z vìzení.
18. pá ve 20 h., 19. so v 18 h. a 20 h.
Vratné lahve
ÈR 2007, smutná komedie, 103
min, pøístupný, premiéra, 75 Kè Komedie o louèení, vítání a jiných
pìkných manelských chvilkách.
22. út ve 20 h.
Pusinky
ÈR 2007, hoøká komedie, 97 min,
od 12 let, premiéra, 60 Kè - Trio
dívek putuje po èeských okreskách,
hledá lásku a dobrodruství a
nachází sex a zklamání.
23. st v 10 h.
Káa a kubánek
pásmo pohádek, 15 Kè
23. st ve 20 h.
Ghost Rider
USA 2006, akèní fantasy, èeské
titulky, 105 min, pøístupný,
premiéra, 65 Kè - Motocyklový
kaskadér uzavøel smlouvu s
ïáblem, aby ochránil své blízké.
A ïábel si pøiel vybrat dluh.
25. pá ve 20 h., 26. so ve 20 h.
Goyovy pøízraky
panìlsko 2006, historický, èeské
titulky, 106 min, od 15 let, premiéra
70 Kè  Pøíbìh zaloený na vztahu
Goyi a jeho múzy zachycuje kruté
období, kdy ve panìlsku vládla
inkvizice, a osudy nìkolika postav,
které poznamenala.

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

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.
2

Z novomìstských kronik
Poáry a vichøice (1831  1853)  III. èást

6. máje 1831 zase hoøelo v nový
palírni u Brnìnský cesty pod zámkem. Moc lidí se sebìhlo a tak se
to uhájilo. 16. máje po devátý hodinì skoèil z vìe na rynk zvoník
Josef Mandelík. el zvonit na mi
svatou. Zabil se, funus nemìl, poloili ho za krchov.
27. máje 1833 vyel oheò od F.
Sadílka na Bobrovské ulici. Jeho
ena nìco smaila, mastný se jí
chytlo a komínem na støechu vylítlo. Vyhoøelo 7 domù. Toho dne
bylo procesí do Veselí za ïárem
na podìkování odvrácení cholery.
Ti, co vyhoøeli, byli na procesí. Pro
mìsto bylo tìstí, e vítr byl na tu
stranu, kde bylo málo domù. To bylo
náøkù tìch esti neastných sousedù na France Sadílka. Ten mìl dùm
pojitìn, svýho otce radním a tak
vechno zapøeli, e od nìho oheò nevyel. Kdyby se to prozradilo, ádný peníze by nedostal. Ti ubozí vyhoøelí museli mlèet a Sadílek mohl
lehko vystavìt, kdy 1000 zl. dostal.
18. decembra 1833 v noci bylo
hrozný povìtøí. Vítr ze stodol støechy sházel, ve Vochoze na 5000
kmenù vyvrátil a polámal, meního
stromoví bez poètu. Hned v lednu
1834 zase hrozný vítr. V Plaèkovci
sklátil 2000 kmenù. Zima byla mírná. Sníh byl po vánocích ani ne 14
dní, pak bylo teplo a sucho. V únoru oráèi orali a lidé bosí chodili.
V r. 1834 jsem skátil tøeeò, kterou jsem zasadil, kdy mnì bylo
13 let. Ze palku z ní jsem uïál úl
pro vèely. Málokomu se trefí, aby
strom sázel a taky kácel. To jsem
byl starej 76 let, já Filip Chládek.
24. 6. 1835 o pùlnoci vyel oheò
od K. Sadílka na rynku. Pøitom
shoøeli i sousedi Karel Gregor, M.

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

Jelínek, J. Zelený a panskej dùm
è. 7. Mìli pojitìní. Je kupodivu,
e jen 5 domù shoøelo, e se to
uhájilo. Mnoho lidí se sebìhlo,
málo vody bylo, ale nebyl vítr.
8. oktobra 1843 v 7 veèír neslýchaný vítr. V Jiøíkovicích 18 chalup
vzal, obilí ze stodol, stropy seknic.
Kamna, komíny pokácel. V Ochoze
tisíce kusù døíví polámal. Desky ze
títù a indele a k Marovicím zanesl. Obilí ve snopech bylo
v Ochoze a actvo a prádlo v Ochoze na stromech lidi sbírali. V dìdinì
mysleli, e je soudný den. Netrvalo
to víc ne 5 minut a byl konec. Ti
lidi do ebroty uvedení byli.
V r. 1846 shoøely 4 domy na Malé
ulici. Bylo to jednu hodinu po pùlnoci.
Roku 1853 tøetího srpna v poledne
hoøelo è. 34 Josef Nìmecký-Varhaník a è. 33 u Svítilù (Palackého nám.).
28. srpna hoøelo u Kazmíru, to lidi
ubránili a 6. záøí v poledne zas è. 37
u Trubaèe. V è. 36 u Talmachù vechno i obilí jim shoøelo. 14. záøí vylehl oheò na Nových domech. Natìstí
se to uhájilo. Po pár nedìlích to byl
u pátej voheò. Bylo podezøení na
pastvicu z è. 34 Varhaníkovu. Byla
z Radòovic. Pacholek z è. 34 potvrdil, e to dìvèe sirky nosí, poøád o
nich mluví a udal to. Komisaø
z hejtmanství si dìvèe pøedvolal, vzal
ho k sobì na obìd, s dobrým s ním
zacházel a dìvèe se pøiznalo, e to ze
msty udìlalo. Bylo staré 13 rokù.
Odvedli ho do Brna. Mìsto na nìj
muselo platit a do roku 1885, kdy
tam dìvèe zemøelo.
Ze zlomku dìní ve mìstì vidíme,
e se pøed 150 a 200 lety neilo
v Novém Mìstì lehko. Kdy k tomu
vemu pøidáme dalí události,
vrady, sebevrady, sousedské spory, tak to bylo jetì sloitìjí. Ale
to u je jiná kapitola.
zpracoval Otakar Nìmecký

Pøijede kinematovlak

I v Novém Mìstì na Moravì zastaví kinematovlak - pojízdný
klimatizovaný kinosál v eleznièním voze, který pøipravily Èeské dráhy
spoleènì s organizátory 47. roèníku Mezinárodního festivalu filmù pro
dìti a mláde Zlín.
Na svou pou republikou se vydal 27. dubna v 11 hodin z lesa Øáholce
u mìsta Jièín  na poèest letoních 40. narozenin oblíbeného pohádkového
hrdiny Rumcajse. V Novém Mìstì na Moravì bude stát 15. a 16. kvìtna.
Pro dìti jsou pøichystané zjeména projekce èeských veèerníèkových
pohádek O loupeníkovi Rumcajsovi, Krtkova dobrodruství, Brouèci a
dalí. V odpoledních pøedstaveních nabídne kinemetovlak v N. Mìstì:
15. 5. od 13 hod. Rebelové, od 15 hod. Zasnìené pohádky, 16. 5. od 13
hod. Roboti, od 15 hod. Krotitelé duchù. Filmová pøedstavení v
kinematovlaku jsou pro dìti zcela zdarma, ovem místo ve vlaku je nutno
si pøedem rezervovat pøes webovou stránku www.zlinfest.cz nebo
telefonicky na è. 577 592 523. koly a kolky v okolí stanic, kde
kinematovlak stojí, dostanou na pøedstavení speciální pozvánku.

Klub seniorù

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
po 28. 5. Brigáda v lese Ochoza,
sraz ve 14 h. u Mercedesky

Kniha Trojan

nabízí:
Toulavá kamera 4
s reportáí z Horáckého muzea
v Novém Mìstì na Moravì

ZU Jana tursy
Slavnostní koncert ZU Jana tursy k 55. výroèí zaloení
koly
sobota 19. kvìtna, 18 h., sál Kd, jako hosté vystoupí áci z Hudební koly v Melku (Rakousko), moderuje Vìra Staòková
l Poetický podveèer ákù II. cyklu literárnì dramatického oboru ZU
Jana tursy, ètvrtek 24. kvìtna 17 hod. sál ZU Monseova ul.
l Výtvarné cesty - vernisá výstavy souèasných ákù výtvarného
oboru ZU Jana tursy spojená se slavnostním vyøazením absolventù VO
pátek 25. kvìtna 2007,16 h. Horácké muzeum.V kulturním programu vystoupí ákynì HO Stanislava Kosárová, na klavír doprovází MgA. V. Kyas. Výstava potrvá do 24. èervna.
TALENTOVÉ ZKOUKY DO VECH OBORÙ ZU JANA TURSY se konají ve ètvrtek 31. kvìtna od 14 do 17 hodin
hudební a taneèní obor - budova ZU na Vratislavovì námìstí
výtvarný a literárnì dramatický obor - budova ZU na Monseovì ulici
Náhradní termín pro zájemce, kteøí se z váných dùvodù nebudou moci v tento termín dostavit, je stanoven na støedu 13. èervna opìt od 14.00 do 17.00 hodin ve stejných prostorách jako v
prvním termínu. Dalí informace získáte na tel èísle 566 615 191
nebo na e-mailové adrese: eva.nepustilova@zus.nmnm.cz
l

Dùm dìtí a mládee

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, co se vae
dìti u nás nauèily, a co by se mohly
nauèit, kdyby k nám chodily, urèitì
si pøíjïte pro svùj dárek maminkám
k svátku. Vstupné 30 Kè.
so 19. 5., 9,30 h. - Ze starého
nové - Ze staré rifloviny uijeme
rùzné drobnosti, cena 50 Kè, pøezùvky s sebou
so 26. 5., 9,30 h. - Ekosobota Hry na téma ochrana ivotního
prostøedí, dle poèasí v pøírodì, s
sebou 10 Kè

Horácké muzeum

ikovné ruce do 18. 5.
Výtvarné cesty, výstava ZU, od
25. 5. do 24. 6.

Z významných
výroèí

25. 5. 1902 se ve Velké Bítei
narodil a 29. 5. 1945 ve Velké Bítei zemøel akad. architekt Lev
Krèa (pùsobil v N. Mìstì jako asistent u stavitele Fr. mídy, lyaø a
pracovník Sokola, odbojáø)

Èeská strana
sociálnì demokratická

zve obèany N. Mìsta na Mor.
k diskuzi PRO - PROTI
argumenty l co vám na nás
vadí l co si myslíte o naí
práci l rady, pøipomínky,
názory l otevøenì o vem
salonek Kulturního domu
pondìlí 21. kvìtna 18 hod.

Stomatologická pohotovostní sluba

Oetøení je poskytováno v dobì od 8 do 12 hod.
19. 5. MUDr. Gregor, ZR, MUDr. Macek, V. Meziøíèí, 20. 5. MUDr. T.
Koneèný, NM, MUDr. Kopecký, ZR, 26. 5. MUDr. Kozák, Bystøice,
MUDr. Michal, poliklinika ZR, 27. 5. MUDr. Kozáková, Bystøice,
MUDr. Michalová, poliklinika ZR.
sledujte stránky www.i-zdarsko.cz (lékaøská pohotovost, lékárenská sluba...)
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Petrovický 1. máj

1. máj byl lásky èas A také èas
prvomájových prùvodù, alegorických vozù, mávátek, duchaplných
projevù a budovatelských písní.
Na tyto oslavné prùvody nìkteøí
vzpomínají s úsmìvem, jiní s podmraèením. Nae dìti u je neznají.
Ale jetì existují místa, kde si je kadoroènì pøipomínají. Takovým místem jsou i Petrovice u Nového Mìsta na Moravì. Jak mi øekl pøedseda
osadního výboru Vlastimil Luke,
probíhá zde prvomájový prùvod ji
po jedenácté. Vzniklo to úplnou náhodou. Pár místních mladíkù se do-

mluvilo, e nenechají tuto tradici úplnì zaniknout. První rok obeli vesnici jenom s kárkou a s koleèkem,
v dalím roce se k nim pøidali dalí.
Prùvod rok od roku narùstal a jeho
vìhlas se postupnì íøil.
Letos se na 1. kvìtna v Petrovicích selo okolo ètyø set zvìdavcù,
kteøí si prùvod nechtìli nechat ujít.
Byli uvítáni písnìmi, které k prvomájovým oslavám vdy patøily. V
èele prùvodu el pionýr nesoucí
vlajku spolu se zbrojnoem, který
se sem dostal zøejmì nìjakým omylem. S tóny Internacionály øinèení

ZPRÁVY Z RADNICE
(dokonèení ze str. 1)
q Dispozice s majetkem mìsta v
Olené brzdí neustavení osadního
výboru v Olené. Na Holubce bude
k prodeji nabízena poslední volná
stavební parcela, prodej probìhne
obálkovou metodou za nejvyí cenovou nabídku. Nejnií nákupní
cenu zastupitelstvo schválilo ve výi
450 Kè/m2. Parcela pùvodnì nemìla být zastavìna, mìla slouit jako
parèík. V druhé polovinì roku bude
nabízeno 11 nových stavebních parcel na Brokovì kopci. Zastupitelstvo stanovilo kupní cenu 750 Kè/
m2. Lze pøedpokládat, e o tyto parcely bude velký zájem, poøadí vý-

bìru z parcel bude losováno. (Vývoj cen stavebních parcel pøi prodeji z majetku mìsta, za 1 m2: 199498 200-300 Kè, 1998-2000 450 Kè,
2002 500 Kè, 2004 650 Kè.)
q Je znovu otevøena otázka parkování v centru mìsta. Rada mìsta ustavila pracovní skupinu, která
bude situaci sledovat a navrhne
øeení parkování na Vratislavovì
námìstí. Ve skupinì pracují místostrosta mìsta Stanislav Marek, Ing.
Jiøí Filip, vedoucí odboru ISM, Petr
Pazour, vedoucí odboru dopravy,
Petr Gregor, velitel Mìstské policie a JUDr. Libor Èerný, velitel
obvodního odd. Policie ÈR.

Horácká galerie vás srdeènì zve na
GALERIJNÍ NOC

25. kvìtna od 18 do 24 hodin na nádvoøí Horácké galerie, neobvyklá prohlídka
setmìlé Horácké galerie s lampiony, prohlídka kadou hodinu od 19 hodin.
Program veèera: CHAKRA BANDOLEROS ofie Kabelkové, alterantiva
popu * FILIGRÁN moderní scénický tanec * KAREL NA NÁKUPECH
hypermarketový superpop * KAREL kejklíøská skupina s ohòovou show
I. BARVÍØSKÁ DÍLNA  MODRÁ 26. kvìtna v 9 hodin
Máte chu si pøijít vyzkouet tradièní vázanou batiku barvením stálými
barvivy za studena. Pøihlaste se do skupinového workshopu tradièních
barvíøských a batikovacích technik poøádaného ve spolupráci s Horáckým
sdruením lidových øemesel. S sebou jakoukoliv textilii bez polyesteru.
Blií informace a pøihláky: eva.buchtova@hg.nmnm.cz, 566 654 216,
cena workshopu: 50 Kè, 25 Kè/èlen GK
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jeho brnìní moc neladilo, ale pohled na nìj byl pìkný.
Nìkteøí z okolostojících nezapomnìli ani na mávátka, sem tam se
v rukou objevily i rozkvetlé eøíky.
Hlavnì kdy kolem projídìla legenda druhé svìtové války, ruský støední tank T34. e nemají z nepøítele
strach, dokázali Petroviètí jadernými hlavicemi, zpola ukrytými pod
maskovací sítí. Hlídal je, jak jinak,
ozbrojený voják se samopalem. Sovìtský astronaut se svezl spoleènì
s pracovnicí mlékárny, která tìdøe
rozdávala ze svých zásob. S mlékem
to ale nemìlo nic spoleèného.
I inteligence se zapojila do dìlnického prùvodu. Petroviètí ine-

nýøi zde slavnostnì pøedvedli svùj
zbrusu nový prototyp pivního pùllitru. A nechybìl ani ná první dìlnický prezident Klement Gottwald.
Se svou nepostradatelnou dýmkou
v ústech blahosklonnì kynul davu.
V dalím voze jej následovala i jeho
ponìkud plnìjí manelka a bývalá první dáma Marta.
Lidé provolávali prùvodu slávu,
nejeden si dokonce vzpomnìl na kdysi skandovaná hesla kdo není pionýr jako by nebyl a dalí. Prùvod
dvakrát obeel celou obec, aby se na
nìj kadý mohl do sytosti vynadívat.
Nakonec vichni s chutí zasedli ke
stolùm a pustili se do dalích oslav a
hodování.
Helena Køíová

V dubnu nae zásahová jednotka øeila  pouze tøi mimoøádné
události. První z nich se stala dne
5. 4., jednalo se o poár trafostanice na budovì SO dopravní a
slueb a SOU lesnického. Hoøící
izolátor byl uhaen pomocí hasicího pøístroje. Poár byl komplikován hustým dýmem, proto hasièi vstupovali do objektu se vzduchovými dýchacími pøístroji. Jednotka spolupracovala s pracovníky
firmy E-ON, PÈR a HZS ïár n.
S. Dalí událostí byla dopravní
nehoda osobního automobilu, kte-

rý sjel do pøíkopu a hrozilo pøevrácení. Místo nehody u sjezdovky na ul. Vlachovická dne 6. 4.
Vozidlo øídil tìlesnì postiený øidiè a sám nebyl schopen vystoupit z havarovaného vozu, proto byl
hasièi vyprotìn a pøedán do péèe
posádce záchranné sluby. Na vozidle bylo provedeno protipoární opatøení. Havarovaný vùz byl
vytaen na vozovku pomocí autojeøábu AV 14 pøivolaného
z hasièské stanice ve ïáru n. S.
Nehodu na místì etøili policisté
z dopravního inspektorátu Policie
ÈR. Poslední událost mìsíce byla
21. 4. Dolo k poáru kontejneru
s komunálním odpadem v obci
Olená. Poár byl likvidován jedním proudem vysokotlaké vody a
ruèním náøadím. I v tomto pøípadì bylo pouito vzduchových dýchacích pøístrojù. Veèer pálení èarodìjnic probìhl v naem mìstì
z hlediska poární ochrany bez
problémù. Pálení ohòù do pozdních noèních hodin monitorovala
jednotka SDH ve spolupráci se
stráníky mìstské policie. Celkový poèet zásahù od zaèátku roku
k poslednímu dni mìsíce dubna
konèí èíslovkou 28. Více informací o èinnosti naleznete na http://
sdh.nmnm.cz
SDH

SDH Nové Mìsto na Moravì

q Zajímavý a nepøíjemný jev zaznamenali obyvatelé èp. 730 (èervený vìový dùm). Zatímco oni
pøes sklo v novì osazených lodích
ven nevidí, zvenku dovnitø je vidìt
velmi dobøe. Vedení Novomìstské
správy budov o problému ví a
zji´tuje, zda je dùvod ve patném
(obráceném) osazení skel, nebo zda
se jedná o patný celý projekt.
q Zamìstnává mìsto odsouzené
k alternativním trestùm? A jaké
má s tìmito pracovníky zkuenosti?  zaznìlo v diskuzi. Mìsto jejich práci vyuívá, ovem vìtinou
se jedná o problematické pracovníky, kvalitní práci zpravidla neodvedou, zatímco administrativa s
nimi spojená je pomìrnì velká.

Hovory s obèany:
Povauje vedení mìsta Hovory s obèany za pøínostné? Dokáe vyuít
pøipomínky obèanù? - ptal se obèan mìsta. A dále navrhoval, aby byly
vechny pøipomínky evidovány a v Novomìstsku publikovány s pøipojenou odpovìdí pøísluných pracovníkù. Starostka na místì odpovìdìla, e jsou vítány vechny pøipomínky a informace a dle moností je na
nì reagováno ihned nebo v blízké dobì. S detailním popisem Hovorù s
obèany v Novomìstsku vak vydavatel ani redakce nepoèítají, podobnì
jako v minulosti bude Novomìstsko pøináet informace pouze o zásadních tématech. Obèané mají také monost poslouchat zvukový pøímý
pøenos z jednání na internetu.
*Situce s novomìstským koupalitìm je nadále komplikovaná, pronajimatel areál uzavøel. Stávající zákony nedovolují, aby byl násilnì vystìhován pøed skonèením soudního jednání. Na soudní jednání se pronajimatel opakovanì nedostavil.
zaznamenala Eva Jaková

INZERCE
l Prodám digitální foák KODAK 7330 - jetì v záruce, vèetnì vekerého pøísluenství (kabel,
instalaèní CD, návod na obsluhu,

Granty

atd.). Cena 1.800 Kè vèetnì pouzdra a pamìové karty. Foák je bez
vady a je moné ho vyzkouet. Tel.
776 005 775
l Prodám domácí vodárnu NOCINI 35 l samonasávací s tlakovou nádobou, 230 V, rok v provo-

zu / vodovodní øád v obci/ za 3.000
Kè (pùvodní cena 6.000 Kè). 4
kusy dvojoken 150 x 120 bez rámu
po 250 Kè/dvojokno. Telefon: 566
521 287 nebo mobil: 721 357 943.
l Projnamu gará a sklepní prostory (i jednotlivì) tel. 604 932 103

Koupím gará v NM, nejlépe
poblí sídlitì pod nemocnicí. tel.
721 975 703
l Prodám starí piano, zachovalé
a plnì funkèní. Cena dohodou 
do 10 tis. Kè. tel, 566 618 234,
NM, Výhledy 740
l

Rozpis grantù v Novém Mìstì na Moravì na rok 2007

Zastupitelstvo mìsta schválilo
rozdìlení grantù na rok 2007. V
oblasti kultury byly vypsány granty v programech Novomìstská
kultura 2007 a Podpora alternativní kultury. V této oblasti bylo
podáno 12 grantù v celkové èástce 361 tis. Kè. Rozdìlena byla
èástka 116 tis. Kè mezi 6 grantù.
V oblasti sport a tìlovýchova
byly vypsány granty v programech Údrba a výstavba sportovi, Podpora talentované mládee v obl. výkonnostního sportu a
Podpora úèasti v poøádání celorepublikových a mezinárodních
závodù a trunajù. V této oblasti
bylo podáno 16 grantù v èástce
1083 tis. Kè. Rozdìleno bylo 284
tis. Kè mezi 13 grantù. Celkem
bude organizacím, spolkùm,
sdruením... v grantech v roce
2007 pøidìleno 400 tis. Kè.
V tabulce pøidìlených grantù
vpravo: adatel, název projektu,
schválená èástka v tis. Kè.
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Gymnázium pøivítalo
své sportovní hvìzdy
Kulturním domem znìjí tóny kapely Last Fate, které dav v hlediti
ocení potleskem. Pak kolní kapelu vystøídá slavná melodie We are
the champions a do sálu vstupují
hlavní hvìzdy ètvrteèního dopoledne 19. dubna. Jedná se o mistryni
svìta v lyaøském orientaèním bìhu
Hanu Hanèíkovou, juniorskou mistryni svìta v rychlobruslení Andreu Jirkù a vítìzku svìtového poháru, mistryni svìta na 3 a 5 km
v rychlobruslení Martinu Sáblíkovou. Èestná první øada je kromì
zmínìných sportovcù obsazena i
Milanem Sáblíkem a trenérem
rychlobruslaøské svìtové elity Petrem Novákem.
Záznam z jízdy Martiny Sáblíkové a Andrey Jirkù nabudí sportovní atmosféru, kterou doladí vystoupení Aerobic teamu Dagmar
Kadlecové a pøedstavení mladé
baletky Nelly Friebové a gymnastky Hany Svobodové.
Pak u se vekerá pozornost soustøedí jen na tøi mistrynì svìta, které od vedení koly dostávají kvìtiny a malou pozornost. Dva zkuení
moderátoøi Ondøej Hanìl a Adéla
Librová vnesli do vítání naich
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sportovních nadìjí humorný ráz,
díky jejich veteèným otázkám jsme
se dozvìdìli, e Martina Sáblíková
nepreferuje ani blonïáky ani brunety a je nerozhodná, pokud by si mìla
vybrat mezi Spartou a Slávií. Nezapomnìli vyzdvihnout dalí úspìné
sportovce, mezi nì patøí Hana Ambroová, Jan Ostøej, Jakub vanda
a Duan Augustiòák. Vichni jsou
ve svých sportovních odvìtvích nejlepí v Èeské republice.
Lucie Janebová
Pozn. red.: Na konci letoního
kolního roku budou vechny tøi
mistrynì svìta z novomìstského
gymnázia slavnostnì pøijaty na
radnici.

Podìkování
Dìkujeme vedení akciové spoleènosti Medin a.s. za pøíleitost
prohlédnutí provozu v rámci Dne
otevøených dveøí. Pro lidi, kteøí
tam nemohou bìnì pøijít, byla exkurze velice zajímavá a byla velmi dobøe pøiravena a organizována. Pøejeme hodnì pracovních a
osobních úspìchù do budoucna.
Miroslav Hemza, Josef Valík

Zaloeno nové obèanské sdruení

Obèanské sdruení nesoucí název Sdruení za rozvoj Novomìstska, o. s., jak ji jeho název
napovídá, bude usilovat o zlepení situace v oblasti regionálního rozvoje ve správním obvodu
Novomìstska. Dùvodem k zaloení tohoto sdruení je dlouhodobé zaostávání nejen Nového
Mìsta na Moravì (a jeho místních èástí), ale i nìkterých obcí
v jeho správním obvodu ve srovnání s okolními mikroregiony, tj.
ïárska, Velkomeziøíèska a
Bystøicka.
Sdruení proto bude pøedevím
usilovat o rozvoj v oblasti budování infrastruktury, obèanské
vybavenosti, bydlení, slueb a

cestovního ruchu. Rovnì se
bude zabývat otázkami ochrany
ivotního prostøedí spolu
s vytváøením podmínek pro rozvoj turistiky a dalích rekreaèních aktivit v souladu se zachováním pøírodních a kulturních
hodnot v oblasti.
Èlenem sdruení se mùe stát kadý, kdo má zájem na trvale udritelném rozvoji jak svého sídla, tak
i celého správního obvodu Novomìstska. Zájemcùm o èlenství ve
sdruení poskytne blií informace
Bc. Jan Kunír, tel. 606 511 195
v dobì od 17 do 20 hodin, e-mail
jan.kusnir@tiscali.cz.
za pøípravný výbor
Bc. Jan Kunír

Diakonie Broumov

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.

Dìtská policie v novomìstských ulicích

Ve dnech 23. 4.  29. 4. 2007 se
uskuteènil z podnìtu OSN a WHO
(Svìtová zdravotnická organizace)
Globální týden bezpeènosti silnièního provozu. Jeho hlavním
cílem byla propagace èinností vedoucích k prevenci dopravních
úrazù.
Ani nae kola nezùstala stranou
a aktivnì se do této akce zapojila.
Ve spolupráci s mìstskou a státní
policií vyrazilo do ulic pìt skupin
po patnácti ácích. Skupiny ákù
byly vybaveny tzv. Dopravním
zákonem dìtské policie, který pro
nì policisté pøipravili. Úkol byl
jednoduchý - sledovat pøestupky,
kterých se øidièi nejèastìji dopoutìjí  a e jich bylo (jedné sku-

pinì se podaøilo za hodinu a pùl
zapsat rekordních 23 pøestupkù).
Ve se pro tentokrát obelo bez
blokových pokut a ztrát obávaných
bodíkù. S prázdnou ale øidièi
neodjídìli  v pøípadì, e se ádného pøestupku nedopustili a e i
povinná výbava automobilu byla
bez chybièky, dostali krásné usmìvavé sluníèko s podìkováním, e
dodrují bezpeènostní pøedpisy,
v opaèném pøípadì to bylo mraèící se sluníèko s dovìtkem, e riskují uloení blokové pokuty.
Co myslíte - jakého pøestupku se
øidièi nejèastìji dopoutìli?! Jednoznaènì nepouívání bezpeènostních pásù! Dìti zjistily, e øidièi v zapínání bezpeènostních

pásù pøímo propadají. V tomto
smìru patøí ÈR ètvrté nejhorí
místo v EU.
Dvì skupiny dìtí navtívily i
policejní stanici, oblékly si neprùstøelnou vestu, její váha mnohé
nepøíjemnì pøekvapila, omrkly
celu pøedbìného zadrení a vyzkouely si úèinnost policejních
vysílaèek. Putování zakonèily
v místní hasièské zbrojnici a potìkaly si i hydraulické nùky.
Samy na vlastní kùi pocítily, e
manipulace s nimi nepatøí zrovna
k nejlehèím a nejjednoduím.
Také pochopily, e práce policistù
není tak úplnì jednoduchá. Pøi
kontrole se toti ne kadý øidiè
dokáe chovat slunì.
Dìti se vrátily do koly obohaceny o spoustu nových poznatkù.
Nestaly se pouze pasivními pøíjemci informací, ale aktivnì se
zapojily, konaly a pøemýlely, co
je jedna z forem uèení programu
Tvoøivé koly, její cestou se nae
kola vydala. Dìti tak vlastnì
vhodným zpùsobem spojily pøíjemné s uiteèným. U teï se tìí
na dalí podobná setkání.
Velký dík za hezky proitý den
patøí zejména pøísluníkùm mìstské a státní policie, kteøí akci pøipravili a po celou dobu trpìlivì
naslouchali dìtem a odpovídali jim
na mnohé veteèné otázky.
tøídní uèitelé
4. a 5. roèníku 1. Z

tel./fax: 566 615 270

MÁME HRAÈKY
V NOVÉM
Pøijïte se podívat!
Velký výbìr HRAÈEK NA PÍSEK
Nové zboí kadý den,
ná obchod je oblíben.

Autokola
Josef Kadlec
pøipravuje
PRÁZDNINOVÝ KURZ
zahájení
12. 6. + 21. 6. v 15 hod.
v KD v N. Mìstì
informace a pøihláky na
tel. 604 384 736

Slet èarodìjnic v Jiøíkovicích

O pùlnoci pøed sv. Filipem a
Jakubem mají prý zlé síly vìtí
moc ne jindy. Tuto noc nazýváme Noc èarodìjnic. Ji od pradávna se v tento den, na ochranu pøed èarodìjnicemi, na kopcích pálily ohnì a tato tradice
pálení èarodìjnic se dochovala a dodnes. Mui v tento den
staví velké hranice. Dívky ze starých hadrù dìlají èarodìjnice

pøipevnìné ke kotìti a spoleènì
je zdobí. Veèer se zapálí hranice
i s èarodìjnicí. Chlapci zapalují
koata, vyhazují je do výe, prý
proto, aby vidìli èarodìjnice létající na koatech, èi aby je takto srazili k zemi. Dìvèata pøeskakují ohnitì. Spoleènì se pak
vichni radují.
Podobnì tomu bylo i na pálení
èarodìjnic v Jiøíkovicích. Nae

mláde chystala vatru nìkolik dní
dopøedu, dospìlí pøipravili malé
obèerstvení. Pøed setmìním se sletìly na høiti malé i velké èarodìjnice a chystaly se na svùj èarodìjnický let. Dìti si zabìhaly, dostaly
sladké odmìny.
Po setmìní vylehly plameny
zapáleného ohnì vysoko k nebi.
Oheò pùsobil opravdu magicky a
tajemnì. To nejnapínavìjí vak na
nejmení drobotinu teprve èekalo.
Cesta za pokladem. Potmì se vydali malí i velcí hledat poklad.
Zvìdavì sledovali svìtýlko, které
je vedlo. kobrtali pøes louku a
ustraenì se proplétali køovím.
Vem se ulevilo, kdy zdolali straidelnou cestu a nali sladký poklad, o který se svornì podìlili..
Ing. Ilona Komínková

Pohøební sluba ANUBIS
Poboèky:
Námìstí Republiky 68
ïár nad Sázavou
(GE Money Bank,
1. patro)
mobil: 739 083 377
Vratislavovo námìstí 126
Nové Mìsto na Moravì
(budova Haliny, 1. patro)
mobil: 739 083 366
Støedisko stálé sluby
776 565 505
Nabízíme kompletní sluby
v oblasti pohøebnictví vèetnì
kamenických prací.
Po telefonické domluvì pro
pozùstalé zajistíme sjednání
kompletních slueb v místì
bydlitì.
Svìøte nám Vai starost.

Øádná valná hromada Sportovního klubu se uskuteèní
19. kvìtna od 17 hod.
v nové budovì zázemí v areálu Sportovního klubu.
Po skonèení VH v 19 hod. probìhne rozlouèení se sezónou
Bafuòáøské posezení s obèerstvením.
Pøíspìvky èlenù SK na rok 2007: 100 Kè; dùchodci 50 Kè;
100 Kè na Bafuòáøské posezení
7

Tenisový oddíl v sezonì 2007
Tenisté TJ Nové Mìsto na Moravì
se pilnì pøipravují na novou sezonu.
Po jarní úpravì dvorcù zahájili pravidelné tréninky závodních drustev.
V soutìích v rámci Jihomoravského tenisového svazu budeme mít
tøi drustva, která budou hrát III. tøídu JTS. Jsou to drustva dospìlých,
dorostu a starích ákù. Do okresního pøeboru ïárska je pøihláeno
B drustvo muù. Na naich dvorcích bude v dobì od kvìtna do záøí
sehráno celkem 16 mistrovských
utkání drustev. Dále budeme organizátory okresního pøeboru dorostu
(16. a 17. èervna), tradièního turnaje muù (4  5. srpna) a turnaje neregistrovaných hráèù (v srpnu).

Opìt bude organizována tenisová kola pro mladé zájemce ve vìku
6  12 let, zahájila ji 3. kvìtna.
Program mistrovských utkání na
naich dvorcích: dospìlí A drustvo: 12. 5. ÏAS ïár A, 2. 6. TK
Bystøice n.P. A, 9. 6. Sokol Mor.
Budìjovice, 15. 9. ÈLTK Jihlava B;
drustvo muù B: 20. 5. Jiskra Vír,
3. 6. TK Roná, 24. 6. TK Bystøice
n.P. B, 9. 9. TJ Fryava; dorost: 6. 5.
Sokol Bedøichov, 13. 5. Sokol Èebín, 3. 6. ÏAS ïár, 9. 9. Sokol
Mor. Budìjovice; starí actvo: 5.
5. SK Tinov B, 19. 5. Sokol Èebín,
9. 6. Sokol Mor. Budìjovice, 15. 9.
Spartak Jihlava C
Ing. Ivo Fiala

Novomìsttí kuelkáøi vzpomínají

13. února 2007 tomu bylo ji 10
let, co nás navdy opustil ve vìku
87 let bývalý zøízenec OÚNZ
Nové Mìsto na Mor. a vánivý
kuelkáø, pan Jindøich enkyøík.
Oddíl kuelek poøádá kadoroènì pod jeho jménem a na jeho poèest soutì kuelkáøù. Od pátku
27. dubna do úterý 8. kvìtna se
konal ji jubilejní X. roèník Memoriálu Jindøicha enkyøíka v kuelkách dvojic na 2x 100 bodù
sdruených.
Vìhlas turnaje ji dávno pøesáhl
rámec kraje Vysoèina a soutìí zde
kuelkáøi prakticky z celé republiky.
kuelkáøi

ák v Bonnu estý

Dne 22. dubna se v nìmeckém
Bonnu uskuteènil 7. roèník atletického maratónu. Na startu atletického závodu na 42,2 km byly dva
tisíce bìcù. Závod se uskuteènil
za vìtrného poèasí pøi teplotì okolo 20 stupòù Celsia. Mezi 30 pozvanými elitními bìci byl i novo-

mìstský rodák Jirka ák. Na prvních pìti místech dobìhli bìci z
Keni, vyhrál David Keino. Jirka
ák skonèil na estém místì v èase
2hod. 29min. 02sek.
Jirka ák se nyní pøipravuje na
13. roèník praského maratónu, který se uskuteèní 13. kvìtna.
(IK)

Podolí 2007

A jsou zde dalí otázky do soutìe Tábor zdarma.
Tak tedy otázka èíslo:
2. Co znamená zkratka Lora ?
3. Kdo byl na loòském táboøe tìhotný?: a) Lulik, b) Dita, c) Jolanka
4. Co nás podle podolácké hymny láká a vábí?
Tak se dìtièky snate a hromaïte správné odpovìdi. Ji v pøítím èísle se dozvíte jak s nimi naloit a vyjdou tam i poslední otázky naí
soutìe. Zdraví, Vai Podoláci.

6 zlatých medailí

6 zlatých, 2 støíbrné a 1 bronzovou medaili pøivezly gymnastky
z oddílu MG pøi TJ a Z L. Èecha
ze závodù, které se konaly 27. dubna ve ïáru n.S. Soutìilo se
v osmi kategoriích. V esti kategoriích nae dìvèata vybojovala zlato. Dìvèata soutìila s povinnými
sestavami základního programu.
Ta nejmení cvièila akrobacii a
sestavu bez náèiní. Nae nejmladí závodnice, teprve pìtiletá Mía
Pechová, obsadila na svých prvních závodech krásné 5. místo. Ve
stejné kategorii pøedkolních dìvèat na 8. místì skonèila Patrièka
aclová. Dalí výsledky: 0. kat. B
(1 sestava)  1. tøída: 1. místo Simona Hudeèková, 2. Kateøina Polnická
0. kat. A (2 sestavy)  1. tøída: 4.
 6. místo Lenka Sobotková, Monika Chalupová a Simona Rauso-

Pronajmu prostory
bývalého Sportbaru na
Vratislavovì nám. v NM.
Vhodné na kanceláøe, sluby,
specializovaný prodej, ap.
tel. 776 056 491

Otevøeno nové

PAPÍRNICTVÍ
Albert, 1. patro
(Ivana Rajská)
Truhláøství

výroba dveøí z masivu i lamina
plovoucí podlahy Parador
a vekeré jiné truhláøské práce

tel. 777 225 038

Velký SECOND HAND
(dovoz Nìmecko)
U Kozù, 1. patro
vchod z ulice Malá
nabízí velmi kvalitní
a znaèkové:
kalhoty vechny druhy,
kostýmy, suknì, aty, bundy
plátì, svetry, trièka, mikiny,
halenky, koile, dìtské obleèení
ve i velké rozmìry
velký výbìr bot, deky,
poltáøky, záclony, hraèky,
spodní prádlo, povleèení na
postele, prostìradla, montérky,
Ve se zárukou nejnií ceny!
po  pá 9  17 so 9  12

vá, 8. Daniela Horváthová a 10.
Natálie Atanasiadu.
1. kat. B (1 sestava)  2. - 3. tøída:
1. místo Gabriela Pejchalová, 2. Ivana Zdrailová, 3. Lucie Prokopová
1. kat. A (2 sestavy)  2. - 3. tøída: 1. místo Kateøina Pulgretová
2. kat. 4.  5. tøída (vihadlo +
obruè): 1. místo Kristýna Pejchalová, 6. Kristýna Svobodová
3. kat. 6.  7. tøída (obruè + míè):
1. místo Adéla Dítìtová, 4. Veronika Bednáøová, 6. Kateøina Bílá,
14. Veronika Pechová. V této kategorii mohla jetì závodit i M.
Pulgretová, ale startovala za starí.
4. kat. 8.  9. tøída (vihadlo, míè):
1. místo Martina Pulgretová
Vem dìvèatùm patøí velká pochvala za velmi dobrý výkon, blahopøejeme a budeme dret palce
na pøítí závody, které budou poèátkem èervna opìt ve ïáru n. S.
Lenka Zdrailová, oddíl MG

Dùm dìtí a mládee
Nové Mìsto na Moravì,
pøíspìvková organizace
pøijme pedagoga pro volný èas.
Více inf. na www.klubicko.eu
Sbìratel z Nového Mìsta koupí obraz od p. Jambora J., Blaíèka O., Procházky A., Svatoe I., Laciny B.
Platba v hotovosti, èestné jednání.
Prosím nabídnìte. Tel: 777 757 500.

DÁRKYHOBBYART
C
C
C

Vratislavovo nám. 13
barevná vlnitá lepenka
nový druh akrylových barev
mramorovací barvy

Èitìní peøí párou
desinfekce Savem
Uití proívaných dek
a poltáøù s paspulí
velký výbìr sypkovin
pøíjem a výdej zakázek:
Nové Mìsto na Moravì
Obuv Slámovi
Komenského nám. 135
(u obch. ALBERT)
566 616 721
Po - Pá 8.30 - 17.00 hod.
So 8.00 - 11.00 hod.
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