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Dny dìtí v Novém Mìstì na Moravì 1. - 3. èervna

První den v èervnu kadoroènì
patøí dìtem. Na oslavu dne dìtí je
v Novém Mìstì na Moravì pøipraven organizátory pestrý zábavný
program.
Dìti mohou zaèít slavit svùj svátek ji o týden døíve 25. kvìtna
v Horácké galerii, která pro malé i
velké pøipravila Galerijní noc.
Mezi 19. hodinou a pùlnocí budou
prùvodci v historických kostýmech
provádìt vechny zájemce setmìlou
galerií pouze za svìtel lampionù.
V nedìli 27. kvìtna mohou vichni
pøíznivci Dády Patrasové shlédnout
v Kulturním domì její program
Hitparáda s Dádou.
Hlavní program je pøipraven na
pátek 1. èervna a bude trvat a do
nedìle 3. èervna.
Pátek bude vìnován sportovním
aktivitám. V dopoledních hodinách
mohou zmìøit na atletickém høiti
svoje síly áci I. a II. základní koly pod taktovkou atletického oddílu TJ Nové Mìsto na Moravì a II.
základní koly. Od 14 do 16:30
hod. bude atletické høitì otevøeno
pro vechny zájemce o sportování
s juniorskými reprezentanty a mistry ÈR v atletických disciplínách.
Pokud jste vyznavaèi nároènìjích
druhù sportù, je pro vás u atletického høitì pøipravena pod odborným dohledem lukostøelba.
V 17 hod. zaèíná v Kulturním
domì diskotéka.
Vyznavaèi umìní si jistì nenechají ujít na Vratislavovì námìstí
v prostorách parku u kostela, pøed
ZU a HG výtvarné stánky, kde

mùe kadý pøedvést své nadání a
radost z kresby, malování a modelování za doprovodu hudebního
oddìlení ZU Jana tursy.
Sobota bude plna pøekvapení a zábavy  Dùm dìtí a mládee Klubíèko pøipravil hlavní program na Vratislavovì námìstí, který bude probíhat od 15 hod. a bude plný kouzelnických, iluzionistických, ongléøských, akrobatických a balanèních
vystoupení, chybìt nebudou klaunské vstupy a klauniáda s pejsky.
Sobotní program zaèíná ji pøed
13. hod., kdy na Vratislavovo nám.
budou pøijídìt veterán vozy, které si mùete prohlédnout na parkoviti u MìÚ. Umìní a krásu veterán vozù mùeme obdivovat od
13:30 hod. pøi jízdì zruènosti.
Ve 13 hod. pro nás zprostøedkoval DDM ukázku hlavolamù, soutìe ve skládání, nejvìtí hlavolam
v ÈR Jeka v kleci, pyramidové
hlavolamy, kovové japonské hlavolamy, velké døevìné raritní hla-

mohou zasoutìit pøed hasièskou
zbrojnicí v hasièských dovednostech. Kdo zavítá k rybníku Kleèkovec, mùe si vyzkouet manipulaci
s hasièskou proudnicí.
V nedìli v 11 a 13:30 hod. bude
na Vratislavovì námìstí probíhat
ukázka záchranných akcí hasièù.
V dobì od 10 do 15 hod. zde bude
vystavena historická i novodobá
hasièská technika.
V prostorách pøed Horáckou galerií bude ve stejném èase probíhat soutì s názvem Barevné
dny, kterou pøipravila spoleènost
EKOKOM a.s. se zamìøením na
tøídìní odpadù.
Po celé tøi dny Horácká galerie
umonila dìtem vstup zdarma a
jejich doprovod zaplatí pouze 50%
z ceny vstupného.
Doufáme, e kadý si z naí nabídky programu Dnù dìtí najde nìco pro
sebe a dìkujeme vem organizátorùm
za jejich snahu a úsilí pøi plánování a
organizaci celé akce.
sj

Barevné dny
Souèástí Dìtského dne v Novém Mìstì na Moravì budou
Barevné dny. Akce bude probíhat v nedìli dne 3. èervna v prostoru pøed Horáckou galerií. Tuto
zábavnou akci pro veøejnost poøádá spoleènost EKO-KOM, a.s.
a Barevné dny jsou souèástí komunikaèní kampanì na tøídìní
odpadu. Tak jako v pøedelých
letech i letos se Barevné dny
uskuteèní v období od dubna do

Kruhový objezd pøed dokonèením
V souvislosti s dokonèováním
stavby kruhového objezdu by se
mohlo s trochou nadsázky øíci, e
jsou pro øidièe k dispozici dvì zprávy. První je dobrá, nejpozdìji 10.
èervna bude ve hotovo. Druhá je
patná, do té doby se u tak napjatá
dopravní situace jetì zhorí.
Na pátek 25. kvìtna plánuje zhotovitel pokládku podkladních ivièných vrstev. Na sobotu a nedìli 26.
a 27. kvìtna pak pokládku finálních
vrstev. V pøípadì nìjakých mimoøádných událostí (napøíklad nepøízeò poèasí a pod.) by se termíny

volamy, deskové hry, Edisonova
vlákna a dalí.
Sobotní odpoledne na Vratislavovì námìstí si dìti mohou zpestøit
zábavnými hrami a soutìemi, které
pro nì stejnì jako v loòském roce
pøipravily uèitelky mateøských kol.
Pøed hlavním programem ve 14:30
h. vystoupí úspìné Maoretky pod
vedením paní Olejníkové.
Mezitím bude mezi 14. a 17. hod.
pøipraveno v parku za kostelem
lanové centrum mezi stromy, kde
si mohou dìti i dospìlí vyzkouet
svoji zruènost pod dohledem èlenù oddílu Junákù  Bílý tít. Jízda
na jednokolce bude pro vechny
odváné nezapomenutelným záitkem a do tajù onglování mohou
proniknout malí i velcí.
Nìkolik akcí pro návtìvníky
Dnù dìtí pøipravili také novomìsttí hasièi. V hasièské zbrojnici bude
v sobotu od 14 do 17 hod a v nedìli
od 10 do 15 hod. probíhat den otevøených dveøí. V sobotu si zájemci

posunuly k datùm 8. a 10. èervna.
Pro øidièe i obyvatele mìsta to
bude v praxi znamenat, e v uvedených dnech bude køiovatka
uzavøena a vekerý tranzit z I/19
bude po tuto dobu pøeveden od
Billy kolem OK marketu pøes námìstí, ïárskou ulicí k nemocnici a zpìt na I/19. e to bude znamenat zatíení místních komunikací i rùst nervozity, je nesporné.
Ale jediné moné. Dìkujeme za
pochopení.
dle informací pracovníkù
odboru ISM

øíjna ve zhruba 50 èeských a
moravským mìstech a obcích.
Barevné dny probíhají ve spolupráci s jednotlivými mìsty a stávají
se souèástí tradièních slavností
(napø. Den Zemì, Den dìtí, jarmarky, doínky apod.). Zábavnou formou seznamují irokou veøejnost s
tøídìním a recyklací odpadù. Bìhem
tøí let, kdy objídìjí republiku, se
Barevné dny staly v regionech oblíbenou zábavou pro celou rodinu.
Souèástí Barevných dnù je pojízdná výstava Tonda Obal na cestách,
která s úspìchem navtívila ji stovky základních kol po celé Èeské
republice a oslovila cca 600 tisíc
dìtí. Tonda Obal je postavièka (mas-

kot), která provází dìti svìtem tøídìní a recyklace odpadù. Souèástí
programu je výklad lektora, hra tøídìní odpadù, panely ukazující kolobìhy odpadù (od vzniku a po recyklaci) a vzorky materiálù vyrobených recyklací odpadù. Na akcích
mu pomáhají dalí tøi kamarádi Petka Peka, Pepa Støep i Krabice
Kája - zástupci jednotlivých druhù
tøídìného odpadu.
Tìíme se na Vai úèast a pøejeme Vám krásnou zábavu a pohodový den naplnìný zajímavými
soutìemi a spoustou informací podaných formou her.
Marcela Kratochvílová,
odbor ISM

Koupalistì bez oplocení

Do konce kvìtna hodlá mìsto odstranit oplocení novomìstského
koupalitì.
Rybník s ponìkud zavádìjícím
názvem Koupalitì tak pøestane
mít statut koupalitì a bude jen
obyèejným rybníkem, kam je moné pøijít kdykoliv bez placení a
koupat se na vlastní nebezpeèí.

Mìsto zde letos i v budoucnu
hodlá udrovat a séct travnatou
plá, rozmístit odpadkové koe,
pøistavit chemické WC.
K plánované demolici zdìné budovy v nejblií dobì zatím nedojde,
mìsto se hodlá s nájemcem vypoøádat èestnì dle soudního rozhodnutí.
To vak stále není ukonèeno. EJ
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Dìti pøály maminkám

Sòatky

28. dubna
Kateøina Vrbková
Eduard upa
Marie Vítù
Milan Koák

Jubilanti
3. 6. Rudolf Horváth
88 let
8. 6. Rùena Harvánková 87 let
8. 6. Miroslav Kotovic 75 let
21. 6. Boena Vorlíèková 75 let
27. 6. Oldøich Doleel
75 let
Vem jubilantùm blahopøejeme!

Úmrtí

4. 5. Pavel Mrkos
(1955)
11. 5. Pavla Martinková (1954)
14. 5. Marie Bukáèková (1920)

Dùm dìtí a mládee

so 26. 5., 9,30 h. - Ekosobota Hry na téma ochrana ivotního
prostøedí, dle poèasí v pøírodì, s
sebou: 10 Kè

Horácké muzeum

Výtvarné cesty - Výstava absolventù výtvarného oboru Základní umìlecké koly Jana tursy v
Novém Mìstì na Moravì. Prùøez rùznorodou tvorbou 22 absolventù ZU starích i mladích
roèníkù - malba, kresba, grafika,
ilustrace, fotografie, hutní sklo,
perky, loutky, plakáty. (kvìten
- èerven 2007)

Kulturní dùm
pá 1. 6. v 17 h. - Dìtská Maxi
disco show, uvádí DJ Ivan Mejsnar, diskotéka se svìtelnou show,
vstupné 50 Kè
ne 17. 6. v 19 h.  Divadlo Járy
Cimrmana: Posel z Liptákova
- Dvìma osobními automobily
se vydal tým praských cimrmanologù do Liptákova v Jizerských horách, aby prozkoumal
drsný kraj Cimrmanova stáøí. Ji
sama cesta byla dobrodrustvím
(dìravý chadiè, riskantní rozdìlení potravin a vody), její výsledek vak stál za to. Vstupné 190
Kè a 180 Kè, pøedprodej v IC,
tel.: 566 650 254 (pøedprodej
v IC konèí cca 1 pracovní den
pøed pøedstavením.)

Druhá kvìtnová nedìle patøí tradiènì maminkám, slaví se Den
matek. Novomìstský Dùm dìtí a
mládee Klubíèko pøi té pøíleitosti nabídnul pod názvem Maminkám k svátku program sloený z
vystoupení dìtí, které navtìvují
jeho krouky.
Akce se konala v kulturním
domì a vechny maminky byly
hned u vstupu obdarovány papírovou kvìtinou. A pak u maminky èekal dárek nejmilejí, vystoupení jejich vlastních dìtí jen a jen
pro nì. Na programu byla hudební vystoupení kroukù Píalka,
kytara k táboráku, pop rockový
zpìv a pøi pøíleitosti této akademie bylo vytvoøeno i nìkolik hudebních formací pouze pro tuto
pøíleitost. Nechybìla taneèní vystoupení, a se u jedná o Aerobic
team Dái Kadlecové, dìtský folklorní soubor ípek, taneèní klub

Setkání hasièù
seniorù

Dne 27. dubna vpodveèer se v
kulturním domì v Køídlech selo na
padesát hasièù a hasièských funkcionáøù z Novomìstska, kteøí se ji
pro vyí vìk aktivnì neúèastní zásahù a výjezdù, ale jejich hasièská
srdce jsou zapálená jako zamlada.
Akci uspoøádal novomìstský
SDH a pøizval na ni námìstska
okresního sruení Jana Slámeèku,
dále vedoucího aktivu zalouilých
hasièù okresu ïár n.S. Karla Herolda, pozvání pøijal i JUDr. Miroslav Øepiský.
Milé a vydaøené setkání podbarvila harmonika zuberského pana
Peòáze (rovnì hasièe!). Pro mnohé to bylo neèekané shledání s dávnými kamarády po dlouhých létech.
EJ

NOVA CIVITAS

Mìstská slavnost spojená s
øemeslným jarmarkem se bude
konat v pátek 29. èervna. V
kulturním programu mimo jiné
vystoupí: Korouanka 
dechovka, COP  bluegrass,
George and Beatovens s
Karlem Kahovcem, The
Fireballs - klasický rockenroll
vèetnì nástrojového vybavení
a kostýmù, Yo, Yo Band s
Richardem Tesaøíkem.

Sraz a soutì historických vozidel

Sraz a soutì historických vozidel a posádek - XIV. Vysoèina 2007. Celá
akce (II. memoriál Frantika Proseckého sen.) potrvá od 1. èervna do 3.
èervna. V Novém Mìstì na Moravì na Vratislavovì nám. se uskuteèní
výstava a jízda zruènosti 2. èervna od 12 do 15 hodin. Sobotní trasa: Zubøí
- Lísek - Jimramov - Bystøice nad Pernt. - Nové Mìsto na Mor. - Zubøí.
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Free Zone nebo o krouek bøiních
a orientálních tancù. Zajímavá vystoupení si pøipravily i dìti
z jazykových kroukù a loutkového divadélka. Adrenalinovou
show pøedvedli mladí judisté pod
vedením René Pintery.
Nejvìtí ovace zaplnìného sálu
kulturního domu získávaly právì

nejmení dìti a dìti z krouku taneèní a pohybové hrátky s jejich
naprosto ojedinìlou cirkusovou
manéí. Program byl pro maminky, tatínky, babièky, dedeèky, sourozence a ostatní urèitì milou zmìnou v nedìlním odpoledni a tìíme se na nì na vechny na nìkteré
dalí naí akci.
ddm

Restaurace Vlachovice poøádá v nedìli 3. èervna od 13 hod.

Dìtský den

dìtské bluditì * od 14 do 16 hod. program kouzelník Harry
Potter * ongléøi * soutìe * tombola * dìtské disco *
obèerstvení * grilování kýty, krùt * skákací hrad *
konì  monost projïky v koèáru

Dny dìtí v Novém Mìstì na Moravì
1.  3. èervna

Mezi akce pro dìti k DDM byla zahrnuta i Glaerijní noc 25. 5.
od 17 do 24 hodin v Horácké galerii a 27. 5. v 15 h. Hitparáda s
Dádou v Kulturním domì. Od 1 .6. do 3. 6. bude volný vstup od
sklepa po pùdu v Horácké galerii.
l Dalí akce: pátek 1. èervna - 14:00 - 16:30 - Sportovní den se
sportovními osobnostmi (na atletickém høiti); 14:00 - 16:30 Lukostøelba (sportovitì u atletického høitì); 14:00 - 17:30 - O
horáckého hejkala - malba temperou u ZU; 14:00 - 17:30 sgrafity - kresba pastelem v parku u kostela; 14:00 - 17:30 modelování z hlíny - u Horácké galerie, tento program doprovodí
hudební oddìlení ZU; 17:00 - 20:00 - diskotéka v kulturním domì.
l sobota 2. èervna - 13:30 - 14:00 - Pøehlídka veterán vozù (parkovací zóna u Mìst. úøadu); 13:30 - 17:00 - jízdy zruènosti
(parkovací zóna u mìst. úøadu); 14:00 - 17:00 - Den plný her
Cirkus bude! (Vratislavovo námìstí); 14:30 - 15:00 - Maoretky
(Vratislavovo námìstí); 13:00 - 17:00 - Hlavolamy (Vratislavovo
námìstí); 14:00 - 17:00 - Lanové centrum mezi stromy (park u
kostela); 14:00 - 17:00 - ongléøi a jednokolka (park u kostela);
14:00 - 17:00 - Soutìe, den otevøených dveøí (hasièská zbrojnice)
- ukázka hasièského zásahu (rybník Kleèkovec)
l nedìle 3. èervna - 10:00 - 15:00 - soutì barevné dny
(Vratislavovo námìstí); 10:00 - 15:00 - ukázka hasièské techniky
(Vratislavovo námìstí); 10:00 - 15:00 - Den otevøených dveøí
(Hasièská zbrojnice).
Poøadateli akce jsou 1. a 2. Z Nové Mìsto na Mor., ZU
Nové Mìsto na Mor., Sbor dobrovol. hasièù Nové Mìsto na
Mor., TJ Køídla a Marovice, obèanské sdruení Lysina lenina,
DDM Klubíèko, Junák - Bílý tít, Ekonom, Ezop, Kulturní
dùm, Horácká galerie.

Kino

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 na
vztahu Goyi a jeho múzy zachycuje kruté období, kdy ve panìlsku vládla inkvizice, a osudy nìkolika postav, které poznamenala.
30. st. v 18 h.
Most do zemì Terabithia
USA 2007, dobrodruné fantasy,
èeský dabing, 95 min, pøístupný,

Kulturní dùm

po 28. 5. Brigáda v lese Ochoza,
sraz ve 14 h. u Mercedesky
út 5. 6., 14 hod., KD  Okresní
setkání seniorù (jen pro
pøihláené)
po 11. 6. 16 hod. DPS  Zábavné
odpoledne v klubu

Kniha Trojan

z novinek:
A. Zárybnická, T. Míková, P. Karas:
Skoro jasno
J. Foglar:
Hoi od Bobøí øeky  komiks
W. Smith:
Øeka bohù IV. - Vnitøní oko

Z významných
výroèí
5. 6. 1882 se ve Váanech u Vykova narodil akad. malíø Antonín
Procházka (uèil na novomìstské
reálce v letech 1921-1924). Zemøel 9. 6. 1945 v Brnì.
8. 6. 1882 se v Moravských Køiánkách narodil Ing. Frantiek Bukáèek (technik - geodet, osvìtový pracovník, znalec horáckého skla, zemøel 30. 10. 1970 v Polièce)

premiéra, 60 Kè  Podle bestselleru K. Patersonové Jess a Leslie království plné kouzelných bytostí, nádherných palácù a zázraèné
pøírody.
1. pá ve 20 h., 2. so ve 20 h.
Prázdniny pana Beana
Velká Británie 2007, komedie, èeské titulky, 90 min, pøístupný, premiéra, 65 Kè - Pan Bean se vydává do Francie. Pohodová cesta
se zmìní v sérii zmatkù, nehod a
katastrof.
6. st v 18 h.
Arthur a Minimojové
USA/Francie 2006, rodinný, èeský
dabing, 103 min, pøístupný, premiéra 65 Kè - Desetiletý Arthur se
vydává do øíe roztomilých malých
skøítkù, aby nael dìdeèkùv poklad.
8. pá ve 20 h., 9. so ve 20 h.
300: Bitva u Thermopyl
USA 2007, historický, èeské titulky, 117 min, od 12 let, premiéra,
65 Kè - Pøevyprávìní pøíbìhu mytické bitvy, velkolepá podívaná
s bitevními scénami, jaké jste na
plátnì jetì nevidìli.
12. út ve 20 h., 13. st ve 20 h.
Bestiáø
ÈR 2007, komedie, 113 min, od
15 let, premiéra, 70 Kè  ivot
mladé eny pronikavým zpùsobem zmìní vztah se záhadným
muem. Je to vztah plný nejistoty
a nejasností.
15. pá ve 20 h.
Horská hlídka
Filmový klub
Èína/Hongkong 2004, dobrodruný, èeské titulky, 89 min, od 12 let,
premiéra, 60 Kè - Na konci 20. století øádili v èínské pøírodní rezervaci pytláci a drasticky sníili stavy antilopy tibetské. Pekingský
novináø se zúèastnil výpravy proti pytlákùm. Záznam nebezpeèné
a nároèné cesty se natáèel v tvrdých klimatických podmínkách ve
výce okolo 5000 metrù

Otvírání studánek

Tradièní slavnost na Tøech Studních u studánek Barborky a Vitulky
sobota 26. kvìtna, 14 hod.
Z programu: Bohuslav Martinù: Otvírání studánek
(v provedení komorního sboru FONS ïár n.S.),
vystoupení dìtských folklorních souborù: ípek,
Hudebnì pohybový krouek, Bystøinka, Rozmarýnek, Gro

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 do 17 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

Harmoniky vyvolaly dobrou náladu

Dne 5. kvìtna se v sále Kulturního domu v Novém Mìstì na Moravì uskuteènilo I. setkání harmonikáøù a heligonkáøù pod názvem
Harmonika pro dobrou náladu.
Mylenkou uskuteènit tuto akci
jsme se zaèali zabývat po nìkolikeré naí úèasti na akcích tohoto
typu ve vzdálenìjích místech republiky. Jako aktivní muzikanti
jsme pociovali potøebu podobnou
akci uskuteènit i u nás. Slovo dalo
slovo a po nìkolik mìsícù trvajících organizaèních pøípravách se
setkání stalo skuteèností.
Pøed zcela zaplnìným sálem se
v pestrém programu, v atmosféøe,
která zcela korenspondovala s názvem, pøedstavilo neèekaných 44
úèinkujících, kteøí pøedvedli své
umìní v høe na akordeón a heligonku. Sál mnohdy znìl zpìvem
publika, které se spontánnì pøidalo k lidovým muzikantùm, jindy
zase se zaujetím naslouchalo profesionálním výkonùm v nároèných
skladbách kolených muzikantù.
Za vechny je potøebné jmenovat napø. Mgr. Martina Obra, uèitele ze ZU v Novém Mìstì na
Moravì, Vlastimila Pokorného z
Námìtì nad Oslavou, Jarmilu
Billovou ze Vsetína a Jana Mahela z Bohdalce. Nejmladí generaci reprezentovali Kristýna
Klimeová (9 let) z Rozsoch, Alena Skulová (17 let) z Domanína,

sourozenci Sedláøovi (Jana a
Hana 12 let, Petr 15 let) z Lískovce a Jaroslav pinar (21 let) z
Hamrù nad Sázavou. Nejstarí
zase napø. Jaromír Rùièka z
Olené, který dokázal sál nìkolikrát rozesmát svým spontánním
humorem, a Bohumil Samek z
Bystøice nad Perntejnem. Prvnímu je 83 a druhému 86 let.
Zpestøením koncertní èásti programu bylo vystoupení Jaromíra
Rùièky ml., který zahrál 3 vlastní skladby, v nich uplatnil i hudební nástroj, který si sám vyrobil
- má zvuk podobný xylofonu. Harmonikáøka Iveta Blahová ho v produkci podpoøila pìvecky.
estihodinový maratón, který pøi
dobrém obèerstvení a veselé náladì zhlédlo cca 350 divákù, se zcela jistì zapíe do srdcí a mysli
mnohých návtìvníkù. Organizátoøi této akce Ing. Robert Trèka,
Jaromír Rùièka ml. a Iveta Bláhová a spolupoøadatel NKZ Nové
Mìsto na Moravì vìøí, e zapoèala tradice tìchto setkání, a tìí se
ji na pøítí roèník.
Vechny, kterým se Harmonika
pro dobrou náladu líbila, zveme
na podobnou akci s názvem Ve
víru harmonik do obce Vír u Bystøice nad Perntejnem, která se
koná v sobotu dne 14. èervence ve
14 hod. v kulturním domì.
rt

Zájemci o videonahrávku na DVD, pøíp. videokazetách v trvání 2
hod. /výbìr z vystoupení vech úèinkujících/, v trvaní l hod. /výbìr
nejhezèích a nejzajímavìjích èástí programu/ a audionahrávku v trvání 6 hodin /kompletní záznám/ a v trvání 2 hodiny /nejhezèí a nejzajímavìjí èásti vystoupení/ si mohou poadované objednat na adrese:
Ing. Robert Trèka, Borovnice 104,, 592 42 Jimramov, Tel.: +420 737
027 287, E-mail: roberttrcka@seznam.cz nebo Stanislav Èerný, 592
12 Sirákov è. 53, Tel.: 566 675 154, 606 184 374.

Horácká galerie
Vojtìch tolfa a Jakub Deml - Moji pøátelé (kvìten - èerven )
l 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.
l I. BARVÍØSKÁ DÍLNA  MODRÁ 26. kvìtna v 9 hodin
l Antonín Èalkovský - malba, Zdenìk Macháèek - sochy (do 30.
záøí) V poèátcích své tvorby se Antonín Èalkovský nechal ovlivnit pracemi Emila Filly, Bohumila Kubity a Frantika Kupky - intenzivnì
studoval historii umìní, malíøské techniky, technologie malby, pùsobení barev a geometrických vztahù v obraze. V osmdesátých letech 20.
století se spøátelil s ryzím èlovìkem - brnìnským výtvarníkem Jánuem
Kubíèkem. Ten mu jako vìkovì mladímu pøedal k rozvíjení, v literatuøe objevenou, neobvyklou malíøskou emulzní techniku, oznaèovanou
jako technika van Eyckova. Nejvlastnìjím sochaøským materiálem
Zdeòka Macháèka je døevo, které nìkdy polychromuje, nìkdy patinuje
a nebo inkrustuje. Moderní sochaøství redukuje do archetypálních znakù a emblémù, zobrazuje enský i muský prvek a vztah mezi nimi.
Posléze mìní sochaøský rukopis a jeho objekty získávají oblé, vyduté a
vypouklé tvary, vyvolávající pocit lehkosti, letu a vznáení. Je spoluzakladatelem mezinárodního sochaøského sympozia Døevìná plastika ve
ïáru nad Sázavou.
l
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Privatizace mìstských bytù
u v roce 2008

Na konci záøí projedná rada mìsta návrh privatizace pøiblinì poloviny mìstských bytù. V souèasné dobì jich mìsto vlastní 880.
V okolních mìstìch se sbírají informace a zkuenosti a jak sdìlil
místostarosta mìsta Stanislav
Marek, jako nejlepí se proztím
jeví varianta realizovaná v nedávné minulosti ve ïáru n.S. Snad s
výjimkou toho, e N. Mìsto si
pravdìpodobnì najme realitní
kanceláø, která by komplexnì zajistila jak ocenìní nemovitostí, tak
pøípravu prodejních smluv.
Rozbíhá se i prùzkum mezi obèany a podle nìho se pozdìji vytipují domy, které budou k prodeji
nabízeny, a domy, ve kterých si
mìsto byty ponechá.

Citlivì je pøistupováno k výmìnám
bytù, nebo negativní zkuenosti z
doby první privatizace v 90. letech
stále doznívají. Jedná se o pøípady,
kdy v nìkterých domech zùstaly ojedinìlé neprodané mìstské byty.
Vìtí výmìnì bytù by mìlo prospìt rozhodnutí, e nájemníci pøevezmou vymìnìný byt za stávajících podmínek platných pro vymìnìný byt. Výhoda se projeví pøi
smìnì pøiblinì stejnì starých bytù.
Výhledovì mìsto poèítá, e od
kraje Vysoèina odkoupí sídlitì
pod nemocnicí, a to domy vèetnì
okolních pozemkù. Návrh na odkoupení za cenu 6 mil. Kè je zatím konzultován, tìchto bytù by se
privatizace pøipravovaná na rok
2008 netýkala.

Finanèní dárek pro miminka
Na návrh spoleèenské komise
mìsta rozhodla rada mìsta obmìnit spoleèenský akt Vítání obèánkù. Místo dosavadního vìcného
dárku v cenì pøiblinì 250 Kè obdrí rodièe dìtí narozených od 1.

1. 2007 pro svoje dítì finanèní dar
500 Kè. Jednání s místními penìními ústavy rozhodnou, jestli budou peníze pøedány v hotovosti
nebo uloené na vkladní kníku.

Dalí zprávy z radnice
q Definitivní rozhodnutí o bu-

doucnosti novomìstského kina
dosud nepadlo. Orlové nemají zájem nadále kino provozovat a nabízejí budovu kina, pøilehlý obytný dùm a pozemek za kinem k prodeji, odhadní cena èiní pøiblinì
4 mil. Kè. Sál kina má velmi dobrou akustiku a mìsto má zájem jej
pro promítání filmù a pøípadnì
jiné kulturní aktivity získat. Jednání dále probíhají.
q Do výbìrového øízení na opravu vìového domu èp 731 bylo
obesláno sedm firem. Zájem o zakázky projevily dvì firmy, zvítìzila firma První litomylská stavební. Revitalizace modrého vìové-

ho domu bude zahájena 12. èervence, termín dokonèení je 15. øíjen.
q Støed kruhového objezdu bude
osázen zelení. Nebo by se mìl v
této vstupní bránì mìsta objevit nìjaký symbol? Jaký?
q Mìstský znak  vinaøské noe
ve zlatém a purpurovém poli  je
sloitý, èlenitý a není moné ani
dùstojné jej pouívat pøi vech pøíleitostech. Mìsto hledá své logo.
Jednoduché a výstiné. V souèasné dobì se vyhodnocuje dìtská
soutì na toto téma. Protoe vak
dìti nedodrely vechny náleitosti, jsou k práci na mìstském logu
vyzýváni bývalí studenti novomìstské ZU.
EJ

Den otevøených dveøí v ÈOV Nové Mìsto na Moravì
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.

Mìsto Nové Mìsto na Moravì oznamuje obèanùm mìsta a
jeho místních èástí, e od 4. èervna do 29. èervna 2007
bude vybírán místní poplatek za komunální odpad

na II. pololetí roku 2007 od obèanù majících na území obce trvalý
pobyt. Poplatek je stanoven obecnì závaznou vyhlákou mìsta è.5/2006
O místním poplatku za provoz systému shromaïování, sbìru,
pøepravy, tøídìní, vyuívání a odstraòování komunálních odpadù ve
výi 440 Kè na osobu a rok.
Místní poplatek je mono uhradit v hotovosti v pokladnì MìÚ,
Vratislavovo nám. 103:
Po, St
8.00  11.30
12.30  17.00
Út, Èt, Pá
8.00  11.30
12.30  14.00
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Nae mìsto
aneb jsi správný rodák
Tradiènì v mìsíci kvìtnu poøádá
DDM Klubíèko vìdomostní soutì
pro esté roèníky novomìstských
základních kol. Soutì se konala
v kulturním domì 9. kvìtna
v Gobelínovém salónku za bohatého povzbuzování spoluákù. Tato
soutì provìøuje znalosti dìtí o rodném mìstì. Program soutìe se skládal ze tøí èástí. První èást byla prezentace práce na téma Co bych zmìnil pro svého kamaráda s handicapem
v Novém Mìstì na Moravì. Práce
byly velmi zajímavé a podnìtné, potvrdily, e dìti umí myslet i na druhé.
Druhá èást se skládala z vìdomostních otázek typu støípky z historie,
historická data a nae souèasnost.
Dìti si lámaly své hlavièky - napø.
kdy byla postavena první kola
v naem mìstì, jak se jmenuje ák
proslulého Jana tursy...? Otázky
provìøily znalosti dìtí. Ve tøetím kole
èekala dìti pantomima na názvy

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

Jdete okolo nemocnice?
A máte chu se osvìit?
Stavte se u nás na
ZMRZLINU ALGIDA a
MÍA
Máme mrazák venku.
Ceny ji od 2,90 Kè.
tel./fax: 566 615 270

ulic. I toto byla tìká èást soutìe,
protoe beze slov poznat název ulice, bylo velmi tìké. Poslední èástí
bylo poznávání historických fotografií a také dobových pøedmìtù a
sloení mapy naeho mìsta na èas.
Dìti se zaujetím poznávaly staré fotografie, místa, která u dávno mají
úplnì jinou tváø.
Zvlátní podìkování patøí PhDr.
Sylvì Tesaøové øeditelce Horáckého muzea za zapùjèení historických
pøedmìtù a panu Janu Králíèkovi za
zapùjèení historických fotografií.
Výsledky soutìe:
Na prvním místì se umístily dìti
z I. Z 6.C Bednáøová Karolína,
Kadlec Tomá, Rosecká Klára,
Trödler Michal.
Druhé místo obsadily dìti z II.
Z 6. B Gerlich David, Èírtková
Lucie, Sklalník Petr, Èech Filip.
Tøetí místo obsadily dìti z I. Z 6.
B Baalík Luká, Greplová Albìta,
Macháèková Klára, Petrová Tereza.
Na ètvrtém místì skonèily dìti
z II. Z 6. A Ondráèek Luká,
Kamenský Michal, Horváth Tomá, Tatíèek Luká.
ddm

Pøeruení dodávky
elektrické energie

Firma E.ON Èeská republika
s.r.o. oznamuje plánované
pøeruení dodávky el. energie:
l po 28. 5. 8  11 h.
Jiøíkovice
l po 28. 5. 11,30  14,30 h.
Jiøíkovice samota u Mrázkù
l st 30. 5. 7,30  15 h.
Studnice
MO SON ÈR
zve èleny, zájemce o èlenství
a obèany na schùzi,
která se koná v pøedsálí
kulturního domu v N. Mìstì
7. èervna v 17 hodin.
Z programu: fáze privatizace,
regulaèní ventily...
Pozváni budou zástupci SON
ÈR, mìsta N. Mìsto a
Novomìstské správy budov.

AUTODOPRAVA M&M
Josef Machek
odtahová sluba non-stop l celá ÈR + Evropa

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

Oznámení o disponování
s majetkem

Mìsto Nové Mìsto na Moravì oznamuje obèanùm v souladu
s ustanovením zákona è.128/2000., o obcích ve znìní pozdìjích pøedpisù svùj zámìr pøi disponování s nemovitým majetkem mìsta  obce,
a to v tomto rozsahu a za tìchto podmínek:
1. Specifikace majetku: Mìsto Nové Mìsto na Moravì nabízí
k odprodeji ze svého majetku stavební parcelu za úèelem výstavby
rodinného domu, a to p.è. 3421/30 o výmìøe 624 m2 v k.ú. Nové
Mìsto na Moravì (lokalita Holubka, ul. Èapkova).
2. Podmínky pro dispozici s majetkem: Minimální nabídka kupní ceny
je 450 Kè/m2 s tím, e uchazeèi o tuto stavební parcelu mohou
v termínu do 17. 8. 2007, 14 hod., na podatelnu Mìstského úøadu
v Novém Mìstì na Moravì nabídnout ve svých ádostech (v uzavøené obálce oznaèené Holubka  neotvírat a s uvedením svého jména a
adresy z druhé strany obálky) návrh své kupní ceny. Parcela bude
odprodána uchazeèi s nejvyí cenovou nabídkou kupní ceny.
Vybraný uchazeè bude rovnì povinen do 5 let od podpisu kupní
smlouvy oznámit stavebnímu úøadu zámìr zapoèít s uíváním stavby (kolaudace). Dále bude v kupní smlouvì zøízeno pøedkupní právo pro mìsto do doby oznámení zámìru zapoèít s uíváním stavby a
kupujícímu bude pøefakturována daò z pøevodu nemovitostí.
3. Cena: min. 450 Kè/m2
1. Specifikace majetku: Mìsto Nové Mìsto na Moravì nabízí
k odprodeji ze svého majetku 11 stavebních parcel o výmìrách od
976 m2 do 1143 m2, vèetnì pøípojek vodovodu, kanalizace a
pøípojkových skøíní plynovodu a elektro v k.ú. Nové Mìsto na
Moravì, a to za úèelem výstavby rodinných domù (lokalita
Brokùv kopec, ulice Polní).
2. Podmínky pro dispozici s majetkem:
- kadý zájemce o stavební parcelu pøedloí písemnou ádost o úèast
ve výbìru parcely (bez konkrétního urèení èísla parcely)
- rozdìlování parcel bude provedeno losováním ze vech adatelù
- vybraný uchazeè bude povinen do 5 let od kolaudaèního souhlasu
inenýrských sítí oznámit stavebnímu úøadu zámìr zapoèít s uíváním
stavby (kolaudace)
- v kupní smlouvì bude zøízeno pøedkupní právo pro mìsto do doby
oznámení zámìru zapoèít s uíváním stavby a kupujícímu bude pøefakturována daò z pøevodu nemovitostí.
3. Cena: 750 Kè/m2
adatelé o stavební parcely mohou své ádosti zasílat v uzavøené obálce
oznaèené Brokùv kopec  neotvírat (z druhé strany obálky s uvedením
jména, bydlitì a tel. kontaktu adatele), v termínu do 17. 8. 2007, 14
hod. na podatelnu Mìstského úøadu v Novém Mìstì na Moravì.

Výzva ke spolupráci

Dovolujeme si Vás vyzvat ke
spolupráci a k zapojení do èinnosti Místní akèní skupiny
Zubøí zemì, která rozíøila svou
pùsobnost z Bystøicka i na Novomìstsko. Jako první z Novomìstska do MAS Zubøí zemì
vstoupil Svazek obcí Mikroregion Novomìstsko s 29 èlenskými obcemi a bude zároveò spolupracovat na rozvojové strategii.
Hlavním posláním MAS Zubøí zemì o.p.s. (obecnì prospìná spoleènost) bude v pøítích
letech pøispìt ke zlepení kvality ivota vech obyvatel v tomto
regionu. K tomu by mìly napomoci finanèní prostøedky
z rùzných evropských i krajských programù èi fondù. Pøímo pro místní akèní skupiny je
urèen v letech 2007-2013 Program rozvoje venkova - osa IV.
Leader. Na základì tohoto programu mùe MAS Zubøí zemì
rozdìlovat finanèní prostøedky
adatelùm ijících nebo pùsobících na jejím území pùsobnosti

(tj. území mikroregionù Bystøicko a Novomìstsko, obce Vìná
a mìstyse Nedvìdice).
Máte-li zájem na rozvoji naeho regionu a vyjádøit se ke
vznikající strategii, na základì
které budou v letech 2007-2013
rozdìlovány finanèní prostøedky,
máte monost na schùzce MAS
Zubøí zemì dne 30. kvìtna 2007
v 16.00 hodin v zasedací místnosti MìÚ, Vratislavovo nám.
103, Nové Mìsto na Moravì.
MAS Zubøí zemì je zcela otevøená pro vechny právnické a fyzické osoby a kdokoliv se mùe vyjádøit ke vznikající strategii a stát
se jejím èlenem. Vekeré výstupy
budou zveøejòovány na webových
stránkách www.bystricko.cz,
www.zubrizeme.cz.
Na schùzku MAS Zubøí zemì
pøijede i zástupce Hospodáøské
komory ÈR, který poskytne poradenství pro podnikatele o
monosti èerpání finanèních
prostøedkù.
Irena Kulíková,
Mikroregion Novomìstsko
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!!!

Blií informace o dispozici se shora uvedeným majetkem získáte na
Mìstském úøadì v Novém Mìstì na Moravì, odbor investic a správy
majetku, tel. 566 650 223, Ing. T. Vinklerová.

iroký sortiment
nábytku - masiv,
dýha, lamino

Stomatologická pohotovostní sluba

Oetøení je poskytováno v dobì od 8 do 12 hod.

2. 6. MUDr. Matonoha, Jimramov, MUDr. Semerádová, ZR, 3. 6.
MUDr. Chromá, Køianov, MUDr. Koutská, Snìné, 9. 6. MUDr.
Borek, Bystøice, MUDr. P. Koneèný, NM, 10. 6. MUDr. Fillová, V.
Meziøíèí, MUDr. mídek, Palackého nám. 32, NM, 16. 6. MUDr. Kaparová, Nová Øíe, MUDr. Kreisler, ZR, 17. 6. MUDr. Blaháková,
NM, MUDr. Kreislerová, ZR. Sledujte stránky www.i-zdarsko.cz
(lékaøská pohotovost, lékárenská sluba...)

www.montero.cz

dìtské a obývací
pokoje, lonice,
domácí pracovny

kompletní
servis slueb doprava a montá

Novì - matracové studio!!!
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Maoretky tentokrát v Belgii

Poèátkem dubna jsme vyrazily
spoleènì s Dechovým orchestrem ZU Bystøice nad Perntejnem na estidenní cestu po Francii a Belgii.
Naí první zastávkou bylo francouzské mìsto Saint Dizier. Nejdøíve jsme své umìní ukázaly
pøed radnicí, odpoledne nás èekal prùvod pøi slavnostním otevøení pouti.
Naím hlavním cílem bylo belgické mìsto Fleurus. Festivalu
maoretek se spolu s námi zúèastnilo dalích edesát skupin. Byly
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jsme velice potìeny, protoe jsme
ly v èele celého prùvodu. A v nedalekém mìstì Herve jsme dalí
den abslovovaly nároèný slavnostní pìtihodinový pochod.
Po tìchto vystoupeních jsme si urèitì zaslouily i celodenní výlet do
Bruselu, kde jsme si uily vemoných atrakcí a pozoruhodností, od
Atomia pøes návtìvy èokoládoven a
po slavného èurajícího chlapeèka.
Pøestoe celému výletu pøedcházely nároèné tréninky, opravdu to
stálo za to.
Jiøina Jirkù,
Nikola Melicharová

Galerijní noc poprvé

Vùbec poprvé má veøejnost monost strávit noc v Horácké galerii
v Novém Mìstì na Moravì.
V pátek 25. kvìtna v est hodin
veèer zde zaène program Galerijní noci. Pøipravena je atraktivní
prohlídka setmìlých výstavních
prostor za netradièního osvìtlení
lampiony, ale nejen to. Poøadatelé
u pro nultý roèník této akce pøipravili bohatý doprovodný program, aby návtìvníci mohli vydret v galerii a do pùlnoci.
Program zaène v 18. hodin koncertem rockové skupiny Last Fate.
Od 19. hodiny bude moné procházet netradiènì osvìtlenou Horáckou galerii. Po setmìní budou
svìtla vypnuta a lampiony osvìtlí
pouze èásti prostoru a vybraných
soch. Atraktivní prohlídku stálou
expozicí soch a obrazù povedou
prùvodci v historických kostýmech a povìstmi se pokusí návtìvníkùm pøiblíit osvìtlené exponáty a historii zámku. Rockery
Last Fate mezi tím na nádvoøí nahradí Karel na nákupech, který
rozbalí svoji komentovanou pojízdnou prodejnu s rozmanitým
zboím od folku-rocku pøes hiphop k a po hip-hap-hop. Koncertování pøeruí moderní tanec

skupiny Filigran. Pod zajímavým
názvem Poletíme? volnì pokraèuje oblíbená hudební skupina Veselá zubatá v èele s charismatickým muzikantem a výtvarníkem
Rudolfem Branèovským. Donedávna jedna z nejvýraznìjích nových postav folkové scény, majitelka a provozovatelka prùzraènì pozitivního hlasu ofie Kabelková moudøe opustila stojaté vody
ánru a napnula svoje síly ke spolupráci s jihlavskou instrumentálnì velmi zdatnou kapelou Chakra
Badoleros. Výsledek je hutný, setkání talentu a kumtu je velmi
astné. Veèer èi noc zakonèí ohnivá show kejklíøské skupiny Karel, které ovem nemá nic spoleèného s Karlem na nákupech, jakkoliv si myslíme, e Karel na nákupy také musí chodit.
První Nocí v galerii chceme pøivést do Horácké galerie také mladí návtìvníky a ukázat, e její
expozice jsou zajímavé pro vechny. A také chceme vyuít její potenciál. Horácká galerie je pøívìtivý prostor a pøímo vybízí k tomu,
aby se zde poøádaly víceánrové
akce, aby to byla ivá galerie. Letoní nultý roèník mohl být základem pro novou tradici.
vz

Divadelní motýlové jsou zpátky!
Pro pøíznivce divadla a kultury
máme dobrou zprávu! Ji brzy nae
mìsto opìt pohltí divadelnì hudební festival. Po loòském úspìném
0. roèníku letos obèanské sdruení
Lysina lenina opìt navázalo spolupráci se ZU Jana tursy a
s Novomìstskými kulturními zaøízeními a pøipravilo 1. roèník festivalu SBÍRKA MOTÝLÙ.
Také letos se tedy do naich ulic
rozletí pestrobarevní motýli vech
divadelních ánrù a stylù a ètyøi dny
nás osvìí máváním svých divadelních køídel. OD ÈTVRTKA 14.
DO NEDÌLE 17. ÈERVNA budete moci navtívit více ne desítku rùzných divadelních pøedstavení, které se budou odehrávat buï
v klubu Støedozem (za kinem) nebo
v sále ZU na Monseovì ulici nebo
v Kulturním domì nebo pøímo na
Vratislavovì námìstí.
Máme pøipravené veselé pohádky a programy pro dìti. Jako hosté vystoupí divadlo Kufr z Brna
s pøedstavením VELKÝ FUK (nedìle v 14.00 v sále ZU) nebo brnìnský herec Martin Hak
s pøedstavením RUDOVO KOSMICKÉ DOBRODRUSTVÍ (nedìle v 15.30 ve Støedozemi). Nìkolikrát se pøedstaví i místní sou-

bor Zkládanka, který celý festival
zahájí hravým a interaktivním programem pro nejmení dìti (ètvrtek 9.30 ve Støedozemi), zahraje
pohádku HROCH ORANOCH
(sobota 14.00 v sále ZU) a pøedstavení podle irských legend
ZTRACENÁ NEVÌSTA (sobota
17.30 ve Støedozemi). Ani letos
nebude chybìt vystoupení Vojty
Zikmunda (sobota 16.30 ve Støedozemi), místního souboru Chandraradar s novou inscenací JARMARK (pátek 18.00 v Kulturním
domì) a souboru II. cyklu ZU
Obludárium s inscenací, která postoupila na dvì národní pøehlídky
BÁJEÈNÁ SVATBA (nedìle
16.30 v sále ZU).
O hudební produkci se na slavnostním zahájení na námìstí postarají áci a pedagogové ZU, ale
pozdìji také Pavla Karolína a Ondøej Tií z Prahy se svým hudebním poøadem VYPRÁVÌNÍ DEOVÉ HOLE ( sobota 15.00 sál
ZU). Páteèní zahajovací veèer
rozdovádí a rozezní slavná praská ska kapela TIMUDEJ.
Hlavními hosty festivalu je mladý divadelní soubor z Brna Buranteatr, který v moravské metropoli
hostuje v Hadivadle nebo Divadle

Husa na provázku. Burani pøijedou s hoøkou komedií o tøech kamarádech OBRAZ, která by nemìla
uniknout vaí pozornosti v sobotu
v 19.30 v Kulturním domì.
Tøenièkou na festivalovém dortu
bude nedìlní pøedstavení Divadla
Járy Cimrmana, které poøádá NKZ.
Pokud máte chu navtívit vechna pøedstavení, stálo by vás vstupné témìø ètyøi sta korun, proto se
více ne vyplatí zakoupit si
v pøedprodeji v Informaèním centru pøenosnou permanentní vstupenku za pouhé dvì stovky, která
umoòuje vstup na vechna divadla i koncerty. (Kromì divadla Járy
Cimrmana.)

Souèástí programu bude i letos
divácká anketa O nejbarevnìjího motýla. Cenu získá pøedstavení, které se vám, divákùm bude líbit nejvíce.
Sejdeme se tedy v pátek 15. èervna od 13.00 pøed budovou ZU,
kde vystoupí i první festivalový
host - brnìnské poulièní divadlo
Komedianti na káøe se svým zpracováním známé pohádky BAJAJA.
Spoleènì zde vypustíme motýly
políbené múzou Thalií do svìta.
Více informací o programu i
jednotlivých inscenacích naleznete na www.stredozem.kvalitne.cz
Tìíme se na vechny!
-slø-
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Rodinný víkend s ranou péèí
Ji v pátek mìli rodièe monost
Penzion Selský dvùr v Daòkovicích patøil od pátku 11. kvìtna vyuít konzultace s pracovnicemi
do nedìle 13. kvìtna rodinám, kte- Centra alternativní a augmentativré vyuívají slubu raná péèe Sdru- ní komunikace z Prahy. Tato témaení Nové Mìsto na Moravì. tika byla v nedìli doplnìna videouJedná se o rodiny s dítìtem s posti- kázkou práce a dalími monostmi
ením. Pobyt byl urèen vem je- vyuití speciálního komunikaèního
jím èlenùm, tedy i tatínkùm a zdra- systému. O své praktické zkuenosti se s ostatními podìlila pøímo jedvým sourozencùm.
Úèastníci mìli monost si zapla- na z naich rodin. Rodièe ivì disvat v krytém bazénu Hotelu Pod- kutovali o svých zkuenostech a
lesí. Dále byla pro dìti pøipravena dìti mezitím v poklidu trávily èas
velmi oblíbená jízda na koních ve v klubovnì, která se na celý víkend
Stáji Sága v Javorku pod profesi- stala mením královstvím hraèek
onálním vedením paní tìtkové, i s oblíbeným bazénkem s míèky.
která nenechala ádného malého Samozøejmì jsme nemohli zapoúèastníka odejít jen tak. Poèasí menout ani na svátek vech maminám nakonec pøálo, a tak nemoh- nek a spoleènì s dìtmi pro nì vyla chybìt ani procházka a pobyt na robili malá pøekvapení. Pøi louèení
èerstvém vzduchu. Kdy u se pøe- byly ohlasy od vech úèastníkù velce jen trochu zamraèilo a zapre- mi pozitivní a nikomu z nás se
lo, èekaly nae malé i velké hosty domù pøíli nechtìlo.
pracovníci Sdruení
výtvarné dílny se zajímavými technikami.
Nové Mìsto na Moravì
Místní organizace Svazu tìlesnì postiených zve k úèasti na zájezdu, který poøádá ve dnech 6. a 7. èervna do oblasti Opavského Slezska. Zúèastnit se mohou i neèlenové z øad obèanù N. Mìsta. Nabízíme zajímavá historická místa i krásné pøírodní útvary. Cena pro èleny:
700 Kè, pro neèleny: 800 Kè. V cenì zájezdu je ubytování ve dvoulùkových pokojích, veèeøe a snídanì. Zájemci se mohou hlásit na tel.
566 615 893 nebo v IC N. Mìsto.

Autokola Èerný

60
7
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92 72 ON AX
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69 8 TO
Horní 30, ïár nad Sázavou
8, 8 9 P
Vchod AGRO a.s. Mìøín
72 15
3 ,
tel. fax 566 622 811, 602 755 196
92
5
autoskola@jihlavsko.com
38
9
zahajuje kurzy k získání øidièského oprávnìní
pro skupiny A, B, T, C, E, D

nový motocykl KAWASAKI ER 5
pøi zahájení  losování o zájezd do Chorvatska
ïár n.S., hotel FIT
5. èervna
26. èervna  zahájení prázdninového kurzu
N. Mìsto na Mor., CK Hejkal Tour,
Vratislavovo nám. 116
29. kvìtna
27. èervna  zahájení prázdninového kurzu
Svratka  uèebna základní koly
22. èervna  zahájení prázdninového kurzu

v 15 hod.

v 15 hod.
v 16 hod.

Dalí sluby: poèítaèová uèebna, kola smyku, jízda Brnem, Jihlavou,
monost splátek
kolení øidièù k získání a prodlouení profesního osvìdèení
kolení pro profesionální i amatérské øidièe  Novela zákona 361/
Sb., bodový systém
ïár n.S., hotel FIT
v 8 hod.
14.  15. èervna

Autokola Èerný pøijme:
uèitele teoretických i praktických pøedmìtù
 do stálého pracovního pomìru pro pracovitì
ve ïáru n.S. a v Novém Mìstì na Mor.
a externí uèitele teoretických a praktických pøedmìtù 
pro pracovitì ve ïáru n.S. a v Novém Mìstì na Mor.
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Co nového na Vysoèinì 
kvìten 2007

Zastupitelstvo odsouhlasilo
celoroèní hospodaøení kraje
bez výhrad
Na svém tøetím zasedání v úterý
15. kvìtna odsouhlasilo Zastupitelstvo kraje Vysoèina celoroèní
hospodaøení kraje za rok 2006 bez
výhrad a zároveò schválilo Závìreèný úèet vèetnì návrhu na rozdìlení zùstatku kladného výsledku krajského hospodaøení. Stalo se
tak jednomyslnì vemi hlasy èlenù krajského zastupitelstva.
Alespoò pro hrubou orientaci
o tom, s jakými prostøedky kraj
Vysoèina hospodaøí, je moná
vhodné uvést, e celkové pøíjmy
kraje v roce 2006 byly asi 8 miliard 200 miliónù korun s tím, e
výdaje kraje za rok 2006 byly zhruba o 200 miliónù korun nií.
Pokud vak z tìchto èísel vyvodíme, e hospodaøení kraje skonèilo za rok 2006 s pøebytkem 200 miliónù korun, nebude to zcela pravda, nebo souèástí tohoto kladného hospodáøského výsledku nebo
pøesnìji øeèeno úèetního zùstatku
200 miliónù korun jsou i státem
poskytnuté a krajem a obcemi nespotøebované státní dotace ve výi
asi 17 miliónù korun a dále také
nìkteré finanèní závazky kraje, které mìly být kryty v roce 2006, ale
z rùzných dùvodù bylo krytí odloeno a na rok 2007 (nedokonèené
stavby, pozdì vykryté objednávky
apod.).
Pokud tedy mám psát o skuteènì
uetøených penìzích, dostáváme se
za rok 2006 k èástce asi 80 miliónù
korun, která byla celá rozhodnutím
zastupitelstva pøevedena do Fondu
strategických rezerv a mìla by
v pøítích letech slouit zejména
k realizaci strategických investic
kraje a spolufinancování a pøedfinancování evropských projektù.

INZERCE

l Koupím dìtskou autosedaèku
pro dvouleté dítì. Tel. 776 009 779
l Nabízím k obdìlání od letoního podzimu èást zahrady o výmìøe min. 35 m2. Jedná se o lokalitu
na Betlémì. Dùvod  nedostatek
èasu. tel. 608 347 503
l Prodám dìtský koèárek (ètyøkombinace), zachovalý, minimálnì
pouívaný, oranovo-modro-béový, s kabelou na øídítka, kabelou se
støíkou na dítì a plátìnkou. Cena
dohodou. Foto polu e-mailem na
poádání. Tel. 776 009 779
l Nabízím psa rhodéský ridgeback,
PP, veterinární kotrolou, 2 roky,
zvyklý na lidi, tel.: 731 040 915

V souèasné dobì má kraj Vysoèina ve Fondu strategických rezerv
díky dlouhodobì dodrované finanèní strategii uloeno zhruba 400
miliónù korun s tím, e nae odhady potøeb kraje na spolufinancování a pøeklenutí pøedfinancování evropských projektù se pohybují zhruba okolo 500 miliónù korun. Je tedy
zøejmé, e pøipravenost Vysoèiny na
financování projektù èásteènì realizovaných i za evropské peníze je
sluná a zaruèuje nám velmi dobrou výchozí pozici pro postupné
vyèerpání tìch zhruba 10 miliard
korun, které jsou pro Vysoèinu v
evropské bance na roky 2007 a
2015 pøipraveny.
Byly schváleny dalí grantové
programy
Zastupitelstvo kraje Vysoèina na
svém kvìtnovém zasedání také
rozhodlo podpoøit dalí rozvoj informatizace kraje a rozvoj malých
a støedních podnikatelù ve zbývajících lokalitách kraje dle schváleného systému. Zastupitelé rovnì podpoøili i obnovu infrastruktury v pøímìstských èástech a péèi
o ivotní prostøedí motivací obcí
pro vytvoøení uceleného systému
likvidace odpadù.
Byly schváleny grantové programy Veøejnì pøístupný internet IV
 2007 (1,0 mil. Kè), Rozvoj vesnice 2007 (6,5 mil. Kè), Rozvoj
malých podnikatelù ve vybraných
regionech 2007  II (4,5 mil. Kè),
Bioodpady 2007 (0,7 mil. Kè).
Potenciální zájemci mohou získat
více informací na webových stránkách kraje www.kr-vysocina.cz.
Milo Vystrèil,
hejtman Vysoèiny,
www.vystrcil.cz

K zamylení
Seneca: ádný vítr není pøíznivý,
kdy neví, do kterého pøístavu
pluje.
Jules Verne: Cokoli si dokáeme
pøedstavit, promìní jednou nìkdo
jiný ve skuteènost.
Friedrich Nietzche: U jednotlivcù je ílenství vzácné, ale u skupin, stran, národù a historických
období je pravidlem.
Johann Wolfgang Goethe: Nevidím chybu, které bych se nemohl
sám dopustit.
Paul Valéry: Èlovìk o samotì je
vdy ve patné spoleènosti.
René Descartes: Nic na svetì není
spravedlivìji rozdìleno ne
rozum. Nebo kadý je pøesvìdèen o tom, e právì on ho má
dost.

Vydání pøítího èísla
Novomìstska
je plánováno
za 3 týdny,
v pátek 15. èervna.
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)

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
tel./fax: 566 615 270

blíí se DEN DÌTÍ 1. ÈERVNA
NEJVÌTÍ VÝBÌR:
-drobné cukrovinky
ji od 0,50 Kè za kus
-sladkosti s pøekvapením
NOVINKY POUZE U NÁS
Ná obchod je pøeplnìn zboím.
HRAÈKY ZA NÍZKÉ CENY.
1. 6. balónky a bonbóny
ZDARMA!

Gruess Gott, Oesterreich!

S tímto pozdravem a nedoèkavým
oèekáváním vstoupili studenti ètyø
èeských gymnázií na pùdu Rakouska. Cílem jejich cesty byl Baernkopf,
malá vesnièka v Dolním Rakousku,
kam novomìstské gymnázium pravidelnì jezdí na týdenní výukový
pobyt. I tentokrát tvoøili výpravu studenti 2. roèníkù, kteøí si pøijeli provìøit a zlepit jazykové znalosti a
v neposlední øadì vstøebávat realitu
naich jiních sousedù.
Výmluvným dokladem splnìní
zámìrù i oèekávání je foto- a videodokumentace. Zachycuje studen-

ty mj. pøi výuce s cizojazyènými lektory, kteøí dokázali vytvoøit podmínky pro tvùrèí týmovou spolupráci,
zajímavé prezentace i hry. Ti byli
také nevyèerpatelným gejzírem inspirace pro malé projekty, pøi kterých studenti aktivnì komunikovali
s místními obyvateli. I jim patøí ná
obdiv, protoe se nezdráhali zapojit
do nejrùznìjích anket i happeningù, které mìly pro vechny zúèastnìné neopakovatelnou atmosféru.
A co s volným èasem? Sportovnì zaloení jedinci si mohli zahrát
volejbal nebo místní fotbalovou

ligu, turisté byli zlákáni malebným
okolím k procházkám, milovníci
filmu mìli monost zhlédnout film
(samozøejmì v originále) a komunikativní jedinci procvièovali konverzaci v obchodì i studiem jídelního lístku v místním Gasthausu.
Týdenní pobyt obohatil vechny
zúèastnìné jistì nejen po stránce jazyka. Zkuenosti, proitky a záitky
nás budou provázet i do pøítího
kolního roku a mnozí studenti ji
teï plánují, e si úèast na kurzu zopakují. Tak tedy moná Auf Wiedersehen, Oesterreich!
gym.

Historie klubu filatelistù v Novém Mìstì na Moravì

Organizovanì zaèali novomìsttí
filatelisté vystupovat v roce 1945
pod názvem Èeský spolek filatelistù v Novém Mìstì na Moravì. Zaèátkem roku 1946 schválil Zemský
národní výbor v Brnì stanovy spolku a výnosem ze dne 13. 3. 1946
ustavil spolek s názvem Klub èeských filatelistù v Novém Mìstì na
Moravì. Výbor klubu tehdy tvoøili:
pøedseda  Josef Petr, øídicí uèitel,
námìstek - Frantiek Kreps, úøedník ONV, jednatel  tìpán evela,
berní oficiál, pokladník  Josef Husák, úøedník katastrálního úøadu,
správcové výmìn  Ing. Ervín Èerný, úøedník katastrálního úøadu a
Jindøich Rozsypal, inspektor, bez
funkce  Frantiek Mach, kolportér,
náhradníci  Stanislav Krejèí a Josef enatý, pekaø.
Tento spolek vak nemìl dlouhého trvání. Na valné schùzi dne 22.
6. 1951 bylo rozhodnuto o zruení spolku a zaèlenìní do filatelistického odboru závodního klubu
ROH pøi Státní nemocnici v Novém Mìstì na Moravì.
V dubnu 1965 byl pak ustaven
Klub filatelistù v Novém Mìstì na
Moravì jako souèást Svazu èeskoslovenských filatelistù. V této dobì
mìl klub 36 èlenù a výbor postupnì
zaèal pracovat ve sloení: pøedseda
PhMr. Jiøí Halva, pracovník lékárny, jednatel  Arnot Brambora, profesor gymnázia, hospodáø  Frantiek Zobaè, uèitel, øeditel koly a
kolní inspektor, vedoucí kolování
 Josef Koudela, uèitel, revizoøi úètù
byli v rùzném období PhDr. Milo
Kreps, Josef ír, Ivan Reme a Josef Mrázek.
Za dobu svého pùsobení uspoøádal novomìstský filatelistický klub
v edesátých a sedmdesátých letech
ètyøi výstavy, které mìly propagaèní charakter. Èlenové klubu vystavovali potovní známky a jiný filatelistický materiál ze svých sbírek.
První výstavka byla uspoøádána v
budovì bývalého OÚNZ na Vrati-

slavovì námìstí. K této výstavì zhotovili pánové Jaromír Èejka a Vlastimil Slonek asi 20 zasklených výstavních rámù. Vystaven byl napø.
exponát na téma Historie lyování
na Vysoèinì ze sbírek V. Slonka.
Dalí výstava byla v budovì gymnázia a potom také v nemocnici.
Vechny výstavy byly veobecnì
kladnì pøijaty a hodnoceny.
Ve vedení klubu dolo dne 7. 7.
1994 na èlenské schùzi ke zmìnì.
Dosavadní pøedseda PhMr. Jiøí Halva se se èleny klubu oficiálnì rozlouèil, nebo se z N. Mìsta odstìhoval.
Výbor dále pracoval ve sloení: pøedseda a vedoucí novinkové sluby 
Ing. Julius Cacka, místopøedseda 
Václa Puchr, jednatel  Ing. Jan Bene, hospodáø  Frantiek Zobaè,
správce kolování  Josef Mrázek, revizor  Zdislav Labuta. Filatelistický
klub mìl v tomto období 26 èlenù.
Dva bývalí èlenové filatelistického
klubu jsou v souèasné dobì aktivní a
úspìní v OLYMPSPORTU, co je
Èeská asociace pro olympijskou a
sportovní filatelii. Jedná se o Ivana
Remee a pøedevím o Vlastimila
Slonka, který zùstal velmi aktivním
èlenem klubu filatelistù do pokroèilého vìku. Na letních olympijských
hrách v Athénách v roce 2004, v rámci soutìní filatelistické výstavy
OLYMPHILEX 2004, získal ve volné tøídì hodnocení velmi dobré (77
bodù), co pøedstavovalo støíbrnou
medaili za filatelistický exponát Od
novomìstského lyování k olympijským hrám . V roce 2004 byl tento
exponát vystaven celkem tøikrát. Poprvé pøi lyaøských závodech Zlatá
lye v Horáckém muzeu, podruhé na
filatelistické výstavì ïár 2004, kde
získal ve volné tøídì hodnocení výborné a vystavovatel byl s tímto exponátem pozván na ji zmínìnou výstavu
na OH v Athénách. Urèitì to byl jeden z nejlepích dárkù, které pan Slonek dal sám sobì k 80. narozeninám.
Poslední zmìny ve vedení Klubu
filatelistù probìhly na èlenské schùzi

dne 5. 5. 2000. Dosavadní pøedseda
klubu Ing. Julius Cacka se pro vyí
vìk rozhodl ji ve výboru nepracovat. Èlenové si zvolili výbor ve sloení: pøedseda  Ing. Jan Bene,
hospodáø  Alena Albrechtová, novinkáø a vedoucí kolování  Josef
Mrázek, revizor  Zdislav Labuta.
V tomto sloení pracuje výbor i nyní.
V roce 2000 mìl klub 20 èlenù a v
souèasnosti má 15 èlenù.
Nejaktivnìjím èlenem Klubu filatelistù v Novém Mìstì na Moravì
je Ing. Julius Cacka. Jeho aktivity
zasahují skoro do vech èinností a
prací v klubu i Svazu èeských filatelistù. Jen namátkou uvádím: vedoucí sekce KOSMOS, juryman pro
tøídu astrofilatelie, bohatá publikaèní èinnost v oboru filatelie kosmu,
aktivní úèastník domácích, evropských a svìtových filatelistických
výstav.
Èlenové Klubu filatelistù v Novém
Mìstì na Moravì se scházejí kadý
poslední ètvrtek v mìsíci v 19 hod.
v klubovnì kulturního domu. Na
schùzkách mají k dispozici katalogy èeských, èeskoslovenských i zahranièních známek. Mají monost si
výhodnì doplnit své sbírky potøebným filatelistickým materiálem, i z
výbìrù jiných filatelistických klubù,
s nimi ná klub udruje výmìnný
styk. Klub zajiuje svým èlenùm i
odbìr novì vydaných èeských potovních známek, obálek prvního dne
a celistvostí. Èlenové mají rovnì
monost na tìchto schùzkách vymìnit pøípadnì zakoupit èi odprodat své
známky. Klub poøádá návtìvy filatelistických burz, výstav a draeb.
Nejvìtím problémem klubu (jako
vech ostatních klubù v Èeské republice) je úbytek èlenù. A co je jetì
horí, klub ji dlouhodobì pracuje
bez mladých a mladích èlenù. Proto jsou vichni pøípadní zájemci z
Nového Mìsta na Moravì a blízkého okolí mezi námi vítáni.
Ing. Jan Bene, CSc.,
pøedseda klubu
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Z novomìstských kronik
Vrady, sebevrady a jiná netìstí
v letech 1834  1877

O sv. Václavovi 1834 ukradl pacholek s dìveèkou nìco penìz, atù
a masa ve vìcovské rychtì. Byli prozrazeni. Nato se napili koøalky a li
se utopit. Skákali u baty do Medlova. Utopili se. Bùh jim odpus.
9. ledna 1835 Jiøík Jelínek,
vdovec z Malý ulièky ráno na
posteli byl mrtev. Píchl se noem
4 coule hluboko do krku, nù
vedle sebe poloil. Ostatní spící
s ním ve svìtnici nic nevìdìli.
Ráno vstávají, krev po zemi rozlitá, skrz postel protekla. Byla na
to komis, otvírali ho, byl zdravý, jen játra mìl pøirostlý. Byl by
iv. Proè to udìlal, nikdo neví.
Ze s jeho dcerou mu moc dobrýho neudìlali. Dcera mu prej
ani koile vyprat nechtìla.
17. ledna 1835 li do lesa s flintama
na lup J. Pálka, ír, Litochleb, Santkus. Santkus støelil srnku, Litochleb
taky støelil, ale trefil Santkusa celou
ranou mezi lopatky. Nìkteøí utekli.
Santkus il, mohl s nima jít a
k Zichùm, domù ho museli dovézt.
V nedìli ráno zemøel.
18. èervna 1836 ve Veselíèku
uhodil hrom do domu u Koálù
a zabil jejich dceru, kdy u stolu
obìdvali.
5. února 1837 li z Petrovic hrnèíø Bouka a koeluh Svoboda,

oba ze Svatojánský ulice. Hned za
dìdinou Svoboda do Bouka støelil. Ten druhý den zemøel. Bùh ví,
jestli mu to uïál naschvál nebo ne.
16. února 1841 zmrzl v kùlni
Vencl Jozefovský. 16. 11. toho roku
se rychtáøi z Marovic utopil ètyøletý chlapec a za dva dny druhý jedenáctiletý, oba v Knìzovci. 27. 4.
1843 obìsil se v atlavì pacholek
z Braniova skrz ukradenou ovci.
27. 7. 1845 utopil se naschvál
v Kleèkovci Ján Kuèera bývalý mlynáø na Hanovým mlejnì.
V záøí 1856 postrail jeden hospodáø 10leté dìvèe z Malý ulièky,
kdy mu na poli trhalo øepu. Ono

se pak ztratilo. A za 10 dní ho nali utopené u Marovic v rybníku..
23. 10. 1863 v 6 ráno se obìsila
dìveèka zdejího kováøe Køivana.
V tom roce týden pøed posvícením zabil Vítek z Vlachovic svou
holku z Fryavy na cestì ke Tøem
Studním. Mìl holky dvì. Druhou
ve Vlachovicích, obì v nadìjném
stavu. Zemøel r. 1864 ve vìzení
v Jihlavì.
V èervnu 1865 spadl Jan áèek
do kádì vaøící vody v obecním
pivovaøe. Veèer v 8 zemøel.
Odpoledne 10. dubna 1866 zabil blesk vola u Zubøího. Oráèi jen
koili poprail, ostatní odìv neporuil. Oráè pøi tom ohluchl.
V èervenci 1866 el do lesa myslivecký mládenec. Padl na jednoho ze Studnic, kdy si nìjaké døíví sekal. Chtìl mu vzít sekeru, ale
ten ho chytil za krk a ukrtil ho.

Ve Sportenu hoøelo. Natìstí jen jako
V pátek 11. kvìtna minutku po ètvrté hodinì odpoledne se v Novém
Mìstì rozhoukaly sirény. A krátce na
to se zaèaly k továrnì Sporten a.s.
sjídìt velké i malé, nové i staré vozy
plné hasièù. Ve Sportenu hoøel sklad
s hoølavými materiály I. a II. stupnì.
Ne, nehoøelo, jednalo se jen o provìøovací cvièení. Pøesto se vichni
chovali, jako by se jednalo o opravdový a nebezpeèný poár. Dobrovolná jednotka Sportenu okamitì
vyvezla èerpadlo k vodní nádri
pøímo v areálu a rozvinula první
hadice. Ale to u pøijelo první z novomìstských hasièských aut  Tatra - a Miroslav ikula ze Sportenu
pøedal velení hlavnímu veliteli zásahu Romanu Dobrovolnému. Jako
druzí pøijeli Novomìáci s Volvem,
jeli pøímo od skuteèného zásahu, v
Marovicích odstraòovali z vozovky padlý strom. Vzhledem k nebezpeèí úniku chemických látek bylo u
zásahu tøeba i speciálního vybavení. Proto dva hasièi z Volva na sebe
bleskurychle oblékli støíbøité kominézy a dalí výstroj, se kterou by byl
vstup do zamoøeného prostoru pøece jen bezpeènìjí. A to u se zaèali
sjídìt hasièi z místních èástí, nejprve z Pohledce, z Marovic. A následovalo Zubøí, Petrovice, Slavkovice, Rokytno i Hlinné. Maroviètí,
Rokytentí i Zubertí pøijeli jen v
soukromých(!) osobních vozech, ale
pøivezli s sebou poadované vybavení, hadice.
Nìkteré jednotky smìøovaly okamitì k potoku, spustily èerpadla
a pøivádìly k fiktivnímu poáru
dalí vodu. Souhra vech jednotek, v tu chvíli jen chlapáckých
hasièù, byla evidentní.
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26. 7. 1874 se obìsil v lesíku u
Petrovic Vincenc oub zdejí soustruník.
10. srpna 1877 byl zabit u Bystøice komandant èetníkù enou a
muem, kdy se z krádee vraceli.
avle polámaná, bodák ohnutý a
asi 14 ran sekerou do hlavy. Byl
prý to hodný a spoøádaný mu.
11. 11. 1877 v 7 ráno byl nalezen Josef Loub, handlíø obilí mezi
Radòovicemi a Jiøíkovicemi. Krk
mìl podøíznut, v bøie 3 rány noem. Okraden o 132 zl. Z vrady
obvinìn dvaadvacetiletý K. imek z Radòovic. Kalhoty, kabát
a døeváky mìl zakrvácené. Hájil
se, e byl na noc u edesátiletej
vdovy Trintovej. Øekla, e byl u
ní. Byla té zatknutá, pro nedostatek dùkazù proputìná. On zavøen v Jihlavì.
zpracoval Otakar Nìmecký

Hasilo se asi hodinu. Voda støíkala, ale pøece jen ne po celou
dobu a ne na budovu skladu. Plýtvat a kodit pøece hasièi nepøijeli.
I tak se podaøilo provìøit, e souhra panuje a e funguje jak spojení na jednotlivé jednotky, tak jejich vybavení.
K celé akci se pozdìji vyjádøil
velitel provìøovacího zásahu Jiøí
Mrkos a dal nahlédnout i do úøedních záznamù. Z nich vyplývá, e
se zásahu zúèastnilo celkem 66
hasièù. Velmi ocenil akceschopnost sborù z místních èástí i okolních obcí, které jsou vedeny v tzv.
kategorii 5 a nemají povinnost výjedzù k poárùm. S úsmìvem konstatoval, e i pøes velkou snahu o
utajení cvièení informace unikly.
Jak jinak by se napø. hasièi z Marovic, Pohledce èi Zubøí mohli na
místì objevit do 8  13 minut po
pøevzetí informace z centra? Ne,
není to patné, je to svým zpùsobem dobøe, je to dùkaz, e hasièi
mají o tuto práci zájem. A to je
podstatné, protoe v pøípadì skuteèného nebezpeèí by se tento zájem také zcela jistì projevil.
Eva Jaková

Mìstská policie informuje
Nejvýstinìji lze pøirovnat chování jednoho novomìstského
mladého mue k elektrikáøskému
výrazu zkrat. Co jiného se toti musí èlovìku odehrát v hlavì,
aby sám z nièeho nic zaèal pøevracet kontejnery na tøídìný odpad, jak tomu bylo dne 29. 4.
v 3:16 hodin na ul. Nìmeckého
(pod nemocnicí)? Je tøeba uvést,
e se nemýlí ten, kdo za uvedeným zkratem vidí alkohol. A
co dodat? Snad jen e ti, kdo
volají po pøísném postihu, budou

spokojeni, nebo vìc byla vyøeena uloením blokové pokuty. A
nepoøádek? Ten si po sobì vandal také odklidil.
Krádee pøedmìtù konèících ve
sbìrnách druhotných surovin
jsou v naí republice velmi rozíøeným druhem trestné èinnosti. Bohuel i v naem mìstì
k tìmto krádeím dochází. Nejèastìjím cílem útoku jsou pøitom pøedmìty z barevných kovù
a eleza. Na poslední takovouto
kráde byli stráníci upozornìni

hledá pro roziøující se výrobní sortiment vhodné uchazeèe
na níe uvedené pozice:
n
OBRÁBÌÈ KOVÙ
n
BRUSIÈ CNC
n
KOVÁØ
Poadujeme: SOU/ÚSO vzdìlání technického smìru, aktivitu,
spolehlivost, odpovìdnost a dobrou pracovní morálku.
n
CHIRURGICKÝ NÁSTROJAØ
Poadujeme: SOU technické smìru, dobrou manuální
zruènost, svìdomitost a dobrou pracovní morálku.
Zapracování moné!
Nabízíme: zajímavou týmovou práci, motivující finanèní
ohodnocení a dalí zamìstnanecké výhody. Nástup moný
ihned nebo dle dohody.
Pokud Vás nae nabídka oslovila, neváhejte nás
kontaktovat:
MEDIN, a.s., Vlachovická 619, 592 31 Nové Mìsto na
Moravì
tel.: 566 684 357, fax: 566 684 381, e-mail:
anna.hrdlickova@medin.cz, www.medin.cz

dne 4. 5. V daném pøípadì lo o
odcizení kanalizaèního poklopu
na ul. Nìmeckého. Na nebezpeèný otvor upozornila ena z naeho
mìsta, která la kolem. Patøí jí za
informaci dík. Uvedený pøípad
bych chtìl zároveò vyuít jako
monost poádat obèany mìsta,
aby o kadé podezøelé osobì, která pøeváí druhotný odpad nebo
kovové pøedmìty, informovali
policii. Vdy právì bez vèasné
pomoci obèanù se podobná trestná èinnost bude jen velmi zdlouhavì a obtínì odhalovat.
Závìrem se obracíme na obèany
mìsta s ádostí o pomoc pøi zjiování majitele psa køíence jezevèíka, svìtle hnìdé barvy
s bílými skvrnami, stáøí asi 2 roky,
který byl dne 5. 5. v 19:00 hodin
nalezen v Petrovicích (viz. foto).

Pøes vekerá dosud provádìná
opatøení se nepodaøilo ustanovit
majitele. Jakoukoliv informaci o
majiteli zvíøete prosím poskytnìte
stráníkùm Mìstské policie v N.
Mìstì na Moravì buï osobnì
nebo na tel. è. 602 555 156.
Petr Gregor, velitel MP

DÁRKYHOBBYART
Vratislavovo nám. 13
C nové rokajlové korálky,

perlièky, millefiore,
krychlové korálky
C pruné navlékací vlákno
C pamìové drátky

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.

INZERCE
Hledám pronájem garáe v Novém Mìstì na Moravì. tel.:
721800220
l Autosedaèka 9-36 kg, atest pro
EU, nová, nastavení výky ramenních pásù, 5bodový bezpeènostní
pás, modrá, za cenu 1690 Kè. tel.
731866862
l Philips DVP 3100 V - DVD
pøehrávaè + videorekordér  6
hlav, zakoupeno 22. 2. 2007. Perfektní stav, záruka. Cena 3200
Kè Tel: 777 -757500.
l Prodám koèárek, jako nový,
3kombinace, modrobílá kostièka,
polohování, cena 2500 Kè, tel.
603 241 909
l Vymìním mìst. byt 3+1 v NM
za jakýkoliv mení tamté. tel.
737 148 993 dennì 9  19 hod.
l Koupím staré pohlednice do r.
1945, tel. 608 420 808
l
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Atletika

l Atletický oddíl TJ N. Mìsto za
podpory kraje Vysoèina a odboru
ASPV uspoøádal 6. 5. dalí zdaøilý Májový mítink na dráze.
Z výsledkù vybíráme nejlepí.
Bìh na 100m: nejmladí actvo:
Kristýna Pejchalová BATNM
16,1; Ondøej Hrdina BATNM
15,1; mladí actvo: Renata Dufková NMMOR 14,8; Patrik Synek
BATNM 14,2; starí actvo: Radka Janouová NMMOR 13,5; Jiøí
Havlík BATNM 13,2; dospìlí:
Radka Váová NMMOR 13,6;
Filip Slezák NMMOR 12,2
Skok daleký: nejmladí actvo:
Vìra Moravcová BATNM 335;
Ondøej Hrdina BATNM 345; starí
actvo: Radka Janouová NMMOR
454; Jiøí Havlík BATNM 483; dospìlí: Radka Váová NMMOR 441;
Filip Slezák NMMOR 536
Bìh na 800m: nejmladí actvo:
Natálie Drápová NMMOR 3:15,3;
Ondøej Hrdina BATNM 3:00,0;
mladí actvo: Martina Karasová
BATNM 2:44,2; Jan Vaík
BATNM 2:44,9; starí actvo: Helena Tlustá NMMOR 2:33,5; Luká Dostál BATNM 2:33,5; dospìlí: Lucie Maránová JIHLA 2:35,6
Mui  hlavní závod: 1. Luká
Kourek NMMOR 2:02,2; 2. Jakub
Skoøepa NMMOR 2:02,8; 3. Petr
Hubáèek NMMOR 2:05,2; 4. Martin Veselský NMMOR 2:05,5; 5.
Slavomír Koreèek HBROD 2:06,4
l Na závodech v Olomouci se
dne 8. 5. výraznì prosadili bìci z
TJ. Luká Kourek vyhrál bìh na
1500m ve vynikajícím èase
3:54,93 min., Helena Tlustá pak
na stejné trati ákyò nenala pøemoitelku a dosáhla èasu 5:04,14
min. Lucie Sárová byla druhá na
800m v èase 2:14,70. Vechny
výkony jsou nové osobáky velmi
vysoké úrovnì!
ph
Nízkoprahové zaøízení
pro dìti a mláde u teï myslí
na vae prázdniny.
Jako kadý rok i letos tu pro vás
máme táborovou nabídku:
14.  21. 7. tábor pro
staráky 12  16 let:
Nabukadnezar

22.  29. 7. tábor pro
mladáky 6  12 let:
Poseidon a piráti
skautská základna Stráná u
Lelekovic, cca 300  350 Kè
Pøihláky budou k dispozici
v EZOPu ji poslední týden
v kvìtnu. Termín jejich odevzdání
bude pondìlí 25. 6. 2007.
Mùeme Vám slíbit nìkolik
bájeènì strávených dnù plných
legrace, záitkù a pøekvapení.
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Sportovní støelba
V Bystøici n. P. se 22. dubna støílelo první kolo meziklubové soutìe v
LM a SM 60 ran vlee. Z novomìstských støelcù byl nejlepí Jan rámek
na 8. místì s nástøelem 545 bodù. Na
dalím 9. místì byl Jindøich Babáèek
s nástøelem 541 bodù a na 11. místì
Adam Zavøel s 494 body.
Ve stejný den 22. dubna se zúèastnili pistoláøi Memoriálu Pepíka Voldána ve Studnicích v disci-

plinì SP 30 + 30 ran. Václav Kostøí dosáhl výborného 3. místa,
kdy na pevný terè nastøílel 280
bodù a na otoèný terè 273 bodù,
celkem 553 bodù. Vítìzslav Svoboda dosáhl 519 bodù na 15. místì, 21. byl Jindøich Dvoøák s 498
b., 25. Artur Kostøí 496 b., 26.
Petr Novotný 480 b. a 37. Kateøina Nováková 436 b. Vichni byli
hodnoceni v jedné kategorii.

Jarní ceny Chaloupek ve støelbì
LM a SM 60 ran vlee na støelnici
v Chaloupkách v Praze se nai støelci umístili: V kategorii juniorek a
dorostu obsadil Jindøich Babáèek
v kvalitní konkurenci velmi pìkné
3. místo s nástøelem 567 bodù a 7.
místo obsadil Jan rámek s nástøelem 549 bodù. V kategorii mui a
junioøi byl na 6. místì Milan Marek s 558 body.
KM

Testy do sportovní tøídy

I pøes nepøízeò poèasí se v øádném
termínu, 10. kvìtna, uskuteènily
pøijímací testy do sportovní tøídy II.
Z. Testù se zúèastnili áci z pìti
základních kol. Program musel být
trochu pøizpùsoben podmínkám, ve
ale probìhlo bez problémù.
Obsah testù se skládal z pìti èástí:
obratnostní, silové, vytrvalostní,
rychlostní a technické (dovednosti
z míèem).
Bìhem sportovního zápolení se
obèas nìco nepovedlo podle pøedstav
ákù, pøesto byly k vidìní dobré
výkony a hlavnì velká snaha a zaujetí
vech sportovcù.
Zd. Ptáèek

Podolí 2007

A je tu poslední èást soutìe o tábor zdarma. Zabojujte jetì jednou
o pobyt v polodivoèinì na bøehu
øeky Bobrùvky. Pøipomenu, e tábor se koná v termínu od 29. èervence do 11. srpna 2007 a je urèen
pro dìti s ukonèenou druhou a devátou tøídou. Pøihláky jsou
k vyzvednutí v cukrárnì  U Janovských v Novém Mìstì na Moravì
a v kadeønictví Ha na Smetanovì ulici ve ïáru nad Sázavou.
Pátá a poslední otázka zní:
Které tøi táboru nejblií obce
spojuje øeka Bobrùvka?
Správné odpovìdi doneste napsané do informaèního centra v Novém
Mìstì na Moravì nebo do zmínìného kadeønictví Ha a nebo je polete mailem na adresu gohiral@seznam.cz do 15. èervna. Na
konci èervna probìhne slosování a
vítìzi se ozveme, nezapomeòte proto
pøipojit celé jméno, adresu a telefonický kontakt na Vás, pøípadnì mail.
Vai Podoláci

Poklad
na støíbrném jezeøe

Letní dìtský tábor Zuberák zve
na celotáborovou hru Poklad na
støíbrném jezeøe. Stanový tábor u
Zubøí má vlastní kuchyni a je pro
50 dìtí ve vìku 8  17 let. Probìhne
ve dvou turnusech (2. 7  19. 7. a
19. 7.  5. 8.) Základní cena 3350
Kè, slevy a dalí informace na
www.letnidetskytabor.cz nebo
na tel. 606 733 622
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