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Ministrynì kolství
na novomìstském gymnáziu

Hamletovská otázka pro borovice
Být èi nebýt? To není dilema
Hamleta, prince dánského. Tato
otázka se tentokrát týká borovic na
novomìstském námìstí.
Nynìjí tváø Vratislavova námìstí byla navrena v padesátých letech minulého století Vincencem
Makovským. Bohuel se návrh nedochoval, take není známo, jak

dalece Makovského plány odpovídají dnení skuteènosti. Jisté
vak je, e borovice zasazené pøed
více ne padesáti lety ponìkud
povyrostly a zakrývají tak pohled
na okolní historické objekty.
Minulý týden se na novomìstské
radnici seli èlenové Komise pro regeneraci mìstské památkové zóny,
kteøí se tentokrát zamìøili na problematiku údrby zelenì v historickém
jádru mìsta, zejména vzrostlých borovic. Návrhy, které na tomto jednání zaznìly, byly rùzné. Nìkteøí èlenové byli pro likvidaci stromù a následné vysazení nových, jiní navrhovali postupnì borovice vyøezat a
opustit Makovského koncepci. Komise se zatím k jednoznaènému øeení nerozhodla.
Podle názoru starostky mìsta,
Zdeòky Markové, je borovicemi

Pondìlí 28. kvìtna 2007 bylo pro
mnohé áky dnem bìným, pro áky
4. roèníku gymnázia prvním dnem
maturitního maratonu a pro novomìstské gymnázium dnem významné návtìvy. Ministrynì kolství
Dana Kuchtová si v rámci své pracovní cesty vybrala jako cíl i Gymnázium Vincence Makovského se
sportovními tøídami. Nae kola jako
jediná v kraji nabízí kromì osmiletého a ètyøletého studia i monost
vzdìlávání v oborech Tìlesná výchova a Sportovní pøíprava se zamìøením na lyování, severskou
kombinaci, rychlobruslení a biatlon.
Jednání s vedením gymnázia byli
pøítomni rovnì hejtman kraje Vysoèina Milo Vystrèil, vedoucí odboru kolství KÚ Zdenìk Ludvík,
vedoucí odboru koncepce vzdìlávání KÚ Kamil Ubr a starostka Nového Mìsta Zdeòka Marková.
Diskutovanými tématy byla zejména èinnost a výsledky sportovních
tøíd. Paní ministrynì byla pøíjemnì
pøekvapena informacemi o výborných sportovních výsledcích ákù
sportovních tøíd na svìtové i republikové úrovni v lyování, LOB a
rychlobruslení, které potvrzují
oprávnìnost podpory tohoto zamìøení vzdìlávání. Rovnì starostka

N.M. vyjádøila svoji podporu sportu jako pøirozené prevenci negativních spoleèenských jevù. Na poøadí
pøily také problematické otazníky
souèasných reformních snah èeského kolství  rámcových vzdìlávacích programù a nových maturit.
Závìrem pøipojila paní ministrynì svùj podpis do pamìtní knihy
k podpisùm T. G. Masaryka a Václava Klause, poskytla rozhovor redaktorùm studentského èasopisu
Vincent, prohlédla si budovu koly vèetnì auly a tabule cti souèas-

osázené námìstí výjimeèné a jedineèné. Moná i v této výjimeènosti
spoèívala koncepce Makovského.
Radnice u nìkolikrát vznesla
návrh na zmìnu námìstí. ádný
konkrétní projekt ale zatím nebyl
pøijat. Kromì jiného je to i otázka
financí, které Nové Mìsto teï potøebuje na jiné projekty a tak transformace centra musí prozatím poèkat. Jakmile vak bude toto téma
aktuální, budou podle starostky
osloveni i obèané mìsta, aby vyjádøili své názory týkající se promìny Vratislavova námìstí.
Podle dochovaných historických
fotografií vypadalo novomìstské
námìstí pøed rozhodující pøemìnou
podle plánù Vincence Makovského
trochu jinak. Zelenì na nìm bylo
alostnì málo, jen sem tam jej zdo-

bil listnatý strom. Dnení podoba
centra mìsta má rozhodnì mnohem
atraktivnìjí a reprezentativnìjí
charakter. Novomìstské námìstí má
navíc to tìstí, e byla zachována
jeho historická podstata, take ho
netvoøí rádoby moderní komplexy,
jako tøeba ve ïáru nad Sázavou.
Borovice, které jsou zde vysázené, budou jistì potøebovat pøinejmením nìjakou úpravu, ale
k jejich úplné likvidaci by rozhodnì nemìlo dojít. Pouze snad v tom
pøípadì, e by byly nahrazeny novými. O ty by pak mìlo být projeveno mnohem více zájmu hned
v poèátcích, aby se zabránilo jejich nekontrolovatelnému rùstu,
jako tomu bylo u tìch stávajících.
Helena Køíová
www.zdarskevrchy.cz

ných úspìných ákù ve vìdomostních a sportovních soutìích a pozdravila maturující áky. Poté si
hosté jetì prohlédli novì vybudovaný biatlonový areál u hotelu Ski.
Návtìva se odehrála v pøíjemné
a vìcné atmosféøe, a tak se tento
obyèejný i významný den zaøadí
jistì mezi ty, na které budeme rádi
vzpomínat. Mgr. Eva Øádková
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Kulturní dùm

Jubilanti

Alenka Marková 75 let
Bohumila Èejková 96 let
Bohumila Novotná 85 let
Zdenìk Kadlec
94 let
Libue Zelená
75 let
Ladislav Procházka 75 let
Vlasta Rousková 86 let
Vlastimil Vorlíèek 80 let
Stanislav Ptáèek
85 let
Jaroslava Vojanová 80 let

Blahopøání

Dne 9. èervence oslaví své významné ivotní jubileum paní
Miloslava Chmelaøová. Hodnì
zdraví a ivotní pohody jí pøejí dìti
s rodinami.
13. 3.
15. 5.
17. 5.
19. 5.
20. 5.
26. 6.

Narození

Helena Veselá
Nela váèková
Mikulá Kopeèný
Jan Oravec
Nelia Huïová
Filip Kotovic

Sòatek
14. dubna
Vìra Zourková
Jiøí Dacer
16. 5.
23. 5.
25. 5.
27. 5.
29. 5.
30. 5.
3. 6.

Úmrtí

Marie Matulková (1922)
Josef Vyrálek
(1945)
Ing. Karel edý (1927)
Václav Loub
(1929)
Miroslav Mlináø (1916)
Frantiek Hudeèek (1949)
Leopold Holek
(1933)

DIVADLO JÁRY CIMRMANA - Posel z Liptákova,
ne 17. 6., 19 hod. - 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 chladiè,
riskantní rozdìlení potravin a
vody), její výsledek vak stál za
to. V restauraci U Sirotkù zrestaurovali badatelé Cimrmanovy
vlastnoruèní nástìnné nápisy, v
násadì starého krumpáèe objevili jeho protihabsburský pamflet
Svou pravdu nebudeme skrývat. A co hlavnì: do Prahy odváelo kadé auto po jedné z Mistrových dosud neznámých her,
ve kodì 100 L jel Posel svìta a
ve Fiatu 600 D Vizionáø. To pro
pøípad, kdyby jedno z vozidel havarovalo a shoøelo, aby se alespoò jeden rukopis zachránil. Zachránily se oba a chrám èeské dramatické tvorby mohl tak být obohacen o dva ulové kameny:
Cimrmanovo science fiction Posel svìtla prozíravì varuje pøed
rozvojem vìdy a techniky na úkor
due, Vizionáø pak pøedjímá nejen vznik 1. svìtové války, ale i
proces kolektivizace zemìdìlství
a znárodòování prùmyslu. Souèástí divadelního pøedstavení je i
beseda o Cimrmanovì ivotì a
díle. Vstupné 190 a 180Kè.

Kino

15. pá ve 20 h.
Horská hlídka
Filmový klub
(Èína/Hongkong 2004, dobrodruný, èeské titulky, 89 min, od
12 let, 60 Kè). Premiéra.
16. so ve 20 h.
Královna
(VB/USA/Francie/Itálie 2006, ivotopisný, èeské titulky, 97 min,
od 12 let, 60 Kè)
20. st ve 20 hodin
Spider-Man 3
(USA 2007, dobrodruný/akèní,
èeský dabing, 140 min, pøístupný,
75 Kè). Premiéra.
22. pá ve 20 h., 23. so ve 20 h.
Fontána
(USA 2006, milostný, èeské titulky,
97 min, od 12 let, 60 Kè). Premiéra.
26. út ve 20 h.
Hudbu sloil, slova napsal
(USA 2007, komedie, èeské titulky,
104 min, od 12 let, 65 Kè). Premiéra.
29. pá ve 20 h.
Neznámý svùdce
(USA 2007, erotický thriller, èeské titulky, 109 min, od 12 let, 68
Kè). Premiéra.
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30. so ve 20 h.
Vlajky naich otcù
(USA 2006, váleèný, èeské titulky, 132 min, od 12 let, 65 Kè). Premiéra.
Na èervenec 2007 pøipravujeme:
4. Prázdniny pana Beana, 6. Sunshine, 7. Odstøelovaè, 13.-14. Tajnosti, 18. Barevný závoj, 20.-21.
Bestiáø, 27.-28. Piráti z Karibiku
 Na konci svìta
Pro dìti: 11. Robinsonovi, 25.
Shrek 2, 31. Shrek Tøetí

Výtvarná dílna
Horácké galerie
Vás srdeènì zve
na II. barvíøský workshop,
pod vedením PhDr. Richarda Klaudy.
Tradièní itá a vázaná batika,
barva èervnového workshopu
je RUBÍN.
23. èervna od 9 do 15 hodin.
Nutno pøedem pøihlásit na
tel. è. 566 654 216, 566 654 225
nebo na mailové adrese
eva.buchtova@hg.nmnm.cz

Dùm dìtí a mládee

24. 6. LÉTO S KLUBÍÈKEM Popletené pohádky z kouzelného
kufru aneb veselé povídaní s Hankou
a Davidem. Program se koná na
zahradì u DDM Klubíèko a zaèíná v
15 hodin. Vstupné je dobrovolné.
8. 7. LÉTO S KLUBÍÈKEM - na
zahradì u DDM Klubíèko, zaèátek
v 15 hodin, vstupné dobrovolné.
Dìtské kouzelnické pøedstavení s
mistrem magie Radimem ochem.
Radim och má mnohaletou
zkuenost s dìtským divákem,
zapojuje dìti do pøedstavení a ty se
pak stávají pøímo jeho aktéry.

Gymnázium

Vincence Makovského
v Novém Mìstì na Moravì si Vás
dovoluje pozvat na Závìreèný
koncert pìveckého sboru gymnázia a ákù klarinetového oddìlení
základní umìlecké koly J. tursy. Vedle klasických skladeb zazní i písnì soudobých autorù. Støeda, 27. èervna 2007 v 17.30 - aula
gymnázia - vstupné dobrovolné.

Rokytentí

hasièi Vás srdeènì zvou
na taneèní zábavu na
Obùrku
Termín: 23. èervna,
od 20hod.
Hrají PIKARDI

Klub seniorù
st 20.6., Zájezd - Svatá Hora,
Pøíbram... Zájezd poøádaný Klubem seniorù v Novém Mìstì na
Moravì. Trasa: Svatá Hora, Pøíbram, Chýnovská jeskynì. Cena
zájezdu pro èlena 100 Kè, ostatní
150 Kè. Pøihláky pouze v Klubu.
Odjezd autobusu od kulturního
domu v 6 hod. ráno.
po 25.6., Vycházka do Marovic
a posezení v Romantice. Sraz úèastníkù u vlakového nádraí ve 14.30.

Horácké muzeum

do 24. 6. Výtvarné cesty - výstava
výtvarného oboru ZU Jana tursy
27. 6. - 2.9. Bojová technika 20.
století (modely 1/35)
29.6. Mìstská slavnost Nova Civitas - po celý den (9.00 - 18.00
hod.) vstup volný
- ukázka tradièních øemesel (9.00 16.00)

Z významných
výroèí

1. 7. 1952 zemøel v Novém Mìstì
akad. malíø Frantiek Hradecký
(prof. kreslení na gymnáziu v
N.M. 1948-1952)
9. 7. 1892 narodil se v Dìdicích
Jakub Bílý (katecheta v N.M., pøispíval do èasopisu od Horácka k
Podyjí)

ZU

Náhradní termín talentových
zkouek do vech oborù se koná ve
støedu 13. èervna od 14 do 17 hodin
v obou budovách koly. V budovì
na Vratislavovì námìstí - obor
hudební a taneèní, v budovì na
Monseovì ulici - obor výtvarný a
literárnì dramatický. Blií informace
na tel. èísle 566 615 191.
Odpoledne s divadlem
ètvrtek 14. èervna 2007
v 17 hodin
v sále ZU na Monseovì ul.
Jako hosté vystoupí áci ze ZU
Rakovník
Vystoupení ákù
vech oborù ZU J. tursy
pøed budovou koly na
Vratislavovì nám.
v rámci divadelního festivalu
Sbírka motýlù.
Pátek 15. èervna 2007.
Zahájení ve 14 hodin.
Absolventské vystoupení
ákù I. cyklu LDO úterý
26. èervna 2007
17 hodin v sále ZU
na Monseovì ul.
Absolventské vystoupení
ákù II. cyklu LDO
støeda 27. èervna 2007
17 hodin v sále ZU
na Monseovì ulici

Stomatologická pohotovostní sluba

Oetøení je poskytováno v dobì od 8 do 12 hod.

16. 6. MUDr. Kaparová, Nová øíe, MUDr. Kreisler, ZR, 17. 6. MUDr.
Blaháková, NM, MUDr. Kreislerová, ZR, 23. 6. MUDr. Bajerová, NM,
MUDr. Rychtecká, V. Meziøíèí, 24. 6. MUDr. Fialová, ZR, MUDr.
Ouøedníèková, V. Bíte, 30. 6. MUDr. Havlíèková, Radostín, MUDr.
P. Koneèný, NM, 1. 7. MUDr. Petráová, poliklinika ZR, MUDr. Stalmachová, Vír, 5. 7. MUDr. Kulková, Stráek, MUDr. Musilová, V.
Meziøíèí, 6. 7. MUDr. Jurková, V. Meziøíèí, MUDr. Matonoha, Jimramov, 7. 7. MUDr. Práková, D. Roínka, MUDr. Vorlíèková, ZR, 8. 7.
MUDr. Bureová, NM, MUDr. Voborný, O. Bitýka. Sledujte stránky www.i-zdarsko.cz (lékaøská pohotovost, lékárenská sluba...)

Mìsto pøistoupilo k exekucím

Nové Mìsto na Moravì má stále problémy s neplatièi místního poplatku za svoz a likvidaci
komunálního odpadu a to nejen
ve mìstì samém, ale i v jeho místních èástech. V souèasné dobì má
mìsto za období 2002 - 2006 nedoplatky ve výi témìø 1 milionu
korun. Nìkteøí obèané pøes mnohá písemná upozornìní nereagují, a proto bylo mìsto nuceno pøistoupit k daòovým exekucím. Je
to sice cesta zdlouhavá, ale úèinná.
Doposud bylo k daòové exekuci
pøedáno celkem 72 pøípadù a dalích 60 je pøipraveno k pøedání. O
tom, e byl tento krok mìsta správný je zøejmé z prvních vymoe-

ných nedoplatkù, které v øádu desetitisícù ji soudní exekutor poukázal na úèet mìsta.
Opaèný názor na daòové exekuce bude mít asi obèan  dluník,
který nejene musel uhradit místní poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu v plné výi, ale
souèasnì musel uhradit i náklady
exekutora, které se v jednotlivých
pøípadech pohybují od 8 000 Kè
výe. Je tedy vìcí kadého obèana Nového Mìsta na Moravì a
jeho místních èástí, zda bude øádnì a v termínu platit stanovený
místní poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu, nebo
se bude i nadále vystavovat daòové exekuci a nemalým finanè-

ním nákladùm, které jsou s daòovou exekucí spojeny.
Je moné, e u nìkterých obèanù mohou nastat okamiky, e se
dostanou do finanèní tísnì. Pro
tento pøípad je moné si dohodnout splátkový kalendáø a vyhnout
se tak výe uvedeným nepøíjemným záleitostem.
Závìrem je nutné pøipomenout, e
nepøebírání obsílek, v nich jsou
obèané vyzýváni k úhradì dluné
èástky, není øeením. Písemnost
bude doruèena formou veøejné vyhláky, tzn. vyvìením oznámení o
uloení písemnosti na úøední desce. I kdy se obèan, kterého se to
týká, o zveøejnìní nedozví, vymáhání stále pokraèuje.
Finanèní odbor, MìÚ NMNM

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 450Kè/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 za-

poèít 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.
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.

Informace
pro nájemníky
V diskusi na jednání Zastupitelstva mìsta byl vznesen dotaz, za
jakých podmínek mùe dojít ke
vzájemné výmìnì bytù mezi nájemníky.
Ne vichni nájemníci bytù znají
detailnì vechny podmínky výmìny bytù a tím dochází k urèité dezinformaci mezi nájemníky. Z tohoto dùvodu uvádím nìkteré základní informace týkající se této
problematiky.
Po vzájemné dohodì si mohou
nájemníci dohodnout výmìnu bytù.
adatelé musí doloit vyjádøení
správce domù nebo soukromého
vlastníka, e nedluí na nájemném
a e správce nebo soukromý vlastník s touto výmìnou souhlasí.
Výmìna mùe být provedena pouze se souhlasem Rady mìsta.
ádost o výmìnu bytu se podává
správci bytového fondu (NSB) na
formuláøi, který u správce obdríte.
Pro zvýení motivace na výmìnu bytù jsou pøi uzavírání nové nájemní smlouvy s nájemníky zachovány smluvní podmínky, které platí v tu danou chvíli pro byty, je se
budou navzájem mìnit. ádnému
nájemníkovi nebude mìnìna doba
trvání nájemní smlouvy a nebude
vyadována kauce.
V pøípadì Vaeho zájmu se obrate na øeditele NSB, který Vám
podá blií informace.
Stanislav Marek,
místostarosta

Kruhový objezd ve finiši
Stavba kruhového objezdu
opìt pokroèila. Pøes víkend 25.27.5. byla celá køiovatka uzavøena pro pokládku podkladních
ivièných vrstev. Prùjezd køiovatkou se podstatnì zlepil. Situace vak byla komplikována
úpravou výjezdu na Novou Ves,
kde bylo provedeno jiné, vhodnìjí trasování výjezdu. Zhotovitel udìlal ve pro to, aby tato
zmìna nemìla vliv na celkové
dokonèení stavby. Bohuel se
díky zmìnì projektu nezdaøil
pùvodní zámìr poloit spolu

podkladními i finální ivièné
vrstvy. Jejich pokládka a následné vodorovné znaèení byly posunuty na termín od 8. do 12.6.
Tyto práce vyadovaly opìt na
nezbytnì nutnou dobu úplnou
uzavírku celé køiovatky a pøesmìrování provozu znovu pøes
centrum mìsta. Mìlo by to být
ale poslední omezení takovéhoto rozsahu. Dìkujeme obèanùm
mìsta i jeho návtìvníkùm za
pochopení.
Ing.Lubomír Kubík,
odbor ISM
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Oznámení o pøeruení
dodávky elektrické energie
Z dùvodu plánovaných prací na
zaøízení distribuèní soustavy  rekonstrukcí, oprav, údrbových a revizních prací  bude pøeruena dodávka elektrické energie dne 20. 6.
Od 8 do 11 hod. na ulici Lesní,
Polní, Bìlisko, Nìmcova, dolní
èást ul. Nìmeckého od domu è. p.
810 a 650 a dolní èást ul. Blaíèkova od domu è. p. 824 a 786.

Od 11.30 do 14.30 hod. na
ulici U Jatek, Dukelská od køiovatky s ul. U Jatek smìr ul.
Veslaøská a holobyty a garáe u
Keèkovského mlýna, ul. Veslaøská, Podlouckého, Jamborova,
horní èást ul Nìmeckého od
domu è. p. 838 a 811, horní èást
ul. Blaíèkova od domu è. p.
824 a 800.

Ozdobou Dìtského dne
byli hasièi i policisté
Sedmý roèník Dìtského dne, poøádaný Sborem dobrovolných hasièù Rokytno, se opravdu povedl.
I kdy poèasí nebylo zrovna ideální a soutìící dokonce trochu
zmokli, pøesto to byl jeden z nejvydaøenìjích roèníkù.

Díky spoustì ochotných sponzorù byly rozdávané ceny pøímo královské. Bylo docela jedno, kdo byl
vítìzem a kdo poraeným. Odmìnu za úèast obdrel kadý.
Vynikající DJ Hammerský dokázal, stejnì jako kadý rok,
roztanèit malé i velké. Jedna
soutì støídala druhou jak na
bìícím páse, take dìti nemìly
èas na nudu.

Zlatým høebem dne byl pøíjezd
hasièù a policistù. Hasièi z Nového Mìsta se pøijeli pochlubit
novým autem, které mìlo okamitì spoustu obdivovatelù.
Jestli by obstáli pøi poáru a dokázali hasit, si mohli caparti vy-

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

zkouet na vlastní kùi. Dospìlé naopak mnohem více zaujalo
zaøízení na vyproování ranìných. Obrovská síla speciálních
kletí, které v momentì pøestøihly eleznou trubku, udivila kdekoho. A nakonec hasièi pøedvedli, e perfektnì ovládají i poskytnutí první pomoci.
Velikou atrakcí byli i policisté. Vyzkouet si neprùstøelnou
vestu, to je pøece nìco úasného. Alespoò chvilku se v ní kadý kluk èi holka cítili jako akèní hrdinové. Z hrdiny se v okamiku zmìnili v padoucha, to

Mìstská policie informuje
Stále èastìjími se stávají zprávy
o alarmujícím dopadu technického
pokroku a zejména motorizace na
krajinu èi zvìø. Na odvrácenou tváø
pokroku, mùeme ukázat i my pøípadem ze dne 4. 6. 2007. Na stráníky se tohoto dne obrátila s ádostí o pomoc obèanka naeho mìsta,
která v blízkosti dvora Cinzendorf
nalezla poranìnou potolku. Jak
sama správnì zhodnotila, nemohla
jí poskytnout dostateènì odbornou
pomoc. Ponìvad se nejednalo o
první pøípad, vìdìli stráníci na
koho se v takovém pøípadì obrátit.
Jako ostatnì pokadé poskytli pomocnou ruku pracovníci Stanice

Podìkování
Oslava dìtského dne by se jen
tìko mohla konat v takovém
rozsahu, kdyby nepomohli hasièùm sponzoøi. A ty musí nìkdo
obejít a stále dokola prosit, kdo
pøispìje a kdo ne. Proto je tøeba
podìkovat nejen jim, ale i Josefu
Jamborovi, který si kadoroènì
tento nelehký úkol bere na svá
bedra a dary, a finanèní nebo vìcné, zajiuje. Stejnì tak si zaslouí podìkování Marta Ondráèková
a Helena Køíová. Tito tøi jmenovaní celé akci vìnovali nejvíce
èasu. Takté dìkuji vem ostatním
aktivním hasièùm, kteøí se na pøípravì a prùbìhu akce podíleli.
Robert Zelený,
starosta SDH Rokytno

ochrany pøírody Pasíèka, Bor u
Skutèe. A právì díky nim, se alespoò nìkterá zvíøata poranìná napø.
projídìjícím autem, èi zasaená el.
výbojem ze sítì vysokého napìtí
vrací zpìt do pøírody.
Je øada zpùsobù ochrany soukromého majetku. Jednou z nejúèinnìjích ochran je støeení
prostøednictvím elektronického
zabezpeèení. O tom se mohl
pøesvìdèit majitel provozující
vlek na sjezdovce na Harusovì
kopci. Do provozních bunìk
toti dne 4. 6. 2007 v 4:35 hod.
dolo k vloupání. Ji za dvì minuty po vyslání signálu vak
byli pachatele hlídkou Mìstské
policie pøistieni na místì èinu.
Zadrení výteèníci byli na místì pøedáni hlídce Policie ÈR k
dalímu øízení.
Konec mìsíce kvìtna je obdobím zkouek z dospìlosti, ale
také pomaturitních veèírkù. S
úèastníky jednoho takovéhoto
veèírku se dne 29. 5. 2007 v
0:15 hodin setkali i stráníci na
Pavlovovì ul. u obchodu Iva. Z
bujarého veselí a hlasitého zpìvu bylo ji na dálku zøejmé, jak
byl kdo u zkouky úspìný. A
kteøí z tìchto pìti mladíkù,
krom zkouky také dospìli?
Pøece ti, kteøí pochopili, e dospìlý neznamená být neohleduplný, èi vulgární.
GREGOR Petr, velitel MP

Mìsto Nové Mìsto na Moravì oznamuje obèanùm

kdy jim na rukou zacvakla pouta. Tatínkové si zase mohli ovìøit, kolik nadýchají po vypitém
alkoholu. Rekord vytvoøil nejmenovaný obèan Rokytna s 2,8
promile.
Dìti mìly jako kadoroènì obèerstvení zdarma, dospìlí si své
pivo a kus uzené kýty museli zaplatit. Spokojeni byli nakonec
vichni.
Ale jako vechno hezké, i rokytenský Dìtský den musel se západem slunce skonèit. Vzpomínat
na nìj budou malí i velcí dlouho.
Take zase za rok...
Helena Køíová
www.zdarskevrchy.cz

Tenisové kurty
u hotelu SKI

opìt v provozu
cena 150 Kè/1 hod.
permanentka 1200 Kè/10 hod.
tel. 724 556 818. 566 618 441

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 na 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

INZERCE
Prodám 2 ks pneu 485 x 165, 880 24B-1, Kontinental po Luftwaffe  nové, tel. 607 605 156
l Hledám pronájem garáe nebo
stání pod pøístøekem v Novém
Mìstì na Moravì. Tel.:721800220
l Vymìním mìstský byt 2+1 v NM
za mení, tel. 607 571 511
l Obraz od p. Jambora, O. Blaíèka a jiné význaèné krajináøe koupí
sbìratel z Nového Mìsta. Platba
hotovì, èestné jednání. Tel. 777 75 7500
l Prodám skoro novou krosnu.
Tel. 607 989 493
l

l Prodám novou rohovou sedací
soupravu, potah mikroply. Cena
12 000. Kontakt: 604 862 007
l Autosedaèka 9-36kg,atest pro
EU, nová, nastavení výky ramenních
pásù, 5bodový bezpeènostní pás, za
cenu 1690Kè. Tel. 731 866 862
l Hledáme ikovného zedníka na
opravu komína nad støechou u patrového rodinného domu. Tel.
566 617 321 nebo 737 739 919
l Prodám síovanou ohrádku zn.
Cam. Je pouívaná, ale bez vìtích vad. Cena 450 Kè, pùv. cena
1250 Kè. Tel.: 732 443 644
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S larvální léèbou se setkáváme u i v Novém Mìstì na Moravì
Bzuèivka zelená, latinsky lucilia
sericata. Pro nìkoho jen protivná
moucha, pro jiného pomoc pøi léèbì nehojících se ran. Øíká se jí také
biologický nù a toto oznaèení vùbec v nièem nepøehání. Bzuèivka
klade vajíèka do rùzných hnijících
látek ivoèiného pùvodu. Vylíhlé
larvy se pak iví mrtvou tkání.
Larvy se k hojení ran pouívaly
od nepamìti. Byl to jeden z neznámìjích a nejdostupnìjích
prostøedkù. Jejich obliba konèila
s pøíchodem antibiotik.
V poslední dobì se s larvální
metodou v medicínì opìt setkáváme. Èím dál èastìji je vyhledávaná lékaøi i pacienty. Letos poprvé
byla tato terapie pouita i v Novém Mìstì na Moravì. MUDr.
Stanislav Brodina nasadil larvy
do ran dvou tamìjích pacientù.
V èem pøesnì spoèívá léèba
larvami?
Tato léèba není nic nového, byla
známá u kdysi dávno. Existuje
moucha, bzuèivka zelená, její
larvy jsou schopny pojídat odumøelou tkáò. A naopak nejsou
schopny rozkousat tkáò zdravou.
S dokonalou pøesností setiny milimetru tedy odstraní tkáò mrtvou
a ivé si ani nevimnou.
Take je tato léèebná metoda
lepí, ne skalpel?

Urèitì je to alternativa, protoe
indikace je úzce specifická a tato
léèebná metoda se dá pouít pouze
na nìkteré pacienty. Hlavní metodou je ale samozøejmì necrectomie,
to znamená skalpel, pouití ostrých
nástrojù k odstranìní nekróz. Ale
v urèitých pøípadech, kdy nekrózy
nejsou ohranièené nebo jsou hluboké, tak tam na úplné doèitìní je
larvální léèba velmi výhodná.

Øíkal jste, e tuto léèbu lze pouít pouze u nìkterých pacientù
Tam jsou celkem jasné kontraindikace. Nesmí se to pouít do tìlesných dutin, do bøicha nebo do hrudníku, na rány v blízkosti velkých cév
a rány s tendencí k masivnímu krvácení. Skvìlé zkuenosti jsou s larvální léèbou povrchových ran na
konèetinách. Dùleitý je i souhlas
pacienta s touto léèbou.

Kardinál Dietrichstein
by se asi divil
Kdy v roce 1635 udìlil kardinál Dietrichstein Novému Mìstu
na Moravì v poøadí ji ètvrtý jarmark, jistì netuil, jak budou vypadat trhy budoucnosti.
Je sice velice chvályhodné zachovávat tradice, ale Jarmark,
který ve mìstì probìhl v pátek,

by jistì ádného dávného obyvatele Nového Mìsta nenadchl.
Trhy byly vdycky nìco slavnostního, byla to dùleitá událost, na
kterou se vichni tìili. Jarmareèníci se sjídìli z dalekého okolí.
Øemeslníci zde pøedvádìli svùj
um a kadý si tu pøiel na své. A
dnes? Témìø ze vech stánkù se
ozývala zkomolená èetina a nabídky typu  Co pán chtít? nebo
Paní zkusit?. Zboí pochybné
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kvality, které je bìnì k dostání v
kamenných obchodech, nièím výjimeèné.
Tìko jsem hledala stánky s jakostními, èeskými výrobky, o rukodìlné
práci nemluvì. A pøece tam byly.
Uprostøed námìstí mohli ti, co se tak
lehce nevzdávali najít hrnèíøský krámek, výrobky ze døeva, krásná voòavá, po domácku vyrobená, mýdla,
léèivé bylinkové èaje, ruènì vyrobené perky a svìte div se, dokonce i
kováøe, který u rozhavené výhnì
pøedvádìl své umìní. Trochu problém byl dostat se do této oázy klidu. Støed námìstí byl neprodynì
sevøen jinými stánky a mnozí prodejci ho jetì obestavili auty, které
pùsobily jako pøekáková dráha.
Lidé se, stejnì jako kdysi, na trhy
pokadé tìí. Chtìjí si odtud odnést
nìco zajímavého a nevedního. Tentokrát vak novomìstský jarmark
zklamal. I kdy radnici moná pøinesl nìjaké ty finance do rozpoètu,
návtìvníci odcházeli rozèarovaní.
Moná by bylo na èase se zamyslet, jestli by nebylo lépe, kdyby
kvalita nahradila kvantitu. Ménì

Vy jste tuto metodu pouil v nemocnici v Novém Mìstì na Moravì poprvé, jak jste spokojen s
výsledky?
Byla pouita konkrétnì u dvou
pacientù. Výsledek jednoznaènì hovoøí pro tuto metodu. U
jednoho pacienta dolo k perfektnímu vyèitìní rány, druhý
by potøeboval jetì jednu dávku. To jsou vìci, které se nedají
hned odhadnout. Záleí na velikosti nekrózy.
Jak celý zákrok vlastnì probíhá?
Pacienta nejdøíve musím dùkladnì vyetøit. Nelze pøijmout
nemocného a rovnou mu nasadit
larvy do nohy. Je potøeba více
druhù vyetøení, protoe se tato
léèba týká vìtinou diabetikù.
Larvoterapie je pouze jedna z
mnoha metod dnes u nás uznávaná a povolená. Výbìr pacientù je nároèný, ale pokud se vybere správný pacient, pak je výsledek dokonalý.
Pokud zjistím, e by tato léèba
byla u pacienta vhodná, pak k dalímu postupu patøí objednávka larev. Ty jsou speciálnì pøipravené
a sterilní. Rozhodnì se nedají pouívat jakékoliv larvy, i kdy se
nám obèas stane, e se dostaví lidé,
kterým se do rány dostanou larvy
z okolí.

Larvy jsou v kontejnerech zaslány potou. S písemným souhlasem pacienta je pak aplikuji
do rány a tam zùstávají tøi a ètyøi dny. Signálem k ukonèení terapie je to, e larvy zaènou
opoutìt ránu. I kdy se dìlají
opatøení, aby ránu neopustily,
tak v okamiku, kdy jsou syty,
se z ní snaí dostat.
Cítí pacient nìco po nasazení
larev?
Tihle dva necítili nic. Výrobce udává, e nìkteøí pacienti mohou vnímat
pohyb larev a výjimeènì bolest.
Jak je to s hrazením zákroku?
Larvální léèbu pojiovna nehradí,
kadý pacient si ji musí hradit sám.
Máte u vytipované dalí pacienty, u kterých by bylo mono
tuto metodu provést?
Rád bych to jetì zopakoval u pacienta, který u tento zákrok podstoupil. A rozhodnì nechci s touto metodou skonèit, urèitì pøijdou
i dalí pacienti.
Jeden z léèených, Josef Jambor,
byl larvoterapií doslova naden.
Vùbec nic jsem necítil, pochvaloval si. S otevøenou ranou se léèím dlouhodobì a ostatní zásahy
jsou velice bolestivé. Tenhle bych
ale klidnì podstoupil znovu.
Helena Køíová,
www.zdarskevrchy.cz

Osvìit se mùete v Koupaliti

Ano, ètete dobøe. V Koupaliti.
Rybník se zavádìjícím názvem
Koupalitì je v Novém Mìstì na
Moravì opìt zpøístupnìn iroké
veøejnosti.
Dlouhotrvající spor bývalých
provozovatelù koupalitì a mìstského úøadu sice jetì není doøeen, ale obyvatele i návtìvníky
mìsta spíe zajímá nadcházející
sezóna. Ta natìstí není ohroena,
i kdy u nebude provozováno klasické koupalitì, jak byli lidé v minulosti zvyklí.
Odstranìním plotu vznikl pøírodní areál, volnì pøístupný. Toto
opatøení mìlo vak i své negativní
stránky. Bezprostøednì po likvidaci pøekáky byly z pozemku odcizeny dvì dìtské skluzavky.  Nové
Mìsto na Moravì má pìtadvacet
dìtských høi a za celou dobu se
z nich vùbec nic neztratilo, konstánkù, ale s mnohem zajímavìjím sortimentem spolu s ukázkami rukodìlných prací by jistì pøilákalo daleko více návtìvníkù. A
z podprùmìrných trhù by se pak
moná staly trhy vyhláené.
Helena Køíová
www.zdarskevrchy.cz

statovala starostka mìsta Zdeòka
Marková. ádnou náhradu tam
prozatím dávat nebudeme. Kromì
toho to není majetek mìsta, ale
mikroregionu Novomìstsko.
Okolo rybníku Koupalitì byla
v minulých dnech poseèena tráva,

co jistì také pøispìje k jeho vìtí
návtìvnosti. Mìsto uvauje o instalaci chemického WC a odpadkových koù aby se pøedelo zneèitìní areálu.
Rybník Koupalitì je stejnì jako
v minulosti èasto vyhledáván Novomìáky. Jeho chladná voda
osvìí v parných dnech a okolí
láká na pøíjemnou procházku. A
pokud se podaøí vyøeit spory mezi
bývalými provozovateli a mìstem,
bude toto místo také oázou klidu
a míru.
Helena Køíová
www.zdarskevrchy.cz
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Z novomìstských kronik
Novomìstské mosty
stavìné v letech 1829 - 1854

V øíjnu, r. 1829 muselo mìsto z
naporuèení krajskýho ouøadu dát stavìt most u Hanovýho mlejna, protoe byl ouzkej.(ïárská ul. pøed penzionem). Majestrát chtìl dát stavìt
døevìnej, ale protoe by bylo hanba,
e lepí kamennej a klenutej rozházeli a horí postavili, a e by dycky
po pár letech z Ochoze mnoho kusù
døíví by na nìj bejt muselo, tak bylo
rozhodnuto postavit zase kamennej.
Tak na to byli zavolaní mistøi zednický. To bylo licitování na ten most,
kdo by ho nejlacinìjc postavil. Nakonec ho vylicítýroval Franc Jiøábek,
mistr zednickej za 75 zl. Z mìstskej
kasy bylo 16 zl., ostatní peníze museli dát mìani. To se stalo za syndikusa M. Hofmana, radního Jorka
Sadílka a Tomáe Cvrèka.
Roku 1841 dali zdejí sousedi ádost na krajskej ouøad, aby se mohl
stavìt most u Mandelíkovy vody
(pøed dnením kruhovým objezdem).
Tady se muselo dycky jezdit skrz ten
mlynáøù rybníèek, a se boky u vozù
smáèely. Nejhùø bylo na podzim s honìním dobytka hlavnì telat. Páni, derektor Merfort i syndikus Fimsterle
byli proti stavbì. Chtìli, aby se cesta
vedla po zahradách (jako dnení silnice è. 19) k panskej palírni (pod
zámkem), aby palírna mìla lepí uitek. Nechali na most udìlat rozpoèet
na 2 700 zl., e to krajskej ouøad nepovolí, e jsou to velký vejlohy. Ale
zdejí mìani Franc Nìmetz, V. Procházka, F. Nosákovský, Franc Tamele a Jozef Satorie nechali udìlat plán
mistrovi Jednukovi ze ïáru. Ten
to uïál na 500 zl. Zadali to na krajskej ouøad a ten to povolil. Most se v
tom roku postavil. Stavìli ho zdejí
sousedi Filip Nosákovský a Franc Tamele. Dìlala se od nìj cesta do Nový
Vsi. Kadej mìan nìco penìz daroval. Tak máme památku vìènou 
cestu.
V létì byla volba do obecního
ouøadu. Podle poètu obyvatel bylo
u nás zvoleno 12 do výboru, jeden pøednosta a dva radní.
V èervenci pøila taková bouøka
s kroupama a hrùza. Zuberskej
rybník se protrhl, pøihrnulo se to
do Volenej, vzalo to v dìdinì rybník a Roubalovi kùlòu, most v
Braniovì, potom pod Zvolou i u
Stráku pod Mitrovem. Tady ve
mìstì u panskej palírnì spadl
most, vzalo to panskou zahradu a
hnalo se to k dolnímu mostu. Most
vzdoroval, jen kus ho to strhalo.
Hned ten rok se dolní most opravil a horní se stavìl celý nový.
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V r.1854 bylo velký stìhování do
Ameriky. Od nás ten rok 6 famílií.
Taky byl na ádost novodomských sousedù okolo helvetskýho kostela zaveený rybníèek na
husím rynku. Prej jim tam
smrdìl! Aby vás to nìkdy nemrzelo.
Zpracoval Otakar Nìmecký

Policie ÈR
Nejstarí trestná èinnost Kráde
i nadále zùstává nejèastìji páchaným
èinem v naem regionu. Pouze pøedmìt zájmu se postupem èasu zmìnil. Ji se skoro pøestaly krást slepice, husy a rozvoj automobilového
prùmyslu zapøíèinil, e se pøestaly
krást i konì. Z vozidel se ji minimálnì ztrácejí stìraèe, mlhovky a antény. Pokud dojde ke vloupání do
vozidla ji není hlavním cílem zlodìje ukrást zabudované autorádio,
nýbr odloenou kabelku s penìenkou, platební kartou èi doslova pro
zlodìje vystavený notebook nebo
digitální fotoaparát. V oblasti prostých krádeí ustupují krádee jízdních kol a na prvním místì se drí
krádee mobilních telefonù.
Hned na druhém místì za krádeemi jsou podvody, a to jak klasické, tak i úvìrové. I tato trestná èinnost vak zaznamenala velký posun
ve formì jejího páchání. Na rozdíl
od starých detektivních filmù a románù dnení pachatelé vùbec nezakrývají svoji identitu a nevytváøejí
legendy, aby se tak postihu vyhnuli,
ale naopak po pøedloení svého obèanského prùkazu a zfalovaného dokladu o zamìstnání a výi svého pøíjmu, uzavírají smlouvy o úvìrech a nakupují zboí na splátky. Zakoupené vìci konèí v bazarech a tyto
podvodníky pak èeká trestní stíhání
pro úvìrový podvod popø. zpronevìru, nebo vlastnické právo k vìcem dle takto uzavøených smluv
zpravidla pøechází na kupujícího
teprve a po uhrazení poslední splátky. Není výjimkou, e sami zprostøedkovatelé tìchto smluv èasto napomáhají pachatelùm úvìrových
podvodù s jejich uzavíráním a sami
se tak stávají pomocníky co je stejnì trestné jako podvod sám.
Dalím hodnì páchaným trestným
èinem je øízení bez øidièského oprávnìní. To, e v souèasné dobì lze zakoupit motorové vozidlo levnìji, ne
absolvovat autokolu a získat øidièský prùkaz vede k tomu, e hodnì
mladých lidí jezdí bez patøièného

V mikroregionu Novomìstsko
se bude tøídit lépe

Svazek obcí Mikroregion Novomìstsko získal pro svých pìt èlenských
obcí dotaci z Fondu Vysoèiny v celkové výi 84.158,- Kè, co pøedstavuje 60 % z celkových nákladù. Ze získané dotace si budou moci obce
Javorek, Køídla, Radeínská Svratka, Radòovice a Zubøí poøídit sbìrné
nádoby na bílé sklo, nápojové kartony a papír. Pro obyvatele tìchto
obcí byl také zpracován informaèní leták o správném tøídìní odpadù.
Informace, co do kterých sbìrných nádob patøí, se dozvíte na naich
webových stránkách www.novomestsko.cz.
Díky zájmu obcí a podpoøe z Fondu Vysoèiny se zvýí objem a
kvalita vytøídìného odpadu. Moná, e právì nìkterá obec z naeho
mikroregionu zvítìzí v letoním roèníku soutìe kraje Vysoèina ,,My
tøídíme nejlépe.

S PÁROU DO NEDVÌDICE
NA OSLAVY
PERNTEJNSKÉHO PANSTVÍ

Ve dnech 7. a 8. èervence pøipravily ÈD, a. s. jízdu parního
vlaku z Havlíèkova Brodu do
Nedvìdice a zpìt na oslavy Perntejnského panství v Nedvìdici
a na hradì Perntejnì. Návtìvníci zde mohou zhlédnout mnoství výstav, kulturních akcí i oivené hradní nádvoøí s ermíøi, øemesly, folklorními a divadelními
vystoupeními.
Zpáteèní jízdné ze stanic H. Brod
a Pøibyslav 120,- Kè, ïár n. S. a

Nové Mìsto na M. 100,- Kè, Bystøice n. P. a Roná 80,- Kè.
Sleva jízdného 50 %: dìti do 15
let, dùchodci a áci 15  26 (po
pøedloení pøísluného prùkazu,
vyjma dìtí 6-15 let, áci prùkazu
pro tra, kudy vlak jede), uivatelé roèních síových jízdenek ÈD.
Sleva jízdného 75 %: dritelé
prùkazù ZTP a ZTP/P a áci do
15. let (po pøedloení pøísluného
prùkazu, áci prùkazu pro tra,
kudy vlak jede). Ostatní tarifní ani
mimotarifní výhody neplatí.
Blií informace v ÈD centru
Brno hl.n., tel. 972 624 125, email: bno@cdcentrum.cd.cz. Prodej jízdenek pøímo u vlaku.
Na vybraných pravidelných
vlacích budou nasazeny historické motorové lokomotivy.

øidièského oprávnìní. Doby, kdy se
kluci prohánìli na Pionýrech po návsi a policista na tyto spíe symbolicky hrozil, jsou pryè. Nyní je takovéto jednání trestným èinem. Protoe jsou motocykly draí jak ojetá
auta, vìtina tìchto trestných èinù
je spáchána v osobním automobilu.
Jinak Policie Èeské republiky je
stále èastìji zneuívána k øeení
obèanskoprávních sporù. Toto je
dáno u nás zdlouhavým soudním
øízením, a tak policisté jsou èasto
voláni a zatìováni vìcmi, které jim
nepøísluí, ale ze zákona jsou povinni kadé oznámení provìøit.
Zpravidla jsou jediní, kdo jsou
schopni se okamitì dostavit na
místo, naslouchat lidem a zadokumentovat jejich problém. Takto v
polovinì kvìtna policisté jeden celý
den strávili tím, e provìøovali
oznámení odcizení plotu z koupalitì, aè oznamovatel a celá novomìstská veøejnost vìdìla, e plot
odstraòuje mìsto jako vlastník nemovitosti. Dalí jeden den strávili
tím, e opakovanì byli voláni bý-

valým nájemcem do areálu koupalitì aby zabránili vlastníku pozemkù mìstu Nové Mìsto na Moravì
v seèení trávy na pozemku mìsta.
Policie øeila i dlouhotrvající a neøeený stav kolem kovorotu na ul.
Sokova. Protoe majiteli kovorotu byla v lednu 2007 na výe uvedeném pozemku zakázána jakákoliv
manipulace s kovovým odpadem,
byla vìc pøedána vyetøovateli
SKPV k zahájení jeho trestního stíhání pro trestný èin maøení výkonu
úøedního rozhodnutí.
V polovinì mìsíce kvìtna dolo
ke vloupání do bankomatu umístìného v prodejnì knihkupectví na
Vratislavovì námìstí. V tomto pøípadì pachatelé vnikli do objektu
pøes farní zahradu, poté pøes støechu tiskárny a následnì ze zadní
èásti knihkupectví. Na místì bankomat bruskou otevøeli a odcizili
finanèní hotovost ve výi nejménì 1.400 000 Kè. Pachatelé jsou
stále na útìku a proto policie pøivítá jakoukoliv informaci, která by
vedla k jejich dopadení.
velitel PÈR JUDr. Libor Èerný

8.25
8.46
9.41
10.10
10.40
10.54
11.07

Havlíèkùv Brod 17.32
Pøibyslav
17.18
ïár nad Sázavou 17.00
Nové Mìsto na Mor. 16.04
Bystøice nad Pern. 15.36
Roná
15.12
Nedvìdice
14.50

V Petrovicích se selo minimálnì 130 hasièù

Není to tak dlouho, co se nìkteré
jednotky SDH sely v Novém Mìstì u Sportenu u fingovaného poáru. Probìhlo zde námìtové cvièení,
které mìlo ovìøit schopnost okolních sborù, jestli jsou vùbec schopny vyrazit k zásahu. Cvièení dopadlo
dobøe, bez vìtích problémù. Soutì hasièských drustev, která probìhla tuto nedìli v Petrovicích, byla
brána spíe zábavnou formou.
Hasièské klání probíhá kadý rok.
Okrsek Nové Mìsto na Mor. má pøi-

blinì sedmnáct sborù a soutìe se
úèastní okolo dvaceti drustev. Nìkteré sbory pøipraví drustva dvì,
zasoutìí si i eny. Ty berou celou
vìc s nadhledem, ale svým èasem
pøi útoku se nenechají moc zahanbit, spousta muských drustev má
èas horí ne eny.
I kdy se soutìí ve tøech disciplínách (útok, tafeta a teoretická
èást), nejvìtí zájem divákù vzbuzuje vdy poární útok. Tomu
pøedchází jednak trénink pøed sou-

tìí a dále pak pøíprava støíkaèek,
aby se sbory mohly pøedvést, jak
mají svùj stroj pøipravený.
Petroviètí poøadatelé na sebe
vzali svùj úkol opravdu zodpovìdnì. Bohaté obèerstvení, u kterého
se netvoøily velké fronty, ozvuèení areálu, to ve napomáhalo k pøíjemnému strávení nedìlního dopoledne. Svoji návtìvou soutì poctili i pøedstavitelé Nového Mìsta, starostka paní Marková a místostarosta pan Marek.
O poøádání soutìe je poslední
roky mezi sbory opravdu zájem.

Podìkování
Starosta SDH Marovice by chtìl
touto cestou podìkovat obìma drustvùm za úèast a drustvu A za vynikající 1. místo v okrskové soutìi,
která se konala v nedìli 27. kvìtna
2007 v areálu uèilitì v Petrovicích.
Jakmile toto drustvo odsoutìilo,
vydalo se na tøetí kolo ïárské ligy
v poárním sportu do Kalù, kde se
umístilo na hezkém 5. místì s výsledným èasem levého proudu 18:89 sec.
a pravého proudu 19:03 sec.
Zároveò toto podìkování patøí rodièùm, za jejich podporu a za pochopení pro kadodenní tréninky.
Dále sponzorùm, bez jejich finanèní podpory bychom se tìchto soutìí nemohli zúèastòovat a v neposlední øadì SDH v Novém Mìstì na
Moravì za zapùjèené vybavení.

DÁRKYHOBBYART
Vratislavovo nám. 13
Bradyho dùm
C tyèinky ke zvonkohrám
C pruné barvy nejen na kùi

Pokud vyjde poèasí, bohatá úèast
zajistí poøádajícímu sboru i nìjaký ten finanèní zisk, který se hodí
kadé organizaci. Ale pøi tìchto
akcích rozhodnì nejde jen o zisk.
Takové nadení pro vìc, které
projevují dobrovolní hasièi na
tìchto soutìích, je k vidìní jen
málokdy. A jak u slovo dobrovolní naznaèuje, pracují èlenové SDH pouze ve svém volném
èase a bez nároku na jakékoliv finanèní ohodnocení, co v dnení
dobì není bìná záleitost. Tak a
jim jejich nadení neuvadne a
dlouho vydrí!
Robert Zelený

Malí malíøi
ocenìni

Pod zátitou poslance Parlamentu
ÈR Karla Èerného probìhl letos ji
10. roèník výtvarné soutìe pro dìti
Malování s Petrou. Letos dìti malovaly obrázky na téma Dìti a sport
a v kategoriích do 3 let, 4  5 let a 6 
7 let bylo ocenìno 25 nejhezèích obrázkù. Ceny obdreli nejen vítìzové,
ale drobné dárky získaly vechny zúèastnìné dìti. Do soutìe se zapojilo
i 25 dìtí z Mateøské koly z Nového
Mìsta na Moravì, ul. Drobného a
dosáhly krásného umístìní. V kategorii 4  5 let obsadili vynikající
4.místo Miroslav Smrèek a Simona
Kaliová a v kategorii 6  7 let získala 1. místo Michaela Malinová. Blahopøejeme!
JP

PRODEJNA U VEINLICHÙ
ïárská 41
Nové Mìsto na Moravì

Rozíøený výbìr
BYTOVÝ TEXTIL (záclony, závìsy, doplòky)
SPODNÍ PRÁDLO (pánské, dámské, pyama, pro kojící)
PLAVKY (pánské, dámské)
Výprodej ODÌVNÍ METRÁ
Nápoje
ALKO, NEALKO, SUDOVÉ PIVO

Èeské programy ze satelitu

ÈT1, ÈT2, ÈT24, ÈT4 Sport, Nova, Prima, TV Noe, Óèko, Top TV, Public TV, TA3.
K tomu rozhlasové stanice:
ÈRo1, ÈRo2, ÈRo3, Radio Wave, ÈRo6/ÈRo7, Radio Èesko, Radio D-dur, Leonardo, Region
To ve v digitální kvalitì a hlavnì bez pauálù a dalích plateb!
Cena od 6.000,- Kè vèetnì montáe
Za pøíplatky: Galaxie Sport, HBO, Nonstop Kino, FilmBox, CS film a XXX Xtreme
Monost rozíøení o pøíjem dalích druic se stovkami zahranièních TV i Radio programù
(napø. SAT1, RTL, PRO7, VIVA, MTV, DSF, EUROSPORT, atd )

Tak proè jetì èekat na pozemní digitál!
David Luke  satelitní technika
Nové Mìsto na Moravì
Tel: 774 107 007 E-mail: dalook@seznam.cz
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Vynikající výkon støelce
Jindøicha Babáèka

Velká cena Bystøice nad Pern.
13. kvìtna 2007 v LM a SM 60
ran vlee dopadla pro Jindru Babáèka výbornì, kdy nastøílel svùj
osobní rekord 580 bodù, co byl
nejlepí výsledek ze vech zúèastnìných støelcù. Ètvrté místo s výkonem 546 bodù obsadil Luká
Øádek, tøináctý skonèil Adam Zavøel s 513 body. V kategorii muù
mìl nejlepí výkon 577 bodù Vladimír Michal z Mosti.
Letní VC SSK 50 Brno LM a SM
60 ran a 3x20 se støílel 19. kvìtna.
Pìt novomìstských støelcù, 4 dorostenci a jeden mu se umístili tak-

Barevný týden
Je akce pro dìti poøádaná M
na Drobného ulici. V dobì od
18. do 22. 6. bude mít kadá tøída urèenou jednu barvu  Køemílci modrou, Brouèci zelenou,
Vodníèci lutou a Krteèci èervenou. Dìti by ve výe uvedených
dnech mìly do kolky chodit ve
svých barvách (alespoò jeden
kus obleèení  trièko, ponoky,
kraasy, apod.).
V barevném týdnu bude mít
kadá tøída svùj den, ve kterém
bude chystat program pro ostatní dìti. Takto se vichni mohou
tìit na modré pondìlí, zelené
úterý, lutou støedu nebo èervený ètvrtek. Ovem nejvíce radosti urèitì pøinese pátek, kdy
vichni spoleènì pojedou na výlet do Polnièky.

Pozvánka

Dne 16. 6. Probìhne ve ïáru
nad Sázavou III. Roèník Festivalu dechových hudeb Vysoèiny. K sedmi èeským orchestrùm
a jednomu orchestru z nìmeckého Jänschwaldu se pøipojí i novomìstská kapela Veselá sedma.
V nedìli 17. 6. se pak uskuteèní
vystoupení nìmeckého orchestru
na námìstí v Novém Mìstì na
Moravì. Spolu s nìmeckými hosty bude koncertovat i orchestr ákù
ZU J. turzy. Nezapomeòte 
nedìle 17. 6. V 10 hod na vaem
námìstí. Pøijïte pozdravit hosty z
Nìmecka a podpoøit mladé adepty muziky ze ZU.
V pøípadì patného poèasí bude
koncert v KD.

to: Ve sportovní maloráce byl Jindra Babáèek s nástøelem 569 bodù
na 4. místì. O bod ménì, 568 bodù
nastøílel Jan rámek a skonèil na
5. místì, Vojta Luke na 19. místì
dosáhl 550 bodù a Vojta ák byl
24. s 545 body. Mimo to Petra
Katánková nastøílela 562 bodù a
umístila se na 11. místì. Za mue
støílel Milan Marek a získal 7. místo
s nástøelem 571 bodù. V závodì
SM 3x20 støílel za ná klub jen Jindra Babáèek a umístil se na 3. místì s nástøelem 521 bodù. Zvítìzila
Petra Katánková s 552 body.
KM

Závodnice z oddílu
moderní gymnastiky
TJ a Z L. Èecha
bojovaly o postup
na Mistrovství Èeské
republiky

V sobotu 2.6. se ve ïáøe n.S.
konaly oblastní závody v moderní gymnastice, na kterých se bojovalo o postup na Mistrovství
ÈR v Praze. O postup na MÈR
se utkalo pøes 50 závodnic. Kraj
Vysoèina posílá do Prahy celkem
8 závodnic.Z naeho oddílu si
svými vynikajícími výkony nominaci zajistila 4 dìvèata- Kateøina Pulgretová , Kristýna Pejchalová, Adéla Dítìtová a Veronika Pechová. I ostatní dìvèata
pøedvedla velmi dobré výkony, o
èem svìdèí jejich umístìní.
Výsledky: 0.kat. M: 3. místo Patricie aclová, 7. Michaela Pechová, 0.kat. roè.2000: 4. místo Lenka
Sobotková, 5. Daniela Horváthová,
6. Nátálie Atanasiadu, 1.kat.
roè.1998,99: 1. místo Kateøina
Pulgretová, 5. Ivana Zdrailová,
8. Lucie Prokopová, 10. Gabriela Pejchalová, 2.kat. roè. 1996,
97: 1. místo Kristýna Pejchalová, 8. Kateøina Bizoòová, 3.kat.
roè.1994,95: 1. místo Adéla Dítìtová, 2. Veronika Pechová ,
4.kat. roè. 1993 a st., 3. místo
Martina Pulgretová, 4. Veronika
Bednáøová.
Vem dìvèatùm blahopøejeme a
dríme palce dìvèatùm 10. èervna
v Praze.
Lenka Zdrailová, oddíl MG

Truhláøská a obchodní firma z Velkého Meziøíèí hledá spolupracovníky z
øad ivnostníkù pro montáe výrobkù: nábytek, restaurace, hotely, kuchynì, schody, dveøe, okna, obklady, atd. Poadavek: flexibilita, praxe v oboru, seriózní jednání a vystupování. Nabídka: práce na zajímavých a prestiních zakázkách, finanèní hodnocení na úrovni. ádost: zamìstnavatelé
nevolat! Pouze pøímí pracovníci, ivnostníci, kteøí mají skuteèný zájem si
vydìlat. Tel. 602 754 963, 566 523 663, www.vrabel.info
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PØIHLÁKY MERIDA BIKE
ADVENTURE 2007 STARTUJÍ!

V pátek 1.6. budou sputìny pøihláky Merida Bike Adventure 2007
 originálního bodovacího závodu
dvojic na horských kolech. V minulých letech byl limit 1000 startujících vdy vyèerpán bìhem nìkolika málo prvních dnù. Letoní roèník se vrací na Vysoèinu do nového
areálu Ski Nové Mìsto na Moravì.

Velký úspìch malé
maoretky!

Na Mistrovství Moravy ve Valticích získala Aneta Lopraisová v
kategorii Cadetky - Sólo krásné
2. místo a postupuje na Mistrovství Èeské republiky! Mistrovství
Èeské republiky se uskuteèní
10.6.2007 v Písku.

V kategorii Duo skonèily ve
velmi tvrdé konkurenci na 6. místì Veronika Pollaková a Martina
Pulgretová.
Dalí postup na Mistrovství
Èeské republiky!
Z Taneèního studia postupuje na
Mistrovství Èeské republiky v
moderní gymnastice Pavla Polnická a Martina Pulgretová.
V oblastním pøeboru získala
P.Polnická 2. a M.Pulgretová 3. místo.
Mistrovství Èeské republiky se
koná v Praze 10.6.2007.
Eva Olejníková

ák v poháru tøetí
Poslední kvìtnový víkend se uskuteènily dva závody Èeského poháru v horských bìzích. V sobotu se
konal závod v Beskydech, bìelo se
z Ostravice na Lysou horu. Tra
byla dlouhá 9,2km a pøevýení bylo
927 metrù. Závod vyhrál Ondra Horák z Kromìøíe pøed polským atletem Dlugoszem, tøetí dobìhl Jirka
ák. V nedìli se závodilo v Jeseníkách, tra byla dlouhá 8,5km a
pøevýení bylo 550 metrù. Bìelo
se z námìstí mìsta Jeseníky pøes
Láznì Jeseníky na Sokolí vrch. Vyhrál opìt Ondra Horák pøed Mírou Vítkem z Ústí nad Orlicí, tøetí
skonèil Jirka ák.
(IK)

Charakteristický a jedineèný doplnìk prázdnin pro mnoho akèních
i rekreaèních cyklistù Merida Bike
Adventure 2007 se pøiblíil natolik,
e 1.6.2007 pøesnì v 00,01 hodin
bude sputìn pøihlákový systém a
tím odstartuje závodní horeèku kadého z nás. V pøedcházejících letech
byl limit 1 000 závodníkù naplnìn
vdy bìhem jediného týdne! Tedy
kdo se nerozhodl rychle mìl smùlu.
Limit urèují poøadatelé, aby si akce
udrela svùj pøirozený ráz a také pro
dobré vztahy s CHKO Vysoèina.
Poøadatelé z USK Praha se i letos
budou snait dodret vysoký standard
závodu samotného, ale mají pro
úèastníky pøipraven i osvìdèený bohatý doprovodný program, který je
rovnì doplnìn o nìkolik novinek.
Mezi ji klasické doprovodné
aktivity patøí Baby Zoom (dìtská
kolka), Bike Tunel (cyklo servis)
a veèerní program pro kadého.
Dalí z osvìdèených praktik je
pouití elektronického raení kontrol Sport Ident a ceny pro vítìze
od spoleèností Warmpeace a Craft.
Tou asi nejzajímavìjí novinkou
letoního roèníku je spojení BA7
s Mistrovstvím svìta MTBO
(mountain bike orienteering). Tato
událost pøinese novinku nazvanou
Bike Adventure naruby = èasové
limity sobotní a nedìlní etapy budou prohozeny oproti døívìjím
zvyklostem. Tak umoníme úèastníkùm BA7 stát se silnou fanoukovskou podporou Èeským reprezentantùm pøi závìreèných závodech tafet a doufáme, e plnì vyuijí monosti nového areálu Ski
v Novém Mìstì na Moravì.
Mapy budou vytitìny na speciálním materiálu Tyvek. Materiál a
mapy, které vydrí vechno, co
vydríte Vy! Tyvek je odolný, vodovzdorný materiál od firmy Du
Pont, který bude pouit té pro
mapy mistrovství svìta v MTBO
2007. Tento materiál dodává Europapier Bohemia a tiskové sluby zajiuje aket. A závodníci
ocení, e odpadne tradièní olepování mapy èi laminování do folie.
Co øíci závìrem? Tratì jsou témìø
pøipraveny, pøihláky témìø sputìny a závodníci plnì natìeni. Zveme kadého a tìíme se na Vás.
Pravidelné novinky a více informací se dozvíte na www.bike-adventure.cz.
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