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Mateøské koly - zmìny

Mìstská slavnost Nova Civitas nabídla dne 29. èervna zajímavý kulturní program i pøíjemné setkání s tradièními øemesly.

V návaznosti na demografický
vývoj narozených dìtí rozhodla
Rada mìsta dne 25. èervna na své
15. schùzi o zmìnách provozu nìkterých pracovi novomìstské
Mateøské koly.
Od 1. záøí letoního roku bude
otevøena dalí tøída mateøské koly ve Slavkovicích.
Pro dlouhodobý nezájem rodièù
a malý poèet narozených dìtí se
ruí provoz mateøské koly
v Olené. Rada mìsta vak rozhodla, e tato budova bude i nadále slouit vyuití volného èasu
dìtí a mládee, a proto svìøila tyto

Rekonstrukce interního oddìlení
novomìstské nemocnice

dostává zcela reálnou podobu.
Plánovanou investici ve výi 360
mil. Kè bude moné z velké èásti
krýt ze zdrojù EU. Zástupci kraje
Vysoèina dojednali pøesun potøebného objemu finanèních prostøedkù do jedné z os, která bude specificky urèena pro nemocnice v kraji.
O tom, e investièní zámìry vech
krajských nemocnic v celkovém
objemu 1,2 miliardy korun neohrozí krajské volby v roce 2008, se
dohodli zástupci vech politických
klubù, které k neformální diskusi
pozval hejtman kraje Milo Vystrèil po jednání krajského zastupitelstva 26. 6. 2007. Podmínkou pøidìlení dotace je samozøejmì bezchybnì zpracovaný projekt. Nemocnice v Novém Mìstì na Moravì je díky kvalitní práci managementu dobøe pøipravena, a proto se
Mìstský úøad N. Mìsto na
Mor. informuje o zmìnì provozní doby na následujících
pracovitích umístìných na adrese Vratislavovo nám. è.p.
103: pracovitì podatelny (pøijímání podání, ovìøování listin), pracovitì pokladny (hotovostní platby), pracovitì sekretariátu - provozní doba na
tìchto pracovitích MìÚ je od
1. 6. 2007 ve dnech úterý, ètvrtek 8.00 - 15.00 hod., v pátek
8.00 -14.00 hod.
tajemník MìÚ

obèané celé spádové oblasti mohou
tìit na stejnì pøíjemné a dùstojné
prostøedí, jako nabízí chirurgický
pavilon. Základním pøedpokladem
pro èerpání zdrojù EU bylo také zastavení transformace nemocnic na
obchodní spoleènosti.
Diskutovaly se i dalí zámìry,
které pøesahují jedno ètyøleté volební období a pro jejich nároènou pøípravu a realizaci je nutná
iroká politická shoda. Jedná se
o podporu a rozvoj Vysoké koly
polytechnické nebo výstavbu administrativního centra v Jihlavì.
Zajímavým zámìrem je pomoc
kraje Vysoèina obèanùm Zakar-

patské Ukrajiny, která by mìla mít
podobu investice do rekonstrukce a vybavení vybrané koly vèetnì zajitìní kvalitní výuky. e investice do vzdìlávání jsou jednou
z priorit napøíè politickým spektrem, svìdèí i shoda na výrazné
podpoøe výuky angliètiny, která
by mìla napomoci k odstranìní jazykové bariery. Její podoba zatím
nemá konkrétní obrysy, ale zvaují se nejrùznìjí formy, které by
za finanèní podpory kraje mohl
vyuívat co nejvìtí poèet obèanù kraje.
Zdeòka Marková
èlenka krajského zastupitelstva

prostory od 1. ledna 2008 do péèe
pøíspìvkové organizaci mìsta,
Domu dìtí a mládee.
Ten nabídne nejen své tradièní
mimokolní aktivity i dìtem a
mládei v Olené, ale bude zde
poøádat i drobné akce pro obèany
obce, soustøedìní a víkendové pobyty svých zájmových útvarù, pøímìstské tábory apod.
Z dùvodu výstavby Regeneraèního centra bude muset být s úèinností
od 1. 9. 2008 pøestìhována mateøská
kola z Tyrovy ulice. Dìti z této
mateøské koly budou pak umístìny
jednak v novì vzniklé tøídì na ïárské ulici, jednak budou doplnìny
kapacity dalích tøíd mateøské koly.
Mìsto v souèasné dobì umoòuje docházku do M i dìtem, jejich
maminky jsou na mateøské a rodièovské dovolené, a dìtem, které
nemají trvalé bydlitì v Novém
Mìstì na Moravì a jeho místních
èástech. V pøípadì velkého zájmu
o umístìní dìtí v mateøské kole
nad rámec její kapacity není vylouèeno, e od záøí 2008 bude pøijímání tìchto dìtí omezeno.
Vechny zmìny plánované na
rok 2008 budou s rodièi v pøísluných pracovitích M s pøedstihem prodiskutovány. Mìsto rovnì pøipravuje materiál, který vyhodnotí finanèní náklady na umístìní dítìte v mateøské kole.
dle informací PhDr. . Øádkové

Ad: Hamletovská otázka pro borovice

Jako starousedlík a zastánce setrvání vzrostlých borovic na námìstí musím reagovat na pøíspìvek redaktorky H. Køíové (Novomìstsko è. 11). Jednání citované
komise jsem se zúèastnil. Chci
upøesnit informaci o návrhu nìkterých èlenù komise na postupné
odstranìní borovic a oputìní
Makovského koncepce.
Podle tohoto návrhu by se
v dalích letech postupnì odstranily jen nìkteré borovice a zbývající by zùstaly zachovány. Dalí nevysazovat. Tím by byla Makovského koncepce oputìna.
Návrh nemìl za cíl úplné odstranìní borovic, jak ze zveøejnìné-

ho textu vyplývalo. Jsem zastáncem tohoto øeení.
Z Makovského koncepce je po
pìtapadesáti letech u úplnì nìco
jiného, ve skuteènosti je u nyní
oputìna. Vame si jedineènosti
letitých stromù. Vykácení stromù a
vysázení nových by vytvoøilo námìstí po mnoho let v létì rozpálené sluncem. Naopak zachování
èásti stávajících stromù by znamenalo jejich lepí rùst a vyuití k
odpoèinku i pro parkující vozidla.
Budoucí celkové rekonstrukci námìstí, která zatím nehrozí, by
zbývající stromy nemìly pøekáet.
Zastánci volného výhledu na architekturu staveb by byli té spokoje-

ni. Domnívám se, e toto øeení by
mohlo být rozumným kompromisem. Je pragmatické, finanènì nenároèné.
Borovice, které se ji mnoho let
korunami navzájem dotýkají, prosychají. Ale nikoliv suchem, nýbr
nedostatkem svìtla. Jedna loni odstranìná krajní borovice nikomu
nechybí a volný prostor umoòuje
lepí rùst té sousední. Pokud se neutvoøí kolem stromù volný prostor,
budou na námìstí za pár let vysoké
holé kmeny se zelenými èepicemi.
Moná pak jednou dojde k odstranìní vech. A to by byla koda.
Mgr Otakar Nìmecký
èlen rady mìsta
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Podìkování

Rodina Sedlaøíkova srdeènì dìkuje lékaøùm a sestrám v nemocnicích v Novém Mìstì na Mor. a
v Brnì a pracovníkùm hospicu,
kteøí velkou mìrou pøispìli ke
zmírnìní utrpení posledních chvil
ivota paní Jiøiny Sedlaøíkové.
rodina Sedlaøíkova

Narození

1. 6.
1. 6.
2. 6.
8. 6.
10. 6.
10. 6.
11. 6.
16. 6.

Rozálie Koneèná
Nikola Mièíková
Karolína Dobiáová
David Pavli
Ondøej Brychta
Lucie Felcmanová
Matyas Koky
Barbora Mádlová

Sòatek
2. èervna
Pavla Jelínková
Frantiek Holý
Jana Vychodilová
Jan Fanta
Monika Rousová
Pavel Chudoba
9. èervna
Veronika Tuèková
Martin Skácel
Lucie Hauptmanová
Tomá Vlèek
16. èervna
Veronika Bukáèková
David Barto
13. 6.
16. 6.
16. 6.
20. 6.
23. 6.
23. 6.

Úmrtí

Marie Madìrová (1937)
Alena Kozáková (1955)
Jiøina Sedlaøíková (1944)
Marie Houdková (1923)
Anna Kostecká
(1938)
Vincencie Plocková (1926)

Horácké muzeum

Bojová technika 20. století 
modely 1/35, doplnìno fotografiemi z N. Mìsta z kvìtna 1945, otevøeno do 2. záøí

Kino

11. st v 18 h.
Robinsonovi
USA 2007, animovaný rodinný,
èeský dabing, 102 min, pøístupný,
65 Kè, premiéra - Fantastická komedie o rodince z budoucnosti.
13. pá ve 20 h., 14. so ve 20 h.
Tajnosti
ÈR/SR 2007, smutná komedie, 97
min, od 12 let, 60 Kè, premiéra Jeden den v ivotì pìtaètyøicátnice, která zjistí, e nejen ona, ale i
její blízcí mají své drobné tajnosti
a tichá pøání.
18. st ve 20 h.
Barevný závoj
USA/Èína 2007, milostné drama,
èeské titulky, 125 min, od 12 let,
70 Kè, premiéra - Epický pøíbìh
páru, který se po svatbì z rozumu
rozhodne najít k sobì cestu a
v daleké Èínì uprostøed epidemie
cholery.
20. pá ve 20 h.
Kletba zlatého kvìtu
Èína/Hongkong 2006, výpravný
velkofilm, èeské titulky, 114 min,
od 15 let, 65 Kè, premiéra  V císaøském paláci pod noblesním povrchem bují intriky a zrada. Dokonalé kung-fu scény.
21. so ve 20 h.
Bestiáø
ÈR 2007, komedie, 113 min, od
15 let, 70 Kè, premiéra - ivot
mladé eny pronikavì zmìní vztah
se záhadným muem.
25. st ve 20 h.
Kvaska
ÈR 2007, komedie, 106 min, od
12 let, 60 Kè - Romantická exkurze do muzikálového zákulisí je
pøizdobena pøíbìhem kluka, který
uteèe z vìzení
27. pá ve 20 h., 28. so ve 20 h.
Piráti z Karibiku: Na konci svìta
USA 2007, akèní dobrodruný, èeské titulky, 168 min, pøístupný, 75
Kè, premiéra - Známí páni moøí
pøicházejí potøetí ve velkém finále.

Horácká galerie
Alois Mikulka - obrazy (do 9. záøí) V pracích Aloise Mikulky se
odráí jeho vlastní niterný svìt. Sám autor nazval tento vnitøní prostor State Louis a také tak své práce nìkdy oznaèuje. Námìty pro
svá díla èerpá z antické mytologie, bible, z doby obrozenecké i ze
souèasnosti, ale i z folkloru, komiksù, filmových westernù, sci-fi a
vechny tyto prameny se proplétají, prolínají a vytváøí poetické obrazy s prvky absurdního humoru. Malíø je známý i jako autor dìtských knih, her a ilustrátor.
Jiøí Kodym - døevoøezy (do 2. záøí) Výstava pøipravená k letoním
umìlcovým 80. narozeninám. V nároèných soutiscích barev s vyuitím
lazur pùsobí Kodymovy barevné døevoøezy výraznì malíøsky. Støedem
jeho kompozièní struktury je základní kámen, významové jádro vesnice, rybník,figura, z nìj jako krystaly vyrùstají symboly domova koruny stromù, budovy, zemìdìlské náøadí, køídla vodního ptactva.
Malíøova díla mají vnitøní soustøedìní a klid, a zároveò i vnìjí dynamiku víøících horizontál a vertikál.
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31. út v 17.30 h.,
1. st v 18 h. a ve 20 h.
Shrek Tøetí
USA 2007, animovaná komedie,
èeský dabing, 93 min, pøístupný,
65 Kè, premiéra - Animovaný zelený zlobr z bainy znovu útoèí na
divácké bránice.
Na srpen 2007 pøipravujeme: 3.
Zápisky o skandálu, 4. Jednotka pøíli rychlého nasazení, 8. Edith Piaf,
10. - 11. Vratné lahve, 15. SpiderMan 3, 17. Warholka, 18. Pøedtucha, 24. - 25. Smrtonosná past 4

Kniha Trojan

F CD Jakub Pustina
F CD Jakub Pustina: Svìtové

písnì

F CD Jakub Pustina a Jekaterina

Tretjakova

F CD Jakub Pustina a jeho hosté

LETNÍ DÍLNY 2007
2. èervence - 31. srpna
Horácká galerie
Vkládaný patchwork
Pøebývají Vám doma kousky
látek? Pøineste si je k nám,
spoleènì vytvoøíme dekorace
pro vá domov.
Nafukovací barvy
Malé i velké jistì dokáe
nadchnout práce s nafukovacími
barvami. Nakreslený obrázek
se díky jednoduchému kouzlu
stane plastickým. S sebou si
pøineste látku
nebo trièko jakékoliv barvy.
Je nutné se pøedem pøihlásit!
Blií informace a pøihláky:
Výtvarná dílna HG
Tel.: 566 654 216, 566 654 225
E-mail:
eva.buchtova@hg.nmnm.cz
Cena dílny (90 min.):
50 Kè / osoba
25 Kè / èlen GK

Z významných výroèí

1. 7. 1952 zemøel v N. Mìstì akad. malíø Frantiek Hradecký (prof.
kreslení na gymnáziu v N. Mìstì 1948-1952, narodil se 12. 1. 1909 v
Lysé nad Labem)
9. 7. 1892 se v Dìdicích narodil Jakub Bílý (katecheta v N. Mìstì,
pøispíval do èasopisu od Horácka k Podyjí, zemøel 18. 1. 1959)
10. 7. 1972 zemøela v Marovicích Pavla Køièková (prof. na sociální kole Vesna v Brnì, spisovatelka, narodila se 13. 2. 1886 v Kelèi)
20. 7. 1887 se v Pøibyslavi narodil prof. Ing. Stanislav Bechynì
(zakladatel betonového stavitelství, studoval novomìstskou reálku, zemøel 15. 10. 1973)

Ekumenická setkání s Biblí a umìním
V Novém Mìstì na Moravì se poèátkem èervence tradiènì
setkávají èlenové ESBU a jejich pøátelé. Bohatý kulturní program
je pøístupný i iroké veøejnosti.
8. 7. ne 17 hod. Zahájení výstavy keramiky skupiny SLEPÍI
v Horácké galerii, 19,30 hod. Klavírní koncert, Vadim Galuka, Rusko
 Horácká galerie
9. 7. po 9 hod. Zahájení, Malé biblické zamylení, 10 hod. J. Sokol,
pøednáka a diskuse, 14,30 hod. Klavírní koncert, Unison Piano Duo,
USA + Èína, Horácká galerie, 16 hod. Rozhovor s nìmeckými
úèastníky, moderuje Jan Èapek, 19,30 hod. Spoleèenský veèer
10. 7. út 9 hod. Malé biblické zamylení, 9,30 hod. Jeho Excelence
velvyslanec státu Izrael: pøednáka, rozhovor, 14,30 hod. J. tefan,
systematický teolog: pøednáka a diskuse, 19,30 hod. Klavírní koncert,
Unison Piano Duo, USA + Èína, Horácká galerie
11. 7. st Celodenní výlet Ve stopách B. Martinù a M. Radyvede dr. vanda, 19,30 hod. Klavír + zpìv, A. Schultze  USA, A.
Fiedlerová  CZ, Horácká galerie
12. 7. èt 9 hod. Malé biblické zamylení, 9,30 hod. V prùbìhu dne
pøednáí J. Pehe, (NY University, Praha), . Pánek (Èlovìk v tísni)
J. Kaný (Teolog. fakulta È. Budìjovice), 19,30 hod. Ekumenická
bohosluba
13. 7. pá 9 hod. Malé biblické zamylení, 9,30 hod. J. iklová:
shrnutí a rozhovor, 11 hod. J. Vykovský: pøedstavení projektu
Arménské babièky, 14 hod. Gardenparty, 19,30 hod. Klavírní
koncert, Radoslav Kvapil  Horácká galerie
14. 7. so 9 hod. Malé biblické zamylení, 9,30 hod. Valná hromada a
vyhodnocení ankety
V nedìli 8. 7. bude v kostele ÈCE probíhat prodejní výstavka
øemeslných výrobkù FAIR TRADE. Stejná výstavka bude
otevøena po celý týden v Kulturním domì.

Integrovaný projekt Nové Mìsto - zdravé pulsující srdce Vysoèiny
je v souèasné dobì projednáván a obhajován na odboru regionálního rozvoje Krajského
úøadu v Jihlavì, v rámci projektu Partnerství pro Vysoèinu.
Z pìti projektù, které jsou
v nìm zahrnuty, se pilnì pøipravují tøi. Kompletnì jsou zpracovány pøedbìné studie proveditelnosti Domu jistoty a Hospicového hnutí Vysoèina.
Èásteènì je zpracována studie
proveditelnosti Regeneraèního
centra. Dopracování úplné studie je závislé na kompletním
zpracování projektové dokumentace. Studie proveditelnosti je povinnou pøílohou ádosti
o dotaci finanèních prostøedkù

EU. V pøípadì regeneraèního
centra je rozsah studie pøedpokládán na cca 100 stran textu.
A co vechno úplná studie proveditelnosti obsahuje? titulní
stránka; b) obsah; c) úvodní informace; d) struèné vyhodnocení projektu; e) struèný popis
podstaty projektu a jeho etap; f)
analýza trhu, odhad poptávky,
marketingová strategie a marketingový mix; g) management
projektu a øízení lidských zdrojù; h) technické a technologické øeení projektu; i) dopad projektu na ivotní prostøedí; j) zajitìní investièního majetku; k)
øízení pracovního kapitálu
(obìný majetek); l) finanèní

plán a analýza projektu; m) hodnocení efektivity a udritelnosti projektu; n) analýza a øízení
rizik (citlivostní analýza); o)
harmonogram projektu; p) závìreèné shrnující hodnocení projektu.
V tìchto dnech mìsto obdrelo první návrh øeení Regeneraèního centra od projekèní firmy,
která vyhrála výbìrové øízení. Na
záøijovém jednání zastupitelstva
mìsta by mìl být projekt pøedstaven. S napìtím je oèekáváno
schválení definitivních podmínek jednotlivých grantových
schémat v Bruselu, které budou
klíèové pro dalí rozhodování o
moném postupu.

Parkování na Vratislavovì námìstí - øeení odloeno

Na jednání mìstského zastupitelstva dne 19. 6. 2007 byla projednávaná neúnosná situace parkování na Vratislavovì námìstí.
Kadý soudnì uvaující èlovìk
musí uznat, e situace je neúnosná, chaotická a hrozí netìstím.
Námìstí je pøeplnìno auty, která
jsou dlouhodobì odstavená, mezi
tím projídìjí auta, která hledají
místo na zaparkování. Z místa,
kde je Èeská spoøitelna, couvají
auta, která nemají monost se otoèit, do toho zásobovací vozy a
lidé nakupující v obchodech. Blíí se sezóna dovolených, kdy se
poèty návtìvníkù hledajících
monost parkování násobí. Je
opravdu tìstí, e se doposud nic
váného nestalo.
Problém parkování v centru N.
Mìsta se táhne jako èervená ni
ji po mnoho volebních období.
Komise vytvoøená pro øeení této
situace pøedloila Radì mìsta tøi
varianty jak situaci zklidnit. Rada
mìsta zamítla návrh, kdy by na
námìstí byl stanoven zákaz stání
v dobì od 7 do 9 hodin, protoe
etøení ukázalo, e pøiblinì 30
aut parkuje na námìstí ji pøed
sedmou hodinou ranní. Jsou tam
dlouhodobì odstavena. Tento návrh také nebral zøetel na obèany,
kteøí právì v této dobì pøijídí na
polikliniku a navtìvují lékaøské
ordinace. Jedná se vìtinou o obèany z pøilehlých obcí.
Varianta, kdy by byla zprùjezdnìna èást komunikace od Èeské
spoøitelny k staré potì, aby se
zamezilo rizikovému couvání a
výjezdu, narazila na nesouhlas
pro údajné poruení èásti klidové zóny mezi galerií a parkem.
Pokud je známo, døíve tam bylo
autobusové nádraí.

Z variant pøedloených pracovní komisí rada mìsta vybrala a ke schválení doporuèila instalaci parkovacích automatù.
Toto øeení je praktikováno ve
vech mìstech, protoe nárùst
motorizace je jev trvalý, se
vzrùstající tendencí. Tento proces musí být usmìrnìn a regulován. Idylické doby, kdy námìstí bylo poloprázdné, jsou ty
tam. Toto øeení se vak nelíbí
místním podnikatelùm, kteøí
v nìm vidí omezení svého podnikání sníením poètu nakupujících. Na základì tohoto argumentu zastupitelstvo tento návrh
na svém zasedání zamítlo.
Ti, kdo hlasovali proti, zøejmì
opomnìli, e obèané Nového
Mìsta ve velké vìtinì chodí nakupovat pìky. A pokud jedou
autem, tak stejnì nezaparkují,
protoe pøed obchody je plno stojících aut a jejich majitele nic nenutí místo opustit. Není divu, e
se pak historické námìstí promìòuje v chaotické parkovitì bez
ladu a skladu. Návtìvníci Nového Mìsta na Moravì pouze nevìøícnì kroutí hlavou. e na takovém námìstí chybí veøejné WC,
je kapitola sama o sobì a je ostudou mìsta.
Finanèní náklady na poøízení
parkovacích automatù se pohybují kolem 200. tis. Kè vèetnì
montáe. V úvahu pøicházejí 2
automaty. Je to èástka, kde by
návratnost byla velmi brzo splacena. Je nutné zdùraznit, e provozní reim lze diskutovat a navrhovat. Lze navrhnout, e doba
do 9 hodin bude bez poplatku,
od této doby zavést parkovné
pro první hodinu za 5 Kè, dalí
10 Kè a potom stanovit sazbu

progresivní. Ukonèení parkovného mùe být v 15 hodin, nedìle bez poplatku atd. Je to otázka návrhù.
Mìsto v blízké dobì hodlá investovat stovky milionù korun
na plánované investice a bude
muset velmi uválivì hospodaøit a nezapomínat ani na monosti drobných pøíjmù. Bohuel
nìkteøí zastupitelé vìøí, e se
vrátí doba tìdrého Vratislava
z Perntejna.
Josef Brùna,
zastupitel mìsta za ÈSSD

Odkoupíme
od státu
Kazmírùv rybník?
Ji mnohokrát bylo konstatováno, e Kazmírùr rybník je v majetku státu a e se stát o tento svùj
majetek pøíli nestaral. Proto se
mìsto rozhodlo vlastními silami
rybník upravit a vyèistit, aby se
stal bezpeèným prvkem v protipovodòovém systému a hezkým
místem k oddechu v blízkosti
centra. Aby vak bylo moné na
takový zámìr èerpat státní dotaci ve výi 10 mil. Kè a k ní pøidat dalí dva miliony vlastní, muselo mìsto rybník od státu pronajmout za roèní nájemné ve
výi cca 65 tis. Kè roènì.
V souèasné dobì stát zvedl tuto
èástku na cca 118 tis. Kè roènì.
Nové Mìsto má velký zájem
získat Kazmírùv rybník do svého majetku. Bohuel vak jsou
ji pryè doby, kdy stát pøevádìl
svùj majetk obcím bezplatnì.
Pøesto vedení mìsta neztrácí nadìji, e po sloitých jednáních s
ministerstvem ivotního prostøedí se podaøí obhájit, e se nejedná o chovný rybník, nýbr o dùleitý prvek v protipovodòové
soustavì. V pøípadì neúspìných
jednání a odkupu je tøeba poèítat s cenou 300 - 500 tis. Kè.
EJ

Hlasování zastupitelù pro jednotlivé návrhy
úpravy parkování na Vratislavovì námìstí.
Ke schválení bylo potøeba 12 hlasù:
Varianta placeného stání s parkovacími automaty, doplnìno dopravním znaèením Zóna placeného parkování: Brùna pro, Buchtová proti, Grepl pro, Mgr. Handschuh pro, JUDr. Havlíková pro,
MUDr. Kadlec pro, Ing. Král pro, Krupicová zdrela se, Ing. Latovièka omluven, Bc. Lempera zdrel se, Mgr. Madìra zdrel se,
Macháèková proti, Marek zdrel se, Marková pro, Mgr. Nìmecký
pro, Mgr. Ondráèek zdrel se, PaedDr. Pavlík zdrel se, Pejchal
nehlasoval, JUDr. Rusová zdrela se, Seèanský pro, Sochor proti,
marda proti, vanda proti.
Varianta ponechat stávající stav, doplnìný pouze o umístìní dopravního znaèení Zóna zákazu stání 6.00 - 8.00 hodin: Brùna
zdrel se, Buchtová pro, Grepl nehlasoval, Handschuh zdrel se,
JUDr. Havlíková proti, MUDr. Kadlec zdrel se, Ing. Král proti,
Krupicová proti, Ing. Latovièka omluven, Bc. Lempera zdrel se,
Mgr. Madìra zdrel se, Macháèková nehlasovala, Marek pro, Marková proti, Mgr. Nìmecký proti, Mgr. Ondráèek proti, PaedDr.
Pavlík zdrel se, Pejchal pro, JUDr. Rusová zdrela se, Seèanský
proti, Sochor proti, marda pro, vanda zdrel se.
Varianta ponechat stávající stav s otevøením v souèasnosti uzavøeného úseku pøed Horáckou galerií u parku pro dopravu a
jednostranné parkování: Brùna zdrel se, Buchtová pro, Grepl nehlasoval, Mgr. Handschuh proti, JUDr. Havlíková proti, MUDr.
Kadlec zdrel se, Ing. Král proti, Krupicová proti, Ing. Latovièka omluven, Bc. Lempera zdrel se, Mgr. Madìra zdrel se, Macháèková pro, Marek pro, Marková proti, Mgr. Nìmecký proti,
Mgr. Ondráèek proti, PaedDr. Pavlík zdrel se, Pejchal pro, JUDr.
Rusová zdrela se, Seèanský proti, Sochor pro, marda proti,
vanda pro.
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Víkend plný motýlù (osobní ohlédnutí)
V nedìli odpoledne jsem tento víkend asi tak po tøistapadesáté la cestou od budovy ZU
na Monseovì ulici smìrem ke
Støedozemi. Bylo za námi poslední pøedstavení 1. roèníku divadelního festivalu Sbírka motýlù a mnì pøilo neuvìøitelné,
e to tak rychle uteklo. Akce,
kterou jsme pøipravovali více
ne pùl roku, nám úspìnì protekla mezi prsty a nezbývá ne
bilancovat, hodnotit, tìit se na
dalí. A jak to dopadlo? - ptají
se kamarádi, rodièe, sousedi. Jak
ale zhodnotit neuchopitelný projev lidské kultury - divadlo? Ti,
kteøí pøedstavení vidìli, si na nì
udìlají vlastní názor a pro ty,
kolem nich divadelní motýlové prolétli bez povimnutí, je
jakékoli následné vyprávìní
zbyteèné. Divadlo má to specifikum, e existuje právì tady a
teï, na konkrétním místì probíhá konkrétní komunikace mezi
jevitìm a hleditìm. Kdokoli
zvenèí nemùe tomuto rozhovoru porozumìt, i kdybychom se
pokoueli ho sebelépe popsat.
Divadlo je ivel, atmosféra,
kouzlo. Pokusím se pøiblíit toto
nepopsatelné mávání kouzelnì
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barevných køídel motýlù políbených múzou Thalií racionálními
prostøedky, èísly.
Bìhem 4 dnù probìhlo v rámci
programu 15 rùzných divadelních pøedstavení a programù a
2 koncerty. Spojily se 3 subjekty (NKZ, ZU J. tursy a Lysina lenina), aby festival mohl
probìhnout. Napeklo se, ozdobilo a rozdalo 180 perníkových
motýlkù, pøi zahájení se nafouklo více ne 300 barevných balonkù, o nìco ménì se jich následnì vzneslo do vzduchu.
V divadelním prùvodu vitoøily
více ne 2 desítky klaunù, 1 indiánka, 1 upír a 1 Èervená Karkulka. Drak v poulièním divadle
Komediantù na káøe mìl 1 hlavu a chtìl serat 2 princezny,
bílý obraz, o nìm hrál brnìnský soubor Buranteatr, stál
600 000, po jeviti Kulturního
domu bìhali 4 Konì z Chandraradaru, manelé Tií vystoupili
4 krát a Timudej hráli na zahradì Støedozemì 90 minut. Snìdlo a opeklo se 6 kilo buøtù, ve 3
hracích prostorech se vystøídalo témìø 400 divákù (nespoèitatelný je poèet tìch, kteøí pøili
na páteèní zahájení v pátek). Di-

foto: Helena Køíová
váckou cenu si odvezl herec
Martin Hak z Brna, jeho pøedstavení Rudovo kosmické dobrodruství získalo nejvíce kladných bodù.
Jsou to èísla pøíznivá. Potvrzují,
e divadlo má v naem mìstì silnou pozici a e stále více lidí povauje kulturu za nezbytnou sou-

èást svého ivota. Pokusíme se
vám ji i nadále ve vech jejích pestrobarevných, nejen motýlích, podobách nabízet. Dìkujeme za podporu. Motýlové se za rok do Nového Mìsta jistì vrátí.
za obèanské sdruení
Lysina lenina
Klára Dvoøáková

3

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.
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.

Nový ceník inzerce

Redakce Novomìstska mìní ceník inzerce.
Od 1. záøí 2007 budou platit sazby:
15 Kè/cm2 pro místní podnikatele
20 Kè/cm2 pro ostatní
sleva 10 % v pøípadì 3. a dalího opakování stejného inzerátu

Makovského ulice dozmá zmìn

Poèátkem srpna bude v N. Mìstì v Makovského ulici zahájena
velká investièní akce v celkových
nákladech odhadovaných na 12
mil. Kè. Bude se skládat ze dvou
návazných èástí, z rekonsrukce
vodovodního a kanalizaèního
øadu, kterou ve spolupráci s N.
Mìstem pøipravuje SVK ïársko, a rekonstrukce povrchu vozovky, úpravy chodníkù a sadových úprav.
Výbìrového øízení se zúèastnilo deset firem, nejvýhodnìjí nabídku pøedloila firma JCZ s.r.o.
Investor si je vìdom, e stavební
práce se dotknou vech obyvatel

ulice Makovského a èásteènì i
obyvatel pøilehlých ullic, to je od
ul. L. Èecha a po ulici ïárskou, a ádá je do o shovívavost
a vstøícnost. Rekonstrukce ulice
je plánována na dobu tøí mìsícù,
tedy do konce øíjna.
Dalí z investièních akcí letoního roku - pøíprava infrastruktury pro výstavbu rodinných domù
na ulici Polní - probíhá na Brokovì kopci. Byla dokonèena pokládka inenýrských sítí a byly
zahájeny práce na výstavbì komunikace a chodníkù. Dokonèení je
plánováno na konec srpna.
dle informací Miloe Hemzy

Stavební úpravy v II. ZŠ
Bìhem letních mìsícù bude opraveno vstupní schoditì vèetnì jeho
zastøeení vedoucí do jídelny II. Z.
Pøi této úpravì bude také vybudován
nový bezbariérový pøístup v podobì
nájezdní rampy. Náklady budou kryty jednak z investièního fondu koly,

INZERCE
Nabízím levnì k prodeji novou
(originál zabalenou) tenisovou sí,
nevhodný dárek, tel. 608 347 503
l Koupím byt 2+1, 3+1, 3+kk, 2 +
kk, v NM, platba v hotovosti, tel.
604 752 531
l Pronajmu gará v NM, tel.
737 148 993
l Nabízíme výmìnu mìst. bytu
3+1, 73m2 + 3 balkony za jakýkoliv mení v NM, tel. 737 148 993
l Pronajmu byt 2+1 v NM, volný
od 1.8. 2007, dlouhodobì, tel.
739 411 735
l V tomto regionu nabízím sluby soukromého detektiva, tel.: 603
369 664
l

jednak z pøíspìvku od zøizovatele, jeho výe je 240 tis. Kè.
Tato kola bude dále v souladu s
platnými hygienickými pøedpisy pokraèovat v rekonstrukci toalet pro zamìstnance koly. Pøedpokládané celkové náklady na tuto akci jsou ve výi
428 tis. Kè. Náklady budou plnì hrazeny pøíspìvkem mìsta.
EJ

Stavebniny JUN
Nové Mìsto na Moravì
pøijmou
úèetní  prodavaèku

l
l

znalost podvojného
úèetnictví nutná
znalost programu
WinFAS vítaná

kontakt osobní nebo tel.
566 615 772

Truhláøství

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

tel. 777 225 038

SVATEBNÍ A SPOLEÈENSKÁ
AGENTURA
nabízí: kompletní zaøízení svateb, rodinných oslav
a firemních akcí, svatebního koordinátora,
svatbu na klíè, poradenství.
Vratislavovo nám. 3, Nové Mìsto na Moravì,
tel. 777 875 141

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
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Z mnoha aktivit novomìstských mladých hasièù
Mladí hasièi bojovali o poháry a body
O tom, jak hasièi vychovávají své
nejmladí èleny, se mohl kadý na
vlastní oèi pøesvìdèit 16. èervna
v Novém Mìstì na Moravì, kde
probìhla Krajská liga mládee
v poárním útoku poøádaná místním SDH.
Mezi organizátory patøil i velitel
drustva Sboru dobrovolných hasièù Nové Mìsto na Moravì Jaroslav tejdíø.
Jak se lií závod v poárním
útoku od nejznámìjí soutìe
pro mladé hasièe hry Plamen?
Tohle je pohárová soutì v rámci
kraje Vysoèina. Soutìí se pouze
v poárním útoku, hodnotí se lepí
èas. Kdeto ve høe Plamen je navíc jetì provìøována rychlost ve tafetovém bìhu a znalosti v branném
závodu a jiných disciplínách.
Kolik drustev se tu dnes sjelo?
Dnes dojelo estnáct kolektivù.
Pøed ètrnácti dny probìhla podobná soutì v okrese Havlíèkùv Brod
a tam se zúèastnilo dvacet sedm
drustev. Take je to docela hanba
okresu ïár nad Sázavou, e vedoucí mladých hasièù nedovedou
pøivézt své svìøence na takovouto
soutì. Zvlátì kdy se poøádá
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tady u nás a dojedou hasièi
z mnohem vìtí dálky.
Odkud je drustvo, které to
dnes do Nového Mìsta na Moravì mìlo nejdál?
Nejdále to mají kolektivy z ok-resu
Pelhøimov. Pøijeli z Rohovky a Obratanì a po pøíjezdu nám hlásili, e
u ujeli sto patnáct kilometrù.
Je to soutì dìtí. Jaké je vìkové rozmezí?
Jedná se o dìti od esti do patnácti let. Nejmladí úèastník, který dnes pøijel soutìit, je na nejspodnìjí pøíèce povolené vìkové
hranice.
A kolik dìtí se dnes zúèastnilo?
Pøesné èíslo z hlavy nevím, ale
bude to okolo dvou set dìtí.
Jak jsou dìti na tuto soutì
pøipravovány?
Tyto kolektivy nemusí být nijak
zvlá pøipravovány. Na poární
útok trénují pravidelnì, je zahrnut
v celoroèní èinnosti. Poární útok je
potøeba dobøe zvládnout i ve zmiòované høe Plamen, take mladí
hasièi rozhodnì ví, co je tady èeká.
Jejich nadení pro hru bývá
obrovské, bylo tomu tak i tentokrát?

Je zajímavé pozorovat své nástupce pøi takovýchto soutìích.
Do veho se vrhají s ohromným
zápalem a nasazením.
Jak byli mladí hasièi za své
výkony ocenìni?
Prvních pìt kolektivù získalo
poháry. Ale s prázdnou neodjídìli
ani poraení. Dostali propagaèní
materiály a vichni si pak spoleènì pochutnali na mením obèerstvení, které jsme pro nì pøipravili.
A kde se s mladými hasièi setkáme pøítì?
Bude to v rámci podzimní hry
Plamen. Chystáme branný závod a tafety buï v Novém Mìstì
na Moravì, nebo na Rokytnì.
Chceme, aby si to dìti vyzkouely
a natrénovaly jetì pøedtím, ne
pojedou na okresní soutì.
A jak ve dopadlo? Poháry si
odvezla drustva mladých hasièù
z Radonína, Nevcehle, Rohovky,
Brtnice a Køeèe. Ani jedno
z drustev nebylo z okresu ïár
nad Sázavou. Snad se ïártí zapojí alespoò do dalích roèníkù,
aby pøinejmením jeden pohár zùstal doma.
ptala se Helena Køíová

Mladí hasièi
zúroèili celoroèní práci
na okresním kole
hry Plamen
Dne 26. kvìtna se zúèastnila drustva mladých hasièù okresního kola
hry Plamen v areálu zimního stadionu ve ïáøe nad Sázavou. Za krásného slunného dne se zúèastnilo soutìe 16 kolektivù mladých hasièù a
36 kolektivù starích, kteøí bojovali
o úèast v krajském kole hry Plamen.
Vítìzná drustva okresního kola, které budou reprezentovat okres ïár
nad Sázavou, jsou SDH Lavièky a
SDH Ruda. Umístìní naich kolektivù v rámci okrsku jako vdy nezklamalo. Za okrsek N. Mìsto se na 10.
místì umístilo drustvo mladých hasièù z N. Mìsta a nechalo za sebou
favority ze ïáru nad Sázavou 2, a
SDH Újezd. Dalí umístìní naich
kolektivù -13. SDH Rokytno,18.
SDH Køídla, 20. SDH Slavkovice,
25. SDH Nová Ves, 31. SDH Olená. Pravidla vech soutìí jsou, e
musí být jak vítìzové, tak i poraení.
S pøáním úèasti v dalích kolech dìkuje za vzornou reprezentaci okrskový referent Jaroslav tejdíø.

Z novomìstských kronik
Zmìny po roce 1848
V r. 1848 byly povolený hony.
Kadej mohl støílet a honit jak chtìl,
nikdo mu to nesmìl zakázat. Tady
okolo mìsta byl taky hon. Bylo jich
u toho moc, kteøí neumìli ani flintu vzít do ruky a pøeci se ádný
netìstí nestalo. V r.1850 to bylo
zakázáno, e hon musí mít jen
zkouený myslivec a hony se musely pachtovat. Podnes je drí zdejí
Karel Gregor a za uèinìnou kodou musí mít 100 zl. kauci.
Pro bezpeènost pro celou zem
byly zøízeny stráe, gendarmerie,
èesky èetnictvo. U nás mìli èetníci
kasáròu na ïárský ulici è. 47.
Taky v ten èas pøily veøejný soudy. Kadý, kdo chtìl, tam mohl pøijít poslouchat a slyet, jak koho
odsoudili. V tomto roce byly taky
vydaný nový peníze jednuky, který se na 4 ètvrtky støíhaly. Kupovalo se za ty cáry tak jako za dobrý
peníze. V tom roce se vechny støíbrný peníze doèista ztratily, tak se
ty papíry musely na kuse støíhat.
Oddìlení høbitova: V r.1856 pøilo naøízení, e se nesmí pochovávat helveti s katolíkama pohromadì, e musí být oddìleni zdí. Kde
je málo místa na rozdìlení, musí se
najít místo jinde. Byla na to ustanovená komise. Ta uznala, e krchov je pro obì strany malý a odmìøila místo na Vejpustku u Hrnèíøových, aby si tam helveti krchov
vystavìli. To místo se helvetùm
tuze nelíbilo a poøád hledali jiné.
Zjara koupilo mìsto na pitál domek na Vejpustku. Zaloila se u
toho tìpaøská kolka. Toho roku
18. èervna padaly kroupy jak sle-

pièí vejce a 23. èervna a 4. èervence pøily takový mrazy, e jablek (brambor) moc pomrzlo.
V r. 1866 byla dìlaná na kostele
vazba a pokrývána bøidlicí. 28. záøí
na ní byl dán køíek.
24. kvìtna 1867 napadl sníh,
druhého dne byl mráz. Stromy
byly v nejlepím kvìtu. Sníh zùstal leet do tøetího dne.
Roku 1869 nala Vohrazdka na
poli v Marovicích hrneèek støíbrných èeských groù. Jsou ze
16. století.
V r. 1872 stavìna socha Vratislava z Perntejna na kanì na rynku. Stála 600 zl. Byla tesána
v Praze.
Roku 1875 byla zdejí vì pobíjena plechem. Stálo to asi 5 000
zlatejch. Vrchnost nechala postavit kanu, do ní sv. Annu a ètyøi
svatý a té vyrovnat místo kolem
kany a vysázet øadem stromy.
V r. 1876 byla volba do obecní rady.
Ta rozhodla o zmìnì správy lesa.
Døíve byli v Michovech 2 hajní a
v Ochoze 4. Nyní je v Michovech
jeden a v Ochoze dva.
Závìrem cituji poslení zápis kroniky Chládkovy z r.1878 podle Fr.
Trnky: Ke konci ledna zavedeny
trhy na místo ètvrtka na sobotu.
Snad proto, aby sem nìkdo na trh
pøijel, ve ètvrtek zde ádný nebýval. Obecní výbor potøebuje na
dostavìní radnice asi 30 000 zlatých a na jiné výdaje 3000. Rozhodl se prodat poslední kus Ochoze. A bude prodáno, kátit, dokud
nebude obnos kryt.
zpracoval Otakar Nìmecký

Policie ÈR ádá
Dne 13. 6. 2007 ve 12 hod. dolo v N. Mìstì na Komenského
nám. u prodejny kvìtin k dopravní nehodì. V prostoru pro chodce
dolo ke støetu dvou cyklistù, mue
a eny. Cyklistka utrpìla lehké zranìní. ádáme obèany, kteøí byli
svìdky této nehody, nebo mohou
pøispìt jinými poznatky, aby se pøihlásili na linku tísòového volání è.
158 nebo pøímo Dopravní inspektorát OØ PÈR ïár n.S., tel.
974 282 251. Pøedem dìkujeme.

Mìstská policie

pátrá po majiteli èerného psa,
køíence, dlouhosrstého se svìtlými tlapami, pøibliného stáøí 8
mìsícù, který byl nalezen dne 20.
6. na ul. Vlachovická. V dobì

nálezu mìl pes na kru dva obojky, jeden bìný hnìdý, druhý speciální, proti parazitùm. Jakékoliv
informace o majiteli uvedeného
psa prosím sdìlte kterémukoli
stráníkovi zdejí MP a to buï
telefonicky na è. 602 555 156
nebo osobnì na sluebnì MP na
ul. kolní 448.

TurboCAD na 1.Z

Ve kolním roce jsme se
v hodinách informatiky 9. tøídy se
specializací na výpoèetní techniku uèili pracovat s programem
TurboCAD.
TurboCAD je CAD systém, který umoòuje kvalitní práci ve 2D
a 3D prostoru vèetnì následné vizualizace. Umoòuje export a import dat nejpouívanìjích vektorových a rastrových formátù, mezi
které patøí pøedevím AutoCAD
DWG/DXF, Microstation DGN,
DesignCAD DCD, JPG, BMP a
uloení do HTML, program zvládá kombinaci rastrového obrázku
s vektorovou kresbou.
Nejprve jsme zaèínali s jednoduími strojírenskými a stavebními výkresy ve 2D rovinì - kreslení úseèky, krunice, elipsy, køivek, polygonù, obloukù. Základní elementy jsme pak následnì
editovali  provádìli jsme zaoblení, zkosení, oøezání, kopírování, zrcadlení, kótování.
Kreslení v rovinì se dá s pomocí
dobré orientace v souøadném sys-

DÁRKYHOBBYART
Vratislavovo nám. 13
Bradyho dùm

zásilka nového zboí:
¬ pamìové drátky
¬ akrylové barvy
¬ barvy a kontury na sklo
na hedvábí

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

tému rychle zvládnout. Hlavní
pøedností programu je vak monost prostorového modelování
s pomocí Booleanských operací.
Souèástky jsme vysouvali do prostoru a vytváøeli výøezy do jejich
povrchu, vyuili jsme pokroèilejí pøechody - zkosení a zaoblení
hran u 3D tìles. Následovala vizualizace s generováním stínù,
svìtelných efektù a nastavených
vlastností povrchu materiálù. Závìreèná práce pak dala prostor naí
pøedstavivosti  modelovali jsme
dìtskou hraèku podle vlastního
návrhu. Postupnì se zaèaly objevovat závodní auta, vlaky, dìtské
postavièky, skládací kostky.
Práce s programem nám dala monost nahlédnout do technologie vizualizace v prostoru, kterou mnozí
z nás vyuijí a rozíøí pøedevím na
støedních prùmyslových kolach.
áci 9.C 1. Z
v Novém Mìstì na Moravì

Mìstská knihovna
prázdninová pùjèovní doba
do 14. 7. knihovna uzavøena
od 16. 7. do 1. 9.
Pondìlí zavøeno
Úterý
zavøeno
Støeda
9 - 11
12.30 - 18
Ètvrtek zavøeno
Pátek
9 - 11
12.30 - 17
Sobota zavøeno

Beachvolejbal

monost vyuití sportovního
areálu SO v Petrovicích.
Blií informace a rezervace
na tel. 566 616 991
nejlépe
ve veèerních hodinách.
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Novomìsttí mladí atleti mimoøádnì úspìní na M ÈR v atletice
Lucie Sárová - 2 zlaté medaile a limit na ME!
Luká Kourek -1 zlatá a 1 støíbrná medaile!
V Kladnì se 23. - 24. 6. uskuteènilo Mistrovství ÈR juniorské
kategorie. Atletický oddíl skvìle
reprezentovali dva zástupci  Lucie Sárová a Luká Kourek. Lucie
vyhrála v sobotu bìh na 1500m
v èase 4:42,16 a v nedìli po velkém sólu i bìh na 3000m. Na této
trati zabìhla èas 9:33,87 min., kterým pokoøila nominaèní limit na
mistrovství Evropy do 19 let a zajistila si letenku do Hengela! Luká v sobotním programu získal
støíbrnou medaili v bìhu na
1500m v èase 4:02,57 a v nedìli
nedal soupeøùm anci v závodì na

5000m. Zde poprvé pokoøil hranici 15 min a jeho vítìzný èas je
14:58,95.
Dne 13. 6. se v chorvatském Osijeku uskuteènilo tradièní juniorské
ètyøutkání v atletice Èesko-Maïarsko-Slovinsko-Chorvatsko. Nai
republiku vzornì reprezentovali i
dva zástupci atletického oddílu TJ
Luká Kourek a Lucie Sárová. Oba
svoje discipliny vyhráli a pøispìli
k vítìzství ÈR. Kourek v bìhu na
5 km dosáhl èasu 15:15,64 min. a
Sárová bìela 3 km za 9:37,90min.,
co je nový osobní i krajský rekord.
ph

Zlatá Krejèí a bronzový Krbek

Tak tyhle medaile si pøivezli
z Mistrovství Èeské republiky èlenové klubu Batt. Mistrovství ÈR
v atletice se konalo v Kladnì.
Markéta
Krejèí
patøila
k favoritkám soutìe a s pøehledem postoupila ze sobotního rozbìhu do nedìlního finále, kde zvítìzila v hezkém osobním rekordu
v bìhu na 800m 2:10,99. Kdyby
bìela o 2 vteøiny rychleji, splnila
by limit na Mistrovství Evropy
juniorek.

Kamil Krbek si v bìhu dorostencù na 1500m zabìhl osobní èas
4: 06,17 a umístnil se na krásném
tøetím místì.
O dalí dvì finálová umístìní
se postarali 2 dorostenci: Jan
Ostrej, který v bìhu na 800m
skonèil na osmém místì, a Jan
Buchta, který byl sedmý v bìhu
na 3km. Na 11. místì skonèil junior Josef Ondøejka v bìhu na
1500m.
Batt klub

Tenisté N. Mìsta v polovinì sezóny

Letní úklid høitì

Jaro se pøeklenulo jako mávnutím proutku a ji tu máme kouzelné léto. Léto, které pøináí èas
prázdnin a her, èas, který patøí pøedevím dìtem a dìtským hrám.
Hrám, ke kterým patøí vyití na
høiti. Ale høitì v Jiøíkovicích stále spí. Tráva vyrostla do závratných výek, nepoøádek po pálení
ohòù z minulých let se nakupil a
dìti úklid nezvládnou.
Spojili jsme tedy síly a domluvili se na sobotní úklid. Zpoèátku
nám poèasí nepøálo. Celé odpoledne se støídalo slunce s detìm a
tìsnì pøed domluveným srazem se

pøihnal liják. Ovem jako zázrakem se vyjasnilo a mohli jsme se
pustit do díla. Traktorem jsme posekali trávu, shrabali ji z høitì a
odvezli. Nejhorí bylo zlikvidování starého ohnitì, které se bìhem
let hodnì rozrostlo. Kupa popela
byla opravdu obrovská.
Dík patøi naí jiøíkovské mládei, která se s nadením pustila do
práce a bez které bychom úklid
nezvládli. Doufáme, e jim chu
do práce vydrí a e i nadále budou pøi podobných akcích naí
oporou.
Ing. Ilona Komínková

Pøed startem cyklistického závodu
Vysoèina 2007

V souvislosti s konáním 11. roèníku cyklistického závodu Vysoèina informujeme o souvisejících
dopravních omezeních.
Start první etapy je plánován na
ètvrtek 2. srpna ve 13 hod. z Vratislavova nám. v Novém Mìstì na
Moravì. Vratislavovo námìstí
bude pro dopravu uzavøeno v dobì
od 12 do 17 hodin.
Trasa etapy povede pøes Køídla
a Novou Ves zpìt do N. Mìsta. Po
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objezdné trase bude v dobì závodu zjednosmìrnìn provoz pro silnièní dopravu. Ve smìru z Bystøice n.P. do N. Mìsta bude doprava
vedena po úèelové komunikaci
Zemìdìlského drustva v blízkosti
Nové Vsi.
2. etapa závodu se pojede 3. srpna v Bystøici n.P., 3. a 5. etapa se
pojedou ve dnech 4. a 5. srpna ve
ïáru n.S. Více na www.sweb.cz/
vysocinatour

V letoní sezónì se tenistùm Nového Mìsta daøí. Drustva hrají III.
ligu Jihomoravského tenisového
svazu a vedou si výbornì. Drustvo
A dospìlých je bez poráky a má
zatím pìt vítìztví. Drustvo dorostu vyhrálo estkrát a je první. Mladé nezkuené drustvo starích
ákù má tøi vítìzství a dvì poráky. Pøekvapivì se zatím málo daøí
drustvu B muù, které má tøi vítìzství a dvì poráky.
V okresních pøeborech jednotlivcù zvítìzil v kategorii muù V.
Krontorád ve dvouhøe a s O. Pliskou ve ètyøhøe. V dorostencích byl

L. andera tøetí ve dvouhøe a s V.
Paleèkem ze ïáru první ve ètyøhøe. Leo Ondráèek vyhrál okresní pøebor v kategorii mladích
ákù.
V dobì prázdnin se na naich
dvorcích uskuteèní tradièní turnaj
muù 4.  5. srpna a turnaj neregistrovaných 1.  2. záøí. Soutìe
drustev budou dohrány v záøí
dvìma koly. Dospìlí a dorost budou bojovat o postup do II. tøídy
JTS, drustvo B muù o prvenství
v okresním pøeboru.
Ing. Ivo Fiala,
tenisový oddíl TJ N. Mìsto

Stomatologická pohotovostní sluba

Oetøení je poskytováno v dobì od 8 do 12 hod.
14. 7. MUDr. Barto, N. Veselí, MUDr. ák, V. Meziøíèí, 15. 7. MUDr.
Foltanová, Svratka, MUDr. Pøikrylová, poliklinika ZR, 21. 7. MUDr.
Bílková, ZR, MUDr. Daòková, Roveèné, 22. 7. MUDr. Filla, V. Meziøíèí, MUDr. Hraková, poliklinika ZR, 28. 7. MUDr. párníková, Køianov, MUDr. Peòázová, NM, 29. 7. MUDr. Jelíková, V. Bíte, MUDr.
ejnohová, poliklinika ZR. Sledujte stránky www.i-zdarsko.cz (lékaøská pohotovost, lékárenská sluba...)
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