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Rozpoèet na rok 2005 schválen
Pro zpracování návrhu rozpoètu
mìsta Nového Mìsta na Moravì na
rok 2005 byla vedením mìsta odsouhlasena metodika jeho zpracování
vèetnì èasového harmonogramu,
kterým byly stanoveny jednotlivé
etapy projednávání v pøíslu-ných
orgánech mìsta a po schvalovací
proces na prosincovém zasedání zastupitelstva mìsta.
Pøi samotném zpracování návrhu
rozpoètu na rok 2005 se vycházelo
z oèekávané skuteènosti roku 2004,
z poadavkù jednotlivých správcù
pøísluných odvìtví, z uzavøených
závazkù a pohledávek mìsta, z finanèních vztahù k pøíspìvkovým
organizacím mìsta. Souèasnì se do
návrhu rozpoètu promítly nové skuteènosti, které vyplynuly z novì
schválených zákonných norem a
mají úzkou vazbu na hospodaøení
mìsta, napø. kolský zákon, který
krom jiného novì upravuje výbìr
kolného a úhradu neinvestièních
výdajù od obcí za docházku jejich
ákù do novomìstských kol. Blií skuteènosti samotného výbìru
tìchto poloek nám nejsou zatím
známy, nebo provádìcí vyhláka
k tomuto zákonu dosud nevyla a
pøípadné dopady, a pozitivní èi
negativní, budou øeeny a v prùbìhu roku v rámci aktualizace rozpoètu. Dalí skuteèností, která se promítne do rozpoètu mìsta, je zmìna
v poskytování úèelových dotací ze
státního rozpoètu na úhradu pøímých nákladù na vzdìlávání. V roce
2005 budou tyto prùtokové dotace poukazovány z kraje Vysoèina
pøímo na jednotlivá kolská zaøízení
a nikoli pøes rozpoèet mìsta, jak
tomu bylo doposud. V neposlední
øadì je návrh rozpoètu mìsta ovlivnìn opìtovným zavedením povinného odvodu z odpisù u vech pøíspìvkových organizací, kromì ZU,

nebo mìsto, by je zøizovatelem,
neposkytuje této pøíspìvkové organizaci ádný pøíspìvek na èinnost.
Návrh rozpoètu na rok 2005 byl
opìtovnì sestaven jako schodkový
i pøesto, e rozpoètový výhled,
který tvoøil nedílnou souèást schváleného rozpoètu na rok 2004, pøedpokládal pro rok 2005 rozpoèet
vyrovnaný. Tak jako kadý rok
muselo být u provozní výdajové
èásti rozpoètu pøistoupeno ke sníení poadavkù uplatnìných jednotlivými správci odvìtví, protoe
tyto pøevyovaly zdrojové monosti a souèasnì výraznì sniovaly finanèní zdroje na investièní zámìry mìsta. Navrhovaný schodek
hospodaøení mìsta bude dokryt
z vlastních zdrojù mìsta, tj.
z pøebytku hospodaøení roku 2003
a z rezerv vytvoøených v rozpoètu
mìsta roku 2004, a to jak v investièní, tak i provozní èásti.
(o rozpoètu na rok 2005
více na str. 4  7)
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ZPRÁVY Z RADNICE
Z hlavních bodù jednání XIV.
øádného zasedání ZM ze dne
21. prosince:
r V návaznosti na nový kolský
zákon byly schváleny obecnì závazné vyhláky è. 2 a è. 3/2004 ve
kolství. Vyhláka è. 2 ruí ustanovení o èásteèné úhradì neinvestièních nákladù mateøských kol a kolních druin. V souladu s novým kolským zákonem nemùe o tzv. kolném rozhodovat zøizovatel koly,
ale od 1.1. 2005 si øeditelé kol sami
rozhodnou, zda budou poskytovat
vzdìlávání, které neposkytuje stupeò vzdìlání, za úplatu, nebo ne.
Úplata nemùe být vyadována v
posledním roèníku mateøské koly
a pøípadnì v pøípravné tøídì.
Vyhláka è. 3 stanoví spádové obvody kol zøizovaných mìstem N.
Mìstem (viz níe). Rodièe mohou i
nadále vybrat pro své dìti kolu podle svého uváení, v pøípadì vìtího
zájmu o jednu kolu má øeditel povinnost pøednostnì umístit dìti ze
spádového obvodu.

Spádové obvody novomìstských kol

I. Z, Vratislavovo nám. 124: ulice: Bezruèova, Blaíèkova, Borovina,
Brnìnská, Budovatelù, Hájkova, Horní Dvùr, Hornická, Jamborova, Jánská, Komenského nám., Køenkova, Køièkova, Luèní, Masarykova, Neèasova, Nìmcova, Nìmeckého, Olbrachtova, Palackého nám., Petrovická,
Pod Novoveskou silnicí, Podlouckého, Smetanova, Sokova, kolní, Tyrova, Vratislavovo nám., místní èásti: Hlinné, Jiøíkovice, Olená, Petrovice, Slavkovice
II. Z, Leandra Èecha 860: ulice Bìlisko, Èapkova, Drobného, Dukelská, Horní, Karníkova, L. Èecha, Lesní, Makovského, Malá, Marovská,
Mendlova, Mírová, Mrtíkova, Na Výsluní, Nádraní, Nezvalova, Pavlovova, Polní, Purkyòova, Radnická, Sportovní, imkova, tursova, U
Jatek, Vanèurova, Veslaøská, Vlachovická, Výhledy, Wolkerova, Zahradní, ïárská, místní èásti: Marovice, Pohledec, Rokytno, Studnice

Z programu závodù E.ON Zlatá lye

sobota 15. ledna: 9:30 start závodu en 10 km volnì, 11:00 start
závodu muù 15 km volnì, 18:00 slavnostní zahájení závodù, dekorování
vítìzù, kulturní program, ohòostroj - Vratislavovo nám.
nedìle 16. ledna: 9:30 start závodu tafet en 4x5 km, 11:00 start
závodu tafet muù 4x10 km

r V diskuzích nad schvalovaným
rozpoètem mìsta na rok 2005 se
zastupitelé shodli, e nad rozpoètem na rok 2006 by se chtìli zamýlet podstatnì delí dobu. Pøáli
by si být více vtaeni ji do jeho
pøíprav. Ji na prvním letoním zasedání zastupitelù dne 1. bøezna si
proto pøejí být seznámeni s harmonogramem schvalování a metodikou
pøípravy.
r Do diskuzí nad první aktualizací rozpoètu na rok 2005 by se mìla
dostat pøíprava zøízení veøejného
WC v centru N. Mìsta a veøejný
vodovod v Hlinném.
r Èást zastupitelù vyjádøila nesouhlas s postupem vedení mìsta, které na ádost místního podnikatele
spojilo dojednání vleklé záleitosti
s cestou do firemního areálu s nutným výkupem pozemkù v okolí
Kazmírova rybníka.
r Poplatek za komunální odpad
zùstává nezmìnìn, obèan zaplatí
420 Kè/rok, majitel rekreaèního objektu 500 Kè/rok. Slevy mohou stejnì jako v minulém roce uplatnit obèané, jejich tzv. donosná vzdálenost je více ne 100m, obèané starí
ne 75 let, studenti ijící v jiných
mìstech, pacienti léèeben apod.
Mìsto na likvidaci komunálního
odpadu doplácí asi 1,5 mil. Kè. Tato
èástka se kadým rokem zvyuje,
je vak cenou za èisté mìsto a dobøe
fungující sbìrný dvùr. Zastupitelé
konstatovali, e novomìstský systém je na velmi dobré úrovni a mnohá mìsta jej napodobují.
r Komise pro zahranièní kontakty doporuèila a zastupitelé schválili pøedloit Evropské komisi projekt výmìnných zájezdù kolních dìtí z N. Mìsta a Waalre.
Bude-li projekt vybrán, pøijede
v kvìtnu 2005 do N. Mìsta na
50 kolákù z Waalre.
zaznamenala E. Jaková
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Kino

Podìkování
Dìkujeme vem, kteøí se pøili
rozlouèit s naím tatínkem a dìdeèkem, panem Jaroslavem Buchtou, na poslední cestì. Dìkujeme i
za vechna slova útìchy a kvìtinové dary.
Dìkujeme rovnì pracovnicím
peèovatelské sluby a Charity,
které se mu velmi obìtavì vìnovaly v posledních mìsících jeho ivota.
dìti rodinami

Úmrtí
18. 12. Zdenìk Ptáèek
22. 12. Aneka Havlíková
23. 12. Boena Kopecká
23. 12. Boena Bartoòová
26. 12. Libue Slámová

(1932)
(1923)
(1939)
(1915)
(1932)

Jubilanti
11. 1. Josefa Budínová
75 let
18. 1. Jindøika Hubáèková 91 let
23. 1. Marie Kvíèalová
86 let
23. 1. Vladimír ák
75 let
31. 1. Milada Balabánová 75 let

Horácké muzeum
V dýmu elezných hutí - výstava pøevzatá z Regionálního
muzea ve ïáru nad Sázavou zachycuje minulost elezáøství a
provází vývojem staré metalurgie - od zahloubených tavíren,
pøes achtové pece, hamry, dýmaèky a po døevouhelné vysoké
pece.

7. pá v 19,30 h., 8. so v 19,30 h.
Otevøené moøe
(80´)
USA 2003, thriller, titulky, od 15
let, premiéra, 55 Kè  Film podle
skuteèné události.
11. út v 19,30 h., 12. st v 19,30 h.
Svìt zítøka
(107´)
USA/Velká Británie/Itálie 2004, retro sci-fi, titulky, pøístupný, premiéra, 55 Kè - Fascinující snímek z
doby naich babièek.
12. st v 9,30 h.
Rek lyuje
(65´)
Pásmo pohádek, 15 Kè
14. pá v 19,30 h., 15. so v 19,30 h.
Anakonda: Honba za krvavou
orchidejí
(97´)
USA 2004, thriller, titulky, pøístupný, premiéra, 63 Kè  Rozkvétá jednou za sedm let a obsahuje elixír vìèného mládí...
18. út v 19,30 h., 19. st v 19,30 h.
Protivný sprostý holky
(98´)
USA 2004, komedie, titulky, od 12
let, premiéra, 60 Kè  Co dokáou
holky, kdy se perou o kluka.
19. st v 17,30 h.
Garfield ve filmu
(77´)
USA 2004, rodinná komedie, èeská verze, pøístupný, 55 Kè  Rodinná komedie nejen pro dìti
a milovníky psù a koèek.
21. pá v 19,30 h.
eny pro mìny
(77´)
ÈR 2004, dokumentární, pøístupný, premiéra, 60 Kè  O fenoménu
enské krásy coby obchodního artiklu.

Horácká galerie
Boøivoj Pejchal a Patrik Vlèek
 Znìjící døevo (do 20. 2.)

Klub seniorù
po 10. 1., DPS, 15 h. Tance seniorù na idlích
po 17. 1. Horácké divadlo Jihlava  komedie Dvouploník v hotelu Westminstr. Pøihláky pøedem
v klubu, cena 100 a 130 Kè (pro
neèlena)

Kulturní dùm
ne 16. 1. v 16 hod. Nedìlní posezení se Staropraskou kapelou,
vstupné 80 Kè
ne 23. 1. v 16 hod. Eva a Vaek
Surf - známá hudební dvojice opìt
zavítá do místního kulturního
domu, vstupné 70 Kè
èt 27. 1. v 19,30 hod.
Koncert váné hudby, Jiøí Pazour
Veèer klavírní improvizace,
vstupné 50 Kè
ne 30. 1. v 14,30 hod.
Dìtský karneval - uvádí STUDIO
Lídy Trnkové, vstupné 30 Kè
pøipravujeme:
st 2. 2. v 19,30 hod.
Divadelní komedie Smíené pocity, hrají: Jana Hlaváèová, Petr
Kostka, Jaroslav Satoranský, Ladislav Hampl
út 15. 2. v 19,00 hod.
Screamers - TRAVESTI SHOW

Probìhl pátý roèník festivalu staré hudby
v Novém Mìstì na Moravì
Ve dnech 26. - 28. 11. probìhl ji
pátý roèník festivalu staré hudby.
Páteèní koncert otevøel muský
pìvecký kvartet, nazvaný Affetto.
Tento zajímavý soubor existuje necelé dva roky, jeho èlenové vak
patøí mezi nejznámìjí a nejprofilovanìjí zpìváky ve svém oboru,
vichni mají za sebou mnoho zkueností. Soubor nemá jednoho vedoucího, vichni spolu vytváøí tu
zajímavou hudbu, moná proto byl
koncert výborný. Program byl sestavený ze starých církevních zpìvù a po soudobé skladatele. Jednotlivé zpìvy byly prokládány
velmi ivì podanými varhanními
skladbami. Ani na okamik posluchaè neupadl do nepozornosti,
koncert byl zcela vynikající, take
jsme mohli bìhem koncertu zapomenout na to, e posluchaèù bylo
v pátek velmi málo. Vrcholem koncertu bylo nespornì De profundis,
zhudebnìný alm 130 soudobého
estonského skladatele ijícího
v Nìmecku, Arvo Pärta. Po této
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hluboké hudbì se s námi zpìváci
rozlouèili nìkolika skvìle zazpívanými spirituály.
Sobotní koncert byl ve znamení
ryze adventní hudby, pøevánì s
latinskými texty. Pìvecké sdruení Societas incognitorum
s doprovodem basové loutny nás
provedlo programem nazvaným
Z nebe posel vychází. Soubor se
nyní zabývá objevováním starých
archivních skladeb a jejich interpretací, na okamik jsme mohli být
svìdky objevování vìcí ji zasutých a témìø zapomenutých.
Pøi dopoledních bohoslubách
úèinkoval místní pìvecký sbor
Cantus evangelicus. Zaznìla mimo
jiné i kantáta Rosu dejte, ó nebesa od kantora pro církevní hudbu
a profesora na kromìøíské konzervatoøi, Ladislava Moravetze,
který osobnì provedení øídil a zpíval sólo.
V nedìli jsme ji podruhé pøivítali ansámbl Musica Florea se sólisty pod vedením violoncellisty

Marka tryncla. Tento soubor je
naprosto pièkový, spolupracuje
napø. s Magdalenou Koenou a
dostal nìkolik ocenìní na prestiních festivalech v zahranièí.
V Novém Mìstì se vìnovali duchovní tvorbì dvou èeských barokních skladatelù, od jejich úmrtí
uplynulo 320 let: M.Èernohorský
a ménì známý J.L.Dukát. Pøestoe program nebyl pro posluchaèe
zcela bez nároku, byl pestøe a zajímavì vystavìný a dokonalé umìní úèinkujících velmi silnì pùsobilo na atmosféru v kostele. Po závìreèné skladbì Laudetur Jesus
Christus, která byla vyvrcholením
celého koncertu, byla Musica Florea odmìnìna silným potleskem a
rozlouèili jsme se pøídavkem od
A.V. Michny  ji vánoèní písní
Pátý roèník festivalu byl pøes
ponìkud nií úèast opìt velmi
zajímavý. Byl to dobrý zaèátek
adventu. Snad pøítí rok zase .
Jan Jun,
Klub Sluníèko - Unijazz

Dùm dìtí a mládee


pá 7. 1., 13  17 Otevøený Klub
Íèko - jako kadý pátek je pro
vechny k dispozici Klub Íèko. Volnì zde bude k dispozici vybavení,
které se podaøilo za tøi roky existence poøídit. Tedy poèítaèe ke hraní
her èi surfování na internetu, stùl
pro stolní tenis, PlayStation, kuleèník, ipky, prtec atd... Úèastnický
poplatek 10 Kè, pøezùvky s sebou.
so 8. 1., 10 hod. Veselé batikování - seznámíte se se základy batikování. Mùete si vyzkouet skládanou batiku, sypanou batiku, vyvazovanou batiku, savování a moná i novou techniku shibori. Vaí
fantazii se do cesty stavìt nebudeme. S sebou si vezmìte zbytky
bavlnìných látek, trièko - nejlépe
bílé nebo tmavé, prostírání atd.
Úèastnický poplatek 30 Kè, pøezùvky s sebou.
st 12. 1. 15  17 h. Hrátky s plyovými drátky - vyrábìní z plyových drátkù okouzlí jistì kadého, vyrobíme si drobnou hraèku èi plyový pozdrav. Úèastnický poplatek 30 Kè, s sebou pøezùvky.
pá 14. 1. 13  17 h. - Otevøený
Klub Íèko Úèastnický poplatek 10
Kè, pøezùvky s sebou.
so 15. 1., 10 h. - Soutì o nejpovedenìjí reklamní plakát - vytvoø
pomocí poèítaèe a pøísluného software reklamní plakát na svùj oblíbený výrobek, sportovní tým, zpìváka atd. Nebo si klidnì výrobek i
vymysli. A pokud nemá poèítaè,
pøijï si plakát vyrobit v sobotu 15.
ledna do Klubíèka (úèastnický poplatek 10 Kè, pøezùvky s sebou). A
pokud se ti chce, tak plakát udìlej
klidnì i bez poèítaèe a zapoj vlastní
fantazii. Hlavnì ho pøines do 28.
února do Klubíèka. Nejlepí se nevyhnou ocenìní.

Expedice Tibet 2004
a nejen to...

Promítání filmù z expedic na Cho
Oyu a Shisha Pangmu, ale i K2,
Mt. Blanc, Mali...
za úèastí Kamily Rajdlové, Radka
Jaroe, Martina Koukala a Pavla
Jonáka
kino N. Mìsto, pátek 14. ledna
v 16,30 h.
vstupné (dospìlí 80 Kè, dùchodci
a dìti 40 Kè) bude vìnováno dìtem
v Centru Zdislava
Klub Klubíèko pøi M  18. ledna, 15,30 – 16,30 hod.
Klub Beruška pøi M - 12. a 26.
ledna 15  16 hod.

Úspìch ákù 1. Z
V letoním kolním roce vyhlásilo obèanské sdruení Rodièe proti
drogám dalí roèník soutìe, ve
které se dìti literární, výtvarnou a
audiovizuální formou zapojují do
boje proti drogám. Tyto soutìe
jsou jedním ze zpùsobù, jak upozornit irokou veøejnost na nebez-

peèí drogové závislosti dìtí a mládee a zároveò motivovat mladou
generaci k získávání kvalitní hodnotové orientace v ivotì.
Tématem tohoto roku bylo: Hledáme blanické rytíøe, novodobé
neohroené bojovníky proti drogám.

Klubíèkovský ples tentokrát
Made in Italy

Ji tradièní  Klubíèkovský Oldies
disco ples je pøipraven na pátek
21. ledna. Jsme rádi, e ná ples
patøí k nejnavtìvovanìjím a snad
tìm, kde se lidé dobøe baví. Nakonec proto ho dìláme, øekl øeditel
DDM Klubíèko Lubomír ula.
Pro letoek pøipravili organizátoøi
nìkolik novinek. Pøedevím se ples
bude odehrávat v italském duchu.
Tomu bude odpovídat nabídka vín v
restauraci Vèela, ale i jídelní lístek v
tomto podniku bude nabízet hned
nìkolik kulináøských specialit z
Apeninského poloostrova. Paprsky
italského sluníèka proniknou vak i
do sálu novomìstského kulturního
domu, kde se od 20 hodin bude ples
odehrávat. Hlavní hvìzdou tradiènì
nabitého programu bude italský zpìvák Davide Mattioli. Ten je známý i
ze spolupráce s Michalem Davidem
v projektu DaMiChi a jeho vystou-

pení dá zavzpomínat na italské hity,
které stále jetì neodvanul èas. Strhující show pøedvede Radek Zícha
ve své Elvis show. Dokonalá podoba, kostýmy a pøedevím neuvìøitelná hlasová dispozice zavedou
návtìvníky plesu do dob, kdy býval Elvis Presley králem. Ples bude
moderovat a s vlastními vstupy
vystoupí imitátor Petr Stebnický,
který je známý z vystupování v
programech televize NOVA. Po
dvou letech spolupráce jsme se rozhodli vymìnit i diskokeje. Ne e
by Jirka Adamec byl patný, ale i
touto výmìnou chceme do plesu
zavát nový vítr a energii, vysvìtlit
tento krok Lubomír ula.
Nezbývá ne bìet do informaèního centra pro italské vstupenky na italský ples. Opozdilci by
mohli litovat.
ddm

Do soutìe se zapojilo na 60 kol
z celé Èeské republiky. Dìti, které
se pøihlásily, hledaly kolem sebe
osobnosti, kterým vìøí a které s nimi
obìtavì tráví svùj volný èas.
Ze zaslaných pøíspìvkù výbor obèanského sdruení vybral ty nejlepí podle formy zpracování
a vìkových kategorií. Stejnì jako
loni udìlilo sdruení tøi hlavní ceny
a ceny Smpatie.
V celorepublikové konkurenci se
áci naí koly rozhodnì neztratili.
Ve výtvarné soutìi v kategorii do
dvanácti let se na l. místì umístil
Adam Grepl, v literární soutìi v
kategorii do tøinácti let se na 1. místì umístila Hana Knapèoková, v

audiovizuální práci v kategorii nad
tøináct let se na 3. místì umístila
Lucie Poláèková. Cenu Sympatie
si odnesly jetì Kristýna Zobaèová a Petra Trojanová.
Zátitu nad pøedáváním cen, které probìhlo v Praze 10. prosince
2004 na Dni proti drogám, pøevzal 1. místopøedseda Senátu ÈR
Pøemysl Sobotka a radní mìsta Prahy Igor Nìmec.
Vem ocenìným dìkujeme za
dobrou reprezentaci naí koly a
vechny ostatní zveme na dalí roèník této soutìe, která se bude vyhlaovat opìt pøítí rok.
uèitelé 1. Z
v Novém Mìstì na Moravì

Proè právì Dalton na II. Z?
Doba se mìní. Lidé se mìní. Technika se vyvíjí. Na ulici potkáme staøenku o hùlce a v batohu jí zvoní
mobilní telefon. A to jetì pøed pár
lety pásla husy na louce. Co potom
její pravnouèata? Umí ve tøech letech zapnout poèítaè, v pìti letech s
pøehledem ovládají nìkteré poèítaèové hry, na základní kole serfují
na internetu.
Jiná doba! Proto také jiná kola! S
novým rokem pøijde do kol i nový
kolský zákon. Èasto se mluví o
Rámcovém vzdìlávacím programu,
který formuluje, kam by mìlo nae
kolství smìøovat a podle nìho si
budou koly tvoøit své vlastní kolní
plány. To vak pøedbíháme. Taková
radikální zmìna znamená pro kadou kolu mìsíce tvrdé práce. Na naí
kole byl vak základní krok uèinìn.
Nebudeme si nalhávat. Nìkteøí uèitelé i rodièe se bojí zmìn, ale tato zmìna ve kolství je nutná, protoe spoleènost dnes potøebuje úplnì jiné
vzdìlávání, ne vìtina kol nabízí.
Proto jsme zvolili Daltonskou výuku. Pro èeské kolství jsou typické
encyklopedické znalosti, neustálé
memorování velkého mnoství poznatkù. Øada uèitelù je pøesvìdèena,

e to, co oduèí, ák opravdu umí. Ale
poznatkù je èím dál víc a kadý brzy
zapomene, co vyslechne a nepouívá. I pro absolventy vysokých kol
je kamenem úrazu vyuití nabiflovaných poznatkù v praxi. Marnì se
pak zamýlíme nad tím, kde se stala
chyba. Jednoduchá odpovìï zní: na
základní kole. Tam ve zaèíná.
Také my se snaíme tuto chybu
napravit. Nejen na prvním stupni, kde
je Daltonská výuka ji rozíøena, ale
i v estých roènících se snaíme podat ákùm uèivo vhodnìjí metodou.
Co nás pøedevím zajímá? Zda áci
umí pracovat v týmu, jestli jsou tvoøiví, zda dokáí mezi sebou komunikovat a øeit problémy. Kadý èlovìk je jiný. Proto také zohledòujeme
individuální schopnosti ákù. Nìkterý ák zvládne pouze základní uèivo, pro jiného je pøipraveno uèivo
roziøující. Obèas se stane, e nìkdo
nìco neví èi zapomene. Nejdùleitìjí je vak vìdìt, kde mùeme danou
informaci najít. Prioritou tedy nemá
být uèivo, ale schopnost áka s ním
pracovat a umìt získané poznatky
uplatnit v ivotì. To chceme nauèit
dìti i my.
II. Z

Seznamte se s Daltonem: Váení rodièe, budoucí prvòáèci,
ale i ostatní obèané naeho mìsta, srdeènì Vás zveme ke zhlédnutí
daltonských blokù dle vlastního výbìru. Akce bude probíhat celý mìsíc
leden ve vech tøídách I. stupnì podle pøiloeného rozvrhu. Záleí pouze na Vaem výbìru. Pro pøedkoláky jsou pøipraveny zajímavé úkoly,
které mohou plnit se svými pomocníky  koláky. Jsme si vìdomi, e
ne vichni mohou navtívit nai kolu dopoledne, proto budou daltonské bloky probíhat kadé lednové pondìlí od 1500 do 1700 hodin. Návtìvu daltonských blokù lze domluvit i mimo tyto termíny na tel. èísle
566 618 187. Tìíme se na Vai návtìvu. uèitelé Z L. Èecha 860,
Nové Mìsto na Moravì
Rozvrh: 1.A Simonová G.- St 1. vyuèovací hodina, Èt 3. h, 1.B Zdrailová L.- St 3. h, 2.A Kachlíková L.- Po 3. h, Út 3. h, St 3.  4. h, Èt 3. h,
Pá 2. h, 2.B Hubáèková I.- St 3.  4. h, Èt 2.  3. h, 3.A Mejzlíková E.St 2. h, Èt 2. h, Pá 3. h, 3.B Solaøová Z.- Út 2. h, St 2. h, Èt 2. h, 4.A
Sedlaøíková A.- Po 1. h, St 3. h, Èt 1. h, 4.B Gregorová D.- Út 1. h, St 1.
h, Èt 1. h, 5.A. Lemperová V. - Èt 2.  4. h, Pá 2. h, 5.B Lüftnerová A. Út 4.  5. h, Èt 4.  5. h, 5.C Bartoová M. - Út 3. a 5. h, St 3. h.
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Rozpoèet mìsta na rok 2005
Pøíjmová èást

Pøíjmová èást rozpoètu je navrhována v celkovém objemu 165.293,8
tis. Kè. V porovnání s upraveným rozpoètem roku 2004 dochází k propadu
cca o 60.750 tis. Kè. Na propadu se
díky úpravám právních norem podílí
pøedevím odvìtví kolství.
Navrhované pøíjmy jsou èlenìny
polokovì s následným roztøídìním
do skupin tak, jak mìstu ukládá rozpoètová skladba platná pro daný rok.
Jedná se o tyto skupiny:
1. daòové pøíjmy  96.640 tis. Kè
U této skupiny pøíjmù dochází
v porovnání s rokem 2004 k podstatnému nárùstu u daní spravovaných FÚ, zejména pak u danì
z pøidané hodnoty, kde se promítla
zmìna sazeb DPH. U ostatních daní
je rovnì rozpoètován nárùst
v rozmezí 7 a 12%. U ostatních
poloek této skupiny, jako jsou správní a místní poplatky, zùstávají objemy na úrovni roku 2004. Poplatek
za likvidaci komunálního odpadu je
rozpoètován ve výi 420 Kè na poplatníka. Pøípadné schválení poplat-

ku na výi 500 Kè bude pøedmìtem
aktualizace rozpoètu.
2. nedaòové pøíjmy  6.434 tis.
Kè U této skupiny pøíjmù dochází
v porovnání s rokem 2004 k mírnému poklesu o cca 484 tis. Kè i pøesto, e se v této skupinì novì promítnou pøíjmy za pult centrální
ochrany, které byly døíve pøedmìtem plnìní v hospodáø-ské èinnosti
mìsta a opìtovnì zavedené odvody
odpisù pøíspìvkových organizací.
Pøíèinu poklesu lze spatøovat pøedevím v pøevodu èistého hospodáøského výsledu z hospo-dáøské èinnosti mìsta do jiné pøíjmové skupiny, a to do skupiny pøijatých dotací.
U ostatních poloek dochází buï k
mírnému sníení èi navýení, ale tyto
zmìny nemají podstatný vliv na celkovýobjem této skupiny
3. kapitálové pøíjmy  2.500 tis.
Kè U u této skupiny pøíjmù dochází
k výraznému propadu, nebo mìsto
v roce 2005 plánuje pouze doprodej
stavebních parcel v lokalitì Holubka a opìtovnì bude navren k prodeji
Penzion Rokytno

Zmìny ve svozu komunálního
odpadu od 1. ledna 2005
Z dùvodu zmenení pøejezdových vzdáleností pøi vývozu komunálního odpadu pro svozovou
firmu, v návaznosti na úsporu nákladù spojených se svozem nádob
(kratí pøejezdové vzdálenosti)
dolo k drobným zmìnám v týdenním svozovém kalendáøi.
Od 1.1.2005 platí níe uvedený
rozpis svozu komunálního odpadu pro obèany mìsta Nové Mìsto
na Moravì a jeho místních èástí.
Vìnujte mu prosím náleitou pozornost, aby nedocházelo ke zbyteèným nedorozumìním pøi vývozu popelnicových nádob.
Pondìlí Studnice, Rokytno,
Marovice, ulice Marovská, Bezruèova, Olbrachtova, Karníkova,
Wolkerova, Vanèurova, Mrtníkova, Èapkova, Nádraní, Luèní
Úterý ulice Nìmcova, Jamborova, Nìmeckého, Podlouckého,

Blaíèkova, Lesní, Polní, Bìlisko,
Zahradní, Veslaøská, Dukelská, U
Jatek, Na Výsluní, Radnická, tursova, Makovského, Leandra Èecha, Sportovní, imkova, Petrovická, Slavkovice, Petrovice, Jiøíkovice, Pohledec, ulice Vlachovická
Støeda ulice Smetanova, Drobného, Mírová  sídlitì + rodinné
domy, Tyrova, Køenkova, Monseova, kolní, Hornická, Budovatelù, Pavlovova, Mendlova, Purkyòova, ïárská  bytovky + rodinné domy, Horní, Výhledy, Palackého námìstí, Neèasova
Ètvrtek ulice Nezvalova, Sokova, Hájkova, Vratislavovo námìstí, Komenského námìstí, Masarykova, Malá, Køièkova, Jánská, Brnìnská, Hlinné
Pátek ulice kolní, Bezdìkov,
Olená
odbor ISM MìÚ

Oznámení o disponování s majetkem
Mìsto Nové Mìsto na Moravì nabízí k odprodeji pìt stavebních parcel v lokalitì Holubka v Novém Mìstì na Moravì,
a to parcelu è. 3430/10 (805 m2), parcelu è. 3430/9 (841 m2), parcelu è. 3495/35 (940 m2) a parcelu è. 3495/33 (845m2) v k.ú. N.
Mìsto zaøazené do lokality Holubka II-2. etapa se stanovenou
kupní cenou 650 Kè/m2, kolaudací do 5 let a pøedkupním právem
pro mìsto do doby kolaudace, a p.è. 3402/2 (1002 m2) v k.ú. N.
Mìsto zaøazenou do lokality Holubka II-1. etapa se stanovenou
kupní cenou 500 Kè/m2 a termínem kolaudace do 28. 8. 2007.
adatelé o stavební parcely mohou své ádosti zasílat prùbìnì na
Mìstský úøad v Novém Mìstì na Moravì, odbor ISM. Blií informace získáte na tel. 566 650 223, 566 650 220.
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4. pøijaté dotace  59.719,8 tis.
Kè V této skupinì jsou rozpoètovány neinvestièní dotace ze státního
rozpoètu, které jsou mìstu poskytovány v rámci souhrnného dotaèního vztahu. Jedná se o:
- dotaci na výplatu sociálních dávek ve výi 23.718 tis. Kè, která je
urèena pro obèany tìlesnì a zdravotnì postiené vèetnì obèanù sociálnì potøebných. Výe této dotace není koneèná, v prùbìhu roku
dochází v návaznosti na skuteèné
potøeby k jejímu navýení. Tato dotace je úèelová, nelze ji pouít na
jiné akce a v pøípadì, e nebude plnì
vyèerpána, musí být v rámci finanèního vypoøádání vrácena zpìt do
státního rozpoètu.
- dotaci na kolství ve výi 1.935,8
tis. Kè. Výe této dotace je odvislá
od poètu ákù M a Z a pøíspìvku
na 1 áka. Ten je pro rok 2005 stanoven ve výi 1.258,6 Kè.
V porovnání s rokem 2004 dochází
k navýení tohoto pøíspìvku o èástku 37,6 Kè. Celkové navýení této
dotace èiní 43,3 tis. Kè.
- dotaci na denní stacionáø Centrum Zdislava ve výi 788 tis. Kè.
Výe tohoto pøíspìvku je pevnì stanovena na 1 místo, a to v objemu
43.780 Kè pøi plné naplnìnosti.
Dotace byla stanovena na 18 míst a
rovnì podléhá finanènímu vypoøádání. V porovnání s rokem 2004
dolo k navýení celkové dotace o
37,6 tis. Kè, tj. 5%.
- dotaci na výkon státní správy ve
výi 4.666 tis. Kè. Tato dotace je
urèena na èásteènou úhradu osobních a vìcných výdajù spojených
s výkonem státní správy. Výe dotace je odvislá od pevné sazby, poètu
obyvatel a rozsahu pøenesené pùsobnosti k výkonu státní správy. I tato
dotace
byla
v porovnání
s pøedchozím rokem navýena o 235
tis. Kè, tj. o 5%.
-pøíspìvek na výkon státní správy
pro obce s rozíøenou pùsobností zùstává na stejné úrovni roku 2004,
celkový objem pøedstavuje výi
10.872,- tis. Kè.
Pøípadné zmìny tìchto dotací a
ji smìrem dolù èi nahoru, budou
pøedmìtem aktualizace rozpoètu na
daný rok.
Novì se v této skupinì pøíjmù rozpoètuje i pøevod èistého hospodáøského výsledku (po zdanìní)
z hospodáøské èinnosti mìsta, který
se pro rok 2005 pøedpokládá
v celkové výi 4.800 tis. Kè.
Dále se v této skupinì pøíjmù promítají dalí dotace, které mají vazbu
na státní rozpoèet a státní fondy a
jsou urèeny do oblasti jak investièní,
tak i neinvestièní. Pro rok 2005 se
jedná o tyto konkrétní dotace:
- neinvestièní dotace z Úøadu práce
na veøejnì prospìné pracovníky 300 tis. Kè
- neinvestièní dotace ze Záchranného hasièského sboru na èásteènou
úhradu mezd a zákonného pojitìní
poloprofesionální jednotky JPO II.
ve výi 100 tis. Kè
- investièní dotace z MMR na pøí-

stavbu 24 b.j. na Drobného ulici ve
výi 4.200 tis. Kè
- investièní dotace na infrastrukturu pro RD Podlouckého ul. ve výi
240 tis. Kè
- investièní dotace ze Spoleèného
regionálního operaèního programu
(SROP), dotaèní tituly Evropské unie
rozdìlované MMR na iNOVOMÌSTSKO ve výi 8.100 tis. Kè
Podrobný rozpis navrhovaných
pøíjmù na rok 2005 v èlenìní na skupiny a poloky vèetnì porovnání
s rokem 2004 je uveden v tabulce
Pøíjmy.

Neinvestièní výdajová
èást

Neinvestièní  provozní výdaje
jsou navrhovány v celkovém objemu 122.124,7 tis. Kè, z toho provozní výdaje mìsta èiní èástku ve
výi 93.388,7 tis. Kè a pro pøíspìvkové organizace mìstem zøízené je
navrhována èástka ve výi 28.736
tis. Kè.
Pøi zpracování neinvestièní èásti
rozpoètu se vycházelo:
- z prùbìného plnìní upraveného
rozpoètu roku 2004
- z rozpisu neinvestièních výdajù
jednotlivých správcù odvìtví, který
byl v rámci projednávání upraven
tak, aby byl zajitìn bezproblémový
provoz jednotlivých zaøízení, zajitìny vekeré èinnosti, které jsou
mìstu ukládány ze zákona a souèasnì byla zajitìna i základní údrba
majetku ve vlastnictví mìsta
- z rozpisu mzdových prostøedkù
dle mzdového návrhu tajemníka
MìÚ a velitele MP
- z propoètu sociálního a zdravotního pojitìní na navrhovaný objem mzdových prostøedkù
- z propoètu tvorby sociálního fondu ve výi 3,5% na navrhovaný objem mzdových prostøedkù
- z propoètu tvorby fondu rozvoje
bydlení  úhrada splátky z objemu
finanèních prostøedkù pouitých na
opravu a modernizaci bytového fondu mìsta
- z návrhù hospodáøských plánù
jednotlivých pøíspìvkových organizaci, který byl v rámci projednávání
rovnì upravován.
V porovnání s rokem 2004 dochází ke sníení celkových provozních
výdajù o èástku 58.040 tis. Kè. Tento výrazný pokles je zpùsoben ji
zmiòovanou zmìnou v poskytování
úèelových dotací do odvìtví kolství na úhradu pøímých nákladù na
vzdìlávání. Dalí výraznìjí pokles
je u výdajù na sociální dávky, jejich
výe byla stanovena na základì rozpisu souhrnného dotaèního vztahu.
Vzhledem k tomu, e u dnes se jeví
tato èástka jako nedostaèující, bude
v prùbìhu roku ze strany mìsta uplatòován poadavek na její navýení.
U ostatních odvìtví buï rozpoèet
kopíruje rok 2004, nebo dochází
k mírnému nárùstu, jeho pøíèinu lze
spatøovat v nárùstu cen energií,
PHM a úpravì sazeb DPH. V rámci
mzdové problematiky bude i v roce
2005 stanoven limit mezd jako zá-

vazný ukazatel. Výe limitu byla pro
rok 2005 stanovena ve výi
21.235,5 tis. Kè, z toho pro MìÚ +
samosprávné orgány ve výi 18.957
tis. Kè (oproti roku 2004 dochází ke
sníení ve výi 503 tis. Kè z dùvodu
doèasného nenaplnìní limitu pracovníkù a po projednání s vedením mìsta i z dùvodu sníení nenárokových
sloek platu) a pro Mìstskou policii
ve výi 2.278,5 tis. Kè (oproti roku
2004 dochází ke zvýení o èástku
178,5 tis. Kè).
Zvlátní postavení zaujímá veobecná pokladní správa, na které jsou
rozpoètovány výdaje, které jsou sice
úèelovì urèeny na konkrétní èinnosti, ale do pøísluných odvìtví budou
rozpoutìny a v prùbìhu roku, napø.
granty, pøíspìvky a úèelové rezervy.
I pro letoní rok je na tomto odvìtví
kromì ostatních výdajù rozpoètována rezerva finanèních prostøedkù
na neoèekávané skuteènosti a pøípadné vratky omylných plateb a vratky úèelových dotací do státního rozpoètu.
Rozpis konkrétních výdajù rozpoètovaných na veobecné pokladní správì:
- úhrada
bankovních
slueb+poplatky za vedení úètù ve výi
200 tis. Kè
- úhrada poplatkù za èlenství mìsta
ve sdrueních ve výi 200 tis. Kè
- tvorba sociálního fondu ve výi
3,5% 714 tis. Kè
- tvorba fondu rozvoje bydlení 700
tis. Kè
- pojitìní odpovìdnosti za kody
ve výi 200 tis. Kè
- pøíspìvky a granty 1.500 tis. Kè
- pøíspìvek SK lyování (schváleno ZM dne 3.11. 2004) 500 tis. Kè
- úèelová rezerva na spolufinancování grantových programù 1.000 tis. Kè
- rezerva mìsta na pøípadné odvody
do státního rozpoètu a neoèekávané
skuteènosti èi havárie 1.000 tis. Kè
V rámci rozpoètu provozních výdajù mìsta byl na opravy a údrbu
majetku rozpoètován objem finanèních prostøedkù ve výi 7.375,9 tis.
Kè. Do uvedeného objemu není zahrnuta údrba bytového a nebytového fondu mìsta ve výi 9.285 tis.
Kè, která je promítnuta v hospodáøské èinnosti mìsta.
Pøehled údrby a oprav dle odvìtví
1. veøejná sportovitì celkem 110 tis. Kè
- oprava a údrba sportovi, oplocení v NM v èástce 60 tis. Kè
- oprava a údrba herních prvkù na
dìtských høitích  bezpeènostní
opravy apod. v èástce 50 tis. Kè
2. vodní hospodáøství celkem 190 tis. Kè
- oprava a údrba kanalizací a rybníkù v NM v èástce 70 tis. Kè
- oprava a údrba kanalizací a rybníkù
v místních èástech v èástce 70 tis. Kè
- projektová dokumentace Kazmírùv rybník v èástce 50 tis. Kè
3. bezpeènost a veøejný poøádek
celkem - 3,5 tis. Kè
-bìná údrba vozidla v èástce 3,5
tis. Kè

4. SDH celkem - 49 tis. Kè
- oprava vozidla T 815 v NM
v èástce 14 tis. Kè
- oprava a seøízení motoru vozidla
CAS  25 RTHP v NM v èástce 8
tis. Kè
- oprava vozidla DV  A30 v NM
v èástce 11 tis.Kè
- oprava støíkaèky PS 12 v NM
v èástce 3 tis. Kè
- oprava støíkaèky PPS 12
v Jiøíkovicích v èástce 3,- tis. Kè
- oprava støíkaèky PS  12R v Olené v èástce 4 tis. Kè
- oprava støíkaèek PPS 12
v Rokytnì v èástce 3 tis. Kè
- oprava støíkaèky PPS 12 ve Slavkovicích v èástce 3 tis. Kè
5. MH - ostatní sluby celkem 6,5 tis. Kè
- bìné opravy a údrba WC
6. vnitøní správa celkem - 1 220,9
tis. Kè
- oprava a údrba sluebních vozidel, strojù a zaøízení v èástce 300 tis.
Kè
- demolice bývalého objektu p. Václavíka, ul. Brnìnská v èástce 350 tis.
Kè
- oprava a údrba výpoèetní techniky v èástce 570,9 tis. Kè
7. kultura celkem - 100 tis. Kè
- oprava sgrafita zvonice v èástce
10 tis. Kè
- oprava kaple v Pohledci v èástce
60 tis. Kè
- oprava a údrba hrobù a památníkù
obìtí 2 sv. války v èástce 30 tis. Kè
8. Mìstské informaèní centrum
celkem - 6 tis. Kè
- oprava pokozených smìrových
ipek mìstského orientaèního systému v èástce 5 tis. Kè
- dalí opravy (venkovní stojan IC
apod.) v èástce 1 tis. Kè
9. doprava celkem - 3 285 tis. Kè
- opravy výtlukù a spár  ivièné
povrchy v NM v èástce 480 tis.
Kè
- oprava ivièných povrchù MK
v místních èástech v èástce 140
tis. Kè
- bìná údrba nezpevnìných MK
 ul. Malá, Zahradníkùv kout, garáe Neèasova a Dukelská a místní
èásti v èástce 170 tis. Kè
- ploné opravy MK  køiovatka
ul. Malá - Tyrova a nìkterá z tìchto
ulic a MÈ: Veslaøská, Dukelská, L.
Èecha, kolní, Tyrova, MÈ Jiøíkovice, Slavkovice, Olená v èástce
2 200 tis. Kè
- údrba, oprava, obnova dopravního znaèení - území mìsta + MÈ
v èástce 155 tis. Kè
- údrba, oprava autobusových èekáren v èástce 30 tis. Kè
- opravy kanalizaèních vpustí 
mìsto + MÈ v èástce 110 tis. Kè
10. veøejné osvìtlení celkem 1 525 tis. Kè
- opravy a údrba VO v èástce 660
tis. Kè
- zlepování technického stavu
VO  rozsáhlejí opravy jednotlivých vìtví VO v NM a místních
èástech na základì stavu zjitìného pøi provedených revizích
v èástce 865 tis. Kè

11. bytové hospodáøství celkem 880 tis. Kè
- oprava naruených bytù v objektu
DPS ul. ïárská

Pøíspìvkové organizace

Finanèní vztahy mìsta k pøís-pìvkovým organizacím byly pøevzaty
z jejich návrhù hospodáøských plánù, které byly upraveny na základì
projednání s vedením mìsta. Celkový objem pøíspìvkù na provoz je navrhován ve výi 28.736 tis. Kè. Lze
oèekávat, e jetì dojde k navýení
pøíspìvku u I. Z z dùvodu registrace
k plátcovství DPH. V souèasné dobì
není rozsah dopadu zatím znám. Souèasnì s poskytnutým pøíspìvkem budou kadé pøíspìvkové organizaci
stanoveny závazné ukazatele a limity, napø. limit údrby a oprav, limit
mzdových prostøedkù a poèet pracovníkù.

Investièní èást

Akce zaøazené do návrhu investièní èásti rozpoètu mìsta na r. 2005
èiní 60.558 tis.Kè. V tomto roce byla
pouita jiná metodika tvorby roz-

PØÍJMY

poètu  rada mìsta na svém 37. øádném jednání pøijala usnesení, e
vzhledem k monostem rozpoètu
(nedostatku finanèních prostøedkù)
nebudou do návrhu investièní èásti
rozpoètu r. 2005 zaøazovány ádné
nové akce, ale e do návrhu budou
zaøazeny pouze akce rozestavìné a
pøipravené k realizaci z minulých období. Po peèlivé analýze a projednání v inves-tièní poradì byl sestaven
následující návrh, obsahující akce zásadního charakteru rozpracované
nebo s uzavøeným závazkem. Tento
objem je zdrojovì kryt pøíjmy bìného roku, pøíjmy z pøedchozích let
a prostøedky známých státních dotací. Pokud by se v prùbìhu roku otevøela monost zapojení dalích finanèních prostøedkù  alternativních
zdrojù, které v souèasnosti nejsou k
dispozici, bude situace øeena v rámci
aktualizace rozpoètu v prùbìhu roku,
stejnì jako prùbìná konkretizace
údajù v návaznosti na postup dokonèení pøípravy a realizace jednotlivých
akcí (výsledky výbìrových øízení,
postup realizace, ).

v tis. Kè

popis poloky

Daò z pøíjmù fyzických osob ze závislé èinnosti
Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ
Daò z pøíjmù FO z kapitálových výnosù
Daò z pøíjmù právnických osob
Daò z pøíjmù právnických osob za obce
Daò z nemovitostí
Daò z pøidané hodnoty
Správní poplatky
Poplatek ze psù
Poplatek za lázeòský a rekreaèní pobyt
Poplatky z ubytovacích kapacit
Poplatek za uívání veøejného prostranství - trnice
Poplatek za provoz.výherních hracích pøístrojù
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Odvod výtìku z provozování loterií
Daòové pøíjmy celkem
Pøíjmy z poskytování slueb a výrobkù
z toho: - informaèní centrum
- pohøebnictví
- MH - ostatní
- vnitøní správa
- pult centrální ochrany
- tisk Novomìstska

Pøíjmy z prodeje zboí - informaèní centrum
Pøíjmy z úrokù
Pøijaté sankèní platby - pokuty
Ostatní nedaòové pøíjmy
Odvody pøíspìvkových organizací - odpisy
Splátky pùjèek od obyvatelstva
Nedaòové pøíjmy celkem
Pøíjmy z prodeje investièního majetku, pozemkù
Kapitálové pøíjmy
Neinvestièní dotace ze SR v rámci SDV
Ostatní neinvestièní dotace ze SR
Pøevody z vlastních fondù HÈ
Pøijaté investièní dotace
Pøijaté dotace celkem

PØÍJMY CELKEM

Rozpoèet
na rok 2005

18 000,0
15 500,0
1 100,0
17 000,0
4 000,0
2 800,0
30 000,0
2 315,0
175,0
200,0
150,0
100,0
500,0
4 200,0
600,0
96 640,0
1 375,0
45,0
100,0
685,0
70,0
285,0
190,0

100,0
700,0
885,0
800,0
2 556,0
18,0
6 434,0
2 500,0
2 500,0
41 979,8
400,0
4 800,0
12 540,0
59 719,8

165 293,8
5

Financování

Návrh rozpoètu na rok 2005 byl
sestaven jako schodkový a výe
schodku pøedstavuje objem ve výi
17.388,9 tis. Kè. Tento objem je vak
tøeba jetì navýit o splátky pøechodných finanèních výpomocí, které
mìstu poskytly mìstem zøízené pøíspìvkové organizace a dále pak splátky pùjèky od SFP v celkovém objemu 890 tis. Kè.
Na dokrytí investièních zámìrù
mìsta, splátky pøechodných výpomocí a splátky pùjèky je nutno prostøednictvím financování zapojit finanèní prostøedky v celkovém objemu 18.278,9 tis. Kè. Tento objem
finanèních prostøedkù je moné
v plné míøe pokrýt z vlastních finanèních zdrojù, a to z úèelové finanèní rezervy roku 2004 (ÈOV, revitalizace vìového domu, hasièská
zbrojnice Olená) a ze zùstatku pøebytku hospodaøení roku 2003.

Hospodáøská èinnost

V hospodáøské èinnosti mìsta Nového Mìsta na Moravì na rok 2005
PROVOZNÍ

jsou zaøazeny èinnosti, jejich výnosy jednoznaènì podléhají reimu
danì z pøíjmu. Finanèní odbor zpracoval plán hospodáøské èinnosti na
jednotlivá støediska a pøi zpracování
vycházel z uzavøených smluvních
vztahù, z plánu údrby a oprav bytového a nebytového fondu mìsta,
který pøedloila spoleènost NSB
s.r.o. a dalích skuteèností, které mají
vliv na hospodáøskou èinnost mìsta. Plánovaný hospodáøský výsledek za rok 2005 je dle zákona è.
250/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech územních rozpoètù souèástí
návrhu rozpoètu na rok 2005.
Z pøipojené tabulky vyplývá, e
objemovì nejvìtí jsou dvì støediska, a to pronájem bytù a pronájem
nebytových prostor. U obou jmenovaných støedisek tvoøí nejvìtí
procento nákladù opravy a údrba
bytového a nebytového fondu 
viz. rozpis:
Návrh oprav a údrby:
1. bytového fondu
a) dodavatelsky:

VÝDAJE

v tis. Kè

odvìtví

Vodní hospodáøství - samospráva
Vodní hospodáøství - státní správa
Doprava - dopravní obslunost
- pøísp. na provoz dìtsk. høitì v ZR
- èitìní komunikací
-oprava místních komunikací
Doprava celkem

Vnitøní obchod - informaèní centrum
Vnitøní obchod - trnice
kolství - komise pro mláde a tìlovýchovu
Kultura
Novomìstsko
Bezpeènost a veøejný poøádek
SDH
Správa - volené orgány
- vnitøní správa
- CO - ochrana obyvatelstva
- zahranièní komise
Správa celkem

Zdravotnictví
Sociální vìci
MH - tìlovýchovná èinnost
- bytové hospodáøství
- veøejné osvìtlení
- pohøebnictví
- ostatní sluby (VPP,WC)
- svoz komunálního odpad u
- zeleò
- èitìní (odpadkové koe)
MH celkem

Výstavba - územní plán
- územní rozvoj
Výstavba celkem

Veobecná pokladní správa
Provozní výdaje c e l k e m
Pøíspìvky pøísp.org. - Novomìstská kulturní zaøízení
- Centrum Zdislava
- Novomìstské sociální sluby
- Dùm dìtí a mládee
- I. Z
- II. Z
- Mateøská koly
- ZU
Pøíspìvky pøíspìvkovým organizacím c e l k e m

NEINVESTIÈNÍ VÝDAJE CELKEM
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Pøehled hospodáøské èinnosti na rok 2005
Støedisko

1
3
1
1
31

33 777,1

15,0
23 718,0
1 191,0
930,0
2 295,0
595,0
64,5
6 793,5
2 430,3
470,0
14 769,3

150,0
250,0

400,0

6 014,0
93 388,7
6 489,0
2 948,0
5 425,0
491,0
5 072,0
4 414,0
3 897,0
0,0
28 736,0

122 124,7

v tis. Kè

výnosy

hosp.výsledek

pronájem pozemkù

0,0

750,0

1001

pronájem rybníkù

0,0

145,0

145,0

1002

pronájem bytù

10 763,0

15 183,0

4 420,0

1003

pronájem nebyt.prostor

2 125,0

2 600,0

475,0

1004

pronájem ost.mov.vìcí

0,0

171,0

171,0

1 066,0

921,0

-145,0

55,0

310,0

255,0

0,0

310,0

310,0
-55,0

1005

pronájem è.p. 12

4000

lesní hospodáøství
z toho - LDO Pøibyslav

9001

750,0

- ostatní

55,0

0,0

ostatní èinnost

13,0

95,0

82,0

z toho – NSB

8,0

60,0

52,0

- MìÚ
Celkem

5,0

35,0

30,0

14 022,0

20 175,0

6 153,0

1 352,0

0,0

1 352,0

15 374,0

20 175,0

4 801,0

daò z pøíjmu
hospodáøský výsledek

6 853,5

398,0
62,0
30,0
134,0
339,0
378,1
357,4
754,9
949,7
7,5
65,0

náklady

1000

Rozpoèet
na rok 2005

1 023,3
120,0
250,0
20,0
3 201,8
3 381,7

- selektivní výmìna oken: 80 tis. Kè
- opravy zvonkù: 15 tis. Kè
- opravy STA: 60 tis. Kè
- rezerva na opravy uvolnìných
bytù:175 tis. Kè
- rezerva  operativa, havárie, posudky: 50,- tis. Kè
Celkem 6 445 tis. Kè
b) údrbáøskou èetou NSB s.r.o.:
- celková oprava - revitalizace, díl
opravy a údrba  Tyrova 730: 20
tis. Kè
- výmìna oken, oprava odpadù,
oprava výtahù  Køenkova 90002: 325 tis. Kè
- výmìna gumy za dlabu, první
dvì patra  Køenkova 732, 731:
75 tis. Kè
- zateplení bytu, úprava rozvodù
vody  Hlinné 46: 45 tis. Kè

- celková oprava - revitalizace, díl
opravy a údrba  Tyrova 730:
4 980 tis. Kè
- výmìna oken, oprava odpadù,
oprava výtahù  Køenkova 90002: 575 tis. Kè
- výmìna pøípojky vody, osvìtlení chodby  Hornická 974: 85 tis.
Kè
- zruení septiku  Køièkova 101011: 120 tis. Kè
- oprava balkonù, osvìtlení chodby  Hornická 970: 155 tis. Kè
- nátìry oken  Tyrova 1002-03:
100 tis. Kè
- zvonky, telefon, el. zámek 
Malá 855: 20 tis. Kè
- zvonky, telefon, el. zámek, nové
potovní schránky  Malá 856: 30
tis. Kè

INVESTIÈNÍ

VÝDAJE

( v tis. Kè )

Akce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

intenzifikace ÈOV N.Mìsto *
prùmyslová zóna Pohledecká
obecní byty - pøístavba 24 b.j. Drobného 301
revitalizace byt.domu è.p.730 - zatepl.+obv.plá
infrastruktura pro RD - ul.Podlouckého
parkovací místa - ul.Drobného
demolice kuchyòského bloku HU UNO
parkovitì Drobného-Smetanova - pøíprava
ul.Neèasova - chodník+in.sítì - PD
rekonstrukce MK - ul.Malá - I.et. **
Olená - rekonstrukce zbrojnice SDH
rekonstrukce MK - ul.Makovského - PD
kanalizace Tyrova - reko *
vodojem Marovice - reko *
pasport MK
regionální informaèní sí i-Novomìstsko
výpoèetní technika
pøeloka vedení NN Holubka *
pozemky - výkupy
zmìna územního plánu
víceúèelový sportovní areál - pøíprava

CELKEM

19 000
2 000
7 550
3 670
1 250
95
385
120
250
7 900
1 619
70
129
120
300
9 500
200
100
4 200
100
2 000

60 558

Pozn.: * - investièní pøíspìvek
** - èást - investièní pøíspìvek

Splátky pùjèky a pøechod. výpomocí

v tis. Kè

VÝDAJE CELKEM

v tis. Kè

890,0

183 572,7

- opravy odpadù, zlepení funkce

Hornická
975-980:
100 tis. Kè
- výmìna pøípojky vody, osvìtlení
chodby  Hornická 974: 15 tis. Kè
- oprava balkonù, osvìtlení chodby  Hornická 970: 5 tis. Kè
- oprava balkonù, osvìtlení chodby  Hornická 971: 85 tis. Kè
- osvìtlení chodby  Hornická
972: 5 tis. Kè
- nátìry støech  klempíøiny (atiky)  domy s plochou støechou: 80
tis. Kè
- selektivní výmìna oken: 20 tis. Kè
- vodomìry  výmìna: 250 tis. Kè
- rezerva na opravy uvolnìných
bytù: 65 tis. Kè
- rezerva  operativa, havárie, posudky: 200 tis. Kè
Celkem 1.290 tis. Kè
Opravy bytového fondu celkem
7 735 tis. Kè
2. nebytového fondu
a) dodavatelsky:
- pøední fasáda a nová plechová
støecha  poliklinika  è.p. 12 a
449: 360 tis. Kè
-zadní fasáda, okna, dlaba v síni,
fasáda dvorku, nátìr støechy, dokumentace úpravy býv. laboratoøí,
odpady 449  poliklinika  è.p.
12 a 449: 70 tis. Kè
- odvlhèení  expertiza a provedení  è.p. 97: 5 tis. Kè
- pøepojení septiku, oprava kanalizace, nátìry, podlahy, oprava
støeních odpadù  TV støedisko:
80 tis. Kè
- nátìry støechy, okapy, rýny, malování sluebny MP, pøíprava výmìny kotle  SDH N. Mìsto:
60 tis. Kè
-nová okna 2x, lino v zasedaèce 
SDH Hlinné: 15 tis. Kè
- nátìr dveøí, oken, vrat, odvlhèení zadní stìny  Jiøíkovice:
35 tis. Kè
- okapy, nátìry støechy  Hlinné
46 osadní výbor: 40 tis. Kè
- oprava støechy  KD Petrovice:
100 tis. Kè
- posouzení energo, zateplení stropu  KD Slavkovice: 5 tis. Kè
- vytápìní, hromosvod, lino, posouzení energo  KD Pohledec:
70 tis. Kè
- zpevnìní stropu a oprava  SDH
Slavkovice: 40 tis. Kè
- dokonèení nátìrù  Studnice:
25 tis. Kè
Celkem 905 tis. Kè
b) údrbáøskou èetou NSB s.r.o.:
- zadní fasáda, okna, dlaba v síni,
fasáda dvorku, nátìr støechy, dokumentace úpravy býv. laboratoøí,
odpady 449  poliklinika è.p. 12 a
449: 170 tis. Kè
- odvlhèení  expertiza a provedení  è.p. 97: 235 tis. Kè
- pøepojení septiku, oprava kanalizace, nátìry, podlahy, oprava
støeních odpadù  TV støedisko:
70 tis. Kè
- nová okna 2x, lino v zasedaèce
 SDH Hlinné: 10 tis. Kè
-nátìr dveøí, oken, vrat, odvlhèení
zadní stìny  Jiøíkovice: 20 tis. Kè
- oprava zdi ve zbrojnici, úprava

skladu v obecní budovì  SDH Marovice: 35 tis. Kè
- vytápìní, hromosvod, lino, posouzení energo  KD Pohledec: 30
tis. Kè
- oprava omítky v garái  Rokytno: 10 tis. Kè
- zpevnìní stropu a oprava, nátìry vrat a klempíøiny  SDH Slavkovice: 30 tis. Kè

- oprava vstupu do budovy se zastøeením, oprava oken a dveøí,
oprava elektroinstalace  Marovice: 35 tis. Kè
Celkem 645 tis. Kè
Opravy nebytového fondu celkem 1.550 tis. Kè

Závìr

Návrh rozpoètu na rok 2005 byl
po projednání v RM a v souladu se

zákonem è. 250/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech územních
rozpoètù øádnì vyvìen po dobu
15 dnù na úøední desce MìÚ. Byl
projednán ve finanèním výboru a
na zasedání ZM dne 21. 12. 2004
byl pøedloen, projednán a schválen.
Vìra Strailová
vedoucí finanèního odboru
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Vánoèní besídka slavkovických kolákù
tìstí, zdraví, pokoj svatý vinujeme vám. Tak znìla pozvánka
na vánoèní besídku v Základní kole ve Slavkovicích.
Kdy se scházeli v hojném poètu rodièe, prarodièe a dalí hosté,
vítala je ji pøed kolou sváteèní
atmosféra  okna rozzáøená
spoustou svìtýlek. I krásnì vyzdobené chodby dýchaly Vánocemi.
Ve tøídì, kde bylo pøipraveno podium z lavic, ji vichni vidìli oèekávané kulisy  stáj s jeslièkami,
hvìzdnou oblohu a zlatou Hvìzdu betlémskou.

Po zazvonìní zvoneèku a pøivítání vech hostù zaèal vlastní program. Støídalo se vystoupení
nejmeních áèkù  prvòáèkù s jejich pøíbìhem Lesní král, pásmo zimních a vánoèních verù a hra
dìtí na flétnièky a klavír.
Pøekvapením pro vechny byla
hudební skupina Vánoèní hvìzdy, která si pøipravila bez pomoci dospìlých pásmo tøí koled.
áci 4. roèníku zase ukázali, jak
se umìjí vyjadøovat slovem, zpìvem a hrou na kytaru ve své pohádce O pyném králi.
Dalím pokraèováním besídky u

byli vichni naladìni na nostalgickou notu  dìti ze kolní druiny
pøedvedly hru O putování Marie
a Josefa, dìti z 2. a 3. tøídy navázaly Cestou Tøí Králù za Hvìzdou betlémskou.
Jaké by vak bylo pøedvánoèní
posezení bez koled. A tak se za
doprovodu klavíru linul zpìv nejznámìjích vánoèních písní snad a
na zasnìenou náves. Pøi písni Na-

rodil se Kristus Pán kola najednou potemnìla. V ruèkách dìtí se
objevila rozsvícená svíèièka, kterou
symbolicky napøahovaly ke svým
nejbliím.
Odmìnou vem úèinkujícím byl
nejenom potlesk divákù, ale úsmìvy pyných rodièù. Dokonce sem
tam i ukápla nìjaká ta slzièka dojetí.
Vìøíme, e si vichni odnesli kousíèek pøíjemné nálady a pohody i
do dalích sváteèních dnù.
kolektiv Z Slavkovice pøi I.
Z v Novém Mìstì na Moravì

Vánoèní besídka v Pohledci
Poslední adventní nedìle byla v
Pohledci plná oèekávání. Dìti z mateøské koly, základní koly, jejich
uèitelky, rodiny a pøíznivci dìtí se
tìili na tradièní vánoèní besídku.
Ve slavnostnì vyzdobeném sále
kulturního domu u krásného vánoèního stromu pøedvedly dìti plnému
sálu divákù svoje umìní. První zde
úèinkovala nejmení drobotina v
kolednickém obleèení a kuránì pøednesla básnièky a zazpívala koledy s
doprovodem hudebního nástroje. I
starí koledníci pøedvedli pásmo o

zimních radovánkách na výbornou
a zdaøilá byla i scénka v dobových
kostýmech o narození Jeíka.
Obecenstvu se besídka líbila a neteøilo potleskem. Bylo to milé pozastavení v pøedvánoèním shonu a
jsme vdìèni vem, kteøí se o toto
krásné odpoledne zaslouili. Dìkujeme uèitelkám M i Z, které sestavily program ze starých pozapomenutých koled a vìnují svùj
volný èas naim dìtem a mládei.
za obèany Pohledce
Draha Pustinová

Pro budoucí prvòáèky

V týdnu od 22. listopadu uskuteènila 1. Z dny otevøených dveøí pro
vechny budoucí prvòáèky. Na návtìvu do prvních tøíd pøily vechny dìti z novomìstských kolek,
které se chystají v únoru r. 2005
k zápisu do prvních tøíd. Podtitulem
akce byla otázka: Co u umí prvòáèek na naí kole v listopadu?
koláci pøedvedli svým mladím kamarádùm, co vechno se u za tu
dobu ve kole nauèili. Budoucí koláci se pak aktivnì zapojili do práce a
odnáeli si domù svoje výrobky
z kartónu a barevného papíru.
Ve ètvrtek odpoledne pak paní uèitelky Machová a ebková pøipravily se svými áky ukázkovou hodinu
pro budoucí prvòáèky a jejich rodièe. Dìti ukázaly, e u zvládly vechna písmenka velké abecedy. U umí
èíst slova, vìty i celé pohádky. Na
naí kole se ji pátým rokem vyuèuje ètení v prvních tøídách genetickou metodou. Dìti velmi rychle zvládají hravou formou vechna písmena
velké tiskací abecedy nejen pøeèíst,
ale i napsat. Výsledkem je plynulé
ètení s porozumìním. Zbývá docvièit kamarády - písmena malé abecedy - co je pak pro dìti hraèkou.

Vem, kteøí se pøili do naí koly
podívat, se návtìva moc líbila. Mohli
si prohlédnout celou budovu, nahlédnout do vech tøíd. Velký zájem byl
o prohlídku nové - v poøadí ji tøetí uèebny výpoèetní techniky, kterou
budou vyuívat áci prvních a tøetích roèníkù.
Dalí akce pøipravená pro vechny
budoucí koláky a jejich rodièe probìhla 9. prosince a zavonìla Vánocemi. Tentokrát u budoucí koláci sedìli samostatnì v lavicích a zahráli si
na kolu. Malovalo se, poèítalo, zpívali jsme si koledy a vyprávìli o vánoèních zvycích. Dìti si odnáely
domù krásnì vyzdobený vánoèní
stromeèek a vlastnoruènì vyrobený
vánoèní øetìz.
Pro budoucí prvòáèky a jejich rodièe pøipravujeme dalí podobnou akci
a to na 20. ledna v 15 hodin na pøístavbì 1. Z na Tyrovì ulici. Srdeènì zveme vechny budoucí koláky a jejich rodièe. Dìti si znovu zahrají na kolu a rodièe si mohou popovídat o tom, co by mìlo jejich dítì
zvládnout pøed nástupem do koly,
ale i o tom, co nae kola svým ákùm nabízí. Mgr. Ivana Fousková
1. Z Nové Mìsto na Moravì

Stomatologická pohotovostní sluba

Oetøení je poskytováno v dobì 8  12 hod.
8. 1. MUDr. Chytrý, Svratka, MUDr. Macek, V. Meziøíèí, 9. 1. MUDr.
Chytrá, NM, MUDr. Kulková, Stráek, 15. 1. MUDr. Kreisler, Bezruèova ZR, MUDr. Daòková, Roveèné, 16. 1. MUDr. Kreislerová,
Bezruèova ZR, MUDr. Kaparová, N. Øíe
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Z redakèní poty  Jaký bazén pro N. Mìsto?
Ve schváleném rozpoètu na rok 2005 je i èástka 2 mil. Kè urèená na pøípravu
vybudování víceúèelového sportovního areálu v N. Mìstì. Tato èástka by
Územní pracovitì
mìla prozatím slouit k získání základního pøehledu o celkové nároènosti
ïár nad Sázavou pøeje vem
projektu. Investièní zámìr bude vyuit jako základní dokument pro jednání
svým pojitìncùm pevné
o získání moných dotaèních titulù. Na rok 2006 u se uvauje o realizaci
zdraví, tìstí a spokojenost
výstavby areálu a investici ve výi 20 mil. Kè.
v novém roce 2005
V Novomìstsku è. 23 byla zveøejnìna informace, e v úvahách o sportovním areálu se objevuje jak krytý, tak otevøený bazén. Ani jeden názor dosud
Poskytuji práce
nepøeváil. Veøejnosti bylo doporuèeno, aby se o problematiku zajímala a se
svými postøehy a doporuèeními kontaktovala zastupitele mìsta.
veho druhu
Dnes zveøejòujeme dva písemné ohlasy, které byly doruèeny do redakce
t malování pokojù
Novomìstska. Do uzávìrky tohto èísla se nepodaøilo získat ohláené vyjádt úklid domu (bytu)
øení Ing. Arch. Jaroslava Charváta, se kterým N. Mìsto v otázkách rozvoje
t sekání traviny
mìsta úzce spolupracuje.
t øezání a típání døeva
Je pìkné a hlavnì ekonomické, e svìdèit, e v jejich bohatém prograt úklid uhlí
se
myslí na turisty, ale v tomto pøí- mu bývá i èasté plavání  zatím ve
t opalování, brouení,
padì bych preferoval OBYVATELE, ïáru.
nátìry oken
No a jaký bazén? Samozøejmì pìkprotoe pro turisty, aè jsou vítáni,
t vyhazování snìhu
ný,
prosklený, v parku. A KRYTÝ s
jsou
asi
akvaparky.
A
obyvatelé,
to
t spoustu jiných prací
jsou dìti (pøedkoláci i koláci), mlá- dalími slubami jako rehabilitace,
dle vaeho gusta
de, sportovci a obèané  junioøi a masáe, obèerstvení a dalí sluby,
Objednávky na tel. 776 626 201
senioøi. O tìch druhých, seniorech, které zpøíjemòují, doplòují a lákají k
cena 90 Kè/hod.
se moc nemluví, ale bude to brzy ve- dalí návtìvì. Mám i tip na projekt.
prac. doba po  so nonstop
lice poèetná skupina. A kdo obèas Takový bazén se vemi parametry
Martin Bukáèek, Malá 161,
nahlédne do jejich rubriky v Novo- uvedenými výe je v Lázních BohNové Mìsto na Moravì
mìstsku (Klub seniorù), mùe se pøe- daneè a moná i nìkde jinde. Jen se
porozhlédnout.
Real komplex s.r.o.
No a kde? Tìko se hledá nejlepí
Masarykova 197,
místo, ale kdo chce, tak najde. Ne592 31 Nové Mìsto na Moravì
vím, zda ètyøi rybníky za sebou neTel: 566 615 147, mobil: 731 181 984
jsou pro N. Mìsto povodòovým
pøepychem. Ty je nutno udrovat,
Pro nae klienty hledáme byty, rodinné i nájemní domy, chalupy,
aby mìly svou funkci, a jeden z nich
stavební pozemky, zemìdìlskou pùdu.
na koupání staèí. A peníze na revitaPrávní, znalecké i notáøské sluby zajitìny.
lizaci posledního rybníku pøidat k
Pro prodávající jsou sluby realitní kanceláøe zdarma.
nìjakým z EU a je zaplaceno. Ve
Rádi vám celou nai nabídku ukáeme pøi návtìvì naí
kanceláøe, více informací i na www.realkomplex.cz

Pevné zdraví, tìstí, lásku a mnoho osobních
i pracovních úspìchù v novém roce 2005 Vám pøeje
CK RENATA, Drobného 366, Nové Mìsto na Moravì
Tel./fax: 566 617 317, mobil 603 539 857
info@ckrenata.cz www.ckrenata.cz
www.dominikanskarepublika.cz

Prodej léto 2005 zahájen – slevy do konce února
Náš tip: !

jen 3 dny dovolené !, autobusové pobyty
Itálie: Palmová riviéra – S. Benedetto del Tronto

státním rozpoètu jsou pøece i zajímavìjí akce.
Prosím, kdo má nìjakou zajímavou
mylenku v této vìci, nenechme nae
zastupitele domácí i vyí v klidu
rozjímat, ale pøipomínejme, e zejména starím kloubùm vyhovuje PLAVÁNÍ PO CELÝ ROK.
Ivan Hlaváèek
Preferuji krytý bazén s jednou prosklenou stìnou, kterou by bylo mono v teplých dnech otevøít a kterou
by bylo mono vcházet a vycházet.
Celý areál by mìl v dobì pièky pojmout a tisíc rekreantù.
Pro umístìní bych doporuèil uvaovat o lokalitì v tìsné blízkosti kotelny
na Hornické (bylo by mono èásteènì vyuít vodu z Bezdìèky a teplo z
kotelny), nebo v areálu Sportenu, pøípadnì v jeho blízkosti (Sporten má
vlastní studny, bylo by mono vyuít i teplo ze spalovny a kotelny).
Financování výstavby i provozu by
se mìlo dít formou alokace  sdruením finanèních prostøedkù. Domnívám se, e do financování by se vedle
mìsta N. Mìsta mìly zapojit: Okresní nemocnice prostøednictvím svého
zøizovatele (kraj Vysoèina), zdravotní pojiovny a jednotlivé odbory
kraje Vysoèina  odbor sociálních vìcí
(podpora seniorù), odbor kolství
(podpora plavání na základních
i støedních kolách), odbor rozvoje
turistiky. (adresa autora v redakci)

INZERCE - PRODEJ

l Prodám drust. byt, 1. podlaí,
1+1 v NM, klidné prostøedí,
dohodou (pouze hotovì) nebo
výmìna za podobný  ZR, Brno,
tel. 605 147 926
l Prodám mrazák, 6 zásuvek, tel.
732 160 855
l Prodám zahradu, 940 m 2, v
katastru obce Miroslav, okr.
Znojmo, tel. 732 160 855

l Prodám koda Forman modré
barvy, støíkaèka, CD radio, centrální
zamykání, støení okno, závìs, cena
dohodou, tel. 608 811 560
l Autosedaèka na dítì 0-36
kilogramù a do 12 rokù.Evropská
homologace ECE R44/03, mìkce
polstrovaná, Pou. jen 5krát, pùv.
cena 3200 Kè nyní 1690 Kè.Telefon
731 342 023

Villa Agostina 3* s bazénem, cca 150m od moøe
termín: 1. 7.  10. 7. 2005, cena 6.990 Kè
Chorvatsko: Crikvenica, vl. doprava, týdenní pobyty
apartmány Bajic 3* s klimatizací a výhledem na moøe,
cena od 12.490 Kè/APT
panìlsko: L´Estartit, Costa Brava
Apartmány s bazénem, hotel Medes s polopenzí
termíny: *18. 6. – 26. 6., 1. 7. – 10. 7., 8. 7. – 17. 7.
26. 8. – 4. 9., 2. 9. – 11. 9., cena od 6.290 Kè
* v termínu velké oslavy léta
provozní doba od 3. 1. 2005
po  èt 9  11
12  17 hod.
pá
9 – 11
12 – 16 hod.

Pohledem do výstavní sínì Horáckého muzea zveme na souèasnou
výstavu V dýmu elezných hutí.
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Fotbalová mláde

Hráèi SFK Vrchovina se zúèastòují fotbalových akcí po celé Moravì. Jednou z nich je i turnaj O
pohár pøedsedù krajských fotbalových svazù v halové kopané. Soutì je organizována pro výbìry
mladích ákù okresù. Z naich
mladích ákù (chlapci roèníkù narození 1992, 1993) bylo vybráno
osm svìøencù trenérù Zeleného a
Králíèka na pøípravné kempy v
bystøické sportovní hale. Kempy
probìhly v listopadu a do výbìrù
jednotlivých roèníkù narození
(1992, 1993) byli jmenováni Luká
Komínek, Mário Filippi, Jan Skalník, Martin Drdla, Petr a Pavel So-

domkovi, Martin Petr a Ondra andera. Tedy stoprocentní úspìch.
Vybrané týmy se zúèastnily turnaje O pohár pøedsedù KFS v
prosinci v Brnì a oba výbìry zvítìzily pøed soupìøi z Brna, Bøeclavi a Tøebíèe.
Trenéøi pøípravek byli poøadateli
krajského pøeboru v halové kopané starích pøípravek ve sportovní
hale ve ïáru n.S. 28. listopadu.
Nejlepí týmy kraje Vysoèina v této
kategorii sehrály øadu zajímavých
zápasù. Nae pøípravka získala
bramborovou medaili za 4. místo
za ïárem, Bystøicí a Chotìboøí.
las

Zprávy z volejbalu
Kadeti v závìru loòského roku
uspoøádali pøed vánoèními svátky
turnaj, na který si pozvali ïárské
juniory a mue N. Mìsta. Sami utvoøili dvì drustva podle výkonnosti.
Drustvo A, posílené jetì loòským spoluhráèem Rosou Stríem,
který ji nyní hraje úspìnì
v extraligovém drustvu juniorù
JMP Brno, porazilo pøekvapivì
hladce juniory ze ïáru 2:0. Ti hrají juniorskou ligu a v jejich drustvu
se pøedstavili také tøi novomìsttí
odchovanci. Nai kadeti A nakonec ve finále podlehli svým zkuenìjím oddílovým kolegùm - muùm N. Mìsta.
Drustvo B podalo také dobré
výkony, i kdy na své starí spoluhráèe to jetì staèit nemohlo. Skonèili ètvrtí, ale ukázali, e se dovedou
poprat s vìkovým i výkovým handicapem. Turnaj vyhráli bez poráky mui N. Mìsta, druzí skonèili
kadeti A, tøetí junioøi ïáru a ètvrtí kadeti B. Novomìsttí mui
pøedèili mladí hráèe pøedevím
svou rutinou a zkueností, avak ji
ví, e jim doma rychle vyrùstají zdatní nástupci. Také ji více ne polovina drustva kadetù s mui pravidelnì trénuje a nìkteøí z nich s nimi
i úspìnì hrají soutì KP muù.

Vánoèní florbalový turnaj 2004
Dne 20. prosince poøádal DDM
Klubíèko dalí roèník Vánoèního
florbalového turnaje. I tentokrát
jsme v organizování soutìe úzce
spolupracovali s Orlem Nové Mìsto
na
Moravì.
Letos
k novomìstským kolákùm pøibyl
i tým z Bobrové, take se mezi sebou utkaly týmy I. Z, II. Z, tým
gymnázia a Z Bobrové. Hrálo se
systémem kadý z kadým, take
jednotlivé týmy si mohly zmìøit své
síly se vemi úèastníky turnaje.
Také letos se hrálo na tøi hráèe v poli
a jednoho brankaøe, jeden zápas mìl

dva poloèasy po dvanácti minutách. Vechny zúèastnìné týmy se
moc snaily, aby uhrály co nejlepí výsledky, ani v prùbìhu turnaje
nebylo známo nìjaké slabí mustvo, kluci si opravdu nenechali nic
líbit a li tvrdì za dobrým výsledkem. Jenom mustvo I. Z
v prùbìhu zápasù svými výkony
lehce naznaèovalo, e je favoritem
turnaje. Ji pøed posledními zápasy bylo opravdu rozhodnuto, e I.
Z si svoje vítìzství nenechá vzít.
Take koneèné výsledky vypadaly takto: ètvrté místo obsadila Z

Bobrová, tøetí místo gymnázium,
druhé místo obsadili borci z II. Z
a první místo si zaslouenì vybojovali hráèi z I. Z.
Nejzajímavìjí zápas turnaje sehrálo gymnázium proti I. Z. Divácky nádherný zápas okoøenili
prvotøídním fandìním a burcováním fanouci domácího týmu, který po obrovském tlaku nakonec
podlehl hráèùm I. Z. Vechny
týmy dostaly drobné pøedmìty za
svoji snahu a vítìzné drustvo navíc florbalový dort. Myslím, e
vem se tento turnaj líbil a e se
vichni u moc tìíme na dalí roèník tohoto turnaje.
DDM

Kadetky jsou po první polovinì
soutìe krajského pøeboru na velmi
pìkném 2. místì. Druhou èást soutìe zahájí 15. ledna utkáním v domácím prostøedí s celkem Nového
Veselí.
Drustvo kadetek hraje ve sloení: Sedláèková A., Matouková M.,
Ptáèková V., Ptáèková N., upová
I., Bizoòová K., Marshalová P.,
Zajièková M., Straková J.
Starí ákynì jsou po vánoèní
pøestávce na 1. místì skupiny B a
30. ledna se pokusí o postup do
skupiny A. Loòský rok zakonèily
velmi úspìnì tím, e vyhrály vánoèní turnaj v Pøibyslavi v konkurenci esti týmù.
VO

Bruslení veøejnosti
na zimním stadionu
ve ïáøe nad Sázavou:
sobota 15. 1. 14,45 - 16,15
nedìle 16. 1. 13,30 - 15,00
nedìle 23. 1. 14,30 - 16,00
støeda 26. 1. 14,30 - 16,00
nedìle 30. 1. 16,15 - 17,45
tel. è. ZS ïár n.S. 566 623 181,
ceny vstupného:
dìti do 10 let 15 Kè,
ostatní 20 Kè, doprovod 10 Kè,
broušení bruslí 20 Kè

Aerobic Vlasty Fialové 
zmìna: od 10. ledna vdy
út a èt od 18,30 h.

Letenská a ák
na Mistrovství Evropy

Ve dnech 15. a 16. ledna se uskuteèní v nìmeckém Freudenstadtu
ME v zimním triatlonu. Èesko
budou reprezentovat Petra Letenská a Jiøí ák. V pøípravì na ME
absolvoval ák v Jablonci sérii
závodù v bìhu na lyích: 27. 12.
4 km volnì - 5. místo, 28. 12. 5 km
volnì - 4. místo, 29. 12. 3 km volnì - 4. místo, 30. 12. 10 km klasicky - 1. místo. Vítìzem závodù ve
volném stylu se stal vdy Jak ze
elezné Rudy pøed Razýmem
z Plznì.
(JK)

Sjezdovka na Harusovì kopci

Provoz na sjezdovce byl zahájen ji v polovinì prosince. Sjezdovka je
zasnìena technickým snìhem. Pro lyaøe je k dispozici areál vhodný
i pro veèerní lyování a lyaøská kola pro sjezdové i bìecké lyování.
Provozní doba je od pondìlí do pátku 9  21 hod., o víkendu 8  21 hod.,
vstup na sjezdovku je umonìn po zakoupení èipové karty s pøedplacenými jízdami. Cena jízdy vychází dle výe pøedplatného od 6,30 Kè
(pro dìti do 12 let) a od 8,10 Kè pro dospìlé.
NOVOMÌSTSKO  vydává mìsto Nové Mìsto na Moravì. Redaktorka: PhDr. Eva
Jaková, redakce a administrace: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Mìsto na
Moravì, telefon 566 650 253, e-mail: zpravodaj@nmnm.cz http://noviny.nmnm.cz.
Tiskne Horácká tiskárna Nové Mìsto na Moravì. Registraèní znaèka OÚ 3714-1491.
Nevyádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Názory autorù pøíspìvkù nejsou vdy
totoné s názory redakce.
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