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ZPRÁVY Z RADNICE
NSS v èíslech

Miminka narozená 1. ledna se tradiènì stávají jedním ze symbolù
pøíchodu nového roku. Nebylo tomu jinak ani letos. I v novomìstské
nemocnici pøivítali první letoní dìátko u 1. ledna. Nenarodilo se ovem
na porodním sále, ale neplánovanì doma.
Vít Dvoøák spatøil svìtlo svìta v 6,30 hodin a mìl velmi dobré míry:
3,35 kg a 50 cm. Na snímku se svojí maminkou a primáøem dìtského
oddìlení MUDr. Jindøichem Haukem.
Nad doma narozeným zdravým chlapeèkem se MUDr. Hauk jen usmíval, jinak vak zastáncem plánovaných domácích porodù není a budoucím maminkám takovéto nevední záitky nedoporuèuje.
EJ

Kateøina Neumannová zvítìzila

Na 48. øádné schùzi RM dne 10.
ledna bylo jedním z hlavních bodù
jednání téma otevøené na prosincovém zasedání zastupitelù  poèty klientù Novomìstských sociálních slueb a náklady na provoz
zaøízení.
NSS poskytují peèovatelskou
slubu na území N. Mìsta, v místních èástech a v DPS, kde je provoz nepøetritý. Ke konci roku
2004 evidovala organizace 290
klientù. Z tohoto poètu jich bydlí v
DPS 56. Sedm obyvatel pochází z
jiné obce (mladí 3 vozíèkáøi by jinak museli být umístìni v domovech dùchodcù, jejich umístìní je v
souladu se státní dotací poskytnutou na výstavbu DPS, 4 senioøi
byli pøijati v roce 1996, kdy byly
nìkteré byty po 3 mìsíce neobsazeny). V roce 2002 byl pøidìlen
byt 2+0 manelské dvojici pocházející z N. Mìsta, jediným tehdejím adatelùm o uvolnìný byt.

v závodì en na 10 km volnou technikou v letoním závodì E.ON Zlatá
lye. Po dvou tøetích místech v novomìstských závodech SP ZL dosáhla
na vítìzství. Na tiskovce neskrývala
radost. A kdyby snad opravdu byl
letoní Svìtový pohár v N. Mìstì naposledy, bylo to to nejlepí, co se mohlo stát, konstatovala.

Zápis ákù
do prvních tøíd

Øeditelství I. a II. základní koly
v Novém Mìstì na Moravì upozoròují rodièe dìtí, e podle vyhláky
MMT bude zápis dìtí pro kolní
rok 2005/2006 uskuteènìn dne 3. 2.
od 1500 do 1700 hodin. Zápis pro I.
Z probìhne na pøístavbì koly 
ul. Tyrova 321 a zápis pro II. Z
v budovì koly  ul. L. Èecha 860.
Zápisní lístek se bude vyplòovat a
pøi zápisu na zvolené kole. ádáme rodièe, aby si k zápisu pøinesli
rodný list áka a prùkaz totonosti
zákonného zástupce. Pokud rodièe
uvaují o odkladu kolní docházky
dítìte, pøedloí u zápisu písemnou
ádost.
øeditelství I. a II. Z

Mìsto N. Mìsto pøispìlo v roce
2004 na provoz NSS èástkou 5 mil.
521,8 tis. Kè, krajský úøad èástkou 1,6 mil. Kè. Prùmìrné mìsíèní náklady na jednoho klienta jsou
1587 Kè.
V souèasné dobì eviduje vedení
DPS 57 ádostí o pøidìlení bytu, a
to jak od jednotlivcù, tak od manelských dvojic.
dle informací J. Sokolíèka

Výbìr poplatku
za komunální odpad

Mìsto N. Mìsto na Mor. oznamuje obèanùm mìsta a jeho místních èástí, e od 1. 2. do 31. 3.
bude vybírán místní poplatek za
komunální odpad na I. pol. roku
2005 nebo rok 2005 od obèanù
majících na území obce trvalý pobyt nebo jsou vlastníky rekreaèní
stavby.
Poplatek je stanoven obecnì závaznou vyhlákou mìsta è.1/2004
O místním poplatku za provoz
systému shromaïování, sbìru,
pøepravy, tøídìní, vyuívání a odstraòování komunálních odpadù
ve výi 420 Kè na osobu a rok.
Místní poplatek je mono uhradit v hotovosti v pokladnì MìÚ,
Vratislavovo nám. 103:
po, st
8 11.30 12.30  17
út, èt, pá 8  11.30 12.30  14
Termín jednorázového výbìru v
místních èástech bude oznámen na
úøední desce a místním rozhlasem.
Obèanùm, kteøí budou místní
poplatek hradit pøevodem z úètu
nebo potovní poukázkou, bude
tato zaslána nejpozdìji do 15. 5.
2005.

Radek Jaro plánuje dalí expedici  Nanga Parbat & K2
Trojice jednìch z nejzkuenìjích
a nejúspìnìjích himalájských
horolezcù posledních let, Radek
Jaro, Zdenìk Hrubý a Petr Maek, plánuje vystoupit v roce
2005 na dalí osmitisícové vrcholy  Nanga Parbat a K2. Nanga
Parbat je 8126 m vysoká hora,
historicky první, o kterou se èeskoslovenské expedice pokoue-

ly. Výstupu se zúèastní Radek
Jaro, Zdenìk Hrubý a Petr Maek. V plánu je výstup novou
cestou, kterou v loòském roce
vylezl Francouz J. C. Lafallie. Po
následném pøesunu k 8611 m
vysoké K2, veobecnì povaované za jednu z nejtìích osmitisícovek, bude následovat výstup
alpským stylem pøes Scottùv pi-

líø. Tento výstup uskuteèní pouze Radek Jaro a Petr Maek.
Samozøejmostí je, e vechny výstupy budou vedeny bez pomoci výkových nosièù a bez umìlého kyslíku, co výraznì zvyuje sportovní hodnotu, která je
u tøíèlenného týmu ji tak neobvyklá.
podle www.radekjaros.cz
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Koncert podpoøil oblasti postiené katastrofou

Podìkování
Dìkuji vem pøátelùm a známým,
kteøí se dne 23. 12. v tak hojném
poètu zúèastnili posledního rozlouèení s mým manelem Zdeòkem Ptáèkem za kvìtinové dary a
slova útìchy. Podìkování patøí té
lékaøùm a sestrám novomìstské
nemocnice z oddìlení ARO za jejich citlivý pøístup k rodinì a obìtavou práci v posledních dnech ivota mého manela i panu dìkanovi P. Janu Daòkovi.
manelka Marie s rodinou
Dìkujeme vem, kteøí se pøili naposledy rozlouèit s paní Boenou
Kopeckou, která zemøela dne 23.
12. Dìkujeme rovnì pracovnicím hospicového hnutí za vekerou podporu a pomoc a za zapùjèení zdravotnických pomùcek.
rodiny Kopeckých
a Vedmochova
Celému personálu DPS patøí podìkování za nesmírnou pomoc
a lidský pøístup k paní Libui Slámové, která podlehla tìké nemoci
dne 26. 12.
Marie a Jan Blakovi

Úmrtí
2. 1. Marie Stará
11. 1. Karel Klempíø

(1916)
(1933)

Kulturní dùm
ne 23. 1. v 16 h. Eva a Vaek Surf
- známá hudební dvojice opìt v
místním KD, vstupné 70 Kè
èt 27. 1. v 19,30 h. Koncert váné hudby, Jiøí Pazour, Veèer klavírní improvizace, vstupné 50 Kè
ne 30. 1. v 14,30 h. Dìtský karneval, uvádí STUDIO Lídy Trnkové, vstupné 30 Kè
st 2. 2. v 19,30 h. Smíené
(po)city - vynikající komedie o
dvou stárnoucích pøátelích s pøekvapivým koncem. Lidský pøípìh
plný pìkného a laskavého humoru, jiskrného dialogu, jímavého a
hlubokého citu. Je právem oceòována diváky i kritikou za nejlepí
komedii posledních let. Hrají: J.
Hlaváèová, P. Kostka, J. Satoranský, L. Hampl, reie: L. Munzar,
vstupné 120 a 110 Kè, pøedprodej
v IC
èt 3. 2. v 17 h. Stabilizace a mobilizace páteøe  beseda (více na
str. 3)
po 7. 2. Zlatovláska, Divadelní
scéna Ústí n.L., pohádka pro Z
út 15. 2. v 19 h. Screamers TRAVESTI SHOW - jedni z nejádanìjích úèinkujících s novým
programem, vstupné 140 a 130 Kè,
pøedprodej v IC
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Dne 2. ledna 2005 probìhl v katolickém kostele v Novém Mìstì na
Moravì novoroèní koncert Scholy
pøi kostele sv. Kunhuty. Zaznìly
skladby váné hudby i celá øada
písní, z nich nìkteré jsou dílem
jednoho z èlenù novomìstské scho-

Kino

21. pá v 19,30 h.
eny pro mìny
(77´)
ÈR 2004, dokumentární, pøístupný, premiéra, 60 Kè  O fenomému enské krásy coby obchodního artiklu.
22. so v 19,30 h.
patná výchova
(106´)
panìlsko 2004, psychologický,
titulky, od 18 let, premiéra, 58 Kè
- panìlský reisér Pedro Almodóvar se v autobiografickém filmu vrací k temným stínùm svého
dìtství.
25. út v 19,30 h., 26. st v 19,30 h.
Vymítaè ïábla: Zrození (114´)
USA 2004, horor, titulky, od 12
let, premiéra, 55 Kè - Legendární
satanský horor Vymítaè ïábla se
od svého vzniku (1973) doèkal
dvojice pokraèování, reisérského
sestøihu a nakonec i prequelu, tedy
filmu, pøedjímajícího události
z ostatních Vymítaèù.
28. pá v 19,30 h., 29. so v 19,30 h.
Bridget Jonesová: S rozumem
v koncích
(108´)
USA/Francie/Velká Británie/Irsko,
romantická komedie, titulky, od 12
let, premiéra, 60 Kè - Renée Zellwegerová znovu volí mezi Colinem
Firthem a Hughem Grantem.
1. út v 18 h., 2. st v 19,30 h.
Snowboarïáci
(99´)
ÈR 2004, komedie, pøístupný, 65
Kè - Snìenky a machøi tentokrát
na snowboardech v bláznivé komedii pro teenagery.
2. st v 17,30 h.
Pøíbìh raloka
(87´)
USA 2004, rodinná komedie, èeská verze, pøístupný, 60 Kè, dìti
do 6 let 39 Kè - Hrdiny animovaného filmu jsou malá rybka Oscar
a mladý ralok Lenny, který je
vegetarián
4. pá v 19,30 h.
Pád do ticha
(107´)
USA/Velká Británie 2004, hraný
dokument, titulky, premiéra, od 12
let, 60 Kè - Napínavý a dramatický pøíbìh dvou horolezcù podle
skuteèné události.
5. so v 19,30 h.
Jaro, léto, podzim, zima (103´)
Jiní Korea/SRN 2003, poetický,
titulky, od 15 let, premiéra, 60 Kè Meditace o plynutí èasu a vyrovnávání se s následky svých èinù.

ly. Zpìváci se rozhodli vìnovat výtìek na úèely Oblastní charity
ïár nad Sázavou. Výtìek byl na
závìr koncertu pøedán øeditelce
Oblastní charity ïár nad Sázavou
Janì Zelené, která podìkovala vem
úèinkujícím za krásný hudební záitek a zároveò podìkovala také
vem pøítomným za jejich pøíspìvek, který podpoøí dobrou vìc.

Oblastní charita se rozhodla zaslat výtìek koncertu ve výi 16
885 Kè jako humanitární pomoc do
oblastí postiených ivelnou katastrofou v Indonésii. K finanèní pomoci se pøipojila i novomìstská firma NM  Plast, a to sedmi tisíci
korunami.
Jana Zelená,
foto: Zdenìk Vavøíèek

Studenti adoptovali Esther
Nad Viktoriiným jezerem pomalu
vychází slunce a perla Afriky, jak se
døíve øíkalo Ugandì, se zaèíná probouzet k ivotu. Stejnì se probouzí
i mladá dívka Esther. Je velmi pøátelská a milá, má to tìstí, e má oba
rodièe a navíc dva sourozence. Postavení jejich rodièù jí vak nedovoluje, aby mohla rozvíjet své schopnosti a pravidelnì navtìvovat kolu. Takových dìtí je v Ugandì
spoustu a více ne 60% z nich je
zcela negramotných. Uganda má
docela velké nerostné bohatství a

Jarmarky 2005
13. kvìtna Novomìstský jarmark
24. èervna Øemeslný jarmark NOVA CIVITAS
13. srpna Pouový jarmark
14. øíjna Novomìstský jarmark
16. prosince Vánoèní jarmark

Klub seniorù
po 24. 1., 15 hod., DPS  Brazílie v roce 1989 oèina Novomìáka  video a beseda s Jiøím Janíèkem
31. 1., 15 hod., DPS  Mìsto
mého srdce, 2. èást, èetba z knihy
Vìry Rudolfové
po 7. 2., 15 hod., DPS  Pìjme
píseò dokola  zábavné odpoledne s písnièkami a vtipy
po 14. 2., 16,30 hod., jídelna II.
Z  Masopustní merenda v
maskách a dobovém obleèení. Závazné pøihláky se zálohou 110
Kè v klubu do konce ledna

úrodnou pùdu, jene rozpory uvnitø
státu ve 20. století vedli k zabrdìní
rozvoje a Uganda se nyní jen tìce
vzmáhá, mùe za to jak nedostatek
financí pro rozvoj a obnovu hospodáøství, tak i nedostateèná vzdìlanost
zdejího obyvatelstva.
Tento stav mùe zmìnit kdokoli
z nás (a jako jednotlivec, rodina,
kola nebo organizace), staèí kdy
se zapojí do projektu Adopce na
dálku a vybere si dítì o které by se
chtìl starat. Podporuje tak toto dítì
hlavnì ve vzdìlávání a hradí za nìj
pomùcky do koly a nezbytnou
zdravotní péèi. K tomu je ovem
s dítìtem v kontaktu, dopisuje si
s ním a sleduje jak pokraèuje ve svém
vzdìlávání. Nemusí to být vak dítì
pouze z Ugandy, mùete podpoøit
dìti tøeba i v Litvì nebo Indii, vechny vám budou vdìèni za vai pomoc. Více informací o tomto projektu naleznete na internetových stránkách www.charita-adopce.cz.
Právì Esther z Ugandy byla jedno
z dìtí na seznamu, ji si vybrali studenti z Gymnázia Vincence Makovského v Novém Mìstì na Moravì a
uspoøádali mezi sebou sbírku. Tohoto nelehkého úkolu se zhostili
pøedsedové jednotlivých tøíd, své
tøídì sdìlili vekeré informace o projektu a zodpovìdìli veteèné dotazy. Poté se celá akce rozbìhla, studenti nosili peníze a pomohlo i vedení koly. Potøebný obnos byl vybrán a studenti si dívku ji adoptovali a nyní od ní s netrpìlivostí oèekávají první dopis.
gym

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

Kniha Trojan

nabízí knihy z nového novoroèního katalogu Rodinného knihkupectví leden – únor 2005

PLESY
pá 28. 1. Lesnický ples - k tanci a
poslechu hrají skupiny PROXIMA
a EVCOVSKÁ MUZIKA ze Skutèe. Ve vinárnì hraje TATA BAND
Josefa Kuèery. Bohatá myslivecká
kuchynì a tombola, vstupné 100 Kè
pá 11. 2. Reprezentaèní ples gymnázia - k poslechu a tanci bude hrát
skupina Sabrin. Pùlnoèní pøekvapení. Vstupenky (cena 100 Kè) je mono zakoupit v kanceláøi koly (tel.
566 617 243)

Dùm dìtí a mládee



pá 28. 1., 13 - 17 hod. Otevøený
Klub Íèko, poplatek 10 Kè, pøezùvky s sebou
st 2. 2., 15 - 17 hod. Zdobení sklenièek I. Pøijïte si vyrobit pøekrásné sklenice na byliny èi ozdoby na
kolíèek z hmoty, která se nemusí vaøit
(k jejímu vytvrzení nám pomùe
vzduch). S sebou si pøines sklenièky rùzných tvarù, poplatek 30 Kè,
pøezùvky s sebou.
pá 4. 2., 13 - 17 hod. Otevøený
Klub Íèko, poplatek 10 Kè, pøezùvky s sebou
so 5. 2. od 10 hod. Malba na hedvábí Nauèíte se malovat hedvábný
kapesníèek novou technikou (mramorování)/ a také vytvoøíme ozdoby z hedvábí na krk (hedvábné òùrky). poplatek 40 Kè, pøezùvky s
sebou.
st 9. 2. 15 - 17 hod. Zdobení sklenièek II. Dokonèování výrobkù /
ozdobování, lakování/. Úèastnický
poplatek 30 Kè. Pøezùvky s sebou.
DDM Klubíèko roziøuje svoji
nabídku zájmových útvarù o

oddíl tradièního karate

Pod vedením Martina Chaloupka a
Ondøeje Svobody. Pøihláky mono vyzvednout v DDM Klubíèko
nebo Informaèním centru do 31. ledna. Zápisné do konce kolního roku
bude èinit 200 Kè. Tento zájmový
útvar je vhodný pro vechny vìkové skupiny. Více informací o oddíle
na telefonním èísle: 731118585

Kouzelné království
Kouzelné království je název výtvarné soutìe, která se konala v listopadu v mateøských a základních
kolách v Novém Mìstì na Moravì
a okolí. Dìti mìly za úkol nakreslit
dle své fantazie pohádkové království. Jejich dílka se jim velice povedla a hodnocení nebylo pro nás vùbec
jednoduché. Z mnoha krásných výtvorù byla porotou vybrána ve tøech
kategoriích tato díla:
V kategorii mateøských kol: 1. místo  Tereza Zdrailová, 6 let - M
Olená, 2. - 4. místo  Markéta Librová, 5 let  M Drobného, Veronika Lukeová, 6 let  M Tyrova,
Pavel ák, 6 let  M Olená
V kategorii prvních a druhých tøíd:
1. místo  Elika Svobodová, 7 let Z Pohledec, 2. - 4. místo  Petr Plocek, 8 let  Z L. Èecha, Anna Hlaváèková, 7 let  Z L. Èecha, Lubo
Novotný, 6 let  Z Pohledec

V kategorii tøetích a ètvrtých tøíd:
1. místo  Gabriela Peòázová, 3.
tøída  Z Slavkovice, 2. - 5. místo
 Frantiek Páral, 11. let  Speciální kola, Iveta imoníková, 4. tøída
 Z Vratislavovo nám., Aneta Klapaèová, 4. tøída  Z. L. Èecha,

Blaho ika - Zdislava
Vem výhercùm gratulujeme!
Vechny soutìní práce jsou vystaveny ve výpùjèních sálech mìstské knihovny.
DDM Klubíèko
reprodukce: práce Veroniky
Lukeové

Poradna EZOP rozíøila svoji èinnost

V loòském roce byla v Poradnì pro
dìti a rodièe - EZOP, jednom z projektù Sdruení Nové Mìsto na Moravì, zøízena nová pracovní pozice
nazvaná streetwork neboli terénní
sociální práce na ulici. Poradna EZOP
mohla rozíøit svoji èinnost také díky
Klub Klubíèko pøi M  1. února,
15. února 15,30 – 16,30 hod.
Klub Beruška pøi MŠ - 26. ledna,
9. února 15 – 16 hod.

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.

ZU Jana tursy
zve své pøíznivce na koncert sólistù, který bude zároveò i kolním kolem Celostátní soutìe
ákù hudebních oborù ZU.
Koncert se uskuteèní 27. ledna v
17 hod. v sále ZU na Monseovì
ulici. Pøijïte si poslechnout a povzbudit nae soutìící.
Koncert populární a dezové
hudby v podání ákù ZU Jana
tursy zazní v prostorách sálu ZU
na Monseovì ulici ve ètvrtek dne
3. února v 17 hod. Srdeènì zveme
vechny pøíznivce tohoto ánru.
ne 13. února  koncert vìnovaný
vzpomínce na Josefa Veèeøu; podrobnosti v pøítím èísle

podpoøe Fondu Vysoèina, v rámci
grantového programu Prevence kriminality 2004. Terénního pracovníka (streetworkera) lze potkat pøímo v
ulicích Nového Mìsta, v restauraèních zaøízeních a na diskotékách. Jedná
se zejména o odpolední a veèerní hodiny, ale také víkendy.
Streetworker se vìnuje vyhledávání
a práci s mládeí ve vìku od dvanácti
let výe. Jedná se pøedevím o mláde experimentující s návykovými
látkami, mající zkuenosti s kriminalitou a páchající rùzné delikty, a mláde ze sociálnì slabých, ohroených

a sociálnì znevýhodnìných rodin.
Pracovník u sebe nosí informaèní letáky o Poradnì pro dìti a rodièe 
EZOP a jejich aktivitách a o rùzných
sociálnì - neádoucích jevech a institucích, které se jimi zabývají. Nabízí
poradenství pøímo v terénu, pomoc
pøi osobních potíích, zprostøedkování kontaktu a komunikace s odborníky (psychologové, Úøad práce, ),
monost trávení volného èasu
v prostorách Poradny.
Kontakt: Poradna pro dìti a rodièe 
EZOP (Drobného 366), tel: 566 617
940

Sdruení N. Mìsto na Moravì, Poradna pro dìti a rodièe - EZOP
Vás zve na DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ
v úterý 1. února od 10.00 do 17.00 hod.
v prostorách poradny EZOP, Drobného 366, Nové Mìsto na
Moravì, 592 31, tel: 566 616 980, e-mail: poradna.ezop@seznam.cz
Tìíme se na Vai návtìvu!

Pro zdravá záda
Veobecná zdravotní pojiovna,
Tìlovýchovná jednota N. Mìsto a
Novomìstská kulturní zaøízení zvou
na besedu o cvièení pro rehabilitaci
páteøe. Pøednáet bude MUDr. Richard Smíek, rehabilitaèní lékaø, autor a propagátor metody Stabilizace
a mobilizace páteøe.
Rehabilitaèní metoda MUDr. Smíka bývá nazývána klíè k léèbì bolesti zad. On sám ji úspìnì praktikuje ve vlastních zdravotních zaøízeních v Praze a v Nìmecku. Po
pøednáce v N. Mìstì v ukázkové
hodinì názornì pøedvede jednoduchá cvièení s elastickou òùrou vestoje, která je tøeba absolvovat v nìkolika lekcích pod vedením zkueného

vedoucího. Poté ji cvièí kadý sám
dle moností. (o metodì více na
www.smsystem.cz)
V Novém Mìstì hodlá vést rehabilitaèní cvièení s metodou MUDr.
Smíka Marta Beneová. Podrobnosti o tìchto následných cvièeních
se zájemci dozvìdí v závìru ukázkové hodiny.
Beseda se bude konat ve ètvrtek 3.
února v 17 hodin v novomìstském
kulturním domì. Vstupné 30 Kè, èlenové TJ po pøedloení prùkazky
zdarma. Doporuèujeme volný odìv
a vhodnou obuv. Beseda je vhodná
nejen pro zájemce o cvièení, ale i pro
trenéry, uèitele tìlesné výchovy, rehabilitaèní pracovníky.
red.
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Zákonné hlášení o produkci a nakládání s odpady a komunálními odpady
Informujeme vechny pùvodce a
oprávnìné osoby, které mají zákonnou povinnost odevzdávat na Mìstský úøad Nové Mìsto na Moravì,
odbor ivotního prostøedí roèní
Hláení o produkci a nakládání
s odpady a Hláení o komunálních odpadech (dle pøílohy è. 20 a
21 vyhl. è. 383/2001 Sb.) a zároveò
nepouívají vlastní software na prùbìnou evidenci odpadù, o zrodu
nové internetové stránky
www.inisoft.cz/odpady.html. Tato
internetová stránka slouí pro zadávání roèních hláení o produkci a nakládání s odpady. Zmiòované usnadnìní se týká velkého
mnoství podnikatelù, firem a obcí

bez vlastního programového vybavení a je zcela bezplatné!
Internetová aplikace uetøí èas
zmínìným subjektùm a uivatele
povede celým procesem zadávání
dat. Pøi zadávání kadého údaje probíhají rùzné automatické kontroly a
neumoní zadat údaje, které neodpovídají legislativì, pøísluným metodikám nebo logice. Vyuívá katalog odpadù, kódy nakládání a v
neposlední øadì i registr ekonomických subjektù. Výsledkem zpracování jsou kvalitní data, která ji prola prvotní verifikací na formální
správnost.
Pùvodce se pøipojí na internetové
stránky www.inisoft.cz/odpa-

Likvidace ojetých vozidel
S úèinností od 1. 5. 2004 dolo
zákonem è. 103/2004 Sb., kterým
se mìní zák. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o zmìnì
zák. 168/1999 Sb., o pojitìní odpovìdnosti za kodu zpùsobenou
provozem vozidla, ke zmìnì pøi
trvalém vyøazení vozidla dle § 13
a § 14 zák. 56/2001 Sb.. Na zákla-

dì této zmìny dochází v pøípadì
trvalého vyøazení na vlastní ádost
vlastníka vozidla k povinnosti
pøedloit doklad o likvidaci vozidla vydaný tuzemským nebo
zahranièním subjektem povìøeným sbìrem a likvidací vozidel a autovrakù. Èestné prohláení o tom, e vozidlo je mimo
veøejné komunikace atp., ji ne-

Informace ke svozu komunálního odpadu
V Novomìstsku è. 1 ze dne 7. 1.
2005 jsme Vás informovali o drobných zmìnách v rámci svozu odpadu v jednotlivých dnech.
TS sluby s.r.o., Nové Mìsto na
Moravì budou zbytkový komunální odpad z popelnicových nádob a kontejnerù vyváet na svozové známky z roku 2004 do konce ledna roku 2005. Do této doby
budou rozneseny nové známky na
dalí období 2005 - 2007. Na kadé je poøadové èíslo známky, které
identifikuje nemovitost, které byla
pøidìlena. Známky budou rozdìleny podle platných seznamù nádob z roku 2004. V místních èástech budou známky doruèeny prostøednictvím pøedsedù osadních
výborù. V Novém Mìstì na Mo-

ravì vìnujte pozornost doruèené
potì, známky budou rozneseny
v obálce oznaèené razítkem mìsta, adresou a èíslem známky.
V pøípadì výmìny nádoby nebo
jiné zmìnì ve svozu Vám bude
vydána jiná svozová známka na
odboru ISM. Zde rovnì obdrí
svozovou známku ti obèané, kteøí
v souèasné dobì nejsou ve svozu
odpadù vedeni.
V zimním období, které platí od
1. 11. 2004 do 31. 3. 2005 (stanovené Naøízením mìsta Nové Mìsto na Moravì è.1/2004), platí
v nìkterých lokalitách mìsta a místních èástí donosná vzdálenost pro
popelnicové nádoby z dùvodu
patné pøístupnosti svozového
místa.
odbor ISM

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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dy.html, vybere ORP (obec
s rozíøenou pùsobností), v tomto
pøípadì Nové Mìsto na Moravì a
pøihlásí se buï jako firma, nebo
obec. Zadávaná data se postupnì
vloí do databáze. Po skonèení zadávání zapíe uivatel do formuláøe svou e-mailovou adresu a na ni
bude odesláno hláení o odpadech
v podobì pro tisk, vèetnì datového
souboru Evi8mzp.zip. Vzhledem
k bezpeènosti zadaných informací
budou na závìr vekerá data
z databáze na internetu odstranìna.
Obdrený e-mail zalete na elektronickou adresu oprávnìného pracovníka Mìstského úøadu Nové
Mìsto na Moravì, odboru ivotní-

ho prostøedí (ludmila.reznickova@meu.nmnm.cz) a pokud vlastníte elektronický podpis, vae povinnost je splnìna. Pokud vak elektronický podpis nevlastníte, musíte hláení odevzdat na Mìstský úøad
Nové Mìsto na Moravì, odbor ivotního prostøedí osobnì, a to jak
v titìné podobì, tak i v podobì dat
na disketì.
Pevnì vìøíme, e v koneèném dùsledku toto zpracování významnì
zkvalitní informace o odpadovém
hospodáøství v naem regionu a pomùe uivateli snáze se vyrovnat
s touto zákonnou povinností.
odbor ivotního prostøedí
MìÚ N. Mìsto

postaèuje. Skelet takto zlikvidovaného (serotovaného) vozidla ji
nelze nikdy pouít jako náhradní
díl, protoe je to díl, který podléhá
registraci a je nositelem VIN (èíslo
karoserie). Ostatní díly a souèásti
lze pouít k opravám ostatních
vozidel shodného typu. Trvale
vyøazené vozidlo tím ztrácí technickou zpùsobilost vozidla k provozu na pozemních komunikacích
a nelze je ji opìtovnì zaregistrovat.
V naem nejbliím okolí mùete svùj vrak pøedat tìmto povìøených firmám:
KOVO-rot s.r.o. Jihlava, Pávov
111, tel. 567310051(monost vy-

uít poboèky ve ïáøe nad Sázavou  za èerpací stanicí Paramo)
AKUSERVIS Cakl s.r.o, Pávovská 14a, Jihlava, tel. 567221207
Frantiek Nohejl, V Zahradách
752, Golèùv Jeníkov, tel.
569442426
VRAKON-KOVOROT Stránecká Zhoø 48, tel. 566544413
TS mìsta Bystøice nad Perntejnem, tel. 566552595
Doklad o likvidaci vozidla vydaný nepovìøenou sbìrnou nemùe být akceptován. V Novém Mìstì na Moravì zatím
takto povìøená firma není.
Petr Pazour,
vedoucí odboru dopravy MìÚ

Autokola Èerný
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zahajuje kurzy k získání øidièského prùkazu
na SPLÁTKY:

8

motocykl, osobní a nákladní automobil, traktor,
autobus a pøívìsy za osobní i nákladní automobil
ïár n.S., Horní 30, AGRO Mìøín:
8. 2. v 15 hod., 24. 2. v 15 hod., 7. 3. v 15 hod.

N. Mìsto na Mor., CK Hejkal Tour, Vratislavovo nám.:
15. 2. v 15 hod., 8. 3. v 15 hod.
cena kurzu (osobní automobil): 4999 Kè

!!! Pøi kadém zahájení  losování
o víkendový zájezd do Chorvatska !!!
kolení øidièù referentských vozidel a nákladní
dopravy
ïár n.S.: Horní 30, AGRO Mìøín
31. 1 – 1. 2. v 8 hod., 7. – 8. 2. v 8 hod., 28. 2. – 1. 3. v 8 hod.

Nové Mìsto na Mor., budova Zemìdìlského
drustva,
3. – 4. 2. v 8 hod., 21. – 22. 2. v 8 hod.

Nový kolský zákon -

Jednou z nových moností je otevøení pøípravných tøíd pøi základních kolách pro pøedkolní dìti a dìti s odkladem kolní
docházky, jejich zøizovatelem je mìsto N. Mìsto dle § 47 ŠZ.
Pro jaké dìti jsou vhodné :
Co by pøípravná tøída mohla nabído Pro ty, které se obtínì adaptují
nout:
na nové prostøedí. Postupnì by si - zabezpeèit pøípravu na bezprozvykaly na kolní reim  zvonìblémový vstup do 1. tøídy
ní, støídání vyuèovací hodiny a pøe- - nezapoèítává se do povinné kolstávky, sezení v lavicích, soustøení docházky
dìnou práci, tøídní kolektiv, organi- - dìti by v ní nebyly hodnoceny
zaci obìdu, pøechod a zamìstnání
známkami, ale pouze motivaènì
v D.
- tøída a herna jsou v klidném prostøedí mimo budovu koly, nad tìo Pro dìti, které nikdy kolku nelocviènou II. Z
navtìvovaly a pøipravují se na
vstup do Z ve kolním roce 2005/ - moderní vybavení tøídy (nové
pomùcky, poèítaè, gymnastické
2006.
míèe, hraèky)
o Pro dìti, které by kolku navtìvovaly ji 4. rokem a rodièe - nízký poèet dìtí ve tøídì  maximálnì 15 ákù, monost indivicítí, e by pro nì byla vhodná
duální péèe o kadé dítì
zmìna kolektivu a prostøedí.

- rozvoj osobnosti formou motivaèních her
- výuka by probíhala bez poplatku, po obìdì zajitìn plynulý
pøechod do kolní druiny
- vyuèoval by zkuený pedagog a
aprobací 1. stupnì Z
- byla by zabezpeèena pravidelná
logopedická péèe
Kde jsou dostupné dalí informace:
Pokud rodièe zvaují odklad kolní docházky pro své dítì, mohou
se více informovat pøi zápisu 3.
2. 2005 na II. základní kole. Tøída by byla otevøena dle zájmu
rodièù.
Podrobné informace získáte na II.
Z L. Èecha 860, Nové Mìsto na
Moravì, telefon 566 618 187, el.
pota: zakladni.skola@zs.nmnm.cz

Ze skautské mozaiky

formace, jak se Narnie 3 natáèela.
Tvùrci z dílny MPZ video collection úspìnì zvládli filmové vyjádøení dokumentu s hranými scénami, které byly nároèné jak po
stránce herecké, tak na vybavení
rekvizitami.
m Dne 27. 12. se uskuteènilo v
klubovnì na ul. Malá guláové odpoledne pro vedoucí oddílù a èinovníky støediska.
m Ve dnech 28. 12.  1. 1. uskuteènili roweøi støediska zimní tábor
na táboøiti v Podolí.
m Dne 8. 1. uskuteènilo nae støedisko ve spolupráci s Oblastní charitou Tøíkrálovou sbírku. Celkem
estnácti skupinkám koledníkù vìnovali obèané 84.164 Kè. Jen pro
zajímavost  v loòském roce vybrali koledníci pøes 30 tis. Kè JJ

m Dne 23. 12. jsme se seli pod

mìstským vánoèním stromem k
zazpívání koled za doprovodu flétnového souboru. Zájemci si mohli
díky bratru Josefu Krupicovi do
svých domovù odnést Betlémské
svìtlo, které opìt letos zajistil.
m Dne 24. 12. navtívilo 25 skautù a skautek novomìstský Pension. Pøisnesli Betlémské svìtlo a zazpívali a zahráli.

Masáe

nové monosti, které se otvírají pro áky a rodièe

m Dne 26. 12. veèer, v zaplnìném novomìstském kinì, pøedvedli tvùrci z 1. oddílu Nadìje první skuteènì celoveèerní film o velkém dobrodruství v bájné Narnii. Proili ho skauti 1. oddílu na
nìkolika svých táborech. Jednalo
se o èásteènì hraný film s názvem
Narnie 3. Jako pøedfilm byl uveden krátký netradièní snímek Zrození. Program veèera doplnily in-

l
l
l
l
l

sportovní
rekondièní celého tìla
manuální lymfodrená
relaxaèní
jemné techniky uvolòování kloubních blokád

Kosmetický salon IRENA
(hotelový dùm  vedle poty)
Nové Mìsto na Moravì
M. Moravcová
tel. 566 616 692, 724 279 791

ELVIA-PRO,
spol. s r.o. Praha
DCR-DVD91E
17.990 Kè
Natáèej a pøehrávej na DVD!
Videokamera, která nahrává
pøímo na DVD nosiè.
Objektiv Carl Zeiss
Vario-Tessar
Zoom: opt./dig. – 10x/120x

KV-29CL11K
10.990 Kè
ultraplochá obrazovka
s vyšším rozlišením, 50Hz,
úhlopøíèka 72 cm, stereo,
teletext, èeské menu
vèetnì stolku: 13.990 Kè

Stomatologická
pohotovostní péèe

Oetøení je poskytováno v dobì
8  12 hod.
22. 1. MUDr. Pøikrylová, poliklinika ZR, MUDr. Chromá, Køianov, 23. 1. MUDr. Pøikrylová,
poliklinika ZR, MUDr. Bajerová,
NM, 29. 1. MUDr. ejnohová,
poliklinika ZR, MUDr. ák, V.
Meziøíèí, 30. 1. MUDr. Grénarová, ÏAS ZR, MUDr. Práková,
D. Roínka

MOUDRÝ ZÁKAZNÍK
MYSLÍ NA BUDOUCNOST
SONY Club ELVIA-PRO
Praha & AUSTRINO, Alice Hrdá

Vratislavovo nám.100
Nové Mìsto na Moravì
Tel.: 566 618 755

Real komplex s.r.o.
Masarykova 197,
592 31 Nové Mìsto na Moravì
Tel: 566 615 147, mobil: 731 181 984
Pro nae klienty hledáme byty, rodinné i nájemní domy, chalupy,
stavební pozemky, zemìdìlskou pùdu.
Právní, znalecké i notáøské sluby zajitìny.
Pro prodávající jsou sluby realitní kanceláøe zdarma.
Rádi vám celou nai nabídku ukáeme pøi návtìvì naí
kanceláøe, více informací i na www.realkomplex.cz
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MALBY, NÁTÌRY, TAPETY
Fiar Milo
566 616 624, 605 572 545

Nabízím domácí práci na
pøivydìlání. N. Mìsto a okolí.
tel. 604 861 128 (po 15. hod.)

Koupím rodinný dùm v N.
Mìstì na Mor., minimálnì
3+1, i starí, zahrada a gará
výhodou. tel. 604 27 28 46

Pøijmu prodavaèku
pokladní + obsluný úsek
pøednostnì s praxí nebo
po vyuèení v potravinách,
informace na tel.
566 616 680, 9  14 hod.
u

DÁRKOVÉ
ZBOÍ

HALINA  1. patro

v vá dárek k Valenýtnu

originálnì zabalíme

v nové vzory hedvábných

a ifonových ál a átkù
Lenky Veselské

INZERCE
l Prodám rozkládací gauè, vínovì
èervené barvy, levnì, tel.
607 757 097
l Prodám obrazy: Fr. Hoplíèek:
Oráè; P. Kopáèek: Tání; B. Puchýø,
Jaro (oleje na plátnì). Tel.:
723187732 (pouze v prac. dny, od
9 do 20 hod.)
l Koupím koík na koleèkách pro
miminko (proutìný?), tìhotenské
kalhoty nebo rifle s laclem (výka
postavy 168 cm. za nabídku pøedem dìkuji, tel. 736 22 11

Policie informuje
Policie ÈR

V roce 2005 jsme hned s pøíchodem nového roku v noèní dobì
zaèali øeit rùzné druhy jak trestné, tak pøestupkové èinnosti.
V prvních minutách tohoto roku
øeila hlídka fyzické napadení
mezi hosty silvestrovské zábavy
v jedné z místních vináren. Host
z bývalé Jugoslávie napadl manelský pár z Brna. Obìma manelùm zpùsobil drobná zranìní,
pro která museli vyhledat lékaøské oetøení.
Nad ránem pak museli policisté
øeit pøípad okradení hostù z jednoho z místních ubytovacích zaøízení. V dobì, kdy slavili pøíchod
nového roku, jim dosud neznámý
pachatel odcizil z pokojù rùzné
vìci  mobilní telefony, fotoaparáty, pøehrávaèe a vìci osobní
spotøeby.
Od 3. 1. øeíme vìc tr. èinu maøení výkonu úøedního rozhodnutí, kterého se dopustil manelský
pár z N. Mìsta. Po oznaèení vìcí
exekutorem Okresního soudu ve
ïáru n.S. k uspokojení pohledávek manelé vìci z bydlitì
odstranili a odmítají je vydat.
Od 7. 1. øeíme pøípad vloupání
do dodávkového vozidla zaparkovaného na sídliti v N. Mìstì.
Neznámý pachatel z nìj odcizil
bourací kladivo a akuvrtaèku,
èím zpùsobil místní firmì kodu vìtí jak 20 tis. Kè. Pokozením zámkù vech dveøí vozidla
pak zpùsobil kodu ve stejné
výi.
Mimo tyto uvedené pøípady øeíme v rámci sluebního obvodu
napø. fyzické napadení ve Svratce, a to jak pøi vítání nového roku,
tak pøi diskotéce v noci 9. 1. Dále

pokození osobních vozidel v N.
Mìstì a na Tøech Studních, pokození oplocení v Bobrové i kráde vloupáním do prodejny v Borovnici se kodou vìtí jak 50 tis.
Kè.
kpt. Bouèek

Mìstská policie

Zastuzenou pubertou by slangovì nazvali nìkteøí kolegové chování, kterého se dopustili 7. 1.
kolem 23:00 hodiny ètyøi novomìsttí mladíci ve vìku od 18 do
21 let. Jak jinak nazvat pøevrácení
dvou lavièek, vykopnutí odpadkového koe èi vytrení plastového
patníku? Podobné výstøelky by
èlovìk oèekával spíe od tìch mladích. A èeho je to dùkaz? Zøejmì
toho, e ti, co pijí alkohol s cílem
pùsobit chlapácky, zpravidla
dopadnou pøesnì naopak. Co øíci
na závìr - snad jen to, e výtrnosti nezùstaly bez trestu, o co
se postarala hlídka MP, která mladíky pøistihla pøi èinu.
V souvislosti s pøedchozím pøípadem bych chtìl zmínit i nìkteré
dalí vandalské pøípady, jejich pachatele se zatím zjistit nepodaøilo.
Bohuel jsou mezi námi i tací, kterým vadí funkèní dopravní znaèení
èi odpadkové koe. Vdy jen
v dobì od 8. 1. do 10. 1. dolo
k ulomení, vyvrácení èi jinému pokození následujících dopravních
znaèek: zákaz vjezdu vech vozidel na køiovatce ul. Radnická a
Tyrova, zákaz vjezdu u kulturního domu, hlavní silnice s dodatkovou tabulkou na Vratislavovì nám.
Ve stejném období dolo i k vyvrácení tøí odpadkových koù na
ul. Tyrova. ádáme proto obèany naeho mìsta o poskytnutí jakékoliv informace vedoucí k zjitìní pachatele. Podobným vanda-

lùm bych chtìl touto cestou vzkázat, e by si mìli uvìdomit, e
znièení takovéto dopravní znaèky
lze kvalifikovat jako trestný èin
pokozování cizí vìci dle § 257/1
tr. zák. event. jako trestný èin výtrnictví dle § 202/1 tr. zákona.
Vdy instalace jedné dopravní
znaèky pøijde nae mìsto na cca
5.500 Kè.
Kadý zaèátek roku je tak trochu
v duchu toulek. Na mysli pøi tom
nemám obèany toulající se mìstem,
nýbr jejich ètyønohé kamarády.
Jedním takovým tulákem byl i foxteriér, kterého zamìstnanci ÈD
odchytili, kdy obtìoval cestující. Majitele zvíøete z Fryavy se
podaøilo stráníkùm v krátké dobì
zjistit. Ten si fenku po zaplacení
pokuty také odvezl.
V záchytném kotci vak doposud zùstala pøítulná fenka jagdteriéra (viz foto dole). Jakoukoliv informaci o jeho majiteli uvítáme.
Závìrem mi dovolte pøipomínku
na téma patné parkování. Jedním
z míst, kde se tento nevar viditelnì projevuje, je køiovatka pøed
prodejnou Jednoty a celá ul. ïárská. Øidièi si zde vysvìtlují parkování po svém a vozidla nechávají, kde se jen dá. Nejèastìji není
respektována hranice køiovatky,
vozidla parkují na chodnících,
pøed vjezdy, ale i v místech oznaèených zákazovými dopravními
znaèkami. Stráníci budou této lokalitì opakovanì vìnovat maximální pozornost a neukáznìné øidièe
pøísnì postihovat.
Gregor Petr, velitel MP

Tøíkrálová sbírka úspìná
Oblastní charita ïár nad Sázavou dìkuje vem, kteøí podpoøili
nebo se podíleli na organizování
Tøíkrálové sbírky v Novém Mìstì
na Moravì a pøilehlých obcích.
Veliký dík patøí vem koledníkùm
z øad skautského oddílu Bílý tít,
ministrantùm a dalím dobrovolníkùm, kteøí vykoledovali na Novomìstsku celkem 84.174,50 Kè.
Tím pøesáhli více ne dvakrát výtìek minulého roku. Obrovský
dík patøí samozøejmì také dárcùm,
kteøí s velkou tìdrostí pøispívali
do charitních tøíkrálových pokladnièek. Èást výtìku Tøíkrálové
sbírky, která probìhla na celém
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území naí republiky je plánováno pouít jako humanitární pomoc
pro oblasti postiené ivelnou katastrofou v jihovýchodní Asii. Èást
finanèních prostøedkù se navrátí
zpìt do naí oblasti a bude vyuita
v projektech Oblastní charity
ïár, jedním z nich je také Charitní oetøovatelská a peèovatelská
sluba pùsobící v Novém Mìstì
na Moravì. Z Tøíkrálové sbírky
2004 byl pro potøeby tohoto støediska zakoupen automobil pro
zdravotní sestru Charitní oetøovatelské sluby, kterým se dopravuje ke svým klientùm v Novém
Mìstì a jeho irokém okolí. Dále

výtìek sbírky podpoøil aktivity
novì vzniklé Farní charity Nové
Mìsto na Moravì, které se zamìøují na pomoc oputìným a starím potøebným lidem. Výtìek
Tøíkrálové sbírky 2005 podpoøí
také tyto místní projekty Oblastní
charity ïár nad Sázavou
za Oblastní charitu ïár
nad Sázavou Ing. Jana Zelená
Dìkujeme ákùm i jejich rodièùm, uèitelùm a vem provozním pracovníkùm naí koly,
kteøí ve kolní sbírce pøispìli
celkovou èástkou 15.493 Kè
potøebným lidem v Asii. II. ZŠ

Poèasí v prosinci

První polovina mìsíce byla ve
znamení rùstu námrazy, ranní teploty sice nepøesahovaly -5 oC, ale
i ve dne byly teploty mírnì pod
nulou. Ke konci první poloviny
rùst námrazy vrcholil, drobnì i
nachumelilo. Druhá polovina mìsíce zklamala pøedevím pøíznivce zimních sportù, nebyl led ani
sníh. Pøedpovídané bílé Vánoce
byly blátivé a stejnì tak konec roku
 mlhavý a detivý. V noci i ve
dne byly teploty nad nulou. FV

Zprávy z volejbalu

Ji podruhé zavítal na kadoroèní nejvìtí novomìstskou sportovní
akci prezident Václav Klaus. Opìt byl velmi vítaným hostem. Pøijel i
premiér, pøedseda Senátu ÈR a dalí politici.
foto: Tomá Boøil

Starí áci: Po úvodním turnaji
krajského pøeboru starích ákù
v Novém Mìstì na Mor., ve kterém nai hráèi získali pouze jeden
set, pokraèovala soutì dalími tøemi turnaji v Jihlavì, Velkém Meziøíèí a Svìtlé nad Sázavou. Drustvo se po doplnìní mladími hráèi z pøípravky postupnì sehrává,
získává na síle a pomalu postupuje k pøedním místùm v tabulce. Prohrálo pouze dvakrát s favoritem
soutìe  drustvem V. Meziøíèí a
po vyrovnaných soubojích porazilo postupnì dvakrát vechna
zbývající drustva Jihlavu, Havl.
Brod a Svìtlou nad Sáz. Hráèi, kteøí loni v úspìném drustvu ákù

Halová kopaná o vánoèních prázdninách

Trenéøi pøípravek pøipravili na
konci roku 2004 pro své svìøence
dva turnaje v malé kopané ve sportovní hale ve ïáru n.S.
Turnaje se zúèastnily týmy z
Pardubického a Jihomoravského
kraje a z kraje Vysoèina. Nae
nadìje se v této konkurenci neztratily.
Starí pøípravka neprohrála ani
jeden zápas a v posledním utkání
turnaje dokonce jako jediný tým
sebrala remízou body vítìzùm turnaje z Havlíèkova Brodu. Koneèné 3. místo, o které se podìlili svìøenci trenérù Veselého a Latovièky s týmem Polièky, je úspìchem
hráèù Vrchoviny.
Jejich mladí kolegové pod vedením Zdeòka Pelána získali bramborovou medaili za 4. místo. Turnaj se vydaøil pøedevím M. Markovi, který byl vyhodnocen jako
nejlepí hráè turnaje.
Turnaje pøípravek byly souèástí ètyødenních klání v halové malé
kopané ve ïáru nad Sázavou. Po
dva dny zde vedle turnajù pøípravek probíhal Mezinárodní turnaj
mladích ákù. Ze Slovenska pøijeli nai staøí známí z Podbrezové. Vítìzem mezinárodního turnaje se stali hráèi FC Polièka. Nae

Bruslení veøejnosti
na zimním stadionu
ve ïáøe nad Sázavou:
nedìle 23. 1. 14,30 - 16,00
støeda 26. 1. 14,30 - 16,00
nedìle 30. 1. 16,15 - 17,45
sobota 5. 2. 15,00 - 16,30
nedìle 6. 2. 15,15 - 16,45
tel. è. ZS ïár n.S. 566 623 181,
ceny vstupného: dìti do 10 let
15 Kè, ostatní 20 Kè, doprovod
10 Kè, brouení bruslí 20 Kè

týmy se do bojù o medailová místa neprobojovaly.
Po jednáních se sportovními kolegy z Podbrezové dostal klub
SFK Vrchovina nabídku k úèasti
ákù roèníku narození 1992 na
mezinárodním turnaji v Podbrezové v èervnu letoního roku. Jde
o výsledek spolupráce mládenických základen obou mìst, která byla navázána pøi 1. roèníku

INZERCE
Koupím gará nebo parcelu v lokalitì Nového Mìsta. Platba v hotovosti. Kontakt: 776 12 13 88.
l Prodám koda Favorit 136 tmavì modrý, rok 1989, najeto 70 tis.,
perfektní stav, 1. majitel, garáovaný, po výmìnì oleje s filtrem,
brzdových destièek, støení nosiè,
mlhová svìtla, nové tané zaøízení, støení okno, autorádio Blaupunkt + 4 repro, cena 25 tis. Kè,
tel. 603 344 020, 566 615 462
l Prodám barevnou mikrokameru
na sledování obchodu, auta apod.,
pøipojení na TV, PC nebo video,
snímá i zvuk, vèetnì nap.zdroje,
cena 1500 Kè. tel. 723961995
l

turnaje O pohár Vrchoviny. A e
je na co se tìit, dokládá jméno
úèastníka turnaje z Itálie  AC
Milán. Mimoto se turnaje zúèastní týmy z Polska, Maïarska
a Slovenska. Doufejme, e spolupráce se Slováky bude nadále
plodná.
las
Na snímku: Odpoèinek po zápase pøijde vhod. S èíslem 13
Mía Mazel.

vìtinou nebyli v základní sestavì, si postupnì zvykají na úlohu
vùdèích osobností a jejich výkonnost spoleènì s ostatními pomalu
ale jistì stoupá. Patøí mezi nì pøedevím Filip Novotný, Ondøej
upa, Petr Kadlec, Vaek Strí
a Tomá Ondráèek, kteøí jsou nyní
páteøí nového týmu. Pochvalu zaslouí za pøedvedené výkony
i noví hráèi v týmu Jan Havlík, Petr
Jinek, Jan Dvoøák, Ondra Adam
a Adam Grepl.
VO

Veøejné závody
kraje Vysoèina
v bìhu na lyích
Tìlovýchovná jednota Pohledec
 lyaøský oddíl poøádá v sobotu
5. a v nedìli 6. února na høiti TJ v
Pohledci veøejné závody v bìhu na
lyích, z toho v sobotu závod stíhací.
Vìk starujících není omezen
(pøedáci a veteráni), podmínkou
úèasti je pouze platný èlenský prùkaz SLÈR a lékaøská prohlídka. Pøihlásit se (písemnì: strojopisem
nebo na poèítaèi) je tøeba nejpozdìji do 3. února do 12 hod. na adrese
Ing. Jiøí Duek, Pohledec 139, 592
31 N. Mìsto, tel. 566 616 067, zam.
566 654 926, dusek@okfas.cz . Je
tøeba uvést nezkrácené jméno, roèník narození a výkonnostní tøídu a
dále i zpìtný kontakt pro pøípad
nutnosti informovat o zmìnách èi
zruení závodu
Prezentace a výdej startovních
èísel v sobotu: 8  9,30 hod., 12,30
 13,30 hod., v nedìli: 8  9,30
hod., poøad závodù: sobota: 10
hod. hromadný start první kategorie, 14 hod. start dle výsledkù
dopoledního závodu, nedìle: 10
hod. start první kategorie.
TJ Pohledec

MOREAU AGRI VYSOÈINA spol. s r.o.
vyhlauje výbìrové øízení na obsazení pozice:
- obchodní zástupce pro prodej zemìdìlské, stavební a manipulaèní techniky.
Praxe v oboru vítána, znalost AJ, NJ velkou výhodou.
- servisní technik pro opravy a údrby zemìdìlské techniky
Poadovaná praxe v oboru, znalost AJ, NJ velkou výhodou.
Pøihláky zasílejte na adresu: MOREAU AGRI VYSOÈINA spol. s r.o.
Marovice 87
592 31 Nové Mìsto na Moravì
Obálku oznaète Výbìrové øízení, nabídky zasílejte do 28.2.2005
Po vyhodnocení budou vybraní uchazeèi pozváni k ústnímu pohovoru.
7

Kateøina Neumannová nadchla Nové Mìsto
Bylo  nebylo, jsou první slova
pohádek. Bude  nebude, jsou
slova stojící na samém poèátku
letoního 67. roèníku E.ON Zlaté lye. I pøi nìm se dìlo neuvìøitelné a konec byl pøímo pohádkový.
Poèasí si s poøadateli tìce zahrávalo a jen zásoby prosincového
technického snìhu a odvaha jít do rizika stály za rozhodnutím
závody pøece jen uspoøádat. U u se zdálo, e pøipravená závodní
tra v délce 3,38 km a íøce 7 m bude jen osamìlý bílý pás mezi
tmavým blátem na loukách a jehlièím v lesích. Den pøed závody se
vak N. Mìsto probudilo do bílého. A snìhový pokryv, sice jen slabouèký, dodal závodùm hned jiné kulisy. Vlastní jevitì vak pøipravili jen a jen organizátoøi a jejich týmy. I v pohádkách bývá
vdycky nìkdo, kdo musí projít tìkou zkoukou a vyvinout nemalé úsilí. Vechno dobøe dopadlo, korunována byla správná hlava a
celý stadion astnì skandoval Katko! Katko!

Výsledky: eny (10 km vol-

nì): 1. Neumannová (ÈR) 26:43,8
min., 2. Björgen (Nor.) -7,7, 3. Èepalova (Rus.) -13,6, 4. evèenko
(Ukr.) -15,9, 5. Pedersen (Nor.) 20,2, 6. Valbusa (It.) -27,0, 7. migun (Est.) -31,3, 8. Steira (Nor.) 38,4, 9. Künzel (Nìm.) -39,4, 10.
Lassila (Fin.) -44,3, ...36. Rajdlová 2:08,1, 54. Nývltová -3:49,1, 55.
Markelová -4:13,0, 56. Chrástková
(vechny ÈR) -5:04,3.
mui (15 km volnì): 1. Vittoz (Fr.)
40:12,8 min., 2. Hoffmann (Rak.) 4,4, 3. Angerer (Nìm.) -9,6, 4. An8

dresen (Nor.) -16,8, 5. Sommerfeldt
(Nìm.) -18,3, 6. Hofstad (Nor.) 19,7, 7. Di Centa (It.) -26,7, 8. Jonnier (Fr.) -28,0, 9. Skjeldal (Nor.) 41,0, 10. Olsson (véd.) -49,3,
...14. Magál -54,1, 30. Koukal 1:13,5, 31. Michl -1:16,9, 40. Bauer
-1:34,9, 50. perl -2:10,0, 69. Koíek -3:38,4, 72. Roèárek -4:06,9,
73. Vrabec -4:07,7, 74. Razým 4:22,0, 75. Schreiber -4:22,6, 76.
Kuplík -4:32,9, 77. Stránský 4:47,3, 78. lechta -5:02,2, 80. Krka (vichni ÈR) -5:27,4.
sprint (1,2 km volnì) mui: fi-

Pøestoe se pro 22 tis. pøítomných
divákù stala nejvìtí hvìzdou dne i
letoních závodù Kateøina Neumannová, hlavní cenu, zlatou lyi, si odvezl vítìz sobotního závodu na 15
km volnou technikou Francouz Vincent Vittoz. A závody pokraèovaly
v nedìli. Teplé poèasí první poloviny ledna zhatilo plány na uspoøádání sprintù Svìtového poháru v okolí
Karltejna a po dohodì vech éfù
èeského i svìtového lyování nahradily sprinty pùvodnì plánované tafety. Èeských závodníkù Kateøiny
Neumannové a Duana Koíka si
diváci uili jen v prvních ètvrfinálových rozjíïkách, na stupních vítìzù nakonec stáli Norové Marit Björ-

gen a Johan Kjölstad.
Podle veho byla novomìstská Zlatá lye spojena se závody Svìtového
poháru na nìjakou dobu naposledy.
O èest uspoøádat podobné klání se
hlásí i dalí kontinenty a N. Mìsto na
pøítí roky z kalendáøe SP vypadává.
Novomìstské lyování vak bude ít
dál a u zcela vánì pomýlí na
opravdu velkou sportovní akci  na
Mistrovství svìta v biatlonu v roce
2011.
E. Jaková
Na snímcích vlevo nahoøe: Kateøina Neumannová po dojezdu do
cíle a trojice vítìzù závodu muù,
na snímcích Tomáe Boøila dole:
úsilí Rakuana Hoffmana a Rusky Èepalové na trati.

nále: 1. Kjölstad (Nor.) 2:10,6 min.,
2. Schwienbacher (It.) -0,1, 3. Lind
(véd.) -0,7, 4. Darragon (Fr.) -3,7.
dalí poøadí: 5. Hetland, 6. Röning
(oba Nor.), 7. T. Fredriksson (véd.),
8. Wurm (Rak.), ...14. Koíek - vypadl ve ètvrtfinále, 33. Koukal, 56.
Razým, 62. perl, 69. lechta, 73.
Krka (vichni ÈR) -nepostoupili z
kvalifikace.

eny: finále: 1. Björgen (Nor.)
2:26,8 min., 2. Manninen (Fin.) 0,4, 3. Künzel (Nìm.) -1,0, 4. Majdiè (Slovin.) -4,1. dalí poøadí: 5.
Scott (Kan.), 6. Böhler (Nìm.), 7.
Pedersen (Nor.), 8. Follis, ...11. Neumannová - vypadla ve ètvrtfinále,
48. Nývltová, 49. Markelová, 56.
Rajdlová, 59. Chrástková (vechny
ÈR) - nepostoupily z kvalifikace.
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