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ROÈNÍK

Pùjèky z fondu
rozvoje bydlení
Mìsto N. Mìsto oznamuje obèanùm, e i v letoním roce budou
vlastníkùm domù a bytù poskytovány pùjèky z fondu rozvoje bydlení na opravu a modernizaci staveb
pro bydlení na území mìsta N.
Mìsta na Mor. Pùjèky budou poskytovány v souladu se schválenými podmínkami výbìrového øízení
a vyhlákou mìsta è. 3/2003, kterou se mìní a doplòuje vyhláka è.
3/97 o vytvoøení a pouití úèelových prostøedkù Fondu rozvoje
bydlení na území mìsta N. Mìsta
na Mor.
Tiskopisy  ádosti o pùjèku jsou
k dispozici na podatelnì mìstského úøadu nebo u vedoucí finanèního
odboru, kde je moné rovnì získat
dalí potøebné informace. Termín
pro odevzdání ádosti o pùjèku je
stanoven do 24. února 2005 vèetnì.
Vechny ádosti projdou dne 15.
bøezna výbìrovým øízením. Výsledky výbìrového øízení budou
projednány na zasedání zastupitelstva mìsta dne 12. dubna. S vybranými adateli uzavøe finanèní odbor MìÚ smlouvu o pùjèce nejpozdìji do 30. dubna.
V. Strailová, vedoucí FO MìÚ
Podmínky pro poskytnutí pùjèky z rozvoje bydlení stanovila rada
mìsta na své 49. øádné schùzi dne
24. ledna. Z èástky 4,271 mil. Kè
budou moci èerpat soukromí majitelé domù 30% (loni 20%). Úroková sazba je stanovena 3 %. V loòském roce pùjèilo mìsto soukromým osobám necelý milion korun,
o pùjèku se ucházelo celkem 10
adatelù.
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Devìtatøicet informaèních kioskù pøipojených na internet
by se mìlo zaèít instalovat bìhem nìkolika týdnù ve správním
území mìsta Nového Mìsta na
Moravì. Jedná se o realizaci projektu Regionální informaèní sí 
iNOVOMÌSTSKO, na který
mìsto získalo finanèní podporu ze
Strukturálních fondù Evropské
unie. Hlavním cílem projektu je
umístìní 39 informaèních kioskù
do správního území mìsta Nového Mìsta na Moravì, které jsou
veøejnì pøístupnými body k síti
internet a slouí pro informovanost obèanù a turistù v regionu.
Dalími cíli projektu jsou pøipojení jednotlivých obecních úøadù
v regionu na metropolitní sí mìsta HejkalNet, k novì budované
vysokorychlostní síti kraje Vyso-

èina ROWANet a slubám, které
obì sítì poskytují. Dále i monost
komerèního pøipojení obèanù
v regionu na novì vybudovanou
infrastrukturu. K projektu Regionální informaèní sí  iNOVOMÌSTSKO se pøihlásilo 19 obcí,
mnohé z nich umístní kiosky i ve
svých místních èástech.
V prosinci loòského roku schválilo zastupitelstvo mìsta rozpoèet
mìsta na rok 2005 a s ním i zpùsob financování tohoto projektu.
Po výbìrovém øízení se v polovinì ledna ukázalo, e pøedpokládané celkové náklady 9,5 mil. Kè
vzrostou na 10,7 mil. Kè. Pøedkladatelé projektu pøedloili dne 25.
ledna na 5. mimoøádném zasedání
zastupitelstva mìsta ádost o po-

Pøíspìvky a granty
Zastupitelstvo mìsta jmenovalo
dne 25. ledna devítièlenný grantový výbor a povìøilo ho vyhláením grantù na rok 2005, stanovením podmínek a návrhem jejich
rozdìlení. Jmenováni byli zastupitelé: Ing. Jaromír Èerný, Mgr. Bohumil Hlouek, Zdeòka Marková
(pøedsedkynì výboru), Mgr. Marie Nosková, Antonín Sláma a
PhDr. Sylva Tesaøová. Dále byli
jmenováni Ing. Frantiek Latovièka (pøedseda osadního výboru Petrovice) a Mgr. Otto Ondráèek
(pøedseda komise pro mláde a tìlovýchovu). Èlenkou a souèasnì
tajemnicí grantového výboru je i
PhDr. ofie Øádková (vedoucí odboru KCR MìÚ).
Na granty letoního roku je vyèlenìn 1 mil. Kè. Lze pøedpoklá-

dat, e v letoním roce budou granty vypsány pouze na zásadní akce
tak, aby nedocházelo k rozmìlòování finanèních prostøedkù.
Na pøíspìvky na èinnost organizací, spolkù atd. poèítá rozpoèet
mìsta s 500 tis. Kè. ádat soubìnì o grant i pøíspìvek nelze.
Z podmínek pro pøidìlení pøíspìvku, stanovených radou mìsta
dne 24. ledna:
adatelem mohou být neziskové
organizace (obèanská sdruení, spolky, církve, ) a pøíspìvkové organizace zøizované samosprávou.
Na jednu dolou ádost je stanovena maximální výe pøíspìvku, je
èiní èástku 30 tis. Kè.
Formuláøe
ádostí
jsou
k dispozici na podatelnì MìÚ
v Novém Mìstì na Moravì, Vratislavovo nám. 103, nebo na www
mìsta.
ádosti budou pøijímány do
25. února 2005 do 14,00 hod. na
podatelnì MìÚ, Vratislavovo
nám. 103, Nové Mìsto na Moravì.
Do vyúètování pøiznaného pøíspìvku není moné zahrnout náklady na: obèerstvení, èlenské pøíspìvky a poplatky, ukonèené akce,
mzdové prostøedky!
dle informací J. Sokolíèka
a PhDr. . Øádkové

výení rozpoètu mìsta o èástku 1,2
mil. Kè s moností získat tuto èástku zpìt poskytnutím prostoru pro
umístìní reklamy.
Zastupitelstvo mìsta odsouhlasilo povýení rozpoètu mìsta, které
bude zapracováno do nejblií aktualizace. Znamená to, e N. Mìsto uhradí v letoním roce celou èástku 10,7 mil. Kè. Z toho se koncem
roku do rozpoètu mìsta vrátí témìø 7 mil. Kè (dotace ze Strukturálních fondù Evropské unie, 65
% nákladù) a témìø 1 mil. Kè (pøíspìvek ministerstva pro místní
rozvoj, 9% nákladù). V prùbìhu
dalích 5 let mìsto získá za poskytnutí prostoru pro umístìní reklamy celkem 1,4 mil. Kè. Vechny kiosky budou umístìny tak,
aby k nim byl pøístup po 24 hodin
dennì. Provoz by mìl být zahájen 1. èervence letoního roku.
Má-li nìkdo zájem dozvìdìt se o
projektu více, je moné navtívit
webové stránky projektu: http://
inovomestsko.nmnm.cz.
dle informací J. Sokolíèka
a R. oustarové

KRÁTCE
r V kronice mìsta pøibyl zápis
za rok 2003.
r Dle informací jednatele spoleènosti Lesy a zeleò a hospodáøe
mìstských lesù byly odstranìny
vechny nedostatky, na které upozornila komise Èeské inspekce ivotního prostøedí. Dalí kontrolu
novomìstských lesù nestihne komise døíve ne v bøeznu. Rada
mìsta pøedbìnì jedná se dvìma
lesními odborníky - auditory. Dne
7. února by mìla jednoho povìøit
lesním auditem. Rada mìsta chce
získat odborný posudek o stavu
lesù a hospodaøení v nich.
r Ve výbìrovém øízení na rekonstrukci novomìstské ÈOV byla
vybrána brnìnská firma DIS s.r.o.
r Oprava: V Novomìstsku è. 1
bylo uvedeno, e slevu za poplatek na odvoz komunálního odpadu uplatní obèané ve vìku 75
a více let. Sleva platí u od 70 let.
red.
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Úmrtí
16. 1. Petr Krontorád
24. 1. Petr Hadaè

Horácké muzeum
(1950)
(1946)

Jubilanti
7. 2. Milada Katánková
15. 2. Vincenc ák
19. 2. Emilie iková
19. 2. Jaroslava Weigelová
22. 2. Josefa Cíchová
24. 2. Miroslav Mlináø

75 let
94 let
85 let
80 let
80 let
89 let

Kino

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.
8. út v 19,30 h. 9. st v 19,30 h.
Dannyho paráci 2
(126´)
USA/Austrálie 2004, kriminální komedie, titulky, od 12 let, premiéra, 60
Kè - Brilantní loupe staroitností,
komedie stejnì okouzlující jako první díl.
9. støeda v 10 h.
Kytice pohádek
(65´)
Pásmo pohádek, 15 Kè
11. pá v 19,30 h., 12. so v 19,30 h.
Milenci a vrazi
(108´)
ÈR 2004, psychologický, premiéra,
od 15 let, 60 Kè  Adaptace proslulého románu V. Párala.
15. út v 19,30 h.
Vetøelec vs. Predátor
(101´)
USA/VB/ÈR/Kanada/SRN 2004, scifi horor, titulky, od 12 let, 60 Kè Dvì nejpopulárnìjí filmová monstra z kosmu svedl dohromady reisér
Paul W. S. Anderson.
16. st v 18 h.
Polární expres
(100´)
USA 2004, rodinný animovaný, èeská verze, pøístupný, premiéra, 55 Kè
- Strhující podívaná o vlaku, který na
tìdrý veèer vozí dìti na severní pól.
18. pá v 19,30 h.
ralok v hlavì
(75´)
ÈR 2004, psychologický, pøístupný,
premiéra, 60 Kè  Laskavý pøíbìh
podivínského blázna o samotì, setkávání a míjení.
19. so v 19,30 h.
Ruská archa
(96´)
Rusko/SRN 2002, historický, titulky,
pøístupný, premiéra, 60 Kè - Originální snímek s nenapodobitelnou atmosférou postihuje tøi sta let ruské
historie a nahlíí i do ivotních osudù
významných osobností.

Klub Støedozemì
Olga Stráníková - výstava fotografií, do 14. února
Klub Klubíèko pøi M  15. února a 1. bøezna 15,30  16,30 hod.
Klub Beruka pøi M - 9. a 23.
února 15  16 hod.
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Klub maminek v Klubíèku

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.

Kulturní dùm
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
pøipravujeme:
út 1. 3. v 19,30 h., evang. kostel
- Varhanní koncert - Jitka Sobìhartová - soprán, Pavel Èervinka baryton, Josef Lecián - varhany

ZU Jana tursy
v N. Mìstì na Mor. poøádá
KONCERT
vìnovaný vzpomínce
na Josefa Veèeøu

Úèinkují: MUSICA POETICA
(uèitelé ZU F. Drdly
ïár nad Sázavou
a ZU Jana tursy
Nové Mìsto na Moravì)
a uèitelé ZU Taussigova Praha:
Michail Sevruk - hoboj
Miroslav Navrátil - pøíèná flétna,
varhany
Jaromír Novotný - fagot

nedìle 13. února v 17 hod.
v chrámu Èeskobratrské
církve evangelické

Dùm dìtí a mládee


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 (zdobení, lakování). Poplatek 30 Kè, pøezùvky s sebou.
pá 18. 2., 13  17 hod. Otevøený
Klub Íèko, poplatek 10 Kè, pøezùvky s sebou
so 19. 2., 10 hod. Sobota s bøiním tancem - Rehabilitaèní cvièení inspirované orientálními tanci
pro eny a dívky od 3 let, nejmení v doprovodu rodièù, jednoduché sestavy pod vedením zkuené
cvièitelky. Poplatek 30 Kè, pøezùvky a vhodný odìv s sebou.

Milí rodièe, chtìly bychom vás
informovat o nìkterých zmìnách,
ke kterým dolo ve Vláèku na konci minulého roku.
Organizace Vláèek byla zruena
z dùvodu vysokého nájemného,
které maminky na mateøské dovolené nebyly schopny hradit. Byl
zaloen nový Klub maminek se
sídlem v Klubíèku - Domì dìtí a
mládee na Výhledech.
Touto cestou bychom chtìly podìkovat øediteli DDM Lubomíru
ulovi, který nás ochotnì a rád vzal
pod svá ochranná køídla a umonil
nám pokraèovat v èinnosti, kterou
jsme v minulém roce docela dobøe
zahájily.
Kadé úterý od 9.30 hod. se v
Klubíèku schází maminky a babièky s dìtmi ke spoleènému cvièení.
Program se skládá z pohybových
her a jednoduchých cvikù, ze spoleèného øíkání dìtských básnièek,
zpívání písnièek, svaèinky a z krátkého vyrábìní papírových a jiných

Horácká galerie
Boøivoj Pejchal a Patrik Vlèek
 Znìjící døevo, (do 20. 2.)
Koèky, kocouøi, koata  dìtská
kresba, (do 27. 3.), ohlasy
k výstavì Koèkohrátky
Odysseova cesta  keramika,
(do 5. 6.), výstava èlenù Sdruení
keramikù Brno, èlenské organizace Unie výtvarných umìlcù.

skládaèek. Cvièení patøí mezi oblíbené aktivity klubu, a tak se ho
v nìkterých dnech úèastní více ne
10 en a dìtí.
Kadý ètvrtek od 10 hod. je pøipravena místnost pro volné hry
dìtí a k výmìnì zkueností mezi
maminkami. Program je pøipravován podle zájmu zúèastnìných a
vdy s novým nápadem  tvoøivá
dílna pro dìti i maminky, maòáskové divadélko, odborná pøednáka na aktuální téma apod.
Srdeènì zveme vechny rodièe a
prarodièe s jejich dìtmi mezi nás.
Program v nejbliích dnech:
Cvièení bude v úterý ve dnech 8.
a 15. 2. Dne 22. 2. cvièení odpadá
z dùvodu jarních prázdnin.
V hernì bude 10. 2. herna pro
dìti, 17. 2. tvoøivá dílna pro maminky  batika (v mikrovlné troubì), trièka sebou, hlídání dìtí zajitìno, vstupné 40 Kè, 24. 2. herna pro dìti, divadlo
V únoru, ve spolupráci s Klubíèkem, nabízíme maminkám kreativní èinnost v keramické dílnì.
Na mìsíc bøezen pøipravujeme
prodej kvalitního dìtského obleèení z Polnièky. V dubnu plánujeme uspoøádání bazárku dìtského
obleèení. Blií informace zveøejníme pozdìji.
Klub maminek pøi Klubíèku
Foto: Karnevalové cvièení
v maskách ze dne 18. ledna.

Jarní prázdniny s výtvarnými
technikami v Klubíèku
po 21. února - Keramická dílna - výroba indiánských perkù z hlíny,
út 22. února - Malba na hedvábí - nejdøíve konturou na kapesníèek
namalujeme motiv, po zaschnutí budeme nanáet barvy, st 23. února Ubrousková technika - oblíbená technika, ale zase trochu jinak. Budeme
zdobit i krabièky, trièka, prostírání..., èt 24. února - Ubrousková
technika  pokraèování, pá 25. února - Drátkování - technika starých
mistrù, odrátujeme sklenièky èi lahve, výroba zvíøátek z korálkù.
Pøihláky jsou k dispozici v DDM Klubíèko a Informaèním centru na
Vratislavovì námìstí. Akce zaèínají v DDM Klubíèko vdy v 10 hodin.
Úèastnický poplatek je 50 Kè za kadný den, nebo 200 Kè za celý
týden - tedy jeden den ZDARMA!! Pøezùvky s sebou.

Novomìstsko na stránkách Západní Moravy
Stalo se ji tradicí, e na konci kadého kalendáøního roku vychází vlastivìdný sborník Západní Morava, který je vìnován vem zájemcùm o regionální historii v prostoru pøiblinì
vymezeném okresy ïár n. S. a Tøebíè, stranou zájmu samozøejmì nezùstává ani Novomìstsko. Dovolujeme
si Vám tedy pøedstavit obsah posledních dvou roèníkù Západní Moravy,
jmenovitì sedmého a osmého,
s pøihlédnutím ke zdejímu regionu.
Novému Mìstu na Moravì jsou vìnovány dva èlánky Víta Køesadla. První
z nich se podrobnìji zabývá velkým
poárem mìsta v roce 1723, pøede-

Keramické dílny v HG
Mùete si vyzkouet toèení na 3
hrnèíøských kruzích nebo modelování dle vlastní fantazie.
Vstupné: pro èleny galerijního
klubu: 25 Kè/ 1,5hod., pro neèleny: 50 Kè/ 1,5hod.
Je nutné se pøedem telefonicky èi
osobnì objednat. Rezervace na úterý a pátek na tel. èísle:
566 654 225 (Simona Zobaèová),
na sobotu a nedìli na tel. èísle:
566 654 216 (Eva Buchtová).

PLESY
pá 4. 2. - Zdravotnický ples
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)
pá 18. 2. - Stukovací ples  SO
a SOU Bìlisko
pá 19. 2. - Ples Policie ÈR

Klub seniorù
po 7. 2., 15 hod., DPS  Pìjme
píseò dokola  zábavné odpoledne s písnièkami a vtipy
po 14. 2., 17,30 hod., jídelna II.
Z  Masopustní merenda v maskách a dobovém obleèení
po 21. 2., 15 hod., DPS - Novináøská setkání Mgr. Vìry Staòkové

Kniha Trojan

l
l
l
l

Daòové zákony 2005
úplné znìní k 1. 1. 2005
Danì z pøíjmù 2005 + CD
aktualizováno k 5. 1. 2005
DPH, sprøební danì + CD
aktualizováno k 1. 1. 2005
Daòová evidence podnikatelù
2005

vím pak likvidací jeho následkù. Autor upozoròuje na nezastupitelnou úlohu mìstského pivovaru v obecním
hospodáøství (jeho obnova po poáru
se stala prioritou mìsta) èi zmiòuje
úmysl pøedstavitelù mìsta vyuít údajný poklad ukrytý v kostelní kryptì
na opravu zdejího svatostánku. Druhý èlánek sleduje ivotní osudy koeluha Nicolause Welsche, který byl od
svého pøíchodu do Nového Mìsta a
do své smrti v nepøetritém sporu
s vrchností o právo na svobodné provozování svého øemesla. Není bez zajímavosti, e tento koeluh, pùvodem
ze Sárska, byl pøedkem významné
ïárské rodiny Veliù, z ní vzeel i
ïárský starosta a hoteliér Otakar Veli (ostatnì hotel Veli najdete na ïárském námìstí dodnes).
Z pramenù novomìstské provenience vycházel ve své studii Bítetí a
novomìsttí sirotci na pøelomu 17. a
18.století i Martin tindl. Na základì
zápisù novomìstské a velkobíteské
sirotèí agendy se pokusil o sondu do
ivota sirotkù, jejich perspektiv a mo-

ností uplatnìní v tehdejí spoleènosti,
její pohled na sirotky byl ponìkud
odliný ne dnes.
Miloslav Lopaur, ve zdejím regionu ji zavedený autor (pøipomeòme
jeho zásadní podíl na knihách o Kadovu a Kuklíku), zamìøil tentokrát svou
pozornost na Olenou, konkrétnì její
rychtu. Pøi líèení jejích osudù v 16. a
17. století se té pokusil o urèení její
polohy, kterou hledal jinde, ne uvádìla dosavadní literatura.
Nové Mìsto je té pøipomenuto
v medailoncích dvou muù v rubrice
Kronika. V ní je pøipomenuto 270.
výroèí narození a 210. výroèí. úmrtí
novomìstského rodáka Josefa Vratislava Monseho, významného moravského osvícenského právníka, pedagoga a dìjepisce, a 230. výroèí narození a 160. výroèí úmrtí P. Leopolda
Pausy, novomìstského faráøe a dìkana, autora prvních dìjin Nového Mìsta na Moravì.
O èinnosti Horáckého muzea se dozvíme v rubrice Zprávy, kde své výroèní zprávy zveøejòují i ostatní mu-

zea z regionu a ïárský a tøebíèský
archiv. Pøehled o dalí regionální vlastivìdné literatuøe získáte pøi èetbì rubriky Recenze a zprávy o literatuøe.
Závìrem jetì struènì o dalích èláncích, které ji nemají bezprostøední
vztah k Novomìstsku. V sedmém roèníku Západní Moravy najdete i èlánky o dìjinách zámku v Námìti nad
Oslavou, tøebíèském tkalcovském cechu, jednotì bratrské v Tøebíèi, Italech
(Vlaích) v západomoravských mìstech a mìsteèkách v 16. a 17. století èi o
Sboru dobrovolných hasièù
v Bohuòovì. V osmém roèníku se pak
mùete mimo jiné pøeèíst o tøebíèských
soukenických tovaryích, soukenické
továrnì v Námìti nad Oslavou, vzpomínkách legionáøe na ruskou anabázi,
o tøebíèském Pìveckém sdruení Janáèek a o svérázném obecním kronikáøi a jeho kronice. V tomto èísle najdete i obsáhlou diskusi vìnovanou
právì obecním kronikám a kronikáøùm. Pøíjemné poètení pøeje
redakce sborníku
Sborník je mono zakoupit v prodejnì Kniha Trojan a v Horáckém
muzeu, vypùjèit v mìstské knihovnì
a v Horáckém muzeu.
red.

Klubíèkovský ples byl letos vyprodaný
Ji tradièní Klubíèkovský Oldies
disco ples byl letos u ètvrtý v poøadí
a konal se v pátek 21. ledna. I letos se
potvrdilo, e tato akce patøí nejen
k nejnavtìvovanìjím plesùm
v rámci novomìstské plesové sezóny, ale k nejnavtìvova-nìjím kulturním akcím v Novém Mìstì na
Moravì vùbec.
Poøadatel plesu  novomìstský
Dùm dìtí a mládee Klubíèko øeil u
více ne týden pøed plesem dilema,
zda zpøístupnit návtìvníkùm plesu i
Gobelínový salonek Kulturního
domu, èi ponechat kapacitu bez jeho
vyuití. Ve toti nasvìdèovalo e
ples bude vyprodaný a vech 430
vstupenek prodáno. Nakonec se rozhodl ponechat tuto kapacitu s ohledem
na komfort a bezpeènost návtìvníkù
plesu. Ani v situaci, kdy bychom
v den konání plesu prodali bez problému jetì 100 vstupenek neuvaujeme pro pøítí ples zvýení kapacity

Stomatologická
pohotovostní péèe

Oetøení je poskytováno v dobì
8  12 hod.
5. 2. MUDr. Barto, N. Veselí,
MUDr. P. Koneèný, NM, 6. 2.
MUDr. Bílková, ÏAS, ZR,
MUDR. Zrieka, V. Bíte, 12. 2.
MUDr. Gregor, ÏAS, ZR,
MUDr. Janouek, Mìøín, 13. 2.
MUDr. Kopecký, ÏAS, ZR,
MUDR. Janouková, V. Meziøíèí

o Gobelínový salonek. Myslím, e
by to úrovni plesu neprospìlo. Lidé
vìdí, e o ná ples je zájem a zajistí si
vstupenky v pøedstihu, ti ostatní budou mít bohuel smùlu, øekl øeditel
Klubíèka Lubomír ula.
Program plesu byl ji tradiènì nabitý. Celým veèer provázel slovem a
hudbou 60.  90. let minulého století
DJ Mejsnar. Ples moderoval a
s imitátorským vstupem vystoupil
Petr Stebnický. Italský charakter akce
potvrdil italský zpìvák Davide Mattioli se svým setem nejvìtích hitù italské popové scény minulých let, a tak
zaplnil parket davem nadeného pu-

blika.  Davide byl reakcí novomìstského publika naden. Také byl pøekvapen tím, kolik lidí na akci bylo,
zpravidla zpívá v meních klubech
pro ménì posluchaèù. Dostal jsem
za úkol novomìsákùm tlumoèit jeho
podìkování poznamenal Lubomír
ula. Po pùlnoci ovládl sál Radek Zicha se svou Elvis show. Dokonalý
kostým, a neuvìøitelná hlasová dispozice pøesunula návtìvníky plesu
do 60. a 70. let., která probíhala v reii
krále rokenrolu  Elvise Presleyho.
Ples osvìily svým dvojím vystoupením dìvèata z Aerobic teamu Dái
Kadlecové.
ddm

Akademie Jana Amose Komenského, Komenského 1,
ïár nad Sázavou, tel. 566 623 361, 606 880 331
24. 2. Daòové pøiznání právnických osob
10.  11. 3. Daòové minimum pro zaèínající podnikatele
22. 3. Aktuální zmìny v dùchodovénm pojitìní
Pøipravujeme novinku:
Soc. zabezpeèení, zák. è. 582/91, s úèinností od 1. 7. 2005

poøádá

Praská agentura pro výzkum trhu hledá pro spolupráci ve

vech èeských regionech tazatele. Zkuenosti z této èinnosti vítány,
nejsou podmínkou, zájemce zakolíme. Blií informace na ecoma.plus@seznam.cz, tel. 241 910 232 (paní Milada Hábová), nebo
písemnì Ecoma plus Revoluèní 3 110 00 Praha 1.

!

Od 14.2., vzhledem k personální situaci, budou lékaøi uního, krèního, nosního (ORL) oddìlení Nemocnice N. Mìsto na Mor. slouit
jen pøíslubu na telefonu. Upozoròujeme obèany, aby pøi zdravotních potíích pøináleejících do oboru ORL navtívili tyto odborné
ambulance v pracovních dnech do 15,15 hod. V sobotu, v nedìli a ve
svátek je lékaøská sluba zabezpeèena od 8 do 11 hod. Mimo tuto
uvedenou ambulantní dobu, tj. v odpoledních a noèních hodinách,
budou na ORL ambulanci oetøeny jen neodkladné pøípady.
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Dùm dìtí a mládee Klubíèko
Výhledy 523,
Nové Mìsto na Moravì
tel. 608 822 562, 566 616 151

Prázdniny 2005
s Klubíèkem
Léto v sedle
Komu pobyt nabízíme? Pøedevím dìtem od deseti let (zajitìn
je pedagogický a zdravotnický
dozor). Pobyt je zamìøen na
zvládnutí základù jízdy na koni.
V programu vak nebude chybìt
ani péèe o tato ulechtilá zvíøata.
Dalí program bude klasický
prázdninový, tedy soutìe, hry,
koupání, táborák, výlety apod.
Kde se bude spát? Ubytování
je zajitìno v budovì DDM Ivanèice u Brna. Jezdecký výcvik bude
probíhat v jezdeckém oddíle Palma, který DDM Ivanèice vlastní.
Oddíl se nachází 5 min. chùze od
místa ubytování. Oddíl vlastní 16
koní, z toho 4 sportovní. Kadý
pobyt je kapacitnì omezen pro 20
dìtí, dítì bude mít vlastního konì
a instruktora.
Co se bude jíst? V cenì pobytu je jídlo 4 x dennì (plná penze a
svaèina) a pitný reim.
Kolik to bude stát? Cena pobytu pro zaèáteèníky i pokroèilé je 2390 Kè. Zahrnuje ubytování, stravu 4 x dennì, pitný
reim, základní kurz jízdy na koni

 dennì hodina jízdy na koni.
Cena pobytu zahrnuje i spoleènou dopravu autobusem do Ivanèic a zpìt.
Co udìlat, kdy chceme jet?
Doplòující informace získáte na
telefonu 608 822 562. Pøihláky
jsou k dispozici v DDM Klubíèko. Doporuèujeme si tedy s rozhodováním pospíit, poèet míst je
omezen a èasu na pøemýlení není
pøíli. Za pøihláené dítì vybíráme zálohu 500 Kè.
A kdy se jede?
2.  9. 7. 2005 (zaèáteèníci),
9.  16. 7. 2005 a 16.  23. 7.
2005 (pokroèilí)

Pøímìstské tábory v DDM Klubíèko

S výtvarným zamìøením

Komu tábor nabízíme? Pøedevím dìtem od sedmi let (zajitìn
je pedagogický dozor). Tábor je
zamìøen na zvládnutí rùzných zajímavých výtvarných technik jako
napø. malování na hedvábí, technika shibori, malování na sklo, drátování, sypaná batika atd.

Kde se tábor koná? Tento pøímìstský tábor se koná v DDM
Klubíèko od 11. do 15. èervence
2005, vdy od 10 hodin.
Kolik to bude stát? Cena je
250 Kè.
Doplòující informace získáte
na telefonu 736 441 377

Keramický tábor

Komu tábor nabízíme? Pøedevím dìtem od sedmi let (zajitìn
je pedagogický dozor). Tábor je
zamìøen na zvládnutí základních
technik práce s hlínou (hnìtení,
vyvalování, tvarování, spojování,
glazování a zdobení). Nebude chybìt ani práce na hrnèíøském kruhu.
Kde se tábor koná? Tento pøímìstský tábor se koná v DDM
Klubíèko od 18. do 22. èervence
2005, vdy od 10 hodin.
Kolik to bude stát? Cena je
300 Kè.
Doplòující informace získáte
na telefonu 736 441 377

Kouzelnická kola

Komu tábor nabízíme? Pøedevím dìtem od devíti let (zajitìn
je pedagogický dozor). Tábor je
zamìøen na zvládnutí základù kouzelnického øemesla pod vedením
mistra magie Radka Placzeka. Program bude doplnìn o drobné hry a
soutìe.
Kde se tábor koná? Tento pøímìstský tábor se koná v DDM
Klubíèko od 1. do 5. srpna 2005,
vdy od 10 hodin.
Kolik to bude stát? Cena je
400 Kè.
Doplòující informace získáte
na telefonu 608 822 562

4

Tábor
pro zaèínající DJs
Komu pobyt nabízíme? Pøedevím dìtem a mládei od dvanácti
do dvaceti let (zajitìn je pedagogický a zdravotnický dozor). Pobyt je zamìøen na zvládnutí základù práce DJs, formy hraní, základy mixování, práce s technikou, sestavování programu a skládání hudby. Lektorem bude DJ Bond, který
pravidelnì hraje v klubech po celé
Èeské republice, ale i v zahranièí.
Dalí program bude klasický prázdninový, koupání, táborák, netradièní
a recesní hry a soutìe s prvky záitkové pedagogiky.
Kde se bude spát? Ubytování je
zajitìno v budovì, ve kole v pøírodì
v Chlumìtínì nedaleko Svratky.
Co se bude jíst? V cenì pobytu
je jídlo 4 x dennì (plná penze a
svaèina) a pitný reim.
Kolik to bude stát? Cena je
2990 Kè. Zahrnuje ubytování,
stravu 4 x dennì, pitný reim, kurz
pro zaèínající DJs. Doprava je individuální na místo konání a zpìt.
Co udìlat, kdy chceme jet?
Doplòující informace získáte na telefonu 608 822 562. Pøihláky jsou
k dispozici v DDM Klubíèko do
28. února 2005. Doporuèujeme si
tedy s rozhodováním pospíit,
poèet míst je omezen a èasu na
pøemýlení není pøíli. Pøi koupi
pobytu vybíráme zálohu 500 Kè
za pøihláené dítì.
A kdy se jede?
16.  26. èervence 2005

Tábor pro zaèínající tvùrce prezentací a www stránek
Komu pobyt nabízíme? Pøedevím dìtem a mládei od dvanácti
do dvaceti let (zajitìn je pedagogický a zdravotnický dozor). Pobyt je zamìøen na zvládnutí základù tvorby prezentací a www stránek. Kadý úèastník si odveze
svou vlastní prezentaci na CD a
vytvoøí si svou osobní internetovou prezentaci. Pøedpokládáme
vak, e ji zvládnul základní prv-

ky ovládání operaèního systému
Windows a MS Office. Dalí program bude klasický prázdninový,
koupání, táborák, netradièní a recesní hry a soutìe s prvky záitkové pedagogiky.
Kde se bude spát? Ubytování je
zajitìno v budovì, ve kole
v pøírodì v Chlumìtínì nedaleko
Svratky.
Co se bude jíst? V cenì pobytu
je jídlo 4 x dennì (plná penze a
svaèina) a pitný reim.
Kolik to bude stát? Cena je
2990 Kè. Zahrnuje ubytování,

stravu 4 x dennì, pitný reim, kurz
tvorby prezentací a www stránek,
dalí program. Doprava je individuální na místo konání a zpìt.
Co udìlat, kdy chceme jet?
Doplòující informace získáte na telefonu 608 822 562. Pøihláky jsou
k dispozici v DDM Klubíèko do
28. února 2005. Doporuèujeme si
tedy s rozhodováním pospíit,
poèet míst je omezen a èasu na
pøemýlení není pøíli. Za pøihláené dítì vybíráme zálohu 500.
A kdy se jede?
16.  26. èervence 2005

Tábor pro zaèínající rockery
Komu pobyt nabízíme? Pøedevím dìtem a mládei od dvanácti
do dvaceti let (zajitìn je pedagogický a zdravotnický dozor). Pobyt je zamìøen na zvládnutí základù rockové hry na elektrickou kytaru, baskytaru, klávesové nástroje a bicí nástroje. Pøedpokládáme
vak zvládnutí základù hry na tyto
nástroje. Dále si úèastníci vyzkouí, jak zní jejich hra na velké zvukové aparatuøe a moná vytvoøí i
nadìjnou rockovou skupinu. Dalí program bude klasický prázdninový, koupání, táborák, netradièní a recesní hry a soutìe s prvky
záitkové pedagogiky.
Kde se bude spát? Ubytování je
zajitìno v budovì, ve kole v pøírodì
v Chlumìtínì nedaleko Svratky.
Co se bude jíst? V cenì pobytu
je jídlo 4 x dennì (plná penze a
svaèina) a pitný reim.

Kolik to bude stát? Cena je
2990 Kè. Zahrnuje ubytování,
stravu 4 x dennì, pitný reim, kurz
pro zaèínající rockery, dalí program. Doprava je individuální na
místo konání a zpìt.
Co udìlat, kdy chceme jet?
Doplòující informace získáte na telefonu 608 822 562. Pøihláky jsou
k dispozici v DDM Klubíèko do
28. února 2005. Doporuèujeme si
tedy s rozhodováním pospíit, poèet míst je omezen a èasu na pøemýlení není pøíli. Za pøihláené
dítì vybíráme zálohu 500 Kè.
A kdy se jede?
16.  26. èervence 2005
Náklady na vydání stránek 5 a
6 plnì hradil Dùm dìtí a mládee
Klubíèko v Novém Mìstì na Moravì.
Pøipojené snímky zachycují
akce DDM Klubíèko.
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Zmìna poplatku v M Nové Mìsto na Mor., pøíspìvkové organizaci
V souladu se zák. è. 561/2004 Sb.,
o pøedkolním, základním, støedním, vyím odborném a jiném
vzdìlávání a vyhláky MMT è.
14/2005 Sb., o pøedkolním vzdìlávání byla zruena vyhláka mìsta
è. 1/2003 o pøíspìvku na èásteènou
úhradu neinvestièních nákladù M
a D v Novém Mìstì na Moravì, a
proto se pøestává vybírat od zákonných zástupcù dìtí v M N. Mìsto
tento pøíspìvek, je èinil ve mìstì
200 Kè za mìsíc a dítì, 100 Kè za
mìsíc a dítì na vesnici a 20 Kè za
dítì a den pro nepravidelnì docházející dìti.
Tento pøíspìvek byl nahrazen poplatkem za vzdìlávání, který po
dohodì se zøizovatelem a v souladu
s výe uvedenými právními pøepisy stanovila s úèinností od 1. 1. 2005
øeditelka M následujícím zpùsobem:
l Základní èástka se stanoví pøi
pøijetí dítìte do mateøské koly a
k 1. záøí pøísluného kalendáøního
roku.
l Úplata je stanovena za kadé dítì
pøijaté do mateøské koly ve výi
250 Kè za kalendáøní mìsíc.
l Zákonnému zástupci dítìte, kte-

rému je délka docházky do mateøské koly omezena na dobu nejvýe pìti kalendáøních dnù v kalendáøním mìsíci z dùvodù pobírání
rodièovského pøíspìvku rodièem
dítìte, se úplata stanovuje rovnì
ve výi 250 Kè za kalendáøní mìsíc
l Zákonnému zástupci dítìte, které nedocházelo do mateøské koly
ani jeden den pøísluného kalendáøního mìsíce, se základní sazba sní•í na 150 Kè. O sníení úplaty je
nutné písemnì poádat prostøednictvím pracovitì, které dítì navtìvuje, nejpozdìji do 10. dne následujícího mìsíce. Pomìrná èást uhrazené èástky bude adateli vrácena
následující mìsíc po vyúètování.
l Úplata se platí i za dítì, které navtìvuje mateøskou kolu polodennì.
l Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítìte, který pobírá sociální pøíplatek, nebo fyzická osoba, která o dítì osobnì
peèuje a pobírá dávky pìstounské péèe. O osvobození od úplaty
z tohoto dùvodu poádá zákonný
zástupce dítìte øeditelku mateøské
koly do 5 dnù pøísluného kalendáøního mìsíce, ve kterém mu ná-

NÁBYTEK
Vzorková projedna pøímo v areálu výrobního
závodu INTERMONT s.r.o. v KRUCEMBURKU
Tel.: 569 698 705

moderní funkèní smrkový systém

www.montero.cz
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rok na osvobození od úplaty vznikl. ádost bude podána na pøísluném tiskopise, který adatel obdrí
u øeditelky organizace nebo u vedoucí uèitelky daného pracovitì..
l Vzdìlávání v posledním roèníku mateøské koly se poskytuje
bezúplatnì. Bezplatné vzdìlávání platí i pro dìti, které mají
odklad kolní docházky.
Celé znìní vnitøního pøedpisu o
úplatì za pøedkolní vzdìlávání v
mateøské kole si mohou rodièe
proèíst na pøísluných pracovitích
mateøské koly, v pøípadì potøeby
jim podají podrobnìjí informace
vedoucí uèitelky.
Ivana Buchtová,
øeditelka mateøské koly
MALBY, NÁTÌRY, TAPETY
Fiar Milo
566 616 624, 605 572 545

DJ s vlastní aparaturou
nabízí zajitìní akcí
oslavy, veèírky, diskotéky
na pøání
s pùlnoèním pøekvapením!
spolupráce s jinými DJ moná
tel. 608 888 440
e-mail: djprcek@seznam.cz

INZERCE
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 19
l Prodám konferenèní stùl, pìkný, tmavý, 120 x 60 cm, 500 Kè,
tel. 721 536 901
l Pronajmu zem. pozemek o výmìøe 3 tis. m2 v NM v blízkosti
evang. høbitova, tel. 606 566 970
l Pronajmu byt 1+kk, 35 m2 v
Praze, 10 min. stanice metra Kobylisy, na dobu 2 roky, 5000 Kè/
mìsíc, tel. 777 86 23 12
l Hledám dlouhodobý podnájem
v NM a blízkém okolí, nejradìji v
chatové oblasti, staèí 1+1+soc. zaøízení. Podmínkou dobrá pøíjezdová cesta a oplocení. tel. 731 465 353
l Prodám gará v NM (Neèasova
ul.), tel. 732 905 101
l Prodám drust. byt, NM, Budovatelù, 2+1 s komorou, 1. patro, tel. 732 146 300
l Vymìním mìst. byt 2+1 v Tinovì za 2+1 nebo 1+1 v NM nebo
okolí, tel. 775 94 60 21

KOUPÍM

RD

v N. Mìstì na Mor., min.3+1
i starí, zahrada + gará výhodou

tel. 604 272 846

Firma

Chovatelské potøeby
Vlastimil Svoboda
Palackého námìstí 33
(u Pasáèka)
Nové Mìsto na Moravì,
tel.: 566 618 126
krmivo pro psy Bingo
9,5 kg 150 Kè
stelivo pro koèky Mikeš
5 kg
40 Kè
smìs pro venk. ptactvo
1 kg
20 Kè
granule pro koèky
Gato Mix 1kg
25 Kè
krmení pro akvar. ryby
Tetramin 1 l
205 Kè
krmné maso vaøené
1kg 18 - 32 Kè

Mlynáøská stezka  cyklotrasa z N. Mìsta a k rakouské hranici
Mlynáøská stezka  první krok ukonèen
Mlynáøská stezka je tématická
cyklistická trasa nadregionálního
významu, jejím hlavním motivem
je historie mlynáøství. Navrená trasa, její délka dosahuje 172 km,
propojuje území dvou krajù, obvody osmi obcí s rozíøenou pùsobností a území 11 mikroregionù.
Mlynáøská stezka pøímo protíná
58 obcí, dalích 55 obcí se nachází
v tìsné blízkosti trasy (do 3 km).
Vechny tyto obce pøedstavují tzv.
zájmové území vedení celé trasy,
pro které byla vypracována studie.
Mezi nejvýznamnìjí obce a mìsta
na trase patøí Nové Mìsto na Moravì, Velké Meziøíèí, Námì nad
Oslavou, Mohelno, Jeviovice a
Únanov.
Mlynáøská stezka zaèíná v Novém Mìstì na Moravì (zde se napojuje na Posázavskou cyklotrasu

ELVIA-PRO,
spol. s r.o. Praha

Doplòkový sortiment:
 AV propojovací kabely
 CD, DVD media
 kamerové videokazety
 audio a VHS kazety
 pouzdra, brany
 baterie  iroký s o r t i ment
 náplnì a pásky do tiskáren, pokladen a psacích trojù
Razítka  dodání bìné
zakázky do 2 a 4 pracovních dnù za bezkonkurenèní ceny.
Uvedený sortiment dodává:
AUSTRINO Alice Hrdá.

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.

a na nadregionální cyklotrasu Jeseník  Znojmo), navrená trasa pøekraèuje hranice kraje Vysoèina a pøes
území Jihomoravského kraje pokraèuje a na území Dolního Rakouska. Cílovým bodem je hranièní pøechod Èíov-Hardegg (pouze pro
pìí a cyklisty). Zde dochází k napojení na sí cyklotras a cyklostezek v Dolním Rakousku.
Trasa je navrena po stávajících
komunikacích. Maximálnì se snaí
pøiblíit (pøípadnì kopíruje) vodním tokùm, na nich leí jednotlivé
mlýny. V zájmovém území trasy a
v jeho tìsné blízkosti bylo vybráno
a popsáno 48 objektu mlýnù. Na
území kraje Vysoèina jde o 30 objektù, na území kraje Jihomoravského se jedná o 18 mlýnù.
Zpracování Studie rozvoje Mlynáøské stezky probíhalo v loòském

roce. Tento významný dokument
byl financován ze zdrojù EU (PHARE CBC). Koneèná verze studie je
zveøejnìna na internetových stránkách zpracovatele  Regionální rozvojové agentury Vysoèina
(www.rrav.cz/mlynarska).
Po celou dobu zpracování studie
probíhalo etøení v terénu, které bylo
zamìøeno na zmapování trasy (prùjezdnost a vhodnost úsekù) a na
konzultace se zástupci obcí, mikroregionù, majiteli mlýnù apod.
Vyznaèení trasy, popø. osazení
doprovodného mobiliáøe apod. je
plánováno ji na rok 2005.

Najdìme spoleènì logo Mlynáøské stezky

je název soutìe, která je urèena
pro talentované áky kolských
zaøízení nacházejících se v území
Mlynáøské stezky. Smyslem této
soutìe je najít logo, které by co
nejlépe vystihlo a charakterizovalo
Mlynáøskou stezku. Patrony soutìe jsou mikroregiony nacházející
se v zájmovém území vedení Mlynáøské stezky. Své návrhy mohou
dìti pøedat osobnì, popø. elektronicky na urèených místech (koly,
obecní úøady) do 31. 3. 2005. Návrhy budou hodnoceny v prùbìhu
mìsíce dubna za úèasti partnerù

projektu Mlynáøská stezka. Tvùrce vybraného loga Mlynáøské stezky získá trekingové, pøípadnì horské kolo. Vybrané logo se tedy stane základním symbolem prezentace témìø 180 km dlouhé cyklistické
trasy, která propojuje území dvou
krajù a dále navazuje na sí cyklistických tras v Dolním Rakousku.
V pøípadì zájmu poskytne více
informací Regionální rozvojová
agentura (tel.: 567 330 418), která je
koordinátorem realizace Mlynáøské
stezky.
dle tiskových zpráv

Hejkal TOUR
Nové Mìsto na Moravì
!!! PRODEJ LÉTO 2005 !!!
Pobyty na ostrovì Krk, letovisko Njivice v Chorvatsku za výhodné
ceny, èerven, èervenec, záøí ji od 1990 Kè
Na skok k moøi: 29. 7. za 950 Kè Njivice, Chorvatsko
19. 8. za 950 Kè Bibione, Itálie
Rekreaèní pobyty v Chorvatsku, Itálii, panìlsku, Øecku, ÈR
Pobyty na Slovensku  Velký Meder, termální láznì
Pobyty Bulharsko – HIT SEZÓNY 2005 letecky, autobusem
Poznávací zájezdy Norsko, Francie
Pøeprava zájezdù pro skupiny na objednávku
Autobusová doprava Renault, Karosa, klinmatizace, WC, video, TV
Zajitìní letenek
Veškeré informace získáte v naší CK na adrese:
Vratislavovo nám. 116, 592 31 Nové Mìsto na Moravì,
tel. fax: 566 618 823, mobil: 604 104 922
mail: hejkaltour@tiscali.cz
Internet: http://hejkaltour.wz.cz
Cestovní kanceláø je pojitìna proti úpadku u Generali a.s.
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Bruslení veøejnosti
na zimním stadionu
ve ïáøe nad Sázavou:
sobota 5. 2.
nedìle 6. 2.
sobota 12. 2.
nedìle 13. 2.

15,00 - 16,30
15,15 - 16,45
15,15 - 16,45
13,15 - 14,45

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

ATLETIKA

V sobotu 15. ledna se v Praze
uskuteènil krajský pøebor jednotlivcù v halové atletice. Oddíl TJ se
prezentoval nìkolika dobrými výsledky, z nich vybíráme.
Petr Hubáèek vyhrál 800m 2:02,51 min. i 1500m - 4:06,19 min.
Jakub Skoøepa byl 2. na 1500m 4.13,51 min. i na 400m -54,13. Jiøí
Uchytil 2. místo ve vrhu koulí 12,81, Luká Kourek 3. místo na
1500m -4:14,90 min., Petr Kadlec
3. místo na 800m - 2:08,96 min.,
Jiøí Mare 3. místo na 400m 55,33, Tereza vehlová 2. místo
skok vysoký - 145, Lenka Slonková 2. místo na 400m - 66,53.
V prùbìhu pøeboru byli vyhláeni nejlepí atleti kraje Vysoèina za
rok 2004. V kategorii dospìlých
získal toto ocenìní potøetí za sebou
mílaø oddílu TJ Petr Hubáèek. ph

Snìhová nadílka odvála nadìje fotbalistù
na pøípravu pod irým nebem.
Zavdìk tak musí nadìje Vrchoviny dát halové kopané.
Kvalitnì obsazeného turnaje v
Tøeboni, který se konal 15. a 16.
ledna, se zúèastnilo est hráèù Vr-

Policie ÈR
ádá o pomoc pøi etøení a objasòování dopravní nehody.
Dne 12. ledna 2005 v dobì kolem
10,45 hod. dolo na Masarykovì ul.
v N. Mìstì na Mor. pøed obchodním domem PLUS k dopravní nehodì. Øidièka s osobním vozem zn.
Peugeot 205 jela Masarykovou ulicí, smìrem od nádraí ÈD k centru
mìsta. V prostoru pøed obchodním
domem pøehlédla chodkyni, která
pøecházela komunikaci po pøechodu pro chodce (od panelových domù
smìrem k OD PLUS), a do této narazila. Chodkynì pøi dopravní nehodì utrpìla lehké zranìní.
ádáme vechny obèany, kteøí se v
uvedené dobì v této lokalitì pohybovali a byli svìdky dopravní nehody nebo mohou pøispìt i jinými
poznatky k jejímu objasnìní, aby se
pøihlásili na linku tísòového volání
è. 158 nebo pøímo na Dopravní inspektorát  skupinu dopravních nehod OØ RÈR ïár nad Sázavou
(tel. 974 282 251).
Pøedem dìkujeme za informace.

Zprávy z volejbalu
Kadetky po vánoèní pøestávce
zahájily úspìnì druhou èást krajského pøeboru v sobotu 15. ledna
vítìzstvím nad dívkami Nového
Veselí dvakrát 3:0.
Starí ákynì v nedìli 23. ledna
vyhrály ve tøetím kole KP skupi-

nu B. Výsledky: N.M.- Tøebíè
2:1, N.M.-Pelhøimov 2:0, N.M.Èer. Øeèice 2:1. Postupují do baráe o postup do skupiny A
mezi ètyøi nejlepí týmy kraje
Vysoèina v konkurenci ètrnácti
drustev.
VO

Batyskaf Snow Session – Fošna ´05
V sobotu 12. února poøádá obèanské sdruení Batyskaf spoleènì s
Kontaktním centrem Spektrum snowboardový závod o pohár kraje Vysoèina pod názvem Batyskaf Snow Session  Fona ´05. Závody se uskuteèní v Novém Mìstì na Moravì na
Harusovì kopci. Snowboardová
akce bude zahájena ve 12 hod., samotné závody odstartuje ve 13.30
hod. kategorie Freestyle. V 15 hod.
budou následovat exhibièní jízdy a
v 15.30 závod kategorie best.
V èásti sjezdovky budou postaveny pøekáky  dva skokánky, jeden
pøejezd a dvì zábradlí. Bude se soutìit v disciplínách freestyle (hodnotí
se rychlost absolvované tratì, poèet
trikù a jejich provedení) a best trick
(hodnotí se skok, jeho výka, zvládnutí, technická obtínost). Souèástí
8

závodù budou exhibièní jízdy, odborné komentování jízd z pøipraveného
pódia, kde rovnì vystoupí ivì DJ´s.
V areálu sjezdovky bude umístìn informaèní stánek KC Spektrum, ve
kterém bude mono zakoupit keramiku vyrobenou v terapeutické komunitì Sejøek. V rámci závodù se
veèer uskuteèní vystoupení hudebních skupin v KC Batyskaf ve ïáøe nad Sázavou.
Batyskaf Snow Session  Fona ´05
jsou první snowboardové závody na
Vysoèinì. Zámìrem poøadatelù je
zviditelnit a zpopularizovat tento
sport také v naem regionu. Tato akce
umoní prezentaci amatérským a rekreaèním sportovcùm a nabízí zajímavou alternativu mladým lidem ke
smysluplnému vyuití volného èasu.
tisková zpráva KC Spektrum

choviny (roèník narození 1991)
pod hlavièkou výbìru okresu
ïár n.S.
Dvanáctka klukù potrápila soupeøe zvuèných jmen (Brno, Rimavská Sobota, Vimperk, Tøeboò, Èeské Budìjovice apod.) a s jedinou
porákou obsadila znamenité 2.
místo za Slávií Praha. Z naeho klubu se zúèastnili Honza Pech, Michal Buchta, Luká Slavíèek, Honza Králíèek, Libor Polnický, Honza Sklenáø a trenér Jan Králíèek.
Aby nezvítìzila paní Zima na
celé èáøe, vyjeli si mladí a starí
áci na umìlou trávu do Jihlavy.

Kvalitní terén, dokonalé zázemí a
samotná pøíprava na tomto povrchu porvrdily, co fotbalu na Novomìstsku chybí a bude asi chybìt i nadále.
Úspìné nedìlní odpoledne 16.
ledna strávené v krajském mìstì
zvýraznili svým výkonem áci
roèníku narození 1993. Zvítìzili
6:2 nad Jihlaváky a skauti ligového FC Vysoèina plnili své poznámkové bloky.
S návratem na zasnìené Novomìstsko nás èekají opìt halové trunaje. Tentokrát pod hlavièkou projektu Zimní liga mládee.
las

Ze skautské mozaiky
m Dne 23. ledna se u chaty Mercedesky opìt uskuteènily lyaøské
závody, tentokráte ve sprintu. Jednalo se o 3. etapu celoroèní soutìe Ironskaut. Poèasí s dostatkem
snìhu závodùm velmi pøálo.
m Výsledky: svìtluky: 1. Jana
Vrabcová, 2. Katka Bizoòová,
3. Ivana Jaroová, skautky ml.: 1.
Michaela áková, 2. Barbora Kubická, 3. Nikola Ptáèková, skautky st.: 1. Lenka Láchová, 2. Anna
Strnadová, 3. Pavla Marková, vl-

èata: 1. Ondøej Mach, 2. David
Kondýsek, 3. Ondøej ák, skauti
ml.: 1. Filip Ondráèek, 2. Vojtìch
Tulis, skauti st.: 1. Tomá Ondráèek, 2. Josef Tulis, 3. Luká Mach.
m Dne 24. ledna se v DPS uskuteènila projekce filmù spojená s besedou o Brazílii. Studio Senior film
uvedlo autorské reportáe Ahoj
Rio, Mìsto Brasilia, Kouzelné
Camborium a Vodopády Iquasu.
A na závìr jetì Závody psích
spøeení na Tøech Studních. JJ

PÙJÈKY

Hledáme pronájem 2 zaøízených bytù I. kat. v NM, 1nebo
2 pokojový s kuchyní, pøíp.
s KK, min. do 12/2005. Platba mìsíènì fakturou.Tel. 724
101 273, 549 273 890

hotovostní úvìry
do 100.000 Kè bez ruèit.
splatnost 1 – 6 let
tel. 605 26 77 66
u

DÁRKOVÉ
ZBOÍ

tel. 566 615 270
Nabízíme

HALINA  1. patro

VELKÝ VÝBÌR ZBOÍ
NA PLES A KARNEVAL

v ozdobné drobnosti pro ba-

lení vaich dárkù

v poslední cenovì zajímavé

sady WINDOW COLOR 
slupovací barvy na sklo

w

paruky, masky, èepice, klobouky
w brýle, kníry, kraboky aj.
Vyberte z více ne 500 druhù.
VALENTINSKÝ KOUTEK

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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