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Tabletový výdej stravy
byl v Nemocnici Nové Mìsto na
Moravì zkuebnì zahájen 31. ledna. Pacienti na oddìleních dostávají v dobì obìda plastovou schránku, ve které po otevøení najdou polévku, hlavní jídlo, kompot nebo
salát a rovnì pøíbor.
Do tablet  dvojdílných pevnì uzaviratelných schránek, ve kterých
vydrí strava teplá po dobu 2,5 hodiny  jsou v kuchyni vloeny talí-

øe a misky s potravou, pøesnì podle
poadavkù jednotlivých oddìlení co
do poètu pacientù a jejich speciálních diet. Podle prvních ohlasù si
nový výdej stravy pochvalují jak
pacienti, tak sestry na oddìleních.
Jeden tabletovací komplet (to je
schránka, talíø, miska a pøíbor) stojí
5 tis. Kè. Nemocnice jich poøídila
400, dennì v nich vydá prùmìrnì
370 obìdù.

Veèeøe jsou podávány studené a
pacientùm budou v krátké dobì
vydávány rovnì jednotlivì balené.
Tabletovací výdejní systém stravy je dalím z mnoha krokù Nemocnice Nové Mìsto na Moravì na cestì k pracoviti po vech stránkách
modernímu a efektivnímu. Investice v èástce 23,2 mil. Kè v sobì zahrnuje jednak ve nutné pro table-

tový výdej stravy, tedy napø. i instalaci nové mycí linky na tabletové
schránky a nákup rozvozového vozidla a nádobí, jednak zprovoznìní
nové evidence pro radiologické oddìlení a pøípravu prostoru pro skiaskopicko-skiagrafický komplet  jedno z budoucích pracovi radiologického oddìlení.
E. Jaková

Grantová politika
Nového Mìsta na Moravì

Nové Mìsto na Moravì je mìstem, které si klade za cíl vytváøení
kvalitních podmínek pro ivot
svých obèanù. Obèanù, kteøí mají
práci a následnì i monost si za
svoje snaení dopøát chvíle odpoèinku a relaxace.
Chce být pro svoje obèany domovem, ve kterém se vichni cítíme bezpeènì, kde hledáme klid a
zázemí. Domovem, kam se vdy
rádi vracíme. Je to vysoký cíl, jeho naplnìní vyaduje nejen kvalitní práci radnice a èlenù zastupitelstva. Mìsto má v tomto procesu nezastupitelnou a výjimeènou
roli. Mìlo by vak umìt získat i
spolupráci vech neziskových organizací, institucí, výrobních pod-

nikù i drobných podnikatelù.
K naplnìní vysokého cíle mùeme
dojít jedinì tehdy, pokud budeme
umìt podmínky vytváøet spoleènì.
Vypsání grantù je úèinný nástroj
mìsta, který mùe významným
zpùsobem ovlivnit ivot obèanù
Nového Mìsta na Moravì v nìkolika oblastech. Souèasnì mùe rozíøit nabídku pro návtìvníky a
turisty Novomìstska a zvýit atraktivitu mìsta. Tím nepøímo podpoøit rozvoj podnikání. Dalím podstatným výstupem pøi správném
nastavení grantových programù je
i reprezentace a propagace mìsta
na celém území i za hranicemi ÈR.
více na str. 4 a 5

Na snímku Aleny Èadkové si Ing. Pavel Hájek, námìstek hejtmama
kraje Vysoèina pro oblast zdravotnictví a ivotního prostøedí, prohlíí
jeden tabletovací soubor a naslouchá informacím Ing. Vladimíra
Zeleného, technického námìstka novomìstské nemocnice.

Na Silvestra a na Nový rok

se v Novém Mìstì na Moravì opìt pobìí závody Svìtového poháru.
Mezinárodní lyaøská federace pøidìlila tento dosud nezvyklý termín N.
Mìstu s ohledem na perfektní poøadatele a spolehlivou diváckou kulisu.
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Kniha Trojan

Úmrtí
18. 2. Marie Novotná
(1933)
19. 2. Frantika Jelínková (1923)
23. 2. Josef Halbich
(1923)

Jubilanti
1. 3. Milo Sáblík
75 let
4. 3. Milada Øádková
75 let
11. 3. Zdeòka Jindrová
75 let
15. 3. Josefa Honzlová
90 let
16. 3. Jiøina Chroustová 85 let
20. 3. Jan Kondýsek
90 let
27. 3. Václav Soka
90 let
29. 3. Ludmila Ondráèková 86 let
Vem jubilantùm upøímnì
blahopøejeme!

Bøezen - mìsíc Internetu
Zveme do novomìstské knihovny,
kde ji tradiènì nabízíme:
l vem zájemcùm 30 minut surfování po Internetu zdarma
l naim ètenáøùm soutì Najdi na
Internetu   tøi nejúspìnìjí øeitelé v kadé vìkové kategorii získávají 30 minut Internetu do konce
roku 2005 zdarma
Navtivte nae stránky http://
knihovna.nmnm.cz, kde na vás èekají nejnovìjí informace o knihovnì a novinka: ON  LINE KATALOG, který Vám umoní nejen zjistit, jaké knihy si mùete u nás vypùjèit, ale i rezervovat.
Pùjèovní doba Mìstské knihovny
platí pro vechna oddìlení
Po
12.30 - 17
St 9  11
12.30  18
Pá 9  11
12.30  17
So 9  11 pouze oddìlení pro dospìlé ètenáøe, studovna a Internet

Zápis dìtí do M
se koná 31. bøezna
M Drobného, Tyrova, ïárská
8  16 hod
M Olená 8  15 hod.
M Slavkovice 8  15 hod.
M Pohledec 8  15,30 hod.
Jetì pøed zápisem si mohou rodièe i dìti prohlédnout jednotlivá
pracovitì.
Den otevøených dveøí se koná:
M Pohledec 14. bøezna
M Drobného 15. bøezna
M Slavkovice 16. bøezna
M ïárská 17. bøezna
M Tyrova 18. bøezna
M Olená 21. bøezna

Klub Støedozemì
Výstava výtvarných prací Moniky Staøíkové, do 14. bøezna
Klub Klubíèko pøi M 15. bøezna
a 5. dubna 15,30  16,30 hod.
Klub Beruka pøi M 9. a 23.
bøezna 15  16 hod.
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Zimní mapa Novomìstsko  udrované bìecké lyaøské trasy
Nástìnná mapa Svìt
1 : 20.000.000
Velká nástìnná mapa Zemìpisný svìt
Nástìnná mapa Èeská republika 1:500.000
Plány mìst

Kulturní dùm
st 9. 3. ve 20 hod. Povídání se
Zdeòkem Trokou - veèer plný
veselých pøíbìhù z natáèení i soukromého ivota známého reiséra,
vstupné 100 a 90 Kè, pøedprodej
v IC
ne 13. 3. v 16 hod. Nedìlní odpoledne s Venkovskou kapelou tentokráte s repertoárem Karla
Halera, vstupné 50 Kè, pøedprodej v IC
ne 20. 3. v 19,30 hod. SMÍENÉ POCITY - divadelní pøedstavení pøesunuté z 2. 2. - komedie Richarda Baera o dvou stárnoucích pøátelích. Diváky i odbornou kritikou povaována za nejlepí komedii posledních dvou let.
Hrají: Jana Hlaváèová, Petr Kostka, Jaroslav Satoranský, Ladislav
Hampl. Pùvodní vstupenky stále
platí a dalí jsou stále k dispozici.
Vstupné 120 a 110 Kè, pøedprodej v IC
èt 24. 3. v 19,30 hod. Jakub
Smolík  koncert - mimo jiné zazní A se ti jednou bude zdát, Ave
Maria, Samotáø, Ví, Kdy andìlé
pláèou, Jen blázen árlí, U nejsi
má, Popelky... Vstupné 100 a 90
Kè, pøedprodej v IC
èt 31. 3. v 19,30 hod. Prolhaná
Ketty  divadelní komedie Maurice Hennequina.
Hlavní hrdinka poobìdvá náhodnì v restauraci s rodinným pøítelem. Aby neprovokovala manelovu árlivost, zale, e byla sama
ve mìstì. Její manel se od èíníka dozví, e vidìl Ketty s neznámým pánem. V hlavní roli: Mahulena Boèanová/Martina Meníková
Dále hrají: Ivana Andrlová/Magdaléna Reifová, Marcel Vainka/
Pavel rom, Dana Syslová/Jana
ulcová, Veronika Jeníková/Lucie
Svobodová, Èestmír Gebouský,
Martin Zounar, Lumír Olovský,
Dalimil Klapka, Olga elenská,
Zbyek Pantùèek, Jiøina Pachlová,
reie: Pavel imák, vstupné 130 a
120 Kè, pøedprodej v IC

Ètvrteèní chvilka poezie
Tak by se dalo nazvat dopoledne
17. února v DDM Klubíèko. Probíhalo zde oblastní kolo recitaèní
soutìe, do které se zapojily dìti z
novomìstských základních kol,
ale také z Jimramova, Snìného a
Bobrové. Vichni pøedvedli, e
mají skuteèný cit pro poezii. Autory básní byli pøedevím J. áèek,
K. J. Erben a I. A. Krylov.
Hodnocení nebylo jednoduché,
protoe témìø padesátka malých recitátorù pøedvedla, e prostì pøednáet umí. Nakonec vak porota
ocenila postupem tyto áky:
I. kategorie  2.  3. roèník  Jaroslav Beran (II. Z NM), Marek
olc (Z Snìné), náhradník Martina ikulová (I. Z NM).
II. kategorie  4.  5. roèník 
Martina Pulgertová (II. Z NM),
Aneka Vaková (Z Snìné), náhradník Luká Tatíèek (II. Z NM).

Horácké muzeum
Barevný svìt - výstava soukromé Výtvarné koly Anny imonové ze Snìného

Kino
4. pá v 19,30 h., 5. so v 19,30 h.
Kameòák 3
100 min
ÈR 2005, komedie, od 12 let, 65
Kè - Do tøetice posbíral Zdenìk
Troka u nejirích lidových vrstev desítky oblíbených vtipù.
8. út v 19,30 h., 9. st v 19,30 h.
Wimbledon
99 min
VB 2004, romantická komedie, titulky, od 12 let, premiéra, 60 Kè Hlavní hrdina tenista se propadl z
èelných pøíèek tabulek, ale ambice
i radost ze hry mu vrátí setkání se
stoupající tenisovou hvìzdièkou.
11. pá v 19,30 h., 12. so v 19,30 h.
Kdy se setmí
98 min
USA 2004, kriminální komedie,
titulky, od 12 let, premiéra, 60 Kè
- Dva pièkoví lupièi chtìjí povìsit zlodìjinu na høebík...
15. út v 19,30 h., 16. st v 18 h.
Cesta kolem svìta za 80 dní
120 min VB/SRN/Irsko 2004,
dobrodruný, èeský dabing, pøístupný, premiéra, 60 Kè - Nejnovìjí adaptace slavného Verneova
románu plná humorných a akèních
výsupù a výpravné podívané.
16. st v 10 h.
Káa a kubánek
63 min
Pásmo pohádek, 15 Kè
18. pá v 19,30 h., 19. so v 19,30 h.
Resident Evil: Apokalypsa
94 min Kanada/VB 2004, akèní scifi horor, titulky, od 15 let, premiéra,
55 Kè - Pokraèování hororu inspirovaného poèítaèovou hrou.

III. kategorie  6.  7. roèník 
Luká Havlík (Z Snìné), Patrik
Krejèí (II. Z NM).
IV. kategorie  8.  9. roèník  Luká Tobiá (Z Snìné), Kristýna
Bukáèková (I. Z NM), náhradník
Martin Sobotka (I. Z NM).
Tito postupují do okresního kola,
které se bude konat ve ïáru nad
Sázavou. Na tomto místì bychom
rádi podìkovali za pomoc pøi organizaci a realizaci soutìe paní
Èermákové ze ZU Jana tursy
v Novém Mìstì na Moravì.
ddm

Klub seniorù
po 7. 3., 15 hod., DPS - Beseda
nad kronikami N. Mìsta s Mgr.
Zdenou Chocholáèovou
po 14. 3., 15 hod., DPS  Nai
prezidenti, dalí pokraèování
st 23. 3. - Posezení u orchestrionu v hospùdce na Veselíèku, odjezd vlakem z N. Mìsta asi v 15
hod., návrat kolem 17. hod., obèerstvení dle vlastního výbìru
út 29. 3. 15 h., DPS - Velikonoce
v Klubu, obèerstvení z vlastních
zdrojù

Dùm dìtí a mládee

pá 4. 3., 13  17 hod. - Otevøený
Klub Íèko, popl. 10 Kè
so 5. 3., 9,30 h. Soutì o nejpohádkovìjí èarodìjnici  budeme
tvoøit s keramickou hlínou a pracovat na hrnèíøském kruhu, dozvíte se informace o keramické soutìi, popl. 30 Kè
út 8. 3., 9,30 h.  Cvièení pro dìti
s maminkami  cvièení s øíkankami, popl. 20 Kè
èt 10. 3., 9,30 h. - Herna pro dìti
 pøijïte se nauèit novou písnièku
nebo básnièku, popl. 20 Kè
pá 11. 3., 13  17 h. - Otevøený
Klub Íèko, popl. 10 Kè
so 12. 3. 9,30 h., - Velikonoèní
tvoøení - peèení zvykoslovného
peèiva a také si vyzkouíme krásné ozdoby ze slaného tìsta, i barevného  ozdoby na zavìení,
vìneèky, stromky, popl. 20 Kè
út 15. 3., 9,30 h. - Cvièení pro
dìti s maminkami, popl. 20 Kè
èt 17. 3., 9,30 h. - Tvoøivá dílna
pro maminky, keramická dílna,
hlídání dìtí zajitìno, popl. 40 Kè
pá 18. 3., 13  17 h. - Otevøený
Klub Íèko, popl. 10 Kè
so 19. 3., 9,30  12,30 - Sobota s
internetem, nabízíme vysokorychlostní pøipojení a 512 Kbps
za 10 Kè/hod. Pøezùvky s sebou.

Z jednání povodòové komise mìsta
Dne 18. února 2005 probìhlo
první cvièné svolání Povodòové
komise mìsta Nové Mìsto na Moravì. Hlavním bodem bylo projednání záplavového území podle
zpracovaného Povodòového plánu a zpùsob kontroly kritických
míst.
Bylo konstatováno, e souèasné
mnoství snìhu ve mìstì je nejvìtí za posledních deset let a e
podle dlouhodobých pøedpovìdí

napadne jetì dalí. V pøípadì
prudkého oteplení hrozí monost
místních záplav. Proto se komise
rozhodla usnadnit obèanùm a firmám v záplavovém území jejich
povinnost zpracovat povodòový
plán nemovitosti. Tuto povinnost
mají dle zákona 254/2001 Sb. o
vodách, ve znìní pozdìjích pøedpisù ti, jejich nemovitost se nachází v záplavovém území. Povodòová komise pøipravila formuláø

Zmìna názvù nìkterých ulic

Rada mìsta se na své 51. øádné
schùzi dne 21. února mimo jiné
zabývala úpravou nìkterých názvù
novomìstských ulic. V pøípadech,
kdy docházelo k nejasnostem, navrhuje rada mìsta úpravy. Schválí-li zmìny zastupitelstvo mìsta,
budou si muset dotèení obèané
vymìnit obèanské prùkazy a informovat o své nové adrese nìkteré
instituce (finanèní úøad, ivnostenský úøad, úøad práce, penìní

Horácká galerie
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.
Bylo, nebylo...  pohádkové motivy v èeském moderním a souèasném umìní (do 29. 5.)
Zima  v èeské výtvarné kultuøe
od minulosti k pøítomnosti
(do 24. 4.)
Velikonoèní víkendové
dílny v HG
Vkládaný patchwork
12. a 13. 2. (9 - 17 hod.)
Malování kraslic voskovkami
19. a 20. 2. (9 - 17 hod.)
Je nutné se pøedem pøihlásit! Eva
Buchtová DiS., tel. 566 654 216,
eva.buchtova@hg.nmnm.cz

Výbor ZO

Èeského zahrádkáøského
svazu N. Mìsto na Mor.
zve na èlenskou schùzi
úterý 15. bøezna, 15,30 hod.
pøedsálí KD

Místní organizace

Svazu tìlesnì postiených
v Novém Mìstì na Moravì
zve své èleny
na výroèní schùzi
11. bøezna ve 14 hod.
kulturní dùm

ústavy, Èeskou správu sociálního
zabezpeèení, Asociaci penzijních
fondù, Krajský soud  obchodní
rejstøík).
Zmìna se má týkat:
1. èp. 348  døíve na ulici Dukelská, nyní na ulici U Jatek,
2. jediný správný název bude ulice Bìlisko, nikoliv Na Bìlisku,
3. jednosmìrná ulice spojující ulice Wolkerovu a Karníkovu má
nést název Wolkerova,
4. bude zruen název ulice Olbrachtova a doje k prodlouení
ulic Karníkova a Wolkerova a
k ulici Marovské a prodlouení ulice Bezruèova a k ulici
Wolkerovì.
Zastupitelé se k zamýlené zmìnì názvù ulic vyjadøovali dne
1. bøezna.
EJ

INZERCE
Vymìním mìstský byt 2+0 za
1+2 nebo 1+3, pøípadnì koupím
drust. 1+2 nebo 1+3, tel.
602 184 916
l Hledám pronájem mení zahrady nebo èásti zahrady, kdekoliv v
NM, tel. 723 466 482
l V rámci témìø ukonèené rekvalifikace na kadeønici nabízím ostøíhání, obarvení, muùm i enám
zadarmo. Zaplatíte jen barvu. Pøijedu i domù. tel. 777 127 606
l Hledám pronájem garáe v NM,
tel. 603 792 232
l Hledám podnájem garáe v lokalitì NM, tel. 776 12 13 88.
l Prodám za 100 Kè a odvoz
funkèní a zachovalou lednici CALEX, objem 175 l, tel. 566 616
126
l

Upozoròujeme poøadatele kulturních akcí a nejen je, e
Novomìstsko è. 6. vyjde v øádném termínu s datem 18. bøezna. È. 7. vak vyjde po redakèní dovolené s datem 15. dubna.
Vechny akce poøádané v dobì
18. bøezna a 15. dubna nahlaste do redakce Novomìstska do
8. bøezna.

Povodòový plán nemovitosti,
který je k vyzvednutí na podatelnì mìstského úøadu. Po jeho vyplnìní ho tam rovnì odevzdejte.
Získané informace budou zapracovány do ji zpracovaného Povodòového plánu mìsta. Formuláø je
rovnì ke staení na internetových
stránkách mìsta.
Mapy záplavového území Bobrùvky (Louèky) a Bezdìèky jsou
vyvìeny na informaèní desce
pøed mìstským úøadem a zveøejnìny na internetových stránkách
mìsta.
Petr Kos

BERUKA

Zveme Vás do novì otevøené
prodejny Beruka.
Nabízíme kojenecký a dìtský
textil, koèárky a jiné doplòky.
Vratislavovo nám. 38, naproti
poliklinice, tel. 607 630 734

Obec Køídla nabízí

pozemky k rodinné zástavbì
cena 100 Kè/m2
In. sítì budou dokonèeny
v r. 2005. Inf. OÚ Køídla
kadé úterý 18  19 hod.,
tel. 566 615 401

Výroèní zpráva Mìstského úøadu Nové Mìsto na Moravì
za rok 2004 o èinnosti v oblasti poskytování informací
podle zákona è. 106/1999 Sb., o svobodném pøístupu
k informacím, v platném znìní
Zákonem è. 106/1999 Sb.,
o svobodném pøístupu k informacím, v platném znìní, je povinným subjektùm dle tohoto zákona stanovena zákonná povinnost
zveøejnit vdy do 1. bøezna výroèní zprávu za pøedcházející kalendáøní rok o své èinnosti v oblasti
poskytování informací dle zákona è. 106/1999 Sb., o svobodném
pøístupu k informacím, v platném
znìní.
Mìstský úøad Nové Mìsto na
Moravì tímto zveøejòuje,
v souladu s ust. §18 zákona è.
106/1999 Sb., o svobodném pøístupu k informacím, v platném
znìní, tuto výroèní zprávu o své
èinnosti v oblasti poskytování informací dle zákona è. 106/1999
Sb., o svobodném pøístupu
k informacím, v platném znìní:
n v roce 2004 bylo na MìÚ Nové
Mìsto na Moravì podáno celkem
16 písemných ádostí o poskytnutí informace (od fyzických osob
13 ádostí a od právnických osob
3 ádosti),
n za zpracování vyádané informace byla ve 2 pøípadech uplatnìna náhrada nákladù, a to
v celkové výi 210 Kè (za vyhledávání a zpracování) a 6 Kè (za
poøízení kopií),
n v souvislosti s poskytováním
informací dle cit. zákona nebyla
ádná ádost odmítnuta, nebylo
podáno ádné odvolání, nebyl vydán ádný rozsudek soudu, nebylo vedeno ádné øízení o sankcích
za nedodrování cit. zákona,
n ádosti o informace se týkaly:
1. pøestupkového øízení
2. správních a místních poplatkù
3. akcií v portfoliu mìsta

4. komunikace úøadu s veøejností
5. správních a místních
poplatkù
6. ekonomických aktivit mìsta
7. správy obecního majetku
8. nezákonného uívání parcely
9. rozpoètového procesu obcí
10. místních poplatkù
11. dopravního znaèení
12. poskytnutí dotace mìstem
13. kontrolních systémù a mechanismù mìsta
14. bytové zástavby
15. poètu SPZ vydaných MìÚ
Nové Mìsto na Moravì
16. poètu zamìstnancù zaøazených do MìÚ Nové Mìsto na
Moravì,
n na vyøizování se podílel: 8x
odbor finanèní, 5x kanceláø vedoucího úøadu, 1x odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního øádu, 2x
odbor dopravy, dále byla vyádána spolupráce Novomìstské
správy budov s.r.o. a odboru investic a správy majetku mìsta,
n poskytování informací v telefonním nebo osobním styku je
zamìstnanci zaøazenými do
MìÚ Nové Mìsto na Moravì
povaováno za samozøejmost a
souèást jejich pracovního výkonu (podávání tìchto informací
není samostatnì sledováno),
n ke zvýení informovanosti veøejnosti dále pøispívá napø. dálkový pøístup k informacím (internetové stránky mìsta, metropolitní sí Hejkalnet), distribuce Novomìstska, pravidelné konání tiskových konferencí vedení mìsta s novináøi.
Mgr. Petr Hanych
tajemník MìÚ
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Grantový výbor Zastupitelstva mìsta Nové
Mìsto na Moravì vyhlauje granty na rok 2005:
V oblasti kultury:
Novomìstské kulturní léto (výstavy, koncerty, )
Èas adventu, èas vánoèní (výstavy, koncerty, )
Publikaèní a vydavatelská èinnost
Podpora talentované mládee
v oblasti kultury
V oblasti sportu a tìlovýchovy:
Údrba a výstavba sportovi
Podpora talentované mládee
v oblasti výkonnostního sportu
V oblasti vyuití volného èasu dìtí
a mládee:
Podpora jednorázových akcí se
zapojením irokého poètu úèastníkù
Podpora talentované mládee
v oblasti mimokolního vzdìlávání
V oblasti sociální:
Podpora péèe o zdravotnì postiené
Podpora výchovných, poradenských a vzdìlávacích aktivit
Prevence sociálnì patologických
jevù na Novomìstsku

Grantový výbor stanovil obecnì platná pravidla
pro poskytování vech grantù
mìsta Nového Mìsta na Moravì na rok 2005 :

1. Cíl
Cílem je podpora organizací, které
vyvíjejí èinnost v oblasti kultury,
sportu a tìlovýchovy, sociální a pøi
organizování volného èasu dìtí a
mládee.

2. adatel
neziskové organizace (obèanská
sdruení, obecnì prospìné spoleènosti, spolky, církve, humanitární
organizace,...) se sídlem v Novém
Mìstì na Moravì
neziskové organizace, které nemají sídlo v Novém Mìstì na Moravì,
ale poskytují sluby obèanùm Nového Mìsta na Moravì nebo pùsobí na
území Nového Mìsta na Moravì
pøíspìvkové organizace se sídlem
v Novém Mìstì na Moravì zøizované samosprávou
3. Lokalizace projektu
Nové Mìsto na Moravì a jeho místní èásti
4. Formuláø ádosti
ádosti se budou pøijímat na pøedepsaném formuláøi s povinnými pøílohami
ádost, která nebude splòovat

vechny formální náleitosti, bude
zaslána na jiném formuláøi nebo po
termínu, èi nebude obsahovat povinné pøílohy, bude vyøazena
5. Platební podmínky
projekt mùe být financován pouze z jednoho zdroje  buï pøíspìvek,
nebo grant
finanèní prostøedky budou poskytnuty na základì smlouvy
finanèní prostøedky nemohou být
v prùbìhu realizace pøevedeny na
jiný subjekt
finanèní prostøedky musí být vyèerpány v roce, kdy byl grant pøidìlen
adatel musí mít vyrovnány vekeré finanèní závazky vùèi mìstu
finanèní spoluúèast realizátora projektu, a to v minimální výi 15% celkových nákladù projektu
6. Kritéria pro posuzování projektù
splnìní stanovených podmínek
vèetnì dodání povinných pøíloh
pøipravenost a realizovatelnost projektu
reálnost a prùhlednost nákladù
(vhodnost navrených výdajù a jejich výe)
finanèní spoluúèast na projektu
v minimální výi 15 % celkových
nákladù projektu
splnìní vekerých závazkù vùèi
mìstu
MALBY, NÁTÌRY, TAPETY
Fiar Milo
566 616 624, 605 572 545

Firma J + J + J
nabízí kompletní
stavební práce
l
l
l
l
l
l
l
l

zednické
obkladaèské
klempíøské
sádrokartonáøské
výkové práce
bytová jádra
pùdní vestavby
stavba rodinných domù

tel. 605 438 269,
777 226 310, 776 169 997

kvalita pøedloených projektù
(pøesná specifikace, ekonomická rozvaha, prùhledný a reálný rozpoèet,
èlenská základna apod.)
pøínos projektu pro práci s mládeí
a dìtmi
pøínos pro kulturní a spoleèenské
dìní ve mìstì
propagace a prezentace mìsta potamo celého regionu navenek
zlepení slueb v oblasti sociální
péèe
primární prevence sociálnì patologických jevù
8. Kontrola poskytnutých grantù
Pouití pøíspìvku podléhá finanèní kontrole.
9. Pøíjem ádostí a vyrozumìní
adatele
ádosti budou pøijímány na podatelnì MìÚ v Novém Mìstì na Moravì do 25. 3. 2005 do 12,00 hod.
Vyrozumìní obdrí adatelé do 15
dnù po schválení grantového pøíspìvku Zastupitelstvem mìsta Nového
Mìsta na Moravì.
10. Závìr
Mìsto si vyhrazuje právo maximálnì podpoøit i jediný, nejkvalitnìjí,
projekt.
Na poskytnutí finanèní dotace není
právní nárok.
Schváleno Grantovým výborem
mìsta dne 16. 2. 2005 a projednáno a schváleno Radou mìsta Nového Mìsta na Moravì dne 21. 2.
2005

Stomatologická
pohotovostní sluba

Oetøení je poskytováno v dobì
8  12 hod.
5. 3. MUDr. Bureová, NM,
MUDr. Jurková, V. Meziøíèí, 6. 3.
MUDr. Pivnièková, Chelèického,
ZR, MUDr. Voborný, O. Bitýka,
12. 3. MUDr. Fialová, nám. Republiky, ZR, MUDr. Matonoha,
Jimramov, 13. 3. MUDr. enkýøová, poliklinika, ZR, MUDr.
Musilová, V. Meziøíèí

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 (841m2) 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. 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.
4

Grantový výbor stanovil následná specifika pro poskytnutí grantù mìsta na rok 2005:
Kultura
Udrováním regionální kultury a zachováním kulturních tradic mùe nabídnout
øadu kulturních aktivit a zvýit tak spoleèenskou nabídku pro obèany mìsta,
jejich seberealizaci a kvalitní náplò volného èasu i zájem turistù o delí pobyt
na území mìsta. Souèasnì mùe nìkterý z grantù smìøovat do podpory talentované mládee v oblasti kultury.
Název grantù:
Novomìstské kulturní léto (výstavy,
koncerty, )
Èas adventu, èas vánoèní (výstavy,
koncerty, )
Publikaèní a vydavatelská èinnost
Podpora talentované mládee
v oblasti kultury
*Náklady, které mohou být za úèelem
realizace akce financovány
honoráøe úèinkujících
pronájmy (plochy, objekty,...)
nákup materiálu
nákup slueb
nákup majetku do celkové výe 40 tis.
Kè
* Minimální a maximální výe dotace
Maximální výe finanèní dotace na jeden projekt je 100 tis. Kè. Minimální
výe není stanovena.
* Povinné pøílohy
K ádosti je nutné pøiloit tyto povinné
pøílohy:
a) podrobnì zpracovaný projekt
v písemné podobì
b) doklad o právní subjektivitì (u obè.
sdruení kopie registrovaných stanov,
zøizovací listiny u pøíspìvkových organizací,...)
c) èestné prohláení adatele o vyrovnání závazkù vùèi mìstu z pøedchozích
let
Sport a tìlovýchova
Monost aktivního pohybu a rekreaèní
sport pozitivnì ovlivòují zdraví kadého jedince a vedou ke kvalitnímu zpùsobu ivota. Spontánní sportovní aktivity obèanù, co moná rozmanité a rùznorodé, jsou úèinnou protiváhou souèasné masové televizní kultury. Mìsto by
v této oblasti mìlo podporovat zejména
zlepování podmínek pro budování a
zkvalitnìní sportovi. Výkonnostní
sport pak patøí mezi nejúèinnìjí formy
protidrogové prevence a jeho nedílnou
souèástí je prezentace mìsta.
Název grantu:
Údrba a výstavba sportovi
* Náklady, které mohou být financovány za úèelem realizace projektu
stavební a údrbové práce
nákup slueb a materiálu
realizace investic (vèetnì zpracování
projektové dokumentace)
* Minimální a maximální výe dotace
Minimální výe dotace na jeden projekt
tvoøí èástku ve výi 10 tis. Kè. Maximální výe není stanovena.
* Povinné pøílohy
K ádosti je nutné pøiloit tyto povinné
pøílohy:
a) podrobnì zpracovaný projekt

v písemné podobì
b) doklad o právní subjektivitì (u obè.
sdruení kopie registrovaných stanov,
zøizovací listiny u pøíspìvkových organizací,...)
c) èestné prohláení adatele o vyrovnání závazkù vùèi mìstu z pøedchozích let
d) doklad osvìdèující vlastnické právo
èi uívání majetku, který je pøedmìtem
projektu (výpis z katastru nemovitostí,
nájemní smlouva, )
e) kopie smlouvy o dílo na realizaci investice se specifikací druhu a rozsahu
prací, ke kterým se váe projekt, pøípadnì kopie kupní smlouvy
* Upozornìní:
V pøípadì realizace investic  výstavby
nového sportovitì èi rekonstrukce stávajícího sportovitì, budou finanèní prostøedky na základì smlouvy uvolnìny a
po pøedloení dokladù vyplývajících ze
stavebního zákona (stavební ohláení,
stavební povolení,...)
Název grantu:
Podpora talentované mládee
v oblasti výkonnostního sportu
* Náklady, které mohou být financovány za úèelem realizace projektu
pronájem sportovi
nákup materiálu a slueb
cestovné a doprava na soutìe
nákup majetku do celkové výe 40 tis.
Kè
* Minimální a maximální výe dotace
Minimální výe dotace není stanovena.
Maximální výe dotace na jeden projekt
je 50 tis. Kè Kè
* Povinné pøílohy
K ádosti je nutné pøiloit tyto povinné
pøílohy:
a) podrobnì zpracovaný projekt
v písemné podobì
b) doklad o právní subjektivitì (u obè.
sdruení kopie registrovaných stanov,
zøizovací listiny u pøíspìvkových organizací,...)
c) èestné prohláení adatele o vyrovnání závazkù vùèi mìstu z pøedchozích let
d) potvrzení pøísluného tìlovýchovného svazu o úèasti v pravidelných dlouhodobých soutìích
Vyuití volného èasu dìtí a mládee
Kvalitní náplò volného èasu dìtí a mládee zajiuje pøirozenou prevenci sociopatologických poruch chování dìtí a
dospívající mládee. Mìsto podporuje
tuto oblast pøímo tím, e je zøizovatelem Domu dìtí a mládee a Základní
umìlecké koly. Souèasnì podporuje ivot obèanských sdruení a neziskových
organizací pøíspìvky na èinnost. Proto
vyhláené granty smìøují na uspoøádání akcí, které jsou ojedinìlé a zapojí iroké spektrum úèastníkù a irí veøejnost. Souèasnì je sledována podpora talentované mládee v oblasti mimokolního vzdìlávání, která s sebou spoleènì
s výe zmínìnými aktivitami nese i výstup propagace mìsta.
Název grantù:
Podpora jednorázových akcí se zapojením irokého poètu úèastníkù

Podpora talentované mládee
v oblasti mimokolního vzdìlávání
* Náklady, které mohou být financovány za úèelem realizace projektu
honoráøe úèinkujících a pøednáejících
pronájmy (plochy, objekty,...)
nákup materiálu, knih,...
nákup slueb
nákup majetku do celkové výe 40 tis.
Kè
* Minimální a maximální výe dotace
Minimální výe finanèních prostøedkù
není stanovena. Maximální výe dotace
na jeden projekt je 30 tis. Kè.
* Povinné pøílohy
K ádosti je nutné pøiloit tyto povinné
pøílohy:
a) podrobnì zpracovaný projekt
v písemné podobì
b) doklad o právní subjektivitì (u obè.
sdruení kopie registrovaných stanov,
zøizovací listiny u pøíspìvkových organizací,...)
c) èestné prohláení adatele o vyrovnání závazkù vùèi mìstu z pøedchozích
let
Sociální
Schopnost peèovat o obèany, kteøí mají
jakýkoliv zdravotní handicap nebo se
dostanou na samý okraj spoleènosti, je
mìøítkem vyspìlosti kadé spoleènosti.
Cílem mìsta je zvyovat standard zdravotních a sociálních slueb a prevence
zdravotních a sociálních rizik. Granty
v oblasti sociální by mìly posílit udrení a zlepení podmínek v oblasti slueb
sociální péèe a rozvíjení mechanismù
boje proti spoleèenské marginalizaci
ohroených skupin obyvatelstva.
Název grantù:
Podpora péèe o zdravotnì postiené
Podpora výchovných, poradenských
a vzdìlávacích aktivit

Prevence sociálnì patologických jevù
na Novomìstsku
* Náklady, které mohou být financovány
pronájem (ploch, objektù, )
nákup materiálu
nákup majetku do celkové výe 40 tis.
Kè
honoráøe úèinkujících a pøednáejících
v pøípadì, e se bude jednat o projekt
spolufinancovaný z prostøedkù MPSV
ÈR, budou respektovány náklady stanovené tímto ministerstvem
* Minimální a maximální výe dotace
Minimální a maximální výe dotace na
jeden projekt není stanovena.
* Povinné pøílohy
K ádosti je nutné pøiloit tyto povinné
pøílohy:
a) podrobnì zpracovaný projekt
v písemné podobì
b) doklad o právní subjektivitì (u obè.
sdruení kopie registrovaných stanov,
zøizovací listiny u pøíspìvkových organizací,...)
c) èestné prohláení adatele o vyrovnání závazkù vùèi mìstu z pøedchozích
let
d) v pøípadì, e se bude jednat o projekt
spolufinancovaný z prostøedkù MPSV
ÈR, pøedloí adatel:
- kopii rozhodnutí eventuelnì smlouvy
o poskytnutí dotace z MPSV ÈR na tento projekt
- v pøípadì, e adatel jetì rozhodnutí
eventuálnì smlouvu o poskytnutí dotace z MPSV neobdrel, pøedloí èestné
prohláení, e bylo poádáno o dokrytí
projektu z finanèních prostøedkù MPSV
ÈR, a tuto kopii rozhodnutí èi smlouvy
pøedloí dodateènì. Bez jejího pøedloení finanèní prostøedky mìsta na stanovený projekt nebudou vyplaceny

Co pøinese projekt CRM?

Vznik centrálních registraèních
míst - CRM - by mìl napomoci ke
zjednoduení administrativních postupù pøi vstupu do podnikání i v jeho
prùbìhu.
Èinností CRM byly povìøeny jednotlivé obecní ivnostenské úøady,
které budou plnit úlohu kontaktních
míst pro vechny osoby podnikající
v reimu ivnostenského zákona.
Zahájením èinnosti CRM od 28. 2.
2004 se v praxi realizuje projekt
Zjednoduení administrativních
postupù pøi zahájení a v prùbìhu podnikání, který byl zpracován na základì usnesení vlády z øíjna loòského roku.
V souèasné dobì by mìly být na
ivnostenských úøadech základní formuláøe potøebné pøi zahájení podnikání, a to pro potøeby registrace na
finanèním úøadu a okresní správì
sociálního zabezpeèení. I kdy vzhledem k dosud stanoveným kompetencím nejsou ivnostenské úøady tyto

dokumenty oprávnìny od podnikatelù pøebírat k pøímé registraci, budou pracovníci ivnostenských úøadù v potøebném rozsahu poskytovat
podnikatelùm související informace
a ji samotná monost získání tìchto
dokumentù u jednotlivých ivnostenských úøadù mùe podnikatelùm
uetøit èas a pøispìt k lepí informovanosti o povinnostech podnikatele
pøi zahájení podnikání i v jeho prùbìhu.
V dalích etapách projektu (v letech
2006-2007) se pøedpokládá vypracování a pøijetí legislativních zmìn, které umoní dalí zjednoduení systému tak, aby vekerá registrace probíhala na jednom místì a podnikatel
nemusel u kadého z úøadù dokládat
obdobné dokumenty nebo oznamovat tyté skuteènosti.
Ing. Jana Bartoová,
vedoucí odboru vnitøních vìcí
a ivnostenského úøadu,
MÚ Nové Mìsto na Moravì
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Policie informuje
Policie ÈR
V poslední relaci jsem se zmiòoval o drzosti pachatelù, kteøí se v
blízké obci v odpoledních hodinách
po rozbití okna vloupali do auta a
odcizili kabelku s mobilním telefonem, penìenkou a platebními kartami. Od 18. 2. se z tohoto jednání
zodpovídá 27letý mu z Tøebíèe.
Pøípad byl objasnìn ve spolupráci s
kriminalisty OØ P ÈR ïár n.S a
Tøebíè.
Jedna vìc se vyøeí, spousta dalích
pøibude. Jako napø. od 12. 2. etøíme
pøípad vloupání do auta nìmeckého
závodníka v zimním triatlonu u hotelu Ski a odcizení speciálního horského kola a ètyø párù lyí, ve v
hodnotì vìtí jak 40 tis. Kè.
Hned od 13. 2. pak etøíme pøípad
vloupání do výherního hracího automatu v jednom z místních barù.
Dva podezøelí mui se tam vloupali
poté, co zde v noci prohráli vìtí èástku penìz. Majiteli tak zpùsobili kodu vìtí jak 14 tis. Kè.
Od 15. 2. etøíme pøípad odcizení
mobilního telefonu, který si majitel
odloil na sedadlo øidièe v dobì, kdy
se za vozidlem na parkoviti u sjezdovky pøevlékal. Chvilka nepozornosti jej pøila na 10 tis. Kè.
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Mimo tyto vìci z N. Mìsta chci touto cestou opìtovnì upozornit na praktiky, které ve stále vìtí míøe pouívají dosud nezjitìné eny rómského pùvodu. Jeden takový pøípad se
stal v Radòovicích dne 10. 2. mezi
12.  13. hodinou. Tyto eny navtívily témìø devadesátiletou majitelku
domku a ádaly o podání vody. Majitelka pozvala tøi eny dál do domu.
Kdy je po obèerstvení poutìla ven,
vimla si v chodbì domu ètvrté eny.
Po jejich odchodu pak zjistila odcizení fin. èástky 30 tis. Kè z podkrovní místnosti. Proto apeluji na spoluobèany, aby vdy pøi pohybu cizích
osob v obcích, nabízejících zboí na
prodej a pod. informovali prostøednictvím bezplatné linky 158 polici k
provedení opatøení k zamezení této
trestné èinnosti.
kpt. Bouèek
Výòatek ze zprávy o èinnosti
Mìstské policie Nové Mìsto na
Moravì za období roku 2004
Na výsledcích èinnosti Mìstské
policie Nové Mìsto na Moravì (dále
jen MP) se v roce 2004 podílelo 9
stráníkù (vèetnì velitele MP).
Kadý ze stráníkù je dritelem platného osvìdèení o splnìní odborné
zpùsobilosti a dva stráníci disponu-

ji oprávnìním k odchytu toulajících
se zvíøat.
V rámci svých pravomocí øeili
stráníci pøípady v následujících oblastech èinnosti:
1. Veøejný poøádek: 208 vìcí, z toho
15 vìcí pøedáno správ. orgánùm,
na pokutách uloeno 24,1 tis. Kè
2. Ochrana osob a majetku: 50 vìcí,
4 vìci pøedány správním orgánùm,
na pokutách uloeno 16,7 tis. Kè
3. Obèanské souití: 3 vìci, 2 pøedány k doøeení jiným orgánùm.
4. Nebezpeènost silnièního provozu
(BESIP): 815 vìcí, na pokutách
uloeno 101 tis. Kè
Celkem tedy bylo vyøeeno 1076
pøípadù, za které byly uloeny pokuty v èástce 141,8 tis. Kè (pro srovnání rok 2003: 898 pøípadù, uloeno pokut v èástce 131,7 tis. Kè)
Odchyceno bylo celkem 24 volnì pobíhajících psù, vichni byli
vráceni svým majitelùm. Øeeno
bylo dále celkem 34 chovatelù psù
za rùzné druhy prohøekù. Pøevánì byly ukládány pokuty za zneèiování veøejného prostranství psem,
nepouívání ochranného koíku,
uvazovaní psù u vchodù do obchodù.
Ji pravidelnými se staly besedy
konané v rámci preventivní a výchovné èinnosti na Z v Novém
Mìstì na Moravì v hodinách obèan-

ské výchovy. V roce 2004 bylo provedeno celkem osm besed. Preventivní význam lze pøisuzovat i kontrolám restauraèních zaøízení, kterých
bylo v roce 2004 provedeno celkem
64.
Stráníci se dále podíleli na zajitìní klidného prùbìhu rùzných, kulturních, sportovních èi jiných akcí.
Zejména lo o:
l jarmarky konané v N. Mìstì (celodenní dozor, asistence pøi rozmísování stánkù, kapsáøi atp.)
l ve spolupráci s Policii ÈR byly
plnìny úkoly pøi zajitìní klidného
prùbìhu lyaøských závodù Zlatá
lye
l prùvod maoretek  Zlatá hùlka
l dozor na BESIP, napø. dohled
na pøecházení dìtí po pøechodech
pro chodce pøed zaèátkem výuky
l slavnostní odhalení pomníku
Eduarda Soky atp.
Zanedbatelná není ani spolupráce
mezi MP a ostatními státními èi
mìstskými orgány, jako jsou MìÚ,
soudy, Policie ÈR, státní zastupitelství a pod. V rámci této spolupráce
bylo mìstskou policií vyøízeno celkem 280 (È.j.) rùzných ádostí. (doruèení písemností, asistence, etøení atp.)
V roce 2004 nebyla evidována
ádná stínost na postup stráníka.
Gregor Petr

Z redakèní poty
Kdy jsem pøiel pøed více jak
tøiceti roky do Nového Mìsta na
Moravì, coby èlovìk vodomilný
jsem se prvnì shánìl, kde a jaké
koupání v místì je. Vzhledem k
tomu, e byla únorová zima, vodní plochu jsem nenael, jen hodnì
snìhu a pìkný kout pøírody, který
má své kouzlo v kadé roèní dobì.
Bìhem let prolo koupalitì øadou
devastujících etap, pokusy o vzkøíení i zatracení, a po snahu o
opìtné vylepení v posledních letech. Také návtìvníci z Holandska obdivovali krásné prostøedí
koupalitì a nabádali k jeho vyuití.
Doporuèoval bych vem, kdo
mají zájem o vìc koupání, vzít ro-

zum do hrsti, provést prohlídku
zmìn a úprav, které se udály na
koupaliti za poslední roky jak v
úpravì prostoru, tak v zázemí,
vèetnì slueb. Nehrozí popálení
bøicha od odhozených paèkù cigaret, hluk mládee z táborù je
èasovì omezený a odpovídá mentalitì mládí a v prostoru koupalitì se stejnì rozøedí.
Ojedinìlé pøedsudky místních
obyvatel nepùjdu se pøece koupat do rybníka v N. Mìstì nechápu. A co jsou napø. Sykovec, Medlov, Pilák, Dáøko, Zuberák, Domanínský rybník? A v dobì, kdy øada
z nich nebyla podle hygienikù
vhodná ke koupání, novomìstské
koupalitì obstálo. A dalí zlep-

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

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

ení by bylo jetì moné dùslednìjím zamezením zneèitìní z
okolí a pøimìøeným chovem ryb 
jen s úkolem èistièù vodního prostøedí. Domluva by byla jistì moná.
Nyní jsou v módì rùzné aquaparky. Je to záleitost dneních dnù,
podobnì jako návtìvy rodin v
supermarketech. Zajisté ji mnozí
navtívili tato rùzná zaøízení. Navtívil jsem mnohá, i krásné koupalitì v Bystøici n.P. V omezené
dobì jsem si nìkolikrát zaplaval v
ètyøproudové dráze a vyhýbal se
protiplavcùm. Ve vedlejím bazé-

nu jsem støídal plavecká tempa s
chùzí a èelil riziku, e mi nìkterý
neukáznìný mladík skoèí na hlavu. V dìtském úseku ji mi bylo
málo vody.
Poslední dobou se diskutuje
otázka vybudování otevøeného
koupalitì a krytého bazénu. Dobudujme krásný kout naeho pøírodního koupalitì. Zajisté to pøijde lacinìji ne otevøený bazén,
navíc vám tam nikdo neskoèí na
hlavu. Vrtoivé klimatické podmínky kompenzujme krytým bazénem.
MUDr. Rudolf Borek

Zimní liga malé kopané
SFK Vrchovina pøipravil na období pøípravy v halách pro kategorie
pøípravek dlouhodobou soutì, která
probíhá v mìsících lednu a bøeznu. Pro soutìní utkání vyuívají
organizátoøi soutìní halu novomìstského gymnázia.
Pøíleitost zmìøit si své síly vyuilo deset týmù ve dvou kategoriích.
Jak napovídají tabulky, není pøed
posledními turnaji nic rozhodnuto:
mladí pøípravky (hráèi narození
po 1. 1. 1996): 1. Nedvìdice (10
bodù), 2. Vrchovina (9), 3. Bystøice
(7), 4. R. Svratka (4)
starí pøípravky (hráèi narození po
1. 1. 1994): 1. Bystøice (9 bodù), 2.
R. Svratka (8), 3. Vrchovina (7), 4.
Radostín n.O. (6), 5. Moravec (5),
6. Nedvìdice (4).
Dne 19. února zpestøily halové turnaje pøípravu i mladím ákùm. Kluci narození po 1. 1. 1993 získali v
Brnì 4. místo a o rok starí kolego-

vé v Polièce 5. místo.
Dne 14. února vyrazili starí áci
na umìlou trávu do Vel. Meziøíèí.
Po kvalitním výkonu a vytrvalé pøevaze zvítìzili brankami Kozla, Filippiho, Sklenáøe a Nemraha 4:1.
Následující víkend neprohráli v
hale ve ïáru n.S. ani jeden zápas a
po penaltovém rozstøelu odevzdali
1. pozici klukùm z Polièky. Na nastøelené tyèe se zápasy nevyhrávají
(4x ve finále za stavu 1:1).
Mírnou útìchou byla slova chvály trenérù ostatních týmù za nai hru
a titul pro nejlepího støelce Ríu
Nemraha.
las

DÁRKOVÉ
ZBOÍ

Bruslení veøejnosti
zimní stadion, ïár n. S.
sobota 5.3. 14.45 - 16.15
nedìle 6.3. 14.15 - 15.45
støeda 9.3. 17.00 - 18.30
nedìle 13.3. 15.15 - 16.45
støeda 16.3. 17.00 - 18.30
nedìle 20.3. 13.15 - 14.45

u

HALINA – 1. patro
v sklo  malé zabrouené

a tvrzené tvary ke zdobení

v pro velikonoèní dekorace 

peøíèka, vajíèka, ubrousky
v kniha: Jarní inspirace 
novinka

moderní funkèní smrkový systém

INZERCE
Prodám RD v Hruovanech
n.Jevi., 1+2, el. vytápìní, hospod.
stavení, ovocná zahrada 1100 m2,
pole 2500 m2, nebo vymìním za
RD v NM a okolí, tel. 566 615 295

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

Neèasova 22
566 616 741-2
592 31 Nové Mìsto na Moravì
Provádíme:
m
m
m
m

www.montero.cz

rekonstrukce koupelen a bytových jader na klíè
topenáøské práce
rozvody vody a kanalizace
zednické a obkladaèské práce

Prodej: vodoinstalaèního a topenáøského materiálu

vybavení koupelen a WC
obkladù a dlaby
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Lyaøi opìt
úspìní

Ve dnech 19.-20. února se v
Jablonci nad Nisou konal Junior Cup a Mistrovství ÈR do 23
let v bìhu na lyích.
Nejúspìnìjí závodnicí z novomìstských lyaøù byla starí
dorostenka Barbora Krková,
která zvítìzila v bìhu na 5 km
klasicky a v bìhu na 7 km volnì obsadila 3. místo. Z dalích
závodníkù se daøilo mladí dorostence Elice Heczkové, která obsadila v bìhu na 5 km volnì 3. místo, juniorce Evì Skalníkové - 4. místo 5 km klasicky, starímu dorostenci Miroslavu Janocovi - 4. místo 7 km
klasicky, mladímu dorostenci
Tomái Kynclovi - 5. místo 5
km klasicky. Junior Jan Krka
obsadil 6. místo v bìhu na 10
km klasicky.
Gratulujeme a pøejeme dalí
úspìchy.
Dagmar Hromádková

Novomìsttí závodníci ve sjezdovém lyování obsazují
pøední pozice Lyaøského poháru Vysoèiny
I Nové Mìsto na Moravì má svùj
sjezdaøský tým. O jeho úspìnosti
svìdèí jedna zlatá, jedna støíbrná a tøi
bronzové medaile za letoní sezónu,
která vak jetì neskonèila.
Za Sportovní klub Nové Mìsto na
Moravì jezdí pod vedením Tomáe
Pojezného jedenáct mladých závodníkù.
Sjezdaøi mají v sezónì 2005 za sebou u tøi závody. Na prvním závodì v Jalovci u Èichova se Adéla Pojezná umístila na 1. místì v kategorii
starích ákyò a Jan Fousek vybojoval 3. místo v kategorii starích ákù.
Martin Petr spolu s Jindøichem Fouskem mìøili síly v kategorii muù, kde
skonèil Petr na ètvrté a Fousek na
esté pøíèce. Jiøina Jirkù reprezentovala v kategorii en a obsadila 5. místo. Regina Petrová pak skonèila na
14. místì mezi mladími ákynìmi.
I ze závodù ve Velkém Meziøíèí a v
Èenkovicích se odváely medaile. Ve
Velkém Meziøíèí nejvíce bodovala
Adéla Pojezná (3. místo), ale nezkla-

Zprávy z volejbalu
Kadeti sehráli 20. února dalí
turnaj krajského pøeboru a tentokrát poprvé prohráli. Jihlavtí kadeti zatím jako jediní se mohli radovat z tìsného vítìzství nad naimi hráèi a pøed posledními dvìma koly se dostali na druhé místo

za nae mustvo. Na tøetím místì
jsou kadeti z Pacova a na ètvrtém
mladí hráèi z Telèe. Pøedposlední
turnaj se bude hrát 20. 3. v Jihlavì
a o týden pozdìji v nedìli 27. 3.
se uskuteèní závìreèný turnaj
v Nové Mìstì.
VO

mali ani ostatní - Jiøina Jirkù (4. místo), Jan Fousek (6. místo), Martin Petr
(8. místo) a Regina Petrová (10. místo).
V Èenkovicích se vedlo jetì o poznání lépe - Adéla Pojezná (2. místo), Jan Fousek (3. místo), Jiøina Jirkù (7. místo), Martin Petr (8. místo)

jitìní vhodných podmínek patøí velký dík místnímu Sportovnímu klubu lyování i spoleènosti Ski
snowpark, a.s., ji vede Karel Klapaè. Bez takového zázemí by Nové
Mìsto na Moravì nemìlo anci sbírat medaile ve sjezdaøských disciplínách.
Jan Matera

a Jindøich Fousek (12. místo).
Sportovní klub si vychovává i velmi mladé sportovce. Patøí mezi nì
Natálie Materová (roèník 2000),
Miroslav Chroustovský (roèník
1998) a Viktor Bene (roèník 1996).
Vem úspìchùm pøedchází nároèný
trénink na upravovaném novomìstském svahu Harusùv kopec. Za za-

Na snímku Jana Matery tým na
závodech Lyaøského poháru Vysoèiny v Jalovci u Èichova. Stojící zleva: Adéla Pojezná, Jiøina Jirkù, Jan Fousek, Tomá Pojezný,
Martin Petr a Jindøich Fousek. Ve
spodní èásti zleva: Natálie Materová s Reginou Petrovou.

Ze skautské mozaiky
m Dne 10. února se uskuteènil v
sále Základní umìlecké koly Jana
tursy na Monseovì ulici 2. roèník soutìe Rozjezdy pro hvìzdy. Nejpoèetnìji obsazená kategorie Malá scéna pøekvapila nápaditými scénkami. Svìtluky
pøedvedly  Asterix a Obelisk a
Zapomnìly na Rozjezdy pro hvìzdy, vlèata  Polednice, Nedìlej se
lepím, ne jsi, skautky  Snowborïáci. Dìkujeme za hodnocení
porotì ve sloení Lenka Kutalová, Jana Petrová a Jiøí Hubáèek i
vedení ZU za monost uspoøádat tuto kulturní akci. (foto vlevo
 Petr Neuman)
m Ve dnech 4.  6. února proila
vlèata výpravu do obce Fryava.
Chlapci nali azyl v místní farní budovì. Zdokonalovali se v lyování,
bobování a celým pobytem prolínala hra Osvobození planety.

m Ve dnech 18.  20. února se v

Tøebíèi uskuteènilo jednání XI.
valného snìmu Junáka. Za nae
støedisko se ho zúèastnila sestra
Veronika Horová. Snìm probìhl
ve tvùrèím duchu a pìt set delegátù schválilo Chartu skautingu
na poèátku 21. století, pøièem
byla zdùraznìna nedotknutelnost
základního poslání skautingu,
tedy rozvoj osobnosti mladých
lidí, jejich charakterových, duchovních a intelektuálních základù. Úèastníci snìmu mìli monost podepsat petici Zrume komunisty. Zdárnì probìhly volby
náèelnictva, v jeho èele jsou
Zdenìk Prancl a Michala Rocmanová.
m Dne 19. února, na poèátku jarních prázdnin, zahájil 1. oddíl
Nadìje zimní tábor v Blatinách.
JJ

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.

8

