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Novomìstsko
ÈÍSLO 8  ROÈNÍK
Mìsto
Nové Mìsto na Moravì
Èeský svaz bojovníkù
za svobodu, MO
Klub Sluníèko  Unijazz
zvou vechny obèany mìsta na
60. VÝROÈÍ OSVOBOZENÍ
V NOVÉM MÌSTÌ
NA MORAVÌ
akce:
5. kvìtna v 16,30 hod., Vratislavovo nám: Swing na námìstí
aneb podveèer s melodiemi spojeneckých armád  ïárský swingový orchestr pod vedením L.
Kirchnera
5. kvìtna v 18 hod., radnice: Protektorát a osvobození Nového
Mìsta objektivem novomìstských fotografù (beseda s obèany
nad neznámými fotografiemi z
osvobození)
6. kvìtna ve 13 hod., katolický
høbitov: kladení vìncù
6. kvìtna v 19 hod., kulturní
dùm: Slavnostní veèer k 60. výroèí osvobození  koncert sólistky
Národního divladla v Praze Veroniky Lazovjukové (soprán) a pedagogù ZU Taussigova, Praha (M.
Sevruk  hoboj, J. Novotný  fagot, M. Navrátil  klavír a pøíèná
flétna)
výstavy:
60. výroèí II. svìtové války  okupace a holokaust (dobové fotografie z Nového Mìsta na Moravì,
materiály z Terezína, úryvky vzpomínek, tématické publikace)  do
19. kvìtna v Klubu Støedozemì
Nové Mìsto na Moravì za druhé svìtové války  do 22. kvìtna
v Horáckém muzeu
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GCG International chce zahájit výrobu jetì letos

V minulých mìsících byli obèané informováni o jednáních se
zájemci o koupi èásti pozemkù v
pohledecké prùmyslové zónì.
Zastupitelé schválili prodej pozemku o výmìøe cca 1 ha firmì
GCG International. Tato èeská
firma hodlá do konce roku zbudovat výrobní halu a zamìstnat

prvních edesát zamìstnancù. V
dalích dvou letech by se mìla
výroba elektronických pøístrojù
(komponenty k poèítaèùm, elektrické spínaèe...) zdvojnásobit a
ztrojnásobit.
Obvyklá cena za pozemek v
prùmyslové zónì je 200 Kè/m2.
Jako podporu zamìstnanosti v N.

Mìstì schválili zastupitelé prodejní cenu 100 Kè/m2. Kupní
smlouva obsahuje ujednání, e
firma rozdíl v kupní cenì uhradí, pokud se po pìti letech pøi
vyhodnocení neprokáe její pøínos pro zamìstnanost na Novomìstsku.
dle informací J. Sokolíèka

Rekonstrukce èistírny odpadních vod zaèala
Po ètyøech letech pøíprav projektu ISPA  ochrana Povodí
Dyje byla v bøeznu zahájena jedna z jeho èástí, rekonstrukce novomìstské èistírny odpadních
vod. Akci pøipravil a koordinuje
Svazek vodovodù a kanalizací
Brno. Jedná se o celkem deset
dílèích projektù. Výstavby èistíren odpadních vod nebo rekonstrukce kanalizací, pøípadnì obojí, se v rámci celé akce uskuteèní

v deseti mìstech: Blansko, Boskovice, Bystøice n. P., Jaromìøice n.R., Jemnice, Moravské Budìjovice, Námì n.O., Nové
Mìsto na Moravì, lapanice a
Tøebíè.
Stavbu v N. Mìstì provádí Dopravní a inenýrské stavby Brno.
Náklady v celkové výi 95 mil. Kè
uhradí ze 68 % fond Evropské
unie, 5 % stát a 27 % (25 mil. Kè)
N. Mìsto.

ZPRÁVY Z RADNICE
Z dalích bodù XVI. øádného zasedání zastupitelstva mìsta dne
12. dubna:
r Po delím hledání kupce na Penzion Rokytno (bývalá kola) se podaøilo ve spolupráci s realitní kanceláøí vybrat zájemce o koupi. V
souladu s usnesením zastupitelstva
mìsta bude nemovitost prodána za
2,2 mil. Kè.
r Gymnázium V. Makovského v
N. Mìstì poádalo vedení mìsta o
spolupráci v zámìru zbudovat na
Sportovní ulici, v místech pøed ko-

Projednávání zadání Zmìny è. II ÚP
Nové Mìsto na Moravì

Návrh zadání Zmìny è. II územního plánu obce Nové Mìsto na Moravì je vystaven od 26. 4. 2005 do 27. 5. 2005 k veøejnému nahlédnutí
na úøední desce MìÚ Nové Mìsto na Moravì (pøed budovou MìÚ),
Mìstském úøadì v Novém Mìstì na Moravì, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního øádu, Vratislavovo nám. 12
(3. NP bývalé polikliniky, v kanceláøi ing. arch. J. Cacka  tel. 566 650
260, ing. L. Jamborové  tel. 566 650 263) .
K tomuto návrhu zadání mùe kadý uplatnit své podnìty do 15 dnù
od posledního dne jeho vystavení, nejpozdìji do 13. 6. 2005 vèetnì.
Veøejné projednání návrhu zadání Zmìny è. II územního plánu obce
Nové Mìsto na Moravì se uskuteèní ve støedu 4. kvìtna 2005 ve 1400
hodin v gobelínovém salonku KD v Novém Mìstì na Moravì.
odbor reg. rozvoje, úz. plánování a stav. øádu

telnou gymnázia, nové parkovitì.
Pøiblinì polovina pozemku je v
majeteku kraje Vysoèina. Po zbudování 16 parkovacích míst pøevede
kraj svoji èást pozemku do majetku
mìsta. Zastupitelé se zámìrem souhlasili a v rámci úpravy rozpoètu na
tento rok schválili, aby se N. Mìsto
na akci podílelo z 55 %, tedy èástkou 200 tis. Kè.
r Zastupitelé schválili uzavøení
smluv o smlouvách budoucích, které se v provázanosti vztahují k výkupu pozemkù v okolí Kazmíro-

Práce by mìly být ukonèeny bìhem dvou let, pøièem ji koncem
roku 2006 se poèítá se zahájením zkuebního provozu.
Novomìstská èistírna odpadních vod je funkèní, ale u v dobì
její výstavby bylo známo, e bude
tøeba brzy zdvojnásobit kapacitu.
Z tohoto dùvodu byly ji poèátkem 90. let vykoupeny pozemky
na výstavbu druhé vany.
dle informací J. Sokolíèka
va rybníka a ke zøízení vìcného
bøemene práva chùze a jízdy po pozemku mezi ul. kolní a areálem
místního podnikatele. Smlouvy budou definitivnì uzavøeny, získá-li
projekt rekonstrukce Kazmírova
rybníka výjimku od ministerstva ivotního prostøedí  tj. potvrzení
úhrady vekerých nákladù rekonstrukce.
r Pøedseda kontrolního výboru informoval zastupitele, e mezi èleny
novomìstského zastupitelstva není
nikdo, kdo by se mìl na základì
zákona o støetu zájmù vzdát mandátu. zaznamenala E. Jaková

Závìreèný úèet hospodaøení za rok 2004
Hospodaøení mìsta Nového Mìsta na Moravì se v roce 2004 øídilo
základním rozpoètem, který byl schválen na zasedání øádného zastupitelstva dne 16. prosince 2003. Byl to rozpoèet schodkový, kdy krytí
plánovaného schodku hospodaøení bylo v celé výi zajitìno z vlastních
finanèních prostøedkù mìsta vytvoøených z pøebytkù hospodaøení
v letech pøedcházejících. Tyto pøebytky byly uloeny na úètu fondu rezerv a rozvoje mìsta. Základní rozpoèet mìl následující podobu:
- celkové pøíjmy
205.877,4 tis. Kè
- celkové výdaje
219.234,1 tis. Kè
- schodek hospodaøení
13.356,7 tis. Kè
- financování
14.506,7 tis. Kè
z toho: splátky pùjèek
1.150,- tis. Kè
(dokonèení na str. 8)
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Blahopøání
Dne 5. kvìtna 2005 se doije
krásného ivotního výroèí 70 let
paní Marta Popelková. Ve nejlepí, hodnì zdraví jí do dalích let
pøejí
Lubo s Marcelou a holky.

Úmrtí
6. 4. Milada Balabánová (1930)
18. 4. Stanislav Fryavský (1924)
19. 4. MUDr. Pavel Straka (1946)

Kulturní dùm
st 4. 5. v 19,30 h. Porouchaní
andìlé: Pavel Køí a Zdenìk Zapletal, volné pásmo povídání známého herce Pavla Køíe o hraní,
natáèení, Kanadì a tìkém ivotì
básníkù v Èechách, vstupné 90
a 80 Kè, pøedprodej v IC
ne 15. 5. v 17 h. Nedìlní odpoledne s cimbálovou muzikou RATHAN, vstupné 50 Kè
pøipravujeme:
ne 29. 5. v 15 hod. Dìtský karneval s Fugasem a Harym  spolupoøádá Sdruení podnikatelù,
vstup volný
Pøiblinì do poloviny kvìtna
bude probíhat oprava schodù pøed
vstupem do kulturního domu.
Vstup do budovy bude moný
z aleje pøes terasu do restaurace
a zadním vchodem do KD.

Horácké muzeum
t Barevný svìt (otevøeno do 30.
dubna)  Soukromá výtvarná kola Mgr. imonové vystavuje kresby, malby, ukázky prací s rùzným
materiálem, keramiku.
t Ve ètvrtek 5. kvìtna v 16 hod.
probìhne tradièní slavnostní
Otevírání mlejnku z Víru souboru døevìných figurek pohánìného vodním kolem. Souèástí
slavnosti bude folklórní pásmo
novomìstského souboru ípek.

Trojnásobný mistr svìta Vladimír Valouch
bude pøedcvièovat na AEROBIC MARATONU 2005
Jak jsme ji informovali,
v Novém Mìstì na Moravì se bude
21. kvìtna konat AEROBIC MARATON 2005. Zájemkynì se vak
ji teï mohou pøihlásit. Pøihláky
jsou k dispozici v DDM Klubíèko,
v Informaèním centru, a také se
mùete pøihlásit elektronicky, kliknutím na baner akce na stránkách
mìsta www.nmnm.cz.
Hned úvodní hodinu cvièení na
této akci bude pøedcvièovat Vladimír Valouch. Na tomto místì bychom rádi opravili informace
z minulého èísla Novomìstska a
z propagaèních, které jsou k akci
distribuovány. Vladimír Valouch
toti nasbíral více sportovních
úspìchù, ne bylo uvedeno.
V souèasné dobì je osminásobný
mistr ÈR, pìtinásobný mistr Evro-

Kino

29. pá ve 20 h., 30. so ve 20 h.
Sametoví vrazi
130 min
ÈR 2005, kriminální thriller, od
15 let, premiéra, 60 Kè  Filmová
rekonstrukce tzv. orlických vrad
3. út v 18 h., 4. st v 18 h.
Roboti
86 min
USA 2005, animovaná rodinná
komedie, èeská verze, pøístupný,
60 Kè, dìti do 6 let 39 Kè - Autoøi Doby ledové vytvoøili dalí
animované dobrodruství. Jeho
hrdinové jsou sice z plechu a
roubkù, co neznamená, e netouí po svobodì, tìstí a lásce
6. pá ve 20 h., 7. so ve 20 h.
Smím prosit
106 min
USA/Kanada 2004, romantická
komedie, èeské titulky, od 12 let,
60 Kè - Úspìný právník hledá
východisko ze ivotní krize a
zapíe se do taneèních kurzù. Co
se stane, kdy potká sliènou uèitelku tance?

Tradièní 7. slet èarodìjnic
zahájení nové sezony koupalitì
so 30. 4., od 18,30 h., vstupné dobrovolné, malý oheò na buøty, velký
na èarodky. Pivo, lihoviny, limo, nealko, párky, kuøecí stehna, víno,
svaøák, grog, èaj, oplatky, bonbóny.

Mòága a ïorp

sobota 7. 5. ve 20 hod. kulturní dùm Slavkovice: vystoupí
valaskomeziøíèská legenda Mòága a ïorp, dále skupina
Krytofovy staré vìci z Nového Mìsta na Moravì a kapela
Tøetí zuby z Polièky.
vstupné 130 Kè v pøedprodeji (v IC N. Mìsto) a 150 Kè na místì
Akci poøádá obèanské sdruení Lysina lenina za podpory mìsta
Nové Mìsto na Moravì a Fondu kraje Vysoèina.
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py a trojnásobný mistr svìta. Jeliko taková sportovní osobnost není
na Novomìstsku kadý den, poloili jsme Vladimíru Valachovi nìkolik otázek.
Èím je pro vás aerobic?
V souèasné dobì je pro mne zamìstnáním. Mùj koníèek je tak prací, kterou se v souèasné dobì ivím.
Jak trnitá cesta vedla k vaim
úspìchùm?
Zaèínal jsem s tímto sportem
v roce 1995 z prosté zvìdavosti.
V Olomouci, kde jsem studoval, se
otevøel oddíl sportovního aerobiku
a já jsem tam spoleènì se svými
kolegy, Jakubem Strakoem a Davidem Holzerem, zaèal trénovat.
Tehdy mnì stranì bavila gymnastika, a tak jsem byl vdy ve volných
chvílích v gymnastické hale. Jed-

10. út ve 20 h., 11. st ve 20 h.
Bokovka
122 min
USA 2004, komedie, èeské titulky, od 12 let, 55 Kè - Nenápadná
komedie pøináí nádhernì obyèejný pøíbìh o cestì za vínem a nìkolika zásadními rozhodnutími.
11. st v 10 h.
Brouèkova rodina
65 min
Pásmo pohádek, 15 Kè
13. pá ve 20 h.,14. so ve 20 h.
Paparazzi
84 min
USA 2004, kriminální thriller,
èeské titulky, od 15 let, 55 Kè Je èas vyrovnat skóre. Drsný bulvární fotograf ohrozí ivot slavného herce a jeho rodiny. Filmová hvìzda se rozhodne pomstít.
17. út ve 20 h., 18. st ve 20 h.
Sleèna Drsòák 2: Jetì drsnìjí
115 min USA 2005, akèní komedie, èeské titulky, od 12 let, 60 Kè
- Agentka FBI si úspìnì poradila s ohroením soutìe královny
krásy. Ovem teï se musí vzdát
své práce v pøestrojení  v Las
Vegas unesli její dva pøátele
18. st v 17 h.
Slavíci v kleci
92 min
Filmový klub seniorù: Francie/
výcarsko 2004, hoøká komedie,
èeské titulky, pøístupný, 30 Kè Snímek o jednom dobrém uèiteli,
partì mladých grázlíkù a o lásce
k hudbì. Humorem pøipomíná
Svìrákovu Obecnou kolu.
20. pá ve 20 h., 21. so ve 20 h.
Hledání Zemì  Nezemì 101 min
USA 2004, ivotopisný, èeské titulky, pøístupný, 60 Kè - O tom,
jak se britský dramatik zamiloval
do cizí rodiny a napsal legendární divadelní hru o Petru Panovi.

nou pøila trenérka z oddílu sportovního aerobiku a zeptala se nás,
jestli nechceme zkusit trénovat aerobic. V té dobì jsme nemìli ani
páru, o èem e je øeè. Øekla nám
jen, e je to sport podobný gymnastice a e má zatím v oddíle samé
holky. Pøiznám se, e tato okolnost
tehdy rozhodla. První sezonu jsem
závodil v kategorii jednotlivcù, ale
potom jsme se dali dohromady
s Jakubem a Davidem a vytvoøili
tým, který po pìti letech závodìní
získal první titul mistrù svìta.
Aerobic cvièí mnohem èastìji
eny ne mui. Proè myslíte, e
to tak je?
U nás je to troku pøedsudek, e
ten, kdo cvièí aerobic a není enská, je divný a navíc asi homosexuál. Tøeba v Austrálii jsem se setkal na hodinách s velkou úèastí
muù. Zkrátka si zali do posilovny a místo nudného aerobního tréninku na ortopedu po posilování
cvièili aerobic. Na druhou stranu
chápu, e aerobic je estetická záleitost, která sedí víc enám. Vùbec
mi to ale nevadí, je pøíjemné pøedcvièovat stovce en, které se umí
pohybovat do muziky.
Chtìl by jste nìco vzkázat
úèastnicím naeho AEROBIC
MARATONU?
Aby si to cvièení poøádnì uily a
fantasticky se bavily.
ddm

Oprava
otek zasáhl do propagaèních
materiálù k pøipravovanému AEROBIC MARATONU 2005 a do
èlánku, který vyel v minulém vydání Novomìstska pod titulkem
V Novém Mìstì se pøipravuje
AEROBIC MARATON. otka
ovem nevypustila ani tiskárna, ani
redakce zpravodaje Novomìstsko,
ale my, organizátoøi tohoto klání.
Omlouváme se tedy a rádi bychom
touto opravou uvedli ve na pravou míru. Dezinformace se týká
zaøazení soutìících do kategorií
v závislosti na jejich vìku. Správné vìkové zaøazení do kategorií je:
1. kadetky - dívky roèník 1993
a mladí
2. juniorky - dívky od roèníku
1986 do roèníku 1992
3. eny - roèník 1985 a starí
Jetì jednou se omlouváme a tìíme se na výkony vech pøihláených. Pøihláky jsou k dispozici
v DDM Klubíèko, v Informaèním
centru na Vratislavovì námìstí a na
stránkách mìsta www.nmnm.cz.
ddm

Horácká galerie
Bylo, nebylo...  pohádkové motivy v èeském moderním a souèasném umìní (do 29. kvìtna)
Odysseova cesta  keramika, (do
5. èervna), výstava èlenù Sdruení keramikù Brno
Tváøí v tváø  fotografie RNDr.
Vladimíra Lemberka ze svìta
zvíøat. (do 12. èervna) Námìtem
fotografií jsou zvíøata z celého
svìta, které autor fotil pøi výzkumných pobytech v zahranièí: Maroko, Egypt, Indie, Indonésie, Rusko, Jihoafrická republika...
Jarmila Janùjová  grafika,
kresba, malba (do 12. èervna)
...Odjakiva ráda a nejèastìji Jarmila Janùjová maluje zemi. Nechává stranou její rozmìry a krásu. Neupírá svùj zrak k horizontu,
ani jej nezvedá vzhùru. Hledí
k zemi. Maluje to, co na ní leí. ...
citace Jana Kapusty ml. z prologu
katalogu Jarmily Janùjové.

Jarní výstava
drobného zvíøectva

s okresní expozicí králíkù
chovných samcù
7.  8. 5., výstavní areál ZO
ÈSCH N. Mìsto, za nádraím ÈD

otevøeno: so 13  18, ne 8 - 15

Klub Støedozemì
so 7.5. od 20.00 h. PACORA
TRIO, koncert - Nejnovìjí projekt Stana Palúcha, fenomenálního
slovenského houslisty, který se stal
jedním z nejvìtích objevù slovenské a èeské scény world music a jazzu posledních let. Spolu s ním tvoøí
trio Pacora virtuózní moldavský
cimbalista Marcel Comendant a excelentní slovenský jazzový kontrabasista Robert Ragan. Palúch a Ragan se seli nedávno na CD Stano
Palúch & Nothing But The Swing
Trio, které patøí k tomu nejlepímu,
co kdy bylo u nás ze swingové muziky vydáno; vstupné 100 Kè

Taneèní studio
Dne 12. kvìtna ve ètvrtek probìhne Talentový prùzkum do MAORETEK, od 14,45 do 17 hod.
v tìlocviènì gymnázia v N. Mìstì. Cvièební úbor s sebou! Pøijí-

mají se dìvèata ve vìku 5  15 let.
Letos se otevírá nová skupina
BERUEK. Blií informace o
naí èinnosti: www:http://sweb.cz/
majorettes.nmnm

ZU Jana tursy v Novém Mìstì na Moravì
oznamuje vem zájemcùm o studium oboru hudebního, výtvarného,
taneèního a literárnì dramatického ve vìku od 6  18 let, e TALENTOVÉ ZKOUKY pro kolní rok 2005/2006 do vech ètyø jmenovaných oborù se konají ve støedu 25. kvìtna 2005 od 14.00 do 17.00
hodin (náhradní termín je 15. 6. 2005) v obou budovách koly
(obor hudební a taneèní  budova na Vratislavovì nám. 121, obor výtvarný a literárnì dramatický  budova na Monseovì ulici èp. 351).
Nabídka studijních moností pro kolní rok 2005/2006:
Obor hudební:
-pøípravná hudební výchova pro áky 6-7 leté
-studium hry na klavír, klávesy, akordeon, housle, kytaru, dechové nástroje døevìné (zobcovou flétnu, pøíènou flétnu, klarinet, saxofon), dechové nástroje esové (trubku, tenory, tubu ) a bicí
-sólový zpìv
Obor taneèní:
-pøípravná taneèní výchova pro dìti 5  7 leté
-základy moderního výrazového tance, klasického, lidového spoleèenského i historického tance
Obor výtvarný:
-pøípravná výtvarná výchova pro áky 5-7 leté
-základy dovedností a znalostí v kresbì, malbì, grafice, keramice, prostorové, objektové a akèní tvorbì
Obor literárnì dramatický:
-pøípravná literárnì dramatická výchova pro dìti 6-7 leté
-základy dramatické a slovesné tvorby
l Výstava prací ákù výtvarného oboru ZU Jana tursy nazvaná
VÝTVARNÝ KALEIDOSKOP bude zahájena v Horáckém muzeu
v pondìlí 9. kvìtna v 16 hod. Souèástí vernisáe bude slavnostní vyøazení absolventù výtvarného oboru. Výstava potrvá do 27. èervna.
l VEM PRO RADOST je název slavnostního závìreèného koncertu letoního kolního roku, na kterém se pøedstaví spoleènì áci
hudebního, taneèního a literárnì dramatického oboru ZU Jana tursy v Novém Mìstì na Moravì. Koncert se uskuteèní ve ètvrtek 12. kvìtna
v 17 hod. ve velkém sále KD v Novém Mìstì.

Tradièní
novomìstský jarmark
pátek 13. kvìtna
Vratislavovo nám.
8  17 hod.

Prvomájové dopoledne

Vratislavovo nám., od 10 hod.
Slavkovìnka * maoretky *
soutìe pro dìti*
autogramiáda knihy Karla
Èerného nejmladí
parautista
poøádá ÈSSD

Dùm dìtí a mládee

pá 29. 4., 13  17 h.  Otevøený
Klub Íèko, popl. 10 Kè
so 30. 4., 9,30 h.  Vyrob si èarodìjnici - budeme vyrábìt èarodìjnici z pøírodních materiálù, kterou
si odnesete domù a veèer ji mùete
upálit na rodinném ohníèku; popl.
20 Kè
út 3. 5. 18  22 h.  Májová diskotéka pro náctileté - s kamarády
z holandského mìsta Waalre. Proè
nevyuít pøíleitosti a nenavázat
pøátelství i na diskotéce? Zveme
vechny ve vìku 12 - 18 let na diskotéku, kde bude mít kuføík plný
skvìlých cédéèek DJ ÁDA.
VSTUP ZDARMA!
èt 5. 5., 10 h., KD - Zná své mìsto, aneb jsi správný rodák? Druhý roèník vìdomostní soutìe pro
dìti ze 6. tøíd novomìstských kol.
èt 5. 5., 17 h., KD Velká evropská soutì - Vìdomostní soutì,
mezi novomìstskými dìtmi a z
Waalre.
pá 6. 5., 13  17 h.  Otevøený
Klub Íèko, popl. 10 Kè
so 7. 5., 9,30 h. - Mramorování zdobení látek mramorováním (otisk
barvy z hladiny vody) èi v pøípadì
pìkného poèasí vyzkouíme sluneèní techniku. S sebou trièko svìtlé barvy nebo kousky bavlnìných
látek, pøezùvky, popl. 30 Kè.
pá 13. 5., 13  17 h.  Otevøený
Klub Íèko, popl. 10 Kè
so 14. 5., 9,30 h. - Veselé kvìtináèe - vytvoøíme kouzelné postavièky z obyèejných kvìtináèù, popl. 30
Kè
pá 20. 5., 13  17 h.  Otevøený
Klub Íèko, popl. 10 Kè
so 21. 5. Sporten time, 10 h. Squash dopoledne II. - pøijïte si
zahrát squas na kurty Sporten time.
Pøijít mùe i ten, kdo tento sport
nikdy nevyzkouel. S sebou: halové boty (nedìlají èerné èáry), sportovní odìv; Pokud chce pøijít,
musí v DDM odevzdat do 16. 5.
pøihláku, popl. 50 Kè

Paní uèitelka
Jednou za mìsíc k nám domù
pøijídí paní uèitelka Zdeòka ze
Sdruení Nové Mìsto na Moravì
- Poradny pro dìti a rodièe EZOP.
Jezdí na naimi dvìma dìtmi,
které potøebují speciální pedagogický pøístup. Jejich kombinovaná postiení vyadují pravidelnou
kadodenní pøedkolní pøípravu.
K øeení rùzných problémù pro
nás paní uèitelka vymýlí nejrùznìjí postupy, figle a taktiky, které
nám pomáhají zvládnout èinnosti
zcela bìné pro zdravé dìti. Její
velká cestovní taka skrývá nìkolik chytrých hraèek (mnohé
z nich si sama vyrobila), èasto také
zajímavou kníku pro maminku.
Za tìch 6 let, co ji známe, nám
poskytla mnoho cenných rad. Poslání speciálního pedagoga nespoèívá jen v práci s dìtmi, ale i
v psychické podpoøe nás, rodièù.
Nae dìti postupnì dorostly do
kolního vìku a my se brzy budeme muset s paní uèitelkou rozlouèit. Chtìli bychom jí touto cestou
podìkovat za neocenitelnou pomoc, kterou nám pomáhala zvládat mnohdy velmi tìké okamiky naeho ivota. Nae podìkování patøí i ostatním pracovnicím
Poradny pro dìti a rodièe  EZOP,
je pro nás a dalí rodiny poøádaly
velmi oblíbená odpoledne s keramikou.
Pøejeme Vám mnoho úspìchù
v práci s dìtmi i jejich rodinami,
hodnì sil k pøekonávání problémù
a dostatek sponzorù.
rodina Jadrných

Kniha Trojan

w výbìr z balíèkù 3 za cenu 1
knihy  romány, detektivky
w výbìr z knih Arnota Vaíèka,
autora scénáøe televizního seriálu
Stráce duí

Klub seniorù
po 2. 5., 16 hod., DPS  Beseda s
Oldøichem Lopaovským o konci II. svìtové války v N. Mìstì
èt 12. 5.  zájezd na Olomoucko,
odjezd od KD v 6 hod., cena 150
Kè (pro neèleny 200 Kè)
po 16. 5., vycházka na Svárov a
okolí, sraz u kany na Palackého
nám. ve 14 hod.
po 23. 5., 16. hod., DPS, videoklubovna  Národní parky západu USA, beseda s ing. Bartíkem
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INZERCE
l Prodám PC IBM, procesor, 600
MHz, RAM 200, HDD 6.4 GB,
zvuk. karta, graf. karta Nvidia 32
MB, orig. software WIN 98, 17´´
monitor, cena dohodou, tel.
608 503 348
l Prodám Notebook HP, 14´´ displej, disketovka, CD ROM-RW,
RAM 256, grafika 32 MB, HDD
20 GB, USB 2x atd., orig. klávesnice HP, pøídavná my, 100% stav,
jako nový, orig. software XP Home
Edition, brana, tel. 608 503 348
l Vymìním drust. byt 1+0 v Praze za byt v NM, tel. 608 45 67 52
l Pronajmu sklep a 100m2 v NM,
tel. 606 402 825
l Prodám automat. praèku na 5 kg,
boèní plnìní, cena 500 Kè, tel.
566 618 579
l Prodám dveøe plné bílé standard,
2x 90L, 2x 70L, a radiátor deskový dvojitý 1000x600. Vìnuji stará
okenní køídla na sklo. Tel.: 724
056 825

l Hledám zájemce o spoleèný výcvik retrievrù, tel. 566615340,
606312213
l Prodám traktor ZETOR, levnì.
Pøenechám zdarma stavbu k rozebrání na stavební materiál. Tel. 566
618 501 po 19. hod.
l Prodám barevnou televizi, plochá obrazovka LCD TFT uhl.15cm,
støíbrná, napájení 12V adapter do
zapalovaèe nebo sí 220V, pou.
jen 2x o dovolené, cena 4.500 Kè,
tel. 723/961995

Vèelaøský krouek
nabízí k prodeji med
(tmavý, svìtlý, pastovaný)
v cenì 90 Kè/kg,
prodej kadou støedu
14  15 hod. v místnosti
vèelaøù v budovì polikliniky
(pøízemí vedle zubní
laboratoøe) nebo po dohodì na
tel. 737 715 967 (Karel Dostál)

DIPO CZ, s.r.o.  prodejna

Masarykova 1493, hotelový dùm DUO  pøízemí
tel. 566 617 577, 602 511 713

VÝROBKY PRO ZDRAVÝ SPÁNEK

ortopedické matrace w relaxaèní podloky w poltáøe
w pøikrývky ze 100% ovèí vlny
Novinka: pièkový biostimulaèní pøístroj pro domácí i profesionální
pouití, vyvinutý èeskými odborníky, prokazatelnì úèinný proti
bolestem a zánìtùm, výraznì urychluje hojení a pøirozenì aktivuje
samoléèebný potenciál lidského organizmu.
Výrobek ocenìný znaèkou Program èeská kvalita

ELEZNÁ SOBOTA - 14. kvìtna 2005
v Novém Mìstì na Moravì
Sváet se bude pouze èistý elezný rot zbavený vekerých neelezných souèástí a pøímìsí, nezneèitìný kodlivinami (tj. napø. plechovky
od barev, øedidel apod., které patøí na Recyklaèní dvùr).
NEBUDOU sváeny  lednice, mrazáky, televize, apod. ádáme
obèany, aby je na svozová místa neukládali, k jejich likvidaci slouí
Recyklaèní dvùr v areálu TS slueb s.r.o. Nové Mìsto na Moravì!
elezný odpad, kterého se chtìjí obèané touto cestou zbavit, bude
umístìn na sbìrná místa nejpozdìji do 8,00 hodin dne 14. kvìtna 2005.
Po odjezdu vozidla ji nesmí být odpad na sbìrná místa ukládán!
Právnické osoby a fyzické osoby oprávnìné k podnikání jsou povinny odpad vyprodukovaný pøi své podnikatelské èinnosti likvidovat
samy, tato povinnost jim je dána zákonem è. 185/2001 Sb., o odpadech.
Tzn., e jsou povinny likvidovat odpad na své vlastní náklady. elezná
sobota pro nì není urèena.
Podrobnìjí informace budou zveøejnìny na úøedních deskách.
Mobilní svoz nebezpeèných a objemných sloek komunálního odpadu v místních èástech
V jednotlivých místních èástech probìhne dle svozového øádu ve
dnech 10.,12. a 13. kvìtna 2005 od 1515 hodin do 1800 hodin mobilní
svoz nebezpeèných a objemných sloek komunálního odpadu. Blií
informace na úøedních deskách a u malostarostù.

Granty na rok 2005 rozdìleny
Zastupitelstvo mìsta schválilo 12. dubna návrh na rozdìlení grantù
na rok 2005 pøipravený grantovým výborem. Na granty byla vyèelnìna èástka 1 mil. Kè, selo se 49 ádostí s poadavky v celkové výi
pøes 2, 78 mil. Kè.
Granty získávají (název grantu: adatel  název projektu  èástka
v tis. Kè): Novomìstské kulturní léto: Horácká galerie  hudba v
HG  30, Lysina lenina  kultura na Novomìstsku 2005  25, Publikaèní a vydavatelská èinnost: NKZ  Frantiek Kubík, frontový deník
z 1. svìt. války  35, Novomìst. okralov. spolek  Ozvìna nejen z
Ochozy  8,9, Èas adventu, èas vánoèní: Klub Sluníèko  Novomìstské hudební slavnosti  25, Podpora talent. mládee: gymnázium  pìvecký sbor  40, Údrba a výstavba sportovi: gymnázium
 modernizace posilovny  30, SHD Slavkovice  výroba pøekáek
pro èinnost mladých hasièù  10,6, SFK Vrchovina  reknstrukce el.
pøípojky s opìrnou zdí svahu  100, TJ NM  úprava povrchu pøístup.
cestu do areálu  182, TJ Pohledec  úprava oplocení areálu  50,
Podpora talent. mládee v oblasti výkonnostního sportu: støelecký klub  rozvoj støelby mládee  40, DDM  Florbal 2005  20,
SFKVrchovina  úèast v nejvyích mládenických soutìích  50,
SFK Vrchovina  mezinárodní turnaj Pohár Vrchoviny  46, TJ NM
 podpora bìcù atlet. odd.  15, TJ NM  podpora volejbal. drustev
 15, Podpora jednorázových akcí se zapojením irokého poètu
úèastníkù: Maracaibo  zlepení technického zázemí letního tábora
 25, aerobikové studio  reprezentace a propagace mìsta v zahranièí
 30, II. Z  Novomìstský kilometr - 7,7, I. Z - týden dìtem  25,
I. Z  125. výroèí koly - 30, Podpora péèe o zdravotnì postiené:
hospicové hnutí  peèovatelská a hospicová dobrovolnická sluba 
30, Podpora výchovných, poradenských a vzdìlávacích aktivit:
Sdruení NM  obèanská poradna  50, Prevence sociálnì patolog.
jevù: Sdruení NM  poradna EZOP  80.

Oznámení o disponování s majetkem
Mìsto Nové Mìsto na Moravì nabízí k odprodeji poslední tøi
stavební parcely v lokalitì Holubka v Novém Mìstì na Moravì,
a to parcelu è. 3430/10 (805 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.
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Modøí jsou dobøí!
V pondìlí dne 11. 4. se v Mìstském divadle ve ïáøe nad Sázavou konalo oblastní kolo soutìe
Paragraf 11/55. Organizátorem
oblastního kola byl DDM ïár
nad Sázavou. Soutìní drustva se
sjela z celého irokého okolí a byla
prezentována jak áky ze základních, tak i støedních kol.
1. Z v Novém Mìstì na Moravì zde reprezentovalo drustvo
ákù osmého roèníku ve sloení:
Milada Holeèková, Jakub Javorský, Jan Grepl, Filip ák a Pavel
Janù. Ti si postup do oblastního
kola zajistili vítìzstvím ve kolním
kole, které probìhlo 3. 3. v novomìstském kulturním domì.
Kadé drustvo si vylosovalo
barvu. Naemu drustvu byla pøi-

dìlena barva modrá. Ze známé písnièky víme, e: Modrá je dobrá , ale zda budou dobøí i nai
MODØÍ, to jsme zatím netuili.
Soutì se skládala z pìti soutìních kol, ve kterých si soutìící
opìt provìøovali znalosti zákonù,
øeili rùzné problematické situace,
stavìli vì, odhadovali vìk mladých lidí a prezentovali své práce
na téma Kdybych byl starostou
mìsta. Jednotlivá soutìní kola
byla prokládána zajímavými kulturními vystoupeními.
Nai soutìící po celou dobu stateènì bojovali za velké podpory
svých spoluákù, kteøí je na cestì za slávou doprovázeli. Do poslední chvíle nikdo netuil, kdo nakonec vybojuje zlatou pøíèku, ne-

Dìtský karneval v Pohledci
Nedìle 3. dubna byla jako malovaná. V kuturním domì se konal ji 40. dìtský karneval  slavný, jubilejní. Nejvìtí pilno mìly
mámy a babièky s chystáním peèiva a makarních kostýmù. Rodièovské sdruení a pøátelé M
vygruntovali a vyzdobili sál, aby
se tam vem líbilo.
Program zahájila dìvèata
z krouku aerobiku a sklidila potlesk. Tleskalo se i prùvodu masek, letos se jich selo 53. Maminky i babièky se pøedhánìly, které

dítì bude mít nejhezèí a nejnápadnìjí obleèení. Parádní byly i kostýmy z místní pùjèovny.
Uèitelky z M pøipravily zajímavé soutìe pro dìti, rodièe i prarodièe. Byl o nì velký zájem. Také
bohatá tombola a chutné obèerstvení zpestøily program.
Dìtský karneval se letos opìt
vydaøil a v druné zábavì, pøi které se zapomíná na trampoty vedního dne, se setkaly vechny generace.
Draha Pustinová,
foto Martin Drápalík

Mìsto Nové Mìsto na Moravì oznamuje obèanùm
mìsta a jeho místních èástí, e od 1. èervna do
30. èervna 2005 bude vybírán místní poplatek za komunální odpad na II.pololetí roku 2005.
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 na pokladnì MìÚ,
Vratislavovo nám. 103:

Po, St
Út, Èt, Pá

8.00  11.30
8.00  11.30

12.30  17.00
12.30  14.00

bo konkurence drustev byla velká a vichni chtìli vyhrát.
Podaøilo se! Modré drustvo 1.
Z zvítìzilo, porazilo vechny
ostatní a zajistilo si tak postup do
krajského kola, které se bude konat 11. 5. Svým postupem do krajského kola si drustvo I. Z záro-

veò zajistilo úèast v celostátním
kole. To bude probíhat v èervnu
v budovì Senátu ÈR v Praze.
Je vidìt, e se nai áci ve svìtì
neztratí. Blahopøejeme!
Mgr. H. Knapèoková, Mgr. J.
Hnízdilová, Mgr. R. Slámová,
uèitelky 1. Z v N Mìstì

HOSPICOVÉ HNUTÍ  VYSOÈINA
nabízí domácí hospicovou péèi
HOSPICOVÉ HNUTÍ  VYSOÈINA (HHV) pøichází k obyvatelùm Nového Mìsta na Moravì a okolí s nabídkou domácí hospicové
péèe. Tato nabídka je urèena rodinám peèujícím o své umírající blízké, kteøí by jinak museli strávit poslední dny svého ivota
v nemocnicích èi jiných ústavních zaøízeních. Domácí hospicová péèe
se snaí o to, aby tìce nemocný èlen rodiny mohl zùstat v dùvìrnì
známém prostøedí domova, netrpìl zbyteènì bolestmi a konec ivota
mohl proít uprostøed svých blízkých.
Rozhodne-li se rodina, e svému blízkému umoní doít doma, v
blízkosti svých milých, je to hodno uznání, zároveò to ale znamená
pro peèující velkou zátì  èasovou, fyzickou i psychickou. Proto
HHV nabízí tìmto rodinám pomoc pøi této nároèné péèi. Pomoc spoèívá v oetøování klienta hospicovým týmem. Ten je sloen ze zdravotníkù, peèovatelù a dobrovolníkù, speciálnì vykolených pro doprovázení umírajících a jejich blízkých.
HHV má pro tuto èinnost k dispozici mnohé zdravotnické pomùcky,
potøebné pro dùstojné proití posledních chvil ivota klienta v domácím prostøedí. Jedná se napø. o polohovací lùka, antidekubitní matrace a kvalitní polohovací pomùcky, polohovací, mechanické i sprchové vozíky, ale k dispozici je napø. i lineární dávkovaè, zabezpeèující
plynulý pøíjem lékù potøebných k tiení bolesti.
Vechny nabízené sluby, vèetnì pùjèování pomùcek, jsou zdarma.
Pokud se rozhodnete vyuít nabízených slueb, pøípadnì získat blií
informace, kontaktujte nás v kanceláøi HHV, kterou najdete pod areálem novomìstské nemocnice, v budovì lékárny, 1. patro (bývalé ORL),
v dobì od 9.00 do 12.00 (po  pá), nebo telefonicky na è. 566 615 198,
pøíp. na è. 604 156 442 (Iva Kondýsková).
Domácí hospicová péèe:
l Nabízí sluby lékaøe, zdravotní sestry a dalích pracovníkù v situaci,
kdy si rodina pøeje, aby jejich blízký nezùstal sám v nemocnici, kdy
ji nemocnièní péèe není nutná.
l Zprostøedkuje dùleité kontakty a informace související s péèí o umírající.
l Pomáhá rodinì zváit monosti domácí péèe o jejího blízkého.
l Je nablízku, dostavíli se nejistota, osamìlost èi vyèerpání.
l Pomáhá kvalifikovanì zvládat bolest a dalí prùvodní jevy tìkých
onemocnìní.
l Pomáhá rodinì zvládnout stres kolem smrti a doprovází pozùstalé
v období po ní, kdy jsou smutní a stýská se jim.
l Nenahrazuje kadodenní péèi poskytovanou agenturami domácí péèe.
Za HHV Milena Petrová, Iva Kondýsková
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Konec druhé svìtové války v Novém Mìstì na Moravì
ve fotografiích

6

Fotografie Karla ilingera ze sbírek Horáckého muzea v Novém
Mìstì na Moravì.
Na snímcích, str. 6:
Ustupující Nìmci na Masarykovì ulici,
váleèná koøist pøed kolou na Vratislavovì námìstí,
váleèná koøist na dnením atletickém stadionu  Nìmci mnohdy
nestaèili ani vypøáhnout konì,
vojenské helmy sloené na pile,
rozbombardovaná bývalá evangelická fara.
str. 7:
Dìla na místì dneního sídlitì,
uzbeètí vojáci s rodinou Kadlecových,
hrob padlého ruského kapitána
Rogozy, pùvodnì v parku na Vratislavovì nám. poblí kany, pozdìji pøenesen na katolický høbitov,
pováleèná manifestace na Vratislavovì námìstí.
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Závìreèný úèet hospodaøení mìsta Nového Mìsta na Moravì za rok 2004
(dokonèení ze str. 1)
V prùbìhu roku byl rozpoèet mìsta pìtkrát aktualizován  navyován. Vìtinou z dùvodu pøijetí mimoøádných úèelových dotací
ze státního rozpoètu, státního fondu ivotního prostøedí a z rozpoètu
kraje Vysoèina na novì zaøazené akce, pøedevím investièní. Dalím dùvodem pro úpravy rozpoètu byl vývoj hospodaøení mìsta a
pøíspìvkových organizací mìsta, jejich pøíspìvek na èinnost je
souèástí rozpoètu mìsta.
Pøíjmová èást po provedených úpravách dosáhla objemu
230.839,9 tis. Kè, skuteèné plnìní pak pøedstavuje objem ve výi
241.887,7 tis. Kè, tj. 104,8 % upraveného rozpoètu. Celková výdajová èást rozpoètu (provoz + investice + pøíspìvkové organizace) po provedených aktualizacích dosáhla objemu 258.267,7 tis.
Kè, skuteèné plnìní pak pøedstavuje objem ve výi 228.882,8 tis.
Kè, tj. 88,92% upraveného rozpoètu. Rozpoètový schodek po úpravách (bez splátek pùjèek a pøijatých pøechodných výpomocí) èinil
27.427,8 tis. Kè.
Pøeplnìním upraveného rozpoètu pøíjmù, pøedevím pøíjmù
daòových a pøíjmù z poskytovaných slueb o èástku ve výi
11.047,8 tis. Kè a následným nedoèerpáním upraveného rozpoètu celkových výdajù, zejména investièních, v objemu
29.384,9 tis. Kè, skonèilo hospodaøení mìsta za rok 2004 pøebytkem ve výi 13.004,9 tis. Kè.
Hospodaøení mìsta podléhá dle § 42 odst. 1 zák.è. 128/2000 Sb.
o obcích a § 17 odst. 4 zák. è. 250/2000 Sb. o rozpoètových pravidlech územních rozpoètù povinnému pøezkoumání. Mìsto Nové
Mìsto na Moravì splnilo svou zákonnou povinnost a nechalo své
hospodaøení za rok 2004 pøezkoumat auditorskou spoleèností HB
AUDITING s.r.o. ïár nad Sázavou. Kontrola probíhala ve dvou
etapách - v mìsíci øíjnu 2004 a bøeznu 2005. Po provedeném pøezkoumání byla auditorskou spoleèností vypracována Zpráva o pøe-

Pøehled plnìní pøíjmù rozpoètu
v roce 2004 v tis. Kè
Odvìtví

Daò z pøíjmù fyz. osob ze závislé èinnosti
Daò z pøíjmù FO ze SVÈ
Daò z pøíjmù FO z kapitálových výnosù
Daò z pøíjmù právnických osob
Daò z pøíjmù PO za obce
Daò z nemovitosti
Daò z pøidané hodnoty
Správní poplatky
Poplatek ze psù
Poplatek za lázeòský nebo rekreaè. pobyt
Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatek za uívání veøejného prostranství
Popl. za provozovaný výher.hrací pøístroj
Odvod výtìku z provozování loterií
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatky za zneèiování P
Odvody za odnìtí zemìdìl. a les.pùdy
D aòové pøíjm y celkem
Pøíjm y z poskytování slueb a výrobkù
z toho: - IC
- M
- pult centrální ochrany
- pohøebnictví
- svoz komunálního odpadu
- MH - ostatní
- vnitøní správa
- Novomìstsko
Pøíjm y z prodeje zboí - IC
Pøíjm y z úrokù
Pøíjm y z podílù na zisku a dividend
Pøijaté sankèní platby
Ostatní nedaòové pøíjmy
Splátky pùjèek od podnikatel. subjektù
Splátky pùjèek od obyvatelstva
Splátky pùjèek od obecnì prospì.spol.
N edaòové pøíjm y celkem
Ostatní investièní pøíjm y
Pøíj.z prodeje pozemkù,HIM,ostat.nemov.
K apitálové pøíjm y
Neinvestièní dotace
Neinvestièní dotace ze SR v rámci SDV
Ostatní neinvestièní dotace ze SR
Neinvestièní dotace od obcí
Neinvestièní dotace od krajù
Pøevody z vlast.fondù HÈ a ostat.vl.fondù
Pøijaté investièní dotace
Pøijaté dotace celkem
Pøíjmy ce lkem
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Rozpoèet
schválený

15 750,0
14 000,0
0,0
15 750,0
4 800,0
2 800,0
25 000,0
2 270,0
170,0
200,0
100,0
165,0
500,0
0,0
4 100,0
0,0
0,0
85 605,0
973,0
35,0
0,0
0,0
100,0
650,0
35,0
0,0
153,0
95,0
400,0
0,0
435,0
3 823,2
970,0
0,0
0,0
6 696,2
0,0
10 300,0
10 300,0
49 240,0
44 636,2
400,0
1 000,0
0,0
0,0
8 000,0
103 276,2
205 877,4

Rozpoèe t
upra vený

15 750,0
14 000,0
0,0
15 750,0
5 893,1
2 800,0
25 000,0
2 270,0
170,0
200,0
100,0
165,0
500,0
569,2
4 100,0
0,0
0,0
87 267,3
1 032,5
35,0
0,0
0,0
100,0
650,0
35,0
19,5
193,0
95,0
400,0
0,0
435,0
4 054,4
970,0
0,0
0,0
6 986,9
0,0
10 300,0
10 300,0
509,6
45 678,6
2 013,3
1 042,0
51 120,4
0,0
25 921,8
126 285,7
230 839,9

Skuteènost % plnìní
k 31.12.2004
k UR

17
15
1
17
5
2
25
2

091,8
006,0
135,6
835,2
893,1
843,9
467,3
680,8
183,2
206,5
136,0
139,9
632,1
569,2
3 499,4
13,6
4,9
93 338,5
1 461,5
52,0
1,7
250,7
163,0
618,6
38,1
104,1
233,3
116,2
851,4
2 025,8
679,0
972,8
973,2
773,9
23,6
7 877,4
301,0
8 852,4
9 153,4
509,6
45 678,6
1 961,3
1 104,7
51 120,4
5 222,3
25 921,5
131 518,4
241 887,7

108,5
107,2
113,2
100,0
101,6
101,9
118,1
107,8
103,3
136,0
84,8
126,4
100,0
85,4
107,0
141,5
148,6

163,0
95,2
108,9
533,8
120,9
122,3
212,9
156,1
24,0
100,3
112,7
85,9
88,9
100,0
100,0
97,4
106,0
100,0
100,0
104,1
104,8

zkoumání hospodaøení mìsta Nového Mìsta na Moravì za rok
2004, ve které je konstatováno, e nebyly zjitìny chyby a nedostatky.
Souèástí závìreèného úètu je i hospodaøení pøíspìvkových organizací mìsta, které jsou na rozpoèet mìsta napojeny pouze provozním pøíspìvkem a tzv. prùtokovými dotacemi ze státního rozpoètu.
Dosaené výsledky hospodaøení byly ovìøeny kontrolním oddìlením mìsta a bylo konstatováno, e vech 8 pøíspìvkových organizací skonèilo své hospodaøení kladným hospodáøským výsledkem
a souèasnì nebyly zjitìny nedostatky, které by vykázané výsledky
ovlivnily.
Podrobné plnìní jednotlivých èástí rozpoètu, tj. pøíjmù dle poloek, výdajù dle odvìtví a konkrétních investièních akcí je zpracováno v tabulkách.
Závìreèný úèet byl schválen na jednání zastupitelstva mìsta dne
12. 4. 2005. Tím mohla být èást pøebytku zapojena v rámci aktualizace rozpoètu na rok 2005 na nové rozpoètem nekryté akce. Zbývající èást pøebytku ve výi 9.976,7 tis. Kè bude do doby pouití
uloena na úètu fondu rezerv a rozvoje mìsta.
V. Strailová, vedoucí finanèního odboru MìÚ

Provozní výdaje bez pøíspìvkù pøíspìvkovým
v tis. Kè
organiazcím v roce 2004 v tis. Kè

Provozní výdaje bez pøíspìvkù pøíspìvkovým organiz acím v roce 2004

Odvì tví

Vodní hospodáøství
ivotní prostøedí
Lesní hospodáøství
D oprava - dopravní obslunost
- èitìní komunikací
- oprava míst. komunikací
D oprava celkem
Vnitøní obchod - IC
Vnitøní obchod - trnice
kolství - M
- Gymnázia
- ostatní
- komise pro mláde a tìlových.
kolství celkem
Kultura
Novomìstsko
Bezpeènost a veøejný poøádek
SDH
Správa - volené orgány
- vnitøní správa
- sklad C O
Správa celkem
Volby
Zdravotnictví - stomatologická péèe
Zdravotnictví - LSPP
Sociální vìci
MH - tìlovýchovná èinnost
- vyuití volného èasu dìtí, zájm.èin.
- bytové hospodáøství
- veøejné osvìtlení
- pohøebnictví
- ostatní sluby
- svoz komunál.odpadu
- zeleò
- èitìní
M H celkem
Výstavba - územní plán
- územní rozvoj
Výstavba celkem
Veobecná pokladní správa
Provozní výdaje mìsta

Rozpoèet
schválený

1 700,0
245,0
0,0
250,0
2 583,0
4 010,0
6 843,0
918,3
50,0
0,0
0,0
6,0
26,0
32,0
393,3
304,0
3 124,4
1 304,6
1 836,0
30 788,5
14,5
32 639,0
0,0
15,0
0,0
26 565,0
665,0
0,0
0,0
2 065,0
500,0
60,0
4 740,0
2 067,5
440,0
10 537,5
300,0
250,0
550,0
7 418,7
92 639,8

Rozpoèet
upra ve ný

1 360,0
270,0
871,0
250,0
3 101,0
3 815,5
7 166,5
1 000,2
50,0
0,0
62,0
0,0
26,0
88,0
1 168,8
344,0
3 145,1
1 516,5
1 836,0
31 482,3
14,5
33 332,8
509,6
15,0
0,0
27 895,6
1 644,0
366,8
120,0
2 215,0
500,0
60,0
5 855,0
2 267,5
487,0
13 515,3
300,0
637,9
937,9
10 392,8
103 579,1

Skuteènost
k 31.12.2004

% plnìní
k UR

1 349,9
92,4
871,1
249,5
2 829,4
3 815,0
6 893,9
974,0
35,5
10,4
62,0
1,9
21,9
96,2
1 056,1
341,7
3 187,0
1 461,4
1 453,0
29 883,4
4,9
31 341,3
509,6
10,0
-321,8
27 347,1
1 626,1
367,0
1 048,5
2 215,1
513,5
42,4
5 680,4
2 244,7
392,2
14 129,9
255,2
619,3
874,5
5 590,8
95 840,6

99,3
34,2
100,0
99,8
91,2
100,0
96,2
97,4
71,0
100,0
84,2
109,3
90,4

99,3

101,3
96,4
79,1
94,9
33,8
94,0
100,0
66,7
98,0
98,9
100,1
873,8
100,0
102,7
70,7
97,0
99,0
80,5
104,5
85,1
97,1
93,2
53,8
92,5

Pøíspìvky pøíspìvkovým organizacím v roce
v tis. Kè
2004 v tis. Kè

Pøíspìvky pøíspìvkovým organiz acím v roce 2004

Odvì tví

Kultura - NKZ
Soc. vìci - C entrum Zdislava
- NSS
I. Z
II. Z
Mateøské koly
D ùm dìtí a mládee
ZU
Pøísp. z prostøedkù mìsta celkem
D otace z KrÚ a ÚP pro PO
Pøíspìvky PO celkem
Celkové provoz ní výdaje

Rozpoèet
schválený

6
3
5
4
3
3

Rozpoèet
upra ve ný

6
3
5
5
4
3

Skuteènost
k 31.12.2004

6
3
5
5
4
3

% plnìní
k UR

386,5
158,5
251,6
799,0
826,2
539,5
550,0
0,0
27 511,3
48 900,0
76 411,3

569,5
158,5
471,6
453,0
324,4
589,0
588,1
70,0
29 224,1
49 806,6
79 030,7

569,5
149,6
471,6
453,0
324,4
589,0
588,1
70,0
29 215,2
49 806,5
79 021,7

100,0
99,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

169 051,1

182 609,8

174 862,3

95,8

Jakou cenu má med ?
Vèelí med je vynikající a nièím nenahraditelná potravina. Je to unikátní kombinace darù naí pøírody. Med
z Novomìstska je pestrý, stejnì jako
druhová pestrost místní kvìteny.
Obsahuje vechna pøírodní specifika regionu. Konzumace medu od
místních vèel významnì napomáhá
lepímu pøizpùsobení obyvatel prostøedí, v nìm ijí. Máme potvrzeno od naich odbìratelù v zahranièí
(Rakousko, výcarsko), e taková
kombinace chutí se v medu nevyskytuje ani u nich.
Med z Novomìstska nekoupíte v
obchodech. Obecnì vùbec se èeský
med naim obchodùm vyhýbá. Je to
proto, e je v zahranièí ádaný pro
svoji kvalitu. Neobsahuje zbytky antibiotik, protoe ta se u nás nesmí pøi
léèení vèel pouívat. Pokud se u nás
vyskytne problém s nákazou vèelstev, který jinde øeí antibiotiky, v
Èeské republice nastoupí likvidace
této nákazy pomocí ohnì.
Na 130 vèelaøù z Novomìstska
(od Snìného po Bobrovou) je pøipraveno vám výsledek své celoroèní práce se vèelami nabídnout. A
vìøte, e tento med je opravdu kvalitní. Kvalitní med byl vdy stejnì

drahý jako pravé máslo z kravského
mléka. Bylo tomu tak v dobách støedovìku i v dobách novìjích. Tato
cena se dnes pohybuje v rozmezí 90
- 130 Kè za jeden kilogram. Toto je
vèelaøova mzda za jeho práci, která
mu umoní ekonomicky pøeít.
Umoní mu také postupné investice do modernizace vybavení. Jedinì moderní a ménì pracné vybavení vèelaøských provozù budou
ochotni nai pøípadní následovníci
jednou pøevzít. Pokud se toto nestane, zákazníkùm nezbude nic jiného
ne kupovat to, co jim nabízí nìkteré obchody: s centimetrovou vrstvou
bílé pìny, se zbytky antibiotik, s pøídavkem levného tekutého krobu aby jim tato vìc, které øíkají med,
vydrela v regálech déle v tekutém
stavu. A také proto, aby byl zisk co
nejvyí.
Jsou lidé, kteøí se klidnì obejdou
bez medu. To lze, ale nae pøíroda
se nemùe obejít bez vèel. A vèely
bez zdravotní péèe vèelaøù ji nemohou ve volné pøírodì pøeít. Zde
je moje odpovìï na otázku, jakou
cenu má med.
Jiøí Zavøel, pøedseda ZO ÈSV
Nové Mìsto na Moravì

Èeská podnikatelská pojiovna
KØ Vysoèina otevírá kanceláø
v N. Mìstì na Mor., Vratislavovo nám. 13, I.p., (pod poliklinikou)
Poskytujeme kompletní klientský servis,
sjednávání nových smluv, monost platby pojistného,

slevy 10  20 % k 10. výroèí zaloení ÈPP
pondìlí  støeda 8.30  12
telefon 731 135 491
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12.30  16.30

NABÍDKA MATURITNÍHO STUDIA

SO a SOU Nové Mìsto na Moravì
nabízí ákùm 9. tøíd Z jetì nìkolik volných míst pro kolní
rok 2005/2006 ve ètyøletém studijním oboru
OBCHODNÌ PODNIKATELSKÁ ÈINNOST
Chcete-li mít iroké uplatnìní po ukonèení studia,

PØIJÏTE STUDOVAT
DO MODERNÍHO KOMPLEXU STÁTNÍ KOLY

Blií informace podá:
Ing. Miroslav Sláma, tel.: 566 616 641, mobil: 605 250 493

Stomatologická pohotovostní péèe

Oetøení je poskytováno v dobì 8  12 hod.
30. 4. MUDr. Kreisler, Bezruèova ZR, MUDr. Daòková, Roveèné,
1. 5. MUDr. Kreislerová, ZR, MUDr. Kaparová, Nová Øíe, 7. 5.
MUDr. Pøikrylová, poliklinika ZR, MUDr. Chromá, Køianov, 8. 5.
MUDr. Pøikrylová, poliklinika ZR, MUDr. Bajerová, NM, 14. 5. MUDr.
ejnohová, poliklinika ZR, MUDr. ák, Mìøín, 15. 5. MUDr.
Grénarová, ÏAS ZR, MUDr. Práková, D. Roínka

PKS MONT, a.s.

investuje do moderních technologií
Spoleènost PKS MONT, a.s. se sídlem ve ïáøe nad Sázavou je ryze
èeskou, významnou výrobnì montání firmou v oblasti výplní stavebních
otvorù z plastu, døeva a hliníku, pùsobící na èeském trhu od poèátku 90. let.
Stále se zvyující výrobní produkce je budována na odborných znalostech,
podpoøených mnohaletou tradicí. Dosaením cca 240 mil. Kè roèního obratu
se ji dnes PKS MONT, a.s. øadí do skupiny nejvìtích výrobcù výplní
stavebních otvorù v regionu Vysoèiny.
V návaznosti na kadoroènì stoupající obrat se spoleènost rozhodla
investovat nìkolik milionù Kè do modernizace technologie výroby døevìných

EURO oken. Díky této investici bylo moné vybavit jeden ze tøí výrobních
provozù, jmenovitì provoz EUROOKNA, obrábìcím centrem FLIPPER.
Vedoucí provozu, pan Petr Prchal, o novì zakoupené technologii prohlásil:
Jedná se o obrábìcí centrum pro èepování a profilování okenních a dveøních
profilù urèené pro zakázkovou a sériovou výrobu oken. Jeliko jde o obrábìcí
centrum s výrobní kapacitou 30 - 36 oken za smìnu, bude moné po jeho
uvedení do plného provozu jetì více navýit souèasný objem výroby EURO
oken, co se následnì projeví do sníení jejich prodejní ceny. Na otázku,
jaké dalí výhody zavedení této nové, moderní technologie výroby zákazníkovi
pøinese, Petr Prchal odpovìdìl: Pøedevím bude moné nároènìjímu
zákazníkovi nabídnout kromì oken z tøívrstvé lamely síly 68 mm také okna z
lamely síly 78 mm. Ta umoní zlepení tepelnì izolaèních vlastností rámu
okna i osazení silnìjích izolaèních skel. Dále nová technologie umoní
vytvoøení nového designu koneèného výrobku.
Z odpovìdí pana Prchala je zøejmé, e zakoupením nového obrábìcího
centra se znovu zvýí standard døevìných výrobkù spoleènosti PKS MONT,
a.s.
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Prodáváme sazenice zeleniny
a kvìtin, dennì 14.30 - 20
hod., Zdenìk Paøík, Sokova
590, Nové Mìsto na Moravì

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

Sbìrna vyuitelných
odpadù, firma ODAS

v Novém Mìstì na Mor.,
upozoròuje veøejnost, e od 18.
4. dolo ke zvýení výkupních
cen barevných kovù. Blií
informace pøímo ve sbìrnì.

Policie ÈR informuje
Od 12. 4. etøíme pøípad krádee
drátìného pletiva spolu s pletivovými sloupky, které odcizil neznámý
pachatel v dobì od loòského podzimu z bývalé skládky domovních odpadù v místì zvaném Daøíkovec.
Mìstu N. Mìstu zpùsobil kodu 80
tis. Kè
Od 15. 4. etøíme pøípad krádee
vloupáním do jedné z novomìstských
prodejen masa. Pachatel vnikl dovnitø
po vypáèení møíe a rozbití okna. Ve
prohledal a zcizil jen drobné mince z
pokladny. Dalí kodu zpùsobil sou-

CK SANTINI TOUR
Chorvatsko  Krk, Baka, Tribunj, Vodice,
Primoten, Trogir  Èiovo, Podgora

Nabízíme ubytování v apartmánech, penzionech s vlastním
vaøením, polopenzí.
Ubytování v apartmánech - ceny ji od 2.500 Kè.
Monost vlastní a autokarové dopravy, kombinace 7denních
a 10denních pobytù pøi vlastní dopravì.
Chaty, chalupy, penziony v Èeské republice a na Slovensku.
Autokarem nebo letecky do celého svìta, kombinované
zájezdy, lázeòské pobyty, víkendové koupání v Chorvatsku
CK SANTINI TOUR, Stará radnice
Námìstí Republiky 24, 591 01 ïár nad Sázavou
Tel./fax.: 566 625 808, tel. 566 628 539
E-mail: santini@santinitour.cz
www.santinitour.cz
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kromé firmì pokozením møíí a
okna. Celková koda je vyí ne 1
tis. Kè.
V poslední dobì stále èastìji øeíme pøípady podvodného vylákání fin.
prostøedkù na dùvìøivých spoluobèanech. K jednomu z nich dolo tak,
e skupina podvodníkù poádala
enu z N. Mìsta o sjednání úvìru
prostøednictvím firmy Home Credit.
ena ve své dùvìøivosti úvìr pro zcela cizí obèany rómského pùvodu sjednala. Po sjednání úvìru pøedala podvodníkùm peníze a z celkové èástky
15 tis. Kè obdrela 1 tis. Kè za transakci. Podvodníci slíbili, e do 14 dnù
jí zbylou èástku vrátí. Proto zjistila
a pozdìji, e se nechala napálit. Po

podvodnících se nyní pátrá.
Mimo tyto trestní vìci etøíme nìkolik pøestupkù, napø. pøestupky proti
obèanskému souití mezi obèany na
ulicích Drobného a Karníkova, fyzické napadení mezi druhem a drukou,
tøi dopravní pøestupky  poití alkoholických nápojù pøed øízením motorového vozidla, drobné krádee 
barevných kovù a starých kovù a dva
pøípady krádee mobilních telefonù.
Také jeden pøestupek na úseku obèanských prùkazù, kdy jeden z místních pøevzal obèanský prùkaz do zástavy. V této souvisti upozoròuji, e
pøestupku na úseku obèanských prùkazù se nedopoutí jen ten, kdo prùkaz do zástavy pøedává, ale i ten, který
jej pøevezme. Obìma hrozí finanèní
postih a do 5 tis. Kè.
kpt. Bouèek

Støelci informují
Mistrovství Evropy 2005 ze
vzduchovkových zbraní se
uskuteènilo 28. února a 6. bøezna v estonském Talinu. Zúèastnili se ho i nai èetí støelci. Mezi
nimi i juniorka Petra Katánková. Petra se ve velmi silné konkurenci umístila na 20. místì s
nástøelem 390 bodù. Vítìzka
Shutko z Ukrajiny nastøílela pouze o 4 body více.
Mistrovství Èeské republiky
ze vzduchovkových zbraní se
konalo 13. a 14. bøezna v Brnì.
Zvítìzila Petra Katánková rekordním nástøelem 397 bodù ze
400 moných. Získala titul mitra
Èeské republiky pro rok 2005 v
kategorii juniorek.
Velká cena SSK 50 mládee se
konala 26. bøezna v Brnì. Støílely se dva závody, které se sèítaly,
poøadí tvoøily výsledky.

Závodù se zúèastnilo est naich
støelcù. Desetiletý Filip Èech støílel v kategorii do 12 let. V prvním závodì nastøílel 241 bodù, ve
druhém 213 bodù. Celkovì obsadil 25. místo.
V kategorii 13  14 let støílelo
pìt naich støelcù. Po prvním závodì byl Vojta ák s nástøelem
299 bodù na 6. místì, Jindra Babáèek s nástøelem 297 bodù na 9.
místì. Po druhém závodì obsadil
ák celkové 7. místo a Babáèek
postoupil na 3. místo, kdy ve
druhém závodì nastøílel absolutní poèet 300 bodù. Na vítìze ztrácel pouhé dva body.
Mistrovství republiky ve støelbì ze vzduchovkových zbraní
30 ran vlee se konalo 2. dubna v
Brnì. Ze ètyø kategorií jsme se
zúèastnili pouze kategorie chlapcù 13  14 let, ale s pìti støelci.

Kam se jít koupat? Holubi na Vratislavovì námìstí u mají jasno.
Obèané Nového Mìsta si na rozhodnutí, zda a jaké koupání je
v budoucnu èeká, jetì nìjakou dobu poèkají.
EJ

ák jednáctý na MS

Ve dnech 5. a 6. bøezna probìhlo na trbském plese na Slovensku 9. mistrovství svìta v zimním
triatlonu. Za ideálních snìhových
podmínek a na výbornì upravených tratích se závodilo na 6 km
bìh, 9 km horské kolo, 8 km lye.
Výsledky: 1. Bauer (Rak.), 2.
Frank (Nìm.), 3. Schrenk (Nìm.),
6. Kobr (ÈR),... 11. Jiøí ák.
V závodì tafet na tratích 2 km
bìh, 4 km horské kolo, 4 km lye
vyhrálo Norsko pøed Nìmeckem
a Slovenskem. Èeská tafeta ve
sloení ák, Jindra, Kobr skonèila na pátem místì.

ák v Maïarsku
osmnáctý

Dne 1. dubna se uskuteènil maraton v maïarském Debrecínu. Na
trati 42,2 km dobìhl Jiøí ák na
18. místì
jk

INZERCE
Prodám drust. byt 2+1 v NM,
tel. 736 646 217
l Prodám el. motor 5,5KW -1450
ot., nepouitý, cena 3000 Kè. tel.
606 857 837
l Prodám zdìnou gará v NM,
pod Kleèkovým rybníkem, tel.
603 441 368
Pronajmu gará u Jelínkova mlýna, tel. 603 88 88 70
l Prodám dùm v klidném prostøedí, vhodný k rekreaci i bydlení.
Okolí Polièky. Volejte k veèeru.
777 963363
l Pøenechám dvojhrob na evang.
høbitovì v NM, cena pomníku dohodou, tel. 566 615 475, 603 990
192
l

Pøítí èíslo Novomìstska
vyjde za 3 týdny
s datem 20. kvìtna

Støíleli ve tøetí a páté smìnì.
Po odstøílení tøetí smìny byl Jindra Babáèek prùbìnì na prvním
místì. Luká Øádek podal vyrovnaný výkon a nastøílel 287 bodù.
Ve ètvrté smìnì støílel Vojta ák
a dosáhl 296 bodù. Ve stejné smìnì støílel i Vojta Luke. Pøekvapil a po prvních dvou polokách
to vypadalo na vítìzství  dvakrát
dal 100 bodù. Ve tøetí poloce se
pohoril, nastøílel pouze 94 bodù,
co mu s celkovým výsledkem
294 bodù staèilo jenom na 18.
místo. V páté smìnì støílel Zdenìk Modrák. Nedaøilo se mu tak
jako v jiných závodech, nastøílel
283 bodù.
Po vyhodnocení kategorie
chlapcù 13  14 let skonèili nai
støelci: Babáèek na 5. místì, ák
11., Luke 18., Øádek 34., Modrák 41. V kategorii startovalo 62
závodníkù.

V drustvech se nai støelci Babáèek, Luke a ák umístili na
pìkném ètvrtém místì. Startovalo 17 dustev. Umístìní je vynikající, protoe na 2. a 3. místì
jsou drustva sloená z nejlepích
støelcù celého Støedoèeského kraje.
Je nutno konstatovat, e vech
pìt naich støelcù dosáhlo velmi
dobrých výsledkù. Moná by byl
výsledek jetì lepí, kdyby kadý
z nich mìl svoji zbraò. Vichni
støíleli pouze ze dvou kvalitních
vzduchovek Walter, které ná
klub zakoupil díky poskytnutému
grantu od mìsta Nového Mìsta v
loòském roce.
KM
Novomìáci na brnìnské støelnici: zleva Vojtìch ák, trenér Karel Marek, Vojtìch Luke, Luká
Øádek, Zdenìk Modrák, Jindøich
Babáèek.

Tenisová kola
Tenisový oddíl TJ Nové Mìsto na
Mor. poøádá dalí roèník tenisové
koly pro actvo ve vìku 6 a 12 let.
Zápis a zahájení výcviku se bude
konat v pondìlí 2. kvìtna a ve
ètvrtek 5. kvìtna vdy v dobì od
15 do 17 hod. na dvorcích tenisového oddílu.

Tenisová kola bude probíhat
v kvìtnu a èervnu, dále v záøí a øíjnu, vdy dvakrát týdnì, a to v pondìlí a ve ètvrtek od 15 do 16 hod.
a od 16 do 17 hod.
Poplatek èiní 250 Kè za mìsíc.
Více informací na tel. è. 604 484
998

Pojiovací makléø s licencí MFÈR è. 001645PM a 006858PA
Zástupce pojioven-Kooperativa, Allianz, Generali, ÈPP,
Èeská pojiovna a Uniqa

Zlevnìní povinného ruèení a o 2276 Kè!
Pro místa do 30 tis. obyvatel, pokud si prostøednictvím
nás uzavøete smlouvu na povinné ruèení.
Osobní vozidla 1001-1350cm3
.2880Kè mínus vá stávající bonus
1351-1850cm3 . 4240Kè mínus vá stávající bonus
1851-2500cm3
.6720Kè mínus vá stávající bonus
nad 2500cm3
.9920Kè mínus vá stávající bonus
nákladní 3,5-12t
..14115 mínus stávající bonus
(pozn. za kadý rok bezek.prùbìhu pojiovna poèítá 5% bonus)
Navtivte obchodní místo Nové Mìsto na Mor.,
Zahradní 1400
(nový Brokùv kopec) nebo volejte
tel. 566 617323,776 847754 Provazníková,
777 554443 Provazník, www.jpb.cz , jpb@jpb.cz
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Novomìsttí kadeti spolu s velkomeziøíèskými
hladce vyhráli kvalifikaci o extraligu

Jako na budoucí vítìze krajského pøeboru kadetù se na novomìstské kadety obrátili v únoru letoního roku zástupci Projektu Volejbal o pomoc pøi znovu vybojování extraligové soutìe pro kraj
Vysoèina. Vzhledem k tomu, e
jediní zástupci kraje v této nejvyí soutìi kadetù - hráèi Velkého
Meziøíèí - letos sestoupili, dohodli
jsme se, e utvoøíme do kvalifikace spoleèné drustvo a pokusíme
se v kvalifikaci vybojovat opìt
extraligu pro Vysoèinu. Nové
Mìsto by pak v pøípadì postupu

pøenechalo místo v extralize støedisku pro talentované mladé hráèe, které je ve V. Meziøíèí. A naim nejlepím hráèùm by byla
nabídnuta monost hrát nejvyí
soutì v tomto drustvu.
V novomìstských podmínkách,
kde nám dosud stále chybí volejbalové zázemí, bychom nebyli
schopni v pøípadì postupu úspìnì absolvovat nároènou extraligovou soutì.
Proto do novomìstského oddílu
na zaèátku bøezna pøestoupila estice hráèù z V. Meziøíèí a následo-

Ze skautské mozaiky
m Ve dnech 2. a 3. 4. se uskuteè-

nil ve ïáru n.S. v tìlocviènì 5.
Z celostátní turnaj v odbíjené roverù. Organizaènì se na nìm podílela støediska Bílý tít a Racek
(ïár n.S.).
m Dne 9. 4. na rozíøené støediskové radì projednali èinovníci, vedoucí oddílù a rádcové situaci týkající se budoucnosti vedení oddílù, otázky výchovy a pøípravy na
u

DÁRKOVÉ
ZBOÍ

HALINA – 1. patro
v Dalí nová dekoraèní tech-

nika - zdobení barevným
ovèím rounem pomocí plstící jehly. Nabízíme vekerý potøebný materiál.
v Nové korálky - kytièky, srdíèka
v Ozdobné kolíèky - kytièky,
motýlci
v Dekoraèní døevìné kytièky,
beruky, srdíèka

letní tábory. Dvacet devìt úèastníkù se jednoznaènì shodlo, e
rozíøená rada by se mìla scházet
kadého pùl roku.
m Dne 10. 4. uskuteènil oddíl Nadìje první jarní výlet na kolech
pøes Radeínskou Svratku, Øeèici, Hlinné a Petrovice.
m Dne 12. 4. navtívil støedisko
táb televize Prima a zajímal se o
èinnost oddílù a druin, historii
chaty Mercedes a charitativní èinnost støediska (spolupoøádání akcí
Kapka nadìje, Tøíkrálová sbírka,
Kvìtinový den...). V televizním
vysílání se N. Mìsto v této souvislosti objeví bìhem kvìtna v
poøadu Proti srsti.
JJ
Nejhezèí dovolenou proijete
v Ji. Èechách. Koupání v pískových jezerech, Lunici, Neárce. Volejte 381 582 158,
728 637 002, tel+fax 381 582
424 Rùena Hanzalová, Blatské
sídlitì 589, 391 81 Veselí nad
Lunicí

val mìsíc spoleèného trénování a
pøípravných zápasù. Výsledek nakonec pøedèil vechna oèekávání.
Kvalifikace, která se konala 16. a
17.dubna ve Zlínì, mìla nakonec
pøekvapivého a suverénního vítìze. Spoleèný výbìr se ukázal jako
velice kompaktní tým s velkou
bojovností i umem a vechny své
soupeøe porazil: drustvo Hradce
Králové, Olomouce, Zlína i Ingstavu Brno shodnì 3:0 a jen s kadety Nového Jièína ztratil jeden set
a zvítìzil 3:1.
O celkový úspìch se postaralo 7
hráèù z N. Mìsta (Dvoøák, Ondráèek, Kadlec Petr, upa, Støí V.,
Novotný a Jinek a 6 hráèù
z V.Meziøíèí (Barák, Kadlec Ondra, Trojan, Theuer, Mouèka a Bartko. Spoleènì s realizaèním týmem
ve sloení Nepustil M. (N.Mìsto),
Gera M. (Brno) a Trojan L. (V.
Meziøíèí) se tak úspìnì zapsali do
historických tabulek volejbalu
v Èesku.
Pro novomìstský volejbal je to
historický úspìch. Dva nai hráèi
(Dvoøák a Ondráèek) dostali nabídku hrát extraligovou soutì
spolu s hráèi V. Meziøíèí, kde ji
také rok pùsobí ná odchovanec
Ondra Kadlec. Pøejeme si, aby na
se Vysoèinì i nadále úspìnì hrála nejvyí soutì kadetù a do ní
se mohli zapojit dalí hráèi z N.
Mìsta.
VO

Májový mítink
na dráze

poøádá TJ Nové Mìsto na Moravì,
oddíl atletiky v nedìli 8. 5. na
atlet. stadionu v N. Mìstì.
Discipliny: 100m, skok daleký,
800m.
Start prvního závodu na 100m je
v 9,30 hod.
Startují vechny kategorie, startovné 10 Kè za závodníka.
První tøi v kadé kategorii obdrí
diplomy a vìcné ceny, v hlavním
závodì muù na 800m finanèní
odmìny.
Poznámka: skok daleký Sanotan,
nutné høeby do 6 mm.
Informace: Petr Hubáèek tel.zam.
566 618 139, tel.byt 566 616 991

Dvì historická
postupová umístìní

Novomìstský kuelkáøský oddíl A
ve sloení ebek Josef, ebek Zbynìk, Miko Michal, Kubìna Frantiek, Kratochvíl Petr, koda Pavel a
Topinka Zdenìk vybojoval v krajském pøeboru první místo a zároveò
postupové místo do divize. Souèasnì s N. Mìstem A si postupové místo dramatickým rozhodujícím utkáním vybojovalo i drustvo B, kdy
13. dubna na domácí kuelnì porazilo vedoucí tým tabulky START Jihlava - 5:1. První místo v krajské soutìi zajistilo drustvu B ve sloení
ikula Petr, Louèka Jiøí, Hladík Josef, Jonák Josef, Holeèek Milo a
Koøístka Damír postup do krajského pøeboru.
p

Èeský pohár v triatlonu odstartoval

Letoní sezonu nae triatlonová
elita zahájila startem plaveckém
bazénu v Praze na Tøebeínì. Novinkou v Èeském poháru v triatlonu
actva, do kterého se letos bude zapoèítávat est závodù, je kromì klasických triatlonù i aquatlon (plavá-

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

ní  bìh) a jeden závod v plaveckém
duatlonu (bìh  plavání  bìh).
Na startu nedìlního aquatlonu
(300m  2,5km) se postavilo 24
závodníkù a kromì plzeòského lajse nechybìl nikdo z naich nejlepích ákù. Do rozplaveb byli závodníci nasazeni podle èasù na 100m.
Petr Schmier plaval v první rozplavbì, kam se kvalifikoval s èasem 59
sec. Bìh následoval hodinu po
skonèení plavání. Petr startoval ze
estého místa Gundersonovou metodou se ztrátou 23 sec. na prvního
závodníka. V prùbìhu prvního
okruhu náskok zlikvidoval a dobìhl nakonec druhý za Vosátkem
z Kovosvitu. Od zlata ho dìlilo osm
vteøin.
Dalí ze závodù Èeského poháru
odstartuje 1. kvìtna v Praze Poèernicích.
klub Schmier
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