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Pøed nástupem zimy
Rada mìsta na své 68. øádné
schùzi dne 21. listopadu projednala záleitosti týkající se zimní
údrby místních komunikací a
chodníkù a vydala pro tyto úèely
Naøízení mìsta è. 3/2005. V obsáhlém materiálu jsou mimo jiné
uvedeny povinnosti a odpovìdnost vlastníkù sousedních nemovitostí pøi údrbì chodníkù, seznamy udrovaných a neudrovaných chodníkù ma území mìsta a
zmìny v dopravním znaèení platné do 31. 3. 2006.
K posypu komunikací a chod-

níkù se pouívají výhradnì inertní materiály jako kamenná dr,
písek a ekogrit (keramické kamenivo).
Celý text vydaného dokumentu
je mono najít na internetových
stránkách mìsta (www.nmnm.cz)
v oddíle vyhláky, naøízení a
smìrnice mìsta.
Neudrované chodníky
Pro malý dopravní význam a
vzhledem k technickým monostem provádìní údrby nebudou
v zimním období udrovány dále

uvedené pìí komunikace a také
chodníky, kde vlastníkem sousední nemovitosti je mìsto Nové
Mìsto na Moravì:
schody na Komenského námìstí naproti vchodu do obchodního
domu * pìí komunikace od katolického høbitova podél Cihelského rybníka na ul. Malou * pìí
komunikace z ulice Polní na ulici Zahradní * pìí komunikace
po hrázi Kazmírova rybníka na
ulici Nìmeckého * pìí komunikace z ulice Radnická na ulici Dukelská * pìí komunikace z ulice
Nìmeckého na ulici Nìmcova *
pìí komunikace z ulice Tyrova
na ulici Køenkova * chodníky na

Návtìva skautù na radnici

Není mnoho pøíleitostí jak
projevit dík vedení mìsta za
dlouholetou pomoc skautingu.
Stalo se tak 16. listopadu odpoledne, kdy èlenové støediskové
rady Bílý tít byli pøijati starostou mìsta Josefem Sokolíèkem, aby mu pøedali medaili
Skautská vdìènost, kterou mu
udìlila Ústøední rada Èeského
Junáka za velkou pomoc, kterou
poskytl v posledních letech
skautskému hnutí.
Setkání bylo velmi pøíjemné
pro obì strany. Skauti vzpomnìli, e je to nyní ji patnáct let
od znovuobnovení Junáka a
konstatovali skuteènost, e za
celou tu dobu nacházeli u vedení a zastupitelù mìsta pochopení a podporu. Starosta si rád zavzpomínal na doby po 2. svìtové válce, kdy byl také èlenem
Junáka, podìkoval za ocenìní,
charakterizoval èinnost Junáka
v N. Mìstì jako pozitivní prvek
pøi výchovì mládìe a popøál
mu hodnì úspìchu do budoucna vèetnì spravedlivého navrácení chaty Mercedesky.
JJ

foto: Martin Drápalík
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Zmìny v dopravním znaèení
Tyto zmìny mají umonit bezproblémové provádìní údrby
místních komunikací a budou platit do 31. 3. 2006 v lokalitách:
ulice Køenkova - zákaz stání obì
strany  od è.p.151 po køiovatku
s ul. Monseova * ulice Monseova
podélné stání * ulice Luèní jiné nebezpeèí s dodatkovou tabulkou ZÚ pluhování bez posypu na zaèátku klesání od domu
è.p. 844 dolù, smìrem k øece Bezdìèce * ulice Jánská zákaz stání obousmìrnì * ulice Výhledy
- zákaz stání pravá strana * ulice Mírova - zákaz stání levá
strana * ulice Mendlova - zákaz
stání pravá strana * ulice Pavlovova - zákaz stání pravá strana
* ulice Purkyòova - zákaz stání v obou smìrech.
vybráno z materiálu pro RM,
pøipravil L. Smetana

Novou plesovou sezonu zahájil Zdišibál
Hudba, tanec, zpìv, módní pøehlídka, bøiní tance, vystoupení
ákù speciální koly, vystoupení
ákù Základní umìlecké koly,
bohatá tombola, zákusky, chlebíèky, káva, minerálky a plný sál
dobøe naladìné, usmìvavé spoleènosti. To vechno byl Zdiibál.
Vstupenkou byly rozzáøené oèi.
Pro své souèasné i bývalé klienty, jejich rodiny, pøátele a pozvané hosty z jiných obdobných za-

Moravský rybáøský svaz, MO N. Mìsto na Mor.
oznamuje termíny prodeje vánoèních kaprù:
16. 12.
20. 12.
21. 12.
22. 12.

ulici Hornická * chodníky na ulici Køenkova (u è.p.900-902;732),
Tyrova (u è.p.726-728;731) *
chodníky na ulici Mírová a Drobného (podél vozovky od ulice
Smetanova po ulici Malá) * chodník na ulici Pavlovova (u
è.p.1514)
Vechny tyto neudrované komunikace budou oznaèeny v souladu s obecnì platnými pøedpisy
v zimním období.

sádky
námìstí, sádky
námìstí, sádky
námìstí, sádky

øízení pøíjemné odpoledne pøipravilo novomìstské Centrum Zdislava.
Nároèná pøíprava na ples se odehrála v nenápadné vilce na Radnické ulici v Novém Mìstì na
Moravì. Tiché a klidné místo a
neèekanì ostøe kontrastuje
s veselím na zaplnìném, velkém
sále novomìstského kulturního
domu. Tento kontrast je dùkazem,
e ivot pohybovì, mentálnì a
kombinovanì postiených obèanù je sice odliný od ivota obèanù zdravých, ale ne víc ne ivot bohémù od ivota technokratù, stejnì jako svìt dìtí je jiný ne
svìt dospìlých. Vichni jsme souèástí obèanské spoleènosti, ve
které má kadý z nás své plnohod-

notné místo a více nebo ménì potøebujeme pomoc druhých.
Není to poprvé, co jsem pøijala
pozvání na Zdiibál a proila na
nìm silné dojetí. Nestydím se za
slzy, které mi vhrkly do oèí pøi pohledu na roztanèený sál. Souèasnì jsem cítila pýchu, e jsem obèankou mìsta, které vytváøí podmínky pro maximální monou integraci postiených spoluobèanù
do spoleènosti. Mùj velký dík a
obdiv patøí vem zamìstnancùm
Zdislavy, kteøí dennì peèují o své
klienty, rozvíjejí jejich dovednosti, návyky a vedou je k samostatnosti, aby jim souèasnì umonili
ivot mezi jejich nejbliími - v
rodinách.
Zdeòka Marková
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Podìkování
Vøelé díky Hospicovému hnutí
 Vysoèina za pomoc pøi oetøování mého manela Josefa Dostála, o kterého jsem se s dìtmi starala a do jeho smrti.
Té dìkujeme panu dìkanu Janu
Daòkovi, zpìvaèkám a muzikantùm, kteøí jej doprovodili na jeho
poslední cestì. manelka a dìti
Dìkujeme vem lékaøùm a zdravotnickému personálu z odd.
ARO a JIP chirurgického odd.
novomìstské nemocnice za pøíkladnou a obìtavou péèi o nai
maminku, paní Galinu Èípovou.
manel a dcery s rodinami

Horácká galerie zve na
ADVENTNÍ DÍLNY
do 16. 12.

Plstìní ovèího rouna
Jde o starou techniku, pøi které
se z pøírodního ovèího rouna vytváøí textilie. Budete si moci uplstit panenku, sluníèko nebo jinou
dekoraci èi hraèku. Základní tvar
pøi plstìní  kouli  zvládnou i
malé dìti. Pozor, omezené mnoství materiálu!
Tkaní
Na ètyølistém tkalcovském stavu si budete moci utkat prostírku, taku, potah na poltáø a jiné
zajímavé textilie.
Keramika
V keramické dílnì se nauèíte toèit
na hrnèíøském kruhu, nebo si vytvoøíte závìsný dekorativní kachel.
Dekorování svíèek
Pøijïte si vytvoøit ke zpøíjemnìní
vánoèní atmosféry. Dekorovat budeme rytím, korálky, pøírodninami èi obrázky z ubrouskù. Je moné si pøinést i vlastní svíèky. Vhodné i pro dìti od 4 let.
Pøání z ruèního papíru
Chcete letos pøekvapit známé originálním vlastnoruènì vyrobeným pøáním s vùní skoøice èi vanilky? Pøání si také mùete doplnit slepotiskem èi linorytem.
Na vechny techniky je nutné se pøedem pøihlásit (tel. 566 654 225, 566
654 216), cena: 50 Kè/cca 1,5 hod.,
25 Kè/cca 1,5 hod. pro èleny GK

Projekt Partnerství pro Vysoèinu
Èeská republika bude v plánovacím
období 2007 a 2013 pøíjemcem finanèních prostøedkù EU ve strukturálních fondech v pøedpokládané celkové výi 787 miliard Kè, Fond soudrnosti by mohl být naplnìn zhruba
400 miliardami korun. Èást finanèních prostøedkù budou spravovat ministerstva, èást pùjde pøímo do krajù.
Kraje si tak mohou zpracovat svá
grantová schémata, ve kterých mohou koordinovat a posilovat harmonický rozvoj celého území.
Dosavadní zkuenost ÈR není pøíznivá. Èeská republika nevyèerpá
vechny finanèní prostøedky, které jí
byly dosud pøidìleny a bude je mu-

Úmrtí
23. 11. Vlastislav Starý (1923)
29. 11. Pavla Ondráèková (1934)

Kniha Trojan

- zahájen prodej vánoèního katalogu Rodinného knihkupectví  poslední v tomto roce
- Radek Jaro: nástìn. kalendáø + 1listový 2006 Nanga
Parbat  K2

Horácké muzeum
Vás sve k nákupu vánoèních
dárkù:
modrotisk  poltáøe, prostírky,
chòapky, pøání...
vizovické peèivo  betlémy,
andílci, rybky...
døevo  soustruené misky, svícny,
zvoneèky...
velký výbìr publikací s regionální
tématikou
l prodejní výstavka: Hana a
Michaela Krkovy: malba na
hedvábí  átky, ály, støíbrné perky  náhrdelníky, náramky, broe,
prsteny
l Tradièní hraèky z Vysoèiny 
soustruené malované hraèky
Zdeòka Bukáèka ml. z Krouny (do
února)

ivý Betlém - V úterý 20. prosince v 16 hodin

oije pódium na námìstí Republiky (pøed Starou radnicí) ve ïáøe n. S.
V tomto pøedvánoèním èase pøipravila ïárská øímskokatolická farnost
tradièní divadelní pøedstavení ivý Betlém, které sem kadoroènì
pøiláká stovky divákù. V této høe vystupují jako herci pøedevím studenti Biskupského gymnázia a SOU Adolpha Kolpinga, ïártí farníci, ale také konì, osel èi ovce. Tito zvíøecí herci nejen zpestøí celé
pøedstavení, ale pro mnohé dìti je setkání s nimi nezapomenutelným
záitkem. Profesionální osvìtlení a ozvuèení celé hry, spoleènì
s nápaditými kostýmy, dotváøí jedineènou atmosféru vánoèní pohody,
kterou si, jak vichni doufáme, diváci odnesou také do svých domovù.
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set vrátit. Viníkem vak není EU.
Pøíèinou je mimo jiné i patné nastavení podmínek, které sice schválily
pøísluné orgány EU, ale na návrh
Èeské republiky. Dalí pøíèinou jsou
patnì nastavená schémata a podmínky jednotlivých grantových programù, zejména rozdìlení objemu finanèních prostøedkù do konkrétních
schémat. Napøíklad objem finanèních
prostøedkù na investièní rozvoj cestovního ruchu byl ve stejné výi jako
objem finanèních prostøedkù pro
sluby v cestovním ruchu (propagaèní materiály, webové stránky ) Poptávka v oblasti investièní infrastruktury výraznì pøevyovala poptávku
v oblasti slueb, pøesun penìz ze katulky do katulky nebyl moný. Nezanedbatelnou pøíèinou je i nepøipravenost a neschopnost jednotlivých
subjektù zpracovat a pøedloit ádost
obsahovì a kvalitnì na úrovni poadované EU.
Na základì tìchto zkueností nabízí kraj Vysoèina diskusní fora pro
obèany, neziskové organizace, pøíspìvkové organizace, obèanská
sdruení, fyzické i právnické osoby
a v neposlední øadì i pro veøejnou
správu. Na základì tìchto diskusí
mapuje problematiku a poptávku na
území kraje. Závìry diskusí budou

základním podkladem pro zpracování grantových schémat na Vysoèinì.
Tato diskuse, která probìhla i na území Nového Mìsta na Moravì, je
ukonèena a na ni navazuje dùleitá
souèást vzdìlávacích modulù, ve které bychom se mìli dozvìdìt jak na
to. Bude moné získat informace o
základech strukturální a regionální
politiky EU, abychom pochopili filozofii jak sestavovat projekty. Dùleité jsou i vzdìlávací moduly na téma
projektové øízení, pøedmìtem vzdìlávání bude i zpracování studie proveditelnosti, analýza nákladù a pøínosù, veøejné zakázky a nový pojem
- veøejná podpora, která je zakázaná. Nezbytné je vìdìt, jak budou
probíhat kontrolní funkce a audit.
Podrobné informace a pøihláky
jsou dostupné na webové adrese
www.partnerstvi-vysocina.cz
Mìsto Nové Mìsto na Moravì nechce zùstat stranou. Tøi týdny stará
mylenka o velkém integrovaném
projektu, který má vyí anci na
úspìch ne program dílèí, pomalu
získává konkrétní obrysy. Vìøím, e
doeneme ztrátu nabranou v minulém pùlroce a na plánovací období
2007  2013 budeme dobøe pøipraveni. Máme na to celý rok 2006.
Zdeòka Marková

Kino
9. pá v 19,30 h.
Oliver Twist131 min
Francie/VB/ÈR 2005, adaptace drama, èeské titulky, premiéra, pøístupný, 60 Kè - Nejnovìjí adaptace klasického románu se natáèela v
Praze za úèasti èeského tábu.
10. so v 19,30 h
Kurýr 2
87 min
Francie/USA 2005, akèní, èeské titulky, premiéra, od 12 let, 60 Kè Pokraèování zbìsilé akèní jízdy.
13. út v 19,30 h
Mr. & Mrs. Smith
120 min
USA 2005, akèní komedie, èeské titulky, od 12 let, 60 Kè - Manelé
Smithovi netuí, e se oba iví jako
nájemní zabijáci...
14. st v 10 h.
Krtek o vánocích
65 min
Pásmo pohádek, dìti 15 Kè a dospìlí 30 Kè
14. st v 18 h
Putování tuèòákù
85 min
Filmový klub seniorù, Francie 2005,
dokumentární, èeské titulky, pøístupný, premiéra, 60 Kè, senioøi 30
Kè - Na zemi snad neexistuje fotogeniètìjí ivoèiný druh ne tuèòák
císaøský...
16. pá v 19,30 h
3  IRON
88 min
Filmový klub, Jiní Korea/Japonsko
2004, psychologické krimi, èeské titulky, premiéra, od 15 let, 60 Kè Komorní snímek o výstøedním milostném vztahu.
17. so v 19,30 h
Nesvatbovi
119 min
USA 2005, komedie, èeské titulky,
premiéra, od 12 let, 60 Kè - pøíbìh
dvou kamarádù, kteøí navtìvují cizí
svatby s cílem balit tam holky.
20. út v 19,30 h, 21. st v 18 hodin
Wallace a Gromit: Prokletí králíkodlaka 85 min, Velká Británie
2005, animovaná komedie, èeské titulky, premiéra, pøístupný, 60 Kè Komedie, u které se pobaví diváci
vech generací.

Jakub Pustina
Vánoèní koncert

èeské i svìtové koledy za
doprovodu klavíru a flétny
Horácká galerie 11.12., 15.00 h.
vstupné s prohlídkou galerie
50 Kè, èlenové gal. klubu 20 Kè
vzhledem k omezenému poètu míst
doporuèujeme zakoupit vstupenky
v pøedprodeji

Kulturní dùm
st 14. 12. v 19,30 hod., Sourozenci Ulrychovi  Vánoèní koncert,
vstupné 140 Kè, 130 Kè
ne 18. 12. v 16 hod. - Nedìlní odpoledne, k tanci a poslechu hraje
Tata Band Josefa Kuèery, vstupné 50 Kè
èt 22. 12. v 19 hod. - PETR BENDE and Band a host GÁBA AL
DHÁBA - nejen vánoèní koncert
støíbrného zpìváka, jeho kapely a
bronzové zpìvaèky II. roèníku soutìe Èesko hledá SuperStar a komorního sboru ZU z Nového
Mìsta na Mor., vstupné 120 Kè

Dùm dìtí a mládee

Otevøený klub  Klub Íèko od
øíjna vdy ve støedu a pátek od 13
do 17 hodin. K dispozici hry na PC,
internet, PlayStation, kuleèník, stolní fotbal a hokej, stolní tenis, ipky, prtec, stolní a spoleèenské hry.
so 10. 12., 10 h - Netradièní vánoèní ozdoby - Vrame se do dob
naich babièek a vyzkouejme výrobu vánoèních ozdob z pøírodních
materiálù. Budete pøekvapeni jejich
krásou a vùní. S sebou pøezùvky a
vstupné 30Kè.
so 17. 12., 10 h. - V. roèník vánoèního turaje ve stolním tenise
- dopoledne plné sportovního zápolení a nebudou chybìt odmìny.
Pøezùvky s sebou. Startovné 10 Kè.
Moná bude i pøekvapení.

Horácká galerie

Kvìta Makovská  Keramické objekty (do 29. ledna)
Miroslav Matouek  Fotografické dílo (do bøezna)
GRAFIX *2005  Bienále drobné grafiky Bøeclav 2005  Ohlasy
(do 8. ledna)
• HIMÁLAJ 1000 a 8848 m (do 29. ledna) Výstava fotografických
velkoformátových tiskù fotografa a cestovatele Andreje Macenauera a
pièkového èeského horolezce Radka Jaroe. Mylenka spoleèné
fotografické výstavy, zobrazující svìt asijských velehor od výky 1000
m nad moøem a po nejvyí vrcholy, vznikla pøi jejich náhodném setkání
v èajovnì v nepálském Káthmándú.
Andrej Macenauer se zamìøuje na fotografování krajiny, nejradìji vak
fotografuje hory a lidi v nich. Vedle vìtiny evropských pohoøí
fotografoval na Kavkazu, v an-anu a naposledy v Himálaji.
Radek Jaro je pièkovým èeským horolezcem; postupnì vystupuje
na nejvyí hory svìta. Dobyl Mount Everest, Kangchenjugu, Broad
Peak, ia Pangmu, Cho Oyu a letos Nanga Parbat.

•
•
•

Zmìny ve stravování v mateøských kolách
Od 1. 1. 2006 nastávají zmìny ve
stravování Mateøských kol v Novém
Mìstì na Moravì, dùvodem zmìny
je platnost vyhláky è. 137/2004 Sb.
o hygienických poadavcích na stravovací sluby. Vzhledem k tomu, e
investice do zmìn by byly finanènì
velmi nákladné, dochází k následujícím zmìnám:
Vaøení obìdù pro vechna pracovitì mateøských kol a detaovaná

Klub seniorù
po 12. 12., 15 h., DPS  Kraj vìèných návratù  beseda s autorkou
knihy Vìrou Rudolfovou
po 19. 12., 15 h., DPS - Vánoèní
zábavné odpoledne s koledami,
povídáním a èetbou

Farní sbor
èeskobratrské církve evangelické Vás srdeènì zve na shromádìní o svátcích:

3. adventní nedìle  11. 12.
9.00 - bohosluby
14.00 - bohosluby pro ménì pohyblivé s vysluhováním Veèeøe
Pánì, DPS ïárská
16.30 - ekumenická bohosluba
(káe p. Jan Danìk)
4. adventní nedìle  18. 12.
9.00 - rodinné bohosluby se køty
15.30 - dìtská vánoèní hra Oslava narozenin
tìdrý den  24. 12.
15.30- bohosluby - nepory
23.00 - zpívání vánoèních písnièek na námìstí
Boí hod vánoèní  25.12.
9.00 .- bohosluby s vysluhováním
Veèeøe Pánì
Na tìpána  26.12.
9.00 - bohosluby
27.12.
18.00 - koncert pìveckého sboru
gymnázia Vincence Makovského
31.12.
16.30 - dìkovné bohosluby za
uplynulý rok
Nový rok  1.1.2006
9.00 - novoroèní bohosluby s vysluhováním Veèeøe Pánì

pracovitì novomìstských základních kol v Pohledci a ve Slavkovicích zajistí kolní jídelna s vývaøovnou na M Drobného.
V mateøské kole na ïárské ulici se budou pøipravovat dopolední
a odpolední svaèiny. Pro rozváení obìdù a svaèin bylo zakoupeno
nové auto FIAT DUCATO. Uvaøené obìdy a pøichystané svaèiny
budou pøeváeny ve speciálních
nádobách (termoportech), které
jsou k tomuto úèelu urèeny. Novì
poøízené vybavení zaruèí, e dìti
budou i nadále dostávat obìdy kvalitní, neohøívané.
V dùsledku tìchto úprav dojde k
výrazným úsporám, kterých bude
vyuito ve prospìch vech dìtí mateøských kol.
Ivana Buchtová
øeditelka M
u

DÁRKOVÉ
ZBOÍ

HALINA – 1. patro
v sady barev WINDOW CO-

LOR

v barevné kartony
v vlnitá lepenka, epsovaná

lepenka

v závìsné vánoèní koule zdo-

bené  rùzné velikosti
Firma

Chovatelské potøeby
Vlastimil Svoboda
Palackého námìstí 33
(u Pasáèka)
Nové Mìsto na Moravì,
tel.: 566 618 126

K-9 MAINTENANCE
12 kg 590 Kè
20 kg 980 Kè
zimní smìsi pro venk.
ptactvo
sluneènice 14 Kè/kg
mraené krmné maso vaøené
velký výbìr klecí, akvarií,
steliv a ostat. chov. vybavení

l
l
l
l
l
l
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Nová pracovní místa
nabídne v dohledné dobì firma
GCG International. V prùmyslové
zónì u Pohledce ji vyrostla nová
budova, ve které se v budoucnu budou vyrábìt komponenty k poèítaèùm a miniaturizované vypínaèe
elektrického proudu. Ekologická výroba tedy nijak nezatíí ivotní prostøedí. Za firmou, která vlastní patent na èitìní harddiskù, stojí èínský, britský i èeský kapitál.
Pøedpokládá se, e výroba, o kterou se ji nyní zaèínají zajímat ob-

chodníci, bude zahájena v kvìtnu
pøítího roku. Zatím asi se edesáti
zamìstnanci, bìhem ètyø mìsícù by
mìla zamìstnat dalích padesát lidí a
v koneèné fázi, do tøí let, by zde mìlo
pracovat pøiblinì 250 lidí.
Firma GCG International zøejmì
zásadním zpùsobem sníí nezamìstnanost na Novomìstsku. Starosta
mìsta Josef Sokolíèek dále sdìlil, e
o práci se budou moci ucházet vichni zodpovìdní a pracovití - mui i
eny vech vìkových kategorií. EJ

Krátce
Demolice staré jídelny

Dne 12. prosince zaène demolice staré hotelové jídelny na
køiovatce ulic Drobného a
Smetanova. Demolièní práce se
na èas zastaví o vánoèních svátcích, koneèný termín likvidace
budovy je plánován na 20. leden. Na místì bude zbudováno
nové parkovitì s asi 60 parkovacími místy.

Èistírna odpadních vod dohání skluz

Na podzim pøítího roku je plánován zkuební provoz druhé
èistírny odpadních vod, kterou
N. Mìsto buduje v rámci evropského projektu Ochrana povodí
Dyje. Stavba se v prvních mìsících nerozbìhla podle stanoveného harmonogramu, v souèasné

dobì se vak úspìnì daøí poèáteèní zpodìní dohánìt. Dodavatel stavby, brnìnská firma Dopravní a inenýrské stavby (DIS),
zadává zakázky i místním firmám. Podle slov starosty Sokolíèka je tøeba velmi ocenit práci,
kterou zde odvedly novomìstské

Ze skautské mozaiky
Ve dnech 11.  12. 11. uskuteènil oddíl Nadìje mìstskou hru O
hvìzdách a panu Keplerovi. Na
dvanácti stanovitích v rùzných
èástech mìsta získávali skauti a
skautsky indicie, které je pak dovedly k cíli. Èlenové oddílu nocovali v klubovnì.
m Dne 17. 11. probìhla pro rádce
oddílu Nadìje hra, pøi které získávali protilátky proti ptaèí chøipce.
m Dne 18. 11. navtívila vlèata a
svìtluky plavecký bazén ve dá-

ru, kde se v plavání cvièili i èlenové skautského støediska Sarensis.
O hry neyla nouze.
m Ve dench 18.  20. 11. navtívila N. Mìsto druina svìtluek z
Chotìboøe. Jsme rádi, e se jim u
nás a v naí klubovnì líbilo.
m Dne 24. 11. jsme na støediskové radì podìkovali bratru Martinu
Drápalíkovi za dlouholetou práci
pro støedisko a pøedali mu uznání a
podìkování od Ústøední rady Junáka. Zároveò jsme blahopøáli sestøe

Policie ÈR informuje
Od poslední relace jsme etøili v
rámci N. Mìsta jen dva trestné
èiny a shodou okolnosdtí oba pøípady jsou krádee vllooupáním do
výherních hracích automatù v jedné z novomìstských heren, vdy
za provozu herny. První pøípad je
z 18. 11. a dosud nezjitìný pachatel si odnesl èástku vìtí jak 20
tis. Kè. Druhý pøípad, ve kterém
je podezøelým z vloupání mladík
z Bystøice n.P., se stal 27. 11. Tentokrá byla obsluha herny opatrnìjí a po odchodu mladíka ihned
zkontrolovala automat.
Mimo N. Mìsto etøíme pøípady
kádee vloupáním do rodinného
domu v obci Køizánky, vloupání
do vozidel ve Svratce a Milovech,
pokození telekomunikaèního zaøízení ve Snìnmém a Svratce i
pøipad náhlého úmrtí mladého
mue v obci Bohdalec.
Dále jsme etøili mnoho pøestupkových vìcí, nich zejména dva pøí4

pady veøejného pohorení v
N.Mìstì, které tropili podnapilí
mui.jeden pøípad je z 21. 11., druhý z 24. 11. Oba mui byli dodáni
k vystøízlivìní do protialkoholní
stanice v Jihlavì, v prvním pøípadì je vìc etøena ve spolupráci s
mìsskou policií.
kpt. Bouèek

HRAÈKY
Ivana Rajská

(1. patro J. Meinl)
Zveme Vás na vánoèní
nákup pro Vae nejmilejí

parta tuèòákù
699 Kè
veverkaTerka
699 Kè
panenka Karolinka 779 Kè
lapací traktor s pøívìsem
2690 Kè
(SRN  3 roky záruka)

firmy JCZ Èerný, HCS a Tesmont.
Nové Mìsto vánì uvauje, e
se zapojí i do projektu Ochrana
povodí Dyje 2 a v jeho rámci vyøeí mimo jiné kanalizaci dalích
èástí mìsta a napojení na ÈOV
Pohledce a Marovic.
EJ
Danì Albrechtové k výbornému
sloení vùdcovských zkouek.
m Dne 26. 11. uskuteènila vlèata
a svìtluky mìstskou hru s názvem
Boj propti moru. Zdárnì se jim
podaøilo zabránit vniknutí infikovaných osob do mìsta a podaøila
se i výroba úèinného séra proti této
nemoci. Hra probíhala i ve sklepení mìsta a konèila na kopci Tøi
køíe.
m Ve dnech 25.  27. 11. uskuteènil oddíl Nadìje výpravu na
Kuklík. Putování ve snìhu s batohy tam i zpìt zvládli vichni úspìnì. Akce Drákula v samotné vesnici a okolí probìhla bez ztráty jediné kapky krve.
m Støedisková rada Junáka upozoròuje obèany na monost získání Betlémského svìtla, které bude
k dispozici dne 23. 12. v 17 hod.
na Vratislavovì nám. Junáci pøejí
vem obèanùm Nového Mìsta na
Moravì astné Vánoce a zdar v
pøítím roce.
JJ

Bez soli

S výjimkou silnic 1. tøídy, které
udruje SÚS, se letoní zimu nebudou v N. Mìstì solit silnice ani chodníky. Novì budované chodníky budou pro bezpeènou chùzi upravovány strojovì, k posypu bude na chodnících pouívána keramická dr.

Veselá sedma

Dechová kapela Veselá sedma se
od 1. ledna oficiálnì stane mìstskou kapelou. Pro hudebníky to
bude znamenat mírnou finanèní
podporu, pro mìsto monost vyuít Veselou sedmu pøi nejrùznìjích kulturních akcích.

Upozornìní

Upozoròujeme obèany a návtìvníky mìsta, e v pátek 30.
prosince po celý den je nutno poèítat s èásteènou nebo úplnou dopravní uzávìrou Vratislavova námìstí, a to z dùvodù pøípravy a
konání doprovodného programu
závodù Zlaté lye. Podrobnìji v
pøítím èísle.
red.
Mìstské zastupitelstvo
zasedá v úterý 20. prosince,
Hovory s obèany od 15,30 hod.

Vánoèní
jarmark

pátek 16. prosince
od 8 hod.
Vratislavovo námìstí
OCHOTNÌ VYØÍDÍM
LEVNÝ ÚVÌR
NA ZAPLACENÍ
DRAHÉ HYPOTÉKY
Napøíklad:
1.000 000 Kè - 800 000 Kè
Splátka:
5917 Kè/mìs. - 3120Kè/mìs.

Tel.: 724 548 861
566 616 357

PØÍLOHA NOVOMÌSTSKA
Výbìr dopravních spojù platných od 11. prosince 2005 do 9. prosince 2006
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Získáte víc ne pojitìní

Nenabízíme jednorázové výhody, ale stálou péèi
Plnì hradíme
l preventivní prohlídky u praktického lékaøe, u stomatologa a u gynekologa
l preventivní mammografické vyetøení pro eny od 45 let
l preventivní vyetøení zamìøené na vyhledávání nebezpeèí vzniku
rakoviny tlustého støeva a koneèníku pro klienty od padesáti let
Navíc pøispíváme
l èástkou a 20 000 Kè na tøítýdenní ozdravné pobyty u moøe Moøský
koník pro chronicky nemocné dìti
l 400 Kè na preventivní oèkování dìtí proti klíové encefalitidì
l a 2 000 Kè na fixní zubní rovnátka pro dìti ve vìku 10  19 let
l 500 Kè roènì enám od 15  34 let na hormonální antikoncepci
Pro zdravý ivotní styl nabízíme
zdarma plavání ve vybraných bazénech ve ïáøe nad Sázavou,
Bystøici nad Perntejnem
l pøíspìvek na plavání kojencù a batolat
l zdarma mìøení krevního tlaku, pulsu, tìlesného tuku, hodnoty cukru
a cholesterolu v krvi
l èlenství v Klubu pevného zdraví
l pøíspìvek na kurzy hubnutí se STOBem
l sportovnì preventivní akce (napø. Bìhy Terryho Foxe)

Vem klientùm
výhodné Zdravotní pøipojitìní VZP pro pøípad úrazu, hospitalizace
a pracovní neschopnosti
l výhodné celoroèní cestovní pøipojitìní pro rodiny s dìtmi i pro
jednotlivce (roènì lze uetøit od 1 000 do 5 400 Kè)
l pøi cestách do zahranièí pojitìní úrazu, ztráty zavazadel,
odpovìdnosti za kody a storna zájezdu za speciální sazbu
l monost uzavøít havarijní, penzijní a ivotní pojitìní ve vech
úøadovnách VZP ÈR
Informace o vech preventivních programech a dalích výhodách
Vám rádi poskytneme na vech naich pracovitích:
l

l
l
l

K dispozici je rovnì modrá linka Oddìlení informací a asistence
VZP ÈR  844 117 777 (z pevné linky za cenu místního hovoru
odkudkoli z ÈR).

Sportovní den s VZP ÈR

l

Péèe o tìhotné eny
Pøispíváme na:
kurzy cvièení
kurzy pøípravy k porodu
Poskytujeme:
ekovou kníku se slevovými kupóny
dárkový balíèek pøi narození dítìte
Bezpøíspìvkovým dárcùm krve
bezplatné cestovní pojitìní do 35 dnù v jednom roce
zvýhodnìné roèní cestovní pojitìní
vitamíny pøi odbìru krve

Jízdní øády  pozor na zmìny!!!
Upozoròjeme, e v prùbìhu roku 2006 jsou plánovány
mení zmìny v jízdních øádech dopravních spojù.
Doporuèujeme cestujícím, aby tyto zmìny sledovali, mohou
se dotknout i spojù, které v Novomìstsku zveøejòujeme.

Územní pracovitì VZP ÈR, Nové Mìsto na Moravì, Palackého
nám. 16, tel. 566 650 311, e-mail: informace@op84.vzp.cz
Úøadovna ïár nad Sázavou, Strojírenská 28, tel. 566 682 250
Úøadovna Velké Meziøíèí, Dùm zdraví s. r. o., tel. 566 520 510

ïár nad Sázavou,
Nové Mìsto na Moravì, Bystøice nad Perntejnem
VSTUP ZDARMA pro pojitìnce VZP ÈR (prùkazku VZP s sebou)
 zveme Vás dne 17. 12. 2005 do tìchto sportovních center:
l

Sportcentrum ARTIS, Nádraní 1354, Nové Mìsto na Moravì
13.00 - 21.00 hodin
posilovna, squash, spinning

l

Areál sportu, s. r. o., Bystøice nad Perntejnem
12.00  18.00 hodin bazén, posilovna a horolezecká stìna vèetnì
instruktora, bowling, kuelky, squash, kuleèník
Vybrané disciplíny lze vzhledem ke kapacitì zaøízení rezervovat
pøedem od 10. 12. 2005 v Areálu sportu v Bystøici n. P.

l

Active club, Dùm dìtí a mládee, ïár nad Sázavou, Dolní 3
9.00 - 20.00 hodin
posilovna, squash, spinning, aerobic

Více informací podají pracovníci Územního pracovitì VZP ÈR,
Palackého nám. 16, Nové Mìsto na Moravì na tel. èísle 566 650 311.

Stomatologická pohotovostní sluba

Oetøení je poskytováno v dobì 8  12 hod.
17. 12. MUDr. Bureová, NM, MUDr. Jelínková, V. Bíte, 18. 12.
MUDr. Bílková, ÏAS, ZR, MUDr. Èumplová, Bystøice n. P., 24. 12.
MUDr. pinarová, NM, MUDr. Zrieka, V. Bíte, 25. 12. MUDr.
Dvoøáková, NM, MUDr. Janouek, Mìøín, 26. 12. MUDr. Koutková,
poliklinika, ZR, MUDr. párníková, Køianov
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LYAØSKÉ TURISTICKÉ TRASY
2005/2006

Poslední pøípravy pøed zahájením lyaøské sezóny - instalace rozcestníkù s lyaøským znaèením na køiovatkách upravovaných tratí.
foto: Jaroslava Michalcová

Poèasí v listopadu
První polovina mìsíce pøipomínala prodlouený duièkový èas.
Bylo nevlídno, takøka dennì mrholilo nebo drobnì prelo, teploty se v noci blíily k bodu mrazu,
ve dne vál nepøíjemný SZ vítr. 16.
listopadu se pøiel pøedstavit sníh.
V noci hustì snìilo, ale ve dne

sníh roztál. Teprve husté snìení
17. listopadu a v následujících
dnech pøineslo trvalou pokrývku
snìhu, která takøka dennì pøibývala. Udrela se do posledních listopadových dnù, kdy byla teplota
i ve dne mírnì pod nulou a v noci
FV
se blíila a k -10o C.

ák v Tunisu ètvrtý
20. roèník mezinárodního mistrovství Tuniska se uskuteènil 27.
listopadu. Na startu se selo 900
závodníkù z Afriky, Evropy, Ameriky. Mezi pozvanými elitními
bìci byl i novomìstský rodák Jirka ák. Závod se bìel na dvou
stejných 21,1 km okruzích na pobøeí Støedozemního moøe.
Po startu se ák pohyboval ve
druhé skupinì okolo 15. místa. Na
pátém kilometru se propracoval na
12. místo. Po ètvrtinì závodu bìel na 11. místì se ztrátou jedné
minuty na vedoucí desetièlennou
skupnu. Po výrazném zrychlení se
ák na tøináctém km dotáhl na èelo
závodu. Jedenáctièlenná skupina
bìela pohromadì a na 25. km,
kde na obèerstvovací stanici tøi
Maroèané velkým zrychlením skupinu zoztrhali. ák bìel na 9.
8

místì, postupnì pøedbíhal africké
bìce, a se na 33. km dostal na 4.
místo, na kterém pøibìhl do cíle v
hlavním mìstì Tuniska.
Výsledky: 1. Nourdine (Maroko)
2.29.17, 2. Chaari (Maroko)
2.29.28, 3. El Fariati (Maroko)
2.29.29, 4. ák 2.33.56, 5. Bui
Nonesi (Alírsko) 2.35.24, 6.
Mdini (Tunisko) 2.40.00.
S výsledkem i se svým výkonem
jsem maximálnì spokojen. Poslední týden moji pøípravu ovlivnilo
poèasí na Vysoèinì, snìhová nadílka omezila kvalitu atletického
tréninku. Závod se bìel za vìtrného poèasí, co ovlivnilo dosaené výsledné èasy. El Fariati (umí
maraton za 2 hod. 11 min.) vloni
vyhrál za 2 hod. 16 min., dodal
ák.
JK

V loòském roce zahájil Mikroregion Novomìstsko systematické budování a pravidelnou zimní
údrbu turistických lyaøských
tras, co mìlo jednoznaènì kladný ohlas u lyaøské veøejnosti. Bìhem loòského léta byly vytipovány optimální trasy, provedeny
drobné terenní úpravy, postaven
mostek pøes Medlovku u Kadùvku a vytvoøen prùjezd lesním úsekem Tøi StudnìSklené. Udrované stopy zavedly lyaøe do Blatin a na Milovy, zcela nové terény nabídla trasa do Jimramova,
podaøilo se i pøipojení Skalského
Dvora a BVV Zubøí. Snaha rozíøit oblast lyování na Novomìstsku vedla k napojení na zastávky
ÈD Olená a ÈD Rovné-Diviov.
Rolba upravující lyaøské stopy
najela loni pøes 1500km, dalích
300 km bylo upraveno snìným
skútrem. Celkovì si údrba lyaøských tras vyádala èástku 400
tis.Kè, hrazenou pøedevím
z rozpoètù obcí, kterými trasy
procházejí.
Bìhem letoního léta se pokraèovalo ve zkvalitòování tratí. Byly
postaveny tøi lyaøské mostky (pod
Sykovcem, na Kuklíku a u Skalského Dvora), zprùjezdnìno Podmedlovské údolí, vybudována
spojka mezi Odrancem a Lískem
a pøipravuje se propojení mezi
Studnicemi a Kuklíkem. Byly rovnì poøízeny kanadské sánì pro
pøepravu zranìných lyaøù.
Loòská sezóna, tak úspìná rovnì dostatkem snìhu, mìla vak i
své nedostatky a to pøedevím chybìjící znaèení udrovaných tras.
Proto bylo ji na jaøe rozhodnuto
vytvoøit systém trvalého znaèení
lyaøských tras a jako optimální
byl zvolen osvìdèený systém barevného znaèení Klubu èeských
turistù, pouívající pro lyaøské
znaèky oranový podklad, pouitelné barvy jsou èervená, modrá,
zelená a bílá.
Èervený okruh (21,7km) je
okruhem základním, zaèíná u Skihotelu, prochází pod Vlachovicemi smìr Sklené, obchází Fryavu
a vrací se pøes Medlov, Tøi Studnì
Medlovským údolím k Novému
Mìstu a konèí u Skihotelu.
Modrý okruh (20,3km) navazuje na èervený okruh ve Fryavì,
pøes Blatky a Samotín vede a na
Milovy a vrací se pøes Podlesí,
Snìné a Kadov do Fryavy.
Zelený okruh (48 km) propojuje Novomìstsko s Jimramovem, a
nabízí nádherné, málo známé te-

rény nad Vìcovem. Zpìt se vrací
pøes Jimramovské Pavlovice a Lísek, vede kolem Skalského Dvora
a k el.stanici Rovné-Diviov,
dále pak kolem Pohledce, pøes
Marovice do Nového Mìsta. Pøipravovaná spojka Odranec  Lísek dává monost podstatného
zkrácení okruhu.
Bílý polookruh (14,2km) umoòuje zkrácení èi prodlouení okruhù. Zaèíná u Medinu, vede zajímavým terénem nad Radòovicemi
a Jiøíkovicemi k Sykovci, dále na
Rokytno, Studnice a dolù na Pohledec, kde se pøipojuje na zelený
okruh.
Uvedené okruhy doplòují spojky, umoòující zkrácení trasy a
pøipojení na cíle, kterými trasy pøímo neprocházejí (el. stanice, turistické chaty, restaurace). Novomìstským lyaøùm nabízí nástup
na trasy hned za nádraím (Lesní
spoleènost), na Bìlisku, nebo u
Medinu.
Za dobrých snìhových podmínek by okruhy mìly být projídìny vdy pøed víkendem, pøièem
prioritu má èervený okruh, který
bude dle potøeby projídìn èastìji. Pokud bude snìhu málo, budeme hledat úseky s travnatým povrchem ve vyích polohách a trasy budou odliné. I pøes vekerou
snahu vech, kteøí se na údrbì tras
podílejí, není moné kvùli promìnlivosti poèasí zaruèit vdy
upravené tratì. Proto doporuèujeme sledovat webové stránky Nového Mìsta (www.nmnm.cz), kde
jsou pravidelnì zveøejòovány aktuální informace.
Lyaøské znaèení, ale pøedevím
údrba tras je finanènì velmi nároèná - vyznaèení okruhù v terénu
a instalace 47 rozcestníkù s témìø
200 smìrovkami bylo mono realizovat pouze díky podpoøe Fondu Vysoèiny, ostatní náklady hradí Mikroregion Novomìstsko. Do
lyaøských stop patøí pouze lye.
Chodci i psi stopy nièí! Pokud fandíte novomìstskému lyování, pøispìjte prosím na nákladnou úpravu tratí. V kanceláøi Mikroregionu Novomìstsko (Vratislavovo
nám. 97, tel. 566 617 903) je pro
pøípadné dárce pøipravena darovací smlouva. Velký dík za podporu
a pomoc pøi budování tras patøí
obcím na Novomìstsku, Lesùm
ÈR, Lesnímu drustvu obcí Pøibyslav a Zlaté lyi.
Jaroslava Michalcová,
IC Nové Mìsto na. Mor., Radek
Vichr, Mikroregion Novomìstsko
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INZERCE

Rybáøské potøeby

Josef Vaøejka, ïárská 70 (v objektu mateøské koly)
Nové Mìsto na Moravì
Mob.:737 606 639, e-mail: josef@varejka.cz
otevøeno: po-pá 9  17

so 9 - 12

otevøeno také v nedìli 11. 12. a 18. 12.

9 – 12

Zveme Vás na vánoèní nákupy na ploe 100m2.
-iroký výbìr rybáøského vybavení - pøes 2000 poloek

Aktuálnì na zimu:

-speciální obleèení a obuv pro rybáøe-termo prádlo, termo ponoky,
neoprenové rukavice atd...
-vybavení pro lov na „dírkách“

Novì také obleèení pro MYSLIVCE od firmy GRAFF
-zimní komplety z materiálu Bratex (obleèení, které neustí,
nepromokne a neprofoukne)
-fleecové bundy Water-stop s membránou proti vìtru a deti
-boty Hunter Speciál urèené do -35° C
Tìíme se na Vai návtìvu.

MEDIN, a.s. Nové Mìsto na Moravì
výrobce chirurgických a dentálních
nástrojù

pro roziøující se výrobní sortiment hledá vhodné
uchazeèe na pozici:

SEØIZOVAÈ - OBRÁBÌÈ KOVÙ
pro soustruení, frézování a brouení na
CNC a konvenèních strojích
q CHIRURGICKÝ NÁSTROJAØ
q NÁSTROJAØ
q

Poadujeme: SOU/ÚS vzdìlání technického smìru,
aktivitu, spolehlivost, odpovìdnost a dobrou
pracovní morálku.
Nabízíme: zajímavou týmovou práci a motivující
finanèní ohodnocení.
Kontakt a informace:
MEDIN, a.s., Vlachovická 619, 592 31 Nové Mìsto na
Moravì, tel.: 566 684 357, fax: 566 684 381,
e-mail: anna.hrdlickova@medin.cz, www.medin.cz
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l Prodám kotel Brutar (ohøev
vody aj.) tel. 605 382 093
l Prodám nový nevybalený sprchový kout RAVAK SKKP2 90 a
sprchovou vanièku RAVAK PU
90, pùvodní cena 14000 Kè, nyní
za 9000 Kè, mob: 602 888 914,
kontakt.jh@seznam.cz
l Prodám PC sestavu, vhodnou
pro bìnou ale i nároènìjí práci
+ sledování a nahrávání TV poøadù. Procesor AMD 1,6GHz,
40MB HDD, pamì 256MB, grafická karta GeForce3 64MB, televizní karta, CD/DVD vypalovaèka, síová karta, modem, 17"
monitor. Ve ve velmi dobrém
stavu! cena 9000 Kè, tel.:
777273593
l Prodám dìtskou jídelní stolièku, mono zasunout ke stolu nebo
sloit na idlièku a stoleèek, prodám vyí sedaèku na kolo, monost nastavení délky nohou, tel.
775 234 523
l Prodám knihovnu + sekretáø 
kombinace èerné boky, èela tøeeò, levnì, tel. 604 419 477

Celoroèní prodej medu
1kg/75Kè
Nìmeckého 909, NM,
tel. 566 618 887

l Prodám automatickou praèku
Philco, pøední plnìní, na 5,5 kg
prádla, cena dohodou, tel.
604 419 477
l Prodám staroitný oøechový
1,5lùkový rozkládací gauè se
sklopnými podruèkami a skleníèkem. V zadní èásti jedineèná
kombinace, oøech. zachovalý,
poè. 20. stol., tel. 604 419 477
l Prodám pokojovou stìnu svìtlou, lesklou, 4,7 m, skøíò komodová, zásuvky, pìkná, nepokozená, tel. 604 419 477
l Prodám drust. byt 2+1 pod nemocnicí, Pavlovova, 3. patro, nabídnìte, tel. 604 419 477
l Prodám dìtskou døevìnou postýlku na koleèkách, nový slamníèek, dvoupolohovací, vìk dítìte 0  4 roky, cena 500 Kè, tel.
604 419 477
l Daruji nalezené èerné koátko
(koèièku) s bílými flíèky na bøíku. Koátko ilo delí èas oputìné, proto nyní potøebuje laskavou lidskou péèi, aby se z nìj vyrostla koèièí krasavice. Koátko
je zdravé, ji odèervené a odbleené, stáøí 5 mìsícù. Tel. 776 288
622
l Koupím sedaèku na krmení dítìte u stolu. Tel. 776 009 779

20 let atletického oddílu

V roce 1985 byla z popudu tehdejího pøedsedy TJ Jiøího Bláhy
obnovena atletická èinnost a zaloen atletický oddíl. Pøedsedou byl
zvolen Petr Hubáèek, v té dobì jetì aktivnì závodící za Zetor Brno
(jinak výborný bìec støedních tratí
a pøespolních závodù, který nejvìtích úspìchù dosáhl v barvách
Zbrojovky Brno). Dále spolupracovali zejména Jiøí Bláha, Libue
Bláhová, Blanka Hubáèková, Karel Hes a dalí.V roce 1985 se také
uskuteènil první roèník podzimního pøespolního bìhu - tenkrát jetì
se startem za chatou Mercedes,
pozdìji se tento populární závod
pøesunul do areálu SKI, od roku
2000 se pak závod bìhá v prostoru
koupalitì. V prvních létech jsme
vechnu práci na stadionu dìlali
svépomocí a podaøilo se úspìnì
realizovat nìkolik akcí. V roce
1992 byl na doskoèiti na dálku
poloen umìlý povrch Sanotan,
který slouí dodnes. Dále byl vybudován druhý sektor pro skok
daleký a trojskok, vybetonováno
rozbìitì na otìp a také sektor pro
skok vysoký, kde je také umìlý
povrch. Pro vrhaèe jsme vybudovali nový sektor pro vrh koulí a klec

pro hod diskem a kladivem. V posledních letech je na stadionu
správcem Jiøí Horák. Díky nìmu je
vnitøní plocha travnatá a celý stadion je udrován v dobrém stavu.
Bohuel kvárová dráha na ovále
je ji ve znaènì dezolátním stavu a
nutnì vyaduje rekonstrukci. Doufáme, e snaení o vybudování
umìlé dráhy bude v dohledné dobì
korunováno úspìchem. Stadion
plnì vyuívají koly a bylo by smutné, kdyby byl provoz na atletickém
høiti zastaven z bezpeènostních
dùvodù.
Oddíl si postupnì vychoval kvalitní rozhodèí a funkcionáøe, co
umoòuje realizovat mnoství závodù. Kromì ji zmiòovaného
podzimního pøespolního bìhu je to
na jaøe bìh Korunou za korunu a
letos ji druhý roèník bìhu Na
Kaplisko (do kopce ke Tøem køíùm). Na dráze poøádáme Corny
støedokolský pohár, Májový mítink, Zátopkovy tafety, soutìe
drustev, atletický trojboj a vrhaèský sedmiboj ïárské ligy mistrù,
závod sdruenáøù Moták roku, vrhaèské víceboje a dalí. Populární
bylo prázdninové Sportovní léto
pro dìti.

PRODEJNA KRMIV

Vratislavovo nám. 109, N. Mìsto
= u Komerèní banky =

Kdy zazvoní vánoèní zvoneèky,
Jeíek pøichází s dáreèky.
A k nim kadý také tìstí,
zdraví, lásku dostane
a a s Vámi v novém roce
stále zùstane.

Vem naim zákazníkùm a jejich miláèkùm
pøejeme krásné Vánoce

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE Frantiek tefáèek
finanèní poradce
Celoroènì zajiuji tyto sluby
l
l

privat, kanceláø
Pavlovova 1506
592 31 Nové Mìsto na Moravì

l
l
l

tel. 566 616 446
mob. 602 171 954
frantisek.stefacek@cmss-oz.cz

l
l
l

vyøízení úvìru ÈMSS
pøeklenovací úvìry ÈMSS
penzijní pøipojitìní ÈSOB
PROGRES, STABILITA
hypotéky ÈMSS od 3,9%
podílové fondy
smlouvy, výpovìdi, poradenství
prémie pro mladé, dárek DVD
stálé pøipojení do ÈMSS

Vem klientùm pøeji veselé Vánoce,
pevné zdraví a hodnì pohody v roce 2006!

Co se týká úspìchù, tak v prvních
letech to byla pøedevím soutì
drustev actva, pozdìji se drustvo
en dostalo do finale druhé ligy na
jiní Moravì (Novotná Lenka, Novotná Milada, Burianová Lenka,
Hubáèková Regina, Michutová
Gabriela, tìpánková Lenka, Hromádková Gabriela a dalí). Bohatou sportovní kariéru zaèal také
výborný bìec Martin Veselský pøedevím bìh na 3000m pøekáek.Velkou vytrvaleckou hvìzdou
se stal v 90. letech Václav Oana,
který dodnes drí oddílové rekordy v bìzích na 5km -14:52 a 10 km
-30:50.V roce 1995 startoval na
MS v bìhu do vrchu, kde obsadil
skvìlé osmé místo. Oana se také
stal mistrem ÈR v maratonském
bìhu. Na dráze se v soutìi drustev muù nejvíce daøilo v roce
1997, kdy jsme bojovali v barái o
II. ligu a postup nám jen tìsnì unikl. První velkou medaili z mistrovství ÈR na dráze pøivezl Ondøej
Holub v roce 1996 - bronzová v
bìhu na 800m juniorù. V tomto
období se zaèal také prosazovat ná
historicky nejúspìnìjí atlet Petr
Hubáèek, který má do dneních dnù
celkem 5 medailí z mistrovství ÈR
v kategorii dospìlých. Vechny
jsou ze závodù na 1500m a jeho dosavadní maximum je èas 3:49. V
letoním roce se nejvýraznìji ukázal nadìjný dorostenec Luká Kourek, který získal 2x titul mistra ÈR
(bìh na 1500m a silnièní bìh). Kromì toho má jetì dalí tøi medaile.
Do republikové pièky patøí také

vytrvalec Jiøí ák - støíbro z mistrovství ÈR v maratonu a nìkolikanásobná úèast na mistrovství svìta v bìhu do vrchu. Svoje výkony
stupòuje také momentálnì nejlepí
vrhaè Vysoèiny Jiøí Uchytil. Letos
dosáhl ji 14,60 koulí a 45,10 diskem. Nadìjné jsou také ákynì, které postoupily v soutìi drustev do
semifinale (Jeøábková, Fialová,
Oanová, Travencová, Marshallová, vehlová).
Základem naí aktivity je práce
s mládeí, kterou se snaíme nauèit vestrannosti. Zejména v zimním období se v tìlocviènì mají
mladí monost nauèit základùm
gymnastiky a rùzným míèovým
hrám, v létì pak mají pøevahu atletické discipliny. Trenérsky se na
práci podílejí Blaková Lada, Horáková Lenka, Stará Marcela, Veselský Martin a Hubáèek Petr. Ten
je také èlenem výboru krajského
atletického svazu. O dobré práci
oddílu svìdèí také zájem mládee
z okolních vesnic a mìst, kde je
jetì dostatek talentovaných jedincù.
Závìrem bychom chtìli podìkovat místním sponzorùm, kteøí pøispívají svými dary na uspoøádání
závodù. Vem èlenùm a pøíznivcùm
atletiky pøejeme zdraví a hodnì elánu do dalích let. Vìøíme, e v dohledné dobì budeme moci trénovat na zrekonstruovaném atletickém stadionu a kolní mláde bude
mít odpovídající prostøedí pro provozování atletických disciplin.
oddíl atletiky

Jen tak dále, Kamile

O Kamilovi Krbkovi z Batt klubu jsme u psali. Tento závodník
nasbíral u letos 4 medaile z Mistrovství ÈR v atletice  okusil, jak 
chutná 1x zlato, 2x støíbro, 1x
bronz i jaké je obléct si reprezentaèní dres. Od podzimu se stal èlenem
sportovního centra mládee Vysoèina. Jeho hlavní disciplínou je
1500m s osobním rekordem 4:17,9.
Naposledy pøivezl Kamil støíbrnou
medaili z Mistrovství ÈR v pøespolním bìhu z Èeské Lípy poslední víkend v listopadu. Na startu bìhu na
3km se postavilo 50 klukù z celé
Èeské republiky. Terén byl nároèný, závodilo se v zimì a Kamil bojoval s kluky, kteøí tuto nároènou
tra bìhají celou sezonu. Jeho nejvìtími soupeøi byli mistr ÈR na
3km na dráze, mistr ÈR v bìhu na
1500m, mistr ÈR v bìhu na 800m,
mistr ÈR v triatlonu a dalí medailisté z velikých závodù. Kamil patøil mezi favority na medaili, ale
mnohdy je tìké vyladit formu tak,
aby vyla na velikých závodech

No a Kamil to dokázal v prùbìhu
celé sezony! Gratulujeme!
O Kamilùv sportovní rùst se stará
kromì jeho trenérky hlavnì jeho
dìdeèek, který kdysi také úspìnì
závodil a ví, co vechno sport a tréninky obnáí. Chce to nejen neustále povzbuzovat, podret, ale hlavnì vozit závodníka na soutìe a být
mu neustále oporou. A to se panu
Krbkovi starímu neskonale daøí.
Tak dìkujeme!
Ivana Klímová  si letos jako juniorka prvním rokem odvezla z
mistrovství ÈR v krosu 9. místo.
Vendula Koíková byla 10. ze 30
závodnic a porazila spoustu úspìných jmen. Jan Buchta také zabojoval a byl z 50 klukù 24., ve svém
roèníku by skonèil estý. Vichni tøi
závodili se starími soupeøi a tak jsou
jejich místa velice dobrým umístnìním.
Mistrovství Èeské republiky
v krosu bylo posledním velkým závodem naich závodníkù v roce
2005.
Batt klub
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Neumannová se pøedstaví v závodì a v Novém Mìstì
Nejvìtím lákadlem silvestrovského závodu Svìtového poháru
E.ON Zlatá lye v Novém Mìstì
na Moravì bude pro vechny domácí pøíznivce bìhu na lyích
start Kateøiny Neumannové. V
pátek 30. prosince po poledni
budou na programu na lyaøském
stadionu u hotelu Ski závody Svìtového poháru ve sprintu muù a
en a na Silvestra pobìí dopoledne od 10:00 hodin eny 10 kilometrù volnì a od 11:30 mui 15
km stejnou technikou.
Právì volná desítka je nejsilnìjí zbraní dvaatøicetileté èeské
bìkynì Kateøiny Neumannové,
která na této trati vyhrála poslední listopadovou nedìli závod Svìtového poháru ve finském Kuusamu. Po tomto úspìchu si dala Neumannová od závodìní volno.
Vynechá prosincové Svìtové poháry v Kanadì a bude se pøipravovat na únorové olympijské hry
v Turínì. Stejný program mají
Finky, Rusky, ani vedoucí závodnice Svìtového poháru Norka
Björgenová nepojede vech sedm
závodù.
Nyní budu mìsíc trénovat a potom se pøedstavím a v Novém
Mìstì na Moravì, øekla po vítìzství v Kuusamu Kateøina Neumannová. Pøestávku vyplnila u
týdenním tréninkem doma na Za-

dovì a pøed vánoèními svátky
pojede do italského Livigna. Pokud by tam byly patné snìhové
podmínky, tak zamíøí do Tauplitz
v Rakousku.
Nikdy v historii se dosud závod
Svìtového poháru v bìhu na lyích pøímo na Silvestra neuskuteènil. Proto tuto novinku s napìtím oèekávají nejen domácí novomìsttí poøadatelé, ale i èlenové mezinárodní lyaøské federace FIS. V letoní olympijské sezonì se toti dostal závod v Novém Mìstì do termínového kalendáøe Svìtového poháru pouze zásluhou osobních kontaktù novomìstských funkcionáøù a zejména Petra Lamplota s øeditelem
bìeckého úseku FIS Jörgem Capolem ze výcarska.
Pøi letoním Svìtovém poháru
u budou mít diváci k dispozici
pøímo na stadionu u hotelu Ski
novou tribunu. Bude mít kapacitu tøi tisíce divákù a je první
vlatovkou pøi budování lyaøského a biatlonového areálu. Vnitøní
prostory se zázemím pro poøadatele, novináøe i závodníky ale jetì hotovy nebudou. V tak krátkém
èasovém úseku nebylo mono
vechno stihnout, uvedl marketinkový manaer E.ON Zlaté lye
Jiøí Hamza, který má hlavní zásluhu na shánìní financí, které

Viessmann FIS World Cup Cross  Country
E-ON Zlatá lye 2005/2006
30.  31. prosince 2005
Nové Mìsto na Moravì

Program:
Pátek 30. prosince 2005:
13. 30
Sprint  kvalifikace; eny, mui
15. 30
Sprint  ¼ finále, ½ finále; eny, mui
16. 30
Sprint  finále B, finále A; eny, mui
19. 00

Oficiální zahájení závodu a vyhláení vítìzù prvního dne
 Vratislavovo námìstí

Sobota 31. 12. 2005:
10. 00
Závod en na 10 km volnì
11. 30
Závod muù na 15 km volnì
13.00
Vyhláení vítìzù druhého dne  areál SK
Pro diváky dále pøipravujeme:
Kyvadlovou dopravu
Bohatý doprovodný program v areálu SK a na Vratislavovì námìstí
(zde ji od 10.00).
Obèerstvení
Atrakce pro dìti
První monost vyuití nových tribun na stadionu!!!
Podrobný program závodu i doprovodných akcí a dalí informace
naleznete v pøítím èísle Novomìstska nebo na internetové adrese:
www.zlatalyze.cz.
Z kulturního doprovodného programu 30. 12. od 10 hod., Vratislavovo
nám nám.: Silvestrovský trh, autogramiáda ke knize Radka Jaroe, Veselá
sedma, Krytofovy staré vìci, Dìda Mládek Ilegal Band, ohòostroj
(podrobnìji v pøítím èísle)
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jsou potøebné na výstavbu celého areálu.
Listopadové zimní poèasí nahrálo novomìstským lyaøùm ve
snìhových pøípravách. Hned od
prvních mrazù pracovalo naplno
vech osm dìl. Ètyøi na sjezdovce na Harusáku, zbývající zasnìovaly lyaøský stadion a také vyrábìly sníh do zásobníkù. Poprvé jsme u pouili pøi výrobì
technického snìhu i chladící
vìe, dodal pøedseda organizaèního výboru Petr Honzl.
Do Nového Mìsta zamíøí na
Svìtový pohár také bývalý vynikající norský bìec Vegard Ulvang. Nepøijede jako divák, ale
bude v roli kontrolora. Jeho podmínkou je, e se závod muù na
patnáct kilometrù musí bìet na
okruhu v délce 7,5 kilometru.
Doufám, e bude pøát poèasí a
podaøí se takovou tra pøipravit,
dodala øeditelka závodu E.ON
Zlatá lye Zora Honzlová.
Organizátoøi pamatují i na diváky a jejich dopravu na stadion.
Pøesný jízdní øád kyvadlové dopravy v dobì uzávìrky tohoto èísla
jetì nebyl k dispozici. Více o dopravì se dozvíte v pøítím èísle,
nebo na internetových stránkách
www.zlatalyze.cz.
Jiøí POVÁØ,
vedoucí tiskového støediska

INZERCE
l Prodám barevný televizor, úhl.
57 cm  1500 Kè, dìtské sáòky 
300 Kè, cirkulárku  cena dohodou. tel. 736 784 104
l Koupím bílý proutìný koèárek
pro dítì, tel. 775 304 122
l Prodám starí pianino zn. Kapar, celopancíø, èerné barvy, tel.
605 160 871
l Prodám Oltcit  bez SPZ na náhradní díly, 500 Kè tel. 732
784 076

Luká Kourek dalí støíbro
z mistrovství ÈR

V Èeské Lípì se uskuteènilo mistrovství ÈR v pøespolním bìhu
vech kategorií. Na nároèných tratích si velmi dobøe vedli zástupci
atletického oddílu TJ. Luká Kourek doplnil svoji medailovou letoní bilanci o dalí cenný kov. V závodì dorostencù obsadil druhé
místo a má tak medaile ze vech
vypisovaných mistrovství (hala,
dráha, silnice a pøespolní bìh).
Jeho úspìchy jsou opravdu výjimeèné a má pøed sebou velkou
budoucnost! Výbornì bìely také
dívky - Lucie Sárová obsadila 8.
místo v bìhu dorostenek a nadìjná Helena Tlustá byla 13. v poèetnì obsazeném závodì ákyò. ph

Bruslení veøejnosti
zimní stadion ïár n.S.
v prosinci:
17.12.
22.12.
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.

sobota
ètvrtek
pátek
sobota
nedìle
pondìlí
úterý

17.00 - 18.30
16.45 - 18.15
15.15 - 16.45
11.00 - 12.30
17.00 - 18.30
15.30 - 17.00
15.30 - 17.00

Vánoèní slevy
10% a 50%
od 18.12. do 23. 12.
poskytuje prodejna

Porcelán

Sokova 232, N. Mìsto na Mor.

Penzion u Martina
Rokytno
zve na
zvìøinové hody
9.  18. prosince
566 618 966

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