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Sportovní třída na novoměstském gymnáziu od příštího školního roku
Na základě rozhodnutí náměstka

ministra školství dr. Ladislava Ma-

lého bude od příštího školního roku

zahájena výuka ve sportovní třídě

na Gymnáziu Vincence Makovské-

ho v Novém Městě na Moravě. Stu-

dijní zaměření sportovní příprava

je určeno pro talentované sportov-

ce (z celé ČR) v běhu na lyžích,

biatlonu a orientačním běhu - zde

bude tréninková činnost součástí

studia. Druhý obor - zaměření na

tělesnou výchovu - je určen pro

uchazeče s libovolným sportovním

zaměřením a tréninková činnost

nebude součástí studia. Ve sportov-

ní třídě bude zkoordinováno studi-

um s potřebami vrcholového a vý-

konnostního sportu, předpokládá se

úzká spolupráce mezi školou a spor-

tovními kluby v regionu.

Ke studiu do sportovní třídy se

mohou přihlásit absolventi základ-

ní školy, k přihlášce přiloží dosa-

vadní sportovní výsledky. V přijí-

macím řízení složí uchazeči zkouš-

ku z českého jazyka a matematiky.

Ve školním roce 2002/03 lze do

sportovní třídy přijmout 15-18 stu-

dentů, dále Gymnázium přijme po

30 studentech do prvních ročníků

čtyřletého a osmiletého všeobecné-

ho studia. gym.

Z hlavních bodů 72. řádné schů-
ze RM ze dne 14. ledna:
❒  Rada města konstatovala, že

všechny tři společnosti s ruče-
ním omezeným, které město

N. Město založilo, jsou již po ad-
ministrativní stránce zcela v po-
řádku. Jedná se o společnosti

TS služby, Lesy a zeleň a Správu

budov.

❒ Novým pronajimatelem restau-
race v novoměstském kultur-
ním domě byl ze čtyř uchazečů vy-

brán Mgr. Aleš Macháček ze Ž>áru

n.S. Dva roky provozoval restaura-

ci v Přibyslavi a poslední čtyři ro-

ky Tálský mlýn ve Ž>áru n.S.

Výběrovou komisi zaujal dobrým

podnikatelským záměrem, mimo

jiné hodlá více využívat prostory

vinárny. Otevření restaurace lze

očekávat v prvních únorových

dnech. A její název? Ten už je

plně v kompetenci nového nájem-

ce.

❒ Rada schválila harmonogram vy-
hodnocení nejlepších novoměst-
ských osobností z oblasti sportu,

kultury a vzdělávací činnosti. (Po-

drobně viz Novoměstsko č. 1). Na

slavnostní akci plánovanou na 31.

3. a na finanční odměny oceněným

je vyhrazeno 35 tis. Kč.

❒ O místo pracovníka Informač-
ního centra se ucházelo 39 zájem-
ců. Výběrová komise pozvala k po-

hovoru, jehož součástí byl i písem-

ný test z cizího jazyka, 13 uchaze-

čů. Požadavkům výběrové komise

nakonec nejvíce odpovídala Jaro-

slava Michalcová. Do IC nastoupí

7. února.

❒ Místní část Maršovice hodlá zru-

šit dosavadní komisi pro místní sa-

mosprávu a nahradit ji osadním
výborem.

❒ Dny určenými pro svatební obřady
jsou všechny soboty v jednotlivých ka-

lendářních měsících roku.

❒  V letošním roce rozdělí město

v grantech spolkům a organiza-
cím 2.5 mil. Kč. Loni rozdělilo

částku 1.5 mil. Kč. Více viz Granty

str. 3.

dle informací J. Sokolíčka

Za přespolní žáky se platí
Za žáky, kteří dojíždějí do no-

voměstských základních škol,

okolní obce platí. Otázkou je, jak

správně částku stanovit. Již druhým

rokem nepanuje shoda mezi vede-

ním města a dvěma starosty spá-

dových obcí.  Dosud byly pro vý-

počet jednotné částky platné pro

všechny žáky zahrnuty všechny

náklady, které město v průběhu

roku investovalo ve všech místních

základních školách. Nyní se obcím

Nová Ves a Radešínská Svratka

nelíbí, že je v základu zahrnuta

i předloňská rozsáhlá oprava ZŠ

v Pohledci. Protože děti z jejich

obcí tyto opravy nijak nevyužíva-

jí, nechtějí, aby byla zavedená

metodika výpočtu nadále používá-

na. Nová metodika by ovšem citel-

ně postihla např. obec Věcov,

ze které po celá léta dojížděly děti

do „vybydlené“ pohledecké školy,

ale obec solidárně platila průměr-

né náklady. Záležitost není uzav-

řena, rada města uvažuje v případě

neuhrazení nákladů o soudní

cestě.

dle informací J. Sokolíčka
 a Mgr. P. Švandy

Sněhové nadělení aneb Sůl nad zlato?
Z letošního sněhu se nám netoči-

la hlava jen ve dnech, kdy padal

a padal, ale i ve dnech a týdnech

následujících. Sněhové bariéry po-

dél cest zužují chodníky, takže se

po nich špatně chodí. A aby toho

nebylo málo, skoro všude je sníh

prosolený, tedy pořádná překážka

pro chodce, o maminkách s kočár-

ky nemluvě.

Jakmile bylo možno uvolnit stro-

jovou techniku z prohrnování silnic,

nastoupily TS služby na odklízení

sněhu z chodníků. Postupně, nejprve

z centra města a z přilehlých ulic.

Přesto ještě v polovině ledna nebylo

vše ideální a starostu stíhalo upozor-

nění za upozorněním, kde všude je

odklízecí techniky zapotřebí.

Není možné stihnout všechno na-

jednou, kalamita trvá. Osobně bych

preferoval začít se shrnutím a odvo-

zem prosoleného sněhu, hromady

podél cest tolik nevadí, sdělil Josef

Sokolíček.

Vedení města se solení dvou no-

voměstských ulic, Nečasovy a Ž>ár-

ské, nelíbí. Přestože si občané mys-

lí, že TS služby solí všude, není

to pravda. Už když SÚS Ž>ár

n.S. oznámila, že k solení dvou zmí-

něných ulic má všechna povolení,

vyvolalo to obavy, že se sůl rozne-

se po celém městě. Současné zkuše-

nosti to potvrzují. Starosta města

dále sdělil, že se město pokusí vy-

jednat, aby SÚS zvolila v příštím

roce jiný způsob údržby.

Nové Město si nezaslouží, aby se zde

solilo. Cítíme se být podhorským

městečkem a lyžařským centrem, ke

kterému sníh patří. Dokonce i hod-

ně sněhu zde má a může být. Ale

plné ulice prosoleného sněhu a zmra-

zků pod ním činí chůzi nebezpeč-

nou a jeho odstraňování s sebou

nese spoustu práce a výdajů navíc“

dodal starosta města.                 EJ

Územní plán
Územní plán města bude schvalo-

ván na nejbližším zasedání zastupi-

telstva města. Předběžný termín ko-

nání ZM je 12. 2., upřesnění sledujte

na plakátech. Bude-li územní plán

schválen, završí se jeho přibližně tří-

letá příprava. Při jeho tvorbě se po-

stupovalo tak, aby platnost a aktuál-

nost nebyla menší než 15 let.

Radnická ulice
Na Radnické ulici se v polovině

ledna započalo s rekonstrukcí kana-

lizace. Je ji třeba opravit ještě před

tím, než se Radnická ulice stane jed-

nou z důležitých přístupových cest

k rekonstruované radnici. Oprava

se týká dešMové kanalizace v délce

76 m a jednotné v délce 87 m.

Ve výběrovém řízení byla pro

rekonstrukci radnice vybrána do-

davatelská stavební firma. V době

uzávěrky tohoto čísla neproběhla

patřičná zákonná lhůta, takže ná-

zev firmy se občané dozvědí poz-

ději. Její nástup na stavbu je pláno-

ván na polovinu února.

Po celou dobu rekonstrukce rad-

nice bude pro pěší uzavřen prů-

chod mezi radnicí a Horáckým

muzeem z Vratislavova nám. na

Radnickou ulici.

Telefony
Číslo faxu do nového sídla MÚ je

617 925. Tel. číslo na pracovnici

fin. odboru MÚ Miluši Slámovou

není 652 016, jak jsme uvedli minu-

le, ale 652 021. Dojde-li k dalším

přesunům pracovníků do jiných

kanceláří, budeme o nich informo-

vat. Bohužel nelze na 100 % slíbit,

že telefony budou funkční už v prv-

ních dnech provozu nové radnice.

Na vině by nebyla radnice.        EJ

ZPRÁVY Z RADNICE
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Úmrtí

Knihkupectví
Trojan

Zápisy prvňáčků
Ředitelství novoměstských zá-

kladních škol informují o termí-

nech zápisu žáků do prvních tříd na
školní rok 2002/03.

Nové Město na Moravě
Zápis je společný pro I. ZŠ a II.

ZŠ. Uskuteční se ve čtvrtek 7.2.

v době 15.00 – 17.00 hodin v bu-
dově základní školy na Tyršově ulici

(u tělovýchovného střediska).

Pohledec
Zápis se uskuteční ve čtvrtek

7. února v době 14.00 – 15.30
hodin v budově ZŠ Pohledec.

Slavkovice
Zápis se uskuteční v úterý 5. úno-

ra v době 15.00 – 17.00 hodin

v budově ZŠ Slavkovice.

Daňové zákony 2002

NEWSLETTER
Daňové zákony 2002

GRADA
a dále nabízíme kompletní řadu

OTTOVA NAUČNÉHO
SLOVNÍKU

– replika původního vydání, vy-

šlo již 25 svazků základní řady

a 4 svazky doplňků

Kino
1. pá v 19.30 h., 2. so v 18 h.
KARU SÜDA – Medvědí srdce

(118´)

Mladý Estonec se učí žít v drsných

podmínkách divoké Sibiře. Premi-

éra, příst. od 15 let 50 Kč

6. st v 9.30 hod.
Mikeš vypráví pohádku (60´)

pásmo pohádek 10 Kč

6. st. v 19.30 hod.
Prci, prci, prcičky (90´)

Jak přijít na střední škole o panic-

tví. Příst. od 12 let 45 Kč

8. pá v 19.30 h., 9. so v 18 h.
Babí léto (96´)

„Smutná komedie“ s V. Brodským

a S. Zázvorkovou. Premiéra, pří-

stupný 50 Kč

12. út v 18 hod.
Gladiátor (154´)

Výpravný velkofilm z dob vlády

Marca Aurelia. Oceněn pěti Osca-

ry. Přístupný. 45 Kč

13. st. v 19.30 hod.
Amélie z Montmartru (123´)

Nejlepší evropský film roku 2001.

Přístupný 50 Kč

15. pá v 19.30, 16 so v 18 h.
Belphegor: Fantom Louvru (97´)

Komediálně laděný horor. Premié-

ra, přístupný 50 Kč

12. 1. Anna Smetanová (1912)

12. 1. Richard Šacl (1927)

15. 1. Ottokar Šebek (1936)

16. 1. Václav Starý (1921)

18. 1. Josef Svoboda (1938)

19. 1. Alois Starý (1937)

Jubilanti
  1. 2. Karel Šedý 75 let

   4. 2. František Grošof 80 let

  4. 2. Zdeněk Sláma 75 let

  6. 2. Marie Kučerová 80 let

10. 2. Josef Kovanda 80 let

12. 2. Ladislav Hudík 80 let

13. 2. Miluška Bukáčková 80 let

15. 2. Vincenc Žák 91 let

18. 2. Anežka Dvořáková 89 let

21. 2. Věra Benešová 85 let

22. 2. Julie Lukešová 88 let

24. 2. Miroslav Mlinář 86 let

24. 2. Emil Staněk 75 let

28. 2. Karolína Švandová 88 let

Všem jubilantům blahopřejeme!

MATEŘSKÁ ŠKOLA

ŽĎÁRSKÁ

Další setkání v Klubíčku se usku-

teční v úterý 5. 2. a 19. 2., vždy od

15.30 do 17 hod.

po 18. 2.. 19.30 hod.
Trojhvězdí
– divadelní představení, hrají Jiřina

Jirásková, Hana Maciuchová, Jana

Hlaváčová, Miroslav Moravec a další;

vstupné 130, 120 Kč,

předprodej v IC

út 26. 2., 19.00 hod.
Travesti show
s novým programem;

vstupné 120 Kč, předprodej v IC

so 2. 2., 10 hod.
Puzzle Cup
soutěž ve skládání, 10 Kč

so 9. 2., 10 hod.
PlayStation Open II
přihlášky v IC, 20 Kč

st 13. 2., 15 – 18 hod., KD
Valentýnská dětská diskotéka,
volba MISS a MISSÁKA Klubíč-
ko 2001
hosty v porotě jsou zpěvačka LUCY

a skupina DA-JA

so 16. 2., 10 hod.
Sobota s keramikou
pro velké i malé šikulky, 15 Kč

so 16. 2., 14 hod.,
atletický stadion
Sněhové městečko Klubíčkov
Ze sněhu si postavíme a barvami

obarvíme městečko s domy, silni-

cemi, auty, nádražím, lidmi... Nej-

povedenější stavby budou oceně-

ny. Teplý čaj zajištěn. 10 Kč

so 23. a ne 24. 2., 9 – 18 hod.
Víkend s internetem
doporučujeme rezervovat si místo

u počítače, 7 Kč/hodina připojení

so 2. 3. od 15 hod.
Den otevřených dveří – Klubíčko
po půl roce
zveme rodiče, příznivce a vůbec

všechny k prohlídce našich pro-

stor, od 15.30 beseda s pracovníky

DDM Klubíčko

nová nabídka: KUNG – FU
Nabízíme možnost stát se studen-

tem mistra Romana Hladíka. Cviče-

ní bude jednou měsíčně v sobotu

nebo v neděli, čtyřhodinové. Cena

za jedno cvičení: do 15 let 120 Kč,

ostatní 160 Kč. Přihlášky v IC.

Dům dětí a mládeže

Jan Doležal, zakladatel lesnické li-

teratury (únor – březen)

Kulturní dům

Rok 2002 v Horácké galerii
Horácká galerie připravuje na rok

2002 více než desítku nových vý-
stav. Z pestrého výběru nabízených

výtvarných technik a stylů si ná-
vštěvníci jistě vyberou:

Červený sál:
Sdružení výtvarných umělců mo-
ravských – SVUM  (25. 1. – 3. 3.)

Antoaneta Temenugova – malba,
velikonoční výstava  (7. 3. – 7. 4.)

Boris a Božena Kjulleněnovi – mal-

ba (11. 4. – 8. 5.)
Výtvarná Vysočina, přehlídka re-

gionální výtvarné tvorby
(16. 5. – 23. 6.)

Miroslav Roštínský – výběr z ma-

lířského díla k 75. výročí malířova
narození (28. 6. – 1. 9.)

Mojmír Preclík – výběr z díla, ke-

ramická plastika (5. 9. – 13. 10.)
Karel Franta – kresba a ilustrace

pro děti (17. 10. – 12. 11.)
Milada Matoušková – tkaná tapise-

rie (28. 11. – 12. 1.)

Zámecká arkáda:
Jiří Kodym – grafika (21. 3. – 8. 5.)

Židovské památky Moravy a Slez-
ska, fotografie Ing. Arch. J. Kle-

novský (5. 9. – 20. 10.)

Děti malují v galerii (říjen – prosi-
nec)

Zámecké sklepení:
Martin Janda – kovaná plastika

(21. 2. – 19. 5.)

Ivan Hodonský – keramika
(30. 5. – 1. 9.)

Luděk Fiala – dřevěná hračka

(14. 11. – 12. 1.)
Expozice: Sochařská expozice,

Sklo, sklo, sklo
Od ledna 2002 pracuje v Horác-

ké galerii Galerijní klub sdružující

přátele výtvarného umění z řad dětí
i dospělých.

Výhody členství: Volný vstup na
všechny výstavy v HG, volný vstup

do Internetové studovny, informa-

ce o všech akcích HG.
Povinnosti: Zachovávat řád Inter-

netové studovny, chovat se přimě-

řeně ve výstavních sálech, zaplatit
roční poplatek - žáci ZŠ, studenti

SŠ 50 Kč, studenti VŠ, důchodci
100 Kč, dospělí 250 Kč.

Legitimace je možné zakoupit

v pokladně HG.
Horácká galerie je otevřena denně

mimo pondělí od 10 do 17 hod.
Volný vstup nabízí ve dnech stát-

ních svátků, dále ve Dnech pamá-

tek muzeí a galerií    (18. 4. a 18. 5.)
a v Den evropského kulturního dě-

dictví (13. 9.)
základní vstupné (dospělí)    30 Kč

rodinné vstupné

(2 dospělí a dvě děti) 50 Kč
poloviční vstupné

(děti od 10 let, důchodci, členové
UHS, UVU, KPVU, vojáci do hod-

nosti četaře, držitelé karty Eurolog)

 15 Kč
volný vstup děti do 10 let, školní

skupiny, držitelé průkazu ZTP,
ZTPP, ICOM, AMG, RG, studenti

škol uměleckého směru

tel. 0616/618 025 e-mail: horac-
ka.galerie@nmnm.cz

www.nmnm.cz/hg

SRPŠ při ZŠ Pohledec
pořádá

6. ples ZŠ Pohledec

sobota 16. února, od 20 hodin,

v KD Pohledec,

k tanci hraje Jásalka, tombola,

předprodej na tel. 615 917, 615 813

Počítač pro mladého vozíčkáře
Děkuji ředitelce NSS Marii Sche-

ibové i ostatním zaměstnancům no-
voměstského DPS, že mi umožnili

užívat osobní počítač. ..
Přede mnou sedí 28letý Libor

Zeman, vozíčkář. S vozíčkem je

po úraze spjat šestým rokem, v DPS
žije pátý rok. Sedí u počítače

a z paměti poměrně rychle loví zku-
šenosti z minulosti, kdy s počíta-

čem pracoval. Několikaletá pauza

je sice trochu znát, ale písmena na
obrazovce přibývají. Nenechám ho

dopsat zbytek textu a nabízím, že
sama dopíšu to, jak je za poskytnu-

tý počítač vděčný, jakou má radost

a že si od něj slibuje výraznou změ-

nu v životě.
Vedení DPS počítač nekoupilo.

Komerční banka nabídla několik
starších počítačů více zařízením

a v DPS se rozhodli, že nabídku

přijmou a počítač dají do užívání
právě Liboru Zemanovi. Ten má

od Mgr. Petra Švandy, vedoucího
odboru ŠKSV MÚ, přislíbenu me-

nší pomoc se strany MÚ při zaško-

lení v práci s počítačem a na něm již
bude záležet, zda se mu počítač sta-

ne jen pomůckou pro zpestření vol-
ných chvil nebo i pomůckou v prá-

ci. EJ
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Vzniká Novoměstská občanská koalice
Dne 11. 12. 2001 se v DPS na

Ž>árské ulici konala první schůzka

Novoměstské občanské koalice

(NOK). Schůzky se zúčastnili zá-

stupci jedenácti neziskových orga-

nizací z N. Města na Mor. Schůzka

byla vyústěním předchozí práce tří

občanských sdružení z N. Města,

která připravila základní osnovu

fungování tohoto zatím neformál-

ního sdružení. Smyslem NOK je

sdružování neziskových organiza-

cí a aktivních jednotlivců. Cílem

je rozvoj spolupráce občanských

aktivit směrem ke zdravé komuni-

tě, neboli spojení sil při řešení růz-

ných problémů, které obyvatele

N. Města tíží. Fungování NOK by

mělo přispět k lepší komunikaci

s orgány státní správy a samosprá-

vy, k lepší informovanosti, podpo-

ře vzájemné výpomoci a spoluprá-

ce, prosazování společných zájmů.

Účastníci na schůzce diskutovali

o předloženém návrhu fungování

koalice a o problémech, se kterými

se obvykle potýkají. Nejčastěji byla

zmiňována špatná komunikace

s radnicí, pasivita samosprávy při

řešení některých problémů města,

těžkosti při ekonomickém zajištění

chodu jednotlivých organizací, ne-

rovné postavení místních sdružení

při rozdělování grantů, nepocho-

pení ze strany možných sponzorů.

Přítomní se shodli, že tento stav by

bylo dobré změnit, k čemuž by chtě-

la NOK přispět. Koordinace čin-

nosti NOK se ujalo Sdružení Nové

Město na Moravě a Klub Sluníčko

Unijazz. U těchto sdružení je také

možné získat další informace.

Kontaktními osobami jsou Marie

Scheibová (tel. 0737/741 978)

a Kateřina Ondrová (tel. 0737/420

817). Další setkání NOK se bude

konat ve čtvrtek 7. 2. v 17 hodin

v DPS na Ž>árské ulici. Zváni jsou

všichni, kteří chtějí přispět ke zlep-

šení prostředí, ve kterém žijeme,

a kteří se ve svém snažení cítí osa-

moceni a hledají pro svou práci

povzbuzení.

Ing. Tomáš Blažek

Předčasný vrchol plesové sezóny?
Na novoměstské poměry netra-

diční ples připravil ani ne půl roku

fungující Dům dětí a mládeže Klu-

bíčko. Jak řekl jeho ředitel Lubo-

mír Šula, smyslem akce bylo poba-

vit rodiče dětí, které do Klubíčka

chodí, a ukázat, že tým Klubíčka

umí připravit dobrou zábavu i pro

dospělé.

Oldies disco ples byl dlouho pře-

dem avizovaný, program doslova

nabitý. Není divu, že v den konání,

11. ledna, se do novoměstského kul-

turního domu vydaly více než tři

stovky návštěvníků. Parket byl na-

plněn téměř od samého počátku ple-

su, což nebývá obvyklé ani u nejre-

nomovanějších akcí podobného ty-

pu. O hudbu 70.-90. let se staral ta-

ndem pražských diskžokejů. Po za-

hájení plesu ředitelem Klubíčka Lu-

bomírem Šulou a moderátorem ple-

su Petrem Hannigem předvedla svůj

um taneční skupina DEVILS, úplně

čerstvá akvizice Klubíčka. Holky se

samy přihlásily, že by s námi rády

spolupracovaly a vystupovaly na na-

šich akcích. Mají rozhodně talent,

pokusíme se z nich udělat za pomoci

pražského manažera hvězdy, či hvěz-

dičky. A to nejen na poli moderního

tance, ale i na poli hudebním, řekl

Lubomír Šula. Ples pokračoval vy-

stoupením travestie skupiny WILD

CATS Brno. Jejich show byla velice

dobře připravena, ze členů skupiny

čišel i velký smysl pro recesi, což

návštěvníci plesu kvitovali uznáním.

Neméně úspěšné bylo i jejich popůl-

noční vystoupení. Ještě předtím však

zazpíval několik svých písní Petr

Hannig, hudebník a skladatel, obje-

vitel hlavní hvězdy večera Vítězsla-

va Vávry. Ten začal své vystoupení

před půlnocí a sálem zněly jeho nej-

větší hity: Gloria, Holky z gymplu

atd… Sál bouřil a těžko by náctileté

děti účastnic plesu věřily, jak se je-

jich maminky dokáží odvázat, vidí-

li na vlastní oči idol svého mládí.

Sklidil skutečně nevídané ovace a

publikum jej nechtělo z podia pustit.

Sám Vávra, který v současné době

vystupuje především na diskotékách,

k vystoupení řekl: Něco podobného

jsem dlouho nezažil, opravdu super.

Dlouho nezapomenu.

Ples se rozhodně víc než vydařil,

není tedy od věci mluvit o předčas-

ném vrcholu novoměstské plesové

sezóny. LaMka byla posazena hodně

vysoko.

Jiří Chocholouš

Padesát let umělecké školy v N. Městě – X.
Základní umělecká škola v No-

vém Městě na Moravě je stará pa-

desát let, ale umění na vysoké úrovni

zde zapustilo kořeny již dlouho před

jejím založením. Skladatel Jaroslav

Křička, přední čeští moderní so-

chaři Vincenc Makovský, Jan Štur-

sa a řada dalších slavných osobnos-

tí spojených s N. Městem tvořili

svoje díla mnohem dříve, než umě-

ní získalo svoji instituci v podobě

Hudební školy.

Žádného nového Štursu ani Křič-

ku zatím novoměstská škola nevy-

chovala, to však není ani jejím hlav-

ním cílem. Moderní společnost

tlačí svoje děti do života uprostřed

nablýskaných aut, vysokých výděl-

ků a večerů strávených před zářící-

mi televizory a tyto ideály jim jsou

podsouvány jak širokým okolím,

tak i všudypřítomnými médii.

Základní umělecká škola se však

snaží nabídnout poněkud jiné hod-

noty. Uspokojování základních

lidských potřeb může být sice pro-

váděno skrze hmotný majetek, kaž-

dý člověk ale potřebuje naplnit svůj

život i jinak než dobrým jídlem,

pitím a dalšími znaky materiálního

úspěchu. A právě umění je zde od

toho, aby člověka donutilo na chvíli

se zastavit a nechat nasytit také duši.

Důvodů pro existenci a růst umě-

leckých škol je celá řada. Některé

výzkumy prováděné na školních

dětech například prokázaly, že žáci,

kteří se věnovali hudbě, byli ve škole

soustředěnější, trpělivější a dařilo se

jim lépe v některých školních před-

mětech. Umělecké školy děti moti-

vují k hodnotné náplni volného času,

někteří žáci v ní také najdou základy

svého budoucího polání. Děti se zde

seznámí i s jinými hrdiny, než které

znají z televizních seriálů, a naučí se

vyjadřovat jazykem, který byl li-

dem srozumitelný ještě před vzni-

kem písma a artikulované řeči.

Základní umělecká škola v N.

Městě se již padesát let podílí na du-

chovním obohacování našich dětí.

Po celou dobu se musela potýkat se

dvěma zásadními problémy: kdo

a kde bude učit. Stále se snaží hle-

dat co nejkvalifikovanější učitele

s citlivým přístupem k dětem a zá-

roveň se snaží zlepšovat podmínky

pro výuku. V současnosti působí

na škole mnoho skvělých pedago-

gů, kteří jsou však již v předdůcho-

dovém věku, proto je jedním z hlav-

ních cílů do budoucích let sehnat

mladé perspektivní a kvalifikované

učitele. Velkou oporou je pro nás

v tomto směru chápavý přístup

Městského úřadu v N. Městě, na

který se obracíme s žádostmi o po-

skytnutí bytů pro nové učitele.

Už v příštím roce také plánujeme

rozšíření jedné budovy ZUŠ na

Monseově ulici, aby mohl být vý-

tvarný obor konečně pohromadě

a aby měl každý učitel svoji vlastní

třídu. Chceme reflektovat stále se

zvyšující požadavky pro výuku na

uměleckých školách, a protože jsou

některé třídy ve staré budově již

nevyhovující, rádi bychom je na-

hradili novými, prostornějšími a lépe

vybavenými. Doufáme, že se nám

tento záměr podaří uskutečnit v co

nejbližší době.

Rovněž také pevně věříme, že

umění si v N. Městě zachová svoji

nepošramocenou a krásnou tvář

a ubrání se obrovské konkurenci

z materiálního světa. Tímto také

prosíme výrobce tuctových seriálů,

počítačových her a jiných požíračů

dětských dnů (a snů), aby nechali

dětem chvilku volného času i pro

hraní, malování a zpívání.

Všem základním uměleckým

školám přeji, aby se jim v dalších

letech dostalo patřičného legisla-

tivního respektu, který si díky své

nezastupitelnosti v rámci školství

jistě zaslouží. Speciálně naší škole

potom přeji, aby se stala místem,

kde se bude setkávat trpělivost

a kvalifikovanost na straně učitelů

a zájem na straně žáků, aby se obě

tyto skupiny vzájemně respektova-

ly a aby ve výuce nacházely uspo-

kojení a seberealizaci.

Mgr. Eva Nepusilová,
ředitelka ZUŠ Jana Štursy

GRANTY
Nové Město na Moravě oznamu-

je, že v návaznosti na rozpočet města

budou uvolněny fin. prostředky na

podporu činnosti organizací, spol-

ků a občanských sdružení s působ-

ností na území N. Města na Mor.

a jeho místních částí pro rok 2002.

Fin. prostředky budou rozdělo-

vány dvěma způsoby:

1. v grantovém řízení na základě

podmínek výběru projektů

2. na základě žádostí o příspěvek

dle stanovených podmínek

ad1) Granty jsou vyhlašovány

v následujících oblastech:

a) sport

b)využití volného času

c) dětí a mládeže

d)kultura

e) spolková činnost

Podmínkou pro zařazení projektu

do grantového řízení je žádost po-

daná na předepsaném formuláři

včetně stanovených příloh. Z při-

dělené dotace nesmí být kryty in-

vestiční náklady. Z grantů budou

vyřazeny žádosti, které nesplní prin-

cipy výběrového řízení.

ad2) Dále budou přijímány, vedle

žádostí o grant, žádosti o příspěvek

na spolkovou činnost. Žádost o pří-

spěvek musí být podána na přede-

psaném formuláři.

Uzávěrka pro podání žádostí dle

bodu 1. a 2. je stanovena na 25. 2.

včetně (v případě zaslání žádosti

poštou rozhoduje datum poštovní-

ho razítka). Žádosti adresujte na MÚ

v N. Městě na Mor., odbor ŠKSV.

Formuláře žádostí budou k dispo-

zici od 4. 2. na podatelně MÚ (pře-

stěhována do přízemí domu UNO),

v IC, u vedoucího odboru ŠKSV

Mgr. Švandy nebo na webových

stránkách města. Bližší informace

na tel. 0616/650208.
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Téměř zapomenutý generál
(ke 110. výročí narození brig. gen.

Aloise Kubity)

Mezi studenty novoměstské reál-

ky, kteří se zapsali do vojenských

dějin naší země, patří k těm nejvý-

znamnějším bezpochyby generál le-

tectva Alois Kubita. Koncem roku

1927 se stal vůbec prvním českoslo-

venským vojenským a leteckým ata-

šé v Londýně. Působil zde více než

tři roky a získal řadu známostí, které

pak zúročil o devět let později, kdy

se stal po příjezdu našich letců do

Velké Británie členem českosloven-

ského vyjednávacího týmu. I jeho

přičiněním se staly naše letecké jed-

notky součástí britského Royal Air

Force. Za zmínku stojí i to, že tento

hodnostně jeden z nejvyšších česko-

slovenských důstojníků v RAF za-

hájil svou pozoruhodnou leteckou

dráhu již během první světové vál-

ky jako letecký pozorovatel rakous-

ko-uherského letectva.

Narodil se 25. ledna 1892 v Hor-

ní Bobrové na Novoměstsku a po

absolvování české reálky v Novém

Městě na Moravě a poté v Brně se

rozhodl pro vojenskou dráhu. Če-

kal jej pestrý vojenský život.

Z mnoha řádů a vyznamenání si

zaslouží zmínku vyznamenání Řá-

dem Britského Impéria III. třídy.

Byl mu udělen 1. července 1943

a v citaci k jeho udělení je bilanco-

vána a hodnocena jeho dosavadní

činnost ve Velké Británii:

Tento důstojník byl vojenským a

leteckým přidělencem v Londýně od

roku 1931 do 1935 (správně 1927-

1931 – pozn. aut.) a jeho znalost

této země a kontakty, které si udělal

s RAF, velmi přispěly k roli, kterou

hrál v Československu v těžkých ča-

sech roku 1938. Po pádu Francie

v roce 1940 sehrál vedoucí roli ne-

jen při pomoci Čechům i našim

k překonání mnohých problémů,

mezi něž nepatřilo jen formování

československého letectva samotné-

ho, ale také delikátní personální

otázky mezi vyššími důstojníky čes-

koslovenského letectva, které řešil

s velkým taktem. S velkým úspěchem

zastával různé funkce a ve všech byl

pro RAF velkým přínosem.

Brigádní generál Alois Kubita ze-

mřel v roce 1954 ve svých 62 le-

tech.

(Publikaci o brig. gen. Aloisi Ku-

bitovi s názvem Z vysočiny na kříd-

la RAF připravuje Karel Černý. Po-

skytl redakci Novoměstska obsáhlé

podklady, ze kterých byly vyňaty

zveřejněné informace. Čtenáře upo-

zorníme, až se kniha objeví na kniž-

ních pultech. – red.)

TEPELNÁ A AKUSTICKÁ IZOLACE

CLIMATIZER PLUS

Ušetří peníze, čas a energii

CLIMATIZER PLUS je nehořlavá zdravotně nezávadná tepelná izolace

odpuzující hlodavce. Vhodná pro zateplení nepřístupných dutin -

stropů a stěn, půdních vestaveb, nepodchozích stropů hal a dílen.

Cena včetně aplikace na 1m3  760 Kč.

Dále provádíme

systém sádrokartonové výstavby KNAUF

zateplení fasád budov obklady VINYL SIDING

dekorační stropní podhledy ARMSTRONG

Konzultace v místě realizace ZDARMA

informace tel. 0616/616993, 0616/616988 mobil:0602/845023

Jmenovitý seznam údržbových akcí (součást rozpočtu města na rok 2002)
1. vodní hospodářství celkem - 5 810 tis. Kč
-celková oprava rybníka Klečkovský včetně odbahnění a bezprostřední

úpravy okolí rybníka - 5.575 tis. Kč

-údržba kanalizace, pročištění přítoku rybníka Cihelský a pročištění

ostatních toků v NM -110 tis. Kč

-oprava hráze Horního rybníka v Maršovicích - 30 tis. Kč

-vyčištění záchytného kanálu do rybníka a pročištění rybníka ve Slavko-

vicích - 25 tis. Kč

-oprava výtoku spodních vod – drenáže v obci Rokytno      - 30 tis. Kč

-ostatní běžná údržba v místních částech – Jiříkovice, Hlinné, Studnice,

Olešná, Petrovice, Pohledec - 40 tis. Kč

2. doprava celkem - 1 842,8 tis. Kč
-opravy výtluků a spár, živičné povrchy v NM - 327 tis. Kč

-oprava živičných povrchů MK v Petrovicích a Jiříkovicích - 85 tis. Kč

-oprava Vratislavova nám. – dlažba žulová   - 30 tis. Kč

-běžná údržba nezpevněných MK – ul. Malá, Petrovická, Zahradníkův

kout, Ž>árská - 80 tis. Kč

-oprava chodníku ul. Ž>árská u čp. 6l - 87 m2 - 92 tis. Kč

-úprava bezbariérových chodníků,

  ul. Budovatelů 48 m2 a ul. Hornická 16 m2    - 76,8 tis. Kč

-oprava ul. Jánská 40 m2 - 39 tis. Kč

-oprava dopravního značení na území města a míst. částí - 60 tis. Kč

-obnova dopravního značení – svislé na ul. Hornická, Pavlovova, Mend-

lova, Budovatelů, Malá, Drobného, Hájkova, Luční - 152 tis. Kč

-dopravní značení vodorovné, obnova - 65 tis. Kč

-oprava a údržba bezpečnostního zařízení - 20 tis. Kč

-oprava mostku pro pěší ul. Hornická - 30 tis. Kč

-oprava mostku pro pěší ul. Dukelská - 25 tis. Kč

-údržba a oprava autobusové čekárny v NM - 20 tis. Kč

-oprava kanalizačních vpustí - město a míst. části - 56 tis. Kč

-souvislá oprava MK Maršovice - 300 tis. Kč

-uzavírací nátěr MK ul. Hájkova - 215 tis. Kč

-MK v Pohledci - 170 tis. Kč

3. vnitřní obchod celkem - 7 tis. Kč
běžná údržba movitého majetku - 7 tis. Kč

4. školství celkem - 170 tis. Kč
-drobná údržba movitých věcí v MŠ Drobného, Tyršova, Ž>árská,

Olešná, Pohledec a Slavkovice - 55 tis. Kč

-drobná údržba movitých věcí v ZŠ Pohledec a Slavkovice - 20 tis. Kč

-drobná údržba movitých věcí ve ŠJ Drobného, Ž>árská, Olešná, Pohle-

dec a Slavkovice - 95 tis. Kč

5. kultura celkem - 250 tis. Kč
-oprava krovů a střechy kaple v Petrovicích - 155 tis. Kč

-výměna vnějších zárubní a úprava terénu kolem kaple v Hlinném

- 50 tis. Kč

-výmalba kaple v Pohledci - 20 tis. Kč

-osazení náhrobku Fr. Plotzka na katolickém hřbitově - 25 tis. Kč

6. bezpečnost a veřejný pořádek celkem - 6,5 tis. Kč
-zbudování stěny mezi skladem SDH a MP a zabudování průtokového

ohřívače ve služebně MP - 6,5 tis. Kč

7. S D H celkem - 460,9 tis. Kč
-celková oprava stříkačky PPS 12 v Maršovicích a seřízení a opravy

stříkačky v Rokytně - 6,9 tis. Kč

-oprava vozidla a příprava na TP v Pohledci - 4 tis. Kč

-generální oprava vozidla Škoda 706 CAS - 450 tis. Kč

8. vnitřní správa celkem - 400 tis. Kč
-oprava a údržba služebních vozidel, strojů a zařízení - 150 tis. Kč

-oprava a údržba rozhlasu v NM a míst. částech - 150 tis. Kč

-oprava počítačové techniky (hardware, monitory, tiskárny) - 100 tis. Kč

9. veřejná sportoviště celkem - 65 tis. Kč
-oprava a údržba zařízení sportovišM v NM - 15 tis. Kč

-oprava herních prvků na dětských hřištích,

  nátěr a bezpečnostní opravy v NM - 50 tis. Kč

10. veřejné osvětlení celkem - 1.192 tis. Kč
-oprava a údržba VO - 500 tis. Kč

-zlepšování technického stavu VO,

 příprava na revize a jejich provedení – ul. Soškova II., Hájkova I.,

Mírová, Drobného, Školní, Makovského, Masarykova, Zahradní, Ně-

meckého, Ž>árská, Tyršova, Smetanova, Malá a Olešná, Petrovice,

Slavkovice, Pohledec - 557 tis. Kč

-čištění krytů světel a výměna jističů VO - 135 tis. Kč.

11. pohřebnictví celkem - 170 tis. Kč
-oprava zdi katolického hřbitova, západní strana - 40 tis. Kč

-oprava zdi katolického hřbitova v Olešné - 30 tis. Kč

-oprava márnice evangelického hřbitova (fasáda, omítky vnitřní, výměna

okna, oprava střechy, zbudování komína) - 100 tis. Kč
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Vinárna

N I K A
Rossi Vlastimil

Petrovická 585

tel. 615 080

◆ značková vína

◆ pivo Gambrinus 12

◆ lihoviny

◆ velký výběr míchaných

nápojů

◆ poháry

◆ večeře minutkové

– vepřová, drůbeží, rybí

a bezmasá jídla

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Miluše Veinlichová
Ž<árská 41,

Nové Město na Moravě

Vás zve do prodejny

METROVÉHO
TEXTILU

Nabízíme velký výběr
šatovek, podšívek, lepení

kostýmových a oblekových tkanin
záclon a závěsů

spodního prádla zn. TIMO,
NATURANA, ANDRIE, TRIOLA

Prodej
sudového piva na objednávku
plnění 5 l soudků na počkání

TEL. 615 105

pohotovostní služby
Stomatologické

INZERCE
Prodám dva pozemky (1162m2

a 1160 m2 – i jednotlivě) vhodné

pro výstavbu RD v obci a k.ú. Rad-
ňovice. Bližší inf. a podm. prodeje

na tel. 0737/824 233

Z postřehů primánků
Po čtyřech měsících studia na

Gymnáziu hodnotili naši nejmenší

- primánci - své působení na nové

škole. Měli odpovědět na otázky:

Co byste chtěli vzkázat svým bu-

doucím spolužákům? Co se vám

líbí nebo nelíbí na naší škole? Od-

povědi jsme nijak necenzurovali, aM

laskavý čtenář posoudí sám, že to

někdy nemá lehké ani student, ale

ani jeho učitel.

…KDYŽ JSEM POPRVÉ vystou-

pal po pěti schodech, otřel boty

o rohož a vešel do šatny, bylo mi,

jako bych vešel na posvátné místo

dějin. Kolem mne proudily šumící

davy studentů. Dnes už je to něco

jiného - vrazím do šatny a při otví-

rání skříňky si snažím vybavit, co

budu dnes muset přečkat. Já jsem si

zvykl velice rychle a nepřemítám

o rozdílech mezi gymnáziem a zá-

kladní školou. Prostě stačí vědět,

kde je jaká učebna a co můžu čekat

od kterého profesora…

…MOŽNÁ, ŽE VÁS NAPADÁ,

jak to tady vypadá. Až sem vkročí-

te, hned to uvidíte. Gymnázium je

škola, jak má být. Studujte a nezbu-

de vám nic jiného, než si to tu zalí-

bit…

…KAMARÁDI JSOU ÚŽASNÍ,

smějeme se, hádáme se a vůbec se

nebereme vážně… Budova je sice

obrovská, ale rychle se zorientuje-

te. Prý se tu zavedou sportovní tří-

dy. To by bylo prima… Taky je

tady pěvecký sbor. A na Mikuláše

můžete chodit za čerty…

NA TÉTO ŠKOLE jsem měl

chvilku pocit strachu. Strach jsem

měl z profesorů, že nás budou po-

řád zkoušet… Te> už strach ne-

mám. Nejvíc se mi líbí, že gymná-

zium má stále zachovaný starý pů-

vab…

CO MĚ PŘEKVAPILO: …nové

tělocvičny, krásná aula, pěkné WC

a taky to, že je v každé třídě obraz

Václava Havla. ..že se nemusím to-

lik učit, jak jsem si myslel …že nám

nedávají poznámku, když zapome-

neme domácí úkol…

CO SE MI NELÍBÍ: …že máme

krátké přestávky …že musíme pře-

cházet z učebny do učebny a ty

schody …je jich tolik, že než vyjdu

do druhého patra, tak se musím

zastavit, abych nedostala infarkt

…že tu studenti nemají výtah…

CO SE MI LÍBÍ: …dvě krásné

tělocvičny …pocit, že jsem se do-

stal na lepší školu …že máme 3x

týdně tělocvik …pěkné učebny fy-

ziky, chemie, biologie a výpočetní

techniky…

CO VZKAZUJI BUDOUCÍM

PRIMÁNŮM? Holky, jen tak mezi

náma, kluci jsou tu opravdu hezký!

A ten výběr...! A tohle platí i pro

kluky: chcete zůstat na základce,

nebo přejít k nám? Stejnak za 4 ro-

ky se budete muset někam přihlá-

sit...! A pokud sem přijdete, těšte se

na pasování. Mě pasoval sám ZEUS

a mečem - doufejme posvátným…

A NAKONEC UPOZORNĚNÍ:

Na ředitelnu klepejte opatrně, pan

ředitel se lehko vyleká! S tím mám

osobní zkušenost.

PŘIPOJENÁ KRESBIČKA jedné

primánky je také dosti výmluvná.

gym.

Stránka www.nmnm.cz mezi nejvyhledávanějšími
Počátkem ledna se webová strán-

ka Nového Města dostala na svůj

dosud nejvyšší vrchol z hlediska ná-

vštěvnosti. Mezi 500 městy a obce-

mi byla osmá nejnavštěvovanější.

Kdo stránky pravidelně sleduje,

ví, proč se novoměstská stránka líbí.

Je zkrátka dobře udělaná, pravidel-

ně obnovovaná, informativní.

V návštěvní knize lze najít zápi-

sy: velice dobře naprogramované

a nadesignované stránky, velice

pěkné stránky, celkem dost infor-

mací, tak dobrou stránku jsem ještě

neviděl, našlapaný informace-

ma,... Ale návštěvní kniha není

většinou hlavní důvod otevírání

www.nmnm.cz Zájemci z jiných

měst v ní najdou prakticky vše, co

se o N. Městě chtějí dozvědět.

V poslední době patřil těm nejvy-

hledávanějším odkaz na Zlatou

lyži, v průběhu celé zimy lze najít

podrobné informace o sněhu

a všem, co souvisí s rekreačním

lyžováním, samozřejmé jsou odka-

zy historii a kulturu města, na uby-

A ještě něco navíc
Od 22. ledna jsou v nabídce no-

voměstského webu i stránky pro tě-

lesně postižené občany. Díky dodr-

žení zásad přístupnosti WWW strá-

nek pro těžce zrakově postižené uži-

vatele jsou tyto stránky zařazeny v

portálu Blind Friendly Web s hod-

nocením 100%. Získaly tedy nej-

vyšší možnou známku v hodnocení

stránek, které jsou přátelské k těžce

zrakově postiženým nebo nevido-

mým uživatelům. Dle osobního sdě-

lení správce portálu Radka Pavlíčka

nebylo zjištěno žádné místo, kde by

mohl zrakově postižený tzv. „za-

škobrtnout“. Stránky jsou umístěny

na http://bfw.nmnm.cz/. V současné

době jsou přístupné základní infor-

mace o N. Městě, dále přehled pořá-

daných akcí a v neposlední řadě

informace z městského úřadu, vy-

hlášky, usnesení... Na dalším rozši-

řování informací pro zrakově posti-

žené se bude nadále pracovat.

dl

tování a dopravu, organizace a spol-

ky, sportovní oddíly, aktuální

programy, je zde nabídka pro in-

vestory, seznam firem na Novo-

městsku...

A malý tip zejména pro Novo-

měšMáky, kteří dosud neobjevili od-

kaz na Diskusní fórum. V minu-

lých měsících se zde čile debatova-

lo, zda patří mezi čestné občany N.

Města Klement Gottwald, o něco

později byl probírán stále chybějící

supermarket, chybí i bazén. V sou-

časné době mohou zájemci připojit

názor na parkování před Komerční

bankou, na časný začátek vyučo-

vání základních škol, nelíbí se zpus-

tošené Částkovy rybníčky.

Pravidelně www.nmnm.cz navště-

vuju, protože tenhle web ŽIJE. Slo-

vem žije myslím, že je aktuální

a zajímavej, napsal Otakárek ze

Ž>áru. Kdyby web nežil, nebyl by

osmý nejnavštěvovanější.                   EJ

Lékařské ošetření je poskytováno
v době 8 – 12 hod.
2. 2. MUDr. Anna Štěrbová, poli-

klinika ZR, MUDr. Ivo Chytrý, zdr.

stř. Svratka, MUDr. Anna Špární-

ková, zdr. stř. Křižanov
3. 2. MUDr. Dagmar Blaháková,

poliklinika NM, MUDr. Miloš Bu-

líček, zdr. stř. D. Loučky
9. 2. MUDr. Marcela Petrášová,

poliklinika ZR, MUDr. Marcela

Koutská, zdr. stř. Sněžné, MUDr.

Jiří Žák, poliklinika V. Meziříčí
10. 2. MUDr. Marie Havlíčková,

nám. Republiky 63, ZR, MUDr.

Marie Kulková, zdr. stř. Strážek
16. 2. MUDr. Eva Vorlíčková,

4. ZŠ, Švermova ul., ZR, MUDr.

Božena Pavelková, zdr. stř. Nedvě-
dice, MUDr. Irena Musilová, ZŠ,

Sokolovská 13, V. Meziříčí
17. 2. MUDr. Zdeňka Bajerová,

poliklinika NM, MUDr. Eva Jurko-

vá, poliklinika V. Meziříčí

RESTAURACE
v Kulturním domě

Od 1. února bude znovu otevře-

na restaurace v novoměstském kul-

turním domě.

CUKRÁRNA KLÁRA

Ve spodní části Vratislavova ná-

městí, vedle Horáckého muzea,

bude počátkem února otevřena

Cukrárna Klára. Firma s desetiletou

tradicí má další cukrárnu spoje-

nou s kavárnou v Bystřici nad Pern-

štejnem. EJ
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Jessica
(nový trend manikúry, nadstandard-

ní péče o ruce a nehty)
sauna pro ruce

parafinové zábaly na ruce a nehty

šoková ošetřovací kúra

P. Shine

modeláž nehtů všemi

technikami depilace

teplými vosky

TRVALÁ NA ŘASY
TERMÁLNÍ RUKAVICE

Miloslava Halmová,

Drobného 1308, N. Město

tel. 0616/615 888

MANIKÚRA

Nabízíme krmné směsi, mine-
rální látky a mléčné náhražky
pro všechny druhy zvířat.

Při nákupu
nad 50 kg množstevní sleva
po – so 8 – 20
ne 8 – 13

tel. 0616/618 916

VLASTIMIL LUKEŠ
prodejna krmných směsí

Petrovice

Upozornění
Město Nové Město na Moravě

upozorňuje občany, že i v letošním

roce budou poskytovány půjčky z
fondu rozvoje bydlení na opravu a

modernizaci bytů a rodinných
domů.

Po projednání v radě města, to je

pravděpodobně od 12. února, bu-
dou podmínky půjčky zveřejněny

na úředních deskách města, publi-
kovány budou v nejbližším čísle

Novoměstska a ústní informace po-

skytne již nyní vedoucí finančního
odboru MÚ Věra Strašilová. Prav-

děpodobný konečný termín podá-
ní žádostí je 14. březen.           red.

Novoměstské prodejny
otevřené v sobotu odpoledne

a v neděli

Konzum Buchtová
Masarykova 224

so 6.30 – 11 14 – 17

ne      8 – 11 14 – 17

Julius Meinl
Komenského nám. 999

so 7 – 18

ne zavřeno

Cukrárna u Janovských
so 8 – 12 13 – 17

ne 8.30 – 12 13 – 17

Jednota
Ž>árská 67

so 6.30 – 11

ne          - 14 – 17

Iva
U Jatek 75

so 6 – 11.30

ne 7.30 – 11.30

Enpeka
Mírová 729

so 6 – 11.30

ne 7.30 – 11.30

seznam zpracovalo

Informační centrum v N. Městě

V těchto dnech už hovoříme o radnici na Vratislavově náměstí jako

o „dočasně bývalé“. I když hlavní stěhování máme za sebou teprve pár dní,

stěhovalo se pilně celý leden. Ve vstupní hale se střídaly hory krabic se

skříněmi, psacími stoly... a stěhovací auta pendlovala mezi náměstím

a Drobného ulicí. Do poslední chvíle bděl nad stěhováním Partyzán

od Vincence Makovského. I pro něj se nakonec našlo místo k uložení

– v Horácké galerii. Stěhování objemné sádrové plastiky se všichni báli.

Bylo více než pravděpodobné, že se i při maximální opatrnosti při pokládá-

ní a převozu nepěkně poškodí. Nakonec převládl názor, že bude vhodnější

plastiku za účasti restaurátorů odborně rozpůlit a neriskovat nechtěné

rozlomení.      EJ

Příští číslo Novoměstska nevyjde

za dva týdny, ale až za tři týdny, to

je s datem 22. února. Důvodem

zdržení je stěhování městského úřa-

du.

Pozvánka na závody sdruženářů a skokanů na lyžích
V sobotu 10. února a v neděli

11. února se uskuteční III. RKZ

(republikový kvalifikační závod)

v severské kombinaci + V. a VI.

RKZ ve skoku.

Kategorie: žáci mladší, žáci starší,

dorost mladší.

Program v pátek: volný trénink

v areálu Šibenice

sobota oficiální trénink v areálu

Šibenice 8 – 9 hod.

závod: mladší žáci - můstek K 25

severská kombinace 9 hod. můstek

K 25 skok 10 hod.

starší žáci - můstek K 50 severská

kombinace 10.30 hod.

mladší dorost - skok 11.30 hod.

sobota odpoledne: areál hotelu Ski

běh všechny kategorie 15 hod.

neděle: 9 hod. můstek K 25 skok,

10 hod. můstek K 50 skok         sk

Mezi fanoušky zimních sportů byl i ministr Tvrdík
Typicky zasněžená Vysočina vé-

vodila v letošním roce již 64. roční-

ku závodů Zlatá lyže, v rámci kte-

rých se běžely i dva závody Světo-

vého poháru. Tradiční běžecké zá-

vody na lyžích přilákaly do centra
sportovního dění - Nového Města

na Moravě nejenom obyvatele měs-

ta, ale i tisíce dalších fanoušků toho-

to sportu ze všech koutů republiky,

ale i ze zahraničí. Sobotnímu spor-
tovního klání, kterému dominoval

závod žen, přihlížel i ministr obrany

ČR Jar. Tvrdík a jeho kolega, posla-

nec Parlamentu ČR K. Černý. Minis-

tra do Nového Města na Moravě

pozvali zástupci mikroregionu No-
voměstsko, kteří s ním v průběhu

dne jednali o aktuálních rozvojo-

vých plánech mikroregionu.

O náročnosti novoměstských ly-

žařských tratích se mohl ministr
Tvrdík přesvědčit na vlastní kůži,

když se v doprovodu předsedy spor-

tovního klubu Kvido Palečka vy-

dal na prohlídku běžeckých tratí

a poté navštívil i zázemí sportovců
z DUKLY Liberec, z jehož středu

se prezentuje i Kateřina Neuman-

nová, která si za bouřlivého po-

vzbuzování dojela v sobotním zá-

vodu pro druhé místo, a posunula
se tak do čela průběžného pořadí

Světového poháru.

S projektem rozvoje mikroregi-

onu Novoměstsko seznámili minis-

tra předseda mikroregionu Miloš
Brabec a místopředseda Jiří Kout-

ský. Jednání byl přítomen i mís-

tostarosta Nového Města na Mora-

vě Pavel Kliment a starosta obce

Křižánky Jan Vítek. Projekt, který
zahrnuje nejenom vlastní najíždění

a údržbu lyžařských tratí, ale i sys-

tém informační služby, letní údrž-
bu tratí a servis pro návštěvníky

mikroregionu v oblasti informací

o kulturních zajímavostech a pořá-

daných akcích, je rozdělen do dvou

fází. V současné době probíhá vy-
tyčování a optimalizace lyžařských

tratí. Současně s tím se buduje in-

formační internetový systém, který

zahrnuje aktuální informace pro

návštěvníky a mapky tratí. Zástup-
ci mikroregionu počítají s tím, že se

do projektu postupně zapojí další

obce, podnikatelské subjekty a ob-

čanská sdružení z regionu. Společ-

ně s nimi chtějí do budoucna vy-
tvořit i systém slev pro ubytované

návštěvníky. Od projektu si slibují

mimo rozvoje cestovního ruchu

i vytvoření nových pracovních pří-

ležitostí. V současné době chybí
mikroregionu technická podpora

projektu, a to ve formě víceúčelo-

vého mobilního stroje na úpravu

běžeckých tratí.

 S praktickou realizací projektu
na rozvoj mikroregionu Novoměst-

sko seznámil ministra starosta Sněž-

ného Jiří Koutský. Při krátké za-
stávce v informačním centru obce

Sněžné předvedl i internetové strán-

ky obce a seznámil s možnostmi,

které nabízí občanům v oblasti no-

vých informačních technologií.
Pracovní část ministrovy návště-

vy pokračovala v obci Jimramov,

kde byli ministr Jaroslav Tvrdík

a poslanec Karel Černý seznámeni

starostou obce Pavlem Kaláškem
s problémy obce Jimramov. Obec

Jimramov se v poslední době potý-

ká s nedořešenými majetkovými

vztahy k pozemku, na kterém je

postavena hasičská zbrojnice a při-
lehlý sportovní areál. Ministr přislí-

bil zástupcům místní samosprávy

pomoc při dořešení majetkopráv-

ních záležitostí.

V šest hodin večer proběhlo na
Vratislavově náměstí v Novém Měs-

tě na Moravě slavnostní předání cen

vítězům sobotních závodů Zlaté lyže

a Světového poháru. Největší ova-

ce zažila na náměstí naše Katka Ne-
umannová, která převzala od mi-

nistra obrany Jaroslava Tvrdíka

druhou cenu za svoje skvělé spor-

tovní výkony.

PaedDr. Dagmar Nejedlá
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