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Nové Mìsto se rozlouèilo
s Josefem Sokolíèkem

Dne 21. prosince 2006 se mìsto
Nové Mìsto na Moravì rozlouèilo
s významým obèanem, bývalým starostou mìsta Josefem Sokolíèkem.
Smuteèní prùvod byl vypraven
od budovy radnice. Do pøipravených kondolenèních listin se
zapsaly stovky obèanù, kteøí tak
uctili památku Josefa Sokolíèka.
Smuteèní obøad probíhal
v høbitovním kostele Nanebevzetí P. Marie. Smuteèní øeèníci pøipomenuli ve svých projevech, e s Josefem Sokolíèkem
mìsto ztrácí výraznou a respektovanou osobnost veøejného ivota, mue, který by pro svoje
mìsto dýchal. Poté byla rakev
s ostatky Josefa Sokolíèka uloena do rodinného hrobu na katolickém høbitovì.
Vzpomínku na Josefa Sokolíèka si zcela jistì uchová kadý.
A tyto vzpomínky se budou
v mnohém liit, ale budou se i
v mnohém podobat. Jedna
z nich, od hejtmana kraje Vysoèina Miloe Vystrèila, patøí

k nejvýstinìjím: ...mìl jsem
velké tìstí, e jsem mohl poznat
Josefa Sokolíèka, diskutovat
s ním své názory, souhlasit i nesouhlasit, uèit se od nìj. Mìl
jsem monost poznat i jeho umìleckou dui a rytíøské mravy. Josef pro mì byl rytíø v tom nejlepím smyslu tohoto slova...
foto: Alena Èadková

ZPRÁVY Z RADNICE
q Po zesnulém Josefu Sokolíèkovi doplnil øady zastupitelù mìsta Mgr. Miroslav Handschuh
a na II. øádném zasedání zastupitelstva mìsta dne 19. prosince sloil slib zastupitele.
q Rada mìsta zastupitelùm doporuèila schválit finanèní pøíspìvek
800 tis. Kè Sportovnímu klubu
lyování na poøádání závodu
E.ON Zlatá lye - Tour de Ski.
V dobì zasedání zastupitelstva
mìsta vak ji bylo vzhledem k nepøíznivému poèasí velmi málo
pravdìpodobné, e by se závod
konal, zastupitelé proto schválili
pøíspìvek rozdìlit. Èástka 400 tis.
Kè je urèena na úhradu nákladù
spojených s pøípravou závodu
E.ON Zlatá lye a èástka 400 tis.
Kè bude vyuita pøi poøádání Evropského poháru v biatlonu. Zároveò zastupitelé projevili vùli,
aby pøíspìvek na poøádání vrcholových lyaøských závodù ve výi
800 tis. Kè byl kadoroènì zapracován do mìstského rozpoètu.

Vedení mìsta v budoucnu poèítá s prodejem mìstských bytù
V souèasné dobì N. Mìsto vlastní 888 bytù, k prodeji bude nabídnuta pøiblinì polovina z nich. Které bytové domy budou nabídnuty
k odporodeji, není rozhodnuto. Pøípadný prodej probìhne v roce 2008,
zajiovat jej bude odborá firma. O podrobnostech a podmínkách budou obèané vèas informováni. Zámìr vedení mìsta, vèetnì podmínek prodeje, musí projednat a schválit orgány mìsta.
Mìsto Nové Mìsto na Moravì oznamuje obèanùm mìsta a jeho
místních èástí, e od 5. února do 30. bøezna 2007 bude vybírán
místní poplatek za komunální odpad
na I. pololetí roku 2007 nebo rok 2007 od obèanù majících na území
obce trvalý pobyt. Poplatek je stanoven obecnì závaznou vyhlákou
mìsta è.5/2006 O místním poplatku za provoz systému shromaïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vyuívání a odstraòování komunálních
odpadù ve výi 440 Kè na osobu a rok.
Místní poplatek je mono uhradit v hotovosti na pokladnì MìÚ,
Vratislavovo nám. 103:
Po, St
8.00  11.30
12.30  17.00
Út, Èt, Pá
8.00  11.30
12.30  14.00

q Zastupitelé schválili pravidla

rozpoètového provizoria, které
umoòuje mìsíènì èerpat prostøedky na provoz mìsta ve výi
jedné dvanáctiny nákladù roku
2006. Do doby schválení rozpoètu na rok 2007 má rada mìsta
pravomoc zadávat nutné práce
související s pøípravou nejdùleitìjích plánovaných investic
roku - jedná se napø. o pøípravu
revitalizace domu èp. 731 (modrý vìový dùm), o pøípravu výmìny oken a výmìny topného
systému v I. Z nebo o pøípravu
výstavby Regeneraèního centra
a Domu jistoty.
q Zastupitelé nepodpoøili návrh zakoupení radaru na mìøení rychlosti vozidel ani zvýení poètu èlenù mìstské policie a oznaèili návrh spíe jako
represivní ne preventivní. Dle
starostky mìsta vak toto rozhodnutí chrání více penìenky
neukáznìných øidièù ne bezpeènost obèanù. Navíc v mìstských èástech a na nejfrekventovanìjích novomìstských ulicích nelze preventivní opatøení, kterými jsou zpomalující
prahy a retardéry, instalovat.
q Pøestoe ze zákona dochází
k navýení ceny za uloení komunálního odpadu na skládkách o 100 Kè za tunu, nebude
muset mìsto navýit finanèní prostøedky z rozpoètu mìsta na dokrytí celkových nákladù za svoz komunálního odpadu, nebo se podaøilo vyjednat ukládání odpadù
na skládce v Ronovì, kde je cena
oproti skládce Bukov pøíznivìjí.
Cena pro obèany zùstává ve výi
440 Kè na osobu.
(dokonèení na str. 4)
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Podìkování

Klub seniorù

Váení spoluobèané, dìkuji vám
vem, kteøí jste pøili v tak hojném
poètu doprovodit a rozlouèit se
s mým drahým muem a bývalým
starostou mìsta Josefem Sokolíèkem na jeho poslední cestì.
Kondolenèní dopisy jsou plné úcty
a uznání jak jeho osobnosti a rodáka mìsta, tak bývalého starosty.
Nevstupoval do politiky pro kariéru, ale s duchem demokrata, který
je otevøen vem politickým debatám
a správným krokùm k prospìnosti
vech. A vám vem, kteøí jste mu
svou dobrou prací v jeho funkci
pomáhali, dìkuji.
Zdena Sokolíèková, manelka

po 22. 1., 15 h., DPS - Jableèný mejdan  zábavné odpoledne s ochutnávkou vlastních výrobkù, vyprávìním a vzpomínkami
po 29. 1., 15. h., DPS - Beseda
s Mgr. Vìrou Rudolfovou nad
knihou Kraj setkání a návratù
po 5. 2., 15 h., DPS  Hudební
odpoledne  drobnosti ze skladeb
mistrù v podání L. Urbana a B.
Bajera

Dìkujeme vem kamarádùm,
pøátelùm a známým za doprovod
a kvìtinové dary na poslední cestì pana Frantika Kroupy.
manelka, dcery,
rodiny Kroupova a Tesaøova

Blahopøání
Dne 11. prosince se doil 90 let
pan Miroslav Èípa. K významnému jubileu blahopøejí dcery s rodinami a pøátelé.

Narození
8. 12.
8. 12.
12. 12.
19. 12.
23. 12.
28. 12.
31. 12.
3. 1.
10. 1.

Hana Lukeová
Jakub Kakaè
Dagmar Petová
Luká Kuèera
Jan Samek
Tomá Gura
Karolína Jaroová
Gabriela Simonová
Stanislav Beseda

Úmrtí
2.12. Ludnila Smýkalová(1933)
7. 12. Frantiek Bene (1939)
12.12. Marie Jelínková (1945)
15.12. Josef Sokolíèek (1939)
16.12. Dobroslava tìpánková (1926)
19.12. Milada Altová
(1928)
21.12. Jaroslav Veselý
(1947)
26.12. Josef Jinek
(1933)
23.12. Miroslav Prosecký (1923)
30.12. Dana Filipová
(1959)
2.1. Bedøich Rybenský (1943)
8. 1. Milada Jùdová
(1930)
9. 1. František Libra
(1930)

Pozvánka na Motivaèní kurz pro eny
pøed návratem do zamìstnání

Kino
19. pá v 17 h., 20. so v 19,30 h.
Eragon
115 min
USA 2006, fantasy, èeský dabing, premiéra, pøístupný, 65 Kè
- Kdy vám osud nadìlí draka i
poslání, s ním jste nepoèítali...
19. pá ve 20 h.
Bratøi
Filmový klub
Dánsko 2004, drama, èeské titulky, 110 min, premiéra, od 15
let, 60 Kè - Pøíbìh o lásce a podmínkách pro lásku v moderním
ivotì pojednává o pocitech,
které se vynoøují tváøí v tváø
událostem.
24. st v 10 h.
To nejlepí z veèerníèkù 60 min
Pásmo pohádek, 15 Kè
24. st v 19,30 h.
Texaský masakr motorovou
pilou: Poèátek
USA 2006, horor, èeské titulky,
91 min, premiéra, od 15 let, 60
Kè - Dvìma kamarádùm a jejich
pøítelkyním se pøed odchodem
do Vietnamu stane nehoda...
26. pá v 19,30 h., 27. so v 19,30 h.
Potomci lidí
91 min
VB/USA 2006, sci-fi thriller,
èeské titulky, premiéra, od 15
let, 60 Kè - Pøíbìh o budoucnosti, v ní se u dávno pøestaly
rodit dìti a lidstvo se zmítá
v beznadìji.
30. út v 18 h., 31. st v 18 h.
Spláchnutej
85 min
VB/USA 2006, animovaný rodinný, èeský dabing, premiéra,
pøístupný, 60 Kè - Animovaná
komedie pøekypuje nápady
a hravostí.

Jubilanti
Blahopøejeme vem lednovým jubilantùm. Jejich seznam bude zveøejnìn pozdìji, zdrení souvisí s projednáváním výkladu zákona na
ochranu osobnosti.
Informace vem, kteøí si pøejí nebo nepøejí zveøejnìní v tradièním seznamu jubilantù: ádost o zveøejnìní nebo nezveøejnení
jubilea není tøeba sdìlovat redakci Novomìstska. Vem budoucím
jubilantùm zasílá odbor vnitøních vìcí MìÚ osobní dopis. Teprve
v pøípadì písemného souhlasu je dotyèný zaøazen do seznamu ke
zveøejnìní.
red.
2

Od dìtí do zamìstnání?

Jste maminka na rodièovské dovolené? A také máte pocit, e v poslední dobì bìí èas nìjak rychleji? Dìti
u povyrostly... U chodí do kolky...
A vy byste mìla jít do zamìstnání.
Jene kam? Podaøí se nìjaké zamìstnání najít? A jakou práci vlastnì hledáte? A víte, co odpovìdìt budoucímu zamìstnavateli na otázku: Co
jste v uplynulých letech dìlala?
e se vám honí hlavou podobné
mylenky? A e na mnohé neumíte odpovìdìt? Pak by vám mohl
pomoci Motivaèní kurz, který ji
nìkolik let s velkým úspìchem
poøádá Centrum pro rodinu a sociální péèi v Brnì a druhým rokem
jej poøádá dalích sedm center pro
rodinu v celé Èeské republice pod
vedením Národního centra pro rodinu (http://www.rodiny.cz). Kurz
je souèástí vzdìlávacího programu
pro eny a v souèasné dobì je tento projekt spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpoètem Èeské republiky.
V èem spoèívá hlavní pøínos kurzu? Motivaèní kurz uèí enu pohlíet na sebe i na svoji práci pro
rodinu a domácnost pozitivním
zpùsobem. Vychází ze skuteènosti, e rodièovství je souèástí lidského zrání a pøíleitost k osobnímu i profesnímu rùstu èlovìka.

Kulturní dùm
ne 28. 1. ve 14,30 h.  Hurá na
karneval - dìtský karneval plný
soutìí, reje masek..., uvádí Studio Lídy Trnkové, vstupné 40 Kè.
út 30. 1. v 17 h. - Narozeniny
v Grand Canyonu a záhada
ztracené archy - audiovizuální
poøad Èeské filmaøské a raftingové spoleènosti DENALI ACTION,
vstupné 40 Kè.
Pøedprodej vstupenek: Informaèní centrum - Nové Mìsto na Moravì. Tel.: 566 650 254.

Takovýto pohled vám pomùe objevit vai vlastní hodnotu a navrátí
vám ztracené sebevìdomí. Èasto
toti slýcháme, e ten, kdo je
s dìtmi doma, vlastnì nic poøádného nedìlá. A nìkdy tomu i samy
(u)vìøíme. Cílem kurzu je, aby se
ena, která se uchází o zamìstnání,
sama pøesvìdèila o tom, e se mùe
stát pro svého budoucího zamìstnavatele pøínosem, pokud bude
svoji situaci správnì vyuívat. Kurz
vám pomùe ujasnit si, jaké zamìstnání vlastnì hledáte, co mùete nabídnout a co naopak oèekávat, pomùe Vám také pøi øeení otázky
jak sladit rodinu se zamìstnáním.
V Novém Mìstì na Moravì poøádá Národní centrum pro rodinu
Motivaèní kurz ve spolupráci s Úøadem práce ïár nad Sázavou. Garantem kurzu je mìsto Nové Mìsto na Moravì. Tato v naem mìstì
ojedinìlá akce se bude konat tøi po
sobì následující ètvrtky  8., 15.
a 22. 2. 2007  vdy od 8.30 h do
17.30 h. Na programu kurzu budou
napøíklad tato témata: Schopnosti
získané na rodièovské dovolené,
Orientace na trhu práce, Základy komunikace se zamìstnavatelem, Komunikace bìhem pøijímacího øízení, Mùj osobnostní
potenciál a jeho uplatnìní a dalí.
Kurz je bezplatný a koná se
v novomìstském kulturním domì.
Absolventky kurzu dostanou
osvìdèení o absolvování. Protoe
se jedná o celodenní akci, je moné si pøedem objednat spoleèný
obìd v restauraci. Cena jednoho
obìda bude asi 70 Kè. Na kurz se
mùete závaznì pøihlásit do
31. ledna na tel. 566 616 176, na
mob. tel. 732 303 797 nebo na emailové adrese ncpr@volny.cz.
Vìøíme, e vás tato akce pozitivnì naladí a zvedne vám sebevìdomí. Tìíme se na vás.
Kateøina Mareèková
a Marcela Feltlová

Kniha Trojan
nabízí:

v Daòové

zákony 2007
v Daò 2007
v Zákoník práce k 1. 1. 2007

Dùm dìtí a mládee

so 20. 1., 9,30 h. - Ethno lampiony - jedineèná pøíleitost vyrobit
si krásný etno lampion z batikovaného papíru, zdobený korálky
a etno motivy, vstupné 30 Kè.
so 27. 1., 9,30 h. - Masky, loutky, paòáci... pøijïte si vyrobit
masopustní masku, zvíøecí, nebo
krásnou kraboku, vstupné 30 Kè
so 10. 2., 9,30 h.  Valentinská pøáníèka - potìte své blízké ruènì vyrobeným pøáním. S sebou ikovné
ruce, pøezùvky, vstupné 30 Kè

Kašpar, Melichar a Baltazar koledovali pro Charitu
V Charitách celé republiky probíhala od 2. do 14. ledna jedna
z nejvìtích událostí roku - Tøíkrálová sbírka. Poprvé se ji podaøilo
zorganizovat v roce 2000
v olomoucké arcidiecézi. Na základì podpory, které se organizátorùm
dostalo od dobrovolníkù i dárcù,
bylo v roce 2001 rozhodnuto o celorepublikovém konání sbírky.
V rámci Tøíkrálové sbírky, která
probìhla v lednu 2006, vykoledovali dobrovolníci za Oblastní charitu ïár nad Sázavou 1 578 645,00
Kè. Touto èástkou dárci pøispìli na
nákup automobilu pro klienty Cha-

Horácké muzeum
Kouzelné malièkosti  Hana
a Michaela Krkovy, malba na
hedvábí a støíbrné perky, otevøeno do 31. ledna

ZU Jana tursy
K 55. výroèí zaloení samostatné hudební koly v Novém Mìstì (nyní
ZU Jana tursy) pøipravil literárnì dramatický obor koly podveèer poetického slova, interpretace i autorských textù a vlídné hudby nazvaný Poetická
vinárna. Uskuteèní se v sobotu 10. února v 18 hodin v sále ZU na Monseovì ulici. Celý poøad je vìnovaný vzpomínce 10. výroèí tragického úmrtí
zakladatelky literárnì dramatického oboru na ZU v Novém Mìstì Marie
Koláøové - Junové. Úèinkovat budou její bývalí áci a jejich hosté.
l Velmi oblíbený a pro diváky atraktivní Koncert populární a jazzové
hudby ákù hudebního oboru ZU Jana tursy v Novém Mìstì na Moravì je pøipraven na ètvrtek 15. února v 17 hodin opìt jako loni do sálu
novomìstského kina. Koncert je té vìnovaný 55. výroèí zaloení koly.
l

Horácká galerie
Tomá Rossí (do 4. února)
Ludmila Jandová  Vánoèní motivy (do 25. února)
l Uèni èerného øemesla (do 22. dubna)
l Výstava kováøských a pasíøských prací uèòù a studentù Støední koly øemesel v Tøebíèi. O cestì kováøského uènì, od prvotního seznamování se
s ohnìm a kovem a po tovaryské zkouky v závìru studia, promluví
osoba nejpovolanìjí, øeditel tøebíèské koly øemesel ing. Jaroslav Donutil.
O citu pro materiál a o umìleckém vnímání studentù koly pøesvìdèují jejich
zdaøilé práce  zahradní branky, oplocení, zábradlí, møíe, ale i mení dílka,
napø. achové figury, klíèe s ozdobnou hlavicí, spony, krbové paravány a
náèiní.
l Bohumír Matal - Výbìr z malíøského díla (20. ledna - 25. bøezna )
Umìlec, který se výraznì zapsal do výtvarného dìní druhé poloviny 20.
století, proil témìø celý ivot v kletích dvou reimních extrémù - faismu
a komunismu. Pøesto se nedal zlomit nátlakem politickým ani ekonomickým, a to je obtíné a úctyhodné v kadé dobì. Ve svých obrazových výpovìdích zachytil nejniternìjí polohy èlovìka, jeho suovanou, rozvrácenou
i deformovanou dui. Své ivotné proitky z èasu, který mu byl dán, vkládal do umìleckých dìl, aby jeho svìdectví doby zùstalo zachováno pro
budoucnost. Byl moudrým èlovìkem s jasnými názory: Duchovní hodnota je jediná hodnota, která nám stojí za to, abychom byli na svìtì. Lidé staví
Louvry, schraòují tam umìlecká díla, støeí je ve dne v noci, opatrují je jako
oko v hlavì, protoe to je to jediné, co lidstvo má. Civilizaèní vynálezy
vydrí jen tak dlouho, dokud nejsou pøekonány. Ale umìlecké dílo - ádné
- nemùe nikdy nikdo nièím pøekonat.
Na poèest Bohumíra Matala a jeho nedoitých 85. narozenin poøádáme ve ètvrtek 25. ledna 2007 v 18:30 hodin slavnostní koncert
Tinovského komorního orchestru pod vedením ing. Jaroslava
Kolesy. Na programu jsou díla A. Vivaldiho, J.S. Bacha, A. Corelliho,
E. Griega, J. Bendy. Pøi této pøíleitosti promluví øeditel Horácké galerie PhDr. Josef Chalupa o ivotì a díle Bohumíra Matala.
l
l

ritní peèovatelské sluby
v Bystøici nad Perntejnem a na
materiální vybavení aktivizaèních
slueb pro seniory Vèela
v Bystøici nad Perntejnem, dále
pak podpoøili aktivizaèní programy
pro seniory v Domovì pokojného
ivota Níkov, rozvoj programù
primární prevence ve kolách, které poskytují pracovníci Ponorky
 centra prevence ze ïáru nad
Sázavou a pracovníci Nadosahucentra prevence z Bystøice nad
Perntejnem. Dále výtìek sbírky
podpoøil rekreaènì-rehabilitaèní
pobyt pro klienty v Nese-denním
stacionáøi ve Velkém Meziøíèí,
rekonstrukci prostor dvou zaøízení
Oblastní charity ïár Klubu v 9 centra slueb pro podporu duevního zdraví a Ponorky  centra
prevence se sídlem ve ïáøe nad
Sázavou. Oblastní charita ïár nad

Sázavou se zapojila i do projektu péèe o èeské seniory
v Rumunsku, jeho hlavním cílem je zavedení Charitní peèovatelské sluby v èeských vesnicích v Rumunsku. Z výtìku
jsme podpoøili oputìné a sociálnì slabé maminky nákupem
jednorázových kojeneckých plen
a fungování Dobrovolnického
centra Kambala. V roce 2007
bychom rádi z prostøedkù Tøíkrálové sbírky i nadále podpoøili
provoz naich zaøízení a poskytli pomoc lidem, kteøí se dostanou do tíivé ivotní situace.
Ráda bych podìkovala za pomoc
a podporu vem, kteøí se jakýmkoliv zpùsobem zapojili do èinnosti Oblastní charity ïár nad
Sázavou. øekla Ing. Jana Zelená, øeditelka Oblastní charity
ïár nad Sázavou.

Z významných výroèí roku 2007

V tomto roèníku Novomìstska si
kadý mìsíc pøipomeneme nìkterá z významných výroèí osobností regionu.
5. 1. 1887 se ve Slavkovicích
narodil akademický malíø Oldøich Blaíèek, profesor malby
a kreslení na ÈVUT v Praze. Na
snímku obraz ze sbírek Horácké
galerie Zima v Roné, 1937, olej,
plátno, 70 x 73 cm.

Kurz práce na Internetu pro seniory
5. února - 31. bøezna
Potøebujete komunkovat s dìtmi, vnouèaty, známými a pøáteli? Chcete
umìt rychle a efektivnì vyhledávat aktuální informace? Pøipravili jsme
pro vás kurz, ve kterém v klídku a pohodì zvládnete: nejzákladnìjí
obsluhu PC - úvod do Internetu - elektronickou potu - on-line
komunikaci - nakupování po Internetu - webové aplikace a portály orientace a vyhledávání v Internetu - katalogy a seznamy zdrojù. Kurz
otevøeme zaèátkem února 2007, bude v rozsahu 10 hodin. Cena kurzu
je 500 Kè. Pøihláky pøijímáme a informace podáváme elektronicky na
adrese info@klubicko.eu, telefonicky na èísle 608 822 562 nebo osobnì
u nás v Klubíèku. Zaruèujeme korektní a individuální pøístup maximálnì pìt úèastníkù v jednom kurzu.

Mgr. Pavel Dvoøák
advokát

se sídlem advokátní kanceláøe
ve ïáøe nad Sázavou,Nádraní 21
oznamuje
otevøení poboèky své kanceláøe v Novém Mìstì na
Moravì, Palackého nám. 32/I.patro
( v domì Móda u Pasáèka )
Úøední hodiny Po 08,30-16,00 St 08,30-16,00 Pá 08,30-12,00
a dále po dohodì
Kontakt 566 620 288, 603 837 014,
email: dvorak.advokat@unet.cz
www.dvorak-advokat.cz
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ZPRÁVY...
(dokonèení ze str. 1)
q Na II. øádném zasedání ZM
byl zvolen kontrolní výbor.
Pøedseda - Mgr. Jiøí Madìra,
èlenové - Mgr. Pavel Dvoøák,
Ing. Jiøí paèek, Ing. Pavel Král,
Josef Koík.
q V roce 2007 se nepøikroèí
ke druhé etapì rekonstrukce
kulturního domu - k úpravám
vnitøku budovy. Státní rozpoèet
s pøíspìvkem na tuto akci pro
letoní rok nepoèítá.
dle informací Z. Markové

Upozornìní
Mìstský úøad Nové Mìsto na
Moravì odbor dopravy informuje
o omezení provozu pro veøejnost
ve dnech 22. 1. - 26. 1. 2007; 5. 2.
- 9. 2. 2007 a 26. 2. - 28. 2. 2007
z provozních dùvodù.
V uvedených dnech bude
uzavøen registr øidièù a èásteènì
omezen provoz registru vozidel na
zdejím odboru dopravy.
Petr Pazour,
vedoucí odbor dopravy

Dobrovolnictví v obèanském sdruení Hospicové hnutí  Vysoèina
aneb Staòte se i vy dobrovolníkem

V obèanském sdruení HHV
máme ji pìtiletou zkuenost
s dobrovolnictvím. Za pøispìní
ochotných dobrovolníkù realizujeme základní projekty: návtìvy v Domovì pro seniory na
Mitrovì a v Léèebnì dlouhodobì nemocných na Buchtovì kopci. Smyslem tìchto návtìv není
zasahovat do práce profesionálnímu personálu, ale svou pøítomností u klienta navodit zdravou psychosociální atmosféru.
Dobrovolnictví v tìchto podmínkách zkvalitòuje ivot lidí
v nepøíznivé ivotní situaci.
Díky komunikaci s dobrovol-níkem klient aktivizuje své vlastní síly. Rozhovor mu pøináí
nové informace a impulsy
z vnìjího svìta. Dobrovolnictví bourá bariéry mezi zdmi domova èi léèebny s okolním svìtem. Kontakt dobrovolníka
s klientem vak není prospìný
jen pro klienta. I dobrovolník si

Stomatologická pohotovostní sluba

Oetøení je poskytováno v dobì 8  12 hod.
20. 1. MUDr. Dvoøáková, NM, MUDr. Èumplová, Bystøice, 21. 1.
MUDr. Koutková, poliklinika ZR, MUDr. Zrieka, V. Bíte, 27. 1. MUDr.
Chytrá, NM, MUDr. Vránová, Bystøice, 28. 1. MUDr. Chytrý, Svratka, MUDr. pinarová, Mìøín, 3. 2. MUDr. Grénarová, ÏAS, ZR,
MUDr. Blaháková, NM, 4. 2. MUDr. Janouek, Mìøín, MUDr. tìrbová, poliklinika ZR.
Dnem 31. prosince 2006 zaniklo zdravotnické zaøízení MUDr. Vlasty pinarové  zubní lékaøství. Zdravotnická dokumentace bude pøedána novì zvolenému zdravotnickému zaøízení (oetøujícímu zubnímu lékaøi) na základì písemné ádosti pacienta, nebo na základì
vyádání novì zvoleného zdravotnického zaøízení. ádosti je tøeba
adresovat na: Krajský úøad, odbor soc. vìcí a zdravotnictví, ikova
57, 587 33 Jihlava.

odnáí pocit z vykonání nìèeho
dobrého. Vkladem dobrovolníka by mìla být potøeba být prospìný a nezitný se schopností
sdílet lidské emoce.
V souèasné dobì bychom rádi
rozíøili naí aktivitu do ïárského Domu klidného stáøí, kde
bude nae dobrovolnická aktivita vítána. Abychom vak mohli
odpovìdnì dostát vech naich
závazkù, potøebujeme rozíøit
øady dobrovolníkù.
Obracíme se proto na vás,
abyste dokázali zhodnotit své

vlastnosti a pøednosti a pøihlásili se k nám jako nový dobrovolník. Protoe: být dobrovolníkem lechtí!
K první schùzce vás zvu ve
støedu 7. února v 17 hodin
v Domì klidného stáøí, Okruní
67, ïár nad Sázavou nebo ve
støedu 14. února 17 hodin
v kanceláøi HHV, ïárská 610
(nad lékárnou pod nemocnicí),
Nové Mìsto na Moravì.
Vojtìch Zikmund,
koordinátor dobrovolníkù
(739 511 433,
vzikmund.hhv@seznam.cz)

A v Novém Mìstì napadne sníh
Co nového je pøipraveno pro lyaøe bìkaøe?

Bìhem léta jsme pokraèovali ve
zkvalitòování vedení lyaøských
tras. V Jimramovských Pavlovicích byl postaven dalí, v poøadí
ji estý lyaøský mostek, doplnìno bylo i lyaøské znaèení. Na
Tøech Studních vznikla nová propojka (na louce naproti obecnímu
úøadu) a díky ní se vytvoøil kratí
okruh dlouhý 16 km (Nové Mìsto
- Podmedlovské údolí - Tøi Studnì - Vlachovice - hotel SKI), který bude upravován dvakrát a tøikrát týdnì. Ostatní trasy budou
upravovány jednou týdnì, a to zejména v pátek a sobotu, kdy jsou
nejvíce vyuívány. Podrobnìjí
informace o vem, co se týká lyování na Novomìstsku najdete na
webových stránkách http://lyzovani.nmnm.cz, kde si také mùete
objednat zasílání lyaøských aktualit mailem.

Na propagaci, nejen zimní, pøispìly mìstu Evropská unie a kraj
Vysoèina. Ji pøes rok bìí projekt Vítejte na Novomìstsku,
který je zamìøen na propagaci
mìsta a regionu jako významného lyaøského a turistického støediska. Díky nìmu se informace
o Novém Mìstì objevují
v turistických èasopisech, nadregionálních propagaèních materiálech a dalích médiích. Z tohoto
projektu byla také financována
nová vydání map udrovaných
bìeckých tratí i pøepracování
propagaèních materiálù Zimní
dovolená v Novém Mìstì. Pøipravuje se vydání letáèkù o obcích Novomìstska a s pøíchodem
zimy se rozbìhne systém, díky
kterému budou moci vichni lyaøi on-line sledovat pohyb rolby v terénu.
-jm-

INZERCE
l Prodám osobní automobil
Toyota Corolla, r.v. 2004, obsah
1,4, støíbrná metalíza, v záruce, rodinné dùvody, tel. 603 441 368
l Prodám DB 3+1 v NM, k nastìhování podzim 2007, tel. 603441368
l Prodám DB v NM, sídlitì pod
nemocnicí, 2+1+atna, tel.
777 190 555
l Daruji za odvoz funkèní automat.
praèku Tatramat, tel. 603 441 368
l Prodám øadovou gará è. 647 na
ul. Luèní, podruný elektromìr,
montání jáma, bruska, regál,
osvìtlení, volná od 4/2007, nabídnìte na tel. 732 265 559
l Prodám pøívesný vozík s plachtou za osobní auto, nosnost 455 kg,
lo. plocha 1,8x1,1 m, kola
165x13, málo vyuitý, cena dohodou, tel. 566 615 298, 737 450 304
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l Prodám dìtský psací stùl, cena
300 Kè, tel. 603 441 368
l Nabízím èistokrevná tìòata bavorského barváøe, bez PP, støednì
velké hladkosrsté, klidné a vyrovnané plemeno, milý spoleèník,
oèkovaná, odèervená, jen do dobrých rukou, tel. 605 284 381
l Prodám dívèí kolo Medison, èervené, do vìku 10 let. Jako nové,
málo pouívané, cena 2000 Kè. tel.
607 722 983 po 15. hodinì.
l Nabízím pronájem pøístøeku
pro vìtího psa, vèetnì boudy a výbìhu, tel. 739 920 201
l Vymìním velký mìtský byt 3+1
za 2+1 drustevní, tel. 732 484 649
l Nabízím zahradu (v majetku
ÈSZ) se zahradní chatkou, lokalita Pusták (nad Borovinou), od
bøezna 2007, tel. 605 561 590

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a krajem Vysoèina.

AUTOHOLUBKA CZ, s.r.o.
autobazar

m
m
m
m
m
m
m
m

skladem stále nejménì 50 vozidel
profesionální zázemí
kvalitní vozy za skvìlé ceny
vozidla od pøímého dovozce
dovoz automobilù na objednávku
uitkové vozy s odpoètem DPH za zajímavé ceny
pojitìní, úvìr, leasing, ve na místì a na poèkání
dárky v pøípadì profinancovávání automobilù pøes úvìr
èi leasing od naich smluvních partnerù: GE MONEY
AUTO, ESSOX FINANCE nebo ÈSOB LEASING

Vanèurova 1342, N. Mìsto
tel. 776 176 283, 608 776 919
autoholubka@seznam.cz
www.autoholubka.cz

Japonský podveèer ve Støedozemi
Tlumené svìtlo
hoøící svíce padá
do hloubi ticha
Báseò je psaná ve tøech verích èítajících 5, 7 a 5 slabik a splòuje podmínky tradièní japonské formy poezie  haiku. Japontí mistøi ji pouívali k lehkému náèrtu atmosféry okamiku, pocitu, a kadý, kdo navtívil v sobotní podveèer 2. prosince
klub Støedozem, se pokusil v rámci
seznámení se s japonskou kulturou
o toté. Snad vám haiku Mirky Jamborové pøiblíí mùj dojem z veèera
stráveného v sálku osvìtleném pouze svíèkami a provonìném zeleným
èajem, jeho ochutnávka tvoøila nedílnou souèást programu. Ten zaèal

povídáním Zdenky Sokolíèkové o
výtvarné a literární tradici  z øady citací a ukázek lo vytuit, e východní umìní vùbec si ádá trochu jiný
pøístup, ne na jaký je Evropan zvyklý. Úasnì vtipnì a trefnì rozdíl vystihl citovaný souèasný japonský básník Nanao Sakaki ve svém názoru na
toaletní papír. Jaký? To je návnada.
Pøeètìte si jej! Dále jetì prozradím,
e díky Janu Jilmovi vím mnohem
více o zeleném èaji a tajemném èajovém obøadu, o tradièní japonské hudbì a nástrojích  nechybìly ani hudební ukázky. Spolu s Klárkou Dvoøákovou nám navíc pùsobivì zprostøedkoval dìsivý milostný japonský
pøíbìh Pivoòková lucerna. A aby-

chom nezùstali jenom u tradic, na
závìr veèeru jsme zhlédli tøi ukázky
animé  japonského animovaného
filmu. Do té doby jsem netuila, e
tento druh filmu není pouze pro dìti
a pro zasmání, ale dokáe dojmout
jako málokterý hraný film. Jejich
autoøi Kazuto Nakazawa a Makoto
Shinkai mnì opìt o nìco rozíøili obzory. A o to tento veèer lo. Jaká koda, e nabídku kvalitního programu
vyuilo tak málo lidí, zvlá pokud
seèteme monosti naeho mìsta, kde
proít sobotní veèer. Navíc z øad
tìch, kteøí by mohli tyto vìdomosti
pøedat dál. V novém roce tedy vem
pøeji mnoho rozíøených obzorù,
nebo o to jde.
mø

VECHNO MÁ SVÙJ ÈAS
aneb desáté výroèí úmrtí Marie Junové
Vechno má svùj konec,
vechno má svùj èas,
moøe má svùj pevnej bøeh
a rybník svoji hráz
Necelých sedm astných a tvoøivou prací naplnìných let jsme strávili s nìkým, kdo byl naí druhou
babièkou, ivotní uèitelkou a zároveò dobrou a nikým nenahraditelnou pøítelkyní. Teï, kdy nám ji neastná náhoda vzala, máme jediné
pøání  vydret a dál dìlat to, co nás
paní uèitelka nauèila, rozvíjet, co
v nás objevila. Vechno má svùj
konec, ale my nekonèíme. Dál budeme pokraèovat v tom, v èem jsme
zaèali v malièké, útulné tøídì, rodné svìtnièce Jana tursy
Taková slova se objevila na stránkách druhého Novomìstska roku
1997. Psalo se v nìm o snìhových
kalamitách, knihkupec Zikmund
vybízel ètenáøe k anketì o nejúspìnìjí knihu zpod vánoèního
stromeèku, v kinì se hrál Kolja,
v kulturním domì se chystala
okresní pøehlídka dìtských divadelních a recitaèních souborù. Vedle
toho veho se áci literárnì dramatického oboru ZU v Novém Mìstì
na Moravì louèili se svojí milovanou paní uèitelkou Marií Junovou.
Proè s tím se máme rozlouèit,
co kadý máme rád,
proè s kým se máme rozejít
bez víry na návrat
Èas bìí jako voda v horských
bystøinách a ani se tomu vìøit nechce, e tuhle nezodpovìditelnou
otázku v sobì neseme u deset let.
Paní uèitelka Marie Junová zaloila v roce 1990 v Novém Mìstì na
Moravì literárnì dramatický obor,
který pod jejíma rukama vyrostl
v jeden z nejaktivnìjích a nejúspì-

nìjích na kole. Ochotnì se ujala
novomìstských divadelních ochotníkù a i s nimi slavila úspìchy. Milovala divadlo, lidi, pøírodu, hory a
k této lásce vedla i své blízké. Se
svým manelem tragicky zahynula
20. ledna 1997 pøi havárii autobusu
na vysnìné dovolené v Africe.
Nikdo z nás, které tu tak neèekanì zanechala, si nedokázal pøedstavit, jak to bez ní pùjde dál. Základní umìlecká kola tehdy rekonstruovala budovu na Monseovì ulici,
kde mìla zaèít i nová éra dramatického oboru v krásném, prostorném
divadelním sále. Koho by napadlo,
e ta zmìna bude tak radikální
Tìko hledat za takového èlovìka
náhradu. Ale bylo tøeba jít dál, hrát
divadlo, mít rád ivot a pøes vechny jeho útrapy vydret. Tak, jako
jsme si pøedsevzali
Literárnì dramatický obor si
v Novém Mìstì svoji tradici udrel. V záøí 1998 se ho ujala èerstvá
absolventka JAMU Ivona Èermáková, pod jejím vedením neztratil
na kvalitì a úspìnì rostl. Postupnì se otevøela i spolupráce
s Lenkou Tretiagovou, dcerou paní
uèitelky Junové, úspìnou tvùrkyní taneèního divadla, která trvá dodnes. Velký zájem o obor pøivedl
do uèitelského sboru i talentovanou
ákyni paní uèitelky Junové, Kláru
Dvoøákovou, která na kole pùsobí
ji estým rokem. A díky radostným
mateøským povinnostem paní uèitelky Èermákové jsem se se kolním rokem 2005/2006 objevila na
postu uèitele oboru i já, dalí odchovanec z líhnì paní uèitelky.
Náhoda? Osud? Nevím. Ale faktem
zùstává, e nejednomu z ákù paní
uèitelky Junové zùstal její odkaz

v srdci a provází jej soukromým, ale
i profesním ivotem dodnes.
Na stranách prvního Novomìstska roku 2007 se moná objeví
èlánky o snìhu, který k nám tuhle
zimu zatím nenael cestu. Moná
se bude psát o kinì, kterému hrozí
zánik. Pan Zikmund u knihy neprodává a okresní pøehlídka dìtského divadla se léta kadoroènì
koná v sále ZU na Monseovì ulici. Èasy se mìní. Ale pøes to vechno budou bývalí áci literárnì dramatického oboru vzpomínat na
svou milou paní uèitelku
Lada Pokorná

SECOND HAND  MIX
(Albert 1. patro)
Od 22. ledna

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ
cena za kus
5  50 Kè
Sdruení Nové Mìsto na
Moravì, projekt EZOP 
Nízkoprahové zaøízení pro dìti
a mláde hledá pracovníka pro
úklidové práce na 6 hodin týdnì.
Nabídka vhodná pro enu na
MD. Nástup moný ihned. Blií
informace na tel. èíslech:
566 616 980, 603 486 722.

Nabízím domácí práci
biuterní výroba
inf. na tel. 604 861 128

Stavební dozory

vyøizování ádostí, inenýrská èinnost

Ing. olc, 736 672 169

DÁRKYHOBBYART
krámek - Bradyho dùm
Vratislavovo nám. 13
v
v

pamìové drátky
LYCRA vlákno

HRAÈKY-ALBERT
Ivana Rajská
Komenského nám. 999

zve k nákupu
karnevalových masek

Poetická vinárna na dobrou noc

Bývalí áci literárnì dramatického oboru a jejich hosté budou
vzpomínat na paní uèitelku Marii Junovou 10. února 2007 v sále
ZU na Monseovì ulici poøadem
nazvaným Poetická vinárna na
dobrou noc
Mgr. et MgA. Lada Pokorná, absolventka pedagogické fakulty MU
a divadelní fakulty JAMU, svobodná koèovná hereèka a pedagoka
divadla ve výchovì, v souèasné
dobì plnì uvázána literárnì dramatickým oborem ZU v Novém
Mìstì na Moravì,
Bc. Klára Dvoøáková, studentka
katedry Teorie a dìjiny divadla na
MU v Brnì, sleèna uèitelka LDO
na ZU v Novém Mìstì na Moravì, reírující mluvèí divadelního
souboru Chandraradar,
MgA. Jan Jirkù, absolvent DAMU,
divadelní reisér - pohádkáø. Svého
èasu umìlecký éf divadla Minor
v Praze, toho èasu na volné noze. Zasaen divadlem výtvarným,
loutkovým, hudebním. Obèasný au-

tor divadelních scénáøù nyní zaujat
scénáøem filmovým. Vìrný uèedník
paní Marie Koláøové - Junové, která
mu kdysi urèila smìr ivotní dráhy,
MgA. Jaromíra Brettová, absolventka divadelní fakulty JAMU,
hereèka  angamá Tìínského
divadla, reklama, dabing,
Zdenka Sokolíèková, studentka
kulturologie FF UK v Praze, pøíleitostná autorka a interpretka
více èi ménì poetických textù...,
Mgr. Pavel Nepustil, vystudoval
nejdøív sociální práci, pak psychologii, teï studuje urnalistiku a sociologii a souèasnì si chodí do vìzení povídat s lidmi, kteøí brali drogy a kradli, to ho vdycky bavilo,
Markéta Neèasová, Anna Liková, Filip Moner a dalí se
v Poetické vinárnì pøedstaví interpretaènì i vlastní autorskou tvorbou a srdeènì zvou vechny milovníky poezie, prózy, dramatu,
kultivovaného slova a milé hudby k posezení, aby mìli pøíjemný
veèer a dobrou noc.
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Ná Klub návrat

Poslední zápis v naí klubové kronice praví, e je tomu ji est rokù,
co jsem se zaèali scházet. Klub
onkologických pacientù vznikl jako
souèást obèanského sdruení Medicop  medicinského centra onkologické prevence.
V klubu se schází jedenkrát mìsíènì lidé nejen z Nového Mìsta
na Moravì, ale i ze irokého okolí,
ponejvíce z Bystøice nad Perntejnem, kteøí se cítí po prodìlané nemoci osamìlí a mohou propadat
beznadìji. Nejdùleitìjí je vak
pro vechny blízkost nìkoho s podobným problémem a monost si
o nìm pohovoøit, pøedat vzájemnì
poznatky a pøedevím nebýt sám.
Kadý týden pravidelnì cvièíme,
jezdíme do bazénu v Bystøici n.P.,
zúèastòujeme se hodin jógy. Spolupracujeme také s onkologickým
klubem Nadìje ve Velkém Meziøíèí a klubem Violka v Tøebíèi.
Neménì zajímavou èinností je
poøádání vlastních ozdravných
pobytù. Tuzemských a prostøednictvím nadace Arcus i zahranièních. Pacienti si mohou upevòovat své zdraví napø. v Jeseníkách, v lázních Karlovy Vary, Luhaèovice, také ve Francii, Chorvat-

sku a výcarských Alpách. Chodíme spoleènì na výlety po Vysoèinì, na kulturní akce, jezdíme na
zájezdy a je nám spolu dobøe.
Mnohé akce, zejména ozdravné
pobyty, jsme mohli uskuteènit jen
díky sponzorùm. Dìkujem vem.
Nìkdy i malá pozornost a pocit,
e èlovìk není sám, udìlají radost
a pomohou.
Zároveò chceme oslovit dalí zájemce, kteøí se ocitli v tìké ivotní
situaci a mají dojem, e by jim
zmìna zabìhnutého domácího stereotypu prospìla. Na schùzkách

plánujeme spoleèné akce, bavíme
se, zpíváme, sdìlujeme záitky,
také si zveme zajímavé lidi z veøejného ivota, take nám nezbývá èas myslet na nemoc.
Rádi vás pøivítáme, i obyvatele
okolních obcí a mìst. Pøijïte mezi
nás. Informace zveøejòujeme ve
vitrinì vedle obchodního domu na
Komenského nám., kontaktní telefony: 566 617 667, 566 617 353.
A protoe je poèátek roku, pøejeme vem pevné zdraví a astné
chvíle s blízkými, radost a pohodu.
JB

V letoním kolním roce mìli nìkteøí studenti naeho gymnázia monost zúèastnit se informaèní kampanì s názvem  Neseparuj se, separuj.
Jednalo se o putovní výstavu,
která byla zamìøena na sbìr, tøídìní a recyklaci odpadù. Iniciátorem celé akce bylo støedisko ekologické výchovy Ostrùvek.
Dne 21. listopadu nás v dopoledních hodinách navtívily dvì lektorky, které nainstalovaly v uèebnì zemìpisu deset výukových panelù. Vlastní kampaò byla rozdìlena na tøi èásti. Nejprve byli stu-

denti s kampaní seznámeni a prohlédli si jednotlivé panely, letáky
a recyklované výrobky. Poté zhlédli krátký instruktání film z recyklaèních závodù a na závìr byla pro
zájemce pøipravena soutì, ve které si mohli dát pøedsevzetí  co já
osobnì jsem ochoten zmìnit
v souvislosti s tøídìním odpadù.
Tøi vylosovaní pak obdreli trièko
s logem kampanì.
I kdy byla kampaò èasovì omezena, mìla urèitì smysl a my se
tìíme na dalí spolupráci se SEV
Ostrùvek.
gynome

ce a podnítilo i rozvoj barvíøství.
Barvení lnìného plátna a bílení
lnìné pøíze v pøírodním indigu
vedlo k tradièní výrobì modrotiskových tkanin.
Cech barvíøù v první polovinì
19. století pùsobil v Novém Mìstì a výroba modrotiskových tkanin se nacházela v Nìmeckém 
dnením Snìném.
Na tradièní barvíøství navázalo
Horácké sdruení lidových øemesel kraje Vysoèina a spoleènì se
Svazkem obcí Mikroregionu No-

vomìstsko uskuteènilo praktické
barvení v modré indigové lázni.
Stalo se tak na konci mìsíce øíjna,
kdy se i pøes chladnìjí poèasí barvilo pod irým nebem na zahradì
statku v Raèicích.
Skupina nìkolika mladých nadencù pod dohledem zkueného
barvíøe zapoèala se vzorováním
a vyvazováním bílých pláten do
nejrùznìjího tvarového uskupení
a vkládala je do indigové barvící
láznì.
Asi po 30 minutách sledoval kadý tvùrce svùj výtrvarný zámìr.
Po vytaení z barvící láznì se barva tkaniny mìnila vlivem pùsobení vzduného kyslíku ze luté pøes
zelenou do koneèné modré.
Po nìkolikerém oplachování
v èisté vodì a odstranìní motouzu, který svazoval vzorovanou tkaninu, dolo mnohdy k ohromující
podívané nad výsledkem. Zajímavé vyvzorování pùvodnì bílé tkaniny dotváøelo v nìkolika modrých
odstínech pøijemnou barevnou
scenérii podzimní zahrady.
Pokud se najde pro barvení
vhodné místo a pøísluné podmínky, bude mít tento nultý roèník své
pokraèování i v následujících letech.
R. Klauda, Horácké sdruení
výtvarných øemesel

Neseparuj se, separuj!

Tradice barvíøství na Novomìstsku

Na sklonku 16. a poèátkem 17.
století docházelo na moravském
Horácku k zakládání soukenických
dílen, které se podle dochovaných
archivních zápisù nacházely témìø
v kadém horáckém mìsteèku.
Málo úrodná pùda vedla obyvatele hornatých konèin k pìstování
lnu, kterému se v drsných klimatických podmínkách daøilo a který nael své uplatnìní v tkalcovství, soukenictví, puèocháøství
a síování. Rozsáhlé pìstování lnu
vedlo k rozíøení textilní produk-

Horácká galerie

nabízí vem zájemcùm èlenství
v Galerijním klubu HG
na rok 2007
Typy èlenství
za kalendáøní rok:
A. áci a studenti støedních
kol 50 Kè
- volný vstup na vechny
výstavy a expozice,
- vyuití internetové studovny
za poplatek 10 Kè/hod,
- 50% sleva do výtvarné dílny.
B. studenti vys. kol a
dùchodci 100 Kè
- zasílání pozvánek,
- volný vstup na vechny
výstavy a expozice,
- vyuití internetové studovny
za poplatek 10 Kè/hod,
- 50% sleva do výtvarné dílny.
C. dospìlí 250 Kè
- zasílání pozvánek,
- volný vstup na vechny
výstavy a expozice,
- vyuití internetové studovny
za poplatek 10 Kè/hod,
- 50% sleva do výtvarné dílny.

Výtvarná dílna Horácké
galerie Vás zve na dílny,
které budou probíhat po
celý rok 2007

Keramická dílna - zájemci mají k dispozici tøi
hrnèíøské kruhy, tvarovací a
dekorovací pomùcky,
hrnèíøskou hlínu, glazury a pec.
Grafická dílna 
- dílna je plnì vybavena pro
techniku linorytu a suché jehly.
Zájemci si vyzkouí grafický
proces od výroby matrice
a po tisk.
Tkalcovská dílna 
- k dispozici je ètyølistý
tkalcovský stav, na kterém si
zájemci mohou zhruba
v týdenním cyklu vyzkouet
rùzné vzorovací techniky. Je
nutné si pøinést vlastní
pøízi èi vlnu.
Cena dílen: 50 Kè / osoba
25 Kè / èlen GK
Blií informace a pøihláky:
Výtvarná dílna HG
Tel: 566 654 216, 566 654 225
E-mail:
eva.buchtova@hg.nmnm.cz,
vit.zadina@hg.nmnm.cz
Pokud máte zájem získávat
kadé 2 mìsíce Aktuality
Horácké galerie elektronickou
potou, polete prosím Vá
e-mail na adresu:
horacka.galerie@hg.nmnm.cz
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Pøíjemné pøedvánoèní posezení

Dne 21. prosince odpoledne byla
v Mateøské kole v Pohledci vánoènì vyzdobená jídelna plná dìtí,
rodièù, prarodièù i hostù. Konala
se tu vánoèní besídka, na které
dìti, pod vedením a za hudebního
doprovodu uèitelky Dáji Krejèí,
pøedvedly dojemné pásmo básnièek, taneèkù i koled. Vystoupení
se zdaøilo a diváci neetøili potleskem. Za své výkony dostaly dìti
pod krásným vánoèním stromem

dáreèky, ze kterých mìly velkou
radost. Jejich uèitelky pro nì pøipravily i starodávné zvyky  lití
olova, krájení jablek a poutìní
oøechových skoøápek se svíèièkami po vodì. Vem se líbilo i zapalování jiskøivých prskavek. Panovala tu milá a pøátelská atmosféra, vichni si vzájemnì popøáli
krásné Vánoce a astný nový rok.
za pøátele M Pohledec
Draha Pustinová

Fotím, fotí, fotíme

Dne 28. listopadu probìhl na
novomìstském gymnáziu zajímavý workshop. Byl urèen
vem studentùm, kteøí rádi fotografují.
Naskytla se jedineèná monost
vyzkouet si práci ve fotostudiu,
dozvìdìt se nìco o úpravách a tisku fotografií a v neposlední øadì
pohovoøit s panem Hugo Pavlem,
bratrem spisovatele Oty Pavla.
Celá akce probìhla v rámci Fotoakademie 2006 poøádané
Gymnáziem Oty Pavla a serverem Fotoaparat.cz. a patøila
k zajímavým událostem na na-

Finanèní pùjèky
snadno a rychle
l
l

l
l

6000  15.000.000 Kè
pro zamìstnance
i dùchodce
pro podnikatele i firmy
i pro podnikatele
s nulovým danìním

tel. 605 46 03 04
M. Báèa

Èitìní peøí párou
desinfekce Savem
Uití proívaných dek
a poltáøù s paspulí
velký výbìr sypkovin
pøíjem a výdej zakázek:
Nové Mìsto na Moravì
Obuv Slámovi
Komenského nám. 135
(u obch. ALBERT)
566 616 721
Po - Pá 8.30 - 17.00 hod.
So 8.00 - 11.00 hod.
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em gymnáziu, o èem svìdèí i
názory úèastníkù.
Z postøehù studentù:
Workshop mi od zaèátku pøipadal jako zajímavý projekt u nás na
kole. Myslím, e to bylo velice zajímavé i pouèné A do tøí hodin
by se toho více urèitì nevelo. Urèitì se tìím, e se opìt pøihlásím,
bude-li se tato akce opakovat.
Vojta
Pøekvapilo mì, kolik vìcí je tøeba znát jako základ pro fotografování portrétu.
Václav
Líbilo se mi focení v ateliéru.
Luká
Fotoakademie se mi celkem líbila, hlavnì beseda s Hugo Pavlem a práce v improvizovaném
ateliéru.
Radim
gynome

Nevíte kam na výlet? Chcete poznávat krásy a
zajímavosti Èeské republiky? Chcete si naplánovat trasu
jetì doma? Nemáte dostatek informací?
Firma Aspida® s.r.o. z Brna vydává publikace o krajích Èeské
republiky Cestujeme po Moravì a Èechách, která vám jistì pomùe.
Najdete v ní informace o historii a zajímavostech mìst a obcí,
monostech rekreace, zábavy, sportu, kultury a poskytovaných
slubách. V neposlední øadì mapu cyklotras, památek a tipy na výlet.
Nevìnujeme se jen vyhláeným památkám, které kadý urèitì
navtívil, ale i jiným, ménì známým, zajímavostem.
Kde tyto publikace získáte? V informaèních centrech, mìstských
a obecních úøadech, muzeích, nìkterých památkách, ubytovacích
zaøízeních, v neposlední øadì v naí firmì, rádi Vám je zaleme.
Váení obèané, vìnujte prosím pozornost této informaci. Firma
Aspida® s.r.o. právì zahájila distribuci publikace Cestujeme po
Moravì a Èechách kraj Vysoèina a Liberecký kraj. Pøejeme Vám
krásné chvíle strávené s tìmito publikacemi, a na výletech nebo jen
pøi veèerním odpoèinku. Za nae vìrné ètenáøe dìkujeme vem, kteøí
se podíleli s námi na vytvoøení tìchto publikací.

Aspida s.r.o.
Èernovická 13,
617 00 Brno
tel./fax: 545 22 11 37
e-mail: aspida@aspida.cz
www.aspida.cz
Kadým rokem v lednu
pøedstavujeme vechny
vydané publikace na
BVV Region Tour,
Tourism Expo
Výstavitì Flora
Olomouc.
Nae heslo: A spi dál, a
se probudí, ve bude
zaøízeno!

Policie informuje

Policie ÈR
Touto cestou bych chtìl ètenáøùm jménem vech policistù zdejího Obvodního oddìlení Policie
ÈR popøát do tohoto roku ve nejlepí, hlavnì hodnì zdraví, tìstí
a aby se s námi policisty potkávali
jen v dobrém a aby nemuseli vyhledávat ádnou nai pomoc.
V posledním období probìhla v tisku informace o pøestìhování operaèního støediska Okresního øeditelství
PÈR ve ïáru n.S. do Jihlavy. Tím
dochází k èastým dotazùm, jak je to
s linkou tísòového volání, zda budou
slouící policisté znát, kde leí ta
která obec okresu ïár n.S., a podobnì. Mohu ètenáøe ubezpeèit, e

se pro obèany nic nezmìní, telefonní
linky 158 i 112 jsou funkèní a ve
smìnì v operaèním støedisku v Jihlavì vdy slouí policista se znalostí
obcí jednotlivých bývalých okresù.
Dne 4. 1. v 16,28 hodin dolo v N.
Mìstì k loupenému pøepadení banky na ul. Masarykova. Dosud nezjitìný pachatel s pistolí v ruce poadoval na pracovnici pøepáky vydání penìz. Kdy mu to bylo odmítnuto, odeel. Mìlo by se jednat
o mladího mue výky okolo 170
cm, obleèeného v tmavé kalhoty,
edou a èernou silonovou zimní
bundu s bílým pruhem pøes rukávy
a prsa, na hlavì mìl kapuci a èepici
s kiltem èerné barvy. V okolí ban-

BESEDA S POLICIÍ

Dne 6. prosince se v naí tøídì
IX. C konala beseda s pøísluníkem
mìstské policie Petrem Jinkem.
Hned po pøíchodu do tøídy zaèal
zajímavì povídat o povinnostech a
práci mìstské policie. Vysvìtlil nám
rozdíl mezi pøestupkem a trestným
èinem. My u jsme o tom nìco vìdìli, ale stráník Jinek nám to øekl a
vysvìtlil úplnì dopodrobna.
A také nám povídal o zásazích
mìstské policie, zajímavostech a

kuriozitách v naem mìstì a okolí.
Bylo to velice zajímavé. Ke konci
jsme se ho mohli zeptat na otázky
týkající se tématu policie. Jeden dotaz byl na zbranì, které pouívají.
Zbranì zajímaly pøedevím kluky.
Tato beseda se celé tøídì líbila a
rozíøila nám vìdomosti o policii
a zákonech, kterými bychom se
mìli øídit.
Lenka Novotná
a Andrea Uhlíøová, IX. C, II. Z

Na sváteèním vìnci dohoøívá
poslední svíèka, letoní advent se
pomalu, ale jistì stává minulostí
Pojïte a poohlédnìte se
s námi, jak jej proily dìti na prvním stupni v 1. Z v Novém
Mìstì na Moravì.
Na poèátku listopadu se v rukou
vech ocitlo pozvání s krásným adventním vìncem lákajícím
k výrobì vánoèních pøekvapení.
Jake to dopadlo?
Pøes 160 ákù, vdy plni netrpìlivého oèekávání, nalo cestu po
ètyøi ètvrteèní odpoledne do kolní jídelny, aby nejen pøíjemnì strávili svùj volný èas, ale aby pod vedením svých uèitelù sami vyrobili

nìco pro své nejblií k blíícím
se vánoèním svátkùm.
Na kadé odpoledne byl pøipraven
jeden výrobek, kadý jiný, kadý
svým zpùsobem krásný. Svìtýlka
radosti se odráela v dìtských oèích
u zdobení sklenìného svícínku, svíèek nebo vánoèních pøáníèek.
Zøejmì nejvìtí nadení vzbudilo setkání, pøi kterém se vichni
promìnili v pekaøe a pekaøky a
vytvoøili si ozdobný pletený vrkoè na vánoèní stùl.
Cílem akcí byla nejen výroba
dárkù, ale pøedevím motivace a
nenásilné vedení dìtí ke kvalitnímu vyuití volného èasu.
Podìkování patøí vem, kteøí se na
akcích podíleli  rodièùm, kteøí se
nechali vtáhnout do víru událostí a
spoluvyrábìli, kuchaøkám, které
upekly výrobky, nelze opomenout ani
mìstský úøad, jen spolu s vedením
koly zatítil akce finanènì.
Radost, kterou zpùsobíme druhému, má podivuhodnou vlastnost:
odrazem se neoslabuje, ale vrací
se k nám koatìji a záøivìji.
Nech se tedy radost, kterou dìti
udìlaly vlastnoruènì vyrobenými dáreèky svým blízkým, vrátí v podobì
spokojených a usmìvavých rodièù.
Mgr. Pavlína Poláèková,
uèitelka 1. Z

Advent  pøedvánoèní zastavení

ky bývá znaèný pohyb osob, ádám
proto touto cestou ètenáøe o poskytnutí jakékoli informace, i telefonicky na bezplatnou linku 158, která
by mohla vést k objasnìní této závané trestné èinnosti.
Od 10. 1. etøíme pøípad krádee
hliníkového leení, které ponechala
firma provádìjící opravu kulturního domu ve skladu kulturního
domu. Ke krádei dolo v dobì od
15. 12. do 19. 12. poté, co mìlo být
leení umístìno ze skladu na zadní
nákladovou rampu, kde mìlo být
pøipraveno k odvozu. K odvozu
údajnì nedolo a ïárská stavební
firma je tak krádeí leení pokozena o fin. èástku nejménì 14 tis.Kè.
komisaø JUDr. Libor Èerný,
vedouci obvod. odd.
Mìstská policie
Èas od èasu se pøihodí, e v ulicích
mìsta narazíme na psa, jeho majitel o jeho toulkách nemá tuení. I
kdy je dle mého soudu podobný jev
k vidìní v poslední dobì pøece jen
ménì ne v minulosti, poèátek letoního roku jako by chtìl naznaèit,
e jetì stále není ve v poøádku.
Dne 2. 1. v 9,30 hodin, snad
z touhy po vzdìlání, se marnì snail vniknout do uèilitì Na Bìlisku
èerný vlèák. Po upozornìní personálu koly tak místo do kolních kamen
zamíøil do své boudy. Protoe lo
o známého tuláka, neobela se vìc
bez uloení blokové pokuty majiteli.

Dne 8. 1. v 10 hodin oznámil obèan z Holubky, e mu po zahradì
pobíhají dva psi - hasky a má strach
o domácí zvíøectvo. Stráníci ihned
vyjeli na místo a prohledali okolí. Oba
psy spatøili v blízkosti a.s. Sporten.
Odchytnout je ale nebylo moné. Natìstí se podaøilo zvíøata vyfotografovat a podle fotografií zjistit majitele. Vìc se neobela bez uloení pokuty. Samozøejmostí bylo i uhrazení
zpùsobené kody, kterou psi pøi potulce zpùsobili - zadávili hned nìkolik králíkù a slepic v okolí.
Jedno staré poøekadlo tvrdí, e ranní
ptáèe, dál doskáèe. To vak zjevnì
neplatilo pro mladíka, který 5. 1.
v 7,10 hodin doskákal jen k budovì
Veobecné zdravotní pojiovny. Zde
pod vlivem alkoholu pøed dveømi klesl a usnul. Domù se dostal a s pomocí
stráníkù. Za pøestupek proti veøejnému poøádku byla jmenovanému uloena bloková pokuta.
Øíká se, e mi nikdo nevezme, co
sním a vypiji. Uvedeného se zøejmì
drel mu se enou z naeho mìsta,
kteøí si sedli 8. 1. do èínské restaurace a zde si objednávali jeden alkoholický nápoj za druhým. Dá se øíci,
e brzy mìli nakoupeno. Kdy mìli
útratu ve výi 893 Kè zaplatit, zaèali
se hádat a chtìli bez zaplacení odejít. V tom jim zabránila hlídka MP.
Celá vìc tak bude mít dohru pøed
pøestupkovou komisí.
Petr Gregor, velitel MP

Vánoèní MODRÉ DNY
/ velké dárky pro dìti/

Ji tradiènì od roku 2003 probíhá
na Vysoèinì projekt Vánoèní MODRÉ DNY, který podává pomocné
ruce na takových místech, kde je jich
nejvíce potøeba...
I v letoním roce s Vánoèními
MODRÝMI DNY znìl v 8 dìtských
domovech a azylových domech po
celé Vysoèinì dìtský smích a radostné ustìní dárkových papírù pøi rozbalování krásných dárkù... Mezi 213
dìtmi, které obdrely dárky od Modrých dnù, byli i klienti denního stacionáøe Centra Zdislava v Novém Mìstì

na Moravì. Vánoèní besídka byla moc
fajn a mile rozjasnila tváøe vech, kteøí se ve ètvrteèní odpoledne 21. prosince spoleènì seli... Fotografie z
pøedávání dárkù je moné zhlédnout na webových stránkách
www.modredny.cz. MODRÉ DNY
velmi dìkují za spolupráci a podporu
studentùm Gymnázia Vincence Makovského Nové Mìsto na Moravì a
také kole VO a SO zemìdìlskotechnické Bystøice nad Perntejnem...
Gabriela Hermanová,
foto Martin Drápalík
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Atleti TJ

velmi úspìnì zakonèili
sezonu roku 2006
V závìru loòského roku o sobì
dali výraznì vìdìt atleti z TJ.
Z Mistrovství ÈR v pøespolním
bìhu dovezli dvì medaile a v celkovém hodnocení obsadili tøetí
místo mezi vemi oddíly ÈR. Støíbrnou medaili vybojovala juniorka Lucie Sárová na trati 4 km a
jen tìsnì jí unikla nominace na
Mistrovství Evropy. Junior Luká
Kourek doplnil letoní sbírku o
bronz ze závodu na 6 km. Petr
Hubáèek pøidal krásné 6. místo v
bìhu mílaøù (zde byl jetì Martin
Veselský 18.) a stejné umístìní vybojovala nadìjná ákynì Helena
Tlustá. Luká Kourek a Lucie Sárová pak byli v prosinci vyhláeni
jako nejlepí ve své kategorii v
Èeském bìeckém poháru. Celkovì se atletùm z TJ podaøilo získat v loòském roce 9 medailí z
mistrovství ÈR, co je nejvíce v
dosavadní historii oddílu.
ph

Zprávy z
volejbalu
Víkend 9. a 10 prosince byl pro
novomìstské juniory velmi nároèný. V sobotu se doma støetli s celkem Nového Jièína a v nedìli cestovali do Lankrounu. Domácí
sobotní utkání s Novým Jièínem
nebylo pøíli vyrovnané. Novomìsttí junioøi si vdy vytvoøili
náskok, který udreli v pohodì a
do konce, a pøipsali si tak dvì výhry v pomìru 3:0.
Nedìlní zápas v Lankrounu u
tak jednoznaèný nebyl. V prvním
zápase ale Novomìsttí skvìle
zvládli vechny koncovky a vyhráli 3:0. I druhý zápas zaèal vítìzstvím Nového Mìsta v prvním
dìjství, ale v dalím setu tìsným
rozdílem zvítìzil Lankroun. Novomìsttí vak obrat nedopustili
a utkáni dovedli do vítìzného konce 3:1. Pøed posledním utkáním,
které probìhne na høiti ve Frýdku-Místku, je drustvo i nadále na
1. místì.
vo

prodejna AVON

vám nabízí luxusní kosmetiku,
voòavky, rtìnky, øasenky, tìlové
i pleové krémy, laky na nehty
a tìí se na vai návtìvu
Jana Fuksová, ïárská 42
N. Mìsto, tel. 602 831 424

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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Upozornìní inzerentùm a dopisovatelùm
Z dùvodu pravdìpodobnì dlouhodobìjí pracovní neschopnosti redaktorky Novomìstska bude a do odvolání nìkolik
následujících èísel zpravodaje Novomìstsko pøipravováno
náhradním zástupným zpùsobem a v mením rozsahu.
Po tuto dobu nebude pøijímána placená inzerce. Výjimeènì budou zveøejnìny pøedem zaplacené inzeráty.
Bezplatnou drobnou soukromou inzerci a rovnì texty ke
zveøejnìní bude mono podávat prostøednictvím Èeské poty, podatelny mìstského úøadu, pøípadnì na e-mailovou adresu zpravodaj@nmnm.cz
NOVOMÌSTSKO  vydává mìsto Nové Mìsto na Moravì. Redaktorka: PhDr. Eva
Jaková, redakce a administrace: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Mìsto na
Moravì, telefon 566 650 253, e-mail: zpravodaj@nmnm.cz http://noviny.nmnm.cz.
Tiskne Horácká tiskárna Nové Mìsto na Moravì. Registraèní znaèka OÚ 3714-1491.
Nevyádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Názory autorù pøíspìvkù nejsou vdy
totoné s názory redakce.

