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ZPRÁVY Z RADNICE
Mìsto odkoupilo budovu bývalého JKP se zámìrem uskuteènit zde
centrum volnoèasových aktivit. Na
zakoupení objektu byla uvolnìna
èástka 1 mil. 930 tisíc korun. Dalí
finanèní prostøedky bude nutno investovat do vnitøních oprav.
Rada mìsta vyhovìla ádosti SK
Orientaèní sporty Nové Mìsto na
Moravì o poskytnutí finanèního pøíspìvku na poøádání Mistrovství svì-

ta MTBO (orientaèní závod na horských kolech), které se uskuteèní ve
dnech 5.  12. 8. v areálu SKI. Poøadatelé pøedpokládají témìø tisíc úèastníkù z tøiceti pìti zemí. Mìsto uvolnilo èástku padesát tisíc Kè na podporu tohoto závodu.
Spoleèenská komise rozíøila svou
èinnost o dalí spoleèenské záleitosti
- støíbrné a zlaté svatby. Inovaci chystá i ve vítání obèánkù. Dìti by

mìly obdret od mìsta kromì vìcného daru i urèitou finanèní èástku.
Uzavírka ulice Neèasova
V souvislosti s pokraèujícími pracemi na kruhové køiovatce bude
uzavøena dolní èást ulice Neèasova.
Rozsah uzavírky bude pøiblinì stejný jako v loòském roce, tzn. e ulice nebude prùjezdná, ale bude mono do ní vjet ze smìru od námìstí, a
to a po most. Uzavírka zapoène po
velikonoèních svátcích a bude trvat
do doby dokonèení stavby, které se

pøedpokládá v èervnu t.r. Na st. silnicích III/354 (smìr Petrovice) a II/
360 (smìr Nová Ves) úplná uzavírka nebude, dojde pouze k èásteènému omezení provozu dle potøeb
stavby. Na dny 8.9. èervna je plánována pokládka definitivních povrchù v celé kruhové køiovatce,
v tomto termínu bude muset být na
nezbytnì nutnou dobu uzavøena celá
køiovatka. Po dobu této krátkodobé uzavírky bude vekerá doprava
vedena centrem mìsta.

Oslavy 55. výroèí zaloení ZU Jana tursy jsou v plném proudu
Základní umìlecká kola Jana
tursy je kolou velmi aktivní.
Pøesto se letos seskupilo velké
mnoství akcí do pìti mìsícù tohoto kalendáøního roku. Má to
nìjaký závaný dùvod?
Základní umìlecká kola Jana
tursy slaví v letoním kolním roce
55 let svého trvání. Z dùvodu rekonstrukce kulturního domu jsme soustøedili celý tucet akcí plánovaných
k tomuto výroèí do první poloviny
roku 2007, pøesnìji do prvních pìti
mìsícù roku 2007. Jejich cílem je
pøedstavit souèasnou èinnost koly
a na rozdíl od minulých oslav dát
letos vìtí pøíleitost také absolventùm koly, kteøí se rozhodli vìnovat
se i nadále nìkterému z umìleckých
oborù. V souèasné dobì máme za
sebou více ne polovinu vech akcí
a soudì podle návtìvnosti i ohlasu
divákù a posluchaèù, byly zatím
vechny úspìné. Celé oslavy zahájilo v lednu hudební matiné, na kterém vystoupili absolventi koly, kteøí
nyní studují na konzervatoøích, a nìkolik hudebnì vyspìlých souèasných ákù koly.
Velký ohlas mìla Poetická vinárna. Mùete pøiblíit ètenáøùm tuto vai akci?
Únor byl vìnován pøevánì absolventùm literárnì dramatického
oboru a jejich vzpomínce na zakladatelku a první uèitelku tohoto
oboru  Marii Junovou.
Na Poetickou vinárnu, jak sami
nazvali tento vzpomínkový podveèer,
se sjelo témìø tucet absolventù
z rùzných koutù nejen naí zemì, ale
dokonce a z Dublinu. Pøeváná vìtina se veèera zúèastnila aktivnì, ale
nìkteøí si pøijeli jen tak zavzpomínat

a po letech se setkat se svými spoluáky z LDO. Svojí vzpomínkou i
vystoupením se k programu pøipojil
také ochotnický divadelní soubor
HORDA. Reisér Jan Jirkù, ák M.
Junové, se kromì svého vystoupení
na Poetické vinárnì pøedstavil zdejímu publiku jetì na konci února
loutkovým pøedstavením Bruncvík
a lev v provedení praského divadla Minor. Myslím, e by Marii Junové udìlaly obì akce velkou radost,
ale zdá se, e spokojení byli jak diváci, tak i samotní úèinkující, jak vy-

konal u v únoru. Pøedstavil souèasné áky hudebního oboru. Skladby
oblíbených autorù populární hudby
zaznìly v pøíjemnì zaplnìném sále
kina v podání souborù i sólistù a pochvaly se nám dostalo od posluchaèù i od pøítomného vedení mìsta.
Dalí koncert - tentokrát sólistù pøedstavil v aule gymnázia nejlepí
letoní studenty hudebního oboru
základní umìlecké koly. V polovinì
bøezna pak pøedstoupili pøed novomìstskou veøejnost i její pedagogové a jejich hosté. Celý koncert byl

plývá z dopisu Jana Jirkù:Já jsem si
obì pøedstavení ohromì uil, u druhého dokonce mohu øíct, e herci
podávali jeden z nejlepích výkonù
za dobu, kterou to hrajem. Na paní
Marii myslím poøád a samozøejmì je
mi líto, e nikdy nevidìla nic z toho,
co jsem udìlal. U kvùli tomu je mi
to líto, protoe si myslím, e by v tom
rozeznala svou kolu. Kolegové si ten
zájezd také moc chválili, take je
skvìlé, e se obèas podaøí nìco, po
èem jsou spokojené vechny strany.
V bøeznu se konalo nìkolik
koncertù. Který z nich mìl nejvìtí úspìch?
Jeden z koncertù- koncert jazzové
a populární hudby, který bývá pravidelnì hojnì navtíven posluchaèi se

vìnován naim bývalým kolegùm 
Janì Hradecké a Josefu Veèeøovi,
kterým jsme takto chtìli vzdát hold
pro jejich pøínos jak umìleckému
kolství tak i kulturnímu ivotu mìsta. Krásné prostøedí Horácké galerie
pøilákalo velké mnoství posluchaèù, kteøí svým nadeným potleskem
vytvoøili bájeènou atmosféru celého
koncertu. Kromì pestrého repertoáru i nástrojového obsazení byl koncert zajímavý (pro mnohé i mile pøekvapivý) struèným pøedstavením jednotlivých úèinkujících.
Na vaí kole pùsobí také dechový orchestr. Dostal u pøíleitost pøedstavit se veøejnosti?
Koncertem velkého dechového orchestru Z-Uáci na samém konci

bøezna vstoupila kola do druhé poloviny oslav. Nejvìtí hudební tìleso koly èítající zhruba 36 èlenù je
souborem velmi mladým jak vìkem,
tak i dobou svého trvání. Pod vedením svých dirigentù Petra Reisingera
a Ladislava Miko pøedvedl svùj repertoár, který je velice pestrý. Vedle
klasické dechovky jsou to i foxtroty, slowfoxy, koncertní i swingové
skladby i známé melodie z filmù.
Hostem poøadu byla Veselá sedma Jana Sedlaøila, který celý koncert uvádìl. Zaplnìný, stolovì upravený sál s jarní výzdobou ocenil vøelým i skandovaným potleskem výkony vech úèinkujících.
Na jaké dalí akce se mùeme
jetì nyní na jaøe tìit? Budeme
mít monost se seznámit s èinností
zbývajících dvou oborù koly 
výtvarného a taneèního?
V dubnu se kromì letoních absolventù hudebního oboru pøedstaví
také souèasní áci taneèního oboru.
I zde dostanou pøíleitost k vystoupení dvì absolventky, nyní studentky taneèních konzervatoøí v Praze,
Monika Materová a Marie Janeèková. Jako hosté vystoupí ákynì taneèního oboru ze ZU F. Drdly ve
ïáøe nad Sázavou. Hned dalí den
28. 4. se v 15 hodin uskuteèní vernisá výstavy absolventù výtvarného
oboru. Své práce v prostorách Horácké galerie pøedstaví dvaadvacet bývalých ákù koly, z nich mnozí jetì
studují vysokou kolu umìleckého
zamìøení, nìkteøí se ji vìnují nìkteré z umìleckých profesí a jiným zùstalo výtvarné umìní koníèkem pro
volný èas.
Pokraèování str. 3
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Narození

DÁRKYHOBBYART
novinka: sklo pro dekorování zabrouené,
rùzné tvary nejménì ve dvou
velikostech.

22. 3. Michal varný

Sòatek
24. bøezna 2007
Jana Voláková
Petr Navrátil

Støedozem

24. bøezna 2007
Magdaléna Fuksová
Jan Hudeèek

Úmrtí
21. 3. Libue Teplá

(1924)

Klub seniorù
Po 16.4.  16hod. Pøednáka zástupce fy Hartmann Ricco na zdravotnická témata. DPS
Po 23. 4. -16hod. Vzpomínka na
odboj na Novomìstsku s pplk v.v.
Pavlem Koutenským DPS
Po 30. 4.  16hod. Rej èarodìjnic
DPS

Kniha Trojan
z novinek:
ROBERT FULGHUM
Co jsem to proboha udìlal?
PAULO COELHO
Èarodìjka z Portobella
MARTINA NAVRÁTILOVÁ
Stoprocentnì svìí

ZU
Absolventský koncert
ákù hudebního oboru
ètvrtek 19. dubna 2007
17.00 hodin
aula Gymnázia V. Makovského
Vystoupení ákù
taneèního oboru
pátek 27. dubna 2007
17.00 hodin sál kulturního domu
Jako hosté vystoupí:
ákynì TO ZU F. Drdly ïár
nad Sázavou
a absolventky ZU J. tursy:
Monika Materová - Taneèní
konzervatoø Praha
Marie Janeèková - Duncan
Centre - obor výrazový tanec
Výstava absolventù výtvarného
oboru ZU J. tursy
vernisá výstavy se uskuteèní
v sobotu 28. dubna 2007
v 15.00 hodin v Horácké galerii
Výstava bude zahájena módní
pøehlídkou historických
kostýmù a souèasných perkù
z tvorby M. Krkové
Klarinetový veèer
vystoupení souèasných
i bývalých ákù z klarinetové
tøídy L. Miko
ètvrtek 3. kvìtna 2007
v 17.00 hodin v Horácké galerii
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Pravidelné akce:

onglování ètvrtek 15.30  16.30
Za pìkného poèasí na Støedozemní zahradì, jinak pøímo v klubu
Støedozem. Koho baví vyhazovat
do vzduchu spoustu vìcí najednou
a pak je zase chytat a pøi tom jetì
vytváøet zajímavou podívanou pro
druhé, mìl by se urèitì aspoò pøijít podívat. Srdeènì jsou zváni zkuení i nezkuení! Vstupné 20 Kè.
Lukostøelba støeda od 15.00 Za pøíznivého poèasí zahrada na
Støedozemní zahradì, za nepøíznivého poèasí a v zimních mìsících
nad Jednotou v Marovicích. Jestli
chcete umìt støílet z luku jako praví ameriètí indiáni, nebo aspoò
jako Legolas (a ten to umí dost
dobøe), tak pøijïte do klubu Støedozem. Luk i ípy zapùjèíme, tak
si pøijïte zastøílet!
Autorský veèer - 5. 5. ve 20 hod.
Klub Støedozem. Vstupné 20 Kè.
Pøíjemný veèer se ètením autorské
poezie a veho, co místní i
vzdálenìjí psavci vytvoøili.

Kino

13. pátek ve 20 hodin
Královna - (VB/USA/Francie/Itálie 2006, ivotopisný, èeské titulky,
97 min, od 12 let, 60 Kè). Premiéra.
14. sobota ve 20 hodin
Atentát v Ambassadoru
(USA 2006, psychologický-historický, èeské titulky, 111 min, od
12 let, 60 Kè). Premiéra.
18. støeda ve 20 hodin
Smrtící nenávist
(USA 2006, horor, èeské titulky,
103 min, od 12 let, 60 Kè). Premiéra.
20. pátek ve 20 hodin
ivoty tìch druhých
(SRN 2006, psychologický, èeské
titulky, 139 min, od 12 let, 60 Kè).
Premiéra.
21. sobota ve 20 hodin
Dreamgirls
(USA 2006, muzikál, èeské titulky,
131 min, od 12 let, 60 Kè). Premiéra.
24. úterý v 18 hodin
25. støeda v 18 hodin
Maharal  Tajemství talismanu
(ÈR 2007, dobrodruný rodinný, 100
min, pøístupný, 60 Kè). Premiéra.
27. pátek ve 20 hodin
Sólokapr
Filmový klub
(USA/VB 2006, komedie, èeské titulky, 96 min, od 12 let, 60 Kè).
Premiéra.

Mateøské centrum
Zvoneèek
Bazárek dìtského obleèení a hraèek
Pøijïte prodat ji nepotøebné hraèky, atstvo po dìtech a také velmi
levnì nakoupit.
Ètvrtek 19. 4. Výbìr oznaèeného zboí cenou a iniciály 16-18 hod.
S sebou úplný seznam zboí na prodej.
Pátek 20. 4. - Prodej zboí 9 -17 hod
Sobota 21. 4. - Prodej zboí 9 -11 hod
Výdej neprodaného zboí - 11-13 hod
V pøípadì jakýchkoli dotazù volejte: Alena Sobotková 777 822 612
Pondìlí 23.4. Múzièka
Setkání malých dìtí a jejich maminek, tatínkù, babièek nebo dìdeèkù
na téma hudba.
Náplní budou hudební hry, improvizace na jednoduché hudební i nehudební nástroje, spoleèné zpívání, techniky muzikoterapie. Po skonèení bude
následovat beseda na téma: Kdy a jak zaèít s dìtmi hrát na hudební nástroj.
Út 24. 4. Aerobic s Míou 14.30 - 15.30 hod - Cvièení s hudbou i bez
hudby pro skvìlou postavu. Dìti nejsou na obtí - jsou vítané.
Pá 27. 4. - Tanec pro maminky s dìtmi 14.30 - 15.30 hod. - Originální
tanec s rùznými tématy. Vdy jiný.
Výpravy k sobì - VYKS 15.30-17.00 hod. - Setkání jsou zamìøena na
základní lidskou potøebu poznávat sebe, rozvíjet se,peèovat o svoje vztahy s druhými, klást otázky a hledat odpovìdi.

Horácká galerie
• Uèni èerného øemesla (15. prosince 2006  22. dubna 2007). Výstava kováøských a pasíøských prací uèòù a studentù Støední koly øemesel v Tøebíèi.
• Svìt Jiøího Trnky  výbìr z díla (17. února  15. dubna 2007) Jméno
Jiøího Trnky i jeho rozsáhlé celoivotní dílo patøí do povìdomí svìtové
veøejnosti, a to nejen umìlecké; zná ho i dìtský ètenáø a divák. Zaèínal jako
loutkáø, prùbìnì pracoval na kniních ilustracích, vìnoval se divadelní a
filmové scénografii, kreslenému a loutkovému filmu a v edesátých letech
intenzivnì malíøství a sochaøství.

Z významných
výroèí
23. 4. 1902 zemøel v Novém
Mìstì Josef imek, první øeditel
obecné a mìanské koly v N.M.
Pùsobil zde 1879-1901.

Kulturní dùm
Po 16. 4. JAVORY - Hana a Petr
ULRYCHOVI - Zaèátek v 19
hod., velký sál. Vstupné 150 a 140
Kè. Pøedprodej Inf. centrum.
Èt 19. 4. ZDRAVÍ Z MOØE
PRO DÌTI DOSPÌLÉ A SENIORY - Beseda s MUDr. Pavlem Pávkem. Vstup volný. Zaèátek v 18 hod.
Ne 22. 4. BABOUCI - Zaèátek
v 16 hod., velký sál. Nejstarí jihoèeská dechovka zahraje díky
velkému zájmu i u nás. Vstupné
100 Kè. Pøedprodej Inf. centrum.

Dùm dìtí a mládee

14. 4. 2007 - Arobic pro nejmení - Skotaèení s Míou Hradilovou
s veselými písnièkami. Zacvièíme
si, zatancujeme si, zahrajeme si
S sebou: pohodlný odìv na cvièení a obuv,10 Kè. Zaèínáme v 9.30.
21. 4. 2007 - Tkané náramky z
korálkù - Díky tkaní a speciálním
tkacím stávkùm je moné vyrobit
si pøekrásné náramky ze sklenìných korálkù nejrùznìjích barev,
íøek a motivù. S sebou: pøezùvky, 30 Kè Zaèínáme v 9.30.
28. 4. 2007 - Kouzelná èarodìjnice - Vyrobíme si èarodìjnici na
koátku z rùzných materiálùbude jako ivá. S sebou: pøezùvky, 30 Kè Zaèínáme v 9.30.

Stomatologická pohotovostní sluba

Oetøení je poskytováno v dobì od 8 do 12 hod.

14. 4. MUDr. Foltanová, Svratka, MUDr. Pøikrylová, poliklinika ZR,
15. 4. MUDr. Bílková, ZR, MUDr. Daòková, Roveèné, 21. 4. MUDr.
Filla, V. Meziøíèí, MUDr. Hraková, poliklinika ZR, 22. 4. MUDr.
párníková, Køianov, MUDr. Peòázová, NM, 28. 4. MUDr. Jelíková,
V. Bíte, MUDr. ejnohová, poliklinika ZR, 29. 4. MUDr. Dvoøák, V.
Losenice, MUDr. Janouková, V. Meziøíèí.

Dokonèení ze str. 1
Výstava zahrne práce z nejrùznìjích výtvarných oborù od architektonických modelù pøes sklo, perky,
grafiku, kresbu a malbu a po design
a fotografie. Zahájena bude módní
pøehlídkou historických odìvù a soudobých perkù Michaely Krkové.
K výstavì bude vydán tentokrát i katalog se struènými údaji o vech vystavujících, který je, stejnì jako plakáty a pozvánky ke vem akcím letoních oslav, dílem naeho bývalého áka designéra Marka Meníka.
Jak bude vypadat závìr oslav?
Poslední dva koncerty se uskuteèní v kvìtnu. Nejprve to bude 3.
kvìtna v 17 hodin Klarinetový veèer, na kterém se opìt v Horácké
galerii pøedstaví souèasní i bývalí
áci Ladislava Miko, z nich dva,
M. Køí a K. tohandlová, studují
na konzervatoøi v Brnì a tøetí, H.
Dobeová, je ke studiu na konzervatoøi v Praze pro pøítí rok u pøijata. Klarinetový kvartet, jeho vystoupení je souèástí programu tohoto koncertu, si z krajského kola

celostátní soutìe ZU pøivezl
v bøeznu letoního roku 1. místo
s postupem do kola národního.
Celé oslavy uzavøe 19. kvìtna
v 18.00 hodin Slavnostní koncert
ZU Jana tursy, na kterém se pøedstaví vechny obory koly a zároveò i nai pøátelé z partnerské koly v rakouském Melku. Vystoupení ve velkém sále KD bude ánrovì pestré v provedení sólistù i souborù. Moderování celého programu
máme pøislíbeno od naí bývalé
ákynì, urnalistky a redaktorky,
absolventky Fakulty urnalistiky
UK Praha Vìry Staòkové.
A vae pøání na závìr?
Moc bychom si pøáli, aby druhá
polovina oslav byla stejnì úspìná
jako ta první a diváci a posluchaèi
odcházeli ze vech uvedených akcí
spokojeni a pøesvìdèeni, e Základní umìlecká kola Jana tursy
v Novém Mìstì na Moravì plní
poslání, které je jí urèeno.
Na otázky odpovídala
Mgr. Eva Nepustilová,
øeditelka ZU Jana tursy

Z novomìstských kronik
Poáry ve mìstì (1801  1802) - I. èást
20. máje 1801 nejneastnìjí
den. Nové Mìsto vyhoøelo. Oheò
vyel ráno v devìt hodin opìt
z panský palírnì od r 1779 ji podruhý. Na palírni byl id jménem
Pinkas. Vzal uhel na fajfku a do
sena upustil ten uhel a neviml si
toho. Oheò spálil 208 domù. Celá
strana rynku co je fara a rathaus
shoøela.Ta strana, co je zámek zùstala, ale zámek, panský stavení a
purkrabství vechno shoøelo. Shoøely tøi kostely. 2 katolický, 1 evangelickej. Zvony z vìe spadaly a
vechny se rozpukaly. Oheò spálil
celou Malou ulièku. Bobrovská
ulice (pod VZP- Neèasova ul.) se
uhájila. Celá ïárská ulice a po
most shoøela. Co bylo za vodou,
to obstálo. Nový domy (Masarykova ul.) na prach shoøely, jen na
konci k Pohledci zùstalo 7 domù.
Byl to tak neslýchaný oheò, e
od 10 hod do dvou odpoledne ve
v prach a popel obráceno bylo.
Pøed tím sucho bylo, sedm nedìlí
neprelo. V ten den takové povìtøí bylo, e ádnej k ohni nemohl.
I to co lidé vynesli, vìtinou shoøelo. Lidi proti sobì plakali, protoe nemìli kde hlavu skrýt. Bylo
to o svatoduním jarmarku. Tu
kramáøi, kdy vidìli, e se oheò
rozmáhá, hned vechno zboí
schovali. Cizí lidi z mìsta utíkali
a co byli zlodìji, ti zùstávali a shánìli, kde co mohli ukrást. To nám
nastala smutná chvíle. Tìch nìko-

lik pozùstalých domù nestaèilo
poskytnout pøístøeí vem vyhoøelým rodinám, museli se odebrat do
sousedních vesnic. Jiní obývali
spoleènì ze zachránìným dobytkem zøízené stáje.
Po poáru seli se do mìsta
z okolí øemeslníci. Døíví ke stavìní se bralo z Michov a nejvíc
z Vochoze, ponìváè z Michov nestaèovalo. Døeva dlouhýho padlo
30 tisíc kusù. Veho materiálu bylo
k dostání, jen kdo mìl peníze, ale
vechno jsme drá platili ne pøed
ohnìm. Tesaøi a zedníci pøed ohnìm mìli na den platu 9 groù a
po ohni jsme platili 39 gr a k tomu
celej den jídlo. Sedlákùm jsme platili za den voení døíví z Vochoze
2 zl 12 gr- tìko se tøikrát vrátili.
indele jsme platili sedlákom tisíc za 5 zlatých 30 gr, vápno míru
za 1 zl 9 gr, høebíky 30 gr za kopu.
Do vánoc bylo skoro celý mìsto
postavený kromì 20 stodol a 15
sousedù, co domy nestavìli, nechali to a na druhý rok. 2 zvony
se daly do Brna pøelít a rok na to
byly dány na vì. Po tomto ohni
pøemístila vrchnost palírnu pro
dokázanou vznìtlivost ze zámecké budovy è.1 do Brnìnské ulice.
15. máje 1802 ve 2 odpoledne
zase vyel oheò od kováøe Benee.( Masarykova ul.) S ním vyhoøel i Franc ír a já Filip Chládek.
Jetì jsme nemìli dostavìný po
prvním ohni a hned druhý mì vy-

Ewa Farna rozdávala dárky dìtem
v novomìstské nemocnici

Tøináctiletý idol vech náctiletých, Ewa Farna, pøijel zpívat do
Nového Mìsta na Moravì. Ewa
jetì pøed koncertem navtívila
spoleènì se svým tatínkem dìtské
oddìlení novomìstské nemocnice,
kde dìtem pøedala dárky, odpovìdìla na otázky a rozdala podepsané fotografie.
Jak Ewa, tak i malí pacienti byli
zpoèátku trochu rozpaèití a zvìdavé otázky mladièké zpìvaèce pokládaly spíe maminky a sestøièky, které se na ni také pøily podívat. Jakmile zaèala Ewa podepisovat fotografie, dìti pookøály a honem se postavily do fronty. Radost
z návtìvy mìl i primáø dìtského
oddìlení MUDr. Jindøich Hauk.
Míváte èastìji takovéto návtìvy?
Èas od èasu se tady nìkdo objeví. Myslím si, e teï je to trendem
navtìvovat nemocné dìti. Nemocné dìti potøebují ochranu nás vech.
Urèitì je to dobøe, e umìlci a zpìváci nìjakým zpùsobem obracejí
pozornost veøejnosti na ty, kteøí nás
potøebují. A u to jsou krátkodo-

bì nebo chronicky nemocní nebo
invalidní obèané. Je potøeba solidaritu stále posilovat.
A jak na vás Ewa Farna pùsobí?
Já si myslím, e Ewa vìkem patøí jetì do naí pediatrické péèe.
Je to mladá hvìzdièka, nicménì
velice ikovná, co stále dokazuje.
Urèitì má pøed sebou budoucnost.

trestal. Utekli jsme z domu, jen co
jsme na sobì mìli.
Vechny stromy v zahradì mnì
shoøely, proto jsem vsadil vedle
zahrady souseda Jana Zicha lípu,
abych mìl zas v zahradì nìco zelenýho. Koupil jsem ji v Marovicích za 6 krejcarù. Byla na loket
velká a jako malej prst tlustá. Kdyby mùj potomek ji chtìl nìkdy
kácet, kdy se do týto knihy podívá, aby vìdìl, jak je stará.
Po poáru se obec usnesla horní
èást radnice pøestavìt. Z nedostatku potøebných prostøedkù se plán
neuskuteènil. Radnice byla natøena èervenou barvou, uprostøed
mìla vìku, v ní zvonek ke zvonìní na poplach visel.
Zpracoval Otakar Nìmecký

Praha, Krnov, Nepomuk Bude
jich opravdu stranì moc.
Ty jsi polské národnosti, zpívá i polsky?
Ano, zpívám. Na koncertech zpívám vìtinou pìt polských písní.
Co bys chtìla dìlat v budoucnosti?
Chtìla bych se vìnovat zpìvu, ale
pokud to nevyjde, pak bych mìla ráda
práci, která nebude tak sledovaná a
tak populární. Urèitì bych se ale chtìla vìnovat nìèemu kolem hudby, tøeba pracovat ve vydavatelství.
Je nìco, co by tì od zpívání
odradilo?
Od zpívání mì nemùe odradit
vùbec nic. Jediné, co mi na tom
vadí, je bulvár.
Pokraèování str. 4

Páteèní koncert Ewy Farne byl
vyprodaný do posledního místeèka, jak uvedl øeditel Domu dìtí a
mládee Lubomír ula. Ewu doprovodil její manaer Leek Wronka a také tatínek Tadeusz, který se
na tìchto akcích stává zpìvaèèiným bodyguardem, jak oba
s úsmìvem øíkají.
Ewo, jak zvládá zpìv a kolu?
Zatím to zvládám myslím si
dobøe, ve kole se mi daøí. Teï sice
budu èastìji chybìt, ale doufám,
e to doenu.
Koncert v Novém Mìstì je jeden z tvých prvních, kde budou
dalí?
Tìch teï bude stranì moc.
Pøítí týden mì èeká Plzeò, pak
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Dokonèení ze str. 3
U ses s ním setkala osobnì?
Ano, bylo toho celkem dost, ale
nebylo to tak silné, aby mne to odradilo.
Otázky smìøovaly i na pana
Wronku, který Ewu takøíkajíc objevil na jedné pìvecké soutìi pro
dìti z polských kol. Nabídl jí spolupráci a tak zaèala její kariéra.
Ewin úspìch je nesrovnatelný s úspìchem SuperStar.
Snad pouze s výjimkou Anety
Langerové, jejich hvìzdy brzy
zapadnou. Proè si myslíte, e
tomu tak je?
SuperStar je takový fenomén,
který nebyl vymylený v Èeské
republice a mìl generovat pøedevím sledovanost divákù. Na naem trhu to udìlalo velký vítr,
co je dobøe. Hudební trh u byl

hodnì zkostnatìlý, byly tam poøád stejné tváøe, take hodnotím
SuperStar velmi pozitivnì. Na
druhé stranì ale diváci uvìøili
tomu, e vìtina z tìch, kteøí tam
vystupují, jsou jen na jednorázové pouití. Nevìøí jim, e jsou
schopni zpívat stále. Ewa mìla
tu cestu trochu jinou, prola festivaly, soutìemi, zpívá odmalièka. Nároky na ni kladené byly
velice vysoké a musela se vypracovávat pomalu. Kdeto ti ze
SuperStar pøili do televize, najednou je sledovaly milióny lidí
a byli slavní ze dne na den. Nechci komentovat, co je lepí a co
je horí!
Ewa samozøejmì vyhrává i tím,
e se velmi aktivnì podílí nejen na
výbìru repertoáru, ale i na celé desce. Je to taková týmová práce.

A samozøejmì i tatínka Tadeusze jsem se zeptala, co øíká na kariéru své dcery:
Já i její maminka vemonì
podporujeme Ewino snaení. Jsme
rádi, e dìlá to, co ji baví.
A po kom je Ewa tak nadaná?
Asi po rodièích. Odmalièka vyrùstala v prostøedí, ve kterém se
setkávala s hudbou. Já se zajímám
o lidovou muziku, spíe na té naí
regionální úrovni.
A pak také Ewinou pøíbuznou je
operní pìvkynì Alina Farna-Podskalská, která zpívá v ostravské opeøe.
Ewa potìila v Novém Mìstì na
Moravì spoustu svých pøíznivcù,
ale nejvíce snad malé pacienty na
dìtském oddìlení. Dokázala jim
zpøíjemnit pobyt v nemocnici i vykouzlit úsmìv na tváøi.
Helena Køíová
www.zdarskevrchy.cz

ikovné ruce a velikonoce k sobì patøí
Poslední bøeznový den byla
v Horáckém muzeu v Novém
Mìstì na Moravì zahájena výstava èlenù Horáckého sdruení lidových øemesel kraje Vysoèina
s názvem ikovné ruce.
Výstavu slavnostnì otevøela øeditelka Horáckého muzea PhDr.
Sylva Tesaøová, která vem pøítomným pøedstavila autory vystavených prací:
Hana Hoøáková, pùvodním
povoláním elektromechanièka,
zde vystavuje frivolitkovou krajku, co je jedna z ménì známých
technik ruèních prací. Její pùvod
mùeme vystopovat v orientu,
odkud se postupnì rozíøila do
celého svìta. Je zajímavá jednak
svou jednoduchostí, nebo jejím
základem je obyèejný uzel, ale
také svou zdobností a dekorativním vzhledem. Pokud byste se
chtìli pokusit o vytvoøení frivolitkové krajky, staèí vám na ni
pouze nit a èlunek. Podle sloitosti krajky je moné pouít i více
èlunkù. ikovné ruce paní Hoøákové pøedvedly vem hostùm,
jaká kouzla dokáí pomocí nitì a
èlunku vytvoøit. Deèky, lemy,
perky, to ve lze spatøit ve vitrínách Horáckého muzea.
Dalí vystavující je Iva Jindrová,
která vechny pøítomné okouzlila
svým odìním. Její kroj se na novì
otevøenou výstavu ruèních prací skuteènì hodil. Iva Jindrová je autorkou
kraslic vystavených v Horáckém
muzeu. Samozøejmì, e i ona zde své
umìní pøedvedla. Okolo jejího pracovního stolu bylo neustále plno,
kadý se chtìl na nadcházející svátky alespoò trochu inspirovat.
Posledním autorem vystavených
výrobkù je dr. Richard Klauda
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z Brna, který je také pøedsedou
Horáckého sdruení lidových øemesel kraje Vysoèina. V Horáckém

muzeu se pøedstavil výrobky, které
bývají typické spíe pro eny. Pan
Klauda se zabývá itou a vyvazovanou batikou a pøítomné dámy
mohly obdivovat odìvy, které byly
zdobeny touto technikou.
Vernisá výstavy ikovné ruce
byla pouze poèátkem. Vichni zá-

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.

jemci se mohli pøijít podívat také
na Velikonoce v Horáckém muzeu,
které probìhly v pátek, 6. 4. Èekalo je malování kraslic v podání Ivy
Jindrové, pletení mrskaèek a koíkù pøedvedl Pavel Bure, perníèky
zdobila Drahoslava Horká,
z kukuøièného ustí pletla Mirka
Vaculová a ukázky øezbáøské práce pøedvedli Josef Lnìnièka a Frantiek Malý. Po celý den byl vstup
do Horáckého muzea zdarma.
No a ve ètvrtek, 3. kvìtna v 16
hodin, bude jako kadoroènì na
nádvoøí muzea sputìn mlejnek
z Víru, který zahájí letoní turistickou sezónu. Na této malé slavnosti vystoupí i novomìstský
folklórní soubor ípek. Take se
máme na co tìit.
Helena Køíová
www.zdarskevrchy.cz

HARMONIKA
PRO DOBROU
NÁLADU

Dne 5. kvìtna 2007 ve 14 hodin se koná v Kulturním domì
Nového Mìsta na Moravì I. setkání harmonikáøù a heligonkáøù s pestrou úèastí úèinkujících.
V úvodu programu se pøedstaví
i mladí harmonikáøi ze Základní umìlecké koly J. tursy v
Novém Mìstì na Moravì. Kdo
má rád podmanivý zvuk harmoniky a rád si zazpívá, jistì si
nenechá ujít tuto kulturní akci,
kterou poøádají Cestovní agentura Trèka a NKZ Nové Mìsto
na Moravì. Akce se uskuteèní
pod zátitou starostky mìsta
Nové Mìsto na Moravì Zdeòky
Markové.

Soutì Veználek
u zná své vítìze

Stejnì jako kadoroènì, i letos soutìily dìti pátých roèníkù obou základních kol ve vìdomostní soutìi Veználek,
kterou poøádá DDM Klubíèko.
Veználek je soutì, která je
zamìøena na obecné znalosti
z oblasti hudby, literatury, pøírody, dìjepisu a sportu. Je také
doplnìna hádankami, které
ovem dìti nemají rády, protoe
patøí zpravidla k nejtìím otázkám. Veználek má v Novém
Mìstì vdy dvì kola. První kolo
je kolní. Tøídy, které vyhrají ve
kolním kole, se spoleènì utkají
v mìstském kole. Vítìz mìstského kola postupuje pak do kola
okresního, do ïáru nad Sázavou.
Mìstské kolo probìhlo ve
støedu 14.bøezna. Nejdøíve se
odehrálo klání mezi dvìmi tøídami na 2.Z. Z tohoto klání
vyel jako vítìz tým zastupující
tøídu 5.A ve sloení: Martin Ptáèek, Jan andera, Jaroslav Beran a Anna Hubáèková. Zatím
co vítìzové z 2.Z se mohli radovat ze svého postupu do mìstského kola, na 1.Z se teprve
zaèalo rozhodovat mezi tøemi
týmy. Nakonec se vítìzi stala
také tøída 5.A, ale zastoupena:
Josefem Koláèkem, Lenkou
Prokopovou, Rostislavem Koláèkem a Annou Latovièkovou.
Pøesnì o týden pozdìji, tedy ve
støedu 21. bøezna, probìhlo
v kreslírnì 1.Z mìstské kolo,
na kterém se spoleènì støetly
dvì 5.A - jak z 1.Z, tak i
z 2.Z. Nìkteré otázky byly nároèné, jiné lehèí, nìkteré pro pobavení. Oba dva týmy byly velmi dobøe pøipravené, proto byla
soutì a do poslední chvíle
nezvykle vyrovnaná. Vítìzem se
ale mohl stát jen jeden tým  a
nakonec to byl tým 5.A 2.Z.
Vem vítìzùm upøímnì gratulujeme k postupu do okresního
kola, ale zároveò i gratulujeme
i vem poraeným, protoe i ti
pøedvádìli úasné výkony. A my
vichni z DDM Klubíèko se u
opìt tìíme na pøítí rok, kdy se
s Vámi, budoucími pááky, potkáme pøi této soutìi. DDM

TAXI - NON STOP
Nové Mìsto na Moravì

Alena Hanzlová
774 24 10 11

Kritika je rozum zadarmo
V minulém èísle Novomìstska
jsem si pøeèetl reakci pana Milana
Kuèery na èlánek Mgr. Jiøího Madìry, který Novomìstsko odmítlo
uveøejnit. Jiøí Madìra jej proto
vydal a rozeslal vlastním nákladem. Jsem rád, e se tak podaøilo
vyvolat tolik potøebnou diskuzi o
zpùsobu, jakým by mìly být zvaovány a realizovány významné
investice v Novém Mìstì na Moravì. Èlánek pana Kuèery mi pak
pomohl pochopit výhrady nìkterých kritikù práce sociálnìdemokratických zastupitelù. Vnímám
toti kritiku pøedevím jako inspiraci pro dalí práci.

Pan Kuèera ve svém èlánku pøedevím vyjadøuje podporu paní starostce Markové a vyjadøuje ostrý
nesouhlas s tím, e s ní Jiøí Madìra ve svém textu polemizuje. Pøeèetl jsem si proto znovu Madìrùv
samizdat, abych zjistil, co pana
Kuèeru tak popudilo. Základním
poselstvím tohoto textu je zájem o
otevøenou diskuzi nad ekonomickou stránkou projektu regecentra.
Odmítnutí projektu jsem tam nenael. Nael jsem tam naopak jasný názor, e bazén, a ne jenom ten,
je pro nae mìsto potøebný. Jiøí
Madìra ve svém textu pøedevím
klade otázky. Poaduje seriózní

ábám se u Billy líbí
(Pøevzato z deníku Vysoèina
3. 4. 2007)
Stovky skokanù hnìdých jsou
k vidìní ve tøech vytvoøených tùních za obchodním domem Billa. Je jich tam minimálnì est
set, nikde jinde ve ïárských
vrích se v takovém poètu nevyskytují. Je to opravdu rarita. Pøed
tøemi lety jsme jich napoèítali
200, sdìlil pracovník CHKO
Jar.Èejka.
Díky obchodnímu domu tam tolik neprofukuje vítr,vysvìtlil, 
pro áby je to bezpeèné místo.
Øíct toto nìkdo v r. 2002, kdy
výskyt obojivelníkù v lokalitì

ohrooval zahájení stavby, by bylo
povaováno za nepodaøený vtip.
Pøipomeòme Novomìstsko 1.
11. 2002 : Billa  dalí zpodìní.
Informace o výskytu chránìných
obojivelníkù v místech, kde má
stát Billa odsouvá zahájení stavby o dalí mìsíc. Investor pøipraví
tùòky, které by mìly vést k udrení
ivoèichù. Staèily ètyøi roky.
Stavba neohrozila výskyt, dokonce podpoøila zvýení populace.
Chybìlo málo a nebyla ani Billa,
moná ani ty áby.
Je dobøe uèit se ít vedle sebe a
nebránit v rozvoji jeden druhému.
Otakar Nìmecký

abí pravda

Kdy jsem v Jihomoravském veèerníku a pak v regionech ÈT 24
uslyela reportá od nás z Nového
Mìsta na Moravì ohlednì áby 
skokana hnìdého, jak se mu daøí a
pøeje v rozmnoování ve ètyøech tùòkách na Oboøe, kde stojí supermarket BILLA, vzpomnìla jsem si na
svého mue, bývalého starostu, Josefa Sokolíèka. Ten díky své razantnosti a moudrému rozhodování dokázal BILLU prosadit a svùj zámìr
uskuteènit. Nedìlal to pro sebe, ale
pro nás vechny, abychom nemuseli
èekat pùl hodiny na nákupní koíky
u prodejny Meinl. Z jeho úst vím,
kolik ztrpèování, nesmyslných argumentací jeho nepøejících kolegù musel vyslechnout a bojovat proti tomu
stálým obhajováním svého nápadu
pomoci nám vem a hlavnì enám,
které nákupy absolvují. Jak CHKO
a dalí instituce kolem ivotního prostøedí s ním prodiskutovaly hodiny,
aby zde BILLA nestála, e utrpí áby,
které mùj mu znal více ne vichni
zoologové, protoe pøírodu u od dìtství velmi miloval. Uèil tomu i své
dìti a vìdìl, e abám se bude daøit
stále stejnì i po stavbì supermarke-

tu. Ke vemu dìní a rozhodování
vdy zapínal rozum a cit. Dnes by se
smál, e co øíkal a tvrdil u tenkrát,
se dnes stalo pravdou.
Dìkuji vám, áby, a mnote se.
Sokol na vás shora hledí.
Zdena Sokolíèková

debatu o tom, kolik penìz zaplatíme, odkud je vezmeme a co za nì
dostaneme. Pan Kuèera to vnímá
jako dìlání veho, pro znemonìní dotaení projektu do úspìného konce. Já si ale nemyslím,
e kritická diskuze o financování
a poadavek na podrobné zdùvodnìní cen jednotlivých èástí projektu jsou nìèím, co by nutnì znemonilo souèasnému vedení radnice projekt dotáhnout do konce.
Dokonce se zdráhám vìøit, e to
chtìl øíct pan Kuèera. A pokud
ano, nemyslím si, e by tím udìlal
paní starostce radost.
Obèas mám smutný pocit, e èím
dál tím více lidí zaèíná mít demokracie plné zuby. Poøád se o vem dis-

kutuje, ve se musí zdùvodòovat.
Øadì lidí to nevyhovuje, ale vìøte 
nìkdy to mùe uetøit peníze. Novomìsttí sociální demokraté nechtìjí
nikomu házet klacky pod nohy.
Máme vak povinnost dùslednì vyuít vech moností kontroly práce
radnice. Jestlie vedení mìsta prokáe, e kadá koruna v projektu
regecentra je investována efektivnì,
pak celá slavná ÈSSD uznale pokývá hlavou nad tím manaerským
umìním. Pokud se to vak nestane,
budeme dále dùslednì kritizovat,
psát a obtìovat. Myslím si toti,
e je to nae povinnost Jen mne mrzí,
e to nìkteré lidi tak moc tve.
Michal marda, pøedseda ÈSSD
v Novém Mìstì na Moravì

Do Nového Mìsta se vrátí hejkal
Pokud máte rádi akustickou
hudbu, nebo chcete-li folk a
country, urèitì vás bude zajímat,
e se v Novém Mìstì po letech
opìt odehraje festival Novomìstský hejkal. Je volným navázáním
na tradici oblíbeného festivalu
Horácký hejkal. Setkání s pìknou
muzikou se odehraje se v sobotu
28. dubna 2007 v Novém Mìstì na Moravì v sále kina od 18
hodiny. Festival otevøe novomìstsko jihlavská kapela Karel
na nákupech. Loni si zahrála na
regionálnì významných akcích 
Horácký dbánek, Otevøeno Jimramov, Folkové prázdniny
v Námìti nad Oslavou atd.
Oèekávanou událostí festivalu Hejkal bude vystoupení formace Krá-

INZERCE
l Prodám novou rohovou sedací
soupravu, potah mikroply. Cena
12000. Kontakt: 604 862 007
l Prodám nové dvojlùko kovová konstrukce, lamelové roty,
zdravotní matrace, rozmìr 160 x
180, cena: 10000. Kontakt: 604
862 007
l Vymìním mìstský byt 3+1
v Novém Mìstì na Mor. za jakýkoliv
mení tamté. Tel. 720 165 027,
volat dennì od 7 do 16 hodin.
l Prodám mraznièku 100 za
500Kè. Tel. 776 618 722
l Vymìním byt 1+1,5 na ul.
Hornické v Novém Mìstì na
Moravì za byt 1+kk na ul.
Drobného nebo jinde v NMnM.
Tel. 737 144 905
l Vymìním mìstský byt 3+1
v Novém Mìstì na Mor. za
jakýkoliv mení tamté. Tel.
720 165 027, volat dennì od 7 do
16 hodin.
l Koupím byt 1+1 nebo 2+0 v os.
vlastnictví nebo drustevní. Tel.
608 636 211

lí(è)ci. Neplýtvejme slovem legenda, to dnes pouívá kde kdo i pro
kdejaký mejd, ale zde je toto slovo
na pravém místì a ve své pravé síle.
Dodnes je skupina Králíci uznávaná kapela, na kterou si muzikanti iroko daleko dobøe pamatují. Získávala si laiky i profesionály nejen
pìknými písnìmi, ale i jejich perfektním provedením. Jsme zvìdaví, co Láïa Moner se svými kamarády speciálnì pro Hejkala na
lehké zavzpomínání pøipraví.
Slávek Hanzlík - vynikající hráè
na akustickou kytaru, který hrál i pro
velké americké hvìzdy, si na Hejkalovi zahraje svùj blok a pak pomùe
o poznání mladí zpìvaèce, která
pøijede zazpívat a zahrát pod jednoduchým názvem: Elika & spol.
Sotva dvacetiletá zpìvaèka Elika
Ptáèková je nejvìtí objev nejen folk
a country scény, ale i jazzu.
Závìr veèera bude patøi kapele
Nezmaøi. Co dodat. Skálopevná jistota silných melodií, dobrých zpìvù, smysludávajících textù a sympatie vùbec. Jsou to prostì Nezmaøi, kteøí odolali divokým èasùm a
dodnes si je posluchaèi rádi najdou.
Nechceme vytvoøit jen pøehlídku kapel, ale i pøíjemné setkání lidí s podobným názorem
na hudbu. Bylo by pìkné, kdyby se nám podaøilo dostat pod
støechu kina atmosféru letního
venkovního festivalu, øekl Vladimír Jimramov z poøadatelského obèanského sdruení Lysina
lenina. Dùvodù, proè by se znovunalezená akce mohla povést,
je nìkolik. Sál novomìstského
kina má velmi dobrou akustiku,
pøipraveno bude obèerstvení a
vstupné na akci o pìti úèinkujících bude velmi velmi sluných
120 korun.
Na setkání s vámi se tìí obèané
sdruení v obèanském sdruení
Lysina lenina.
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Policie ÈR informuje
Obèané a návtìvníci Nového Mìsta na Moravì si v posledních mìsících nemohli nevimnout, e po nìkolikaleté odmlce se opìt zaèaly na
fasádách domù objevovat tegy a sgrafity sprejerù. Útokùm sprejerù nebyl
uetøen ani novì zrekonstruovaný
Kulturní dùm a budova Policie. Díky
velmi dobré práci stráníkù Mìstské
policie se podaøilo natipovat skupinku dìtí, kterým nebylo líto vynaloit
své kapesné na nákup sprejù a ve
svém volném èase støíkat své tegy na
fasády domù. I pøes to, e se jedná o
dìti mladí 15 ti let, bude jejich jednání projednávat soud pro mláde,
nebo v jejich pøípadì se jedná o èin
jinak trestný - pokozování cizí vìci.
Náklady na náhradu zpùsobené kody vak ponesou rodièe. Natìstí se

na jejich aktivity pøilo pomìrnì brzy,
take zpùsobené kody nebudou pøíli vysoké. I pøes to vak budou muset na nìjaký èas oddálit nákup nového poèítaèe, popø. pøehrávaèe MP3
nebo mobilního telefonu.
Z dùvodu zákazu zveøejòování jakýchkoliv informací, které by mohly
tyto dìti identifikovat, více informací nemùeme a ani nechceme poskytnout. Úèelem tohoto èlánku není ukázat prstem na nìkoho kdo postøíkal
Kulturní dùm, ale donutit rodièe
k zamylení zda vìdí co dìlají jejich
dìti ve svém volném èase. Nìkdy staèí pouze kontrola rukou a obleèení,
kolní aktovky, popø. kontrola kapesného a dotaz za co toto utrácejí a
mnoha i svým problémùm pøedejdou.
JUDr. Libor Èerný

Pøi pohledu na novomìstské námìstí, zaplnìné parkujícími auty, napadne kadého podnikavého obèana otázka: Kdyby se tady vybíralo
parkovné, to by bylo penìz! Stejné
nápady se nepochybnì honí v hlavách nìkterých pøedstavitelù mìsta
a v nepravidelných intervalech se
objevují èas od èasu na jednáních
rady a zastupitelstva mìsta (vícekrát
volení zastupitelé hovoøí o evergreenu). Celá vìc má i svou historii, problém je vdy nastolen, kdy mìstská
pokladna zoufale potøebuje peníze.
Toto období právì nastalo, a tak na
nejbliím zastupitelstvu se s nejvìtí
pravdìpodobností bude rozhodovat
o instalování parkovacích automatù
na Vratislavovì námìstí. Pùvodní
mylenka - vydìlat pro mìstskou
pokladnu peníze - lze snadno zamaskovat za tzv. regulaci parkování.
Kdy se podíváte na souèasný provoz parkování, bývá nìkdy námìstí
zaplnìno. Pokud není volno na námìstí, lze zaparkovat poblí centra
pouze na pùvodnì odstavném parkoviti u Billy s laskavým svolením
majitele, èi u poty, pøípadnì
v nìkterých okrajových ulicích okolo námìstí. Nikdy si nepamatuji, e
by vechna tato parkovitì byla souèasnì zcela zaplnìná. I pøes zdánlivì nepøehlednou situaci na námìstí
zde v posledních letech nikdy nevznikla váná dopravní nehoda a námìstí se nezaplnilo tak, e by vznikl dopravní kolaps. Díky léty provìøenému bezchybnému systému
komunikací, doprava i v nejvìtích
pièkách funguje hladce.
V historii se ji parkovné na námìstí vybíralo. Efekt pro provozovatele se dostavil pouze v nejvìtí
letní sezónì. Co se vak stalo? Místní obèané na námìstí v dobì výbì-

ru parkovného pøestali jezdit. Mimo
sezónu zaèal skuteèný provoz na
námìstí a okamikem skonèení
výbìru parkovného. I obchodníci si
dobøe pamatují znièující vliv na trby, zvlátì v obchodnì neatraktivních obdobích. Zkuenosti z jiných
mìst hovoøí také jasnì - placená
místa se vyprazdòují, v okolí center
se ulice pøeplòují auty. I odborníci
na urbanistiku varují pøed pøíliným
utlumením center, zvlátì meních
mìst.Vytváøení klidových zón se
striktním omezením parkování
v centrech mìst je vhodné a ve vìtích sídelních celcích od 50 tis. obyvatel výe.
A to nejdùleitìjí! Ekonomická
stránka vìci vùbec není jednoznaèná. Vechny tzv. ekonomické studie vykazují na pøíjmové stránce
kvalifikovaný odhad treb, na
výdajové stránce se objeví pouze
náklady spojené s poøízením a
vlastním provozem (energie, spotøební materiál, údrba). Hlídání
plateb zamìstná minimálnì jednoho a dva lidi na kadý den, pøedpokládejme mìstské stráníky. To
jsou náklady, které nikdo v rozvaze
nevyèíslí. Pokud toto ve nebude
zapoèítáno, nejde o kvalitní ekonomický rozbor. Mùete namítnout,
e stráníky stejnì máme, tak jako
tak. Pokud se stráníci budou zabývat øízením a kontrolou parkování, nezbude jim èas na vìci, které øeí nyní. Pokud nyní máme pro
policii èinnost, budeme snad navyovat jejich stavy?
Pøíjmovou stránku ekonomické
rozvahy také nelze brát z pohledu
na plné námìstí parkujících aut. Ta
auta toti povìtinou zmizí. A ta
která pøijedou, pøijedou jen na nejnutnìjí dobu.

Budeme platit parkovné?

I studánky chtìjí býti èisté
V duchu tìchto verù se dìti
ze 2. tøídy mateøské koly na
ïárské ulici vydaly krátce
pøed prvním jarním dnem ke
studánce v lese Ochoza.
S sebou si nezapomnìly vzít
dìtské hrábì a lopaty. S chutí
se daly do práce a studánku vyèistily od vìtvièek, suché trávy
a jiného nepoøádku. Z toho, jak
studánka a její okolí bylo krásné, se dìti radovaly.

Velikonoèní
výstava v M

I tak se dá naplòovat rámcový
vzdìlávací program pro pøedkolní vzdìlávání dìtí, který klade dùraz na proitkové uèení.
M ïárská

Pøátelé, táborníci.

V letoním roce poprvé uèitelky
mateøských kol uspoøádaly prodejní výstavu s velikonoèním zamìøením. I kdy za okny vládla
zima, gobelínový salónek kulturního domu Vás pøivítal jarem. Na
stolech ve dbánech záøily vìtvièky narychleného zlatého detì a
spousta krásných výrobkù  vajíèka zdobená rozliènými technikami
(polepování barevných vajíèek, reliéfování voskem, polepování rùznými materiály  textil, papír, pøírodní materiály). Nechybìlo raící osení se spoustou velikonoèních
motivù, vìneèky zdobené vajíèky,
vajíèka v kvìtináèích a øada dalích výrobkù. Za malý obnos si
mohla veøejnost výrobky zakoupit.
Touto akcí jsme si zpøíjemnili oèekávání velikonoèních svátkù.

Termín letoního táboøení poøádaného v Podolí u Bobrové naím sdruením Gohiral 1785 je 29.èervence
2007 do 11.srpna 2007 vèetnì. Kromì pìkného poèasí a tradièních i netradièních táborových her máme letos pøipraven krátký kurz skalního
lezení pod vedením akreditovaných
instruktorù pro starí oddíly, pro dìvèata ( ale nejen pro nì ) cvièení aerobiku s Míou Hradilovou a pro
vechny seznámení s hvìzdnou oblohou zprostøedkované kamarádem
z Brnìnské hvìzdárny. Pojïte si
s námi uít dva týdny bez civilizace
v dobré partì. V nejbliích èíslech
Novomìstska probìhne i kadoroèní soutì o pobyt zdarma. Pøihláky
jsou k vyzvednutí tradiènì v cukrárnì u Janovských v Novém Mìstì na
Moravì a v kadeønictví Ha Smetanova ulice.
Za sdruení Gohiral 1785
Jaroslav Lorenc

K omezení podnikání urèitì dojde.
Pokles treb bude mít za následek
hlavnì pokles zisku, to je ta èást pøíjmu, o který trba pøevyuje náklady. U malých podnikatelù jsou to
zdroje obivy a zdroje dalích investic. A je to právì ta èást, ze které se
platí danì. Èást tìchto daní jde pøímo do mìstské pokladny. Pøíjem do
mìstské pokladny se tím samozøejmì sníí. Je otázkou, zda právì tato
rovnice nebude dokonale fungovat
- co se vydìlá na automatech, o to
pøijde mìstská pokladna na daních.
Pokud bude zisk malý, promítne se
to do pomalejího rozvoje firem, zaènou se mìnit obchodníci v pronájmu, zpravidla za jiné, kteøí jsou
schopni tyto nájmy vzhledem ke své
struktuøe zboí uplatit. Ubudou peníze na údrbu domù. Pokud se utlumí ekonomický ivot na námìstí,
bude to mít nepochybnì vliv na zamìstnanost. Nebude to, e by podnikatelé zaèali houfnì propoutìt, ale i nìkolik pracovních míst je
pro mìsto velkou ztrátou. Samozøejmì, zastupitelé mohou øíci, e podnikatelé si své problémy musí vyøeit sami. Ale historie mnohokrát
ukázala, jak mùe být takováto po-

litika krátkozraká. Mìsto pak mùe
i pøes zdánlivý pøínos do pokladny
pøijít o mnohem více.
Podívejme se na mìsta velikosti
naeho, kde jsou ji automaty zøízeny. Námìstí jsou poloprázdná, ivot
v centrech je ochablý. I takové mìsto
jako je ïár ji omezuje èinnost parkovacích automatù. Mùe nìkdo øíci
o centru Nového Mìsta na Moravì,
e zde není ivot? Nehledejme na námìstí klidovou zónu. Pro klidové a
rekreaèní zóny jsou urèeny jiné plochy a je tøeba øíci, e právì v tomto
byl ve mìstì uèinìn obrovský pokrok. Námìstí je obchodním, správním, kulturním a politickým centrem
mìsta. Námìstí musí ít! Právì obchody, instituce a sluby, jejich klienti a zákazníci dìlají námìstí námìstím. Povìtinou jsou to právì obèané naeho mìsta! Neházejme jim
klacky pod nohy! Vdy doprava na
námìstí funguje díky diagonále naprosto plynule a pokud nezaparkuji
tady, zaparkuji jinde a kousek dojdu.
A v mnoha mìstech takovéto velikosti parkovací automaty také nezøizují,
z nejbliích jmenujme tøeba Bystøici n.P. nebo Velkou Bíte.
Pokraèování na str. 9
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Je za pìt minut
dvanáct,
nejvyí èas zaèít
dodrovat zákony

je motto soutìe Paragraf 11/55,
která ji potøetí probìhla na 1. základní kole v Novém Mìstì na Moravì. Tato soutì nám pøipomíná,
e zákony v naí spoleènosti lidem
neubliují, nýbr nás vechny chrání a pomáhají nám. Je nejvyí èas
zaèít tyto zákony dodrovat.
Aèkoli se mùe zdát, e jde o téma
nezáivné, opak je pravdou. áci si
hravou formou ovìøili své znalosti,
vyjadøovali se k dìní ve kole i ve
mìstì, vymýleli nové zákony a pravidla chování mezi lidmi. Vyzkoueli si svoji zruènost, rychlost a týmovou spolupráci. Pøipomnìli si zákon, který zakazuje prodej tabákových výrobkù mladistvým. Do soutìe byli aktivnì zapojeni nejen soutìící, ale i vichni ostatní áci. Fandili, povzbuzovali své spoluáky, tipovali správné výsledky, posuzovali
jednotlivá vystoupení a zúèastnili se
divácké soutìe. Prùbìh soutìe
zpestøovali svými taneèními, sportovními a pìveckými vystoupeními áci
naí koly.
Výkony jednotlivých drustev hodnotila porota ve sloení Mgr. Otto
Ondráèek - øeditel koly, Martin
Grepl  pøedseda Sdruení rodièù pøi
1. Z a Mgr. Alena Lukáová  pracovnice MÚ odboru kolství, kultury a cestovního ruchu. Urèit vítìze
nebylo pro porotu vùbec jednoduché,
nebo vichni soutìící prokázali
velmi dobré znalosti.
Nakonec se z vítìzství radovalo
drustvo z 9. B ve sloení árka
Kuèerová, Hana Coufalová, Jiøí
Trávníèek, Marek Homolka a
Jan Neèas a po zásluze postoupilo do oblastního kola.
1.Z Nové Mìsto na Moravì

Hospicové hnutí 
Vysoèina o.s.
pøipravuje KURZ PRO DOBROVOLNÍKY
(budoucí i stávající) i pro irokou
veøejnost. Termín: vdy støeda
v podveèer  9.5., 16.5., 23.5. a 30.5.
Téma: MUDr I. Koøínková:
Co mùe pøinést dobrovolnictví
dobrovolníkùm, potøebným i èeské spoleènosti
Mgr. M.Erdinger: Já a moje role
v doprovázení  hranice.
MUDr. M. Goldmannová: Mobilní hospic a dobrovolníci v nìm
Kontaktní telefon. 566 615 198
(pøihláky i dalí informace)
e-mail: vzikmund.hhv@seznam.cz
Více informací v pøítím vydání
NOVOMÌSTSKA
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Jiøí Trnka a Nové Mìsto na Moravì

V tìchto dnech probíhá v Novém
Mìstì výstava dìl Jiøího Trnky, který
jako malíø, loutkaø, scénograf a filmaø
dobyl svìt ji za svého umìleckého
ivota. Je to ji mistrova druhé výstava v Novém Mìstì  první byla po
jeho smrti v roce 1972. A jako pøi první, tak i pøi nynìjí výstavì, mùeme
znovu objevovat Trnkovu genialitu a
jeho nenapodobitelný výraz a styl.
Jiøí Trnka se ale zapsal výrazným
zpùsobem i do spoleèenského dìní
Nového Mìsta. Mistr Trnka pracovnì maximálnì vytíený, dojídìl na
pøelomu ètyøicátých a padesátých let
za svoji rodinou, která pravidelnì
s dalími umìlci trávila prázdniny ve
Snìném, kde centrum veho dìní
byl hoteliér Josef Rýdl a jeho rodina.
Bydleli jsme ve Snìném a velmi jsme se spøátelili s rodinou Trnkovou, take jsme se vzájemnì
oslovovali strejdo a teto.
Pokud si dobøe pamatuji jediná návtìva Mistra Trnky v Nové Mìstì
zaèala v snìenské mlékárnì, kde visel plakát novomìstského kina.Jiøí
Trnka si viml, e budou hrát australský film o mladém chlapci, který byl nemocný a mìl velkou touhu
vrátit se do ivota mezi zdravé. Film
získal nìkolik cen na festivalech a
právì se promítal v Praze. Tatínek
zajistil lístky a v nedìli jsme jeli do
Nového Mìsta na odpolední pøedstavení. Sedìli jsme na balkonì
v první øadì a pouze pamìtníci
vzpomínají na staré kino.
Po kinì jsme mìli domluvenou veèeøi u Musilù, kde se bájeènì vaøilo a

Den otevøených dveøí
v MEDINU, a.s.

Pøi pøíleitosti 15. výroèí vzniku
akciové spoleènosti MEDIN, které
pøipadne na 2. 5. 2007 si vás dovolujeme pozvat na: Den otevøených
dveøí, který se bude konat dne 1.
5. 2007 v areálu firmy MEDIN
a.s. v dobì od 8.30  12.30 hod.
Srdeènì jsou zváni vichni souèasní i bývalí zamìstnanci se svými rodinnými pøísluníky, obèané
mìsta a dalí zájemci.
V tento den budou mít vichni návtìvníci monost prohlédnout si
areál firmy, jednotlivé provozy i
ukázku irokého sortimentu výrobkù naí firmy. K dispozici bude také
moderní jídelna s bufetem, kde se
budou moci vichni obèerstvit.
Kadé dítì obdrí malý dárek.
Neváhejte a vyuijte tuto jedineènou pøíleitost k prohlídce
firmy s velmi zajímavým a tolik
potøebným sortimentem, nebo
výrobou lékaøských nástrojù pomáháme profesionálùm v péèi o
vae zdraví .

byla tam domácí pohoda. V prùbìhu
veèeøe pøiel celý stùl pozdravit
správce mlékárny a také správce kina
Adolf Kaláb. Mistr Trnka se pøímo
zeptal, jak se to dìlá, aby film , který
se zaèal promítat v Praze, je souèasnì v Novém Mìstì. Debata se toèila
okolo filmu a dolo se i na novinku 
irokoúhlý a stereofonní film. Adolf
Kaláb si postìoval na staré promítací stroje a nutnost budoucí rekonstrukce kina. Mistr Trnka - byl také
zdatný technik  zaèal popisoval jeho
pøedstavu o projektu pøestavby kina.
Veèeøe byla výborná, pøi louèení
se Mistr Trnka zastavil u kulatého
stolu a tatínek mu pøedstavil Pavla
Kopáèka a osazenstvo stolu.
Po návratu do Snìného jen Mistr poznamenal, e se jetì nesetkal s éfem mlékárny, který má tak
hluboké a fundované znalosti okolo filmu.
Adolf Kaláb ale po návtìvì vyvinul maximální úsilí a po nìkolika
dnech pøijel s rodinou do Snìného
na koupalitì. Jiøí Trnka ho pozval

ke stolu a Adolf Kaláb pøi øeèi ukázal základní projekt a ádost na Ministerstvo kultury o pøidìlení dotace na rekonstrukci novomìstského
kina. Jiøí Trnka si projekt vzal a zábava pokraèovala tak jak bylo na
snìenském koupaliti obvyklé.
Ke konci prázdnin pøila teta 
akademická malíøka Helena Chvojková  Trnková a sdìlila, e volal
Jiøí z Prahy, e tatínek má vzkázat
do mlékárny, e irokoúhlé kino
v Novém Mìstì na Moravì bude.
A novomìstské irokoúhlé kino
bylo jedno z prvních v dalekém
okolí. Vdìèíme za to Adolfu Kalábovi, velkému fandovi bílého
plátna a jeho spolupracovníkùm.
Jiøí Trnka navtívil Nové Mìsto
jen jednou. Jeho výstava ji zde
byla úspìnì dvakrát.
Kdo se setkal s Jiøím Trnkou, by
jen na chvíli, vdy cítil a vnímal
genia a souèasnì prosté a zøejmé a
vnímavé jednání mue. Pro Nové
Mìsto byl Jiøí Trnka také nejlepím doruèovatelem, který vìdìl,
kam ádost Adolfa Kalába pøedat.
Ladislav Slonek

INFORMACE O STUDIU

ve specializované tøídì se zamìøením na výpoèetní techniku.
Specializované tøídy se zamìøením na výpoèetní techniku jsou na
1. základní kole v Novém Mìstì na Moravì zøizovány od roku 1994.
Výuka v tìchto tøídách je realizována na základì projektu, který kola
zpracovala v roce 1993 a který byl schválen Radou Programu rozvoje základního a støedního kolství.
Zamìøení a obsah studia
Studium ve specializované tøídì zamìøené na výpoèetní techniku je
urèeno pro áky, kteøí s velmi dobrými výsledky zvládají uèivo základní
koly a v letoním kolním roce ukonèí 5. roèník. V následujících ètyøech
roènících budou ákùm kromì výuky základních pøedmìtù poskytnuty
také teoretické a zejména praktické základy èinností spojených
s výpoèetní technikou, vhodných pro rozvíjení na støedních kolách.
Uèební plán specializovaných tøíd je doplnìn o nové pøedmìty, ve
kterých se áci bìhem ètyø let seznámí:
l se základním ovládáním poèítaèù v systému Windows XP Professional
l s programy z oblasti textových a grafických editorù, tabulkových
procesorù a databází (MS Word, MS Excel, MS Access, Corel
Draw...)
l s mezinárodní poèítaèovou sítí Internet a se zásadami práce
s informacemi, s elektronickou potou a s intranetem
l se základy programování a tvorbou internetových stránek
l se zásadami práce s lokální poèítaèovou sítí
l s principy týmové práce a kolektivním øeením problémù
l se základy moderního poèítaèového vybavení a vybranými typy
pøísluenství poèítaèù
l se základy psaní na poèítaèi (psaní vemi deseti)
l se základy odborné terminologie z oblasti výpoèetní techniky v návaznosti na nezbytné jazykové znalosti
Souèástí uèebního plánu jednotlivých roèníkù jsou rovnì odborné
exkurze se zamìøením na výpoèetní techniku. áci specializovaných
tøíd se kadoroènì úèastní mezinárodní výstavy výpoèetní
a komunikaèní techniky INVEX v Brnì, ve vyích roènících je
realizována exkurze do výrobního závodu poèítaèù AutoCont v Ostravì.
Pøijímací pohovory se uskuteèní 19. 4. 2007 v budovì Základní
koly se specializací v oboru výpoèetní techniky v Novém Mìstì na
Moravì, Vratislavovo námìstí 124. Pøijímacího pohovoru se mohou
rodièe uchazeèù osobnì zúèastnit.
Dalí informace (vèetnì textu pøijímacích pohovorù minulých let)
mùete získat na internetových stránkách koly (http://zs1.nmnm.cz),
na telefonním èísle 566 616 029 nebo pøi osobní návtìvì koly.

Dokonèení ze str.7
Pokud vak jednou automaty nainstalujeme, spustí se celá mainérie, která ji nepùjde zastavit.
Musí se zaplatit poøízení, provoz,
stráníci na hlídání a bude se vybírat jako o závod. Úvahy o regulaci budou pryè. A kdo to celé zaplatí? My, obèané mìsta, formou
dalí skryté danì z parkování aut.
Na námìstí nejsou jen obchody
jejich zboí lze nakoupit i jinde
bez zbyteèných poplatkù, ale i
sluby, které jsou pouze na Vratislavovì námìstí, a ke kterým si
obèan v autì bude muset pøipoèítat dalí poplatek, poplatek za parkování. Patøí sem napø. výbìr penìz z bankomatù, návtìva lékaøù, bohoslueb, návtìva institucí
a úøadù (MÚ, VZP, E-ON, banky
aj.) Na námìstí pracují i zamìstnanci a podnikatelé, jejich poèet
jde do stovek! Nejvìtí dopad pocítí obèané ze vzdálenìjích míst
mìsta a hlavnì z okolních obcí.
Vechny politické strany mají ve
svém programu podporu malého a
støedního podnikání. Zøízení parkovacích automatù a jejich necitlivé
pouití zasáhne vechny podnikatele na nejzranitelnìjím místì. Zasáhne toti jejich zákazníky! Vzhledem
k nákladnosti tohoto rozhodnutí parkovací automaty nepùjde zruit. Je
to rozhodnutí dlouhodobì nevratné.
Pøi posledním øeení problému parkování se zastupitelstvo shodlo, e
parkování je tøeba øeit koncepènì
jako celek. Najít vhodná místa, rozíøit poèet parkovacích míst, zdokonalit plynulost dopravy a pak zváit,
jestli má smysl regulovat parkování
na námìstí a jak. Nevím, proè zastupitelstvo zmìnilo své rozhodnutí.
Auta pøi jakékoliv regulaci nezmizí,
obèané je nìkam odstavit musí, a pokud jim nebude umonìno jiné øeení, pak je velmi neèestné nahnat je
do kouta se slovy: Stejnì nemáte jinou monost, tak plate!
Podnikatelé svùj návrh principu
regulace parkování na námìstí ji
døíve pøedloili radním. Pokud jde o
vytìsnìní aut zde celodennì parkujících, princip øeení spoèívá v této
mylence: Zøídit v okolí centra dostatek parkovacích míst pro lidi zamìstnané nebo podnikající na námìstí. Z námìstí vytvoøit parkovací
zónu s èasovým zákazem stání nebo
zákazem parkování v èasných ranních hodinách. Tím zabránit zaparkování výe uvedených aut, která
sem najídìjí právì v této dobì a zùstanou odstavená celý den. Zùstane
tak mnohem více místa pro pøíleitostné parkování. Náklady jsou pouze na výmìnu dopravních znaèek na
tøech pøíjezdových komunikacích
k námìstí. Dalí informace na http://
osp.steadynet.org.
S.Hlavatý

Mistrynì svìta chodí na gymnázium v Novém Mìstì

...a tentokrát není øeè o Martinì
Sáblíkové. Její úspìchy plní sportovní stránky vech èeských novin
(a právem). Málokdo vak ale ví,
e 14. února v rakouském Bad Gasteinu získala titul juniorské mistrynì svìta v závodì ve sprintu v lyaøském orientaèním bìhu Hanka
Hanèíková, èeská reprezentantka a
èlenka SK orientaèních sportù
Nové Mìsto na Moravì. Z tohoto
ampionátu pøivezla dokonce kompletní sbírku medailí, protoe ke
zlaté ze sprintu pøidala støíbro ze
závodu tafet a bronz z nejprestinìjího závodu na klasické trati.
Svými výkony si Hanka vyslouila
i nominaci na bøeznové MS dospìlých v Rusku a ani tam se neztratila.
11. a 12. místo v individuálních závodech a 4. místo tafety en jsou v
tvrdé konkurenci nejlepích závodnic ze severských zemí a Ruska urèitì dobré výsledky. Novomìstský oddíl tak mìl v Moskvì dvì závodnice,
spolu s Hankou hájila barvy Èeské
republiky i Lenka Hruková, majitelka dvou bronzových medailí z juniorského ampionátu ve Finsku 2004.
Novopeèenou Mistryni svìta jsme
si poádali o krátký rozhovor:
Hanko, víme o tobì e závodí i v
hladkém bìhu na lyích a v létì
v normálním pìím orienáku.
Daøí se ti i v tìchto sportech?
Pøed ètyømi lety jsem konèila v
dorostenecké repre letního OB, a
protoe jsem tou dobou u byla i
v repre lyaøského OB a navíc jsem
vdycky chtìla lyovat, tak jsem
se rozhodla pro studium na sportovním gymnáziu v NMNM. Hned
první zimu jsem si vyjela místo v
lyaøské bìecké reprezentaci, a
tak jsem byla následující zimu ve
dvou národních teamech. Moc se
dva zimní sporty ve vrcholové podobì kombinovat nedaly, a tak
kdy pøítího jara pøibyla i pøíslunost k repre teamu na bajkách
(MTBO), tak bylo tøeba se rozhodnout. Minulou zimu jsem dovezla
z juniorského MS v lyaøském OB
bronz ze tafety a to byl ten motivaèní prvek, který mì vedl k rozhodnutí zamìøit se tuto sezonu na
lyaøský OB. Jinak loni na podzim
jsem na juniorském ME v MTBO
byla está. Na letní OB u mi nezbývá prakticky ádný èas. Je to
koda, ale ani pøi fantastických
podmínkách ze strany gymnázia se
nedá stihnout vechno.
Vìtina novomìákù zná
bìecké lyování, o LOB budou
mít spíe mlhavou pøedstavu. V
èem jsou tyto dva sporty stejné
a èím se lií? Jsou napøíklad spe-

ciální lye na LOB? Speciální
technika nebo styl?
Je koda, e novomìáci a vùbec veøejnost nemá podvìdomí o
OB èi lyaøském OB. Je to ale pøedevím proto, e sami orienáci
moc publicity nechtìjí a chrání si
svùj sport pøed komercí. Pravdou
taky je, e minulou nedìli byly u
Hr. Králové regionální orienácké
závody a startovalo tam v seniorské kategorii 360 muù a 240 en.
O mládei a veteránech ani nemluvím. S nìèím takovým jsem se na
lyích vyjma maratónù zatím nesetkala. Tak v tomto se lyování
od OB lií. Stejná je ale døina kterou èlovìk musí odmakat aby se
dostal do pièky. Já budu mít letos
pøes 2000 km na snìhu plus x stovek hodin na koleèkových lyích
a pøi suché pøípravì. Co se mate-

riálu týká, tak to mám asi výjimeèné podmínky. Vybírám ze estnácti
párù skejtových lyí. Zhruba
stejný poèet párù mám i na klasiku, ale té jsem si letos moc neuila. Z pohledu výkonnosti jenom
tolik, e Eva Swenson, kterou jsem
ze ètyø vzájemných soubojù na MS
v lyaøském OB dvakrát porazila,
dosahovala minulý týden na juniorském MS lyaøù klasikù v Tarvisiu umístnìní v rùzných disciplinách okolo desátého a dvacátého
fleku ze zhruba 70 startujících a
ve tafetì si dojela se svým teamem
pro støíbro.
Po odchodu fenomenální Norky Stine Kirkevik zaujala pozici
svìtové jednièky Ruska Vlasova.
V èem je tak jedineèná? Kde cítí e má nejvìtí rezervy proti
ní (ostatním ze svìtové pièky)?
No já opravdu nevím proè je v
kategorii seniorù Vlasova tak dob-

rá, ale vím kde mám rezervy já. V
pøípravì na tuto sezonu jsme si
odzkoueli tréninkový model, který se ukázal jako správný. Pøistoupili jsme k nìmu ale opatrnì, protoe nebylo jasné, jestli takovou
zátì zvládnu fyzicky i psychicky.
Ono tøeba trénovat víc jak mìsíc
potmì, dvì stì kilometrù severnì
od polárního kruhu, v hluboké laponské samotì, není jednoduchá
vìc. Jetì e i Laponci u vìdí co
je to internet. Jo a taky sobí maso
na tisíc zpùsobù je fakt ílené. Fakticky pak musím navýit sílu v rukách, proniknout více do umìní
závodit - takové ty psychologické
záleitosti, a taky mapové pøípravy není nikdy dost.
Vrame se k tìm nejhezèím záitkùm. Jak probíhal tvùj zlatý
sprint?
Sprint na Sportgasteinu byl super. Nekoneèné mnoství narolbovaných dálnic, mapování v té nejvyí moné rychlosti, kilometrové prùmìry jako pøi klasických
hladkých závodech. Bylo by
krásné, kdyby se tam soutìilo i
pøi OH 2014. Snad je dostane Salzburg a snad letos v létì pøiøadí
lyaøský OB do programu OH.
ance je veliká, tøeba to v èervnu
na zasedáni MOV vyjde.
Má nìjaký speciální recept na
psychickou koncentraci? Jak se
vyrovnává s vìdomím e jedno
chybné rozhodnutí na køiovatce mùe znamenat konec vech
nadìjí?
Zatím tyto vìci moc neøeím, v
tom je jetì skrytá rezerva. Zkuenost ale mám takovou, e závod
konèí a v cíli, a tak se snaím nic
nevzdávat i kdy zjistím, e volba
postupu nebyla tøeba optimální. S
chybami v mapì vak nelze být
nejlepí. Chce to zkuenosti. Dùleitá je pozávodní analýza té èi
oné chybné volby postupu. Bez
uvìdomìní si pøíèin èlovìk výkonnostnì ustrne. No snad to vechno
zvládnu. Ráda bych taky vyuila
pøíleitosti zveøejnìní tohoto rozhovoru k podìkování vem profesorùm na gymnáziu za ohromnou
ochotu ke koordinaci mých sportovních a studijních povinností a
speciálnì tøídnímu prof. Madìrovi, který pro mì organizuje skenování a odesílání uèiva mailem tøeba i za polární kruh.
Tak a ti to dál lítá, jetì líp
ne letos. A v roce 2014 bude
pøece v optimálním vìku pro závod na klasice...
Pro Novomìstsko se ptal
Jiøí Hruka
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Zprávy z volejbalu

Junioøi:
V posledním zápase drustvo juniorù Nového Mìsta na Moravì
zvítìzilo nad velmi slabì hrajícím
Frýdkem-Místkem  3:1 a 3:0 a
tím jsme ukonèili sezonu v I. lize
juniorù ÈR.
Drustvo TJ Nové Mìsto na
Moravì skonèilo na velice pìkném
2. místì a opìt pøesvìdèilo, e tým,
který vybudoval trenér Miroslav
Nepustil, snese velice pøísné mìøítko s jakýmkoliv mládenickým
drustvem v Èeské republice.
Tým hrál celou soutì v tomto
sloení: kapitán a smeèaø Milan
Dvoøák, nahrávaèi- Petr Ondráèek, Filip Novotný, smeèaøi 
Rostislav Strí, Luká ilka, blokaøi  Václav Strí, Vít Máca,
Tomá Ondráèek, universálové 
Ondøej upa, Michal Jínek, libero  Petr Kadlec.
Sezona zaèala velice tvrdou
letní pøípravou na kolech, v bazénu, posilovnì i v bìeckém terénu. Ligová soutì byla pro
vechny velkou motivací. Vdy
mnoho lidí si nemùe øíct, e
hrálo ligovou soutì, by je to
pouze v mládenické kategorii.
Celou soutì s výjimkou Lukáe ilky, který laboroval
s nemocemi, jsme proli bez
velkých zranìní. Velkou výho-

dou byl pøestup Rostislava Stríe z ligového týmu Brna, který
pøinesl kvalitu a pomohl svým
pøehledem v mnoha utkáních.
Spolu s Petrem Ondráèkem, který výbornì alternoval na vech
postech, byli nejvìtími oporami naeho týmu. Ostatní hráèi
støídali výkony dobré s tìmi horími, ale týmová spolupráce byla
po celou dobu na velmi dobré
úrovni. Nìkolik zápasù pøedevím v domácím prostøedí sneslo pøísné mìøítko a diváci, kteøí
si na dobrý volejbal nali cestu,
tyto výkony posléze odmìnili
potleskem.
Nakonec bychom rádi podìkovali za podporu nìkolika firmám, bez kterých by tato velice
nároèná sezona po stránce finanèní, nela urèitì zvládnout
(autodoprava Novotný, truhláøství Bond, Aerobic Kadlecová,
firmì OBALY VYSOÈINA).
Juniorky:
Drustvo dívek vìkem kadetek
se pøihlásilo do vyí vìkové kategorie juniorek, kde se setkávalo s dívkami o 2-3 roky starími. Cílem bylo odehrát kvalitnìjí utkání s vyzrálejími soupeøi. Velkým pøínosem byl pøestup tøí dívek ze ïáru nad Sá-

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

Atletický oddíl TJ Nové Mìsto na Moravì

KAS Vysoèina
Poøádá
Jarní pøespolní bìh
8.roèník s názvem
Korunou za korunu
Datum:
nedìle15.4.2007
Zaèátek.
9,30 hod na hrázi rybníka Cihelòák
Prezentace: do 9,00 na atletickém stadionu,nebo 15 min. pøed startem
Kategorie:
Nejmladí ákynì
1996 a ml.
800m
Nejmladí áci
1996 a ml.
800m
Mladí ákynì
1994-95
800m
Mladí áci
1994-95
800m
Starí ákynì
1992-93
1600m
Starí áci
1992-93
1600m
Dorky a eny
1991 a st.
1600m
Dorci a mui
1991 a st.
3200m
Startovné
1 Kè za kadého závodníka
Ceny
Závodníci na prvních místech obdrí diplomy, vítìz
závodu muù celkové startovné.
Bìh je druhým závodem bìeckého poháru mládee
Info na tel. 566 616 991, Petr Hubáèek st., Pøedseda AO.
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zavou, které bìhem roku zapadly do volejbalové party Nového
Mìsta.
3. místo bylo koneèným umístìním v soutìi KP. Pøeborníkem
kraje se stalo drustvo Tøebíèe,
které nemìlo konkurenci v této
soutìi a o jediný bod nás pøedstihl tým Bedøichova.

Sestava drustva: Matouková
Martina, upová Ivana, Ptáèková
Vendula, Ptáèková Nikola, Dvoøáková Lenka, Sedláèková Andrea,
Krhovská Aneta, Vagová Kája,
Vagová Anna, Marshallová Petra, Bizoòová Kristýna, Marková
Miloslava, Bureová Klára.
Oddíl volejbalu

Louèení se zimou v Pohledci

V sobotu 24. bøezna bylo karedé detivé poèasí. To vak nebylo pøekákou v konání tradièní akce Tìlovýchovné jednoty Pohledec. Na Chválcovì
mezi se selo mnoství divákù
místních i pøespolních, aby se
pobavilo na oblíbeném ,,Louèení se zimou. Zasmálo se rozverným výstupùm a edesáti pìti
maskovaným figurkám v zajímavých kostýmech.
Pozornost upoutala skupina
Arabù s kuføíky plnými dolarových ,,bankovek, za které chtìli kupovat èeské blondýnky nebo
je vymìnit za velblouda. Arabtí ,,ejkové s sebou nesli i nezbytné kobereèky na modlení.
Do oka jim padly spartakiádní
cvièenky, které pøi hudbì a zpìvu známé písnì ,,O poupatech
cvièily a ejkové vùbec nepoznali, e jsou za hezké dívky pøevleèení pohledeètí ,,jinoi.
Scénku zvìdavì okukovali
roztomilí kominíci, kteøí pro
tìstí èernili sazemi kolemjdoucí. Pozornost publika vzbudili i
èundráni s kytarou, kteøí si na
ohýnku opékali pekáèky a vaøili gulá i èaj v jednom kotlíku. I stan mìli proti deti, take
je ani poèasí nezaskoèilo. Nepoøádek, je po nich zùstal,
mìla na starosti Úklidová èeta
Pohledec  jak bylo napsáno na
transparentu - aby se nastávající jaro neleklo odpadkù.
Mezi maskami nechybìl ani øezník Krkovièka se svou panímámou, vysokohorský nosiè nákladù, straidelný Drákula a jiné pohádkové bytosti.
Pøíchod vousatého Hejkala byl
ohláen dìlovými salvami zbrojnoù a skupinka varných mysliv-

cù pøinesla Hejkalovi svùj úlovek
- zajíce polòáka, aby se pøimluvil
za to u svého éfa Krakonoe kvùli oèekávanému jaru.
Veselé ètení z pergamenu, kde
mìl Hejkal zapsány vechny høíné poklesky a pøestupky Pohleïákù za uplynulý rok, kvitoval pøítomný pohledecký lid smíchem a
vtipnými poznámkami.
Pro nedostatek snìhu se letos na
lyích jet nedalo, a tak celý prùvod vydaøených makar stateènì
lapal v deti po mokrém, blátivém
terénu a na tradièní Studnice, kde
se v restauraci vyøádily do veèera.
K tanèení i poslechu jim vyhrával
oblíbený pan Bukáèek.
Za vdìèné diváky
Draha Pustinová

Truhláøství

Redakce Novomìstska
obnovuje pøíjem
ploné inzerce

výroba dveøí z masivu i lamina
plovoucí podlahy Parador
a vekeré jiné truhláøské práce

tel. 777 225 038

ák v Curychu
osmnáctý
1. 4. se uskuteènil ve výcarském Curychu atletický marathón. Závod na 42,2km se bìel
okolo Curychského jezera za
skvìlé divácké atmosféry. Podél
trati byly tisíce divákù a nìkolik
desítek hudebních kapel. Bìelo
se za sluneèného poèasí pøí teplotì 5 stupòù Celsia. Na startu
bylo 5300 bìcù a mezi edesáti
pozvanými elitními bìci ze tøiceti státù byl i novomìstský rodák Jirka ák. Závod vyhrál výcarský atlet Viktor Rothlin, který
byl v loòském roce na atletickém
Mistrovství Evropy v Goteborku
druhý. Jirka ák dobìhl na 18.
místì v èase 2 hod. 28 min. 40 sek.
V pøípravì na curyský marathón
bìel Jirka ák v nedìli 25. 3. atletický závod v holandském Venlo. Na
trati 21,1 km dobìhl na 27. místì v
èase 1hod. 11min. 07sek. Vítìzem
se stal Maindi z Keni.
(IK)
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