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ovoměstsko
čtrnáctideník občanů Nového Města na Moravě a okolí

STRANA 6

Návraty 
k fotografickým kořenům

kého Konga dovezli film s historicky prvním 
kontaktním zvukem pořízeným přímo  
v Africe. Jejich snímky, knihy i filmy dodnes 
udivují svojí nadčasovostí a udivovaly pub-
likum i ve 20. letech minulého století včet-
ně Charlieho Chaplina či Ernesta Hemin-
gwaye. Samotné fotografování bylo do 
příchodu manželů Johnsonových rozší-
řeno pouze mezi některými profesio-
nálními lovci, kteří se fotografovali se 
svými kapitálními úlovky. Do Afriky 
dále mířily stovky sportovních střel-
ců z celého světa. Nedostatečná re-
gulace odstřelu divoké zvěře měla 
pro tamní přírodu závratné ná-
sledky, hrozilo, že africká divoká 
zvířata zmizí stejně rychle jako 
kdysi bizoni v Americe. 

Hledat zbytky temné komory z minulého století uprostřed pra-
lesa je úkol hodný krále Sisyfa. Jeden z cílů expedice Fotogra-
fické návraty, kterou jsem letos vedl do severní Keni, vypadal 
podobně. Kromě fotografování starou technikou jsme hledali 
odkaz manželů Johnsonových a zjišťovali tak, jak se fotografo-
vání v Africe změnilo za 90 let svého vývoje…

text a foto: Jan Svatoš

Nové Město omládne

přečtěte si:

Bilance roku 
2010 atletického 
oddílu

Po IBU Cupu, který jsme hostili počátkem 
ledna, se letos v Novém Městě na Moravě 
odehrají ještě další dvě velké akce. 

STRANA 16

Hra  Arnošta Goldflama 
v podání Klicperova divadla  

z Hradce Králové s Pavlou Tomicovou 
v hlavní roli.  Ve středu 2.3.2011  

v KD Nové Město n.M.

Dámská šatna

(pokračování na straně 8)

číslo 1.     ročník XXI.     13. ledna 2011

První krůčky
Ještě na počátku minulého sto-

letí byli fotografové divoké přírody 
stejně vzácní jako některé, v sou-
časnosti ohrožené živočišné dru-
hy. Člověk operující s předpotopní 
fotografickou technikou v nehos-
tinných podmínkách tropické Af-
riky musel být riskující hazardér, 
zdatný kaskadér a fotografický 

alchymista. To vše splňoval Mar-
tin Johnson - americký fotograf  
a filmař Martin Johnson, který je 
se svojí ženou Osou považován 
za jednoho z průkopníků fotogra-
fování africké divočiny. Manželé 
Johnsonovi podnikli v Africe v le-
tech 1921-1934 pět fotografických 
a filmařských výprav. Byli první, 
kdo pořídil letecké snímky nejvyš-
ších afrických vrcholků, Kiliman-
džára a hory Mt. Kenya. Z Belgic-

Atleti z TJ Nové Město 
oslavili v loňském roce 
malé jubileum. A to 25 
let založení oddílu.

Manželé Martin a Osa Johnsonovi, jejichž odkaz expedice v severní Keni hledala
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Letos bude v platnosti nový 
tiskopis přiznání k DPH. Fyzické 
osoby budou moci podávat vyúč-
tování daně z příjmů elektronicky 
až do 20. března, jinak platí jako 
v předchozích letech termín ko-
nec února. Zaměstnavatel bude 
nově povinen poskytovat náhradu 
mzdy zaměstnanci po dobu prv-
ních 21 kalendářních dnů trvání 
pracovní neschopnosti (na mís-
to současných 14 dnů). Stát dá na 
platy státních zaměstnanců o 10% 
méně. 

Firmy, které zaměstnávají po-
stižené, přijdou o slevu na dani. 
Zaměstnanci, kteří podají výpověď 
sami, musí počítat s nižší podpo-
rou v nezaměstnanosti. Pokud se 
lidé evidovaní na úřadu práce roz-
hodnou podnikat, mohou počítat s 
příspěvkem od státu ve výši zhru-
ba šesti tisíc korun měsíčně. Pra-
cující důchodci, kteří vydělají více 
jak 70 tisíc korun měsíčně, budou 
muset celý výdělek zdanit. Zvyšují 
se procentní výměry důchodů, té-
měř o 4%. Úpravy  se budou týkat i 
cestovních náhrad zaměstnancům 
za používání silničních motoro-
vých vozidel a zvýšení sazeb strav-
ného na služebních cestách. 

Změny platné od Nového roku 
Každý rok s sebou přináší řadu změn, jinak tomu není ani v roce 
2011, spíše naopak. Škrty ve státním rozpočtu se dotýkají prak-
ticky všech. Změny nastanou v platbě zdravotního a sociálního 
pojištění, ale i daně z příjmů a daně z přidané hodnoty. 

Od 1. ledna se zvyšují o více 
jak 25% základní sazby mýtného 
pro vozidla s hmotností 3,5 tuny. 
Ceny dálničních kupónů pro vozi-
dla do 3,5 tuny na rok 2011 zůstá-
vají nezměněny. Začíná další fáze 
výměny řidičských průkazů, které 
byly vydány po roce 2000, jejich 
majitelé mají na povinnou výmě-
nu ještě 3 roky. Řidičům by v autě 
neměla chybět nová lékárnička a 
reflexní vesta. Nárok na porod-
né budou mít pouze prvorodičky, 
které žijí v rodině, jejichž příjem je 
do 2,4 násobku životního minima. 
Výše porodného bude činit 13 tisíc 
korun. 

Končí regulované nájemné, na 
výši platby se bude muset nájem-
ník dohodnout s majitelem bytu. 
Každý člověk bude muset měsíčně 
na dani zaplatit o 100 korun víc, jde 
o takzvanou „povodňovou stoko-
runu“. Státní příspěvek na staveb-
ní spoření je od roku 2011 výrazně 
nižší. Podle nového předpisu o po-
žární bezpečnosti musí od ledna 
každý komín připojený k funkční-
mu kotli na vytápění alespoň jed-
nou za rok zkontrolovat kominík. 
Zdraží obyčejná i doporučená psa-
ní nestandardních rozměrů, cenné 
balíky i pronájem poštovních při-
hrádek či služby SIPO. 

Studenty středních škol letos 
čeká státní maturita. Podraží voda 
a elektrika, výjimkou nejsou ani 
pohonné hmoty. 

Změny se budou týkat i ob-
čanů Nového Města na Moravě. 
Vedle množství novinek a škrtů 
týkající se celé republiky upozor-
ňuje vedoucí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví Mgr. Petr 
Švanda na změnu příspěvku: „Od 
1. 1. 2011 se snižuje příspěvek na 
péči v prvním stupni závislosti 
(pozn.: lehce zdravotně postiže-
ní) na pomoci u dospělých osob 
ze dvou tisíc korun na 800,“ říká 
Švanda a dodává, že z hlediska 
příspěvku na vozidlo pro držitele 
průkazů ZTP a ZTP/P se nic ne-
mění. 

Konkrétní změny v Novém 
Městě na Moravě se dotýka-
jí obecně závazné vyhlášky, a to 
místního poplatku za psy. Ten byl 
sjednocen ve městech i v míst-
ních částech, za prvního psa na 
400 korun, za druhého a každé-
ho dalšího psa téhož držitele 600 
korun. Změnou prošly například 
i poplatky z ubytovací kapacity 
nebo za užívání veřejného pro-
stranství, řádově v desítkách ko-
run. Podražil i týdenní paušál za 
užívání zpevněných i ostatních 
ploch města jako jsou cirkusy 
apod. O dalších změnách Vás bu-
dou vedoucí jednotlivých odbo-
rů Městského úřadu informovat  
v dalších číslech Novoměstska. 

2. 1. 1921          
zemřel v Praze 

Josef Kalda
spisovatel
90. výročí úmrtí
(narozen 4. 8. 1871 v NMnM)

4. 1. 1846           
narodil se v Jimramově 

Jan Karafiát
spisovatel a evangelický teolog
165. výročí narození
(zemřel 31. 1. 1929 v Praze)

7. 1. 1891
narodil se v Novém Městě na Mor. 

prof. Josef Fiala
středoškolský profesor, 
autor prací o historii regionu
120. výročí narození 
(zemřel 24. 6. 1968 v NMnM)

20. 1. 1856       
narodil se v Novém Jimramově 

ThDr. Robert Neuschl
docent teologie v Brně
155. výročí narození
(zemřel 5. 8. 1914 v Nedvědici)

24. 1. 1871
narodil se ve Slavkovicích 

Karel Sáblík
senátor, odborník na zemědělství
140. výročí narození
(zemřel 16. 12. 1932 v Praze)

24. 1. 1921       
narodil se v Novém Městě na Mor. 

ing. Mirko Tulis
významný lyžařský činovník
90. výročí narození              
(zemřel 28. 5. 1979)

29. 1. 1891      
narodil se v Hodíškově 

prof. Ing. 
Aleš Linsbauer
odborník na cukrovarnickou 
technologii
120. výročí nrození
(zemřel 1. 8. 1928 ve Švýcarsku)

text: Veronika klapačoVá

Osadní výbory a Regecentrum 
projednány na zastupitelstvu
Zastupitelstvo města projednalo a odsouhla-
silo složení osadních výborů místních částí 
Nového Města na Moravě. 
V obci Hlinné je sedm členů ve výboru, předse-

dou byl zvolen Ing. František Hudeček, členy Jan Pa-
zourek, Ing. Hana Janů, Stanislav Marek, Radek Janů, 
František Vrbas a František Mička. 

O chodu obce Jiříkovice bude rozhodovat pět čle-
nů osadního výboru, předsedkyní se stala Ing. Ilona 
Komínková, členy Aleš Mrázek, Miloš Sláma, Josef 
Jurman a Jiří Kovařík. Předsedkyní devíti členného 
osadního výboru Jiříkovic je Mgr. Ladislava Kachlíko-
vá, členy jsou Josef Dvořák, Ing. Petr Pejchal, Jiří Kor-
bička, Miloš Srnský, Ladislav Chalupa, Jindřich Be-
neš, Karel Kulíšek ml. a Stanislav Stehlík.

Osadní výbor obce Maršovice se bude scházet  
v počtu sedmi členů v čele s Martinem Švandou ve 
složení Libor Dostál, Eva Felcmanová, Alena Filipi, 
Josef Košík, Martin Miča a Petr Ondráček ml. 

V obci Petrovice se v následujícím volebním ob-
dobí bude scházet osadní výbor v počtu sedmi členů  
v čele s Vlastimilem Lukešem, a to ve složení Jaroslav 
Havlík, Ing. František Laštovička, Lenka Mrkosová, 
Josef Musil, Miloš Mužátko a Milan Šilhánek. 

Na chodu v místní části Pohledec se bude podí-
let sedm členů, předsedou byl zvolen Ing. Jiří Dušek 
a členy Renata Dostálová, Miloš Hemza, Ing. Markéta 
Konečná, Drahoslava Krejčí, Petr Skalník a Věra Ša-
rounová. 

V obci Rokytno je zastupitelstvem schválen sed-
mičlenný výbor s jeho předsedou Miroslavem Luke-
šem st., mezi členy jsou Ing. Julius Janeba, Miroslav 
Lukeš ml., Jiří Plocek, Helena Zelená Křížová, Robert 
Zelený a Martina Zemánková. 

Osadní výbor ve Slavkovicích je také sedmi-
členný, v čele s předsedou Josefem Košíkem ml., 
mezi členy patří Irena Brabcová, Radek Bukáček, 

(pokračování na straně 3)



dá největší naděje do závodu štafet: „Nemáme 
vyloženého lídra, ale disponujeme vyrovnaným 
týmem.“  Na Vysočině by měly startovat Jitka 
Landová, Eva Puskarčíková, Lenka Šlechtová  
a Monika Vítková, mladší sestra Veroniky. „Zá-
kladem bude, jak holky zvládnou střelbu, pro-
tože zatím jsou jejich výkony nevyrovnané. A na 
střelbu se budeme v poslední fázi přípravy sou-
středit především,“ doplňuje Michael Málek.  
V kategorii dorostenek je velkým příslibem le-
tohradská Tereza Bílá. 

O medailových ambicích juniorů hovoří je-
jich trenér Vlastimil Vávra, jenž až do minulé 
sezóny vedl právě Šlesingra s Moravcem. „Za-
končit šampionát bez zisku cenného kovu by 
pro nás bylo zklamáním,“ připouští. „Chceme 
udělat radost nejen sobě, ale i fanouškům.“ Ve-
dle tria Ondřej Exler, Michal Krčmář a Vlasti-
mil Vávra ml. má naději nominovat se do týmu 
i domácí odchovanec Michal Žák. „Michal udě-
lal velký výkonnostní skok, ale stále má rezervy 
v dynamice, síle, technice i střelbě,“ podotýká 
Vlastimil Vávra, který však zařazení zástupce 
Vysočiny do reprezentačního výběru nevylu-
čuje. „Bude záležet jen na něm a jeho výkonnos-
ti v nominačních závodech.“  

Další test před MS 2013
Pro organizátory bude MSJ dorostenců  

a juniorů významnou zatěžkávací zkouškou na 
cestě ke Světovému poháru 2012 a mistrovství 
světa 2013. Očekává se účast více než 400 spor-
tovců ze 38 zemí. „Nechceme, a ani nemůžeme 
slevit nic z úrovně, kterou jsme se prezentova-
li v předchozích letech při IBU Cupech nebo bě-
hem evropského šampionátu,“ říká ředitel orga-
nizačního výboru Vlastimil Jakeš. „Na druhou 
stranu se musíme chovat maximálně úsporně, 
protože v období přecházející hospodářské kri-
ze se partneři hledají skutečně velmi obtížně.“

 

Program, 
MS dorostenců a juniorů 2011, 
v NMNM:

27. 1. slavnostní zahájení 
28. 1. oficiální tréninky
29. 1. 8:50, 11:00, 13:15, 15:30 
01010závody ve sprintu  
30 .1. 10:30, 11:30, 14:00, 15:00 
01010stíhací závody 
1.2. 1 10:00, 13:30 – vytrvalostní závody
2.2. 10:00, 13:30 – vytrvalostní závody
4.2. 10:00, 13:30 – štafetové závody
5.2.  10:00, 13:30 – štafetové závody  
Vstup zdarma!
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MSJ poprvé v Česku
Zastavme se u juniorského světového šam-

pionátu, který bude Česká republika pořá-
dat vůbec poprvé ve své historii. A jak jsme již 
uvedli v minulém vydání Novin, mladí čeští 
biatlonisté sbírají pravidelně světové medaile. 
Michal Šlesingr jich ve svém juniorském věku 
vybojoval sedm včetně titulu mistra světa, On-

Po IBU Cupu, který jsme hostili počátkem ledna, se letos v Novém Městě na Moravě 
odehrají ještě další dvě velké akce. Ve dnech 29. 1. - 8. 2. k nám zavítají nejlepší doros-
tenci a junioři z celého světa a v době babího léta přivítáme mistrovství světa v biatlo-
nu na kolečkových lyžích.  

dřej Moravec dosáhl na pět medailí, po třech 
cenných kovech mají Veronika Vítková, Petr 
Hradecký (oba jsou i mistry světa), Jaroslav 
Soukup nebo Milan Faltus. 

Domácí ambice
Dokáže se mezi dorosteneckou a junior-

skou elitu zařadit i současné generace mla-
dých českých biatlonistů? 

Trenér týmu juniorek Michael Málek vklá-

Nové Město omládne
text: Veronika klapačoVá, tomáš Hermann

Domácí naděje Michal Žák na trati v Novém Městě. Foto pro ČSB: Martin Sidorják

Jiří Fuksa, Milan Mužátko st., Zdeněk Novotný st. a Jaroslav Pochop ml. 
V obci Studnice se předsedou tříčlenného výboru stal Josef Kocanda  
a dále DiS. Jana Bukáčková a Bohumil Zajíček.  

Zastupitelstvo města se 13. 12. 2010 zabývalo i budoucností Regecent-
ra. Starosta města Michal Šmarda seznámil své kolegy se třemi možnými 
variantami, jak by mohlo pokračovat jednání. Jedním z řešení je pone-
chat Regecentrum v lokalitě u hřbitova a přemístit fotbalové hřiště do 
lokality pod sjezdovku. S tím, že předběžné náklady se pohybují kolem 
400 mil korun. Druhou možností je umístit areál Regecentra do lokality 
pod sjezdovku. Tím by se nemuselo rušit stávající umístění fotbalového 
hřiště a snížily by se náklady asi na 250 milionů korun. Navíc pokraču-
je jednání s Úřadem regionální rady soudržnosti Jihovýchod o možném 
posunutí termínu pro podání žádosti, aby mohl být projekt přepracován. 
Třetí variantou Regecentra je od současného projektu odejít. Důležitým 
aspektem jsou pro stávající vedení finance, tak aby město nemělo dluhy. 
Rozpočtu města a problematice výstavby Regecentra se proto bude vě-
novat další zastupitelstvo 17. ledna 2011.           (vrk)

(dokončení ze strany 2)

Osadní výbory a Regecentrum... 21.-23.1.2010
M-ČR dorostu, 

juniorů a veteránů
biatlon

areál Zlaté lyže
ČP dospělí

22.-23.1.2011
Závody psích spřežení

mushing
Tři Studně, hotel Horník 

28.1.-6.2.2011
MS juniorů 

a dorostu v biatlonu
biatlon

areál Zlaté lyže
junioři a dorost

11.-13.2.2011
M-ČR žáků v biatlonu

biatlon
areál Zlaté lyže

žactvo
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„Žádný den 
není všední ... „

Hana a Michaela Krškovy, 
Vladimíra Kubíčková

- prodejní výstava malby na 
hedvábí, stříbrného šperku a umě-
lecké knižní vazby

- do 29. ledna 2011
- otevřeno:  út - so 9 - 16 hod.

Jaroslav Šerých 
Pohádkové ilustrace 
dětem světa
(13. ledna - 17. dubna 2011)

Výstava Jaroslava Šerýcha v Ho-
rácké galerii představuje ilustrace 
pohádek celého světa (např. indo-
néských, japonských). Pro své ilust-
race používá převážně kombinova-
nou grafickou techniku - litografický 
kámen, na který kreslí štětcem. Jeho 
obrázky jsou plné života a člověčího 
porozumění, harmonie a naděje. 

LEDEN
15. 1. MUDr. Olga Šejnohová, 
 Studentská 7, Žďár nad Sáz., 
 566 690 125
16. 1. MUDr. Marie Kulková, 
 Strážek 80, 566 567 332
22.1. MUDr. Jiří Žák, 
 Poříčí 11, Velké Meziříčí, 
 566 522 442
23. 1. MUDr. Eva Peňázová, 
 Vratislavovo nám. 12, 
 Nové Město n M., 566 616 900
29. 1. MUDr. Tomáš Konečný, 
 Žďárská 73, 
 Nové Město n. M., 533 618 060
30.1.  MUDr. Beáta Bílková, 
 Strojírenská 6, Žďár nad Sáz.,  
 566 642 545

ÚNOR
5. 2. MUDr. Zdeňka Kreislerová, 
 Bezručova 106/23, 
 Žďár nad Sáz., 566 621 000
6. 2. MUDr. Tomáš Kreisler, 
 Bezručova 106/23, 
 Žďár nad Sáz., 566 621 000
12. 2. MUDr. Jiřina Foltanová, 
 U Zbrojnice 404, Svratka, 
 608 069 430
13. 2. MUDr. Petr Filla, 
 U Tržiště 1, Velké Meziříčí, 
 566 524 275

n

stomatologická 
pohotovostní služba

10. 1. 2011  - od 9.00hod
Veselé cvičení 
s říkankami 
Pojďte si pohrát a zacvičit se svými 
dětmi tentokrát s klaunem.
Vede: Leona Pivková

17. 1. 2011 - od 9.00 hod
Keramická dílna
Tvořivé dopoledne pro nejmenší s 
maminkami. Tentokrát si vytvoříme 
provázkovou technikou originální 
svícínek do interiéru bytu.
Vede: Alena Sobotková

24. 1. 2011 – od 9.00hod
Komunikace 
v rodině
Téma přednášky budou konflikty, 
komunikační problémy a jak jim 
předcházet.
Vede: Mgr.Vladimíra Jůzová 
Vstupné: 50Kč

31. 1. 2011 – od 9.00hod
Kulinářská dílna

Naši milí vrkůčkové 
aneb holubáři 
či famfuláci

Co pamatuji, existuje určitá 
nevraživost mezi Novým Městem  
a Žďárem, živená však spíše ze 
strany novoměšťáků. Ti nazý-
vají žďáráky potupně holubáři  
a žďárští nám na oplátku přiřkli 
název famfuláci.

Obávám se však, že holubá-
ři budeme spíše my, novoměšťáci.  
K tomu názoru mě vede hejno „obec-
ních“ holubů, které si tu pěstujeme. 
A „pěstujeme“ není slovo vypuštěné 
do větru. Velmi často totiž vidíme 
některé naše občany, kteří přímo 
na náměstí sypou holoubkům – vr-
kůčkům něco k snědku. A to dokon-
ce i tak, že auto přijede na náměstí 
(nejčastěji k borovici přímo u „pa-
sáže“), vystoupí z něj pasažérka, 
nasype holubům, sedne do auta  
a spokojeně odjíždí.  

Ano, našim holoubkům se daří 
opravdu dobře. Důsledkem je to, 
že se úspěšně rozmnožují a obla-
žují nás svými stále četnějšími ex-
krementy. Holoubci však musí také 
někde spinkat. Jedním z jejich nej-
oblíbenějších míst na přenocování 
je podstřeší a fasádní římsy na Zá-
kladní škole na Vratislavově ná-
městí. Napočítala jsem tam oneh-
dy 45 holubích nocležníků. Pěkně si 
tam vrkají, vrtí se a s odpuštěním 
kadí. Jejich exkrementy padají na 
venkovní parapety oken, které bez-
pochyby vedou do tříd, kde se učí 
naše děti. Raději nechci sýčkovat, 
že holubi trpí nějakou ptačí choro-
bou, i když jsme jistě všichni o ne-
mocech ptáků již několikrát četli. 
V případě otevření okna do třídy  
a nedej Bože, když fouká vítr, si 
jistě dovedete představit ten odér  
a „zdravý vysočinský vzduch“, kte-
rý do tříd proudí. A to ani nechci 
pomyslet na to, že některé dítě je 
alergické, jak se teď v našem přeci-
vilizovaném světě tak často stává. 
Přitom by stačilo, aby se nadokenní 
a jiné římsy na fasádě opatřily zá-
branami (sítěmi?) proti usedává-
ní holubů, což by také napomohlo  
k tomu, že se obecní peníze nebu-
dou zbytečně vynakládat na opra-
vu fasády obecní budovy, kterou 
pokálejí obecní holubi.      

Ale tato opatření by byla zby-
tečná, kdybychom si my, holubáři, 
ty naše holoubky tak pěkně nepěs-
tovali a hlavně udělali proti nim 
nezbytné kroky!  

A. Macháčková

dotazy a stížnosti občanů

Horácká 
galerie zve: 

Horácké 
muzeum zve: 

leden - únor
Pojďte si vyzkoušet novinky ve 
zdravé výživě i osvědčené recepty.
Tentokrát ukuchtíme lehce stravi-
telné  pokrmy.
Vede: Kamila Jamborová
Vstupné: 30Kč

7. 2. 2011  - od 9.00hod
Karneválek
Tradiční barevné cvičení v mas-
kách pro nejmenší. Nebude chybět 
občerstvení a také vyhodnocení 
nejlepších masek. Neváhejte a 
přijďte se s dětmi pobavit!
S Sebou: Jakoukoliv masku
Vede: Iva Dostálová

14. 2. 2011 - od 9.00 hod
Tvořivá  dílna
Tvořivé dopoledne pro nejmenší s 
maminkami. Tentokrát si ozdobíme 
trika zažehlovacími fóliemi na 
textil.
S Sebou: Jednobarevná bavlněná 
trika
Vede: Magda Dvořáková
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Bilance roku 2010 atletického oddílu TJ Nové Město na Moravě
Atleti z TJ Nové Město oslavili v loňském roce malé jubileum. A to 25 let založení 
oddílu. K oslavám přispěli někteří špičkoví atleti (Kourek, Vitner, Kubelová, Tlustá, 
Janoušová a Ožana), kteří svými výkony dali vědět o Novém Městě. A to nejen na tu-
zemské scéně, ale i v zahraničí. Vyjmenujme si největší úspěchy.

Vrhačka Jitka Kubelová se nominovala na 
MS juniorek v Kanadě, kde v hodu diskem po-
stoupil z kvalifikace do finále a v konečném po-
řadí obsadila 10 místo! Získala dva tituly mistra 
ČR v hodu diskem – juniorský a v kategorii do 
22 let. Vždy to bylo v rekordech mistrovství. Její 
nejlepší výkon je v současné době 53,55m. Umí 
také výborně vrhat koulí – z MČR přivezla tři 
cenné kovy (hala a dráha juniorek, dráha do 22 
let). Její letošní maximum je 14,56m. Jitka je re-
prezentantkou ČR a nejlepší atletkou kraje Vy-
sočina za rok 2010.

Mílař a vytrvalec Lukáš Kourek startoval na 
ME v přespolním běhu v Portugalsku. Výborná 
zkušenost pro další roky a 67. místo v kategorii 
do 22 let. Lukáš má medaile v kategorii mužů  
a do 22 let. Je všestranný – v hale druhé místo 
na tři km, mistr ČR do 22 let v přespolním běhu 
a na 1500m i pět km na dráze, bronzová medai-
le z MČR mužů na pět km a stříbro ze silniční-
ho mistrovství na deset km. Reprezentoval naši 
republiku na ME družstev i na maratonské šta-
fetě Chiba Ekiden v Japonsku. Startoval také na 
prestižních mítincích u nás - Zlatá tretra a Me-
moriál Josefa Odložila Na trati 1500m mu těs-
ně unikl limit na ME jednotlivců. Jeho čas na tři 
km na dráze 8:09,50 je letos nejlepší v ČR.

Vytrvalkyně Helena Tlustá v dorostenecké 
kategorii získala letos čtyři tituly mistra ČR!!! 
2x v hale - 3000m i 1500m a 2x na dráze 1500m 
překážek a 3000m. Stříbrnou medaili má z re-
publikového mistrovství v přespolním běhu  
a bronzovou z MČR do 22 let na trati 3000m 
překážek. Reprezentovala v Moskvě na kvalifi-
kaci světových her EYOT.

Mílař Petr Vitner - po přechodu do kate-
gorie mužů se mu podařilo prosadit na tra-
ti 1500m a bronzová medaile. Vyhrál národní 
závod na 1500m v rámci Zlaté tretry a zvítězil  

v extraligovém kole v běhu na 800m. Na MČR 
v přespolním běhu obsadil výborné 4. místo  
v závodě mílařů.

Středotraťařka Radka Janoušová v katego-
rii juniorek získala bronzovou medaili v běhu 
na 800m na dráze v kvalitním čase 2:11,64.

Na stejné trati ještě byla 4. v hale a 5. na 
MČR do 22 let.

Veteránský vytrvalec Václav Ožana v kate-
gorii 45-50 let získal stříbrnou medaili v soutě-
ži týmů na MS v běhu do vrchu!

Celkem to bylo v této sezoně 20 cenných 
kovů pro náš oddíl!

Opět jsme potvrdili pozici nejúspěšnějšího 
klubu v kraji Vysočina!

Výborným výsledkem bylo také čtvrté místo 
družstva juniorek v semifinále, když jim v těžké 
skupině utekl postup jen o vlásek.

Kromě výše jmenovaných je zde řada dal-
ších velice nadaných jedinců, kteří o sobě v bu-
doucnu dají jistě vědět.

Také na poli pořadatelské je tradičně oddíl 
na vysoké úrovni. Pořádali jsme přespolní běhy 
- v dubnu Korunou za korunu, v říjnu KP v přes-
polním běhu na koupališti a běh na Kaplisko. 
Na dráze se na našem stadionu uskutečnily dvě 
kola krajských soutěží družstev, tradiční akce 
trojboj Žďárské ligy mistrů (s účastí našeho bý-

valého repre-
zentanta Im-
richa Bugára), 
Moták roku, 
okresní kolo 
Corny středo-
školského po-
háru a rozlou-
čení s dráhovou 
sezonou.

Většina akcí 
byla výbor-
ně připravena 
a závodilo se 
vždy ke spoko-
jenosti atletů.

Nábor no-
vých talentů 
má jisté rezer-
vy, ale i přes-
to se do naše-
ho oddílu hlásí 
noví adepti krá-
lovny sportu 
a jim se věnují 
dobrovolní tre-
néři. Je výbor-
né, že jak Petr 
Hubáček st.  
i ml. mají nej-
vyšší trenérské 
vzdělání a tak 
zde plně platí 
heslo - nejlepší 
trenéři mládeži.

V roce 2011 nás čeká opět tradiční scénář. 
Halové závody, přespolní běhy a dráha. Pořa-
datelsky stejně jako v roce 2010 Výkonnostně 
bychom byli rádi, kdyby někteří jedinci splnili 
limity na vrcholné akce - ME, MS.

Na výroční schůzi 19. 12. velice potěšila náš 
oddíl účast starosty Nového Města pana Šmar-
dy. Je to velice pozitivní a doufáme, že měs-
to vezme v potaz výsledky atletického oddílu  
a jeho soustavnou práci s mládeží.

(ph)

Foto: zleva Petr Vitner, Jitka Kubelová, Lukáš Kou-
rek, Helena Tlustá a Radka Janoušová.



Ráno si nás druháci odvedli do 
jejich třídy. Tam už byla rozsvíce-
na adventní spirála. Nejdříve jsme 
si vyslechli příběh o narození Je-
žíška. Pak jsme se chytli za srdce a 
pomalu s mladším kamarádem se 
poklonili světlu. Když jsme prošli 
adventní spirálou, všichni se roz-
dělili na dvě skupiny. Jedna šla 
vyrábět kapry a druhá péct per-
níky. V kuchyňce už bylo připra-

Adventní dílny
Ve čtvrtek 16. prosince si žáci 2. C, které máme od první třídy na 
starosti, připravili vánoční dopoledne. 

vené těsto, vykrajovátka a plechy. 
Každá skupinka udělala nejméně 
tři plechy dobrých perníků, které 
jsme potom snědli a roznesli i po 
ostatních třídách. Kdo měl upeče-
né perníky, vyráběl kapra společně 
s druhákem. Byla vyhlášena soutěž 
o nejoriginálnějšího kapříka, tak 
se všichni snažili. Po té si pro nás 
druháci přichystali besídku. Oprá-
šili staré zvyky a dali nám chléb s 

medem. Prošli jsme se pod jmelím, 
posílali si zprávu z Betléma, roz-
krajovali jablíčko, pouštěli lodičky, 
hráli hru na brusaře, hledali šupi-
nu, zlaté prasátko a jiné. Zazpívali 
jsme si koledy s harmonikou a byl 
konec. S druháky se nám pracova-
lo dobře a těšíme se na další spo-
lečnou akci. Za všechny čtvrťáky 
chceme poděkovat mladším spo-
lužákům za hezký den. 

Hanka Bojanovská 
a Denis Starý 

ze 4. A ZŠ Leandra Čecha
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17.1. pondělí
Cestujeme na Island 
s  Mgr.  J. Kadlecem 

(video)   
Aula SOŠ - Bělisko od 15 hod

25. 1. úterý
Návštěva 
Horácké galerie

Sraz před HG od 15 hod.

29. 1. sobota
Zájezd do Brna 
na muzikál 
„Mary Poppins“          

Odjezd od KD ve 13 hod

7. 2. pondělí 
Výbor                                    

Jídelna DPS od 15 hod

7. 2. pondělí 
Společenské hry                    

Jídelna DPS 15 hod

narozené děti: 

12. 12. Eliška Müllerová  
22. 12. Filip Chmelař
28. 12. Sára Svobodová
úmrtí:
17. 12. Ludmila Kopáčková
 (Nová Ves, 1919)
18. 12. Antonín Ondráček 
 (Maršovice, 1951)
22. 12. Marie Němečková 
 (Nové Město, 1953)
2. 1. Marie Kostecká 
 (Pohledec, 1934)
3. 1. Miroslav Piešťanský
 (Nové Město, 1956)
4. 1. Václav Macků  
 (Nové Město, 1940)
4. 1. Vincenc Žák  
 (Jiříkovice, 1911)
5. 1. Radek Klíma  
 (Nové Město, 1976)
5. 1. Anna Jínková  
 (Pohledec, 1947)
6. 1.  Marta Šebková 
 (Nové Město, 1943)
6. 1. Ludmila Petrová 
 (Jiříkovice, 1929)

 z matriky

program klubu seniorů

Plošnou inzerci můžete vy-
užít pro komerční nebo propa-
gační účely. Inzeráty posílejte na 
zpravodaj@nmnm.cz. Podklady 
můžete zanechat v kanceláři KD, 
Městské knihovně nebo v Horác-
kém muzeu. Přidejte prosím i své 
fakturační údaje, částku můžete 
hradit bankovním převodem nebo 
v hotovosti v kanceláři KD.

Stejně postupujte 
i při žádosti o zveřejnění 
blahopřání či vzpomínek. 
Cena: 220,- Kč.

Řádkovou inzerci zveřejníme 
zdarma, limitovat budeme pouze 
jejich počet a délku. Maximálně 
otiskneme 20 nejdříve podaných 
inzerátů.

Obsahově prosíme o stručnost.



8publicistikan

Návraty k fotografickým kořenům
Digitální pevnost
Současný svět poskytuje všem 

fotografům divokých zvířat v Af-
rice neuvěřitelné pohodlí - auto 
s náhonem na všechny čtyři, vy-
chlazenou plechovku koly a digi-
tální zrcadlovku s nekonečným 
množstvím snímků. Nemluvě  
o mobilním telefonu, notebooku 
a GPS, díky kterým je nejen ob-
tížné zabloudit, ale také se zce-
la odpoutat od pracovního světa. 

Největší luxus 
si ale současný 
fotograf dopřá-
vá v okamžiku, 
kdy zmáčkne 
spoušť a výsle-
dek své práce 
vidí okamžitě na 
LCD displeji. Klid  
a pocit jistoty, že 
kýžený obrázek 
zůstal v zajetí 

jeho zrcad-
lovky, by ne-
vyměnil žád-
ný fotograf 
ani za milion. 
Přitom ještě 
před sto lety 
bylo postave-
ní „za objekti-
vem“ otázkou 
loterie a ha-
zardu se živo-
tem. Jakýkoliv 
snímek ucho-
vaný formou 
l a t e n t n í h o 
obrazu byl  
v nevyvola-
ném filmu 
uvržen na 
milost a ne-

milost nesmlouvavé-
mu africkému podnebí. 
V obrovském vedru vý-
chodoafrických savan 
filmová želatina praska-
la a film se kroutil. V pří-
lišném vlhku tropických 
džunglí zase nabobtná-
val a hrozilo, že unikátní 
snímky, které byly poří-
zeny po několikaměsíční 
námaze, budou mávnu-

tím kouzelného proutku ztrace-
ny. Existovala jen jedna možnost, 
jak potenciálnímu fotografickému 
úlovku dát alespoň nějakou šanci 
přežít. Exponovaný filmový mate-
riál bylo třeba ihned zakonzervo-
vat v plechovce, zasypat hmotou 
pohlcující vlhko a těsnit po obvo-
du konzervy tekutým parafínem. 
Negativ bylo nutné co nejdříve vy-
volat v laboratoři, poněvadž i při 
takto prodloužené životnosti hro-
zilo jeho poškození. Že by vás ta-
kové fotografování nebavilo? To 
není zdaleka vše…

Temná komora  
v temné Africe
Reputace Martina jako skvě-

lého filmaře a fotografa spočíva-
la v několika jeho výjimečných 
schopnostech. Jednak to byla 
neuvěřitelná houževnatost 
a cílevědomost (navíc se 
nedochovaly žádné zku-
šební filmy či fotky - 
Martin vše nepoda-
řené důsledně ničil).  
A jednak to byla 
technická zdatnost, s 
jejíž pomocí ovládal 
nejen složité foto-
grafické vybavení, ale 
hlavně mistrovské vy-
volávání fotografií v te-
rénu. Aby si ulehčil prá-
ci, postavil si blízko farmy 
u Rajského jezera provizorní 
temnou komoru, kterou vybavil 
vším potřebným - červeným žárov-
kovým světlem, tanky s vývojkou  
a ustalovačem, cívkami, sušičkou 
a zvětšovákem. Ze všeho nejdůle-
žitější a zároveň nejkomplikova-
nější byl přísun vody k namíchání 
chemikálií a hlavně pro praní fil-
mů. Rajské jezero leželo uprostřed 
polopouštní oblasti a v období su-
cha i zde téměř všechna voda vy-
sychala. Nakonec se vše vyřešilo 
vykopáním 12 m hluboké studny. 
Voda z ní 
získaná ješ-
tě navíc pro-
cházela fil-
trem na bázi 
písku a dře-
věného uhlí. 
Když Martin 
později zjis-
til, že je pro 
vyvolávání 
filmů nevy-

Martinovi a jeho ženě se v Af-
rice podařilo realizovat svoji vizi 
a rychle mizející zvěř začali foto-
grafovat a natáčet. Díky jejich ne-
zdolnému úsilí se tak podařilo za-
znamenat to, co již bohužel nikdy 
nespatříme. Jejich mise navíc měla 
důležité poselství – člověk může 
„lovit“, ale nemusí zas sebou ne-
chat stovky mrtvých zvířat.

(dokončení ze strany 1)

Bc. et BcA. 
Jan Svatoš
•	 žurnalista a fotograf
•	 absolvent FAMU 

a žurnalistiky na FSV UK
•	 vedoucí a autor projektu                                                 

Fotografické návraty

Expedice Fotografické ná-
vraty se uskutečnila pod patronací Margity Fuchsové, české 
velvyslankyně v Keni. Expediční tým pod vedením Jana Svato-
še strávil 40 dnů v severní Keni, kde fotografoval a natáčel sta-
rou analogovou technikou. Jan Svatoš na projektu spolupracoval  
s mnoha odbornými konzultanty nejen v tuzemsku, ale také v za-
hraničí (Safari Museum Kansas, Kenya Wildlife Service). V ko-
produkci s Českou televizí natočil dokument, který bude odvysí-
lán v roce 2011. www.fotografickenavraty.cz

Bc. et BcA. Jan Svatoš
Photographer and Journalist

GSM +420 721 137 577,  www.jansvatos.cz
FOTOGRAFICKÉ NÁVRATY CZ  www.fotografickenavraty.cz

PHOTOGRAPHIC BACKTRACING

Staré technologie v novém světě na stolové hoře Ol Olokwe

Snímek levharta, tato šelma je sice 
nejrozšířenějším predátorem Afriky, ale díky 
dokonalému maskováni je téměř neviditelný.

Patrání v mlžném pralese na kráterové hoře Marsabit



zdejších zeměpisných šířkách rostou na rozdíl např. 
od českých smrků velmi pomalu, mohli jsme pomocí 
komparace prokázat správnost našeho objevu – Mar-
tinova komora byla poprvé od jeho odjezdu z Marsa-
bitu znovu objevena!

Dříve a dnes
Fotografické a filmařské technologie nejsou jedi-

né, co za dobu manželů Johnsonových prošlo radi-
kální změnou. Dnes si jen stěží dokážeme představit 
život bez mobilních telefonů – spoléháme se, že v pří-
padě jakýchkoliv problémů se lehce dovoláme pomo-
ci. Jak se ale dříve postupovalo, když expedice byla 
rozdělena na několik skupin a jedna z nich najednou 
musela změnit trasu. Jak informovat své přátele? Po-
dobně jako dnes existovala i dříve „hlasová schránka“ 
- nebyla však v mobilním telefonu, ale v každé vesni-
ci v podobě místní putyky či obchodu – bylo to vždy 
místo, kam směřovali všichni cestovatelé pro „novin-
ky“ ihned po příjezdu, které tu před nimi nechali je-
jich přátelé. Severní Keňa si je v jedné věci podobná 
– slabé mobilní pokrytí totiž vrací podmínky tam, kde 
byly kdysi. Oproti Martinovi mají dnes cestovatelé 
však možnost přibalit si do výbavy satelitní telefon. 
Důkladnou proměnou prošly samozřejmě i doprav-
ní prostředky. Cesta ze spojených států do keňské 
Mombasy trvala v roce 1923 lodí dva měsíce, nám  
z Prahy do Nairobi 9 hodin. Také automobily, který-
mi se Martin a Osa pohybovali v terénu, jsou odlišná 
– dnes v Keni naleznete mnoho míst, kde vám spraví 
automobil, v té době se však nejbližší opravna nachá-
zela stovky kilometrů daleko.

EN www.africaobscura.com
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Návraty k fotografickým kořenům Přežít svůj život - komedie
kino, Nové Město v 19:30 hod

Korálkování 
DDM Klubíčko, Nové Město od 9 hod

Tacho - akční komedie
kino, Nové Město v 19:30 hod

Tříkrálový koncert
kostel sv. Kunhuty, 
Nové Město v 17 hod

Keramická dílna
DDM Klubíčko, Nové Město od 9 hod

Jakub Vágner
beseda s rybářem
KD, Nové Město v 17 hod

Megamysl – animovaná komedie
kino, Nové Město v 17:00 hod

Sněhové hrátky
DDM Klubíčko, Nové Město od 9 hod

Hlava – ruce – srdce 
– historické drama
kino, Nové Město v 19:30 hod

Komunikace v rodině 
- přednáška
DDM Klubíčko, Nové Město od 9 hod

Letopisy Narnie: 
Plavba Jitřního poutníka
kino, Nové Město v 18:00 hod

Malujeme trička
DDM Klubíčko, Nové Město od 9 hod

Dětský karneval
KD, Nové Město od 14:30 hod

Dívka, která si hrála s ohněm
kino, Nové Město v 19:30 hod

Radek Jaroš 
- Double Gasherbrum 2010
KD, Nové Město v 18 hod

kulturní kalendář
leden
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hovující, vybudoval sběrný systém ze střech, kte-
rý pojal neuvěřitelných 10 000 litrů vody. V takto 
improvizovaných podmínkách vyvolal sám tisíce 
metrů fotografického i filmového materiálu. Jeho 
druhá temná komora v Nairobi se stala základnou 
a dostaveníčkem mnoha významných osobností 
východní Afriky té doby – své filmy u Martina vy-
volával např. George Eastman Kodak, Blayney Per-
cival či Carl Akeley. 

Stopy ve větvích
Jedním z cílů expedice Fotografické návraty 

bylo vypátrat přesnou polohu místa, kde Martinova 
slavná komora stávala. Od poslední návštěvy Rajské-
ho jezera uplynulo více než 90 let – navíc Martin ne-
chal veškeré budovy včetně temné komory strhnout 
v roce 1927, kdy tuto oblast opustil. Další faktor, kte-

rý hrál proti našim smělým plá-
nům, byla skutečnost, že 

všechny domy byly 
postaveny z mate-

riálu, který lehce 
podléhal zubu 

času – stře-
chu tvoři-
ly traviny, 
stěny pru-
ty oházené 
blátem. Je-
diným vo-

dítkem nám 
tak zůstaly 

staré fotogra-
fie a naše foto-

grafická paměť. 
Přibližnou polohu 

vesnice Martina John-
sona se podle jeho popisu 

ještě určit podařilo, ale jakýkoliv 
pokus o přesnou alokaci jednotlivých budov stěžoval 
hustý les a divočina. Přesto se po deseti dnech usi-
lovného hledání dostavily první úspěchy. Nalezené 
základy kamenných teras, hřebíky obsypaný strom, 
pečlivě opracované kameny – to vše odkazovalo na 
dávnou činnost manželů Johnsonových. Nejcenněj-
šího objevu jsme však docílili v poslední dny natáče-
ní. Uprostřed mýtiny stál pozoruhodný strom, který 
mne upoutal svým tvarem. Později při opětovném lis-
tování starými fotografiemi jsem si všiml neuvěřitel-

né věci – jeho tvar přesně 
odpovídal stromu, vedle 
něhož stála na fotogra-
fii Johnsonova temná ko-
mora. Nyní byl samozřej-
mě mohutnější, ale jeho 
tvar a rozložené větvoví 
bylo stejné jako před 90 
lety! Stál na otevřeném 
prostranství, kde jej ne-

ú n a v - ně bičoval východní vítr. 
D í k y skutečnosti, že stromy ve 

Úspěch při hledání.Temná komora Martina John-
sona v roce 1924, a to samé místo v roce 2010

Snímek levharta, tato šelma je sice 
nejrozšířenějším predátorem Afriky, ale díky 
dokonalému maskováni je téměř neviditelný.

Patrání v mlžném pralese na kráterové hoře Marsabit

Kráterové jezero, které Johnsonovi nazvali 
Rajským, v důsledku populačních tlaku vysychá
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Osud již ne-
vrátí, co nám 
vzal, v našich 

srdcích  
a vzpomín-

kách jsi s námi  
pořád dál. 

Dne 13. 1. 2011 uplyne první výročí, 
co nás navždy opustila 
paní Jaroslava Karpíšková 
z Nového Města na Moravě.
Kdo jste jí znali, vzpomeňte s námi. 

S láskou vzpomínají manžel 
Stanislav a děti s rodinami.

Podnájem bytu 2+1 v NM v 
klidné lok. u nemocnice (4.NP), 
rekonstr. kuchyň (+led. a el. spo-
rák), koupelna i WC. Okna JV až 
Z, lodžie, sklep. Foto na vyžádání. 
Prosím pouze solidní jednání. Tel.: 
608 155 937.

Prodám byt 2+1 v OV, velikost 
56 m2 (balkon, půda, sklep), zdě-
né jádro, původní velmi zachovalý 
stav, 3. patro, Nové Město, ul. Luč-
ní. Tel.: 605 507 713.  

Prodej konzumních brambor, 
cena 7 Kč/1 kg. Tel.: 737 046 179.

Hledám pronájem garáže, na 
tři měsíce v roce /12, 1, 2/  v Novém 
Městě na Moravě. Tel.:728 331 210.

Pronájem nebytových prostor 
na Masarykově ulici 197, jedna až 
tři místnosti ve 2. poschodí, 25 m2, 
9 m2 + 19 m2, samostatné WC. Vol-
né od 1. 2. 2011. Tel.: 603 806 088.

Prodám plochou a umístě-
ním nadstandardní byt 3+1 v No-
vém Městě na Moravě. Informace: 
www.peu.wz.cz

Prodám SUZUKI VS 1400 Int-
ruder GLP, rv. 96, mnoho doplňků, 
cena dohodou, foto mailem. Tel.: 
608 731 325.

Prodám byt 3+1 ve Žďáře nad 

miniBazar

vzpomínky

Ze srdce děkujeme paní Mar-
cele Krupicové, koordinátorce 
poskytované služby DPS v Novém 
Městě na Moravě a zaměstnancům 
Střediska hospicové péče Nové 
Město na Moravě za podporu  
a pomoc při zvládání domácí péče 
o pana Ladislava Adámka.  

rodina 

poděkování

Sázavou. Cena 1 200 000,- Kč. Tel.: 
604 734 355.

 Koupím rodinný dům v Novém 
Městě na Moravě a v jeho okolí. 
Tel.: 603 935 883.

Prodám chalupu v Chráněné 
krajinné oblasti + 3,5 ha zeměděl-
ské půdy v obci Lísek. Tel.: 731 859 
561, 732 844 867.

Sběratel koupí obrazy od malí-
řů Vysočiny - Lacina B., Jambor J., 
Blažíček O. i jiné význačné krajiná-
ře. Platba hotově. Čestné jednání. 
Tel.: 777 75 75 00.

Pronajmu byt 2+1 v OV v No-
vém Městě na Moravě. Tel.: 732 
560 745.

Prodám byt 2+1 v OV ve starším 
tříbytovém domě. Obytná plocha 
74 m2 + balkon, sklep a zahrádka. 
Cena dohodou. Tel.: 732 324 131.

Hledám pronájem bytu 1+1 
nebo 2+kk v Novém Městě. Cena 
do 4 000Kč včetně. Tel.: 739 639 
243.

Prodám levně nábytek do obý-
vacího pokoje, r. výroby 1943: 
obývací stěna, rohový rozkládací 
gauč, rozkládací jídelní stůl, kulatý 
stolek, 2 křesla a 6 židlí. Cena do-
hodou. Tel.: 732 324 131.

Prodám kombinovaný kočá-
rek Růžový panter Dusty, barva 

šedá+světle žlutá+oranžové lemy, 
po 1 dítěti. Cena 1500 Kč. Foto 
event. zašleme mailem. Tel.: 604 
881 828. 

Pronajmu byt 1+1, ulice Luč-
ní, Nové Město, volný ihned, cena 
včetně inkasa 5000,- Kč měsíčně. 
Tel.: 775 284 173.

Připravím studenty k matu-
ritní zkoušce z angličtiny. Levně. 
Tel.: 720 243 863.

Prodám Hyundai Atos Prime 
1,1 i Dynami, 2008, naj. 5 860 km, 
cena 140.000Kč (pův. cena 200 
000Kč). Výbava, záruka, garážo-
váno, rychlé jednání, sleva. Tel.: 
605 704 918.

Pronajmu garáž u Jelínkova 
mlýna. Cena dohodou. Tel.: 725 
613 994.

Děkujeme za projevy soustrasti 
a účasti při posledním rozloučení  
s panem Ladislavem Adámkem. 

rodina

Vzpomínka na 
stavitele 
Karla Šíra, 
narozeného
dne 9. 1. 1911. 

Známá rodina 
stavitele, 
která se zasloužila 
o výstavbu města.
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Další zpravodaj:
Další číslo Novoměstska 

bude mít uzávěrku v pondělí 
24. 1. 2011. Vaše příspěvky a in-
zerci posílejte na internetovou 
adresu zpravodaj@nmnm.cz 
nebo je můžete zanechat v kan-
celáři Kulturního domu, Měst-
ské knihovně nebo Horáckém 
muzeu. Případné dotazy smě-
řujte na tel: 722 905 756 (redak-
torka Veronika Klapačová).

Mateřské centrum Zvoneček pořádá „Bazárek“ 21. - 25. 
února. Více informací můžete zjistit buď přímo v MC Zvo-
neček, který je v DDM Klubíčko nebo na internetových strán-
kách www.zvonecek.estranky.cz, či nás můžete kontaktovat na  
sobotkova@klubicko.eu (777 822 612) Alena Sobotková.

Pondělí 21. 2. 2011:   Výběr zboží 8.00-16.00 hod

Úterý 22. 2. 2011:       Prodej zboží 8.00-16.30 hod

Středa 23. 2. 2011:      Prodej zboží 8.00-16.00hod

Pátek 25. 2. 2011:        Výdej neprodaného zboží 

                                                8.00-16.00hod

Jarní bazárek   http://noviny.nmnm.cz
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Dne 17. 1. 2011 
se dožívá 
významného 
jubilea 65 let, 
pan Jaroslav 
Bukáček. 
Do dalších let 
přejeme mno-
ho zdraví, du-
ševní pohody a božího požehnání.      
rodina Bukáčkova 

 „Zdravý 
životní styl“

17. 2. v 17:00 hod  
DPS Nové Město na Moravě

přednáší Roman Uhrin, 
specialista 

na zdravý životní styl, 
vedoucí klubu Zdraví v ČR

Kdo našel 30. 12. na svahu pod Šibenicí ve sněhu zapadlou vodicí 
šňůru na psa a obojek, prosím, ozvěte se na t.č.  725 111 083. Děkujeme. 

blahopřání pozvánka

výzva
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