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UNO připraveno pro nájemníky
Ve úterý 20. 11. byla kolaudo-

vána nově rekonstruovaná budova

Una, ve středu 21. 11. jí procházeli

oficiální hosté a později i občané

N. Města. Jedno zpřístupněné pod-

laží krátce umožnilo nahlédnout do

všech tří typů bytů. V dalších dnech

již mohou přijíždět první stěhovací

vozy s nábytkem. Pro nemovitost

se v její historii otevírá nová strán-

ka. Co předcházelo, shrnul ve svém

projevu starosta města Josef Soko-

líček. Vybíráme z něj:

Budova byla postavena přibližně

před 40 lety jako hotelová ubytov-

na pro zaměstnance uranového prů-

myslu. Po útlumu těžby byla údržba

budovy prováděna jen v nejnutněj-

ší míře. V roce 1998 schválilo za-

stupitelstvo města záměr použití bu-

dovy pro potřeby města. V létě roku

2000 byl objekt převeden bezúplat-

ně na město. Rekonstrukční práce

byly zahájeny na podzim téhož roku.

Vítězně z výběrového řízení na zho-

tovitele vyšla firma PKS INPOS a.s.

Ž5ár n.S. Náklady na investici čini-

ly 41,5 mil. Kč, 23 mil. Kč neslo měs-

to a 18,5 mil. Kč byla státní dotace

ze Státního fondu rozvoje bydlení.

Byla provedena generální rekon-

strukce stávajícího objektu včetně

veškerých instalací. Hotelový dům

byl ve velmi zanedbaném stavu,

mnohé z jeho prvků neodpovídaly

požadavkům na slušné bydlení, ně-

které byly v havarijním stavu. Byla

provedena nástavba šestého pod-

laží, čímž byl vyřešen velmi špatný

stav střechy. Vzniklo tak 14 nových

bytů. Celkový počet bytů je 68, a to

v různých velikostech. Z tohoto po-

čtu jsou 4 byty bezbariérové. Celý

objekt je řešen tak, že do budoucna

je možná další přístavba.

Je třeba poděkovat všem, kteří se

na rekonstrukci podíleli. Dík patří

firmě SANIS a.s. Ž5ár n.S. za zají-

mavý projekt. Poděkování přede-

vším patří firmě PKS INPOS a.s.

Ž5ár n.S. Prokázala, že je firmou,

která dokáže provést zakázku doko-

nalou jak v jednotlivostech, tak i v

celku, s dodržením časového har-

monogramu. Za to patří upřímný

dík managementu firmy i všem jeho

zaměstnancům, kteří se na takto vel-

mi úspěšně zvládnuté zakázce podí-

leli. Musím poděkovat i pracovní-

kům investičního odboru MÚ, kteří

byli svým zodpovědným přístupem

nápomocni úspěšnému dokončení

rekonstrukce.

Přeji všem, kteří v konečné fázi

tento dům obydlí, aby se jim tu pří-

jemně a spokojeně žilo a starali se

tak o jim pronajatý obecní majetek

jako o majetek vlastní. V samotné

podstatě to obecní je přece naše

a obec, to jsme my sami.

Další materiály týkající se dokon-

čení rekonstrukce na str. 6.          EJ

Z pozvaných hostů se někteří omluvili. Přesto se ke stříhání pásky sešly

troje ruce. S novoměstským místostarostou Pavlem Klimentem se nůžek

chopili i Ing. Samuel Sýkora, ředitel finanční sekce Státního fondu bydle-

ní, a jeho kolega Ing. Petr Hemečko.
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Strom milénia, nebo Nerudova lípa?
Čísla končící nulou požívají

zvláštní vážnosti a čím je těch nul

na konci čísla více, tím lépe. Vždy5

kdo by se zabýval drobnými, když

máme k dispozici desítky, stovky,

tisíce? Velká čísla vzbuzují ob-

div, počítání s nimi je pohodlnější,

a proto bývají přesná čísla zao-

krouhlována. Zvláště v posledních

dvou letech, když se lámalo v leto-

počtu tisíciletí, to bylo patrné. Pří-

chod roku 2000 byl bouřlivě osla-

vován, ale z hlediska kalendářní

matematiky se dělo pouze to, že

jsme vstoupili do posledního roku

druhého tisíciletí. A tak tím očeká-

vaným zlomem milénia byla až půl-

noc 31. prosince roku 2000, což

však už nebylo tak magické, proto-

že málo platné, ta jednička na konci

letopočtu kulatost čísla už jaksi ru-

šila.

Stejně se ale na pamě5 zlomu mi-

lénia pořádaly různé akce a nás in-

spirovala iniciativa výsadby stro-

mů tisíciletí, s kterou nás seznámil

Ing. Miroslav Sláma, ředitel Střed-

ního odborného učiliště lesnického

(SOUL) v Petrovicích. Pro tento

výjimečný účel se nám podařilo zís-

kat i výjimečný strom. Ing. Petr

Dvořáček z Bystřice nad Pernštej-

nem nám věnoval statnou sazenici

lípy, kterou vypěstoval ze semene

zpívající lípy (nebo také Lukasovy

lípy), nejstaršího stromu na Vyso-

čině. Lípa roste již více než šest set

let u Lukasova statku v Telecím

a Ing. Dvořáček je jeho majitelem.

(dokončení na str. 4)

Nové Město očima mládeže

Celkem odpovídalo 85 žáků. Ve

svých odpovědích projevili velice

rozumné názory i zájem o to, co se

kolem nás děje.

Z nejčastějších odpovědí:
V našem městě se mi líbí: areál

nemocnice, opravená budova gym-

názia, hotelový dům UNO, tělo-

cvična gymnázia, náměstí (borovi-

ce), muzeum, galerie, opravený

kostel, sjezdovka…

V našem městě se mi nelíbí: vla-

kové nádraží, vandalské činy (poma-

lované zdi), zchátralé domy u auto-

busového nádraží, vlaková zastáv-

ka u nemocnice, silnice, (osvětlení

a údržba), vybavení kina, špinavé

koupaliště...

V našem městě postrádám: více

obchodů, supermarket, bazén, více

cukráren, NON-STOP obchod, další

benzínku, speciální obchod se spor-

tovním zbožím (značkovým), piz-

zerii, více akcí pro mladé (disko),

zábavní centrum pro mládež, sluš-

né posezení (kavárna, čajovna),

zimní stadion, nabídku brigád...

 Z. Ptáček

co se líbí a nelíbí, co je postrádáno

Lípa milénia po zasazení v parku Okresní nemocnice. Zprava ředitel ne-

mocnice MUDr. Kadlec, P. Koutenský, dva učni SOUL a Ing. Černý, před-

seda Okrašlovacího spolku.

Pro žáky 9. ročníku II. ZŠ připravili učitelé občanské výchovy anke-
tu na téma „V Novém Městě na Moravě se mi líbí (nelíbí), nejvíce
postrádám...“
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Jubilanti

Horácké muzeum

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Úmrtí

Kino

Kulturní dům

30. pá v 19.30 h., 1. so v 19.30 h.

Kokain (124´)

Životopis jednoho z šéfů americké-

ho obchodu s drogami. Premiéra,

příst. od 15 let 53 Kč

2. ne v 17.30 h., 3. po v 17.30 h.

Přestávka: škola mimo provoz
(87´)

Animovaný rodinný snímek ze stu-

dia W. Disneyho. Premiéra, přístup-

ný 48 Kč

3. po v 19.30 h., 4. út v 19.30 h.

Deník Bridget Jonesové (93´)

Povzbudivá romantická komedie.

Premiéra, příst. od 12 let 55 Kč

7. pá v 19.30 h., 8. so v 18 h.

Zlatíčka pro každého (103´)

Romantická komedie z hollywood-

ského zákulisí. Premiéra, přístupný

51 Kč

11. út v 18 h., 12. st v 18 h.

Spy Kids (88´)

Vtipná akční sci-fi v české verzi

nejen pro děti. Premiéra, přístupný

50 Kč

14. pá v 19.30 h., 15. so v 19.30 h.,

16. ne v 18 h.

Jurský park 3 (93´)

Třetí díl dinosauří série, dramatické

střety s prehistorickými tvory. Pre-

miéra, přístupný 55 Kč

16. 11. Ing. Emilián Šustr (1926)
16. 11.  Jan Dostál (1924)
21. 11. Miloš Licek (1945)
22. 11. Miroslav Votava (1961)

čt 6. 12. v 16.30 hod.
Dáda a barevná paráda
Vánoce s Dádou Patrasovou
vstupné 100 a 90 Kč

ne 9. 12. v 19.30 hod.
Francis Veber: Jak unést dámu
Lehká ironická komedie z Francie
nás seznámí s krásnou chytrou dá-
mou a s trojicí vynalézavých únos-
ců, bažících po výkupném.
hrají Ladislav Potměšil, Milena
Steinmasslová, Jan Teplý, Jan Tep-
lý ml., Jiří Čapka, Stanislav Lehký
vstupné 120 a 100 Kč

st 12. 12. v 18 hod.
Beseda o Tibetu
vstupné 30 Kč
připravujeme:
út 18. 12. Vánoční koncert s Evou
Pilarovou, 120 Kč
st 19. 12. Závěrečný věneček ta-
nečního kurzu, 30 Kč
čt 20. 12. Maxidiskotéka (10 – 15
let), DJ Ivan Mejsnar, 30 Kč
31. 12. Silvestrovský večer
k tanci a poslechu hraje NOVA
BAND, vstupné 200 Kč, předpro-
dej v IC. Do 27. 12. je možné si
zakoupit i poukázku na silvestrov-
ské menu (200 Kč).

Nám, nám narodil se
výstava regionálních betlémů z 20.
st., vernisáž za účasti autorů 7. 12.
v 16 hod.,
otevřeno do 19. 1. 2002

Betlémy
a vánoční
tradice
výstava
obecní úřad Křižánky
17. 12. – 3. 1. 9 – 17 hod.
(mimo 24., 25., 31. XII. a 1. I.)
připravily OÚ, ČSŽ a ZŠ Křižánky

5. 12. Lydie Srnská 85 let
5. 12. Marie Novotná 86 let
6. 12. Josef Krčil 80 let
7. 12. Marie Kružíková 85 let
8. 12. Jaromír Jun 89 let
8. 12. Jan Coufal 89 let
8. 12. Matylda Hudcová 89 let
9. 12. Marie Nečasová 92 let

11. 12. Miroslav Čípa 85 let
16. 12. Anna Smetanová 89 let
19. 12. František Vojan 89 let
22. 12. Ján Petro 75 let
26. 12. Marie Němcová 80 let
30. 12. Miroslava Boháčová

88 let
Všem jubilantům blahopřejeme!

so 1. 12., sál kina, 14 hod.

Čertovské odpoledne
so 8. 12., 10 hod.

Pečení vánočních perníčků
určeno pro děti od 6 let, poplatek

5 Kč

so 8. 12., ne 9. 12., vždy 9 – 18 hod.

Víkend s Internetem
doporučujeme si místo u PC osob-

ně či telefonicky zamluvit, popla-

tek 5 Kč za hodinu připojení

so 15. 10 hod.

Vánoční turnaj ve stolním tenise
přihlášky v IC, startovné 15 Kč

Vyhlášení soutěží:
*MISS a MISSÁK Klubíčko 2001
Přihlásit se mohou kluci a holky ve

věku 6 – 15 let z N. Města a okolí.

Společné soutěžní disciplíny: mo-

nolog na téma vybrané účastníkem,

volná disciplína, promenáda ve spo-

lečenském oblečení. Holčičí disci-

plíny: příprava obloženého talíře,

úprava účesu a líčení kamarádky.

Klučičí disciplíny: slalom autem na

ovládání, zatloukání hřebíků. Při-

hlášky v Klubíčku vždy po – čt 14 –

18 hod., uzávěrka přihlášek 31. 12.

*O nejlepší webovou stránku
pro děti a mládež do 18 let, do

soutěže se přijímají osobní webové

stránky vytvořené výhradně soutě-

žícím. Adresa: klubicko@nmnm.cz

termín: 31. 12. V přihlášce uveUte

jméno a příjmení, bydliště, telefon

a adresu webové stránky.

připravujeme:
so 22. 12., 14 hod. Dětský vánoční
stromek na Vratislavově nám. –

zdobení stromečku a zpívání koled.

po 31. 12. 16 – 20 hod.
Dětský Silvestr v Klubíčku
diskotéka, soutěže, pressing fotbal,

šipky, české komedie na videu. Přes-

ně v 19.30 hod. dětská půlnoc a pří-

pitek dětským sektem. Předprodej

vstupenek (20 Kč) v IC.

Dům dětí a mládeže

nabízí

*vánoční a novoroční gratulace na

ručním papíru v příznivé cenové

relaci

*velký výběr MC+CD s vánoční

hudbou všech žánrů

*novinky na videokazetách – po-

hádky pro děti, příběhy z večerníč-

ků

Knihkupectví
Trojan

Další setkání v Klubíčku se usku-

teční v úterý 4. prosince od 15.30

do 17.00 hod.

Klub Sluníčko –
Unijazz

pořádá ve spolupráci

s Farním sborem ČCE

v Novém Městě na Moravě

Festival staré hudby
Nové Město na Moravě

30. 11. – 2. 12. 2001

30. 11. pátek 18 hod.

JIŘÍ STIVÍN: Cesta do hlubin hu-

dební minulosti s flétnou

Tomáš Najbrt (loutna, kytara)

1. 12. sobota 18 hod.

SCHOLA GREGORIANA PRA-

GENSIS

v adventním programu Rosu dejte

nebesa s úvodní přednáškou Davi-

da Ebena, uměleckého vedoucího

souboru

2. 12. neděle 16 hod.

RITORNELLO

(umělecký vedoucí Michael Pospí-

šil):

Michnova vánoční mše

(Missa super „Již Slunce z Hvězdy

vyšlo“)

Koncerty probíhají v evangelickém

kostele v N. Městě na Moravě

Aktuální informace naleznete na

http://slunce.web.worldonline.cz

Tábory s Klubíčkem o jarních a hlavních prázdninách
Dům dětí a mládeže Klubíčko

připravil na jarní prázdniny tábor,

který proběhne od soboty 9. 3. 2002

do pátku 15. 3. 2002. Uskuteční se

v Rosicích v budově tamního Domu

dětí a mládeže. V programu nebu-

dou chybět soutěže, hry, vycház-

ky, sport a celodenní výlet do Brna.

Cena pobytu je 1190 Kč a zahrnuje

stravování čtyřikrát denně, ubyto-

vání a dopravu. Přihlášku je možno

vyzvednout v DDM Klubíčko od

pondělí do čtvrtka vždy od 14 do

18 hodin. Uzávěrka přihlášek je 20.

12. 2001.

DDM Klubíčko dále nabízí tábor

o hlavních prázdninách v termínu

14. 7. 2002 – 28. 7. 2002. Tento tá-

bor se uskuteční v Němčicích na

Hané v okrese Prostějov. Tábor se

nachází asi dva kilometry od měs-

tečka, na louce. Ubytování je ve

stanech s podsadou. Prostředí Dra-

hanské vrchoviny nabízí prostor

pro pěší turistiku, zdravý pobyt v

přírodě. Nebudou chybět výlety za

okolními zajímavostmi (hrad Bou-

zov, zámek Náměš5 na Hané, jesky-

ně Mladeč a Javoříčko, historické

město Olomouc). Přihlášku je mož-

no vyzvednout v DDM Klubíčko

od pondělí do čtvrtka vždy od 14

do 18 hodin. Uzávěrka přihlášek je

20. 2. 2002. U obou táborů je mož-

no čerpat příspěvek z FKSP od za-

městnavatele.           Lubomír Šula

ke každému návrhu finanční
prémie 50% + malý model

auta TOYOTA YARIS, možnost
výhry osobního automobilu

Využijte: FUTURUM
- nový program pro mladé
s úrokovým zvýhodněním

OKAMŽITÉ ÚVĚRY
6,9 % p.a.

příklad – při 70 000 Kč

měs. splátka 490 Kč a bez ručitele

Informace: autosalon Nissan,

I. patro, Ntové Město na Mor.

tel. 0604 169 753

Včelařská výstava
2. 12 – 7. 12.

gobelínový salonek KD

zahájení výstavy 2. 12. v 9 hod.,

ten den otevřeno do 18 hod, v ostat-

ní dny otevřeno od 8 do 17 hod.

na výstavě je možno zakoupit med,

medové pečivo, medovinu, figur-

ky z včelího vosku a včelařské po-

třeby
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GE CAPITAL BANK, a.s. Nové Město na Moravě, Masarykova 1484, tel. 0616/616410-411

Zapomeňte na dlouhé dotazníky a mraky potvrzení. S Osobní půjčkou Expres bude

všechno vyřízeno za 5 minut a do 3 dnů pak můžete mít na kontě až 150 000 Kč.

Navíc nepotřebujete ručitele ani nám nemusíte říkat, nač peníze použijete.

Přij<te se přesvědčit na kteroukoliv pobočku, na www.exprespujcka.cz

nebo volejte zdarma 0800 10 30 60.

U nás bude všechno vyřízeno bez zbytečných průtahů.

GE Capital Bank jinak.

Padesát let umělecké školy v N. Městě – VI.
„Jdu do hudebky“ se mi stalo osudným

Rozhovor s učitelkou ZUŠ Mila-

dou Petrovičovou, která vyučuje

hře na klavír a je pamětnicí prvních

let Hudební školy v Novém Městě

na Moravě coby žákyně.

Pamatuji si jako dnes, když mi

rodiče jednou navečer řekli: „Od

příštího školního roku zde budou

otvírat hudební školu, my jsme tě

tam přihlásili a budeš tam chodit.“

Mé jméno bylo Milada Dvořáková,

bylo mi sedm let a chodila jsem do

druhé třídy.

Proč jste si vybrala právě klavír?
My jsme doma měli klavír, krás-

né křídlo, bylo součástí našeho bytu,

jeho klávesnice se mně velmi líbila.

Jako dítě jsem si na něj hrála a se

svými hračkami často i pod klaví-

rem. Navíc můj tatínek řekl: „Budeš

hrát na klavír, pro dívku se hodí

klavír.“ Ale na klavír jsem začala

hrát až druhý rok v HŠ. Nejdříve

jsem navštěvovala předhudební

výchovu (PHV) u paní ředitelky

Procházkové.

Jak vzpomínáte na svoji první
učitelku?

Byla výborná muzikantka, sbor-

mistryně, žena velmi autoritativní.

Ve výuce byla náročná, nebyly to

lehké hodiny. Do hudební školy

jsme chodili ve čtvrtek, kdy se v li-

terní škole nevyučovalo. Scházeli

jsme se kolem kašny U Pasáčka

a paní ředitelka nás společně po-

zvala dál. V přízemí domu čp. 32

jsme měli třídu s velkou tabulí na

stojanu, která je ve škole dodnes.

Paní ředitelka Procházková měla

velmi zajímavé metody výuky, ze-

jména si oblíbila nápěvkovou me-

todu, jako pomůcka znázorňující

notovou osnovu nám sloužila ruka

a my jsme ukazovali intervaly a zpí-

vali. Pamatuji si také na její ukazo-

vátko v podobě noty.

V létě se v Novém Městě konal

kurz učitelů PHV, na kterém jsme

sloužili jako modely. Dokonce mám

doma fotografii, na které jsme vy-

foceni s krajským školním inspek-

torem.

Vzpomínám také na koncerty,

které paní ředitelka v Novém Městě

pořádala. Byl o ně skutečný zájem.

Měla jsem možnost vidět mnoho

významných hudebníků, například

klavíristku Věru Řepkovou. Spolu

s ní tehdy přijel univerzitní profe-

sor dr. Mirko Očadlík, který hovo-

řil zasvěceně o Smetanovi, jehož

skladby interpretovala jmenovaná

umělkyně.

Máte možnost srovnat žáky před
padesáti lety a dnešní malé kla
víristy, které učíte. Jsou jiní?
V čem?

Myslím, že jsme jako děti chodi-

ly do hudební školy odpočinutější,

než je tomu dnes. Při všech náro-

cích, které jsou na děti kladeny ve

škole i jinde, se jim ani nedivím,

že jsou unavené. Dříve jsme říkali:

„Jdu do hudebky.“ A to se mi stalo

vlastně osudným. Ještě dnes, když

jdu do zaměstnání, říkám si stejnou

větu.

Jako začínající žákyně jsem no-

sila svou klavírní školu, notový se-

šit a index ve speciálních deskách

se zlatou lyrou, které vyrobil můj

strýček knihař. Později jsem své hu-

debniny vkládala do desek vyklá-

daných ze dřeva, které jsem dostala

od tatínka k Vánocům. Do hudební

školy jsem se ráda občas svátečně

oblékla a při hraní doma též. Půjčo-

vala jsem si maminčiny šaty a lo-

dičky a pořádala jsem domácí kon-

certy. Pomocí prostírání z lýka nebo

staniolu na strunách jsem si z klaví-

ru vytvářela spinet. S jednou spolu-

žačkou jsme komponovaly „ope-

ry“ a při názorných zkouškách

podle mého tatínka málem zbořily

dům. Hudební škola pro nás byla

něco zcela výjimečného. Dnešní děti

to takto neberou, domnívám se.

A co domácí příprava? Lze srov-
nat cvičení žáků tehdy a dnes?

To je různé, záleží na každém

dítěti a jeho rodičích. Moji rodiče

byli velmi muzikální a měli zájem

o hudbu, ale nehráli na žádný hu-

dební nástroj. Ačkoli maminka, uči-

telka v mateřské škole, absolvovala

zkoušky intonace u profesora Do-

ležela a ráda zpívala. Cvičila jsem

tedy sama. Bavilo mě to. Samozřej-

mě jako každý žák jsem nebyla vždy

perfektně připravená. Byly chvil-

ky, kdy se mi nechtělo, děti si hrály

venku s míčem... Ale věděla jsem,

že musím. Technicky jsem byla dost

zdatná, stupnice a etudy mě bavily.

Nevadila mi ani prstová cvičení.

Tehdy totiž ani žáka, ani rodiče

nenapadla nějaká diskuse o tom, co

by ho bavilo cvičit.

Kdo byl vaším učitelem klavíru
v hudební škole?

Po roce předhudební výchovy

mě dva roky učila paní učitelka

Dostálová, později Slezáková.

Vzpomínám si na její svatbu, jak

jsme jí zpívali. Když odešla na ma-

teřskou dovolenou, převzala mě

paní ředitelka Procházková, která

mě učila i v hudební nauce a vedla

v žákovském pěveckém sboru. Po-

řádala pro veřejnost různé besedy,

například výklad Smetanových

oper. Potom do školy přišla paní

učitelka Marková, později Hradec-

ká, ke které jsem chodila na klavír,

a pan učitel Hradecký, jenž výbor-

ně vyučoval hudební nauku. Do-

dnes mám v živé paměti jeho vý-

klad Smetanovy Mé vlasti. Na oba

dva ráda vzpomínám a jsem jim

moc vděčná, že mě zodpovědně

připravovali.

Kdy jste se rozhodla, že se hudbě
budete věnovat dál?

To mi bylo asi čtrnáct let, když

jsem začala mít zájem o studium na

konzervatoři. Uposlechla jsem rady

svých učitelů na hudební škole

a absolvovala jsem přípravu ke stu-

diu u profesora E. Šotoly v Brně,

v jehož třídě jsem potom studovala.

Státní konzervatoř v Brně jsem ab-

solvovala v roce 1966.

Chtěla jste se vrátit do Nového
Města na Moravě a pracovat zde
ve škole?

O tom jsem ani nepřemýšlela.

Zvykla jsem si na Brno a chtěla

jsem v něm zůstat. Ale místo jsem

nenašla. Ze tří nabídek volných míst

jsem se rozhodla pro největší město

a šest let jsem působila v LŠU v Ji-

hlavě. V roce 1972 jsem se vdala

a zaměstnání jsem přerušila. O rok

později se nám narodila dcera a já

jsem s ní byla doma, tehdy už opět

v Novém Městě na Moravě. Po ma-

teřské dovolené jsem se rozhodla

ve své profesi pokračovat v rod-

ném městě, nastoupila jsem v roce

1975 a jsem tu dodnes.

Škola bez učitelů je věc nepřed-
stavitelná stejně jako bez dětí. Co
byste jim chtěla závěrem vzká-
zat?

Všem učitelům bez rozdílu chci

poděkovat, protože na ně mám krás-

né vzpomínky. S láskou a vděčnos-

tí vzpomínám i na svoje rodiče,

kteří - ač velmi autoritativní - pro

mě měli vždycky pochopení a byli

mi oporou.

ptala se Mgr. Jana Kabrdová
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Hospicové Hnutí – Vysočina

Co je hospic?
Hospic znamená přístřeší a po-

hostinnost. Ve středověku nabízeli
mniši poutníkům a pocestným

ochranu a pomoc. Myšlenka hospi-

ce z toho vychází, protože právě ti
lidé, kteří putují z tohoto života,

potřebují podporu a doprovod.
Hospicové hnutí chápe umírání ja-

ko přirozenou součást života a sna-

ží se umožnit umírajícím, aby moh-
li poslední fázi života prožít důstoj-

ně a se svými blízkými.
Co je hospic dnes?

Většinou si představíme zdravot-

nické zařízení s odborně vyškole-
ným personálem, vybavené lůžky

a přijímající pacienty, kteří nemo-
hou z různých důvodů zůstat doma.

V hospicu je jim poskytnuta lásky-

plná a odborná péče ve dnech, kdy
odcházejí z tohoto světa.

Hospic je také sí5 sociální, zdra-
votnické a duchovenské pomoci. Ta-

to sí5 propojuje umírající a jejich ro-

diny s přáteli, lékaři, ošetřovateli,
duchovními. Každý z nás by nejra-

ději umřel doma. V důvěrně zná-
mém prostředí, mezi svými blízký-

mi. To je nejpřirozenější způsob od-

chodu ze života. Rodina, která se
stará o umírajícího, se však potřebu-

je orientovat v nastalé těžké situaci,
potřebuje informace, podporu, po-

moc.
Kdo jsme my – Hospicové hnutí
Vysočina?

Hospicové hnutí Vysočina je ob-
čanské sdružení dobrovolníků,

jehož činnost se ubírá dvěma hlav-
ními směry:

- snaží se rozvinout do-

mácí formu hospicové
péče, to znamená do-

provázení umírajících
u lůžka a podporu ro-

din umírajících. Tím

chce přispět ke zlepšení
péče o umírající zde na

Novoměstsku.
- snaží se o osvětovou

a vzdělávací činnost.

Sdružuje lidi různých profesí,
kteří se přiznávají ke křes5anským

hodnotám. Sdružení je však nezá-
vislé na světovém i politickém ná-

zoru svých členů i klientů.

Co jsme udělali na poli osvěty?
Na počátku, v době hledání a roz-

hovorů s lidmi, zajímajícími se
o hospicovou problematiku, jsme

navštívili Hospic Anežky České

v Červeném Kostelci. Z prohlídky
celého objektu jsme si mohli udělat

představu o charakteru a rozsahu
péče, kterou takováto zařízení po-

skytují.
Navázali jsme kontakty s němec-

kým Společenstvím pro hospicovou

práci v regionu Reutlingen. Zúčast-
nili jsme se semináře, který pro nás

němečtí kolegové připravili. Byl za-
měřen na etické otázky péče o umí-

rající a na roli dobrovolníků v hos-

picovém hnutí. V intenzivních roz-
hovorech jsme si mnohé ujasni-

li. Navštívili jsme také
dva domovy důchodců,

v nichž naši němečtí ko-

legové již řadu let pra-
cují.

  Koncem loňského
roku jsme uspořádali

přednášku MUDr. Ma-

rie Svatošové, průkop-
nice myšlenek hospico-

vého hnutí u nás a ředi-
telky hospice v Červe-

ném Kostelci. Přednáška s hospi-

covou tematikou, která se konala
v novoměstském kulturním domě

a byla hojně navštívena veřejností,
byla zážitkem pro všechny.

Co jsme již udělali na poli hospi-
cové péče?

Po čase příprav a vzdělávání jsme

učinili první praktické kroky. Na-
bídli jsme spolupráci Domovu dů-

chodců na Mitrově. Vedení domo-

va je připraveno spolupracovat

a postupně vytváří podmínky pro
dobrovolnickou službu u lůžek sta-

rých, nemocných a umírajících lidí.
Zatím dva naši dobrovolníci jezdí

pravidelně na Mitrov, kde v rozho-

vorech pomáhají lidem unést jejich
samotu, smutek a starosti. A až ně-

který z klientů dojde na konec své
životní cesty, nebude na ní sám.

Podaří-li se počet dobrovolníků

zvýšit, rádi bychom nabídli podob-
nou službu i v rodinách, které se

starají o umírající. Radou, zásko-
kem, službou u lůžka.

O co usilujeme?
- být s umírajícími, pomáhat jim
unést osamění a smutek posledních

chvil života.
- povzbuzovat rodiny k odvaze

a ochotě pečovat o umírajícího člo-

věka.
Co potřebujeme?
- abyste vy, naši spoluobčané, vě-
děli, čím vám může být Hospicové

hnutí Vysočina prospěšné.

- abyste věděli, že všechno co nabí-
zíme je dobrovolnická služba členů

tohoto sdružení.
- aby ten, kdo zjistí, že ho hospico-

vá problematika zajímá a že by se

rád připojil k práci dobrovolníků
HHV, věděl, že může kontaktovat

paní Ivu Kondýskovou, tel. 0616 /
618 120.

za Hospicové hnutí Vysočina
Daniela Ženatá

občanské sdružení Nové Město na Moravě

Strom milénia, nebo Nerudova lípa?
(dokončení ze str. 1)

Když jsme s nadšením zahájili
kroky k výsadbě této lípy milénia,

netušili jsme, jaká překvapení nám
iniciativa připraví. Český literát

Jan Neruda to výstižně popsal ve

svém proslaveném podčárníku
„Kam s ním“. Problém, který v něm

popisuje, nese na věčnou pamě5 jeho
jméno, je to nerudovský problém.

Právě takový problém nám naše

iniciativa se stromem milénia při-
nesla a my jsme se s ním museli

vypořádat.
Na zasedání zastupitelstva města

dne 25. září jsem předal oficiálně

starostovi města žádost Novoměst-
ského okrašlovacího spolku o sou-

hlas s výsadbou stromu milénia
v prostoru za OK marketem, před

trafostanicí ve směru k autobuso-

vému nádraží. Toto místo při vjez-
du do města jsme považovali pro

daný účel za přiměřeně důstojné.
Starosta přislíbil podporu záměru

s tím, že městský úřad projedná vše

potřebné, a skutečně rada města vy-
dala dne 8. října svůj souhlas s vý-

sadbou. S vděkem jsme přijali na-
bídku všestranné pomoci od SOUL,

a tak výsadbě zdánlivě nestálo nic

v cestě, i avizovaný termín výsad-
by 28. října se zdál být reálný.

V neděli 21. října jsem se s pa-
nem Pavlem Koutenským vypravil

do Telecího za Ing. Dvořáčkem,

který nám dotyčný stromek ukázal,
a již v úterý ráno vyrazila z Nového

Města skupinka učňů SOUL v čele

s pány Ing. Miloslavem Kocandou
a Pavlem Koutenským vyzvednout

lípu ze země. Po příjezdu do Nové-
ho Města s lípou začala skupina na

dohodnutém místě s výkopem jámy

pro výsadbu. Vše šlo hladce do té
doby, než byla při výkopu odkryta

signalizační folie plynovodu. Oka-
mžitě jsme zastavili další práce, já-

ma byla zaházena a lípa odvezena

do areálu SOUL. Jan Neruda by se
v tuto chvíli zajisté usmíval, proto-

že se nám svým problémem opět
připomenul. Měli jsme sazenici lípy,

ale neměli jsme místo pro výsadbu.

V neděli 28. října odpoledne jsme
se vypravili v dešti spolu s Ing.

Arch. Cackem řešit problém kam
s ní. Vytipovali jsme další tři místa.

V pořadí první bylo hned naproti

původnímu místu přes silnici vedle
příjezdu k autobusovému nádraží

(pozemek je v majetku Horácké
galerie), další místo bylo u katolic-

kého hřbitova mezi parkovištěm

a přední zdí hřbitova a poslední
místo bylo v prostoru nového par-

koviště pod nemocnicí. Ředitel HG
PhDr. Chalupa však naši nabídku

odmítl, protože na uvažovaném

místě budou ještě probíhat terénní
úpravy. V prostoru pod nemocnicí

je, jak obětavě zjistil operativně ješ-
tě večer Ing. Arch. Cacek, velký

spletenec podzemních sítí, a tak už

zbývalo k výsadbě jen místo u hřbi-
tova, což však našim představám Lukasův statek v Telecím se zpívající lípou.

nevyhovovalo. Proto jsme hledali

dál. Nebylo dobré nechávat stro-
mek už déle mimo zem. V dalším

kole jsem oslovil ředitele Gymná-
zia Vincence Makovského RNDr.

Kotena, ale ani on neměl k dispozi-

ci volné místo pro výsadbu, proto-
že záměr úprav zahrady před gym-

náziem není dosud dokončen.
Naší další nadějí byl ředitel Okres-

ní nemocnice MUDr. Zdeněk Kad-

lec, který nezklamal a pomohl nám
náš nerudovský problém vyřešit.

Ve čtvrtek jsme společně vybrali
vhodné místo v krásně upraveném

parku Okresní nemocnice a hned

v pátek 2. listopadu ráno, v prvním
roce třetího tisíciletí, se lípa milénia

konečně dočkala výsadby na dů-
stojném místě s krásným výhledem

na střed města. To, že lípa byla vy-

sazena 2. listopadu - na dušičky,
místo 28. října - na vznik ČSR, není

podstatné a snad je to i vhodnější.
Závěrem se sluší poděkovat Ing.

Dvořáčkovi za dar sazenice lípy,

řediteli SOUL Ing. Slámovi za po-
skytnutí pomoci při výsadbě, pra-

covníkovi SOUL Ing. Kocandovi
za odborné vedení výsadby a MUDr.

Kadlecovi za poskytnutí místa, na

kterém, jak všichni doufáme, bude
moci naše novoměstská lípa milé-

nia růst nerušeně snad dalších tisíc
let. Jak vidno, nic není jednoduché,

ani výsadba stromu. Pokud se ale

sejde více lidí ochotných pomáhat,
tak se dílo nakonec podaří.

za Novoměstský okrašlovací
spolek Ing. Jaromír Černý
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 Zprávy z radnice 
Z hlavních bodů 69. řádného

jednání RM ze dne 19. listopa-
du:
❒ Rada města schválila v rámci po-

řádání valné hromady zakládací lis-
tiny společností TS služby s.r.o.
a Lesy a zeleň s.r.o. Pro společnost

TS služby s.r.o. byla jmenována

dozorčí rada ve složení Ing. Franti-

šek Havlíček, Ing. Miroslav Sláma,

Marek Kučera.

❒ Na den 18. 12. je plánováno řád-

né zasedání zastupitelstva města.

Jedním z bodů programu bude roz-
počet roku 2002. Přípravy rozpoč-

tu vrcholí. Předběžně se jeví, že

předložený rozpočet bude schod-

kový (schodek asi 35 mil. Kč). Do-

financování je plánováno z vlast-

ních zdrojů města. (Město má na

účtech finance z prodeje hlasova-

cích práv k akciím energetických

společností a z prodeje kmenových

akcií České spořitelny a.s.) Město

vložilo v minulých letech mnoho

prostředků do investic, zejména do

školství. V současné době je třeba

tento trend zmírnit. Na rok 2002 by

se mezi zásadními investicemi měly

objevit tři: rekonstrukce radnice,

rekultivace skládky Daříkovec a od-

bahnění Kazmírova rybníka.

❒ Rada města byla informována, že

započalo stěhování městského
úřadu do rekonstruované ubytov-

ny UNO. Do bývalé jídelny v sou-

sedství nemovitosti byl přestěho-

ván archiv, jsou vyklízeny sklepy

a půda. Jednotlivá pracoviště bu-

dou postupně stěhována v lednu.

❒ Rekonstrukce dnešní radnice je
plánována na 15 měsíců. Koncem

listopadu je očekáván projekt, v pro-

sinci proběhne výběrové řízení na

zhotovitele. Práce na rekonstrukci

začnou ihned po přestěhování kan-

celáří, což by mělo být nejpozději

do poloviny února.

❒ Smlouva s NMP a.s. o odkoupení
výměníkových stanic a stažení ža-
loby na N. Město byla uzavřena.

První splátka bude podle smlouvy

uhrazena ještě letos.

dle informací J. Sokolíčka
❒ V Novoměstsku č. 15 ze dne 19.

října byla zveřejněna tabulka infor-

mující o účasti zastupitelů na zase-

dáních zastupitelstva města. Niko-

liv vinou redakce byla v tabulce
upřena zastupiteli Petru Klapa-
čovi účast na zasedání dne 26. 6.

red.

O tom, že město má o své památ-

ky zájem, svědčí i to, že letos v létě

byla provedena zásadní sanace vlh-

kosti zdiva a celková obnova kap-

ličky U Jáníčka na Jánské ulici.

Objekt kaple, postavené v roce

1810, má malebný barokní tvar

s evidentně historickou podstatou.

V prostoru kaple je umístěna socha

sv. Jana Nepomuckého. Vstupní ot-

vor je opatřen kovanou mříží od

ak. soch. Košíka. Před kaplí je stu-

dánka s trvalým přítokem a odto-

kem vody. Údajně léčivá voda vy-

téká ze skály na pozemku rodiny

Hubáčkovy. V těsné blízkosti kaple

stojí dvě staré lípy.

Před tím, než bylo přistoupeno

ke generální opravě, byly dohledá-

ny v Horáckém muzeu staré foto-

KAPLIČKA U JÁNÍČKA
grafie, které odrážely původní ráz

stavby. Zjistilo se, že originální kříž

a makovice byly nahrazeny buU

nevhodnými replikami, nebo chy-

bí vůbec.

Největší závadou způsobující za-

vlhání zdiva byl narušený přívod

vody. Voda si pak hledala cestičky

pod zemí jinde, a způsobovala tak

vysokou vlhkost celé stavby.

O potřebě nové krytiny báně se

vědělo dlouho, ale na místě se uká-

zalo, že i tesařské práce bude třeba.

Nový dřevěný krov nahradil pů-

vodní, vlhkostí a dřevokazným

hmyzem velmi poškozený.

Před osazením nového kříže,

jehož realizátorem dle původní po-

doby byl mladý student umělec-

kého kovářství Ondřej Svoboda

z Radňovic, byla do makovice vlo-

žena pamětní listina, kterou přetis-

kujeme, a současné drobné mince.

Určitým problémem se i do bu-

doucna jeví svah nad kaplí a těsná

blízkost stromů.

Sochu sv. Jana Nepomuckého re-

staurovala konzervátorka a restau-

rátorka Marta Mužátková, která

v jarních měsících příštího roku vtisk-

ne kapli historičnost i tím, že strop

kaple vymaluje jako hvězdné nebe,

které zde dle slovního podání bylo.

Práce na kapli prováděla v soula-

du s projektem Ing. Pospíšilové spo-

lečnost TS služby s.r.o. N. Město na

Mor. ve spolupráci s firmou PO-

STANOM N. Město na Mor.

PhDr. Žofie Řádková

OPRAVNA OBUVI
Vítáme Vás ve dnech

PO, ST 800-1200 1300-1530

ÚT, ČT 800-1200 1300-1700

PÁ 800 -1300

Autobusové nádraží
592 31 Nové Město na Mor.
     0606/375 925

HLEDÁME ZPRACOVATELE ANKET
Německá finanční společnost hledá pro oblast

Nové Město na Mor. a okolí zpracovatele anket.

VHODNÉ PRO STUDENTY
Bližší informace na tel. 05/ 41 21 74 65     9.00 – 16.00

Aktivním lidem nabízím
přivýdělek v obchodní

činnosti.

inf. na tel. 0608 02 33 44

Druhá beseda
Trápí Tě kila navíc
– neváhej a začni
13. 12. v 18. hod. v gobelin.
salonku KD přednáší o zdra-
vém způsobou snižování nadvá-
hy MUDr. Pavel Pávek a členka
klubu DIANA

Dnešního dne byly dokončeny

klempířské práce na nově rekon-

struované kapličce podle původní-

ho provedení z roku 1810. Rekon-

strukci zajistily TS služby s.r.o. Nové

Město na Moravě za ředitelování

Lu5ka Sečanského, práci provedla

stavební firma POSTANOM s.r.o.

pod vedením Ing. Pavla Šustra, ře-

zivo dodala firma WOODSTOCK,

kříž vykoval umělecký kovář Ondřej

Svoboda. Technické řešení a od-

borný dohled zajistila PhDr. Žofie

Řádková.

jména pracovníků: Jaroslav Pro-

cházka, Josef Janů – klempířské prá-

ce, rekonstrukce krovů

Pavel Pejchal – dohled nad truh-

lářskými pracemi

V Novém Městě na Moravě, dne 17.

srpna 2001

(následuje jmenný abecední seznam

současných zastupitelů města)

VÁNOČNÍ INZERCE
V NOVOMĚSTSKU
poslední letošní Novoměstsko
vyjde 14. 12.
inzerci přijímáme do úterý 4. 12.
Rovněž informace o kulturním dění
z přelomu prosince a ledna je tře-
ba doručit do tohoto data.☎
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SLIBY SE MAJÍ PLNIT
Domov – pojem plný citu. Všich-

ni ho potřebujeme. Je symbolem

pohody, klidu, rodinného zázemí.

Je to místo, kam se vracíme, kde

nabíráme síly. Hotelová ubytovna

UNO byla ještě před rokem a něko-

lika měsíci nepříliš útulným domo-

vem. Nebylo jednoduché vysvětlit

jejím obyvatelům, že jim bereme

domov. Zdálo se nemožné, že by-

chom do roka v nevzhledné, špina-

vé a chátrající budově vystavěli 68

nových malometrážních bytů. Ni-

kdo nechtěl uvěřit, že Vánoce v ro-

ce 2001 bude prožívat ve starono-

vých domovech. Jsem ráda, že slib,

který jsem dávala je splněn. A až

budou v oknech zářit světla svíček

vánočních stromečků, bude to pro

mě ta nejcennější odměna za chvíle

horka a napětí, které jsem prožila.

Děkuji touto cestou všem zaměst-

nancům městského úřadu, dodava-

teli stavby a stavebnímu dozoru,

kteří můj slib naplnili. Novým oby-

vatelům „hotelovky“ přeji, aby ve

svých domovech prožívali ty nej-

krásnější chvíle. Aby jim domov

krásně voněl vším, co k vůni do-

mova patří.         Zdeňka Marková

S Ing. Josefem Poulem, ředitelem MSB, o nových bytech
Máte, pane řediteli, radost z no-
vých 68 bytů, nebo to bude pro
Městskou správu budov spíše nová
starost?

Z nových bytů mám pochopitel-

ně radost. Nejen proto, že N. Město

nové byty opravdu potřebovalo

a nadále potřebuje, vždy5 víme, že

žádostí o tyto byty se sešlo přibliž-

ně třikrát více, než jsme nabízeli

bytů. Mám radost, že se podařilo

úspěšně dokončit akci, která byla

plánována již před mnoha roky, ale

dlouho ji brzdily průtahy kolem

převodu nemovitosti z majetku stá-

tu do majetku města. Myslím, že od

té doby, co byl převod úspěšně do-

končen, se usilovně a pilně praco-

valo na všech potřebných úrovních,

takže to viditelné, vlastní rekon-

strukce, probíhalo doslova před

očima.

Starostí s byty v novostavbě se

příliš nebojím, zejména v této no-

vostavbě by neměly být, sledovali

jsme práci firmy PKS. Odváděla

dobrou práci, takže naši údržbáři

by sem poměrně dlouho měli cho-

dit spíše výjimečně. Doufám, že

noví nájemníci si nového bydlení

budou vážit.

Zopakujme si, jaké velké byty jsou
pro nájemníky připraveny. A byl
o ně v žádostech stejnoměrný zá-
jem?

Pět velkých bytů je typu 3+1

a jsou to byty na současné poměry

spíše nadstandardní. Nejvíce žádostí

se sešlo na byty typu 2+kk. K dis-

pozici bylo 26 těchto bytů (celkem

je jich 34, ale do 8 se stěhovali pů-

vodní nájemníci), žádostí bylo 90.

Tyto byty odpovídají současné eko-

nomické situaci převážné většiny

rodin, zejména rodin s dětmi. Byto-

vá komise se při přidělování dekre-

tů řídila především skutečnou po-

třebou bydlení. V některých přípa-

dech jsme doslova přidělovali stře-

chu nad hlavou. Jednalo se zejmé-

na o byty 1+kk pro vícečlenné ro-

diny. Těch je celkem 29.

V první otázce jste naznačila, ne-

přinesou-li nové byty nějaké sta-

rosti. Jisté obavy mám. Byty jsou

velmi kvalitní, dobře vybavené,

náklady na bydlení nebudou nízké.

Možná na ně nebudou všichni ná-

jemníci mít dost prostředků.

V tuto téměř slavnostní chvíli je
asi nevhodné mluvit již předem

o neplatičích. Ale přesto, jak by se
taková situace řešila?

Museli bychom problémy s pla-

cením podchytit hned v počátku

a ze strany MSB pomáhat hledat

všechny cesty k výměně bytu za

menší nebo za byt ve starší zástav-

bě.                  ptala se E. Jašková

Návštěvníků z řad občanů se na prohlídce sešlo mnoho a byty se jim zřejmě

líbily.

STOMATOLOGICKÉ
POHOTOVOSTNÍ

SLUŽBY
Lékařské ošetření je poskytováno
v době 8 – 12 hod.
1. 12. MUDr. Eva Vorlíčková, 4.

ZŠ, ul. Švermova, ZR, MUDr. Ros-

tislav Kozák, Zahradní 271, Bys-
třice, MUDr. Jiří Žák, poliklinika

V. Meziříčí
2. 12. MUDr. Marie Kozáková, Za-

hradní 271, Bystřice, MUDr. Dag-

mar Chytrá, Tyršova 855, NM
8. 12. MUDr. Marie Kulková, zdr.

stř. Strážek, MUDr. Miloslav Mi-

chal, poliklinika ZR, MUDr. Irena

Musilová, ZŠ, Sokolovská 1, V. Me-
ziříčí
9. 12. MUDr. Božena Pavelková,

zdr. stř. Nedvědice, MUDr. Jana

Michalová, poliklinika ZR

K O N K U R Z
NA POZICI PORTFOLIO MANAGER

Evropská společnost s dlouholetou tradicí vyhlašuje
 pro region Vysočiny (N. Město, Ž@ár)

 konkurz na pozici: Portfolio Manager.
Ekonomické vzdělání výhodou, ne podmínkou.

 Zaškolení nutné.

Termín pohovoru lze sjednat na tel. č. 05/41 21 74 65   9oo – 16oo
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Policie informuje 617 333

Policie ČR
Případy zanedbání povinné vý-

živy jsou v šetření policistů dosti

často. Po poslední relaci šetří naše

oddělení tři případy tohoto proti-

právního jednání, z nichž v jednom

případě přispívá otec na své dítě

bývalé manželce nepravidelně, další

dva otcové se o své potomky po roz-

padu manželství nezajímají vůbec.

Ve večerních hodinách dne 11.

11. došlo v tomto roce již podruhé

k vloupání do fary římskokatolické

církve v N. Městě. Neznámý pa-

chatel vnikl do budovy ze zadní

strany. Zřejmě byl vyrušen, proto

nestihl nic odcizit. Způsobil škodu

jen na zařízení fary v částce 1 tis.

Kč. První případ vloupání byl ob-

jasněn do jednoho měsíce díky vší-

mavosti občanů. Doufáme, že i ten-

tokrát postaví získané poznatky pa-

chatele před soud.

Opětovně se v noční době na 19.

11. vyplatila vzájemná spolupráce

s Městskou policií. Kolem půlnoci

kontrolovala hlídka MP na jedné

místní ulici mladého muže, který

těžce tlačil kočárek, čímž strážníky

upoutal. Bylo zjištěno, že místo děc-

ka má kočár plně naložený barev-

nými kovy. Po přivolání kolegů od

státní policie bylo zjištěno, že se

jedná o jim z minulosti dobře zná-

mou firmu. Následně pak, že mate-

riál zcizil v jedné z novoměstských

montážních firem. Doznal také krá-

deže barevných kovů v jiných fir-

mách, dopouštěl se jich od počátku

listopadu. Nyní se zodpovídá vy-

šetřovateli.

Rovněž v péči vyšetřovatele jsou

dva muži z Hlinska a Jihlavy, kteří

se v noci na 15. 11. vloupali do

prodejny v Herálci. Díky všíma-

vosti občanů byli přímo na místě

zadrženi. Před prodejnou měli na-

nošené zboží za více jak 18 tis. Kč.

V souvislosti s nastávajícím zim-

ním obdobím upozorňuji všechny

řidiče na nutnost opatrné jízdy a na

nutnost dodržování řádného tech-

nického stavu vozidel, včetně uží-

vání zimních pneumatik a doplň-

ků. Předejdete zbytečným neho-

dám.                           kpt. Bouček

Městská policie
Celodenního vypětí ze školy se

zřejmě chtěli zbavit tři žáčci zá-

kladní školy, když 15. 11. v 13:45

hod. bouchali jednu petardu za dru-

hou. Kdo si v tu dobu vyrazil na

uklidňující procházku ke Kazmíro-

vu rybníku, nestačil se divit. Divili

se však i nezbední žáčci, když jim

do cesty vstoupila hlídka MP. Pro-

tentokrát bylo dětem pouze domlu-

veno a vysvětlena nesprávnost je-

jich počínání. Osobně však banali-

tu v celé věci nevidím. Chybu vi-

dím ve špatném příkladu dospě-

lých. Téměř každý se setkal s něja-

kou tou ránou, která jej vylekala či

rušila, budila dítě atp. Výjimkou

nejsou ani soukromé ohňostroje,

které se čas od času (nezřídka) v na-

šem městě objeví. To vše se děje

i přesto, že vyhláška N. Města č. 9/

1998 používání zábavné pyrotech-

niky zakazuje kromě dnů 31. 12

a 1. 1., nebo na akcích zaštítěných

městem. Nejsmutnější je, že se ob-

jevují i případy, kdy sám rodič ne-

chá svému dítěti petardu či raketku

odpálit. A co dítě s takto získanými

vědomostmi učiní? Naloží s nimi po

svém, s tím rozdílem, že nedomyslí

všechna rizika. Co říci závěrem, snad

jen to, že pokud jde jen o petardy,

je vše ještě relativně dobré.

Často slýchanou otázku směřo-

vanou spíše k správcům našich sil-

nic, a to o připravenosti na zimu,

by bylo vhodné občas položit i ná-

vštěvníkům místních pohostinství.

Téměř každý rok se v období prv-

ních mrazíků objeví nějaký ten leh-

ce oblečený podnapilý občan, kte-

rému díky velkým dávkám „ne-

mrznoucí kapaliny“ ztěžknou nohy.

Svou tělesnou schránku pak uloží

tu v trávě, tu na lavičce… Dne 16.

11. v 21:45 hod. tomu nebylo jinak.

V blízkosti prodejny vozidel Nissan

na Hornické ulici si na chodníku

ustlal občan ze Zubří. Po upozorně-

ní občanů a po zákroku strážníků

naštěstí neutrpěl újmu na zdraví.

Hlídku MP se snažil 19. 11. oblaf-

nout mladík z Velkého Meziříčí, kte-

rý před sebou v 0:10 hod. po ulici

ŽUárská tlačil dětský kočár. Vše se

jevilo podezřelé, již s ohledem na to,

že v tuto noční dobu již každé nor-

mální dítě spí doma v po-steli. Jaké

bylo překvapení strážníků, když

uvnitř kočárku žádnou ratolest ne-

objevili. Zpod bundy na ně „vy-

kouklo“ větší množství barevných

kovů. Dotyčný muž tak byl po pro-

vedené kontrole předán policistům

z PČR s podezřením na spáchání

trestného činu. Závěrem patří říci,

že společnými silami strážníci a po-

licisté bez větších obtíží zjistili i mís-

to, odkud byl hliník odcizen.

Závěrem bychom chtěli požádat

občany o spolupráci při pátrání po

majiteli psa tmavě hnědé barvy se

světle hnědými znaky, výška v ko-

houtku cca 45 - 50 cm, (viz foto

nahoře). Byl nalezen dne 16. 11.

v dopoledních hodinách v Petrovi-

cích. Případné informace sdělte buU

přímo na služebně MP na ul. Školní

448, telefonicky na tel. č. 617831,

nebo prostřednictvím sítě internet na

adrese http://policie.nmnm.cz/.

Gregor Petr

„Ke škole patří také legrace.“

V duchu tohoto hesla proběhlo na

II. ZŠ v sobotu 17. 11. zábavné od-

poledne pod názvem Klauniáda. Ve

dvě hodiny uvítali nedočkavé oči

předškolních dětí a dětí 1. stupně

naší školy dva klauni, kteří na ce-

lou akci dohlíželi.

Patronky (paní učitelky) si děti

rozdělily do družstev a moderátor-

ka z Westernového městečka od-

startovala první soutěž.Přestávky

mezi jednotlivými soutěžemi zpří-

jemňovala módní přehlídka dobo-

vých kostýmů z Divokého západu,

vystoupení aerobiku pod vedením

K L A U N I Á D A
Dáši Kadlecové a country taneční

skupina Lady dance. Vyhrál kaž-

dý, kdo se zúčastnil a měl dobrý

pocit z příjemně stráveného odpo-

ledne.                                         ic

Za dárky, které si děti odnesly, dě-

kujeme těmto firmám: Papírnictví

Srbová, Papírnictví pod nemocni-

cí, Elektro Pejchal, Drogerie Řezá-

čová, SONY (Ing. Hrdá), Hračky

(p. Hlavatý), „G“ (p. Gregor), Oba-

ly Vysočina (p. Ťupa), FIAT (p. Ja-

níček), Lacrum Bystřice n. P., Wes-

ternové městečko Zvole

poz. red.: seznam sponzorů je zpo-

platněn jako inzerce

Vzdělávací kurzy na PC
◆  Windows

◆  MS Office

◆  Internet

Evropský řidičák na PC
(příprava na testy)

◆  ECDL Start

◆  ECDL Certifikát

Kurzy v Novém Městě
každý měsíc!

Informace podá :

Mgr. Radek Maca

(držitel ECDL certifikátu)
tel.: 0776 274 152

e-mail: rama@inforama.cz

http:// www.inforama.cz

I N Z E R C E
◆ Koupím byt v NM 2+1 nebo 2+0.

tel. 0604 48 45 70

◆ Pěkný družstevní 3+1, komora,

balkon, výtah – výhled do přírody v

čistém prostředí v okrese Chomutov

(možnost zaměstnání) za byt nebo

chalupu na Moravě, nebo levně pro-

dám. tel. 0608 137 418 (večer)

◆ Vyměním městský 1+0 s levným

nájemným, Tyršova 730, za větší,

i družstevní. tel. 0605 184 093,

0607 876 776

◆ Prodám různé druhy papoušků

a exotických ptáků. Ceny od 80 Kč

do 450 Kč. Inf. na tel. 618 870 (20

– 21 hod.)
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PORADENSKÉ MÍSTOPORADENSKÉ MÍSTO

JEDNIČKA VE STAVEBNÍM SPOŘENÍ

● Bezplatné poradenství v oblasti stavebního

spoření pro občany a právnické osoby

       ●  Projekt stavebního spoření na míru

       včetně uzavření prvotní smlouvy

          ●  Uzavírání následných smluv

          ●  Státní podpora 25 % z ročních

              úspor, max. 4 500 Kč ročně

             ●  Úvěry s výhodným ročním 6%

               úrokem

           ●  Meziúvěry úročeny již od 6,5 % p.a.

            ●  Úroky a státní podpora nepodléhají

               dani z příjmu

            ●  Výrazně vyšší zhodnocení Vašich

 úspor

         ●  Veškeré změny ve smlouvách

       ●  Slevy na nákup zboží a služeb u téměř

            3000 našich smluvních partnerů

    ●  Nabízíme zajímavou a perspektivní práci

        v oblasti stavebního spoření

ČESKOMORAVSKÉ STAVEBNÍ SPOŘITELNY, a.s.

Dárek pro každého - CD při uzavření smlouvy do 31. 12. 2001

PORADENSKÉ MÍSTO ČMSS a.s.

Masarykova 1494 (autocentrum NISSAN)

592 31 Nové Město na Moravě

tel. 0616/617 504, 0607/964 884

Po - Pá   8 - 12   12,30 - 16,30 Na těchto základech můžete stavět

Miluše Veinlichová
Ž=árská 41,

Nové Město na Moravě

Vás zve do prodejny

METROVÉHO
TEXTILU

Nabízíme velký výběr
šatovek, podšívek, lepení

kostýmových a oblekových tkanin
záclon a závěsů

spodního prádla zn. TIMO,
NATURANA, ANDRIE, TRIOLA

Prodej
sudového piva na objednávku
plnění 5 l soudků na počkání

TEL. 615 105

Vinárna

N I K A
Rossi Vlastimil

Petrovická 585

tel. 615 080

◆ značková vína

◆ pivo Gambrinus 12

◆ lihoviny

◆ velký výběr míchaných

nápojů

◆ poháry

◆ večeře minutkové

– vepřová, drůbeží, rybí

a bezmasá jídla

Těšíme se na Vaši návštěvu.

TEPELNÁ A AKUSTICKÁ IZOLACE

CLIMATIZER PLUS
Ušetří peníze, čas a energii

CLIMATIZER PLUS – vyroben v ISO 9002 je nehořlavá
zdravotně nezávadná tepelná izolace odpuzující hlodavce.
Vhodná pro zateplení nepřístupných dutin-stropů a stěn,

půdních vestaveb, nepodchozích stropů hal a dílen.

Cena včetně aplikace na 1m3 760 Kč
Dále provádíme

◆  systém sádrokartonové výstavby KNAUF
◆  zateplení fasád budov obklady VINYL SIDING

◆  dekorační stropní podhledy ARMSTRONG

Konzultace v místě realizace ZDARMA

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

Volejbalové „Veni, vidi, vici“
V sobotu 10. listopadu odjela do

Brna šestice mladých orlíků na Mi-

strovství Orla ve volejbalu v kate-

gorii mladší dorost. Družstvo ve

složení Jiří Kuchta, Marek Novák,

Ros5a Stríž, Václav Stríž, LáUa Šíl

a Tomáš Vlček pod vedením Vítka

Německého si nekladlo veliké cíle.

I když dva hráči hrají za novoměst-

ský volejbalový oddíl, společně vo-

lejbal jako takový zatím v Orlu ne-

hrají a vlastně spolu hráli poprvé

v životě.

Mistrovství se konalo v hale vo-

jenské akademie společně s dalšími

kategoriemi dorostenců a doroste-

nek. Kluci měli ve své kategorii

další tři družstva. V prvním zápase

narazili na družstvo Orlice „B“ a i

přes počáteční sehrávání vcelku bez

problémů vyhráli 2:0 na sety. Dál

už je čekali daleko silnější soupeři.

V druhém zápase se utkali s druž-

stvem Orlice „A“. První set prohráli

těsně jen o několik bodů a v dru-

hém setu již soupeř vedl o 4 body.

Orlíci nemohli najít „společnou řeč“

a tak za stavu 19:15 jsem vzal od-

dechový čas. Stimulace týmového

ducha a vzájemné povzbuzování

kluky natolik vyburcovalo, že oto-

čili vývoj utkání a druhý set vyhrá-

li. Na následující set, který se hrál

jen do 15 bodů, jako by nastoupilo

úplně jiné družstvo, které již do-

vedlo suverénně zápas do vítězné-

ho konce.

V cestě za vítězstvím jim ještě stá-

lo družstvo Obřan. Kluci se ale do-

kázali navzájem povzbudit a pomo-

ci si v poli, a tak zvládli vyrovnaný

první set a v druhém již excelovali.

Celkově tak obsadili první místo bez

jediné porážky a obdrželi diplom

a dva překrásné volejbalové míče.

Někteří z kluků mají šanci dostat se

do užšího výběru pro reprezentaci

Orla na Mistrovství mezinárodní or-

ganizace FICEP v roce 2003.

Orlíci dokázali porazit i družstva

celkově technicky vyspělejší a roz-

hodující chvíli hrát společně jako

tým. Právě chvíle, kdy se společně

radovali nebo povzbuzovali, zůstá-

vá pro mě asi nejsilnějším zážitkem

dne. Chtěl bych všem klukům po-

děkovat, protože každý z nich při-

spěl svojí hrou a často i hlasem

k společnému úspěchu. Volejbal je

ideální hra, ve které se projeví síla

ducha a schopnost obětovat se pro

zbytek týmu. Bylo tomu tak i 10.

listopadu v Brně.

Bc. Vít M. Německý

Tradiční předvánoční

slevu 10%

poskytuje prodejna

PORCELÁNU
na Soškově ulici 232

ve dnech 4. – 22. 12. 2001

Orientační běh
V sobotu 18. listopadu proběhlo

v Junior - Centru Seč za účasti mi-

nistra dopravy Ing. Jaromíra Schlin-

ga slavnostní vyhlášení nejlepších

orientačních běžců za rok 2001.

Mezi oceněnými sportovci figuro-

vala i závodnice SK Orientační spor-

ty Nové Město na Moravě Bára Chu-
díková. Ta se v anketě o nejlepšího

lyžařského orientačního běžce umís-

tila na třetím místě. Prvá dvě místa

si odnesli bratři Jakub a Ondřej Vo-

drážkovi (Dukla Liberec).        rký

MIKULÁŠSKÝ
AEROBIC

Penzion u Martina (Rokytno)

zve na

ZVĚŘINOVÉ HODY
3. – 9. 12.

tel. 618 966

soutěž pro děti ve věku
7 – 15 let

9. 12. ve 14 hod.
v tělocvičně gymnázia

master class jednotlivců
zveme srdečně diváky

(přezůvky nutné)

sponzory soutěže jsou firmy: HI-

TEC, SONY CLUB ELCOM, Lyže

Slonek, Papírnictví pod nemocnicí,

Papírnictví Srbová, Cukrárna u Ja-

novských, D+D obuv a kožená ga-

lanterie, Autoškola Kadlec

Všem sponzorům patří dík.

Pozn. red. Seznam sponzorů je zpo-

platněn jako inzerce.


