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Pronájem
městského bytu
Upozorňujeme občany, že k pro-

nájmu je obálkovou metodou na-

bízen městský byt 1+1 (61,64 m2)

v čp. 68, Ž(árská ul. (budova DPS).

Minimální záloha na tříleté před-

placené nájemné je 68.868 Kč.

Obálky označené na čelní straně

„čp. 68, byt č. 202“ odevzdejte do

10. ledna 2002 na sekretariátu MÚ.

Více podrobností najdete na Úřed-

ních deskách města.

Ceny za sport,
kulturu a vzdělávání

Stejně jako v roce 2001 dojde

i v roce 2002 k vyhodnocení nej-

lepších novoměstských osobností

z oblasti sportu, kultury, zájmově

vzdělávací činnosti (např. ZUŠ)

a oblasti vzdělávací pro žáky zá-

kladních škol a středních škol.

Návrhy na vyhodnocení mohou

podávat tělovýchovné jednoty,

sportovní kluby, školy, odborná

učiliště, občanská sdružení i jed-

notlivci na sekretariát MÚ nebo

podatelnu MÚ do 31. 1. 2002. Vy-

hodnocení provede komise pro mlá-

dež a tělovýchovu nejpozději do

28. 2. 2002 a předloží je ke schvá-

lení městské radě. Pro snazší zpra-

cování bude pro návrhy připraven

jednotný tiskopis, který bude k dis-

pozici u vedoucího odboru ŠKSV

Mgr. Švandy, v Informačním cent-

ru a na podatelně MÚ. Všechny

oceněné přijme starosta města do

31. 3. 2002 a předá jim věcnou

cenu, případně i finanční odměnu.

EJ

N. Město odkládá Setkání Nových Měst Evropy na neurčito
V roce 1996 přislíbilo Nové Měs-

to na Moravě, že v roce 2003 uspo-

řádá tradiční Setkání Nových Měst

Evropy. V té době bylo na přípra-

vu mnoho času, ale organizace ná-

ročné akce nepatřila k tehdy aktu-

álním a palčivým problémům. Čas

plynul. První, ale stále jen skromné

kroky k zajištění ubytování, stravy

i programu více než tisícovky hos-

tů z Evropy byly učiněny na jaře

roku 2001. Zásadní poznání mělo

přinést setkání v Novém Městě na

Metují v září. Z Nového Města od-

jela posbírat zkušenosti oficiální

delegace vedená starostou, poloo-

ficiální složená z několika členů

koordinačního výboru setkání a

nepatrný počet dalších místních

občanů.

Na místě bylo možno zhlédnout,

že se nejedná o běžnou slavnost

“Nova civitas”, se kterou máme

dostatečné zkušenosti. Počátkem

září v centru Nového Města nad

Metují a o tři týdny později v kan-

celáři tamějšího starosty vyšlo naje-

vo, že jejich akce byla velmi inten-

zivně připravována po tři roky a že

byla víc než drahá.

Zejména druhá cesta domů ne-

byla veselá a první, kdo měl odva-

hu říci, jak moc se roku 2003 obá-

vá, byl starosta města. Vlastně spíše

roku 2002, pro přípravu setkání

stěžejního. Tento rok bude pro pra-

covníky MÚ více než náročný –

budou se konat a zabezpečovat tro-

je volby, pracovníci MÚ budou

pracovat v provizorních stísněných

podmínkách. To samo o sobě bude

klást na zaměstnance MÚ takové

nároky, že v zájmu kvalitního pl-

nění úkolů není vhodné je zatížit

organizačními úkoly spjatými se

Setkáním Nových Měst Evropy.

V roce 2003 má být přejímána třetí

správa pověřených měst a k tomu

navíc je na jaro roku 2003 pláno-

váno dokončení reonstrukce radni-

ce. Stoprocentní jistotu, že v době

konání setkání bude vše hotovo,

nemáme.

Před námi tedy nejistota a za námi

nic. Nebo skoro nic z jistoty o dvou

hektarech parkovišI, stovkách po-

kojů v hotelích, desítkách plynně

německy hovořících průvodců...

V takové situaci by někdo hledal

viníka, jiný najal agenturu “aI to

stojí, co to stojí”, jiný okleštil pro-

gram a veškerou organizaci na mi-

nimum a chystal se přivítat Evropu

v polních podmínkách, jiný navrhl

ústup a akci v době notně pozdní

odvolal. Co z toho zvolit?

Starosta města, členové rady

města a koord. výbor při oficiál-

ním i poradním jednání doporučili

informovat sekretáře Sdružení No-

vých Měst Evropy a omluvuit se,

že Nové Město na Moravě od akce

ustupuje. Zároveň požádat o nový

termín, ale ne v nejbližší době, ně-

kdy po vstupu České republiky do

EU. Tento návrh byl předložen za-

stupitelům. Na pracovním i řád-

ném zasedání zastupitelů vyvolal

velkou diskuzi, kde nechyběla slo-

va o mezinárodní ostudě a ztrátě

prestiže. Slovo zodpovědnost bylo

vykládáno oběma způsoby – v

rámci zodpovědnosti za slíbené je

třeba akci připravit, opačně je tře-

ba ji v rámci zodpovědnosti odvo-

lat. Za vzor byla dávána každo-

roční organizace Světových pohá-

rů Sportovním klubem. Největší-

mi obhájci konání akce byli zastu-

pitelé Klapač, Marková a RNDr.

Wurzel a očekávalo se vyjádření

zastupitele Honzla, který si na pra-

covním zasedání vyžádal podrob-

nější materiály pro konzultaci

s agenturou. Přítomní se na řád-

ném zasedání dozvěděli, že agen-

turní názor je spíše negativní, ne-

boI propagace města uspořádáním

setkání míří z valné části jen do

Německa a návratný efekt je tedy

malý. Tato slova mnozí vnitřně ne-

přijali, neboI akce měla mířit od

člověka k člověku, ale zásadnější

informací bylo, že SK lyžování

a tedy i Nové Město se s velkou

pravděpodobností stanou v době

uvažovaného Setkání Nových Měst

Evropy hostitelem Mistrovství svě-

ta dospělých v travním lyžování

(MS juniorů se bude v N. Městě

konat letos). V hlasování se větši-

na zastupitelů přiklonila k uspořá-

dání setkání v pozdějším termínu.

E. Jašková

Rozpočet schválen, v Hlinném budou moci topit plynem
V návrhu rozpočtu na rok 2002

došlo při zasedání zastupitelstva

města dne 18.prosince ke změně.

Původní návrh neobsahoval ply-

nofikaci Hlinného, ale z podnětu

tamějšího malostarosty se plynofi-

kace Hlinného na pořad jednání

dostala a byla odsouhlasena. V roz-

pravě padl návrh, aby se město po-

jistilo vybíráním kaucí od zájemců

o přípojku, neboI hrozí nebezpe-

čí, že ne všichni připojení budou

plynem skutečně topit. Všichni vidí,

že v plynofikovaných čtvrtích a ob-

cích se stále kouří z komínů. V tom

případě by město muselo vracet

státní příspěvek. Tento návrh nebyl

přijat. Hovořilo se i o výhledu do

budoucna, kdy by se měly ceny za

plynové a elektrické topení vyrov-

nat, v tom případě se může zdát

investice téměř zbytečná. Hovořilo

se samozřejmě i o penězích, proto-

že návrh rozpočtu plynofikaci Hlin-

ného nepředpokládal a objem vý-

dajů nebylo možno zvýšit. Za místa

možné úspory byla opětovně navr-

hována revokace usnesení o pře-

stavbě radnice a vymístění všech

„neúředních“ činností z poliklini-

ky, která je v majetku města a byla

nedávno opravena. Např. Městskou

správu budov by někdo rád viděl

v kotelně na Hornické ulici (přesně

v té nevlídné uhelně, kam občané

čas od času vozí oblečení pro Dia-

konii). Další doporučovali ušetřit

na výdajích pro stavbu holobytů,

ale jiní opáčili, že každým čtvrtle-

tím se dluh neplatičů zvyšuje o 100

tis. Kč a situaci je již nutno radikál-

ně řešit. Nakonec se úspory ve výši

2,7 mil. Kč našly v odsunutí opra-

vy chodníku na Tyršově ulici, po-

ložení chodníku mezi ulicemi Ma-

sarykova a Budovatelů (naproti

mlékárně), výstavbě autobusové

čekárny v Hlinném a odsunu náku-

pu výpočetní techniky pro zabez-

pečení výkonu správy malého okre-

su. Posledně jmenovanou položku

je však třeba při první možné příle-

žitosti do rozpočtu vrátit. Pro ply-

nofikaci Hlinného se nejvíce při-

mlouvali zastupitelé z KDU-ČSL

a naznačili, že jejich souhlas se

schválením celého rozpočtu je vá-

zán právě na plynofikaci Hlinné-

ho.

Podrobnosti o rozpočtu na rok

2002 přineseme v příštím čísle, část

je uvedena ve Zprávách z radnice

na str. 5.                      E. Jašková

Stěhování MÚ
Upozorňujeme občany, že po-

slední úřední den na radnici

na Vratislavově náměstí bude

28. leden 2002. Ve dnech

29. ledna až 1. února se budou

jednotlivé odbory postupně

stěhovat na nové pracoviště

na Drobného ulici čp. 301 a úřed-

níci nebudou k dispozici obča-

nům města. První úřední den na

novém pracovišti bude 4. únor

2002. V příštím čísle Novoměst-

ska budou zveřejněna nová te-

lefonní čísla pracovníků MÚ.

EJ
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Jubilanti

Horácké muzeum

6. 1. Marie Matoušková 93 let

9. 1. Václav Pejchal 88 let

10. 1. Marie Polívková 80 let

10. 1. Růžena Šebková 75 let

13. 1. Karel Košík 91 let

14. 1. František Mička 96 let

14. 1. Helena Pospíšilová 87 let

14. 1. Blažena Šedá 85 let

15. 1. Anna Hájková 88 let

15. 1. Ladislav Sýs 80 let

16. 1. Emilie Machová 80 let

16. 1. Josefa Špinarová 75 let

18. 1. Jindřiška Hubáčková 88 let

18. 1. František Pohanka 80 let

18. 1. Zdeněk Albrecht 75 let

18. 1. Marie Handschuhová 75 let

19. 1. Jaroslav Buchta 75 let

21. 1. Otilie Kutilová 88 let

23. 1. Božena Hatáková 80 let

27. 1. Otakar Dvořák 80 let

27. 1. Emilie Růžičková 75 let

29. 1. Marie Smejkalová 86 let

29. 1. Václav Král 75 let

Všem jubilantům blahopřejeme!

Úmrtí
19. 11. František Dřevikovský

(1912)

24. 11. Josef Štůla (1922)

9. 12. Marie Padalíková (1928)

14. 12. Pavla Srnská (1988)

15. 12. Filomena Kašparová

(1918)

15. 12. Karel Ptáček (1931)

17. 12. Zdeněk Haller (1953)

17. 12. Josef Štěpánek (1952)

Kulturní dům
st 16. 1., 19.30 hod
NO NAME
koncert známé slovenské skupiny,

vstupné 120 Kč v předprodeji v IC,

150 Kč na místě

pá 11. 1., 20 hod.
Oldies Disco ples
hudba 70. – 90. let, DJ zpívající

bubeník VíIa Vávra, travestie sku-

pina Wild Cats, hudebník Petr Han-

nig, vstupné 99 Kč v předprodeji

v IC, 120 Kč na místě

so 12. 1., 10 hod.
Hecboj pro náctileté
pro děti od 10 let se smyslem pro

recesi i trochu odvážné, startovné

10 Kč

so 19. 1., 19 hod.
Veselá sobota s bojovými uměními
zábava, soutěže a atraktivní podí-

vaná, 25 Kč

so 26. 1., 10 hod.
Batika na trika
s sebou tričko tmavé barvy, 10 Kč

so 26., ne 27. 1., 9 - 18 hod.
Víkend s internetem

Půjdem spolu do Betléma
– (žáci ZUŠ)

Radost z tvorby (absolventi ZUŠ)

obě výstavy otevřeny do 20. 1.

Radek Jaroš: Není lehkých cest
do 13. 1.

expozice sochařská a sklářská

Padesát let umělecké školy v N. Městě – VIII.
Bylo to shodou okolností bě-

hem prvních „Absolventských

zpěvanek“ minulý květen, kdy

jsem se dozvěděla, že Základní

umělecká škola v Novém Městě

oslaví letos 50 let svého trvání.

Vyvolalo to ve mně směsici pocitů

a vzpomínek. Rozhlédla jsem se

zaplněnou aulou gymnázia. Více

než sto absolventů gymnázia ve-

směs zralého věku, kteří si přišli

zazpívat a popovídat, spojoval spo-

lečný zájem – radost ze zpěvu a

vztah k muzice. Napadlo mne, ko-

lik z nich asi začínalo stejně jako já

svou dětskou „hudební kariéru“ v

naší „hudebce“, jak jsme v mládí

Lidovou školu umění nazývali.

Vzpomněla jsem si také na hodiny

rytmiky s paní učitelkou Smíško-

vou. Ty byly velmi příjemné, ne-

byla na ně potřeba žádná příprava,

ve skupině byly vesměs kamarád-

ky, byla legrace a vystoupení byla

většinou přes naši minimální sna-

hu úspěšná.

Hudební výchova – to bylo

ovšem něco jiného. Ve výsledcích

jednotlivců se přímo zrcadlilo je-

jich úsilí a pilnost, a to nebylo vždyc-

ky k plné spokojenosti rodičů, jak

o tom svědčí následující vzpomín-

ka nazvaná „Naše hudební kariéra“

(Almanach novoměstského gymná-

zia aneb radosti a strasti študáckého

života, strana 160).

Na hodiny piana se chodilo vět-

šinou od první třídy. Jako děti jsme

přijímaly tuto snahu našich rodičů

dát nám v mezích možností všeo-

becné vzdělání jako nevyhnutelnou

součást našeho života. Útěchou

byla skutečnost, že téměř všichni naši

vrstevníci, kamarádky a kamarádi

chodili do hudebky také. Během

několika prvních let, kdy rodiče do-

hlíželi, jak cvičíme, naše hra na pia-

no zaznamenávala sice pomalý,

ale stálý progres. S přibývajícím

věkem přibývalo lákadel, vliv rodi-

čů slábnul a s ním slábly i naše

výsledky. Vyskytly se samozřejmě

i zářné výjimky, které nám byly sou-

stavně dávány za vzor. Moje kama-

rádka a já jsme ale braly hodiny

piána jako nutné zlo a připravova-

ly jsme tak pravidelné týdenní půl-

hodiny frustrace manželům Hra-

deckým.

Odkud se v prvním ročníku na

gymnáziu vzal nápad, abychom

spolu hrály čtyřhru, lze už těžko říci.

Náš nápad to rozhodně nebyl. Je

nepravděpodobné, že by býval vy-

šel z hudební školy, kde nás nikdo

netoužil vidět častěji, než bylo ne-

zbytně nutné. Spíš to mohla být do-

hoda našich matek, které učily na

stejné škole, anebo to možná byla

upřímná snaha obou stran nám tuto

ušlechtilou zábavu přiblížit v nadě-

ji, že v ní nakonec přece jen najde-

me zalíbení.

Představa dalších cvičení na kla-

vír, hlavně ale už tak silně obáva-

ného večírku, kde by vedle našich

„normálních“ přednesů přibylo ješ-

tě další číslo společné čtyřhry, byla

v našich šestnácti letech depresivní.

Situace byla vážná, ale ne zcela

bezvýchodná.

Čas určený ke společnému cviče-

ní jsme trávily na lehkoatletickém

hřišti, hraním volejbalu a podob-

nými „povinnostmi“. Náš bojkot

přípravy na hodiny čtyřhry se odra-

zil v osmi zavládnutých taktech po

prvním měsíci. Při takovém tempu

bychom byly schopny nacvičit za-

daný přednes až někdy po maturitě.

Po dalších dvou týdnech a o čtyři

takty dál si totéž uvědomily i autori-

ty a kapitulovaly.

Tak úspěšně skončila naše neú-

spěšná kariéra ve čtyřhře na pi-

áno!

Jak článek napovídá, největší

„nervové vypětí“ pro žáka hudeb-

ky znamenaly veřejné večírky, kte-

ré se konaly většinou 2x – v zimě

a na závěr školního roku. Další zver-

šovaná vzpomínka z roku 1963 na

jeden takový zimní večírek vyja-

dřuje dosti přesně pocity, které pro-

vázely toho či onoho mladého pia-

nistu nebo pianistku. (Almanach

novoměstského gymnázia, str. 190)

Večírek zas vánoční

je ve škole hudební.

Tři měsíce přednes zadán,

stále ještě neovládán.

Hrůza na tě padne hnedle,

když to zkoušíš, saháš vedle,

klapky se ti v mysli míhaj,

škodolibě se vysmívaj:

To máš za to, milej brachu,

že jsi cvičil jenom trochu.

Te7 umíráš napůl strachem,

nejraděj bys prchnul trapem!

Kráčíš jako na popravu,

vnímáš každou plnou řadu

rodičů tam sedících,

přísně si tě měřících.

Každý z nich má v srdci víru,

že ratolest udělá díru

uměním svým na klavíru

do světa i do vesmíru.

Světla zhasla, sedíš sama,

opuštěná u piana,

vzýváš pamě9, všechny svaté:

Stůjte při mně te7 v chvíli té.

Jestli zvořu přednes ten,

nový režim nastolen

od zítřka je u nás doma,

budu dřepět u piána,

koukat smutně voknem ven,

jak je krásnej, slunnej den...

Ale ne všechny prožitky byly

negativní. Následující básnička z

roku 1962 zaznamenala jakýsi, byI

jen částečný úspěch. (Almanach

novoměstského gymnázia, str. 200)

V potu tváře čtvrtá třída,

pořád ale je to bída,

začínáš být unavená –

dávaj ti hrát Beethovena.

Sice jenom „Pro Elišku“,

vychytralou lišku Ryšku!

Ta Eliška,

jedna liška,

na cvičení byla líná,

donutila Beehovena

by zkomponoval lehký kus

na nenáročný její vkus.

Je to samá repetice,

zdá se všem, že umíš více –

a skutečnost se lehce skryje

za líbivost melodie.

Šeptají si přítomní,

jaké to máš nadání –

v domnění je ten či ona

hraješ přece Beethovena!

Stranou a9 jde melodie!

Pan Hradecký – ten ví svoje!

V šedesátých letech nám ome-

zená hudební výchova ve škole

přinášela vesměs jen nacvičování

budovatelských písní na různé

soutěže, občas i písní národních.

Byla to tedy „hudebka“, která nám

rozšiřovala všeobecné vzdělání zá-

kladními vědomostmi kdo byl kdo

v „hudebním světě“, jak rozumět,

co představují noty v notové osno-

vě, jak je aplikovat a vyluzovat tó-

ny na různé nástroje nebo jen po-

mocí hlasivek. Někteří si odnesli

díky svému nadání a píli více než

druzí, ale všem nám dala škola něco

velmi cenného – zpřístupnila nám

jednu krásnou dimenzi života –

vztah k muzice, dar přinášející ra-

dost a příjemné pocity v jakémkoli

věku.

Padesát let trvání školy předsta-

vuje řádku dětí. Z naší „Lidové ško-

ly umění“ se stala „Základní umě-

lecká škola Jana Štursy“ a počet žáků

se rozrostl na 590. Stejně tak se roz-

šířil učitelský sbor, poskytující nyní

vzdělání jak hudební na různé ná-

stroje – klavír, housle, kytaru, akor-

deon, dechové nástroje dřevěné i

žesIové, tak výtvarné, literárně dra-

matické a výuku tance. To odráží

nejen schopnosti a kvalitu vedení

školy a sboru, ale také zájem novo-

městské mládeže a rodičů.

Na závěr přeji Základní umělec-

ké škole Jana Štursy do další pade-

sátky co nejvíce úspěchů, vyučují-

cím radost z práce a vědomí, že žáci

budou v životě na jejich úsilí vzpo-

mínat se stejným vděkem jako já

a mnozí jiní.

Jarmila Puchýřová - Knop

Dům dětí a mládeže
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Kino
11. pá v 19.30 h., 12. so v 19.30 h.
A.I.: Umělá inteligence (145´)

Nová sci-fi S. Spielberga. V blízké

budoucnosti si rodiče místo dětí

pořizují roboty... Příst. od 12 let

55 Kč

15. út v 19 h., 16. st v 18 h.
Pearl Harbor (183´)

Monumentální válečné drama, kte-

ré neche být lekcí z historie, ale pů-

sobivou podívanou. Příst. od 12 let

53 Kč

16. st v 9.30 hod.
Krtek a muzika (68´)

Pásmo pohádek 10 Kč

18. pá v 19.30 h., 19. so v 19.30 h.
Pianistka (129´)

Skandální snímek nabízí otevřeně

exponované sexuální praktiky. Příst.

od 15 let 53 Kč

Horácké muzeum

Nám, nám, narodil se
výstava regionálních betlémů z 20.

století

otevřeno do 19. 1. 2002

Horácké galerie

Vánoční besídka v Pohledci

Po procházce zasněženou kraji-

nou Vám nabízíme zpestření:

výstava kreseb a koláží

Tomáš Paufec

Zima na Vysočině

penzion Horácko, Tři Studně

prosinec - únor

Další setkání v Klubíčku se usku-

teční v úterý 8. ledna od 15.30 do

17 hod.

V neděli 16. 12. odpoledne míři-

ly kroky pohledeckých občanů

i návštěvníků z okolních obcí do

slavnostně vyzdobeného kulturní-

ho domu na vánoční besídku. Děti

z mateřské a základní školy se svý-

mi vyučujícími připravily zdařilý

program a potěšily nejen své blíz-

ké, ale i pohledecké bezpříspěvko-

vé dárce krve, kteří byli na toto mi-

lé předvánoční posezení pozváni.

Ředitel ZŠ v Pohledci Jan Kra-

kovič přivítal plný sál diváků, kteří

přišli zatleskat dětem. Určitě toho

nelitovali, protože besídka byla

opravdu milým pohlazením po duši.

Ředitel poděkoval všem, kteří se o

to zasloužili, hlavně učitelce Dáji

Krejčí, která se maximálně věnuje

dětem a vštěpuje jim lásku ke zpě-

vu, hudbě a recitaci. Obecenstvo se

zasmálo vtipným scénkám i hez-

kým básničkám a dojímaly je vá-

noční koledy s hudebním doprovo-

dem.

Předsedkyně místní skupiny Čes-

kého Červeného kříže D. Pustinová

přivítala bezpříspěvkové dárce krve

a poděkovala všem, kteří bez náro-

ku na finanční odměnu odevzdá-

vají našemu zdravotnictví to nej-

cennější, co může člověk člověku

darovat – svoji krev.

Dárcovství krve je čestná, nezišt-

ná pomoc nemocným lidem, kte-

rým nepomůže jiný lék. Lidskou

krev není možno nahradit žádným

chemicky vyrobeným medikamen-

tem. Krev našich obětavých dárců

zachraňuje zdraví spoluobčanů,

vždyI o životě a smrti rozhodují

někdy i vteřiny.

Vánoční besídka byla příležitos-

tí, jak v idylické předvánoční době,

kdy by si měli být lidé blízcí a na-

vzájem ohleduplní, popřát dárcům

krve pevné zdraví, štěstí, radost

a životní pohodu.

Vřelý dík patří i Městskému úřa-

du v N. Městě na Mor., který po-

skytl z rozpočtu příspěvek na za-

koupení symbolických dárků pohle-

deckým čestným dárcům krve.

za ČČK a pohledecké občany
Draha Pustinová

Ohlédnutí za Vánocemi
Ještě do 19. ledna je možné oži-

vit si vánoční náladu v Horáckém

muzeu na výstavě Nám, nám, naro-

dil se. Představuje betlémy vytvo-

řené regionálními tvůrci ve 2. po-

lovině 20. století. I když se severní

část Horácka nemůže zdaleka měřit

s betlémářsky plodným jihem (Jih-

lava, Třebíč, TřešI), našli se i zde

v této době zpodobitelé biblického

příběhu o narození lásky.

O řadě tvůrců již musíme bohu-

žel mluvit v minulém čase. V Pol-

ničce nedávno zemřel Jan Mička,

který Ježíška obklopil množstvím

pracujících místních postaviček, ¨¨

i jeho bratr František, jehož řezbář-

ská záliba upoutala na celý život.

Dřevěné špalíčky vzal do ruky jako

devítiletý za první světové války

a odložil až dva týdny před smrtí

v lednu 2000. Krátce před zaháje-

ním výstavy zemřel i novoměstský

řezbář František Dřevikovský, tvůr-

ce betlémů se sedícím Ježíškem

a horáckými darovníky z rodných

Křižánek. Rukopis betlémů, z nichž

největší s 50 figurkami získalo tře-

bechovické muzeum, prozrazuje

inspiraci Josefem Ladou. Ke star-

ším betlémářům patřil i Václav Pi-

voňka z Jimramova, spoluautor již

několikrát vystavovaného betléma.

Vedle oveček do něj zhotovil hra-

dy Karlštejn, Pernštejn, mlýn a své-

rázně pojatou huI na Kadově. Další

řezbáři nejstarší generace ztvárnili

Ježíšovo narození výjimečně, takže

na výstavě nejsou zastoupeni (ro-

dinný betlém Josefa Kabelky ze

Lhotky a reliéfní betlém fryšavské-

ho rodáka Františka Košíka).

Z žijících regionálních amatér-

ských tvůrců se představují Ing. Jan

Svoboda z Radňovic, otec a syn

Řádkové ze Svratky a Josef Běhal

ze Ž(áru n.S., u něhož návštěvníci

nejvíce obdivují dřevěné minibet-

lémy v lískovém oříšku a makovi-

ci. Výstavě vévodí betlém od aka-

demického malíře Jindřicha Hegra,

který do biblického výjevu zakom-

ponoval vzpomínky na život v rod-

ném Svratouchu během roku. Bet-

lém se 140 figurkami vznikal více

než dvacet let a dnes je neméně

slavný než umělcovy obrazy – do-

slova procestoval celou republiku

a doputoval i do Polska a Francie.

Naše muzeum, které je podle auto-

ra poslední vánoční výstavní štací,

tak nabízí ke zhlédnutí dílo známé

ze zde prodávaných pohlednic

(k prodeji je i nedávno vydaná uměl-

cova monografie).

Instalaci vánoční výstavy dopl-

ňuje tvorba místního rodáka Karla

Němce, který Narození Páně pře-

vedl do dřevorytové a sgrafitové

podoby                                 ZCH

Poezie lyžování

Tak už to bývá – člověk poshání

leccos z velkoměstských a univer-

zitních a národních knihoven tady

i venku, a málem mu ujde to, co má

před nosem – rovnou v naší měst-

ské knihovně! Ve sborníku Jutty

Modlerové „AI žije sport!“ z roku

1992 jsem tam našel tyto na nás se

docela hodící verše Jutty Treibero-

vé, pojmenované „Veselý je zimní

sport“. Zde je jejich výňatková pa-

rafráze:

V zimě náramně rád člověk do

hor zamíří,
vesele na jejich svazích

sněhy rozvíří.

Všechny vleky ale budou

neúprosně stát,

bude-li si bůh počasí
samolibě přát.

Sjezdovkové průseky se suchou

trávou tmí,

návštěvník hor nad osudem

jenom zalkat smí.
Lanovkový stožár mlhou

osaměle ční,

znehybnělé sedačky jak

ptáci neteční.

Ředitelé středisek a taky chataři,
obchodníci, pokojské a sličné

uklizečky,

majitelé cestovek a chat a kuchaři,

ti, co zajiš9ují hlučné noční

mejdánečky,
barmani a provozovatelé

restaurací,

prodavači suvenýrů, horští kýčaři,

supermužně fešní lyžařští

instruktoři,
těmhle všem se nálada až pod

bod mrazu ztrácí,

když sníh mermomocí ne

a nechce napadnout –

kdepak mají ubožáci prachy
popadnout?

Objednané pobyty se houfně

stornují:

sklíčenost se v rekreačním

centru rozbují.
Kdo má ale trošku filipa,

ten nezahodí

flintu jen tak do žita.

Jemu přec se hodí

i zbrojařské, kanonýrské kšefty.

Sněžná děla

by to vodou, taky energií,

zvládnout měla!

Snížek vystřílený z kra9oučkých

a tlustých hlavní

je sic umělý, to te7 však nevadí.

Hlavní věc, že přes noc kouzelně

se snese bílý příval,

a vyrovnají se položky „má dáti“ a

„dal“.

Městští radní, rozpočtáři,

taky kuchaři,

obchodníci, pokojské

a svůdné uklizečky,

provozovatelé parkoviš9 a vlekaři,

ti, co zajiš9ují hlučné noční

mejdánečky,

diskžokejové a majitelé

restaurací,

prodavači suvenýrů, horští kýčaři,

mužní instruktoři lyží,

ba i chataři

rázem všem se nálada až

na výšiny vrací!

Všem vydrží dlouho smích:

nakonec přec taje sníh.

Stébla trávy vykukují,

teplé větry z nížin dují.

Návěj bředne do doliny –

vodopád z břečky a hlíny.

Z hor te7 čnějí nahé kosti,

kouzla zimy bylo dosti.

Rekreanti, unavené mátohy,

balí vzpomínky a ba9ohy...

Když jsem tuhle básničku překlá-

dal či parafrázoval za jednoho čer-

vencového vedra, coby mátoha

dusnem znavená, pocítil jsem nále-

žitou vzpruhu z naděje, že snad se

ještě znova dočkám oduševňujícího,

oživujícího chladu a mrazu: Snad

navzdory miliardám tun skleníko-

vých plynů ještě zůstane třeba zrov-

na nad Vysočinou štěrbina, kudy ze

skleníku bude přebytečné teplo na-

dále vyzařovat ven, aby oblažilo pře-

mrzlý vesmír?       Keinadler A.K.

v novoměstské knihovně

MATEŘSKÁ ŠKOLA
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Dovětek k parkovišti pod nemocnicí
V říjnu r. 2001 bylo předáno ob-

čanům do používání parkoviš-

tě pod nemocnicí. Jeho přínos je

z hlediska estetického, funkčního

i vlastní potřebnosti zcela nespor-

ný. Vedení nemocnice lobovalo

a přesvědčovalo vedení města šest

roků o potřebnosti rekonstrukce

parkoviště a zkultivování okolních

ploch, neboI tento prostor jsme po-

važovali za ostudu nejen nemocni-

ce, ale i města.

Zlom nastal až v roce 2000, kdy

tehdejší vedení města tento záměr

zahrnulo do rozpočtu, který schvá-

lilo městské zastupitelstvo. Nákla-

dy činily 5,1 mil. Kč, přičemž ne-

mocnice se podílela na celkových

nákladech asi jednou třetinou, ne-

boI má ve vlastnictví jednu třetinu

rekonstruovaných ploch. Jednota

poskytla 300 tis. Kč a zbytek Měst-

ský úřad Nové Město na Moravě.

Nemocnice zajistila projekt, zamě-

ření a prostřednictvím svých pra-

covníků, kteří mají autorizaci, in-

vestorský dozor. Dodavatel vyšel z

výběrového řízení, kdy komise byla

složena z pracovníků městského

Nové nemocniční parkoviště a památná lípa

úřadu a nemocnice. Vítězná firma,

Josef Černý JCZ, provedla rekon-

strukci parkoviště rychle, kvalitně

a k plné spokojenosti. Spolupráce

s odborem investic a místního hos-

podářství Městského úřadu v N.

Městě byla dobrá. Škoda, že se ne-

podařilo vedení městského úřadu

vyjednat se svazem zahrádkářů vy-

místění tzv. moštárny z tohoto pro-

storu do jiného objektu a tento pro-

stor včlenit do rekonstruovaného

parkoviště.

Všem, kteří se přímo či nepřímo

podíleli na realizaci parkoviště, pa-

tří upřímný dík. Nezbývá než si

přát, aby se takových či podob-

ných akcí konalo v N. Městě více.

Když se ohlédneme zpět a pono-

říme se do historie Nového Města

na Moravě a okolí, zjistíme, že

k pozemkům okolo spodní části

nemocnice se váže celá řada histo-

rických skutečností, které jsou pro

mnohé NovoměšIáky známé, ale

přesto si myslím, že právě v souvis-

losti s rekonstrukcí těchto pozemků

je vhodné připomenout historické

skutečnosti.

Po Ž(árské ulici spěchají lidé

k nemocnici, desítky, stovky mo-

torových vozidel míjí starou lípu

do nemocnicí, jejíž mohutná koru-

na je dnes již jediným pamětní¨-

kem dávných dob a událostí minu-

losti. I Ž(árská ulice má svoji his-

torii, svůj název nese již od roku

1503. I v minulosti zde byl „novo-

městský špitál“. V těchto konči-

nách bydlel i novoměstský kat

a jen několik desítek metrů od no-

vého nemocničního parkoviště

bylo novoměstské stínadlo. Pomo-

cí historických pramenů (Dr. Josef

Kopriva: Geschichte der Stadtge-

meinde Neustadt in Mähren, Brno

1856, Horácké listy, červenec

1939) se tedy přenesme o 280 let

nazpět...

Davy lidí z města i širokého okolí

přihlížejí poslední popravě v na-

šem městě. Je 30. července roku

1721 a novoměstský kat odvléká

mladou Zuzanu Brandejskou z Kři-

žánek ke špalku. Odsouzená ještě

před popravou říká „to děIátko,

které na svět zplodila, bylo mrtvé

a co jest mluvila před tázáním, opa-

kuje i před mistrem popravčím,

duší svou to zpečetí a nad tím

umře“. Ticho je protrženo vířením

bubnů. Mistr popravčí je připra-

ven. Meč v jeho silných pažích

sjíždí a následně popravčí zvolna

odkládá nástroj a přichází k tribu-

nálu ohlásit vykonání svého díla.

Katovi novoměstskému tak připad-

ne ještě druhá polovina úkolu, a to

probít kůlem mrtvé srdce odsou-

zenkyně. Také splnění této druhé

části rozsudku ohlašuje... Toto je

historicky doložená poslední

poprava na novoměstském stína-

dle.

Na Stínadlech se v roce 1939 při

stavbě nemocnice našly kosterní

pozůstatky dvou žen. Do kamen-

ných sloupových Božích muk byl

na konci 19. století vsazen poprav-

čí meč a umístěn v místě poprav. Po

mnohých rekonstrukcích je tato

památka umístěna sice na konci uli-

ce Ž(árské, ale asi 200 metrů od

původního místa.

Až do začátku 17. století se konci

Ž(árské ulice za potokem říkalo

„Blatka“ nebo „Blatiny“. Ve čtyři-

cátých letech při rekonstrukci silni-

ce na Ž(ár a k zastávce (v souvis-

losti s výstavbou nemocnice) byl

kříž přemístěn pod lípu. Však se

zde říkalo „U křížku“. Byly zde

zbourány domy u Cíchů, Jurmanů,

u Mrázků. Jediným pamětníkem

těchto mnohdy i truchlivých udá-

lostí je památná lípa u nemocniční-

ho parkoviště.

Mgr. František Vyplašil,
MUDr. Zdeněk Kadlec, ředitel ON

legenda k mapce: 1 – u Cíchů, 2 – u Jurmanů, 3 - u Mrázků, 4 – lípa, 5 – křížek, 6 – studna, 7 – katovna, 8 –

popraviště

Poplatek za komunální odpad

Od 1. 1. 2002 došlo ke změně

legislativy v otázkách týkajích se

komunálního odpadu. Bylo proto

třeba pozměnit městské vyhlášky

3 a 4/01, které se likvidace odpadu

a poplatku týkají. Hlavní změnou

je povinnost majitelů rekreačních

objektů zapojit se do systému. Za-

stupitelé schválili přeložený návrh,

který stanovuje základní sazbu pro

občana 420 Kč ročně a 500 Kč pro

majitele rekreačního objektu. Od

poplatku jsou osvobozeni vojáci ve

výkonu zákl. vojenské služby, oso-

by ve výkonu trestu, osoby žijící

v zahraničí. Polovinu zaplatí stu-

denti studující v jiných městech,

osoby starší 70 let a osoby pobýva-

jící v léčebnách dlouhodobě ne-

mocných. Od rekreačního poplat-

ku jsou osvobozeny osoby s trva-

lým pobytem v N. Městě, jejichž

rekreační objekt se nachází v katas-

tru N. Města.

V rozpravě zaznělo, že někdy je

pro majitele nemovitosti takřka ne-

možné zajistit přístup k popelnici

(Monseova ul., řešení se nabízí

v důsledném pokutování nevhod-

ně parkujících osobních aut), zda

se počítá se separovaným sběrem

biologického odpadu (v nejbližší

době ne). Zastupitelé rovněž navr-

hovali, aby “reakreační” poplatek

platili všichni bez výjimky (občan

N. Města chatu pronajímá) a aby za

děti byl vybírán pouze poloviční

poplatek (lze chápat jako podporu

rodin s dětmi, na druhou stranu

není možné zabředávat do výjimek,

nemělo by to konce). Tyto návrhy

přijaty nebyly.                           EJ

V UNU problémy s topením
V Hovorech s občany vystoupila

jedna z obyvatelek nového bytu v

UNU a stěžovala si na nevhodné

bytové podmínky. V několika by-

tech a zejména v jejím se netopí.

Dosavadní pokusy o nápravu zatím

selhávají a nejvyšší teplota dosaže-

ná v jejím bytě nepřesáhla 17o C.

Také na dotazy o úhradě nájemné-

ho za neobyvatelný byt zatím ne-

dostala uspokojivou odpově(. Sta-

rosta města vyjádřil velkou účast a

přislíbil maximální pomoc a do-

hled při odstraňování závad. Ředi-

tel MSB informaci doplnil o po-

znatky získané u dodavatele stav-

by, potvrdil nefukčnost el. okruhu

a přislíbil okamžitou pomoc v in-

stalování přímotopu, a dlouhodo-

bou v usilovné práci na odstranění

závad, neboI nic jiného ani nezbý-

vá. Finanční náklady s neobyvatel-

ným bytem a s přímotopem nepo-

nese nájemkyně.                       EJ

 – 420 Kč ročně
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 Zprávy z radnice 

Není pravda, že jen malé děti se
před Vánocemi těší na každý další

den, aby si z připraveného advent-
ního kalendáře vzaly malé překva-

pení. A není pravda, že jen dospělí

tyto kalendáře a malinkatými pře-
kvapeníčky vyrábějí (nebo jedno-

dušeji kupují hotové). Letos se do
role těch, kteří stojí před kalendá-

řem a podle data vyjímají dárek,

dostali pracovníci novoměstského
městského úřadu. Překvapení v po-

době velikého malovaného obráz-
ku lemovaného obálkami jim při-

pravily děti z Centra Zdislava. Třia-
dvacet úředníků a čtyřiadvacátý sta-

rosta si tak každý den odstřihlo je-
den z dárků – ručně dělanou kera-

mickou vánoční ozdůbku.

Starosta města přišel dětem do
Zdislavy poděkovat poslední pra-

covní den před Vánocemi a předal
jim dárky - hračky. Snad z nich

měly radost. Ty jejich dárky v ad-

ventním kalendáři radost zcela ur-
čitě vyvolaly a ještě něco navíc –

pohladily po duši.
EJ

Děkujeme vám, děti ze Zdislavy

Lékařské ošetření je poskytováno
v době 8 – 12 hod.
12. 1. MUDr. Alžběta Pivničková,

žel. stanice ZR, MUDr. Milena Vrá-
nová, poliklinika Bystřice, MUDr.

Miroslava Rohovská, poliklinika V.
Meziříčí

13. 1. MUDr. Beáta Bílková, zdr.

stř. ŽĎAS, ZR, MUDr. Vladimíra

Jelínková, poliklinika V. Bíteš

19. 1. MUDr. Marie Šenkýřová, po-
liklinika ZR, MUDr. Rostislav Ko-

zák, Zahradní 271, Bystřice, MUDr.

Věra Havlíčková, stomat. ambul.
Radostín n. O. čp. 71

20. 1. MUDr. Jiřina Fialová, nám.

Repbliky 63, ZR, MUDr. Marie
Kozáková, Zahradní 271, Bystřice

Stomatologické

V Hovorech s občany zazněl po-

žadavek, aby byli někteří žadatelé

o vyhrazené parkovací místo pro
ZTP osvobozeni od poplatku - spo-

luúčasti na jeho zřízení. Starosta
města vysvětlil, že žadatel přispívá

na zřízení tohoto místa (osazení

dopravní značkou), že místo bude
takto využíváno trvale a že z nedo-

statku parkovacích míst ve městě
není možné vnášet do systému úle-

vy.

Na dotaz ohledně průmyslové
zóny u Pohledce se tazatel dozvě-

děl, že od 1. 11. 2001 je město
majitelem areálu Geam a jsou při-

pravovány nájemní smlouvy se sou-

časnými uživateli pozemků. Na od-
stranění ekologické zátěže bude

vypsáno výběrové řízení. Město
očekává, že nabídky na zajímavé

podnikání se brzy objeví.

Obyvatelka jednoho z domů
v lokalitě Svárov se dotazovala,

zda je v rozpočtu města na rok 2002
zahrnuto i zpevnění komunikace

před jejich domy a proč není cesta

v zimě udržovaná. Dozvěděla se,
že v nejbližší době se se zpevněním

cesty nepočítá a ani TS služby ji
nemají v plánu zimní údržby, ne-

boI na cestu není možné s prohrno-

vačem zajíždět. K další údajně plá-
nované výstavbě obytných domů

v tomto místě se starosta města vy-
jádřil jako k odvážnému plánu.

Ve věžovém domě čp. 730 bylo
v jednom přízemním bytě posíle-
no vytápění. Důvodem je, že pří-
zemní byty jsou vytápěny jinak než

byty ve vyšších podlažích a ve zmí-
něném bytě bylo v zimě dosahová-

no teploty cca 16 ˚C. Náklady na

posílení topení nese majitel bytu, to
je město, náklady na teplo budou

započteny do celkového odběru
tepla v domě.

Také na těchto Hovorech s občany

si jeden z přítomných postěžoval
na mizivou účast zastupitelů. Po-

měrně tvrdě formuloval svůj do-
jem, že zastupitele ve skutečnosti

názory občanů vůbec nezajímají.

Jeden ze šesti(!) přítomných zastu-
pitelů mu odpověděl, že stesky před

těmi přítomnými zřejmě nepove-

dou k nápravě.

Článek Vidina supermarketu nad
městem v Novoměstsku č. 19/

2001pobouřil jiného občana. Jed-

nak nepochopil, jakou roli hraje
autor článku v záměru výstavby

supermarketu v areálu mlékárny,
jednak si neumí odpovědět na otáz-

ku, kdo a co by v novém obchodě

nakupoval. N. Město potřebuje kon-
kurenční prostředí pro prodej zele-

niny a masa, na jiné zboží vcelku
ne.

Při stěhování do nových bytů
v UNU došlo k mnohým poškoze-

ním. Část viny přiznal ředitel MSB,
neboI v prvních dnech stěhovaní

nebylo otevřeno široké schodiště.

Ale část viny padá i na nájemníky.
MSB hodlá v domě udržet pořádek

i za cenu, že někteří nájemníci bu-
dou stěhováni jinam.

Je ošetřen odkup výměníkových
stanic od Novoměstské tepláren-
ské a.s.? Doladí celou soustavu tak,
aby plně automaticky fungovala,

NMP a.s. nebo N. Město? Ředitel

MSB odpověděl, že NMP a.s. musí
dle kupní smlouvy odstranit záva-

dy do jara roku 2002. Dle slov
starosty města, který s pracovní-

kem NMP a.s. o této záležitosti tele-

fonicky hovořil bezprostředně po
zasedání zastupitelstva, si je NMP

a.s. vědoma závad a přislíbila ná-
pravu v dřívějším čase, než povo-

luje smlouva, a to do konce ledna

2002.                                          EJ

Hovory s občany

Z hlavních bodů 71. řádného
zasedání RM zde dne 10. prosince
a XVII. řádného jednání ZM ze
dne 18. prosince:
❒ Vzhledem k dočasnému přemís-

tění Městského úřadu Nové Město

na Moravě určila rada města s účin-
ností od 10. 12. 2001 jako místnos-
ti určené k uzavření manželství:
gobelínový salonek v Kulturním

domě Nové Město na Moravě, kan-

celář starosty města v čp. 301, ul.
Drobného (UNO), kancelář staros-

ty města v čp. 103, Vratislavovo
náměstí a kancelář matriky v čp.

97, Vratislavovo náměstí. V gobe-

línovém salonku by měla být oddá-
na převážná většina snoubenců,

další místnosti jsou vhodné pouze
pro malé svatby (snoubenci a dva

svědci) a to v případě, že gobelíno-

vý salonek bude z nejrůznějších
důvodů (např. výstava) dočasně

nepřístupný.
❒ Rada města připravila pro zase-

dání zastupitelstva několik majet-

kových dispozic, jednou z nich i pro-
dej bytu v čp. 577 na Sportovní

ulici v II. vlně bytové privatizace.
Zastupitelé později prodej schválili.

*V působnosti valné hromady ob-

chodní společnosti TS služby s.r.o.
schválila RM předložený hospodář-

ský plán na rok 2002 včetně plánu
investic.

❒ Pro jednání zastupitelů byly při-

praveny materiály týkající se systé-

mu nakládání s komunálním od-
padem a poplatky pro občany. Ná-

vrh byl zastupiteli přijat, více na str. 4.

❒ K odkupu se městu za mimořád-

ně výhodných podmínek nabízela

část kanalizační přípojky u SKI
hotelu. Společnost INCORA s.r.o.

Praha, která mj. vlastní SKI hotel, ji

městu nabízela za cca 300 tis. Kč,

přičemž její hodnota je mnohem

vyšší. Zastupitelé odkup schválili.

Vlastnictví této přípojky je velmi

důležité pro další rozvoj areálu

u hotelu SKI.

❒  Zastupitelstvo města schválilo
rozpočet města na rok 2002 v ná-

sledujících objemech:

➢ rozpočtové příjmy

120.711 tis. Kč,
➢ rozpočtové provozní výdaje

99.851,8 tis. Kč

z toho: příděl do soc. fondu ve
výši 3% 419 tis. Kč

limit mzdových prostředků
13.980 tis. Kč

rezerva pro spolkovou činnost

2.500 tis. Kč
příděl do fondu rozvoje bydlení

600 tis. Kč
příspěvek DDM Klubíčko na

provoz 335 tis. Kč

příspěvek NSS na provoz

4.022 tis. Kč
příspěvek NKZ na provoz

5.485 tis. Kč

příspěvek Centru Zdislava na

provoz 2.398 tis. Kč

příspěvek I. ZŠ na provoz
4.095,2 tis. Kč

příspěvek II. ZŠ na provoz

4.377,8 tis. Kč

➢ splátky úvěrů a přechodných

výpomocí 2.764 tis. Kč
➢ rozpočtové investiční výdaje

51.055 tis. Kč

➢ financování 32.959,8 tis. Kč

O jedné zásadní změně v rozpoč-
tu (plynofikace Hlinného) píšeme

na str. 1, další podrobnosti o rozpoč-

tu přineseme v Novoměstsku č. 2.
❒ Zastupitelé rozhodli zvýšit cenu
pozemků na Holubce z 450 Kč/m2

na 500 Kč/m2. Pozemky budou

prodávány, až budou připraveny

inženýrské sítě.
❒ Horácká galerie požádala, aby

příspěvek na opravu fasády 100 tis.

Kč, který obdržela z fondu regene-

race městské památkové zóny na
rok 2001, mohla použít jinak. Fa-

sáda se totiž bude dělat až v roce

2002. Příspěvek bylo možno vrátit,

nebo použít na opravu fresek, kte-
ré byly v průběhu stavebních pra-

cí objeveny v místnostech v prv-
ním poschodí. Památkáři doporu-

čují tyto fresky uchovat a nabíd-

nout tak návštěvníkům galerie další

zajímavou památku. Zastupitelé žá-

dost podpořili.
❒  Přechod MSB z příspěvkové or-
ganizace na spol. s r.o. neproběh-

ne dle dřívějšího plánu, ale poma-

leji. Rušení příspěvkových organi-

zací s sebou nese určité administra-
tivní problémy a postupy, které je

nutno respektovat. Zastupitelé re-

vokovali dřívější rozhodnutí.

❒ Rada města již dříve schválila

plán jarmarků na rok 2002. Mezi
mimii pouNový jarmark v neděli
18. 8. Novoměstští římskokatoličtí

farníci požádali prostřednictvím

děkana Jana Daňka, aby byl tento
termín zrušen, neboI veskrze svět-

ský charakter dnešních jarmarků
vůbec neodpovídá duchovnímu po-

slání poutí a farníkům nepřipadá

vhodné tyto dva protipóly spojo-
vat. Zastupitelé změnili termín
jarmarku na sobotu 17. 8.
❒ V závěrečné diskuzi byla zmíně-

na letošní vánoční výzdoba centra
města, občany přijímaná většinou

s rozpaky.

❒ Zastupitelé se rovněž dozvědí,
jak konkrétně byly použity jejich
odměny, kterých se před časem

dobrovolně zřekli.

zaznamenala E. Jašková

pohotovostní služby
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nabízí pobytové a poznávací zájezdy

LÉTO 2002
Španělsko, Itálie, Chorvatsko, Řecko...
kempy, apartmány, hotely

CHATY A CHALUPY V ČR a SR
SLEVY V LEDNU A ÚNORU!

Jsme tu pro Vás denně:
po, st, čt, pá 9 – 12.30 13.30 – 17, út 14 – 17

NOVOMĚSTSKO - vydává město Nové Město na Moravě. Redaktorka: PhDr. Eva Jaško-

vá, redakce a administrace: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, telefon

0616 / 650 237, e-mail: zpravodaj@nmnm.cz, http://noviny.nmnm.cz. Tiskne Reprocentrum

a. s. Blansko. Registrační značka OÚ 3714-1491. Nevyžádané rukopisy a fotografie se

nevracejí. Názory autorů příspěvků nejsou vždy totožné s názory redakce.

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

Městská knihovna
v Novém Městě na Moravě

oznamuje změnu
provozní doby

od 1. ledna 2002
Půjčovní doba v odděleních

pro dospělé a dětské čtenáře,

studovně + internetu a čítárně:

Po   12.30 - 17.00

Út   - - -

St   9.00 - 11.00 12.30 - 18.00

Čt   - - -

Pá  9.00 - 11.00 12.30 - 17.00

So  9.00 - 11.00 (pouze odd.

pro dospělé čtenáře, studovna

+ internet)

Toto číslo bylo připravováno v po-

lovině prosince loňského roku. Pů-

vodní záměr byl, aby se v prvních

lednových dnech dostalo ke čtená-

řům Novoměstsko o čtyřech stra-

nách, bez aktualit, bez policejních

zpráv, bez většiny kulturních pro-

gramů. Okolnosti způsobily, že

stran je více, že je zachyceno i pro-

sincové zasedání zastupitelstva, ale

ke čtenářům se zpravodaj nedo-

stane v prvním lednovém týdnu.

Při čtení toho čísla mějte, prosím,

na paměti, že uzávěrka byla 19.

prosince 2001.

red.

Kdo si dal za novoroční předse-

vzetí, že si v letošním roce vylepší

postavu, má příležitost navštívit

nově otevřené Sportcentrum Artis

na Nádražní ulici v N. Městě. V

těsné blízkosti hotelu Artis zahájilo

v polovině prosince provoz spor-

tovní zařízení, které nabízí dva squa-

shové dvorce, posilovnu (dle zá-

jmu pod dohledem trenéra a spor-

tovního lékaře), solárium, masáže,

sport bar i sportovní obchůdek. Plně

klimatizované a striktně nekuřácké

Sportcentrum Artis je otevřeno den-

ně od 8 (v sobotu a neděli od 9) do

22 hodin. EJ

Sportcentrum Artis otevřeno

Do N. Města přijíždí za sněhem

mnoho lyžařů, hlavně běžkařů.

Vystoupí z vlaku a chtějí být co

nejrychleji v bílé stopě. Místem, kde

většina z nich poprvé pokládá lyže,

sundává batohy a přezouvá se, je

parkoviště před Lesním závodem,

naproti vjezdu do Holubky. Určitě

by ocenili, kdyby v těch místech

pro ně byla na zimu k dispozici

nějaká lavice, odkládací pult a mad-

lo na přidržení se při obouvání.

Myslím, že by to byl drobný a ne-

náročný, ale vítaný příspěvek v roz-

voji turistiky regionu.

JV

Z redakční
Necelý týden před Vánocemi

působil Petr Honzl, hlavní organi-

zátor Světového poháru – Zlaté lyže

spokojeně. V rozhovoru potvrdil,

že v přípravách závodů postupuje

vše podle plánu. Tratě jsou připra-

veny, zásoby technického sněhu

dostatečné (v den rozhovoru by se

zdálo skoro zbytečné). Připomeň-

me, že sobotní závody žen na 5 km

volně a mužů na 10 km volně se

pojedou na okruhu 5 km a nedělní

sprint relay na okruhu 1,5 km. Ná-

rodní výpravy, třebaže měly čas do

5. ledna, začaly potvrzovat účast.

Norsko, Švédsko, Francie, Eston-

sko, Španělsko, Slovensko a samo-

zřejmě Česká republika se již při-

hlásily. Norové přivezou své nej-

lepší, z dalších zvučných jmen je již

evidován za Španělsko závodící

Mühlegg a Estonka Smigunová.

I naše Kateřina Neumannová a dal-

ší čeští přední lyžaři s účastí v no-

voměstském závodě Světového po-

háru počítají. Účast, nikoliv na ly-

žích, ale na sobotním podvečerním

programu, potvrdila i skupina Ma-

xim Turbulenc a důstojnost závo-

dům slíbil dodat svou záštitou čes-

ký premiér Miloš Zeman.

Týden před závodem se bude

v prostoru mezi startem a cílem sta-

vět prosklená hala, ze které budou

vysílány televizní komentáře a roz-

hovory se závodníky, přibližně ve

stejné době bude instalována někde

v prostoru rybníčku velkoplošná

obrazovka, která divákům nabídne

vše podstatné.

Vydejte se 12. a 13. ledna do

Ochozy, jste zváni a očekáváni.

Závody Světového poháru jsou

každým rokem něčím nové a vždy

přitažlivé. EJ

Přípravy na Světový pohár – Zlatou lyži v plném proudu
pošty


