ZPRAVODAJ

MĚSTA

NOVÉHO

MĚSTA

NA

MORAVĚ

Novoměstsko
ČÍSLO 19

z

ROČNÍK XVII.

z

1 6 . L I S T O PA D U 2 0 0 7

z

ZDARMA

Kino dále v provozu
Nejen novoměstské kino se
potýká s finančními problémy.
S výjimkou několika moderních promítacích center ve velkoměstech se v celé zemi začíná
projevovat klesající zájem o filmy promítané v zastaralých budovách kin, což na druhé straně
vyvolává stále větší tlak provozovatelů kin na zvyšování dotací na provoz kin.
Obdobný problém řeší i zastupitelé našeho města, kteří schválili na svém VIII. řádném zaseDěti z MŠ Tyršova se pustily do
podzimního „štrúdlování“. Voňavé
a originální kousky chutnaly všem.

Krátce
 Cena „za popelnici“ na rok
2008 byla zastupitelstvem schválena ve výši 460 Kč.
 Od počátku prosince si budou žadatelé o občanské průkazy,
pasy, řidičské průkazy a technické průkazy evidovat svůj příchod
a pořadí mezi ostatními čekajícími v novém lístkovém systému.
 Rada města pověřila starostku
města vyjednat s vedením Bystřice n.P. jiné - lepší podmínky pro
případnou spolupráci Bystřice
s novoměstskou městskou policií.
Uvažovaný kamerový systém nebude v roce 2008 budován. Kraj
Vysočina nezařadil N. Město
mezi dotovaná města, při výběru
zohlednil nižší míru a závažnost
kriminální činnosti ve městě.
 Zastupitelstvo města schválilo
zadání 4. změny územního plánu
a otevřelo tím cestu k budoucí možné bytové výstavbě v lokalitě mezi
N. Městem a Maršovicemi.
EJ

Fond rozvoje bydlení
Od roku 1997 mohou majitelé obytných nemovitostí a bytových jednotek využívat finanční
půjčky z Fondu rozvoje bydlení
na různé stavební úpravy svých
domů či bytů. Od loňského roku
již do fondu nepřispívá stát,
přesto zastupitelé města schvá-

lili, že N. Město bude svým občanům zavedenou a výhodnou
formu půjček (úrok 3%) dále
nabízet. Podrobnosti budou od
konce listopadu zveřejněny na
www.nmnm.cz, do té doby je
sdělí finanční odbor MěÚ.
EJ

dání dne 30. října další dotaci
na dokrytí nákladů na provoz
kina v letošním roce ve výši 150
tis. Kč. Rada města však doporučovala dotaci pouze ve výši 90
tis. Kč s tím, že při stanovení její
výše přihlédla k účetním nesrovnalostem a předkládaným
chybným podkladům zpracovávaných provozovatelem kina
jednotou Orel, jež byly zjištěny při kontrole kina kontrolním
oddělením městského úřadu.
Od loňského roku, kdy se v souvislosti s oznámením jednoty Orel o ukončení provozu kina
otevřela problematika budoucího provozu kina v N. Městě, hledá město způsob jak dlouhodobě
další promítání filmů zajistit a zároveň se vypořádat s tělovýchovnou jednotou Orel - provozovatelem a majitelem budovy kina.
(dokončení na str. 9)

Městský úřad informuje
fyzické a právnické osoby o tom,
že v pondělí dne 31. 12. 2007
bude Městský úřad Nové Město
z provozních důvodů uzavřen,
Informační centrum Nové Město
na Moravě bude dne 31. 12. 2007
v provozu od 9.00 do 13.00 hod.
Vzhledem k předcházejícím státním svátkům v době Vánoc nabídne Městský úřad Nové Město
na Moravě jako náhradní úřední
den čtvrtek dne 27. 12. 2007, kdy
budou pracoviště Městského úřadu Nové Město na Moravě pro veřejnost k dispozici v úředních hodinách od 8.00 do 11.30 hod. a od
12.30 do17.00 hod.

V Hovorech s občany se veřejnost zajímala především o připravovanou privatizaci městských bytů a jejich cenu. Někteří nájemníci městských bytů vyjádřili své pocity nespravedlnosti - privatizace v 90. letech byla pro kupující cenově výhodnější, nájemníci, kteří
o bytové zařízení vzorně pečovali, se nedočkali obměny za modernější, některé byty přidělovalo kdysi Diamo za jistých podmínek, které
nebyly při převodu bytů na město N. Město zohledněny... Závěrečné
jednání zastupitelů o privatizaci městských bytů je plánováno na 20.
prosinec. Vzhledem k předpokládanému zájmu občanů se bude konat v kulturním domě.
Občany dále zajímala možnost výstavby chodníku na Vlachovické ulici
i vyznačení přechodu pro chodce z Masarykovy ulice na ulici Křičkovu.

Současně si při této příležitosti dovolujeme informovat
veřejnost i o tom, že v průběhu
roku je možno navštívit Městský úřad Nové Město na Moravě i v tzv. neúřední dny úterý,
čtvrtek, pátek v provozní době
od 8.00 do11.30 hod. a od 12.00
do14.00 hod. za účelem vyřízení osobních záležitostí, avšak
s tím, že v tyto dny mohou být
jednotlivá pracoviště pro veřejnost méně dostupná z důvodů zejména provádění šetření
v terénu, absolvování školení,
služebních cest apod. Pro tyto
případy je vhodné se dohodnout dopředu např. telefonicky
s příslušným pracovištěm MěÚ
Nové Město na Moravě na vyřízení příslušné věci.
Pro lepší informovanost veřejnosti níže uvádíme ucelený přehled provozní doby jednotlivých
pracovišť:
- provozní doba MěÚ Nové Město na Moravě:
pondělí 8.00-11.30 a 12.30-17.00 hod.
(úřední den)

úterý 8.00-11.30 a 12.00-14.00 hod.
středa 8.00-11.30 a 12.30-17.00 hod.
(úřední den)
čtvrtek 8.00-11.30 a 12.00-14.00 hod
pátek 8.00-11.30 a 12.00-14.00 hod.
- provozní doba pokladny, podatelny (tel. č. 566 650 200) a sekretariátu MěÚ Nové Město na
Moravě:
pondělí 8.00-17.00 hod.
úterý 8.00-15.00 hod.
středa 8.00-17.00 hod.
čtvrtek 8.00-15.00 hod.
pátek 8.00-14.00 hod.
- provozní doba informačního
centra (tel. č. 566 650 254):
celoročně
pondělí 7.30-16.00 hod.
úterý 7.30-16.00 hod.
středa 7.30-16.00 hod..
čtvrtek 7.30-16.00 hod.
pátek 7.30-16.00 hod.
v období zimní sezóny (od 15.12.
– do 15.2.) a letní sezóny (30.6.
– 31.8.) rovněž i v sobotu 9.00 –
15.00 hod. a v neděli 9.00 – 13.00
hod.
Mgr. Petr Hanych,
tajemník MěÚ NMNM

Jubilanti

Ples Orla

5. 11. Cecilie Sokolíčková 87 let
8. 11. Marie Sládková
88 let
16. 11. Silvestr Dostál
90 let
21. 11. Libuše Pochopová 85 let
Všem jubilantům blahopřejeme!

Úmrtí
19. 10.
23. 10.
24. 10.
25. 10.
25. 10.
28. 10.
3. 11.

Emilie Špinarová
Vlasta Mlinářová
Božena Plocková
Irena Chalupová
Natálie Drápová
Mária Žigová
Věra Dlouhá

(1929)
(1923)
(1923)
(1936)
(1995)
(1955)
(1945)

Kino
16. pá v 19,30 h. 17. so v 19,30 h.
Koření života
USA 2007, romantická komedie,
české titulky, 104 min, od 12 let,
premiéra, 65 Kč - Recept na štěstí
v žádné kuchařce nenajdete.
21. st v 19,30 h.
Disturbia
USA 2007, thriller, české titulky,
105 min, od 15 let, premiéra, 60
Kč - Šmírovat sousedy se nevyplácí. Můžete objevit tajemství,
která měla zůstat skryta.
24. pá v 19,30 h.
Křižovatka smrti 3 –
Tentokráte v Paříži
USA 2007, akční krimi-komedie, české titulky, 91 min, od 12
let, premiéra, 65 Kč - V srdci Paříže leží tajemství čínských Triád
– nejmocnějšího a nejznámějšího
kriminálního syndikátu na světě.
27. út v 19,30 h., 28. st v 17,30 h.
Hvězdný prach
USA 2007, fantasy, český dabing,
127 min, přístupný, premiéra, 65
Kč - Pohádkový příběh pro všechny začíná pádem hvězdy…
30. pá v 19,30 h., 1. so v 19,30 h.
Medvídek
ČR 2007, tragikomedie, 98 min,
od 12 let, premiéra, 75 Kč - Manželství a vše, co k němu patří: Mateřství, otcovství, nevěra…

Dne 1. 12. 2007 od 19,30 se
v KD v N. Městě uskuteční Orelský ples. Večerem bude provázet
skupina Romantica-Mix. Dále
se můžete těšit na vystoupení
„Krojáků z Nové Vsi“ a taneční
klub Orel Telnice, který předvede své umění v latinsko-amerických tancích. Nebude chybět ani
bohatá tombola či zajímavé soutěže. Jedna z nich Vám již nyní
může zajistit volný vstup. Stačí,
pokud správně odpovíte na otázku, kterou naleznete na našich
internetových stránkách: http://
orel.nmnm.cz. Pokud nebudete úspěšní, tak nemusíte zoufat!
Vstupenky budou k zakoupení v předprodeji v Informačním
centru na náměstí za pouhých
100 Kč a případně za 150 Kč přímo na místě v den konání plesu.
Těšíme se na Vaši účast…

Vinárnička
dříve narozených
sobota 17. listopadu, 19,30 h.
vinárna KD „Včela“
hudeb. skupina Jana Sedlaříka
Letos slaví tato skupina
35 let svého působení.
Přijďte si zavzpomínat
na písničky 60. a 70. let a večery
prožité ve vinárně hotelu SKI.
V případě zájmu
„dříve narozených“ bychom
chtěli tyto taneční večery
opakovat každý měsíc.
Pozor, vinárna má jen 60 míst!
Zájemci o místenky
přihlaste se v kanceláři
JUDr. Havlíkové na autobusovém
nádraží(tel. 566 618 057).
Senioři se přece dovedou bavit.
Jen je třeba to dokázat a začít.
Vstupné 80 Kč
Vás jistě neodradí.
Přijďte si zatančit a zazpívat.
Srdečně zve kapela a „Včela“.

Hlas volající
Novoměstské hudební slavnosti, 30. listopadu až 2. prosince
Pořádá občanské sdružení MANEOR ve spolupráci s Farním sborem
českobratrské církve evangelické v Novém Městě na Moravě
pátek 30. 11. od 18 hod.: Q VOX mužské vokální kvarteto - „Duchovní
koncert (spirituály), Petr Julíček – tenor, Tomáš Badura – tenor-baryton,
Tomáš Krejčí – baryton, umělecký vedoucí, Aleš Procházka – bas
sobota 1.12. od 18 hod.: Musica Poetica (Brno) - „Barokní ženy“ (F.
Caccini, B. Strozzi, E. J. de la Guerre aj.), Jana Janků – mezzosoprán,
Lucie Pelíšková – barokní příčná flétna, Rastislav Kozoň – barokní hoboj, zobcová flétna, Kateřina Stávková – viola da gamba, Vít Bébar –
cembalo, Igor Dostálek - recitace
neděle 2.12. od 16 hod.: Harmonia delectabilis „Ach Herr, straf
mich nicht“ (německá duchovní hudba 17. stol.), Irena Troupová – soprán, Ivo Michl – bas, Jan Siřínek – housle, Pavel Drbal – viola da gamba, Lukáš Vendl – cembalo, varhany
Další informace naleznete na http://slavnosti.maneor.org
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Poslední posvícení broučkům před zimou
Již od pradávna se dělil rok na
dvě období – období hojnosti
a období zimy a hladu. Začátkem
listopadu nastávala špatná doba,
jejíž nástup uctívali lidé různým
způsobem. I my jsme se rozhodli si toto období duchů a mrtvých
připomenout. Těžká doba nastává nejenom lidem, ale i zvířátkům
a broučkům. Hledají si před zimou
domeček a nemá jim kdo na to

ZUŠ
Jana Štursy
KONCERT SÓLISTŮ
hudebního oboru spojený s oceněním úspěšných žáků ve šk. roce
2006/2007
22. listopad v 17 hodin
Aula gymnázia V. Makovského
VÁNOČNÍ KONCERT
6. prosinec 17 hodin
chrám Českobratrské církve evangelické

hledání posvítit. Uspořádali jsme
v pátek 2. listopadu lampioňák, při
kterém všichni shromáždění svítili
broučkům na cestu. Nezapomněli jsme ani na dušičky zemřelých
a zapálili jsme svíčky u pomníků. Atmosféra večera byla tajemná
a jakoby čarovná. Na konci svícení připravili broučci jako odměnu
pro všechny děti poklad. Byl označen svítícím Bubikulou a děti měly
zpočátku strach se k němu přiblížit. Zvědavost však byla mnohem
větší, a tak nakonec sladkou odměnu našly.
Za Občanské sdružení Jiříkovice
Ing. Ilona Komínková

Klub seniorů
po 19. 11., 15 h., DPS – Bramborový mejdan, ochutnávky našich
výrobků
po 26. 11., 15 h., DPS – Hrajeme
stolní společenské hry

Kocouří dobrodružství ve Středozemi
Divadelní soubor Zkládanka zve všechny svoje malé příznivce
a jejich rodiče na maňáskové představení, tentokrát volně na motivy dětské knihy Puf a Muf od Nataši Tanské. Dozvíte se, jak to vypadá, když se dva kocouři z města dostanou na prázdniny na vesnici a potkají tam nové kamarády.
Představení Puf a Muf na vesnici, vhodné pro děti od 3 let, hrajeme
v neděli 18. listopadu v 15 hodin v klubu Středozemě v Novém Městě na Moravě, vstupné 25 Kč. Těšíme se na vás. Mňau!

Vánoční dobročinný bazar
můžete navštívit v neděli 2.prosince od 14 do 18 hodin
v presbyterně Evangelického kostela v Novém Městě na Moravě.
Prodávat se tu budou vánoční dekorace,
řemeslné rukodělné výrobky, adventní věnce
a jiné originální drobnosti, vytvořené dětmi
i dospělými z místního evangelického sboru.
Svůj prodejní stánek tu bude mít i občanské sdružení Jeden svět
(výrobky s označením „fair trade“ vznikly v afrických, asijských
a jihoamerických zemích) a také dvě organizace pro děti
a dospělé s postižením - novoměstské centrum Zdislava
a soběslavské středisko Diakonie ČCE „Rolnička“.
Přijďte ochutnat vánoční dobroty, zahřát se vánočním punčem
a koupit drobné dárky pro radost !
Výtěžek z prodeje bude plně využit
pro zúčastněné neziskové organizace (Jeden svět, Zdislava, Rolnička)
a k podpoře projektu „Adopce na dálku“,
do kterého se zapojil novoměstský sbor ČCE
(peníze věnujeme na vzdělávání desetileté indické dívky Ashwiji).

Horácké muzeum

Horácká galerie

Zveme Vás na vernisáž výstavy
„Betlémy /nejen z Vysočiny/“, která se koná v pátek 23. 11. v 16.00.
V kulturním programu vystoupí
žáci ZUŠ Jana Štursy. Součástí vernisáže bude i ukázka tvorby betlémů členy Horáckého sdružení lidových řemesel. Výstava potrvá do
12. 1. 2008. Otevřeno: úterý - sobota v době od 9.00 do 16.00 hod.

Josef Kos – Na rozhraní skutečnosti a snu (do 30. prosince)
Monika Vosyková – Horror vacui (do 30. prosince)
GRAFIX 2007/Ohlasy (do 30.
prosince) Česko-rakouské bienále drobné grafiky Břeclav.
Já mám koně, vraný koně (do 30.
prosince) Fotografie členů chrudimského Fotoklubu mají jedno
společné téma - koně.

Kulturní dům
19. 11., 19.00 - Věrní abonenti
- divadelní komedie Antonína
Procházky o tom, co se stane, když
si manželé sednou v hledišti každý jinam a on dostane mladou půvabnou sousedku. Hrají: Václav
Vydra, Jana Boušková, Antonín
Procházka, Kateřina Hrachovcová/Andrea Černá, Tereza Vágnerová, Vilém Dubnička, Eva Jandlová a další, vstupné 150 a 140 Kč
28. 11., 19.00 „BRATŘI EBENOVÉ“ - koncert (upozornění: na vstupenkách je chybné datum - platné je
28. 11. 2007) Kapela tří bratří Marka, Kryštofa a Davida ve spojení
s prvotřídními hudebníky nabízí jedinečný program plný typicky Ebenovské lyriky, vtipu a velkého muzikantství. Repertoár tvoří skladby
z aktuálního alba Já na tom dělám
(oceněné cenou Akademie Populární Hudby Anděl 2002 a platinovou deskou), tak i z obou starších
alb Malé písně do tmy, Tichá domácnost. Koncert provází slovem
Marek Eben a svým typickým humorem tak baví publikum mezi písněmi. Vystoupení Bratrů Ebenů jsou
vzhledem k vytíženosti jednotlivých
členů velmi ojedinělá a jsou jakýmsi svátkem jak pro posluchače, tak
i pro samotné hudebníky. Kapela natočila v srpnu 2004 v Ledeburské zahradě pod Pražským hradem
DVD, které vyšlo v listopadu téhož
roku. V loňském roce kapela natočila hudbu pro novou sérii Večerníčků
s Machem a Šebestovou. V poslední době nahráli též hudbu pro titul
Pohádky Bratří Grimmů, který vyšel
koncem roku 2006 u značky Supraphon. V mezičase Bratři Ebenové
pracují na nových písních pro nové
album. Marek Eben – zpěv, kytara,
klávesové nástroje/Kryštof Eben –
klávesové nástroje, flétny, zpěv/ David Eben – sax, klarinet, zpěv/ Pavel Skála – kytary/ Jiří Zelenka – bicí
nástroje/ Jiří Veselý – basa/ Jaromír
Honzák - kontrabas. Vstupné 220
a 210 Kč. Předprodej Inf. centrum,
tel.: 566 650 254.
4. 12., 1900 Hradišťan - koncert
klasicky hradišťanovsky i vánočně laděný.

Dům dětí a mládeže

Slavnostní večer ke 100. výročí světového skautingu
Dovolujeme si pozvat občany Nového Města na slavnostní večer,
který se uskuteční 22. listopadu od 18 hod. v gobelínovém sále kulturního domu. Během večera budete slovem i obrazem provedeni
historií novoměstského i světového skautingu. Přispějí i pamětníci
z dob dávných i nedávných.
srdečně svou novoměstští skauti

Repríza divadelní hry „Dáma z jezírka“
Divadelní spolek Horda spolu se skauty Kmene dospělých v Novém Městě na Moravě zve občany města a okolí na veselohru s detektivní zápletkou, kteréžto představení se uskuteční 17. listopadu
v 19,30 hod. na scéně ZUŠ na Monseově ulici.
Další představení bude možno zhlédnout 23. listopadu v Kulturním domě v Křídlech.

Zdislaváci zahájili plesovou sezónu
so 17. 11., 930 Mýdlování - voňavá, barevná, velká i malá mýdla. Vyzkoušíme si výrobu mýdel
z nastrouhané mýdlové hmoty (vykrajováním, hnětením)
a také z hmoty glycerínové, které je možné barvit, parfémovat, odlévat do forem. Práce to
bude voňavá. Vstupné 50 Kč.
so 24. 11., 0930 A co dárek,
máš? Koupit dárek není kumšt,
ale s láskou vyrobený potěší každé srdce. Materiál i nápady pro
každého máme. Společně vyrobíme i originální obal. Vstupné
50 Kč
so 1. 12., 0930 - Adventní čas
už je tu zas – ozdoby na stromeček - Návrat k lidovým tradicím. Oblečte si letos stromeček do ozdob ze slámy a korálků.
Naučíme vás jednoduché postupy. A nezapomeneme na výrobu
adventního věnečku či svícínku.
Vstupné 50 Kč.

Ve středu 7. 11. se uskutečnil již desátý ples Centra Zdislava - Zdišibál. Po 13. hod.
se začal plnit velký sál Kulturního domu v Novém Městě na
Moravě rodiči a přáteli našeho Centra. Po celé odpoledne nám k tanci a poslechu hrá-

Vodnářský zvon aneb Společná věc
neděle 25. 11., 18,30 h., kulturní dům
Tomáš Pfeiffer rozezní Vodnářský zvon - nástroj starý řadu staletí, z období dynastie Ming. Posluchači se mohou zaposlouchat do alikvotních tónů, které dle prastaré tradice nejen rezonují s naší duchovní podstatou, ale léčí i naše tělo. Zajímavostí
je i to, že součástí hudebního nástroje je vodní hladina, která během hry vytváří rezonanční obrazce a ve fortissimu dochází až
k její levitaci do výše řady centimetrů. Hudební zážitek je tak doplněn i silným zážitkem vizuálním.
předprodej vstupenek v IC, informace: 724 471 506

Vážení rodiče a budoucí prvňáčci,
dovolte, abychom Vám nabídli možnost seznámit se s inovativními prvky v naší výchovně-vzdělávací práci - interaktivní
tabule, dalton, skupinová práce, projektování. Od 12. listopadu se můžete sami
nebo i s dětmi zúčastnit daltonských bloků v prvních třídách
a to dle přiloženého rozvrhu.
1.A - L. KACHLÍKOVÁ každý den od 9.35 do 10.20
1.B - I.HUBÁČKOVÁ
středa
od 7.35 do 9.15
Pokud máte zájem o jiné vyučovací hodiny,
pak nás kontaktujte na telefonu 566 618 187.
Předem děkujeme, vedení ZŠ L.Čecha

la Šafářanka z ÚSP Křižanov.
V rozmanitém programu mohli všichni shlédnout vystoupení klientů Zdislavy, stacionáře z Letovic, ale také taneční
umění novoměstských mažoretek Carmen a Pampelišek. Hosté si mohli též prohlédnout výstavu výrobků klientů našeho
stacionáře. Součástí plesu byla
i bohatá tombola. V zaplněném
sále vládla příjemná atmosféra
a všichni se dobře bavili.
Tímto bychom chtěli poděkovat
všem, kteří jakýmkoliv způsobem
přispěli na tuto akci.
Zdislaváci

Klub maminek
Zvoneček
19. 11. herna pro děti od 8.30
hod., Břišní tance
21. 11. herna pro děti. od 8.30
hod., Mikulášské perníkování,
novinky ve zdobení perníků
26. 11. herna pro děti od 8.30
hod., Múzička, hudební hry, improvizace na jednoduché hudební
i „nehudební“ nástroje, společné
zpívání, techniky muzikoterapie.
3. 12. herna pro děti od 8.30 hod.,
- Pohybové hrátky s říkankami,
čertovské dovádění, s sebou: maska čertíka nebo alespoň rohy
3
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Cyril Musil - významná osobnost protifašistického odboje na Českomoravské vysočině
Mezi nejzajímavější, také však
tragické postavy protifašistického
odboje na Českomoravské vysočině v prostoru působení odbojové organizace Rada tří, patří rolník
z obce Studnice u Nového Města na Moravě, majitel lyžařského
penzionu, známý lyžařský závodník a olympionik Cyril Musil.
Cyril Musil se narodil 26. listopadu 1906 v početné rodině sedláka ve Studnicích. Již jako chlapec
tíhnul k lyžování. První své dětské
lyžařské závody vyhrál v sousední
obci Rokytno a první cenou byl pekařský výrobek věnovaný cechem
novoměstských pekařů. Pamětníci
vzpomínali, že první cenu t.j. velký
rohlík nesl Musilův pacholek přeložený přes obě ramena.
Cyril Musil v době dospívání převzal rodinné hospodářství. Při těžké
práci z něho vyrostl svalnatý, podsaditý chlapík. Jako hlavního svého
koníčka pěstoval lyžování. Postupně se propracoval do kádru čs. reprezentace v běhu na lyžích a stal
se několikrát mistrem republiky.
Jako voják čs. armády se při lyžařských kursech seznámil s poručíkem Karlem Štainerem, se kterým
později za okupace úzce spolupracoval v odboji proti Němcům.
V roce 1936 mu sportovní zdatnost vynesla nominaci na Zimní
olympijské hry v Garmisch-Partenkirchenu. V běhu na 50 km se
umístil na 9. místě - jako nejlepší
Středoevropan za v té době bezkonkurenčními Skandinávci.
Cyril Musil při své sportovní
kariéře tvrdě pracoval na svém
hospodářství a vedl svůj lyžařský
penzion.
V roce 1938 se oženil s Růženou Brázdovou z Kadova. Žena
mu byla velkou pomocnicí v hospodářství i ve vedení penzionu.
Toto pohostinské zařízení bylo
velmi známé po celé republice.
Po ztrátě pohraničních hor a Slovenska v letech 1938-39 bylo jedním z nejvyhledávanějších rekreačních míst v Protektorátu.
Musil se hned po obsazení republiky Němci zapojil do národního odboje. Již v roce 1940
pomáhá pozdějším vedoucím
pracovníkům odboje překonávat problémy a úskalí ilegality.
Prvním jeho „klientem“ byl známý odbojář štkpt. gen. štábu Karel Štainer, který přijal krycí jméno Veselý. Na podzim roku 1941
přichází na Studnice další štvanec
gestapa, vedoucí pracovník moravské části vrcholné odbojové
organizace PZVZ (Petiční výbor
Věrni zůstaneme) profesor Vy-

sokého učení technického v Brně JUDr. Josef Grňa. Oba odbojáře Cyril Musil, který měl krycí
jméno Metoděj, ve svém penzionu seznámil. Tím byl vytvořen
základ pro velitelský kádr největší
odbojové organizace v Protektorátu, která se z počátku nazývala
„Jaro“ a posléze byla známá pod
jménem „Rada tří“.
Cyril Musil velice obětavě a i
přes ekonomické problémy svého hospodářství ukrývá a živí širokou škálu odbojových pracovníků. Sám se stává sponzorem,
spojkou i řadovým vojákem odboje. Nehleděl na vlastní ekonomické ztráty, na možnost zatčení,
věznění a smrti z rukou nacistických úřadů nejenom pro sebe,
ale i pro svou rodinu. V penzionu přečkává nejhorší čas pro odboj i divizní generál Vojtěch B.
Luža, který v prvních dnech měsíce srpna 1944 odsud odchází do prostoru Prahy a při cestě
zpět na Vysočinu je v obci Hřiště zastřelen spolu s por. Korešem
přibyslavskými českými četníky. V penzionu u Musilů nachází
poté úkryt parašutistické pararoje Calcium, Tungsten, Platinum-Pewter a Bauxite.
Pro ilustraci odbojové práce je nutno uvést velmi zkráceně jednu z akcí, které se Cyril Musil zúčastnil.
Ze Studnic bylo nutno přepravit vysílačku k zajištění spojení
s Vojenskou radiovou ústřednou
ve Velké Britanii. Vysílání se mělo
uskutečnit z objektu bývalého novoměstského lihovaru. C. Musil
nesl stanici a s rtm. A. Vyhňákem
(příslušník pararoje Platinum-Pewter) došli ke dveřím lihovaru a zazvonili. V zápětí však uviděli příslušníky německé policie a gestapa,
jak jim jdou v ústrety. Odbojáři stáli před dilematem buď se nechat
chytit, nebo bojovat. Zvolili boj.
Využili momentu překvapení a boj
s německou hlídkou vyhráli. Z obklíčení se prostříleli a zlikvidovali
dva Němce. Správce lihovaru Josef
Mlíka, též člen odboje, v nastalém
zmatku na nic nečekal a ukryl se
pod podlahou lihovaru a následně
přešel do ilegality. Jeho manželka
Libuše byla gestapem vyslýchána,
ale nic neprozradila. Byla propuštěna a dána pod dozor.
Manželka Cyrila Musila Růžena
projevovala velkou statečnost při
práci v odboji. Dělala spojku odbojářům a parašutistům a ve velmi nebezpečné a vypjaté situaci
převezla na kole z Nového Města
na Studnice vysílačku parašutistů,
přestože dům, ve kterém byla ra-

diová stanice uschována,
byl pod dozorem německé policie.
Manželé Musilovi byli
obdivuhodní lidé. Za svou
činnost a pomoc tolika lidem nečekali žádnou odměnu. Bohužel ještě netušili, jak se k nim budoucí
komunistický režim zachová. Cyril Musil, protože nechtěl donášet na své
druhy z odboje, byl v roce
1949 Státní bezpečností
zatčen a v zinscenovaném
procesu tajným soudem
odsouzen na 20 let do vězení. Prošel věznicemi
v Jihlavě, v Plzni-Borech
a jako těžce nemocný byl
uvězněn v káznici Ilava na Slovensku. V nestřeženém okamžiku
pomocí lešenářské trubky stylem
skokana o tyči překonal tři ohrazení věznice a dostal se do Váhu.
Ten přeplaval a zmrzlý a hladový
se pochodem jen v noci vydal na
Vysočinu. Po týdenním putování
se objevil doma. Na útěk z vězení sám vzpomínal jako na nejtěžší
závod v životě. Celou cestu absolvoval se zlomenou kostí v chodidle (následek výslechu bitím ocelovými pruty ve vazbě STB).
Po několikadenním odpočinku
přešel do Rakouska a dostal se do
amerického sektoru v okupované
Vídni. Zde byl dlouhou dobu léčen
pro ochrnutí ruky a nohy. I v zahraničí byl pronásledován agenty STB
- střelbou a úderem lahví od piva
bylo usilováno o jeho život.
Po delší době získal Cyril Musil
vízum do Kanady. Zde nejdříve
bydlel ve stanu a živil se střílením

vlků (5 dolarů za jeden vlčí ohon).
Po částečném seznámení se s anglickým jazykem se stal trenérem
kanadské lyžařské reprezentace.
Pro získání kanadského občanství musel mít dva svědky. Vzal si
sousedy, jednoho stoletého a druhého ve stáří 45 let. Ten stoletý
přísahal na bibli, jak je v Kanadě zvykem, že tak houževnatého
a pracovitého člověka, jako je Cyril, nikdy neviděl.
Našetřil něco peněz a v roce 1953 si zřídil lyžařský motel s prodejnou potřeb pro lyžaře
a lyžařskou školou.
V dubnu roku 1977 byl Cyril Musil nalezen ve svém domě mrtev.
Nikdy nebylo zjištěno, jak k úmrtí došlo. Je však jisté, že šlo o násilnou vraždu. Je pohřben na hřbitově u města Toronto. Jeho hrob je
kryt náhrobní deskou s nápisem
„Cyril Musil – kulak studnický“.
Pavel Koutenský

Ze vzpomínek Oldřicha Německého vybral Otakar Německý:
Něco málo o člověku, jehož jméno mělo být vymazáno z paměti
a prakticky od r.1948 se o něm nesmělo psát ani hovořit, jsem zaslechl
od svého otce Oldřicha Německého. Byl s Cyrilem stejný ročník a znali se jako lyžařští závodníci.
Pak dlouho nic, až přišel rok 1968, kdy bylo uzákoněno zrušení cenzury. Ve svých čtyřiadvaceti letech jsem tehdy se zaujetím poslouchal
sestru Cyrila Musila Emilii, provdanou Dvořákovou z Palackého náměstí, která k nám chodila a otci četla dopisy od Cyrila z Kanady. Dřív
dopisy též dostávala, ale mimo oslovení a podpisu bylo vše cenzurou
začerněné. V dopisech líčil zatčení, výslechy v Brně a v Jihlavě. Pálení
chodidel, kruté bití železnými pruty, že se na nohy nemohl postavit.
Vodili ho dvakrát týdně do sklepa, kde byla složená šibenice. „Na ní budeš viset“. Vynucování inscenovaného přiznání. Odmítl. Další bití hlava nehlava. Ze strachu, že ho utlučou, podepsal. Po soudu, který byl tajný, byl C. Musil odvezen na Bory, později do Ilavy. Za bouřlivé deštivé
noci se mu podařilo z vězení uprchnout. Dostal se do Rakouska, kde ho
zprvu považovali za komunistického špiona, ne za uprchlíka. Nakonec
cesta do Kanady a líčení života tam.
Po pražském jaru 1968 žil nadějí revize svého procesu a návratu domů.
Snil o tom, co všechno by na Vysočině vybudoval. Psal, že i mnozí krajané by rádi ve staré vlasti investovali své peníze. 21. srpen 1968 definitivně ukončil jeho plány.
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Názory zastupitelů
Privatizace může být přínosem
Je zcela logické, že se nájemci bytů, které jsou ve vlastnictví
města, obávají o svoji budoucnost. Tuto obavu měli i ti, kteří
získali byty do vlastnictví dříve.
Pojďme společně hodnotit a srovnávat alespoň některé z reálných
skutečností.
Osobní vlastnictví přináší zákonem chráněné neomezené vlastnické právo. Toto právo lze omezit a narušit vlastním zaviněním
(exekuce), nebo dispozicemi ve
prospěch vlastníka, a to zatížení bytu zástavou, věcným břemenem, podnájmem. Mimo exekuce
si o ostatních právech rozhodne vlastník sám. Lze jednoznačně shrnout, že dispoziční práva
vlastníka převyšují nad povinnostmi. Na jedné straně máme
tedy právo vlastníka, ale na druhé straně je tu povinnost tohoto
vlastníka byt udržovat a chovat se
v něm tak, aby nebyla narušována
ona chráněná práva sousedního
vlastníka. A v tom je právě důležitý moment při výběru vhodné
formy privatizace bytu. Desetileté zkušenosti se zvolenou formou
privatizace vedou k jednoznačným závěrům. Pokud si při volbě
způsobu privatizace zvolíte postup podle zákona č. 72/1994 Sb,

tj. vznik společenství vlastníků,
pak zákon č. 72/ 1994 Sb. chrání
jednotlivé vlastníky, avšak plnění je možné vymáhat pouze soudní cestou. Pokud si zvolíte vznik
jiné právnické osoby, např. družstva, pak vaše práva a povinnosti
ošetřují stanovy. O vyloučení člena z družstva pro neplnění jeho
povinností či porušování pravidel daných stanovami rozhodují
sami členové družstva. Ve větších
městech, kde byla více volena
tato forma privatizace, již existují rozhodnutí družstevníků o vyloučení svého člena. Proč je tato
otázka tak důležitá? Z mé profesní praxe vykonávané nejen v našem městě, ale i z vlastní činnosti
v domě č.p. 1302 na ul. Drobného, je tento závěr bez jakýchkoliv
pochyb. Stačí, když jeden z vlastníků společenství neplatí do fondu oprav domu a všechny pohledávky domu si musí ostatní
rozpočítat a dlužného spoluvlastníka zažalovat. U družstevní formy bydlení si tyto dluhy ostatní
družstevníci také rozpočítají, ale
mohou rozhodnout o vyloučení člena z družstva za podmínek
daných stanovami.
O investicích domu ve vlastnictví společenství rozhodují tito

Mgr. Pavel Dvořák
advokát
se sídlem advokátní kanceláře
ve Žďáře nad Sázavou,Nádražní 21

oznamuje změnu úředních hodin
pobočky advokátní kanceláře v Novém Městě na Moravě,
Palackého nám. 32/I.patro
(v domě Móda u Pasáčka)

Úřední hodiny St 08,30-16,30 a dále po dohodě
Kontakt 566 620 288, 603 519 096,
email: dvorak.advokat@unet.cz
www.dvorak-advokat.cz

PŘEDVÁNOČNÍ AKCE
pro velký zájem opět nabízíme
slevu 15% při nákupu baterií
do mobilních telefonů.

Akce trvá do 16. prosince 2007
Jiří Němec, Mobilní telefony
Vratislavovo náměstí 9, Nové Město na Moravě
tel. 566 615 066, 737 40 40 50, e-mail: novemesto@jcscomp.cz
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vlastníci. V zákonem stanovených případech se 100 % schválením. U družstevní formy bydlení mohou stanovy určit, jak se
o těchto záležitostech rozhoduje. Proto se nepozastavujme nad
skutečností, že ve velkých domech, kde jsou obě formy vlastnictví, je část domu ve vlastnictví družstva opravena, a ta část,
kterou tvoří společenství, zůstává neopravena. Doufejme, že novela zákona 72/1994 Sb. tento nedostatek v praxi odstraní.
A podobných příkladů najdeme více. Pokud objektivně zhodnotíme negativa družstevní formy vlastnictví, pak byt užíváte
z titulu svého nezaměnitelného
a zákonem chráněného členství.
Vlastníte majetek celého družstva
podle členského podílu, v souladu s vaším členským právem. Nikoliv tedy zlomek, jako je tomu u
společenství vlastníků. Na jednu
stranu je podle zákona 72/ 1994
Sb. vypočítaný zlomek spoluvlastnictví jasným vodítkem. Na druhou stranu vlastnictví v družstvu
vede - dá se říci - k rovnostářství.
Stanovy však mohou určit jinak.
U společenství vlastníků se tedy
vše odvíjí ze zákona, u družstevní
formy vlastnictví je volnost projevena ve stanovách. Namítnete, že
i stanovy nesmí odporovat zákonu. Ano, ale výhod je zde více než
u pravidel společenství.
Pojďme se podívat na finanční
stránku věci. Ti, co privatizovali dříve, koupili levněji a vynaložili nemálo prostředků, aby dům
i byt udržovali. Ti, co kupují nyní,
již kupují dráž a rovněž vynaloží nemalé prostředky na opravu
a údržby domů. Na toto srovnání se však musíme dívat s vlivem

inflace a rozvoje na trhu. Ti, co
koupili dříve, prodali zhruba za
2x více. Ti, co koupí nyní, prodají zhruba za 3x více. Chcete hledat
finanční výpomoc u bank či jiných finančních ústavů? Při koupi a opravách bytů i společných
částí domů u žádné ze zvolených
forem bydlení nyní není problém
se zajištěním jakéhokoli financování. Dříve tomu tak nebylo.
Družstevní forma bydlení nebyla u finančních ústavů respektována. Ale finanční ústavy postupem času postavily členské právo
na roveň právu vlastnickému.
Negativem členského práva, tedy
družstevní formy bydlení, je, že
není možné byt zatížit zástavou
a věcným břemenem. Je tedy třeba zvážit, zda pouze tato negativa
převyšují větší právní ochranu vašeho bydlení v družstevním bytě.
Mohu z praxe zhodnotit obě etapy privatizace v našem městě. Neodpustím si závěrem ocenění nynější práce města, neboť profesně
zvládlo přípravu a je obeznámeno
s problémovými otázkami. Nabízí vám, abyste si sami zvolili další formu bydlení a vybrali si vaši
budoucnost bydlení. Je s politováním, že stát ani města a obce neřeší aktivně budoucnost bydlení
v nájemních bytech. Jednou z forem získání prostředků na opravy
a údržbu nájemních domů je navýšení nájmu. Vy si ale ve vašem
domě hodnotu nájmu vložíte do
prav a údržby sami.
Neukvapujte se proto ve svých
rozhodnutích a závěrech, radu
hledejte u těch spoluobčanů, kteří
úspěšně privatizací prošli.
Je to tedy pouze na vás.
JUDr. Jana Havlíková,
členka rady města za ODS

Bytové jednotky navrhované k privatizaci
Záměr privatizace městských bytů projednalo zastupitelstvo města
v září letošního roku. V současné době probíhá zpracovávání znaleckých posudků na všechny objekty navrhované k privatizaci. Podrobnosti - viz tabulka. Bytové jednotky v čp. 1514 budou nabízeny k privatizaci po vyřešení převodu pozemku.
Pro případné zájemce o vytvoření bytových družstev jsou v podatelně MěÚ Nové Město na Moravě připraveny základní podkladové materiály vztahující se k problematice bytových družstev.

Pozvánka na
30. Setkání Nových Měst 2008
Novoměšťáci z celé Evropy se
každoročně potkávají na Setkání Nových Měst. Příští rok se
toto Setkání uskuteční v malebném rakouském městečku Neustadl an der Donau (30.5.-1.6.).
Městečko se dvěma tisíci obyvatel leží u Dunaje, 40 km západně od Melku, v turistické oblasti
zvané Mostviertel, která je známa pěstováním hrušní a výrobou hruškového moštu i pálenky.

Setkání Nových Měst se zúčastní Novoměšťáci z Česka, Slovenska, Maďarska, Polska, Německa
a Rakouska. Pokud chcete zažít
přátelskou atmosféru, jíž toto setkání oplývá, přihlaste se prosím
do 26. 11. 2007 v informačním
centru na Vratislavově nám., tel.
566 650 255. Zde Vám také rádi
poskytneme podrobnější informace o programu a podmínkách
účasti.
jm

Hádejte, kde to je (4)
Myslím si, že mi dáte za pravdu,
že naše milé Nové Město na Moravě je městem (vcelku) čistým, (vcelku) úhledným a (vcelku) uklizeným. Zásluhu na tom mají jistě
technické služby, které se o čistotu
městských ploch starají. Trávníky
jsou stříhané, silnice se čistí, popelnice jsou vyvážené, separuje se odpad, funguje sběrný dvůr. Dokonce
i kaštany v parku za kostelem jsou
zdravé a nejsou napadeny tou ošklivou chorobou, která tyto stromy
sužuje v celé republice. Je to díky
tomu, že se vždy na podzim pečlivě uklízí spadané kaštanové listí,
ve kterém by jinak přežívaly ty potvůrky, které kaštany ničí.
K technickým službám snad jen
maličkost: Hledáte-li je v telefonním seznamu, je to docela problém, neboť z důvodů mně tajných
se nazývají TS SLUŽBY s.r.o. a tak
jsou také v seznamu uvedeny. Vy
ovšem pátráte pod Te… a ono nic.
Zabere Vám to trochu času, než se
k telefonnímu číslu propracujete,
jestli vůbec. Ale to je opravdu poznámka jen na okraj.
Jak už jsem napsala, máme město (vcelku) čisté, úhledné a ukli-

zené. Přesto se však najdou plochy a zákoutí, které město hyzdí;
zvláště je to škoda na místech,
kudy projíždějí nebo kam přijíždějí návštěvníci města. Čí jsou
tyto plochy? Musí být něčí! Vždyť
ty tam jsou doby, kdy bylo všechno naše, neboli ničí.
Hledejte tato místa před či za
svým domem, obchodem, hospodou, podnikem, institucí hned
teď, než je milosrdná pokrývka
sněhu zakryje a na jaře na to zapomenete.
Hádejte, čí je místo, kam třeba vyvážíte plevel ze své zahrádky, pohazujete odpadky nebo kde
není posečená tráva.
Až to uhodnete, třeba zjistíte, že
to nevzhledné místo není ničí, ale
něčí a možná i Vaše.
A až to tedy uhodnete, třeba si
řeknete, že něčí (případně Vaše)
místo nebudete znečišťovat, ale
naopak krášlit. A to bude fajn!
Pod mottem:
Za město krásnější napsala
A. Macháčková

NOVINKA
NAVŠTIVTE NEJVĚTŠÍ
VÁNOČNÍ KOUTEK
• Vše na Mikuláše, anděla i čerta
• 100 druhů masek, paruk a vousů
• křídla, rohy, vidle, berle aj.
• sáčky, tašky, boty na nadílku
• stovky adventních a jiných svíček
MIKULÁŠSKÉ CUKROVINKY ZARUČENĚ NEJVĚTŠÍ VÝBĚR
v Novém Městě a okolí
• originální sladkosti jen u nás
• čokoládovinky s cenou od 1 Kč
Snažíme se být nejlevnější!
200 druhů kalendářů a diářů 2008
VELKÝ VÝBĚR HRAČEK
JEN ZA SKVĚLÉ CENY

Nový mobilní operátor
U:fon - pouze u nás!
Nabízí volání a internet
za velmi zajímavé ceny.
Surfujte neomezeně,
mobilně a hlavně fofr.
Pokryto Nové Město na Mor.
a blízké okolí.
U:fonův telefon
- lze zachovat pevné tel. číslo
Volání v rámci sítě U:fon zdarma!
Bližší informace na prodejně

Jiří Němec mobilní telefony
Vratislavovo nám. 9
Nové Město na Moravě
tel. 707 40 40 50, 566 615 066
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Navrhovaná poloha regecentra rozvoj města na dlouhá léta zastaví
Regecentrum, které by mělo vyrůst za zhruba 260 mil. Kč (s DPH
cca 320 mil. Kč) na skalnatém výběžku nad Cihelským rybníkem,
v těsném sousedství přístavby základní školy a neúnosně blízko
místa posledního odpočinku zesnulých, vzbuzuje stále více nezodpovězených otazníků. Nejde
ani tak o samotné regecentrum,
jehož stavbu plně schvaluji, ale jde
zejména o negativní doprovodné
efekty, které s ním úzce souvisejí a s nimiž, stejně jako řada občanů, nemohu souhlasit. Tyto doprovodné efekty někým režírované,
a to buď cíleně nebo vytvářené jen
z pouhé naivity, mohou v budoucnu ekonomicky poškodit město
natolik, že se z něj bude řadu let
vzpamatovávat.
Nebezpečným pro město je nepochopitelný tlak realizovat výstavbu regecentra ve stísněném
prostředí, kam nevede vyhovující
komunikace a kde dosud stojí budova tělovýchovného střediska,
mateřská škola, ubytovna a fotbalové hřiště. Jistě, bourací práce
patří k lukrativním činnostem, na
nichž někdo může jednorázově
určitě velmi slušně vydělat - viz.
cena za zbourání kvalitní stavby jídelny uranových dolů. I proto se zřejmě už netrvá na urychleném řešení dua Technické služby
a Lesy a zeleň, kde se zřejmě také
bohatě vyplácí bezhlavé vysazování stromů i tam, kde je jisté, že
za několik málo let budou muset
být pokáceny, protože již v době
výsadby se ví, že budou stínit do
oken bytů nebo jinak překážet.
Město dlouhá léta postrádá kvalitního architekta na vysoké odborné úrovni. Stavby se diletantsky umisťují zpravidla tam,
kde lze „zaplácnout“ nějaký volný prostor anebo se novostavba čehokoliv jednoduše přilepí
na kraj města, také vedle čehokoliv. Urbanistické členění na logické celky neexistuje a město se tak
z bývalého satelitního žďárského
městečka postupně stává vegetací
zarostlou, neuspořádanou vesnicí, jejíž problémy s nevhodně řešenou urbanistickou strukturou
už musí řešit i ombudsman.
„Zaplácnutí“ se týká i fotbalového hřiště, které se má přesunout
na lukrativní pozemek pod železniční zastávkou, na místo, které by mělo být maximálně chráněno pro budoucí bytovou výstavbu.
I když paní starostka měla prohlásit, že výstavbu nájemních bytů ve
městě podporovat nebude, nicméně, díky bohu, jistotou je, že žádný
8

starosta na radnici nebude věčně.
Pokud se hřiště skutečně přilepí
pod okna tamních bytových domů
(zajisté k nesmírné radosti obyvatel, kterým budou fanoušci pravidelně vyřvávat pod okny), pak po
letech čeká naše děti a vnuky jeho
další stěhování, protože bytová výstavba ho jednou z této lokality
stejně časem vytlačí. A že to město opět draze zaplatí, nemá cenu
ani dodávat.
Kuriozitou je, že podpora masivních demolic kvůli regecentru
je zdůvodňována tím, aby učitelé
a školáci chodící na hodiny plavání (tři měsíce v roce) měli bazén
co nejblíže u školy. Protože jen
blázen by očekával, že školy takovouto nabídku umístění regecentra odmítnou, zastánci demolic,
stejně jako ti, co rozvoji města nepřejí, si již mnou ruce. Pokud hlas
škol má být tak důležitý, nechť
tedy regecentrum plně financuje Ministerstvo školství a tělovýchovy a nikoliv město. Osobně si
myslím, stejně jako další občané, že učitelka, která není schopna (jako učitelky v jiných městech
v ČR) dojít s dětmi do plaveckého bazénu do vzdálenosti větší,
než je pět minut chůze, neměla
by učit. A pokud někteří členové rady a zastupitelstva tuto lenost podporují, pak nechť město
zavede MHD, která léta funguje
v ostatních (i menších) městech
okresu.

Nahrazení budovy mateřské
školy a ubytovny spolu s komplexním fotbalovým stadionem
může přijít město na 80 až 100
miliónů korun. Nikdo zatím neřekl, kde a hlavně kdy bude nová
MŠ a ubytovna postavena, kolik to
bude stát a kde město na to vezme
peníze. Pravda je dnes taková, že
někteří rodiče již nyní vozí děti do
MŠ do okolních obcí. I tato skutečnost je tomu, nebo těm, kteří
se snaží brzdit rozvoj města všemi
prostředky, velmi dobře známa.
Zatím se nikdo nevyjádřil, co se
stane, pokud dojde k vybourání
prostoru pro regecentrum a projekt v tomto období zkrachuje,
protože EU už tak masivně projekty tohoto typu nepodporuje. Ten,
kdo nepřeje rozvoji města, by to jistě uvítal. Město by muselo zničené
stavby nahradit, peníze by roky šly
tímto směrem a bylo by naplněno
i strategické zaklínadlo i toho největšího nepřejícníka rozvoje města, že stavět se musí pouze v místě, kde už dříve něco stálo, aby se
město nerozšiřovalo. Odchod lidí
z ubytovny, pravděpodobně do
Žďáru, by přinesl jako bonus k tomuto zaklínadlu možná i tolik kýžený pokles počtu obyvatel. (Pokles počtu obyvatel pod hranici 10
tisíc znamená pro město ztrátu 10
milionů korun ročně.)
Plně souhlasím s lidmi, kteří
tvrdí, že rozumný hospodář, mající na zřeteli blaho města, by se

nikdy nenechal přesvědčit k takovémuto umístění regecentra a hledal by jinou lokalitu. Nejen dostupnou turistům, na které
se projekt regecentra původně tak
vehementně odvolával, ale hledal
by i místo, kde se nebudou bourat zachovalé nebo nedávno modernizované stavby. Postavit se
může např. v horní části ulice
Purkyňova, kam je blízko od vlaků a autobusů, aby bylo dostupné veřejnou dopravou i z Bystřice
a ze Žďáru. S výstavbou v navržené poloze však nelze souhlasit.
Je stavbou problematickou z důvodu souvisejících investic, které
s ním v konečném výsledku nemají nic společného. Je problematickou stavbou i z hlediska morálního. Dojde k dalšímu zpomalení
rozvoje města (o to jde někomu
především) ve srovnání s okolními sídly, zkomplikuje to rodičům
umístění dětí do mateřských škol
a ještě vyžene občany z ubytovny a s největší pravděpodobností i z města. Budou děti jezdit do
školek ve Žďáru nebo ještě lépe
do Bystřice? Pak navrhuji, aby je
do Bystřice vozili městští strážníci v rámci geniálního projektu
sponzorování zřízení městské policie v Bystřici, protože, jak se nechal slyšet v tisku bystřický místostarosta Josef Vojta, pro tamní
radnici je to ekonomicky velice
výhodné.
Bc. Jan Kušnír

Rozvoj každého města ohrožuje
lidská hloupost a politická nestabilita
Není mi blízké polemizovat s názory mých kritiků prostřednictvím tisku. Ale tentokrát nemohu
mlčet. Slova ostrá jako břit z pera
pana Bc. Kušníra mě překvapila.
Jsou plná nepřesných a zavádějících informací, polopravd a spekulací. Hodiny diskusí, které jsem
s ním vedla, se dotkly mnoha problémů města a často pro mě byly
inspirující. Tvrdá kritika regecentra však nikdy nezazněla. Kde se
najednou vzala, nevím. Ano, každý máme právo na svůj názor.
Osobně jsem šťastna, že dnes žijeme ve skutečné demokracii a mít
vlastní názor již není zakázáno.
Správa věcí veřejných je v demokracii založena právě na střetu
názorů. Je o diskusi, o schopnosti získat pro svůj návrh dostatečnou podporu. Každé řešení v jakékoliv situaci bude mít vždy své
obhájce i odpůrce. Vést diskusi
s úctou a pokorou, tak, aby neby-

la plná osočování a nekonstruktivní, nic neřešící kritiky, bez návrhů na lepší a zcela konkrétní
řešení, se nám však příliš nedaří. Ke každému cíli zpravidla vede
více cest. Vybrat tu nejlepší znamená rozhodovat se na základě
kvalifikované diskuse, pádných
argumentů a analýz. V případě
umístění regecentra bylo rozhodování velmi těžké. Zodpovědně
říkám, že nevycházelo ze zjednodušených, laciných ani kohokoliv
dehonestujících slov či frází.
Když jsem poprvé, v říjnu 2005,
slyšela, že by regecentrum mělo
být postaveno v místech „novoměstské Akropole“, jak pracovně, ale s hlubokou úctou k tomuto místu nazývá architekt Charvát
lokalitu tělovýchovného střediska, reagovala jsem dvěma slovy:
To ne! O rok později, kdy zastupitelstvo města schvalovalo tento záměr, jsem již byla obhájcem

původně odmítnuté myšlenky.
Pro zvedlo ruku 17 z 23 členů zastupitelstva a za urážlivé považuji, když jim kdokoliv podsouvá,
že jsou loutkami, které se nechají vést nepojmenovaným loutkohercem. Po roční diskusi bylo
rozhodnutí činěno s vědomím, že
nejslabším místem tohoto řešení je dopravní obslužost, s vědomím, že je to řešení, které s sebou
nese řadu doprovodných nákladů a investic. Negativa byla vyvážena souhrnem faktorů, které
není možné popsat jednou větou.
Stručně se alespoň pokusím vyvrátit několik zásadních dezinformací, které pan Kušnír uvádí.
Strašení, že projekt zkrachuje
v průběhu realizace, protože EU
již takovéto projekty nefinancuje, je důkazem naprosté neznalosti procesu a dotačního prostředí
strukturálních fondů EU.
(dokončení na str. 9)

Z novoměstských kronik
Školní výlety se žákovskou kapelou
Už od počátku osmdesátých let
19. stol. začaly být hromadné výlety
pravidelnou součástí života školy.
V r. 1881 byl výlet do železáren ve Štěpánově a na Pernštejn,
který byl dvoudenní. Následující rok byl výlet do Zámku Žďáru
a bývalého kláštera. V r. 1883 výlet do Plačkovce a v roce 1884 do
sklárny v Herálci. K dopravě zapůjčovali někdy svoje povozy novoměstští měšťané. Na některých
výletech účinkovala též školní
hudba. (Např. v r. 1888 při výletu
na Pernštejn a v r.1889 do Žďáru
a na Peperek).

Kapelu tehdejší chlapecké měšťanské školy zřídil a vycvičil Jan Šír,
kterému se říkalo Macháček. Narodil se r. 1823. Čile se zúčastňoval veřejného života. Měl svůj dům
č. 170 a byl dovedným obuvníkem.
V revolučním roce 1848 byl členem
národní gardy novoměstské. Mnoho let byl členem obecního výboru.
Jedenáct let byl i radním a náměstkem starostovým.
Kapela pod jeho vedením byla
známá po celém hejtmanství. Nástroje koupila mladým hudebníkům obec. V kapele hráli žáci 2.
a 3. třídy a pomáhali někteří mla-

Kino dále v provozu
(pokračování ze str. 1)
Budovu kina a další nemovitosti
v jeho těsném okolí město v roce
1994 z morálních důvodů bezúplatně Orlu darovalo coby původnímu majiteli s tím, že bude Orel
nadále zajišťovat provoz kina dle
potřeb a zájmů občanů města.
Orel je však organizace, která ve
své činnosti preferuje tělovýchovu a sport, a proto nemá nadále
zájem do budovy kina zásadním
způsobem investovat a provoz
modernizovat. Jeho záměrem je
budovu kina a přilehlé nemovitosti buď prodat, nejlépe za odhadní
cenu ve výši 4,5 mil. Kč, nebo je
směnit za pozemky a vybudovat si
na nich vlastní sportovní areál.
Vedení města má nadále zájem udržet provoz kina ve měs-

tě, ne však v podobě stávající
chátrající budovy, ale v podobě moderního multifunkčního
sálu, který by nabízel občanům
města nejenom promítání filmů, ale i další kulturní a společenské aktivity. Z toho důvodu
byla s Orlem zahájena jednání v této věci. V 1. kole jednání nabídlo město jako protihodnotu za areál kina budovu
DDM včetně pozemku na ulici
Výhledy, neboť uvažuje DDM
přesunout do prostor bývalého JKP. Orel však tuto nabídku
města odmítl. V současné době
probíhají další kola jednání,
kdy město přišlo s dalšími variantními nabídkami.
dle informací Zdeňky Markové
a PhDr. Žofie Řádkové

díci, kteří již nechodili do školy.
Kapela měla 15 členů.
„V roce 1888 podnikla celá škola
pěšky dvoudenní výlet na Bystřicko.
První den byla cílem Bystřice, Zubštejn a slévárna ve Štěpánově, kde
jsme přenocovali. První odpočinek
byl v Bystřici, kde naše kapela zahrála a přivábila mnoho posluchačů. Podobné to bylo ve Štěpánově,
Nedvědici, Pernštejně a Dolní Rožínce. Všichni výletníci byli náležitě vyzbrojeni. Buchet, chleba, másla, vařených vajec měli zásobu. Také
nějaký peníz na přilepšenou. Nejšetrnější byl Fr. Žák. Ten se živil jen zásobami a neutratil ani krejcar.

V létě 1889 podnikla škola se
svou hudbou výlet přes Žďár na
Peperek. Na zpáteční cestě byl odpočinek v Zámku Žďáře v hostinci, kterému se říká Taferna (z francouzštiny taverne, což znamená
krčma). Tam nás poctil návštěvou dr. Filip Wesselský, žďárský
rodák, profesor vídeňské techniky. Na počest prof. Dr. F. Wesselského zahráli naši hudebníci několik kousků. Koncert se mu líbil.
Za odměnu dostali hoši od něho
čtvrt hektolitru piva. Tenkrát totiž
nebyly lihové nápoje na školních
výletech ještě zakázány.“
zpracoval Otakar Německý

Návštěva hasičů v Itálii
Ve dnech 11. až 14. října vycestovali novoměstští hasiči na pozvání
do severní Itálie - do družebního
města Ziano di Fiemme. Zájezdu
se zúčastnilo 22 členů novoměstského SDH a také místostarosta
města N. Města Stanislav Marek.
Odjeli jsme ve čtvrtek po 18. hodině a druhý den ráno jsme byli
očekáváni v oblastním městě Trento. Byl už připraven zajímavý program. Navštívili jsme leteckou záchrannou stanici, kde mimo jiné
došlo během jedné hodiny ke čtyřem startům helikoptér a malých
letadel. Navštívili jsme i letecké
muzeum. Po obědě jsme si prohlédli krajskou hasičskou stanici. Je
velmi dobře vybavená, zejména pro
záchranu osob z havarovaných aut
- v blízkosti města vede dálnice.
Poté jsme jeli asi 70 km do Ziana
di Fiemme. Po ubytování v pen-

zionu jsme se s hostiteli přivítali a přátelsky poseděli v hasičské
zbrojnici. Předali jsme si dárky
a tamním hasičům jsme předali
medaili za mezinárodní vztahy.
V sobotu ráno jsme odjeli do Dolomitů a tam pak lanovkou na horu
Paso Pordoi do nadmořské výšky
2950 m n.m. Po pěší túře po hřebenech jsme se vrátili a v zianské hasičské zbrojnici opět poseděli. Poslední den, v neděli, jsme se zúčastnili
společného česko - italského hasičského cvičení. Místní nám předvedli požární útok podle našich pravidel
hasičského sportu, naši hasiči poté
útok podle pravidel italských. Také
nám Italové předvedli ukázkové cvičení s nastavovacími žebříky a naši
si ho mohli alespoň vyzkoušet.
Domů jsme se vrátili unavení,
ale naprosto spokojení.
SDH N. Město

Rozvoj každého města ohrožuje...
(dokončení ze str. 8)
Zcela mylnou je informace týkající se rozpočtového určení daní, ať se
na něj podívám z pohledu současně platného nebo nově připravovaného systému ve vazbě na ubytovnu Domovina nebo kapacitu MŠ.
Nové Město má v současnosti větší kapacitu míst, než potřebuje. Proto je celé přízemí jednoho pavilonu v budově MŠ na ulici
Žďárská komerčně pronajímáno
prodejci rybářského náčiní. Nenaplněnou kapacitu máme rovněž ve
velké budově MŠ ve Slavkovicích.
Pro uzavřenou MŠ v Olešné hledáme jiné využití. Finanční náklad
na obnovení původní kapacity MŠ
na Žďárské ulici je rozpočtován ve
výši 500 tisíc korun. Faktem je, že
současné vedení města nepředpokládá držení větší kapacity školek pro děti, jejichž maminky jsou
na mateřské nebo rodičovské dovolené a na péči o své děti pobírají státní příspěvek. Tyto děti totiž

mohou být zapsány do MŠ buď na
5 dnů v měsíci, nebo pouze na čtyři hodiny denně. Jedno takto držené místo stojí město i stát ročně
cca 48 tisíc korun. Těmto rodičům
by pro naplnění jejich zájmů a potřeb měla sloužit mateřská centra.
Ubytovna Domovina má ubytovací kapacitu v hotelovém režimu
a neslouží k trvalému bydlení, takže nikdo z ubytovaných tam nemá
místo trvalého bydliště. Dům je
bývalou lehkou stavbou stavební firmy, která v ní kdysi ubytovávala své dělníky. Město ji zateplilo a nabídlo v ní azyl všem, kteří
v hotelovém režimu bydleli ve staré hotelovce v době, kdy se rekonstruovala na malometrážní byty,
a neměli kde bydlet. Většina těchto lidí nemá trvalé bydliště v Novém Městě. Mnozí z nich žijí na
hranici sociální nouze a nepracují. Právě pro ně je připravován projekt Domu jistoty, jehož investiční
náklad se pohybuje ve výši 40 mil.

Kč a výše dotace EU by v tomto
případě mohla krýt až 80 % celkových investičních nákladů. Celý
projekt je koncipován tak, aby tito
lidé byli motivováni k práci. Aby
vykonávali veřejně prospěšné práce a postupně se vraceli ze své tíživé situace do standardního života.
Pokud jde o rozvoj bydlení, pozorný čtenář Novoměstska záměry vedení města v oblasti výstavby
bytových domů jistě zná.
Vybudování parkoviště na místě bývalé jídelny hotelové ubytovny
bylo dobré rozhodnutí a vytvořilo
tolik potřebné parkování u bytového domu, který má téměř 100 bytů.
To, že ve výběrovém řízení na demoliční práce město obdrželo pět
nabídek, z nichž vítězná firma TS
Nové Město na Moravě s. r. o. podala nabídku o cca 600 tisíc Kč nižší
než ostatní firmy a odvedla kvalitní
práci, je její dobrá vizitka.
Pokračovat bych mohla dále,
ale můj text by byl příliš dlouhý

a pro mnohé nezajímavý. A tak
pár slov na závěr. Ano, žádný starosta nezůstává na radnici věčně
a je to dobře. Dynamický rozvoj
měst však najdeme tam, kde se
nepolitikaří, kde v období mezi
volbami místo boje o moc vládne politická stabilita a kde starostové mohou koncepčně připravovat a realizovat finančně
i technicky náročné a pro rozvoj klíčové investiční záměry více než jedno volební období. Taková města udělala od roku
1989 velký pokrok. Nové Město k nim, bohužel, nepatří. Nejen proto zásadně odmítám tvrzení, že rozvoj Nového Města je
ohrožen výstavbou regeneračního centra v lokalitě „Akropole“.
Opak je pravdou. Rozvoj našeho
města je a vždy bude ohrožen zejména lidskou hloupostí, malostí a neschopností respektovat základní pravidla demokracie.
Zdeňka Marková, starostka města
9
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Atletický oddíl TJ v roce 2007
nejúspěšnější v kraji Vysočina!
Letošní sezona vyšla fantasticky
oddílu atletiky, který zásluhou Lucie Sárové, Lukáše Kourka a Heleny
Tlusté přivezl z mistrovství ČR celkem 17 cenných kovů. Lucie se stala
5x mistryní (přespolní běh, 1500m,
3 km v hale i na dráze a 5km), Lukáš
byl mistrem 3x (5km, 10km a silniční běh) a Helena jednou (přespolní běh). Lucie a Lukáš pak dobře reprezentovali na mistrovství Evropy
do 19 let v Hengelu a ve dvou mezistátních utkáních. Sárovou ještě
letos v prosinci čeká ME v přespolním běhu ve Španělsku. Všechny
tyto úspěchy rozhodly o tom, že oddíl atletiky tělovýchovné jednoty se
stal co do medailí a reprezentace ČR
nejlepším v kraji Vysočina.
S trenéry (Hubáček Petr st.
a Hubáček Petr ml.) nyní na-

Pekárenská a cukrárenská
akciová společnost ENPEKA
se sídlem ve Žďáře nad Sázavou
přijme do pracovního poměru:
• DĚLNÍK NA PEKÁRNĚ
třísměnný provoz
vyučení v oboru výhodou
• EXPEDIENT/KA
NA PEKÁRNĚ
třísměnný provoz
• DĚLNICE NA CUKRÁRNĚ
dvousměnný provoz
vyučení v oboru
• PRODAVAČ/KA
vyučení v oboru výhodou
• ÚČETNÍ
ÚSO s maturitou (ekonomický směr), znalost obsluhy PC
(Word, Excel...)
Nástup možný ihned.
Bližší informace podá
Ilona Štůlová, tel.: 566 698 204,
e-mail: info@enpeka.cz

Stomatologická
pohotovostní služba
Ošetření je poskytováno v době
od 8 do 12 hod.
17. 11. MUDr. Chytrý, Svratka,
MUDr. Vránová, Bystřice n. P., 18.
11. MUDr. Chytrá, NM, MUDr.
Koutková, poliklinika ZR, 24. 11.
MUDr. Vorlíčková, Švermova 4,
ZR, MUDr. Čumplová, Bystřice n. P., 25. 11. MUDr. Janoušková, V. Meziříčí, MUDr. Grénarová,
ŽĎAS ZR. Sledujte stránky www.
i-zdarsko.cz (lékařská pohotovost, lékárenská služba...)

víc trénuje řada mladých a nadějných atletů prakticky z celého kraje. Je předpoklad dalšího
růstu a dobrých výkonů nejen
v běžeckých disciplinách. K tomu jistě přispěje i nový povrch
na atletickém ovále a na skokanských sektorech.
O atletický potěr se starají dobrovolní trenéři (zejména Lada Blažková), kteří dokáží mladé naučit základům atletiky, gymnastiky
i ostatních sportů. Tréninky přes
zimní období jsou vždy v pondělí
a v pátek od 17 hod. v tělocvičně II.
ZŠ. Případní noví zájemci o královnu sportů se mohou v tyto dny přihlásit a mají šanci postupně se stát
nástupci Sárové a Kourka.
ph

Bylo - nebylo... začínají zpravidla pohádky. A pak v pohádce přijde mág
a mávnutím proutku vystaví stavbu a pak ji třeba zase mávnutím proutku nechá zmizet. Takhle rychle, ale viditelně a za lidského přispění a za nějakou tu korunu vyrostla a stejným způsobem zmizela zídka z křižovatky
ulic Makovského a Štursova. Zídka měla krýt nevzhledné popelnice. Zároveň však kryla i dům se sgrafitem Karla Němce... V pohádkách čerpáme
poučení. Zídka, která „byla - nebyla“, ho jistě mnohým dala dost.

Pozvánka na veřejné projednávání komunitního plánu
Zdravého města – Nového Města na Moravě
Projekt Zdravé město (dále jen
PZM) se intenzivně zabývá všemi oblastmi života ve městě, které mohou mít vliv na zdraví a pohodu obyvatel. Nosnými tématy
v rámci projektu Zdravé město –
Nové Město na Moravě je město
podporující zdraví, město přívětivé k rodině, naslouchající občanům, šetrné k přírodě, město plné
pohybu, bezpečné město a město
bez bariér.
V rámci výše uvedených aktivit se N. Město zapojilo do Místní
Agendy 21. Lokální neboli místní Agenda 21 (LA21, MA21) je
založena na komunitním strategickém plánování a dotýká se
udržitelného rozvoje města (tj.
rovnováhy mezi hlavními oblastmi rozvoje: sférou hospodářského
rozvoje, sférou sociálního rozvoje a oblastí životního prostředí).
V procesu je nezbytná účast veřejnosti a otevřený typ spolupráce
mezi jednotlivými subjekty, jako
jsou veřejná správa, nevládní organizace, podnikatelské subjekty,
účelová zařízení, zájmové skupiny a jiné.
Činnost v rámci projektu
„Zdravé město“ je veřejně projednávána, je tvořena všemi zúčastněnými osobami, které se nemu-

„HRAČKY V NOVÉM“
• Vánoční dárky pro všechny
• Hrací deky s hrazdičkou
SEŽENEME COKOLIV
na ceně se dohodneme

sí podílet jen na návrzích, ale i na
samé realizaci dílčích činností.
Proto bychom Vás, vážení občané,
rádi pozvali za účasti odborné veřejnosti a zástupců města Nového
Města na Moravě k diskusi na téma
podnikání, ekonomika, cestovní
ruch, zdravý životní styl, zdravotní
prevence, zdravotní služby, životní prostředí, sociální problematika,
bydlení, sociopatologické jevy, volný čas, sport, kultura, památková
péče, společenský život vzdělávání

a osvěta, veřejná správa, informovanost, strategický rozvoj a doprava v Novém Městě na Moravě.
Veřejné projednávání
komunitního plánu
Zdravého města – Nového Města
na Moravě se uskuteční
v úterý dne 4. prosince 2007
v 16.00 hodin
v jídelně Domu s pečovatelskou
službou, Žďárská 68,
Nové Město na Moravě

SDH Nové Město na Moravě
Říjen byl nejklidnějším měsícem od začátku roku. Naše jednotka zasahovala pouze u dvou mimořádných událostí. Dne 15. 10.
byl ohlášen požár plastového kontejneru v Nové Vsi. Požár byl likvidován jedním vysokotlakým
proudem vody. Druhou událostí
byla dopravní nehoda dvou osobních automobilů dne 19. 10. Nebyl
při ní nikdo zraněn. Jednotka na

místě provedla protipožární opatření, řídila dopravní provoz a po
vyšetření nehody dopravní policií provedla úklid vozovky. Jednotka SDH N. Město spolupracuje
při řešení mimořádných událostí
s HZS ČR územní odbor Žďár n.
S., rychlou záchrannou službou
N. Město, PČR a strážníky městské policie. Více informací najdete
na http:// sdh.nmnm.cz
SDH

INZERCE
• Prodám kuchyňskou linku 240
cm s nerez dřezem, šedé lamino.
Rychlé jednání.Telefon: 724056825
• Koupím starší funkční přívěsný
vozík za osobní automobil. Mob.:
603344020
• Prodám kompletních 5 CD
k učebnici Sprechen Sie Deutsch
1, jako nové, PC 750 nyní 550,Tel: 776 252 401
• Prodám zahrádku s dřevěnou
chatkou - Svárov NM. Kontakt
formou SMS 605 042 214.
• Prodám notebook Gateway Intel Celeron M 1.40 GHz, display
15.4“, paměť 512 MB DDR, HD

60 GB, CD-RW/DVD Combo,
čtečka paměť. karet, modem 56K,
WiFi, LAN 10/100 Mbps, cena
8900 Kč, Tel. 777804367
• Prodám Mazdu Xedos 9 2,5,
plná výbava, RV 1994, najeto 220
tis. km, v dobrém stavu, spolehlivá, levně, tel. 777 192 555
• Hledám podnájem nebo pronájem bytu v NM, kontakt:
608 872 110, tomas.bobek@centrum.cz
Nabízím doučování německého jazyka - začátečníci i pokročilí, tel. 777 193 084 (Nové Město a okolí)
11

Sportovní střelba
Od 22. 4. do 7. 10. 2007 se zúčastnil náš dorost 37 soutěží ve
střelbě ze sportovní malorážky
v disciplinách 60 ran vleže a polohovém závodě 3x20 ran.
SSK N. Město na Mor. uspořádal dvě z těchto soutěží, kterých
se zúčastnilo celkem 50 střelců,
z toho 18 střelců dorostu. V kategorii dorostu 60 ran vleže zvítězil J. Zach z Bystřice n. P. nástřelem 570 bodů. Z našich byli: Vojta
Žák na 5. místě s nástřelem 557
bodů, Jindra Babáček na 8. místě
s nástřelem 543 bodů, Lukáš Řádek na 10. místě s 540 body, Jan
Šrámek na místě 11. s 537 body
a Adam Zavřel na místě 12. s 501
bodem. V kategorii mužů vyhrál
v libovolné malorážce Petr Kaman ze Žďáru n. S. s nástřelem
591 bodů, v kategorii žen a juniorek vyhrála Petra Kaštánková
nástřelem 575 bodů. V disciplině
3x20 v kategorii dorostu vyhrála
Petra Kaštánková s nástřelem 560
bodů, Jindra Babáček na 2. místě
nastřílel 536 bodů, Vojta Žák na
4. místě 492 bodů a Lukáš Řádek
na místě 5. 464 bodů.
Titul Okresní přeborník si vystřílel ve V. Meziříčí Jan Šrámek
s nástřelem 562 bodů a Vojta Žák
obsadil 2. místo s nástřelem 550
bodů. Další titul Okresního přeborníka získal Vojta Žák v disciplině 3x20 s nástřelem 475 bodů.
Naši střelci se také zúčastnili Českého poháru talentované

INZERCE
• Vyměním MB 2+1 v Bystřici n.P. za měst. nebo družst. 2+1
nebo garsonku v NM. U družst.
bytu fin. vyrovnání možné. Kontakt formou SMS 605 042 214
• Koupím družst. byt nebo
v osob. vlast. 2+kk nebo 2+1 nebo
2+0 nebo 1+1 v NM nebo vyměním za družst. zděný ve Svratce,
tel. 566 662 256

mládeže, který střílí dorost z celé České republiky. Tato soutěž je
čtyřkolová. Tří kol se zúčastnili Jindra Babáček a Jan Šrámek,
když Jindra Babáček v disciplině VzPu obsadil velmi pěkné 12.
místo (z 55 startujících) a v malorážce 3x20 byl 25. Honza Šrámek tyto discipliny nestřílel.
V malorážce 60 ran vleže byl
Šrámek 29. a Babáček 30. (z celkových 70 střelců).
Na Mistrovství republiky 14.16. září v Brně se Jindra Babáček
v disciplině 60 ran vleže umístil na 20. místě a v téže disciplině
Jan Šrámek na místě 41. V malorážce 3x20 byl Jindra Babáček na
21. místě.
Titul Krajského přeborníka
získal 22. září v Pelhřimově Jan
Šrámek v malorážce 60 ran vleže s nástřelem 569 bodů. Na 7.
místě skončil Vojta Žák s 545
body.
Toto jsou výsledky některých
důležitých střeleckých soutěží v letní sezóně. Nyní již začala zimní sezona, ve které se střílí
vzduchovými zbraněmi. V současné době probíhá osmikolová
soutěž VzPu 40 v Brně, kde Vojta Žák po druhém kole je zatím
na 12. místě. Petra Kaštánková je
v této soutěži na prvním místě.
KM

Ve středu 10. října bylo velmi
krásné počasí. Ten den podnikla 2. B z 1. ZŠ ekologický výlet
pod odborným vedením Jaromíra
Čejky z CHKO Žďárské vrchy na
přírodní památku Prosička. Pan
Čejka měl naučný program dobře
připravený. Poté, co jsme dorazili do Javorka, byli jsme seznámeni
s průběhem naší „výpravy“. Trasa výstupu byla předem označena zelenými praporky, u kterých
děti hledaly obálky s rozstříhanými písmenky. U každého praporku jsme se také dozvěděli něco
zajímavého a užitečného. Děti
měly možnost se podívat, jak to
dříve vypadalo ve staveních, kde
s lidmi žila hospodářská zvířata
pod jednou střechou, dozvěděly se, že podle letokruhů na pařezu můžeme určit nejen stáří stromu, ale i světové strany. Poznávali

jsme houby a listy různých stromů. Pod Prosičkou děti poskládaly z písmenek větu: „My druhá bé jsme jedničky, zdoláme tři
Prosičky“. Po obědě a hledání pokladu děti ve dvojicích vystoupily
bezpečně na Prosičku. Výhled na
krásnou krajinu zalitou sluncem
a barvami se stal pro nás všechny nezapomenutelným. Za zdolání vrcholu jsme byli odměněni
originálním diplomem. Trochu
unavení, ale plní zážitků jsme potom vyrazili autobusem směrem
na Nové Město. Velké díky patří
panu Čejkovi za jeho krásný přístup k dětem a k celé akci, děkujeme ředitelství 1. ZŠ, že podporuje takovéto vzdělávací programy
v přírodě, a Mgr. Šárce Zdražilové
za to, jak vede děti k poznávání krás
našeho domova. Děkuji za všechny
děti a jejich rodiče.
NeG

Téměř na bedně…
Bylo 13. října a tedy již druhý
turnaj Amatérské florbalové ligy.
Sestava bych řekl optimální. Gólman a 8 hráčů do pole. V prvním
zápase nás čekal tým SaSM Líšeň,
druhý tým 5. AFL.
Bez bázně a hany jsme začali hrát s favorizovaným týmem.
Ten po prvním poločase vedl 3:1.
A ještě 2 minuty před koncem
jsme stále prohrávali 2:3. Co se ale
nestalo… Sebrali jsme síly a skóre
obrátili na konečných 4:3!

Svozové známky
pro období 01/2008 – 12/2010
Vážení občané, věnujte prosím pozornost následující informaci. V průběhu listopadu a prosince najdete ve svých poštovních schránkách bílé obálky nadepsané jménem jednoho člena
domácnosti a číslem nové svozové známky platné pro další svozové období. Platnost známek je od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2010.
Je nutné, abyste tyto nové svozové známky měli na popelnicových nádobách z důvodu provedení pravidelného svozu vylepené nejpozději do 1. 1. 2008. Popelnicové nádoby, které nebudou označeny platnou svozovou známkou, nebudou vyváženy!
Z nádoby prosím odstraňte staré známky, ponechte na nich pouze platnou známku pro období 01/2005-12/2007 a známku pro
další období tj. 01/2008-12/2010. Popelnicovou nádobu je vhodné označit č.p., pro které je nádoba určena.
Marcela Kratochvílová, odbor ISM
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Podzimní Prosička

V dobré náladě jsme šli i do
druhého zápasu. Čekal nás tým
Outsiders. Zápas byl vyrovnaný,
ale štěstí se přiklonilo k soupeři,
který vyhrál 2:1. Remíza by více
odpovídala výkonu.
Poslední zápas jsme si předsevzali,
že musíme vyhrát, poněvadž se jednalo o SKP Kometu, která na tom
byla po 1. turnaji bodově stejně. Zápas skončil 4:2 pro nás a my mohli
čekat na výsledky soupeřů. Ti uhráli to nejhorší, co šlo. I přes 2 výhry
jsme ve skupině skončili třetí.
Bránou do vysněného semifinále byl Orel Moravský Krumlov. Již
po několika sekundách jsme vedli 1:0. Gól nás nabudil k výbornému výkonu. Kombinační hrou
jsme přidali další 3 góly a vedli 4:0. Ke konci poločasu soupeř
snížil. Druhý poločas byl ovšem
k nepoznání. Soupeř nás většinu času tlačil a dotáhl se na stav
4:3. Pak jsme ale opět zvedli hla-

vu, dali uklidňující gól a postoupili po výsledku 5:3.
Nyní se děly velké věci. Dva týmy
byly vyloučeny z turnaje! Jeden hrál
s hráčem, který nebyl na soupisce,
a druhý překročil počet hostujících
hráčů. Nás se to ale netýkalo a v semifinále jsme opět narazili na SaSM
Líšeň. Tentokrát se nám nedařilo
a soupeř ukázal svoji kvalitu. Parket
jsme vyklidili po debaklu 0:6.
Stále jsme ovšem doufali ve 3.
místo. Opět jsem potkali Outsiders. Po vyrovnaném poločase svítilo skóre 1:1. Ovšem druhý
poločas začal zle, kdy jsme dostali 2 slepené góly. Po výsledku 2:4
jsme nakonec obsadili 4. místo.
Celkově turnaj dopadl nad očekávání dobře. Sedm bodů čekali
jen největší optimisti. Navíc naši
nejbližší soupeři získali méně
bodů, my odskočili od konce tabulky a posunuli se do středu.
Doufám, že tam už vydržíme.
Tomáš Mrázek, Orel N. Město
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