ZPRAVODAJ

MĚSTA

NOVÉHO

MĚSTA

NA

MORAVĚ

Novoměstsko
ČÍSLO 21

z

ROČNÍK XVII.

z

14. PROSINCE 2007

z

ZDARMA

...Vánoce, Vánoce přicházejí,
zpívejme přátelé, po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé… Slova písně, jež
téměř zlidověla, vyjadřují atmosféru, která by měla provázet čas vánoční. Čas, který
nepochybně patří k těm šťastnějším obdobím roku, kdy do
našich myslí a srdcí proniká
usmíření, klid a pohoda. Čas
prosycený vůní jehličí, vanilky, františků a smaženého kapra. Čas rozzářených očí našich dětí. Užijme si ho v pokoji
a pijme plnými doušky každý
jeho okamžik.
Na prahu nového roku si pak
společně v kruhu svých rodin
a přátel připijme na nejvyšší
hodnotu života, na zdraví.
Zdeňka Marková, starostka,
Stanislav Marek, místostarosta
Město Nové Město na Moravě
Vás srdečně zve na

Novoměstský
vánoční jarmark
aneb
„Vánoce, Vánoce přicházejí...“
Vratislavovo náměstí
pátek 14. prosince, 9 – 16 hod.
Horácké sdružení
lidových řemesel nabídne
tradiční lidové výrobky.


Zapomenutý čert bude udržovat
hřejivou sílu otevřeného ohniště
pro opékání uzenin.


Případnou žízeň bude „hasit“
Sbor dobrovolných hasičů.



Pocit chladu zmírní teplou
medovinou Český svaz včelařů.
Pro mlsné jazýčky připraví různé
dobroty Slonkovo pekařství.
Vánoční odpoledne
obohatí svým programem
Klubíčko z Domu dětí a mládeže.

Informace k převodu obytných domů ze státního podniku DIAMO s.p.
na město Nové Město na Moravě
V návaznosti na diskutovanou
problematiku „jak a kdy město získalo bytový fond do svého vlastnictví“ od státního podniku DIAMO s.p., případně jeho
právních předchůdců, je možno reagovat či tuto věc vysvětlit
nejlépe těmito fakty:
• Město získalo v roce 1992
vlastnické právo k části bytových domů - především tzv.
staré sídliště: ulice Mírová,
Zastupitelstvo města
zasedá 20. 12. v KD
z programu:
privatizace měst. bytů,
rozpočet města na rok 2008
Hovory s občany od 15,30
MRS MO
N. Město na Mor.
oznamuje
vánoční prodej ryb
sobota 15. 12. 8 – 12 sádky
20. – 22. 12. 8 – 16 sádky, náměstí

Hodně zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2008
přejí občanům Nového Města na Moravě
redakční rada a redakce Novoměstska.
Vydání příštího Novoměstska je plánováno na 11. leden 2008.

Drobného (dříve Figurákova),
Smetanova, Tyršova aj. a k příslušným pozemkům na základě
delimitačního protokolu o předání majetku dle zákona č. 172/
1991 Sb., o přechodu některých
věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí. Společně s převodem vlastnického
práva k tomuto majetku došlo
i k převedení práv a povinností z tohoto převodu vyplývajících včetně zejména nájemních
vztahů.
• Dále město získalo v roce 1996
vlastnické právo k části bytových domů - ulice Budovatelů,
Hornická, Malá, Křenkova aj.
a příslušných pozemků na základě smlouvy o bezúplatném

převodu majetku do vlastnictví
obce uzavřené dle zákona č. 92/
1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, mezi DIAMO s.p. a městem
Nové Město na Moravě, a to
v souladu s příslušným privatizačním projektem Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR. Opět
společně s převodem vlastnického práva k tomuto majetku
došlo i k převzetí práv a povinností z toho vyplývajících včetně zejm. nájemních vztahů.
Jak je zvýše uvedeného patrno, město Nové Město na Moravě je legitimním vlastníkem bytových domů v minulosti na město
převedených ze státního podniku
DIAMO s.p.

Navrženo čestné občanství
pro Cyrila Musila in memoriam
Rada města projednala dne
26. listopadu návrh Konfederace politických vězňů České republiky a doporučuje zastupitelstvu města, aby bylo dne 20.
prosince na IX. řádném jednání zastupitelstva města Cyrilu

Musilovi uděleno čestné občanství in memoriam. Cyril Musil
patřil mezi významné osobnosti protifašistického odboje. Obsáhlou informaci o jeho životě
a činnosti přineslo Novoměstsko č. 19/2007.

Poděkování
Moje poděkování patří poctivému
nálezci. Je až neuvěřitelné, že jsou
mezi námi poctiví lidé, kteří bez
udání adresy a nároku na odměnu odevzdají nález. Prosím nálezce,
který našel věc u benzínové pumpy
a odevzdal ji v IC, aby se ozval Michalovi na tel. 605 382 093.
Koncem října jsem projížděla Vaším městem a zastavila se na nákup
v Bille. U pokladny mi paní nahlásila částku a já zaplatila. Protože jsem spěchala, v autě jsem měla
malou dcerku, opomněla jsem, že
mi má pokladní vrátit. Jaké bylo
moje překvapení, když mi na okénko auta ťukala pokladní a podávala mi účtenku i s penězi, to si neumíte představit. Cena nákupu byla
160 korun a já platila tisícikorunou!
Chci poděkovat vedení Billy, že má
ve svém týmu poctivé zaměstnance, a paní Špačkové. Ona byla tou
hodnou pokladní. Všem zaměstnancům a celému vedení Billy přeji
veselé Vánoce a šťastný Nový rok.
Jana Belfarová, Olomouc

Narození
1. 9. Dominik Chroust
10. 11. Andrea Freiwaldová
23. 11. Anna Musilová
23. 11. Pavla Peňázová
27. 11. Zoe Ravasová

Sňatek
24. listopadu
Michaela Fialová
Kamil Formánek

Jubilanti
21. 12. Marta Benešová 75 let
5. 1. Miroslav Mrkos
75 let
22. 1. Milada Vlčková
85 let
28. 1. Pavla Stará
80 let
29. 1. Marie Smejkalová 92 let
31. 1. Jindřich Sobotka 85 let
Všem jubilantům blahopřejeme!

Úmrtí
2. 12. Josef Novotný

(1922)

S Martou Benešovou s optimismem a radostí ze života do dalších let
Když před jedenapadesáti lety
nastoupila v novoměstské nemocnici na rentgenové pracoviště mladá hezká dívka, netušila, že
se zapíše do srdcí několika generací novoměstských žen.
Mohla by to být hádanka, ale ty,
které milují sport a pohyb, jistě
uhádnou, že je to Marta Benešová.
Zpočátku začala cvičit v prostorách nynější rehabilitace, ale
pro velký zájem se cvičení uchýlilo do tělocvičny základní školy
na náměstí.
Cvičenek neustále přibývá
a nastává období rozkvětu sportovních aktivit. Je to společný

Kino
14. pá v 19,30 h. 15. so v 19,30 h.
Gympl
ČR 2007, komedie, 105 min, přístupný, premiéra, 75 Kč – Dva
studenti gymnázia touží uniknout konformitě světa svých životem unavených rodičů a učitelů.
19. st v 10 h.
Broučci - A byla zima
70 min, pásmo pohádek 15 Kč
19. st v 19,30 h.
Venuše
Velká Británie 2006, art komedie, české titulky, 95 min, od 12
let, premiéra, 60 Kč – Láska kvete v každém věku.
22. so v 19,30 h.
Vášeň a cit
Velká Británie/USA 2007, romantický, české titulky, 120 min,
přístupný, premiéra, 70 Kč - Vášnivý milostný příběh o skutečném setkání mladé Jane Austenové a Toma Lefroye, který
pravděpodobně inspiroval její
největší romány.
Na leden 2008 připravujeme: 9.
– Superbad, 11. - Hrdinové a zbabělci, 16. – Poslední legie, 18.-19.
Královna Alžběta: Zlatý věk, 23.Sejmi je všechny, Pro děti: 29.30. Zlatý kompas

Městská knihovna změna půjčovní doby
v období vánočních svátků
Knihovna bude otevřena vždy v pátek a v sobotu a to:
pátek 21. 12. dopoledne 9.00 – 11.00 a odpoledne 12.30 – 17.00
sobota 22. 12. dopoledne 9.00 – 11.00
pátek 28. 12. dopoledne 9.00 – 11.00 a odpoledne 12.30 - 17.00
sobota 29. 12. dopoledne 9.00 – 11.00
Od středy 2. 1. 2008 platí obvyklá půjčovní doba.

Vinárnička dříve narozených
Hudební skupina Jana Sedlaříka spolu s Kulturním domem a restaurací Včela pořádají pro mimořádný zájem další taneční večer pro dříve
nerozené (i mladí jsou ovšem vítáni).
Akce se koná 29. 12. v 19,30 h. ve vinárně restaurace Včela v KD N. Město.
Přijďte si zatančit a zazpívat písničky 70. a 80. let a zavzpomínat na
mládí. Večer je pořádán v rámci zakončení závodu Zlatá lyže. Vstupenky se prodávají od 19 h. na místě.
2

nácvik spartakiád, který byl zakončen nezapomenutelným sletem v roce 1990.
Dalo by se říci, že málokterá významná kulturní akce se obešla
bez vystoupení cvičenek v choreografii Marty Benešové. Ale nejdůležitější je dlouholeté soustavné cvičení, které probíhá 2x týdně
v tělocvičně II. ZŠ.
Kdo nezažil spojení nádherné
hudby s dokonale promyšleným
pohybem, kdo nezažil atmosféru společného cvičení, neví, oč
je ochuzen.
My všechny, které jsme vytrvaly, vděčíme naší milé cvičitelce za

dobrou tělesnou kondici a celkový optimismus, který je s tělesnou
aktivitou spjat.
Díky za vše a hodně zdraví do
dalších let.
A co ještě o Martě nevíme:
• Je autorkou více než 20 publikací a metodických prací pro cvičení žen a cvičení ve vodě.
• Je držitelkou nejvyššího státního
vyznamenání v oblasti tělovýchovy – Zlatého Tyršova odznaku.
• Mnoho let pracuje v komisi žen
pro Asociaci sportu pro všechny jako lektorka.
za všechny cvičenky
Eva Brychtová

Nezapomínáme na Josefa Sokolíčka
Rok se s rokem sešel a my
vzpomeneme prvního výročí
úmrtí bývalého novoměstského starosty Josefa Sokolíčka.
Rád bych připomněl několik
akcí, pro město důležitých, na
kterých měl velký podíl: přestavba radnice, rozšíření katolického hřbitova, zakoupení
hasičského auta, výstavba obchodních center – zejména Billy, průchod mezi domy z ulice
Masarykovy na ulici Budovatelů, výstavba benzínové čerpací
stanice na silnici I/19, ve spolupráci s Českými drahami udržení a přestavba zastávky ČD
u nemocnice. Mnoho věcí jsem
neuvedl a občané si jistě vzpomenou na další.
Chci připomenout dobu starostování Josefa Sokolíčka. Jako
dříve starostové Sadílek i Litochleb chodíval i Sokolíček ráno
městem a hned viděl, co je třeba
Gymnázium V. Makovského
v Novém Městě na Moravě
Vás zve na
Vánoční koncert
Na programu méně známé koledy
v úpravě Zuzany Vlčínské
a našeho sboru, adventní
a vánoční písně Adama Michny
z Otradovic
Missa Brevis Jiřího Pavlici
Účinkují pěvecký sbor gymnázia
pod vedením Františka Dvořáka,
pedagogové a bývalí i současní
žáci ZUŠ Jana Štursy
středa 19. 12. v 18 h., kostel
Českobratrské církve evangelické
vstupné dobrovolné

udělat. Silou své osobnosti přinesl do města stabilitu a konsensus. Nezapomínáme, protože se zapomenout nedá.
Jaroslav Německý
„Já u pramene jsem a žízní hynu,
horký jak oheň, zuby drkotám...
Francois Villon
15. prosince 2007 si připomínáme výročí úmrtí Josefa Sokolíčka,
starosty města.
MS ODS

Adventní dílny 2007
2007

v Horácké galerii
VITRÁŽE
Krásná technika výroby skleněných vitráží není zcela jednoduchá a je určena spíše starším
dětem a dospělým. Budete mít
možnost si vyrobit malou vitráž
s vánočním motivem.
3. - 19. prosince
PATCHWORK
Líbí se vám sešívaný dekor a nevíte jak na to? Ukážeme Vám základní postupy, ušijete si základní motiv s vánočním dekorem
na polštář nebo prostírání.
SMALT
V naší nově otevřené dílně smaltování si můžete vyrobit šperky, přívěsky a další drobné vánoční dárky
klasickou technikou smaltu
páleného v peci. Dílna probíhá při
zájmu nejméně 5 osob.
Na všechny dílny je možné
se objednat od 9 do 17 hodin.
Cena: 60 Kč/osoba, 30 Kč/člen GK
Bližší informace a přihlášky:
Výtvarná dílna,
tel.: 566 654 216, 566 654 225,
E-mail: eva.buchtova@hg.nmnm.cz

Aby nás nezahanbili osel, vůl a kráva…
… zpívá se v jedné písničce. Tenhle verš je zároveň názvem vánoční
dětské divadelní hry, kterou budou moci diváci zhlédnout (a vlastním
zpěvem se k ní připojit) na Štědrý den, v pondělí 24. prosince od 15.30
hodin v novoměstském Evangelickém kostele. Všichni, kdo se rozhodnou zanechat domácích příprav a vyjít ven, aby se spolu s druhými sešli
a stali se účastníky skutečného vánočního příběhu, jsou zváni!

Klub seniorů

Telenet – Novoměstský dětský internetový rozcestník spuštěn!

14. prosinec je den „D“ pro no17. 12., 15 h. hudebna II. ZŠ,
Předvánoční vystoupení žáků vinku, kterou připravil novoměstský Dům dětí a mládeže Klubíčko
a učitelů II. ZŠ
jako dárek pod stromeček novoměstským dětem (a dá se předpokládat, že časem se s touto nopředběžné informace
voměstskou novinkou seznámí
pá 18. 1. Ples DDM Klubíčko
i další děti). Po hodinách prápá 1. 2. Ples Nemocnice
ce a sestavování se spouští Telepá 8. 2. Ples SOUL
net – Novoměstský dětský interpá 22. 2. Ples gymnázia
netový rozcestník. Naleznete ho
pá 7. 3. Ples SOŠ Bělisko
na internetové adrese www.telenet.wgz.cz a plně funkční a všem
novoměstským dětem přístupný
Zveme Vás na výstavu „Betlémy /
bude právě od pátku 14. prosinnejen z Vysočiny/“. Ve výstavním
ce. Oficiálně bude projekt spuštěn
sále Horáckého muzea je k vidětento den ve 12 hodin při příležiní přes 60 betlémů z mnoha matetosti Vánočního jarmarku na Vrariálů (dřevo, papír, vosk, keramika,
tislavově náměstí u stánku, který
sklo, šustí) a různé provenience –
tam bude Klubíčko mít. Při této
z ČR, Itálie, Polska, Německa, Peru,
příležitosti se přítomní možná
Chile, Toga atd. Výstava potrvá do
dočkají neobvyklého překvapení.
12. 1, otevřeno: út – so, 9 - 16 h.
Na Telenetu si určitě najdou to
(i o svátcích a mezi svátky, zavřeno
pouze: 24. 12., 30. 12. a 31. 12.)

Plesy

Horácké muzeum

své všechny děti. Od nejmenších
po ty, které se již za děti příliš nepovažují. Telenet obsahuje několik stovek odkazů na zajímavé internetové stránky. Odkazy
jsou přehledně a heslovitě členěny. Na své si přijdou děvčata, kterým Telenet nabízí odkazy na
typicky „holčičí“ časopisy, odkazy na módu, na krásný vzhled,
ale třeba i na ruční práce. Na
pány kluky je pamatováno odkazy na auta, motorky a techniku vůbec, na sport, modelářství
atd… Telenet zkrátka pamatuje
na všechny a každý na něm najde něco zajímavého. Ano, Telenet pamatuje i na rodiče, kterým
přináší několik podnětných odkazů na internetové stránky věnující se problematice rodiny.
Kromě spousty přehledně členěných odkazů, nabízí Telenet dis-

Hurá do školy

Horácká galerie
Josef Kos – Na rozhraní skutečnosti a snu
Monika Vosyková – Horror vacui
GRAFIX 2007/Ohlasy Česko-rakouské bienále drobné grafiky
Břeclav.
Já mám koně, vraný koně Fotografie členů chrudimského Fotoklubu mají jedno společné téma
- koně.
všechny výstavy otevřeny do 30. 12.

Klub Středozem
• Vánoce se Zkládankou
- předvánoční setkání s divadlem, stromečkem a cukrovím
v neděli 16. 12. ve 14.30 v klubu
Středozem
Program: 14:30 Puf a Muf na vesnici (pohádka pro malé diváky),
15:15 Zdobení stromečku (hrátky
a soutěže s ochutnáváním cukroví), 16:00 Hroch Oranžoch (a zase pohádka)
Vstupné: celý program 25 Kč (od
15:15 20 Kč).
Těšíme se na všechny malé i velké!
• Vánice 2007
Tentokráte již opravdu poslední, definitivní rozloučení s klubem
Středozem. Přijměte naše srdečné
pozvání na tradiční, příjemný hudební večer v čase vánočním. Vystoupí místní známá skupina Karel
na nákupech a vámi velmi oblíbená skupina Hoochie coochie band.
Možná se objeví i překvapení. Přijďte si užít pohodový večer. Těšíme se
na Vás v pátek 28. prosince od 18 h.
Vstupné je 50 Kč, ovšem přineseteli si s sebou jakýkoliv hudební nástroj, máte vstup zdarma.

(určeno budoucím prvňáčkům
a jejich rodičům, ale i všem zájemcům o dění v naší škole)
Opět je tu leden. Pro někoho pouhý začátek nového roku,
ale pro nás – učitele ZŠ L. Čecha – je leden měsícem „OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“. Celý měsíc máte možnost seznámit se
s novými inovativními prvky v naší výchovně – vzdělávací práci, sledovat své dítě, jak se
mu daří v daltonských blocích.
Budoucí prvňáčci si pak mohou
za pomoci starších kamarádů
zkusit, jak to vypadá ve škole.
S pedagogy z okolních škol bychom si rádi vyměnili nápady,

názory a zkušenosti. Po telefonické dohodě můžeme nabídnout shlédnutí hodiny dějepisu
a anglického jazyka s využitím
daltonských prvků a interaktivní tabule. Pro ty, kteří se nemohou dostavit dopoledne, nabízíme tyto odpolední termíny:
7.1., 14.1., 21.1, 28.1. – vždy od
14:00. Termín své návštěvy si
můžete zvolit dle přehledu zveřejněného na webových stránkách školy nebo ve vývěsce ve
Školní ulici. Bližší informace:
telefon 566 618 187, info@zs2.
nmnm.cz, :http://zs2.nmnm.cz
Těšíme se na Vaší návštěvu.
vedení a učitelé ZŠ L.Čecha

kusní fórum, v inzerci mohou
návštěvníci stránek měnit, nakupovat či prodávat, ale též nalézt kamaráda nebo kamarádku.
A jaký by to byl dětský internetový rozcestník, kdyby chyběla soutěž! Samozřejmě nechybí a bude se často obměňovat.
Shrnuto a podtrženo, novoměstský dětský uživatel internetu již
nemusí brouzdat po síti a hledat
a hledat, protože téměř vše najde
právě na Telenetu. Tak honem na
www.telenet.wgz.cz.
EJ

Výročí svateb
a jejich pojmenování
1. bavlněná
2. papírová
3. kožená
4. květinová
5. dřevěná
6. želená (plechová)
7. vlněná (měděná)
8. bronzová
9. měděná (hliněná)
10. cínová (růžová)
11. ocelová
12. hedvábná
13. krajková
14. slonovinová
15. křišťálová (skleněná)
20. porcelánová
25. stříbrná
30. perlová
35. plátěná (korálová)
40. rubínová
45. safírová
50. zlatá
55. smaragdová
60. diamantová
65. kamenná (železná)
70. platinová (milosti)
75. korunovačních klenotů

Kulturní dům
ne 16. 12., 16 h. - Cimbálová
muzika BABÍ LOM s mužským
sborem Strážovice / ochutnávka vín - nedělní hudební odpoledne spojené s ochutnávkou
vín místní vinotéky paní Burešové – vinařství Bzenec. Ochutnávka vín zdarma, případná
možnost zakoupení. vstupné
80 Kč
30. 12., 17 h., evang. kostel GENTLEMEN SINGERS - Vokální soubor byl založen absolventy Českého chlapeckého
sboru Boni pueri v roce 2003.
Komorním složením a různorodým repertoárem se stal unikátem na české sborové scéně a jedním z nejznámějších
a nejžádanějších mužských vokálních souborů v ČR. Více
na www.gentlemensingers.cz.
Vstupné 100 Kč
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Informace pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající
Městský úřad Nové Město na
Moravě, odbor životního prostředí, informuje v tomto materiálu výše uvedené osoby
o základních povinnostech, které vyplývají z platných právních předpisů v oblasti životního prostředí. Při tvorbě tohoto
materiálu vycházel odbor ŽP
ze zkušeností z úřední činnosti,
kdy při dnešních rychlých změnách v zákonech mnoho právnických osob či fyzických osob
podnikajících není schopno postřehnout změny povinností,
vyplývající z platných právních
přepisů.
Základní povinnosti právnických osob či fyzických osob podnikajících:
1. Je třeba vždy nahlásit odboru životního prostředí zahájení činnosti provozovny, nejpozději do dvou měsíců od zahájení
činnosti.
2. V případě, že v provozovně vznikají nebezpečné odpady, je povinností provozovatele (podnikatele) požádat odbor
ŽP o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady. Nebezpečnými odpady jsou například
znečištěné textilie (hadry zamazané od ropných látek), obaly
znečištěné nebezpečnými látka-

mi (obaly od SAVA atd.) a mnoho jiných. Ukládané nebezpečné
odpady je třeba označit identifikačními listy nebezpečných
odpadů. V každé provozovně je
nutné vést průběžnou evidenci odpadů, obsah průběžné evidence přesně určuje Vyhláška
č.383/2001 Sb.
3. Pokud se v provozovně zachází se závadnými látkami ve
větším rozsahu, je povinností
provozovatele (podnikatele) vypracovat Plán opatření pro případ havárie (havarijní plán)
a předložit jej vodoprávnímu
úřadu ke schválení. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 39
vodního zákona. Náležitosti nakládání se závadnými látkami
a náležitosti havarijního plánu
stanoví Vyhláška MŽP č. 450/
2005 Sb.
4. Pokud je v provozovně nakládáno s vodami, ve smyslu
odběru podzemních či povrchových vod, je nutné požádat
vodoprávní úřad o Povolení
k nakládání s vodami – odběr
podzemních nebo povrchových vod.
5. Pokud s provozem souvisí vypouštění odpadních vod, je nutné požádat vodoprávní úřad
o Povolení k nakládání s voda-

mi - vypouštění odpadních vod
do recipientu (popřípadě musí
podnikatel vlastnit rozhodnutí o prodloužení vypouštění odpadních vod).
6. S provozem souvisí i provozování malých, středních a velkých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Zvlášť velké
zdroje, velké zdroje a střední zdroje jsou v kompetenci
Krajského úřadu. Provozovatelé malých stacionárních zdrojů
(do 200 KW) jsou povinni prostřednictvím oprávněné osoby
zajistit měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu stavu
spalinových cest u spalovacích
zdrojů provozovaných při pod-

nikatelské činnosti provozovatele, a to nejméně jedenkrát
za 2 roky.Tuto povinnost plní
provozovatelé u zdrojů spalujících tuhá paliva od jmenovitého tepelného výkonu 15 kW a u
zdrojů spalujících plynná nebo
kapalná paliva od jmenovitého tepelného výkonu 11 kW.
Za oprávněnou osobu se považuje držitel živnostenského
oprávnění v oboru kominictví.
Tato povinnost se nevztahuje
na provozovatele malých stacionárních zdrojů umístěných
v rodinných domech, bytech
a stavbách pro individuální rekreaci s výjimkou případů, kdy
jsou provozovány výhradně pro
podnikatelské činnosti.

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 8.00-11.30 hod.
a 12.30-17.00 hod.

Že by se ve „Zdravém městě“ začala uzdravovat i jednosměrná ulička?
Určitě by si to zasloužili známí občané, kteří zde bydleli a pro N. Město před mnoha lety pracovali. Víte, kde to je? (Napovíme – žili zde bratři
Plevové, spisovatel a knihař, kantoři – manželé Stejskalovi a paní Ševelová, manželé Dřevikovských, manželé Puchýřovi...)
ih
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Město Nové Město na Moravě zve všechny občany
na veřejnou prezentaci projektu výstavby
Regeneračního centra na ulici Tyršova v Novém Městě na Moravě.
Prezentace proběhne dne 10.ledna 2008 v 15:30hod.
v prostorách Gobelínového salónku Kulturního domu
v Novém Městě na Moravě.

Venkovní hrací plochy
v Novém Městě na Moravě
Nové zákonné předpisy stanovují výrazně zpřísněné hygienické požadavky na venkovní hrací
plochy. Zejména na kvalitu písku
používaného ke hrám dětí v pískovištích. Dodržováním předpisů vznikají městu vysoké náklady na jejich provoz. Z těchto
důvodů došlo v předchozích letech ke zrušení některých veřejných pískovišť. V jednotlivých
částech města zůstala zachována
tzv. centrální pískoviště, jejichž
provozní zabezpečení bylo dále
řešeno. Centrální pískoviště byla
ponechávána v místech, kde jsou
umístěny i herní prvky. Důvodem
bylo vytvoření ucelené plochy pro
děti ke hraní a sportovnímu vyžití. Najdete je na ul. Německého,
Mendlova, Tyršova pod přístav-

bou I.ZŠ, křižovatka ul. Drobného a Malá, ul. Mírová proti ENPECE, ul. Hájkova, tato hřiště jsou již
oplocena a na ul. Křenkova vedle zeleného věžového domu, Karníkova u VAS a Budovatelů nad
supermarketem BILLA jsou hřiště, která se budou ještě oplocovat.
Před zahájením prázdnin došlo
v pískovištích k doplnění nového
písku. Následné rozbory vzorků
písku odebrané Zdravotním ústavem se sídlem v Jihlavě prokázaly,
že použitý písek splňuje hygienické předpisy. Při kontrole venkovních hracích ploch Krajskou hygienickou stanicí kraje Vysočina
nebyly shledány žádné podstatné
nedostatky.
Marcela Kratochvílová,
odbor ISM

Cena vodného a stočného na rok 2008

Stomatologická
pohotovostní služba

Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na svém

zasedání předsednictva dne 29.
11. 2007 schválilo cenu vodné-

ho a stočného na rok 2008 s účinností od 1. 1. 2008 (viz tabulka):

Ošetření je poskytováno v době
od 8 do 12 hod.
22. 12. MUDr. Kozák, Bystřice n. P.,
MUDr. Michal, poliklinika ZR, 23.
12. MUDr. Kozáková, Bystřice n. P.
MUDr. Michalová, poliklinika ZR,
24. 12. MUDr. Kašparová, Nová
Říše, MUDr. Kreisler, Bezručova
ZR, 25. 12. MUDr. Blaháková, NM,
MUDr. Kreislerová, Bezručova ZR,
26. 12. MUDr. Borek, Bystřice n.P.,
MUDr. Havlíčková, Nám. Republiky ZR, 29. 12. MUDr. Chromá, Křižanov, MUDr. Šmídek, NM, 30. 12.
MUDr. Fialová, Nám. Republiky,
ZR, MUDr. Fillová, V. Meziříčí, 1.
1. MUDr. Ouředníčková, V. Bíteš,
5. 1. MUDr. Kellerová, Žďárská 73
NM, 6. 1. MUDr. Daňková, Rovečné, 12. 1. MUDr. Havlíčková, Radostín n.O., 13. 1. MUDr. Brázdilová,
O. Bitýška. Sledujte stránky www.
i-zdarsko.cz (lékařská pohotovost,
lékárenská služba...).

Na zvýšení ceny se nejvíce podílí změna sazby DPH z 5% na 9 %,
dále nárůsty cen energií, a to zvláště cenový nárůst elektrické energie
(+ 17 %) a nárůst ceny surové vody
(cena 2007 byla 3,88 Kč/m3, cena
2008 činí 4,19 Kč/m3).
Pozitivně se v ceně promítá snižování ztrát vody ve vodovodní
síti a nárůst technických jednotek
(m3) ve stočném díky připojování
nových odběratelů na rekonstru-

ované či nově vybudované čistírny odpadních vod.
V ceně jsou zohledněny finanční
potřeby na ekologické investice požadované legislativou Evropské unie
a standardy pro ochranu životního
prostředí.

Úprava ceny vodného a stočného představuje pro rodinu se spotřebou okolo 80 m3/rok zvýšení
v průměru o 42 Kč/měsíc.
Ing. Dagmar Zvěřinová,
v. r. předsedkyně předsednictva

Lékařská pohotovost
ve všech krajských nemocnicích
Každému, kdo potřebuje lékaře mimo běžné ordinační hodiny,
se v našem kraji dostane i nadále
pohotovostní péče. O pacienty se
v naléhavých případech postarají
profesionální záchranáři, běžnější
ošetření s odborným zázemím pak
lidé najdou v nemocnicích. Od 1.
ledna 2008 bude lékařská pohotovost (Lékařská služba první pomoci, LSPP) na území kraje Vysočina občanům k dispozici ve všech
krajských nemocnicích, a to v rozšířených ordinačních hodinách.
Provozní doba pohotovostí
v Nemocnici Nové Město na Moravě (budova č. 17 – LSPP; bývalá
budova RZP, přízemí):

Pracovní dny
17:00 – 22:00 dospělí, děti a dorost
Víkendy a svátky
9:00 – 22:00 dospělí
8:00 – 21:00 děti a dorost
Stejná provozní doba platí i pro lékařskou pohotovost v nemocnicích
Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Jihlava
a Třebíč. Mimo provozní dobu pohotovosti jsou k dispozici v obvyklých
dopoledních a odpoledních časech
praktičtí lékaři ve svých ordinacích
a ve večerních a nočních hodinách
pak dále i nemocniční ambulance.
Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajského úřadu kraje Vysočina,
tel.: 724 650 123,
e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko

Bezplatné poradenství pro všechny
Sdružení Nové Město na Moravě je nestátní, nezisková organizace poskytující sociální služby.
Jednou z nich je Občanská poradna Nové Město na Moravě,
člen Asociace občanských poraden ČR. Od roku 2006 je Občanská poradna držitelem certifikátu kvality, který je zárukou toho,
že poskytuje vysoce kvalitní služby v souladu se standardy kvality
občanských poraden AOP (Asociace občanských poraden).
V měsíci listopadu došlo v prostorách Občanské poradny ke
krátkodobé rekonstrukci a nyní je znovu připravena poskytovat své bezplatné poradenství,
které je diskrétní, nezávislé a nestranné. Poradenství je poskytováno v těchto oblastech: pracovně
právní problematika, důchodové a nemocenské pojištění, rodina a mezilidské vztahy, dávky SSP
a SP, majetkoprávní vztahy, byd-

lení, ochrana spotřebitele, finanční problematika, dluhové poradenství, občanské soudní řízení,
sociální pomoc, veřejná správa,
základy práva EU, trestní právo,
právní systém EU, ekologie, zdravotnictví aj.
Občanská poradna je připravena poskytnout Vám své služby
v tyto dny a hodiny:
pondělí 8 – 12, 12.30 – 17
středa 8 – 12, 12.30 – 17
pátek
8 – 12
Pokud budete chtít využít našich služeb nebo získat více informací, jsme Vám k dispozici na
adrese: Občanská poradna Nové
Město na Moravě, Vratislavovo
náměstí 12, budova polikliniky, 592 31 Nové Město na Moravě. Kontakty: tel.: 566 616 121, e-mail: ob.poradna@centrum.cz;
http://www.sdruzeninovemesto.
cz. Na Vaši návštěvu se těší pracovnice Občanské poradny.
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Bylo by referendum přínosem pro rozhodování vedení města?
Již nějaký čas probíhá vášnivá polemika ohledně problematiky vývoje města a jeho směrování, který
významně zasáhne do života občanů našeho města. Každá strana hájí
své stanovisko a to někdy zatvrzele.
Výstupy z periodik a medií ovlivňují názory občanů a vedení města posuzuje tyto výstupy bez hlubší znalosti podstaty. Domnívám se,
že o zásadních otázkách, které mají
dopad na život města, by občané
měli možnost rozhodovat v referendu. Námitku, že od toho je za-

stupitelstvo, odmítám, protože dopady jeho chybných rozhodnutí
nesou pak občané se všemi důsledky. Příklady jsou výmluvné. V 60.
letech, kdy probíhal rozvoj uranového průmyslu a rozvoj městské infrastruktury byl podporován, tehdejší představitelé města odmítli
velkorysou nabídku na vybudování
kulturních a rekreačních zařízení.
Prý by to narušilo malebnost našeho městečka. Rozhodnutím několika jedinců je poznamenáno dalších
40 let. Myslím, že občané měli ná-

Hádejte, kde to je (6)
Statistická sledování ukazují, že
populace v České republice stárne, a prognostické výhledy signalizují, že starších a starých lidí
bude u nás stále přibývat.
S touto skutečností bychom se
měli smířit a hlavně se na ni připravit.
V našem milém Novém Městě
na Moravě máme úžasné zařízení, kterému se lidově říká „pečovatelák“, kde staří a nemohoucí lidé,
obklopeni péčí laskavého personálu, mohou důstojně strávit své stáří
v blízkosti svých příbuzných a známých, nevytrženi ze svého domovského prostředí. Tedy ne tak, jako
před rokem 1989, kdy byli staří lidé „vyváženi“ do tristních domovů důchodců, nejraději co nejvzdálenějších od svých bydlišť.
Dům s pečovatelskou službou
má však jednu obrovskou chybu.
Totiž, že kapacitně nestačí. Zájem o umístění v domově je obrovský a čekací lhůty jsou několik
let. Velmi, velmi bych se přimlouvala za zbudování dalšího podobného zařízení, vždyť staří lidé si za
svou celoživotní práci a péči o své
potomstvo naši starost zaslouží. A nezapomeňme na to, že i ti
mladí a mladší budou jednou staří, a pak už třeba bude na úvahy
o výstavbě i pro ně pozdě! Neměli bychom raději o něco odsunout
myšlenky na světské radovánky
a postarat se o to, co je skutečně
lidsky potřebné?
Další výbornou věcí, myslím si,
je hospicové hnutí, které v našem
městě provozuje několik osvícených osob – profesionálů i dobrovolníků. Ale zase: chybí zde hospic, tedy fyzicky, to jest zařízení,
kde by měli staří umírající lidé
důstojný doprovod na své cestě
poslední.
A teď se dostáváme k momentu ukončení životní pouti, totiž ke
smrti. Někteří lidé, jež si myslí, že
jsou nesmrtelní, o tom neradi sly6

ší, a ti ať ve čtení nepokračují. Ale
– řečeno volně slovy básníka –
„smrt není zlá, je to jen kus života
těžkého“ a čeká na každého z nás.
Ke smrti se váže pietní akt –
pohřeb. Pohřby se v našem městě odehrávají v lepším případě
v kostelích nebo v jisté obecní budově, o které teď bude řeč.
Tato holá betonová krychle
s omítkou v barvě hlíny (jak příznačné!) připomíná zvenčí trafostanici nebo vchod do krytu pro
prominenty bývalého režimu.
Navíc se pyšní zcela nechutnými, do červena laděnými, kovovými vstupními dveřmi, jejichž modelem jeden bývalý průmyslový
podnik zaneřádil půlku Vysočiny.
V této budově chybí foyer, kde
by si lidé mohli odložit kabát
a potřást si rukou s přítomnými.
Kde by se mohli též shromáždit
lidé, kteří se již nevejdou dovnitř
(protože síň je malá), místo toho,
aby stáli venku vystaveni nepřízni počasí. V tomto objektu navíc
chybí okna, takže v některých letních dnech je tam horko na padnutí. O vnitřní „výzdobě“ a vybavení se šířit raději nebudu.
Namítnete, že nebožtíkovi už je
to jedno, a máte naprostou pravdu. Ale co ti zkroušení pozůstalí,
jejichž city toto prostředí (včetně
venkovního) jen rozjitří, a jejichž
smutek se nutně ještě znásobí.
Mysleme na ně!
Je doba předvánoční. Možná si
řeknete, že je čas na něco veselejšího a radostnějšího. Ale čas vánoční není jen o radovánkách, ale
také o rozjímání nad životem každého z nás. Je to také čas na předsevzetí a přemýšlení, co můžeme
udělat užitečného pro své bližní. Tak si zapalme vánoční svíčku a pokorně rozjímejme a přemýšlejme.
A ta dotyčná budova? Hádejte,
kde to je.
A. Macháčková

zor opačný. Doba nedávno minulá
připomíná, že byla možnost výstavby bazénu v areálu nemocnice, který mohl sloužit do doby vybudování většího celku. Bohužel, opět se
rozhodlo, že 5 milionů se poskytne
na odepsání závazku za zkrachovalou firmu. Opět hlas několika zastupitelů rozhodl proti vůli občanů.
Tak by bylo možno pokračovat dále. Pokud by tehdy odpovědní činitelé měli dar vidět dále než za
humna, byla by dnešní problematika
kolem regecentra zanedbatelná. Příklady ve vybavenosti srovnatelných
měst jsou dostatečné a pro město
nevyznívají nijak příznivě. Provozování kina je toho dokladem.
Tyto neblahé zkušenosti by měly
varovat a v případech, kdy se město
zadlužuje, buduje velké investiční
celky, mění ráz a charakter lokalit,
ovlivňuje a zasahuje v daných lokalitách jeho obyvatele, určuje území k průmyslovým zónám atd., do
rozhodování začlenit občany. Tak
by vznikl silný mandát, který by zamezil soukromým zájmům.
Nový zákon o místním referendu nabyl účinnosti dnem
1. února 2004 a byl novelizován v roce 2006. Jediným sporným bodem zůstává ustanovení,
že podmínka platnosti rozhodnutí je nutná účast minimálně 50%
oprávněných osob zapsaných ve
voličských seznamech. Příčiny
neúčasti mohou být různé. Může
se jednat o nevhodný den konání
referenda, nezájem o předložený
problém, záměrný kalkul někoho,
kdo si referendum nepřeje atd.
V současné době je podán návrh,
aby byla snížena hranice z 50 % na
33 % a zavedení minimální 25 %
hranice hlasů pro závaznost referenda. Jestliže při volbách např. do senátu se uzná několikaprocentní výsledek a volba je platná, není nutno
striktně dodržovat 50 % hranici. Navrhovaná úprava pro rozhodování
občanů by měla blahodárný vliv.
V tak závažných rozhodnutích,
které radnice učinila a hodlá dále
učinit, je nutný souhlas, nebo nesouhlas občanů. V případě výstavby
a umístnění regecentra se občanům
ale musí dostat informace, jaké akti-

vity bude muset město omezit, v jakém časovém horizontu, jaké budou
náklady na provoz atd. Na základě
těchto informací potom může občan učinit rozhodnutí a tím vyjádřit svou podporu nebo nesouhlas.
Rovněž musí být možnost vyslovit
se k lokalitě. Právě občané, vystaveni neúměrné dopravní a hlukové zátěži, musí vyslovit svůj názor.
Ona se lehce zvedne ruka pro něco,
co mne neohrožuje nebo neobtěžuje. Nechápu, proč město neučinilo
srovnávací studie umístnění na fotbalovém hřišti, nebo na pozemcích
„Pod zastávkou“. Chybí nezávislá oponentura k chystané investici.
Není mi známo, zda na tak velkou
investici byla pozvána Česká komora architektů a tím by se ujasnily klady a zápory této stavby, případně navrhnout varianty.
Doplnil bych ještě jeden velmi důležitý poznatek. Je nám spíláno, že
nectíme rozhodnutí minulého zastupitelstva ze dne 17. 10. 2006, kdy
zastupitelstvo města schvaluje zadání projektu k územnímu řízení stavby regecentra. Je velmi zavádějící, že
takovou investici schvaluje městské
zastupitelstvo, kterému končí mandát, a co je důležité, nikde se v tomto zadání neobjevuje částka přes 300
milionů korun. Věřím, že po této informaci by mnozí zastupitelé váhali připojit svůj souhlas. Naše vize je
jednoznačná. Stavět ano, ale ne za
megalomanskou cenu!
K tomu, aby byla jistota podpory
obyvatel, kteří jsou si vědomi sdělených rizik, slouží místní referendum. Tomuto má předcházet setkání s občany, vyslechnout jejich
názory, případné obavy. Rovněž
ankety dávají možnost informací.
Stačilo by vložit anketní list do Novoměstska. Tato praxe se v Novém
Městě na Moravě nezabydlila.
Proto nemohu souhlasit s názvem článku paní starostky Markové z posledního Novoměstska.
Rozvoj města ohrožuje lidská hloupost a politická nestabilita. Rozvoj
města ohrožuje nekomunikace
s občany. Lidé by určitě ocenili zájem radnice o jejich názor.
Josef Brůna
zastupitel města za ČSSD

Aktivní Mikroregion Novoměstsko: Za rok 2007 jsme zpracovali 21 grantových programů pro obce z oblasti odpadového hospodářství, obnovy zeleně, výpočetní techniky, cestovního ruchu, kulturních
akcí atd. Jsme nositelem projektu udržovaných lyžařských stop na
Novoměstsku. Stali jsme se členem MAS Zubří země, kde se aktivně
podílíme na zpracování rozvojové strategie, díky níž se budeme ucházet o peníze z EU. Děkujeme všem, kteří nám pomáháte.
Příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok 2008 přeje
Mikroregion Novoměstsko.
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Hrdelní zápisy novoměstské...
Je to ale paradox! Jen pár desítek metrů od míst, kde se den
co den bojuje za záchranu života, bývalo místo určené k životazhasínání. Blízko dnešní nemocnice bývalo městské
popraviště. Na tuto skutečnost
dnes nenápadně upozorňuje
netradiční památník. Na trávníku před samoobsluhou pod
nemocnicí vyrůstá z torza božích muk stylizovaný popravčí
meč. Doba, kdy býval zločinec
předáván do rukou katových,
již dávno nemá pamětníků. Poslední exekuce byla v Novém
Městě provedena v roce 1721.
Přesto víme, jaké zločiny se
tehdy před novoměstským hrdelním právem soudily, známe
jména některých odsouzených.
Dochovaly se nám totiž zápisy výslechů obviněných a také
několik rozsudků. Nemusíte je
však hledat v archivech, protože zásluhou Ivana Štarhy je na-

jdete pěkně pohromadě v článku Smolná kniha Nového Města
na Moravě otištěném v novém
čísle vlastivědného sborníku
Západní Morava.
Nejen o tom, jak ztratit hrdlo,
se dočtete na stránkách Západní Moravy. Tento sborník nabízí
pestrou škálu článků z historie
žďárského a třebíčského okresu. Slovem i obrazem se můžete seznámit s novými obecními
symboly udělenými obcím v letech 2002–2004. V těchto letech získaly svůj znak a prapor
s pegasem Radešín, s čápem
a topoly Radešínská Svratka,
s lípou a hvězdami Vlachovice nebo s třemi kříži Křižánky.
Dnes už takřka zapomenuté řemeslo připomíná článek o velkomeziříčských konvářích. Výrobky těchto řemeslníků nebyly
jenom konve, tedy nádoby určené k nalévání nápojů, ale také
zvony. Nejzručnější konváři bý-

vali též zvonaři. Zvony z dílen velkomeziříčských konvářů byly prokazatelně i na věžích
kostelů v Novém Městě, Olešné
či Bobrové.
I když ostatní články letošního čísla Západní Moravy přímý vztah k Novému Městu či
Novoměstsku nemají, stojí za
přečtení (např. historie jaroměřického zámku a jeho majitelů,
první primář třebíčské nemocnice, vztahy katolíků a evangelíků v Rovečném od poloviny
19. století, slavná herečka Růžena Nasková a Moravské Budějovice atd.). Nechybí ani pravidelné výroční zprávy o činnosti
archivů a muzeí (s Horáckým
muzeem). Na závěr je v rubrice
Kronika vzpomenuto 90. výročí narození autora historických
statí z oblasti Vysočiny Jindřicha Šilhana. Tento katolický
kněz působil i v Novém Městě a v jednom ze svých člán-

ků zpochybnil označení listiny
žďárského kláštera z roku 1267
za falsum. V této listině je zmiňována osada Bočkonov. Bočkonov je ztotožňován s Novým
Městem, a proto bývá někdy listina z roku 1267 považována za
první písemnou zmínku o Novém Městě na Moravě.
Vlastivědný sborník Západní Morava je možno zakoupit
v knihkupectví Trojan a v Horáckém muzeu.
zm

Ježíšku, panáčku…
„Ježíšku, panáčku“ si od sobotního večera neobratně prozpěvuje můj dvouletý syn. Tak se mu líbily vánoční koledy, které zazpívala
jiříkovská děvčata při slavnostním
rozsvěcování vánočního stromečku. Nikomu nevadilo, že prší a fouká, protože převládla slavnostní
nálada plná očekávání a těšení na
svátky vánoční. Všichni fascinovaně naslouchali krásnému zpívání,
okukovali barevně zářící vánoční
stromek, usrkávali horký čaj.
A tak jsme v Jiříkovicích zahájili
adventní čas… Každou neděli až
do Štědrého večera si zapálením

jedné svíčky na adventním věnci připomeneme mír, víru, lásku
nebo naději. Budeme péct cukroví, balit dárky, zdobit stromečky.
Nespěchejte! Zastavte se tak, jak
jsme se společně zastavili u kapličky, a užívejte si vánoční těšení
s našimi blízkými.
A kdože nám tento sobotní večer zpříjemnil? Martina Vališová,
Lucka Bloudková, Katka Vališová,
Katka Bloudková, Lucka Němcová a Ivanka Stará. Holky, byly jste
skvělý!
Za Občanské sdružení Jiříkovice
Mgr. Alena Beranová

V polovině listopadu proběhlo
ve Sdružení Nové Město na Moravě - Raná péče, setkání rodin
s dítětem s postižením. Setkání se zúčastnilo 5 rodin a jako
vždycky panovala dobrá nálada. Většinou se sejdeme celé rodiny. Pro děti byly nachystané
hračky a hry. Velkou radost dělal dětem bazének plný balonků. O děti je vždy dobře postaráno, a tak si my rodiče můžeme
v klidu popovídat o tom, co nás
trápí, vyměnit si zkušenosti, vyslechnout dobré rady a načerpat
energii do dalších dní. Pro rodiny, které vychovávají dítě, které
je jakkoliv postižené, jsou tato
setkání hodně důležitá.
Před čtyřmi lety se nám narodila druhá dcera a dokto-

ři nám dost nešetrným způsobem oznámili, že se narodila
mentálně postižená a že lidem
s Downovým syndromem je
lépe v ústavech. Prožili jsme
si hodně smutku, beznaděje
a zoufalství. Měli jsme pocit, že
jsme strašně selhali, ale zároveň
jsme věděli, že je to naše dcera, kterou budeme mít rádi stejně, jako kdyby byla zdravá. Nevěděli jsme, co bude dál, člověk
cítí, že potřebuje pomoc, ale
zároveň má strach nějakou pomoc vyhledat. Před dvěma lety
jsme si náhodně přečetli článek
o EZOPU, sebrali jsme všechny
síly a zkusili zavolat. Hned po
prvním setkání se nám obrovsky ulevilo a zjistili jsme, že nemělo cenu se tak dlouho trápit.

Našli jsme podporu a pomoc
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V zařízení pracují mladí a příjemní lidé, kteří své práci rozumí a dělají ji dobře. Naše dcera
má, stejně jako ostatní děti, individuální učební program a s
„tetou“, která pravidelně dojíždí k nám domů, se hodně skamarádila.
Raná péče organizuje i víkendové pobytové akce. Vždycky
se sejdeme ve velkém počtu.
Pro děti jsou připraveny hry,
soutěže i nějaké překvapení.
Domů si přivezou dobrou náladu, spoustu obrázků i vlastnoručně vyrobených maličkostí. Ještě v prosinci nás čeká
keramická dílna, na kterou se
moc těšíme.
Život s dítětem, které potřebuje velkou péči a lásku,

se nedá popsat pár řádky. Je
to těžké, někdy víc, než by si
člověk dokázal představit, ale
zároveň jsme šťastní a naše
obě dcery máme stejně rády.
Je fajn, že existují takové organizace, jako je Sdružení
Nové Město na Moravě, které realizuje službu Raná péče,
a je dobré vědět, že člověk
nemusí být na všechno sám.
Chceme touto cestou poděkovat všem pracovníkům a dobrovolníkům Rané péče za jejich práci a čas, který všem
rodinám věnují. A protože se
blíží vánoční svátky, přejeme
všem, aby byly šťastné a veselé. Do nového roku přejeme
hodně síly, štěstí a lásky.
rodina z Bystřice n. P.

DÁRKY - HOBBY - ART
Vratislavovo nám. 13
Bradyho dům
Nové Město na Moravě
barvy a kontury na sklo, textil,
různé materiály • sklo pro vitráže
• zabroušená sklíčka • smaltovací barvy a plíšky • vosková hmota
k výrobě svíček • paměťové a obojkové dráty • kožené řemínky • přírodní a barevná juta • výběr korálků, perliček a vinutých perlí •
šperky: keramické, skleněné

nabízí levné zhotovení

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE
velikost 9x (až 15,6 cm)
s cenou již od 1,99 Kč
Barevné i černobílé foto
FOTODÁRKY, -KALENDÁŘE
FOTOPUZZLE, FOTOHRNKY
Objednávejte z klidu domova
přes internet www.fotolab.cz
U nás do 3 dnů k vyzvednutí

v prodeji
RACHEJTLE NA SILVESTRA
zboží s certifikátem
 zábavná pyrotechnika
 ohňostroje, světlice, rakety
 petardy, vulkány, prskavky aj.
Velký výběr za nízké ceny.
 výzdoba, čepičky, klobouky
 špagety ve spreji, serpentýny
KALENDÁŘE A DIÁŘE 2008
31. 12. otevřeno 8 – 11,30 h.
SILVESTR OD NÁS
TO BUDE TO BOMBA
„Všem šťastný nový rok...“

Firma

Chovatelské potřeby
Vlastimil Svoboda
Palackého náměstí 33
(u Pasáčka)
Nové Město na Moravě,
tel.: 566 618 126

• Mikeš – stelivo pro kočky,
5 kg 40 Kč
• slunečnice černá, 1 kg 18 Kč
• lojová koule malá 10 Kč/ks
velká 25 Kč/ks
• CIUFFI – krmení pro psa,
10 kg 170 Kč
Přejeme veselé Vánoce
a vše nejlepší do nového roku.

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Územní pracoviště Žďár n. S.
oznamuje, že v době vánočních prázdnin pořádá

Bruslení s VZP ČR

Provádím
tyto stavební práce:
- veškeré rekonstrukce
bytů a budov
- zednické
- obkladačské
- pokrývačské
- klempířské
- sádrokartonářské
- pokládky podlah
- zateplování budov
tel. 605 438 269, 776 169 997

„Oči Vám půjdou kolem
z toho zboží u nás skladem“

Maršovice 87, N. Město
přijme na zkrácený
pracovní úvazek uklizečku.
Nástup 1. 2. 2008.
Informace na tel. čísle
724 105 815 paní Sečanská.

Znovuotevření
secondhandu
Vratislavovo nám. 122
Nové Město na Mor.

◆ 5000 druhů vánočního zboží
◆ vše od háčků až po stromečky
◆ vánoční pohledy Nového Města
◆ čokoládové ozdoby na stromek
◆ ván. balicí papír 1 metr 5 ks 16,50
◆ levné svícny ze smrčí na hrob
HRAČKY V NOVÉM
◆ audio, CD, DVD, VHS od 39 Kč
SNAŽÍME SE BÝT NEJLEVNĚJŠÍ
„U nás dárky každému,
malému i velkému.“

Firma Moreau Agri
Vysočina spol. s r.o.,

Změna ve svozu komunálních odpadů
TS služby s.r.o., Nové Město na Moravě oznamují změnu svozu komunálního odpadu v době vánočních svátků.
Dne 24. 12. 2007 svoz komunálního odpadu nebude proveden, náhradní termín svozu je následující den 25. 12. 2007. Tento den bude svážen odpad za oba dva dny tj. 24. 12. a 25. 12.
2007. Dne 26. 12. 2007 bude svoz proveden beze změny. Na
Nový rok 1. 1. 2008 svoz proveden nebude, náhradní svoz je 2. 1. 2008,
tento den se bude svážet za oba dny t.j. 1. 1. a 2. 1. 2008.

Sdružení Nové Město na Moravě
vypisuje výběrové řízení na pozici sociální pracovník
Nabízíme: zajímavou a kreativní práci pod odborným vedením, prostor
pro osobní růst a možnost dalšího vzdělávání, mladý pracovní kolektiv
Požadujeme: minimálně VOŠ nebo VŠ vzdělání se zaměřením na
sociální práci nebo speciální pedagogiku ◆ komunikační dovednost,
spolehlivost, kreativitu, flexibilitu ◆ osobní zaujetí a zájem dále se
vzdělávat ◆ řidičský průkaz skupiny B ◆ znalost práce s PC, trestní
bezúhonnost ◆ praxe v oboru výhodou
Uzávěrka přihlášek: do 2.1.2008, nástup: leden/únor 2008.
Žádost se strukturovaným životopisem včetně motivačního dopisu
(max. 1 strana) zasílejte na adresu: Sdružení Nové Město na Moravě;
Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě.
Informace a dotazy na tel.: 602 508 888;
e-mail: sdruzeninmnm@centrum.cz

na zimním stadionu ve Žďáře n. S.,
Velkém Meziříčí a Velké Bíteši.
Pro pojištěnce VZP ČR vstup volný, bližší informace o termínech získáte na Územním pracovišti VZP ČR Žďár n. S.,
tel. 566 650 311, e-mail: informace84@vzp.cz nebo www.vzp.cz.

CK a CA RENATA
Drobného 366, 592 31 Nové Město na Moravě
Tel/ fax: 566 617 317, mobil: 603 539 857
e-mail: info@ckrenata.cz
www.ckrenata.cz
www.dominikanskarepublika.cz

Děkujeme Vám za vaši přízeň v uplynulém roce
a do roku 2008 Vám přejeme mnoho osobních
i pracovních úspěchů.

Prodej LÉTO 2008 zahájen.
Katalogy k dostání ZDARMA
Těšíme se na vaši návštěvu.

Výjezdní konzultační hodiny senátora Josefa Novotného
pro občany Žďárska a Novoměstska se uskuteční
v pondělí 17. prosince 2007
Od 13:00 do 15:00 hodin bude senátor Josef Novotný
k dispozici občanům v obřadní síni Městského úřadu
v Novém Městě na Moravě a od 15:30 do 17:00 hodin budou probíhat
konzultace ve Žďáru nad Sázavou ve druhém patře budovy ČSOB.
9

Charita trochu jinak
Neklamnou známkou toho, že
Vánoce už klepou na dveře, je
doba adventu, která je v plném
proudu.
Adventní čas dýchá zvláštní atmosférou. Lidé se stávají vstřícnějšími. Přemýšlejí o tom, jak
udělat radost nejenom svým blízkým, ale i jak obdarovat ty, kteří
to nejvíce potřebují.
Již třetím rokem běží na 1.
ZŠ v Novém Městě na Moravě
dlouhodobý charitativní projekt s názvem „Všude tam, kde
je člověk, je místo pro dobrý
čin“. Ústřední myšlenkou projektu je podat pomocnou ruku
těm, kteří ji potřebují, nabídnout to, co je pro nás a naše
děti naprostou samozřejmostí
a jinde mnohdy jen nedostupným přáním. Jsme rádi, že naši
žáci nejsou lhostejní k nepříznivému osudu jiných lidí, že
mají nejen dobré srdce, ale že
jsou ochotni i nezištně pomoci.

Nejdůležitější je ale forma pomoci, která nespočívá v tom, že
žáci přinesou určitý finanční obnos, jenž dostanou od rodičů, ale
v tom, že svojí vlastní aktivitou
získají finanční prostředky, které
pak dále poputují k lidem, kteří je
potřebují.
Již sedmým rokem se ve škole aktivně věnujeme ekologické výchově (navíc jsme pilotní
školou Klubu ekologické výchovy), a proto se přímo nabízela otázka, zda by se nenašla
v této oblasti činnost, při níž
dochází nejen ke zhodnocení
nějaké konkrétní suroviny, která by jinak zakončila svoji pouť
v odpadkovém koši, ale dají se
při jejím sběru získat i nějaké
finanční prostředky, jež by právě posloužily k charitativním
účelům. Najít formu, která by
splnila všechny tyto požadavky, nebylo až zas tak jednoduché. Nakonec se to ale podaři-

lo. Činnost navíc není těžká ani
složitá, ba naopak je jednoduchá a nenáročná - sběr a sušení pomerančové nebo citrónové kůry.
Spoluprací dětí i učitelů se
za toto období podařilo nasušit a odeslat přes 600 kg kůry
hodnotou převyšující 6000 Kč.
Díky této částce bylo možné
pustit se do konkrétní pomoci. Žáci formou hlasování rozhodli, že finanční prostředky
půjdou na pomoc dětem v chudých zemích světa. Stali jsme se
„adoptivními rodiči“ pro chlapce Gabriela Mabenga z africké
Zambie. Finanční podpora zahrnuje úhradu školného, školních pomůcek a zabezpečení
základní lékařské péče. Nejedná se jen o jednorázovou pomoc, ale o dlouhodobý projekt
- je to vlastně běh na dlouhou
trať. Proto jsme rozšířili od letošního školního roku sběr po-

Maršovští hasiči opět soutěží
Super, bomba, senzace i tak by
se dalo hovořit o letošní účasti našich hasičů v soutěžích požárního
útoku. Toto mladé soutěžní družstvo se utvořilo okolo Josefa Košíka, který sám soutěžil před 20
lety. Členy jsou: Ondráček Petr,
Švanda Pavel, Košík Josef, Ondráček Tomáš, Slezák Jakub, Ondráček Martin, Mrkos Petr, Miča Jiří
a Jambor Jan.
V tomto roce se zúčastnili třiceti soutěží v požárním útoku. Prioritou družstva byla účast ve Žďárské lize v požárním útoku. Jako
nováčci v této sezóně obsadili
skvělé osmé místo.
Zúčastňovali se také Blanenské ligy, Svitavské ligy, několika
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pohárových soutěží a Extraligy nejvyšší soutěže v ČR.
Z počátečních nezdarů i neúspěchů družstvo čerpalo nové poznatky a zkušenosti, které je posouvaly směrem vzhůru.
Začínali s časy okolo 22 sekund, asi 5 sekund za nejlepšími časy. Zodpovědným
přístupem k tréninku se zdokonalovali až k nejlepšímu času,
který dosáhli v soutěži O pohár
občanů Bělče – Křeptova a to
17,87 sekund. Nejvíce si ceníme úspěchu dosaženého v soutěži Memoriál Josefa Sokolíčka v Novém Městě na Mor. Do
této soutěže se podařilo obsadit
všechny tři vypsané kategorie

(2x muži, 1x ženy). Družstva
přišel povzbudit velký počet
našich příznivců, včetně nejstaršího bratra hasiče Františka
Ondráčka (87 let). Možná proto
se soutěžící „vybičovali“ k vynikajícímu výsledku. Podařilo
se jim ve všech kategoriích zvítězit. Především vítězství žen,
které soutěžily poprvé, nás mile
potěšilo.
Výrazným oceněním pro soutěžní družstvo je skutečnost, že rada
Žďárské ligy přidělila pro rok 2008
pořádání soutěže do Maršovic.
Soutěž se uskuteční 8. června.
K těmto úspěchům přispěli naši sponzoři: KampaGames;
Romantika - rodinná restaurace a penzion; Stolařství Petr Ondráček; Zlatnictví Luboš Veselý; pan Jaroslav Pavelek; Aves
Plus, spol. s r.o. Brno; Zámečnictví Jiří Klouda, Křídla; Stavospol spol. s r.o. Maršovice;
MOREAU AGRI VYSOČINA
s.r.o. Touto cestou jim děkujeme
za materiální i finanční podporu. (Pozn. red.: seznam sponzorů je zpoplatněn.)
Také děkujeme zásahové jednotce SDH Nové Město na Moravě za
zapůjčení vybavení a zajištění dodávky vody při trénincích.
Více se dozvíte na našich stránkách www.sdhmarsovice.com
S přáním prožití klidných a veselých vánočních svátků a šťastného nového roku všem příznivcům hasičů SDH Maršovice.

merančové a citrónové kůry i o
sběr víček od PET lahví.
Není to jen naše imaginárně podaná ruka, ale jedná se vlastně o přijmutí zodpovědnosti za někoho dalšího. Řečeno slovy lišky z knihy Malý
princ od Antoina de Saint-Exupéryho: „Stali jsme se zodpovědnými za
to, co jsme k sobě připoutali“.
Necelé tři roky jsou jen první
nesmělé krůčky batolete. Za nimi
musí přijít řada dalších, aby naše
touha pomoci nezůstala jen touhou, ale stala se i skutečností.
Mgr. Pavlína Poláčková,
1. ZŠ Nové Město na Mor.

Studenti čtou
a píší noviny
Tak nazval deník MF DNES svůj
projekt pro střední školy, do kterého se Gymnázium V. Makovského
se sportovními třídami zapojilo.
Každý den od 15.10. do 23.11.
si třídní učitelé 2. ročníku vyzvedli příslušný počet výtisků deníku a předali žákům svých tříd.
Ti tak mohli ve výuce pracovat
s informacemi z různých oborů.
Cílem projektu na naší škole bylo použít noviny v různých
předmětech a zajímavými formami inspirovat žáky k využití informací. Mnozí si tak možná uvědomili, že práce s tiskem nemusí být
pouze záležitostí českého jazyka,
ale např. i matematiky nebo výtvarné či tělesné výchovy.
Druhou možností bylo sepsání
příspěvku na tři postupně zadávaná témata. Všechny zaslané příspěvky byly zveřejněny na webu
MF DNES, nejúspěšnější byly
otisknuty v deníku. I příspěvek
studentky novoměstského gymnázia se objevil mezi úspěšnými
vybranými. Žáci si tak mohli nejen vyzkoušet roli novináře, ale
zpětnou vazbou i ověřit reakce na
svůj zveřejněný názor.
Tento dobrý nápad tedy výuku ve školách jistě obohatil.
gym

Hasiči okresu Žďár mají svůj prapor
Jednou za rok, většinou začátkem listopadu, se sejdou starostové všech sborů dobrovolných
hasičů v našem okrese na shromáždění, kde je bilancována činnost hasičů za téměř uplynulý
rok. Stejně tomu bylo i letos na
Martina, jen byla schůze poněkud
slavnostnější.
Shromáždění proběhlo v novoměstském kulturním domě.
Velký sál zaplnilo dvě stě dvanáct starostů nebo jejich zástupců a šestnáct hostů. Toto vysoké číslo jen potvrzuje, že hasiči
jsou v okrese Žďár významnou
složkou a dohromady převyšují číslo deset tisíc pět set. Takovým číslem se jiný okres v republice chlubit nemůže. Hasiči
fungují ve většině obcí a mimo
záchrannou a preventivní čin-

nost se snaží udržet v obcích
kulturní dění.
A protože je spousta sborů, jenž
mají svůj prapor, chloubu svého spolku, dostalo pár čelních
představitelů okresu nápad, že
by prapor nemusely mít pouze
jednotlivé sbory, ale okres jako
takový. Nápad se zrodil loni na
podzim a za rok se podařilo jej
zrealizovat. Tím dosáhl žďárský
okres dalšího prvenství v republice.
Slavnostní prapor SH ČMS
okresu Žďár nad Sázavou představil v sále průvod v čele s patronem hasičů, malým Floriánkem, prapor nesl nestor
žďárských hasičů Karel Herold.
Po slavnostním nástupu byl oficiálně předán do rukou starosty Okresního sdružení hasičů

Čech, Moravy a Slezska, Luboše Zemana.
Jelikož se jedná o akt opravdu
slavnostní, odpovídalo tomu
i složení hostů. Hasiče zde navštívil hejtman kraje Vysočina
Miloš Vystrčil, poslanec Parlamentu ČR Karel Černý, za
starosty jmenujme například
starostu Žďáru n/S Jaromíra Brychtu a starostku Nového
Města Zdeňku Markovou. Téměř každý z hostů si vzal slovo,

aby potvrdil, jak je činnost hasičů záslužná a důležitá. Dost
často se však končí u planých
slov, která jsou zapomenuta
hned za dveřmi sálu.
Žďárští hasiči tedy mají opět být
na co hrdí. Věřme, že i nadále se
najde vždy pár aktivních jedinců,
kteří věnují činnosti hasičských
sborů veškerý volný, v dnešní
době velmi drahocenný, čas.
Robert Zelený,
www.zdarskevrchy.cz

Dne 3. prosince přijali starostka města Zdeňka Marková a místostarosta města Stanislav Marek dva novoměstské hasiče, kteří v poslední době
získali vysoké ocenění za celoživotní práci na úseku požární ochrany –
titul „Zasloužilý hasič“. František Kabelka (na snímku druhý zleva) byl
oceněn v květnu letošního roku, Jan Kotinský (na snímku druhý zprava)
získal titul v listopadu. Při přátelském posezení na radnici bylo pochopitelně hlavním tématem hovoru hasičstvo, zejména problémy vybavení vesnických sborů.

Z kraje nejúspěšnějšího moravského závodníka Cyrila Musila ze Studnic
O Novoměstsku se neříká nadarmo, že je kolébkou moravského lyžování. Všechny zdejší děti
zpravidla jezdí na lyžích už od
doby, kdy začínají chodit.
Sám jsem to v mládí zažil a stejně tak mnoho mých vrstevníků.
Zima pro nás byla něco krásného.
Na Oboře jsem jezdili celé odpoledne až do tmy. Protože jsme jezdili přes všechny meze a úžlabiny
a skákali na sněhových můstcích,
byli jsme řádně vytrénováni. Naši
obratnost jak ve skoku, tak ve
sjezdu Žmolinou nám obdivně
závidělo mnoho lyžařů – hlavně
brněnských. Při sjezdech z nejprudších mezí či skocích z můstku jsme někdy lyže zlomili a domů se šlo pěšky... Dnes už jsou

lyže moderní, lepené, laminátové
a také více vydrží. Ale děti z Maršovic či Petrovic si už ani nevzpomenou, aby jely do školy na lyžích. Přitom možnosti pro běh na
lyžích jsou na Novoměstsku výborné. Také nové můstky na Šibenici jsou pro mladé odvážné
kluky výzvou. Tatínek jim jistě
poradí, jak na to.
Studnice jsou, jak známo, rodištěm mimořádně úspěšného novoměstského lyžaře – Cyrila Musila.
V neděli 25. listopadu, při příležitosti stého výročí narození Cyrila Musila, se u statku na Studnicích sešli
pamětníci, bývali závodníci, příznivci a přátelé lyžování, aby na něj
vzpomněli - na vzácného člověka
a závodníka. Na Studnicích bylo tu

neděli odpoledne počasí jako tehdy
v Krkonoších, když zahynul Hanč.
Šli jsme ve sněhové vánici ke kříži položit věnec a ve vichru a sněhu jsem vyslechli výbornou řeč doc.
Slonka. Při zpáteční cestě už byly
naše původní stopu zaváty...

Cyril Musil může být i dnes
mnohým vorem. Když je terén
těžký, jen tvrdá příprava přinese úspěch. V létě na poli, v zimě na lyžích – bylo heslo Cyrila Musila.
Jaroslav Německý

Jaroslav Německý vzpomíná v sousedním textu na doby lyžování své generace. Dnešní novoměstské lyžování už dávno nenabízí jen meze, úžlabiny a můstky uplácané ze sněhu. V minulých dnech byla na Harusově
kopci uvedena do provozu sedačková lanovka.
11
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Z novoměstských kronik
Významní rodáci aneb jak se závodilo na lyžích
Již první roky v samostatném
státě po roce 1918 znamenaly nejen obnovení činnosti, ale i začátek velkých úspěchů novoměstských lyžařů. Po první světové
válce to byli především příslušníci rodiny „Varhaníků“ bratři Josef a Otakar Němečtí, kteří patřili mezi nejúspěšnější lyžaře své
doby a byli zakladateli novoměstské lyžařské běžecké školy.
Josef byl třikrát mistrem ČSR
(dvakrát v běhu na 18 km, jedenkrát v závodě na 50 km), současně byl i dvojnásobným vítězem
atletických Běchovic. Otakar patří dones mezi nejúspěšnější novoměstské závodníky.
Pocházeli ze staré novoměstské
rodiny hospodařící na Palacké-

E.ON ZLATÁ LYŽE – TOUR DE SKI
28. – 29. 12. 2007
PROGRAM
Pátek 28. 12. 2007
12.00
Prologue ženy – 3 km C
14.00
Prologue muži – 4,5 km C
Sobota 29. 12. 2007
14.00
Pursuit ženy – 10 km F
15.00
Pursuit muži – 15 km F
Doprovodný program v areálu, dětský koutek,
občerstvení pro diváky
Doprovodný program na Vratislavově náměstí:
16.00
Hitrádio Vysočina
16.30
Petr Vondráček a Lokomotiva
17.30
Lucie Vondráčková a tanečníci
18.00
Petr Vondráček a Lokomotiva
19.00
Slavnostní zahájení FIS Tour de Ski 2007/08
19.30
Vyhlášení vítězů prvního dne závodu
Laserová show
• změna programu vyhrazena
VSTUPNÉ: 100 Kč na každý den závodu
Vstupenka EXCLUSIVE: 500 Kč na oba dny závodu. Cena zahrnuje: vstup do veřejných prostor areálu závodu, vstup na tribunu HOST
– teplé nápoje zdarma, vstup do stanu HOST – občerstvení zdarma
POUZE V PŘEDPRODEJI!: Nové Město na Moravě: Městské informační centrum, Vratislavovo náměstí 97, Žďár nad Sázavou: Městské
informační centrum, náměstí Republiky 24
Děti do deseti let vstup zdarma.
Bezplatný svoz diváků: 9.30 – 17.30 ; interval 15 minut
Nástupní místa: • nádraží ČD – Kulturní dům – supermarket Billa –
pod nemocnicí – u nemocnice – hotel SKI
• autobusová zastávka Tři Studně – u Loubů – Penzion Sykovec – autobusová zastávka Vlachovice – Cihlelna – Ski areál
Upozornění: Jediná přístupová cesta pro pěší diváky bude hlavní cestou od chaty Mercedesky

ho nám. č. 34 nepřetržitě již od r.
1662 dodnes. Jeden z jejich předků Daniel Matyáš Niemetzky
nar. 1762 působil ve Vídni, později v Brně a patřil v 18. století
mezi naše přední lékaře a přírodozpytce.
Letos je tomu 105 let, kdy se narodil jako jeden z jedenácti sourozenců Otakar Německý. Plukovník MVDr. Otakar Německý
byl čtyřnásobným mistrem ČSR
(dvakrát v závodě sdruženém,
dvakrát v běhu na 18 km). Stal se
dvojnásobným mistrem Polska,
byl i mistrem Francie v závodě
sdruženém. Reprezentoval vlast
na olympijských hrách v Chammonix v r. 1924 a ve Sv. Mořici
1928. Na závodech mezinárodní
lyžařské federace FIS v Janských
Lázních v r. 1925, které byly předchůdcem mistrovství světa, zvítězil v závodě sdruženém a v běhu
na 18 km. V Cortině d‘Ampezzo
v r. 1927 byl druhý.
Na Hollmenkollen v r. 1930 přivedl čs. vojenskou hlídku jako třetí
do cíle. Mistr sportu architekt Karel Jarolímek, který byl významným učitelem novoměstských
lyžařů, projektoval naše můstky a organizoval lyžařské závody,
vzpomíná v r. 1967 ve svém dopise: Při závodech FIS v Norsku se
konal mezinárodní vojenský hlídkový závod. Ty jsi jako nadporučík
vedl naši hlídku ve složení: čet. asp.
J. Tryzna, svob. A. Bartoň a voj. W.
Mohwald. Jeli jste dobře a výborně
stříleli, ale tu se na mapě objevila
naše vlajka jako pátá a to dokonce
za německou hlídkou. Ti seveřani vpředu nás tolik neboleli, ale vedení německé hlídky nás ustrašilo.
A tak já, který jsem znal terén, vydal jsem se zkratkou vám naproti.

Truhlářství
výroba dveří z masivu i lamina
plovoucí podlahy Parador
a veškeré jiné truhlářské práce
tel. 777 225 038

Pořadatel závodu E.ON Zlatá lyže
– FIS Tour de Ski 2007/08
hledá brigádnice na úklid
nové provozní budovy
v termínu 27. – 29. 12. 2007.
Bližší informace na telefonním
čísle: 566 616 337.

Ty jsi jel poslední a ač jako velitel
nemáš zatěžkávací výzbroj a karabinu, nesl jsi karabiny dvě - dvou
členů své hlídky.
Jak jsi slyšel, že jste za Němci, nastalo pro závodníky učiněné peklo.
Před Tebou jel Tryzna. Toho jsem
litoval, co dostával. „Ty líný hovado, jeď“, a to bylo to nejslušnější, myslím, že také několikrát ucítil
i Tvoji hůl na hlavě. Já Tě mírnil.
Ty jsi však celou hlídku přímo tlačil a snad v závodním zoufalství
jsi ani nevěděl, jakým způsobem.
Pamatuji se, jak jsem Ti říkal:
„Otku, měj rozum, on už nemůže“,
ale Ty zase, „on může, ale je líný.“
Blížili jste se k cíli, ale ještě zbývalo několik kilometrů, a tak jsem
se odpoutal a zkratkou dojel k cíli. S napětím jsme čekali. Přijíždí
první hlídka norská, za ní 3 minuty hlídka švédská, hrají se hymny.
Ale jaké překvapení jsi nám připravil Ty, Otku. Za 3 a půl minuty
přijíždíš se svoji hlídkou – porazili
jste nejen Němce a Finy, ale i Švýcary, Francouze a Poláky. Zaznívá naše hymna... Ty objímáš otlučeného Tryznu, naše vlajka je třetí
na stožáru. Generál Dr. Pečírka se
slzami v očích přijímá gratulaci od
samotného krále.
Myslím, Otku, že jsi jel nejkrásnější závod pro československé lyžařství a ten Ti dnes připomínám
a věnuji k Tvým 65 letům. Tvůj
„táta“ (jak jste mi říkali)
architekt Karel Jarolímek
Svůj poslední závod se zákeřnou
rakovinou prohrál plk. MVDr.
Otakar Německý 18. 3. 1967 pouhých 16 dní po svých 65. narozeninách. Josef Německý zemřel již
v r. 1943, kdy po zranění podlehl
nákaze tetanu ve věku 43 let.
zpracoval Otakar Německý
foto: plk. MVDr. O. Německý na
snímku ze sbírek HM

Bruslení veřejnosti
zimní stadion Žďár n. S.
út 25.12.
14,00 - 16,00
19,00 - 21,00
st 26.12.
14,00 - 16,00
čt 27.12.
14,00 - 16,00
pá 28.12.
14,00 - 16,00
so 29.12.
19,00 - 21,00
ne 30.12.
14,00 - 16,00
po 31.12.
13,45 - 15,15
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SOLÁRIUM
NEHTOVÉ STUDIO
Lucie Vališová, tel. 603 153 364
přestěhováno
z hotelové ubytovny DUO
na Vratislavovo nám. 3,
I. patro, vedle pohřební služby

Porcelán
Soškova ul. 232, N. Město
Vás zve na
VÁNOČNÍ VÝPRODEJ
15.12. - 21.12.
sobota - neděle
8.00 - 12.00 hod.

INZERCE
• Vyměním měst. byt 2+1 za měst.
menší, tel. 732 701 611 po 17. hod.
• Prodám téměř nepoužitý skautský chlapecký oděv: košili, kraťasy 152/68 (pátá – šestá tř.), opasek, vše za poloviční cenu, tel. 732
701 611 po 17. hod.
• Koupím družst. byt nebo
v osob. vlast. 2+kk nebo 2+1 nebo
2+0 nebo 1+1 v NM nebo vymě-

ním za družst. zděný ve Svratce,
tel. 566 662 256, 732 740 729
• Prodám Škoda 120, r.1988, garážovaná, najeto 128 tis. km, nová
baterie, náhradní disky, za 5000
Kč tel.: 724910732.
• Prodám piano M. Hlucháň,
levně, tel. 606 725 505
• Koupím starší dřevěné hračky
pro děti do 3 let. tel. 732 265 559

Diecézní charita Brno,
Oblastní charita Žďár nad Sázavou
vypisuje výběrové řízení na pozici s pracovní náplní:
pracovník v sociální péči/instruktor pro zařízení Kopretina
– centrum pro rodiče s dětmi v Radešínské Svratce.
Informace a dotazy: Zdenka Šrámková, mobil: 732 126 905,
e-mail: kopretina.radsvratka@caritas.cz

PRODEJNA U VEINLICHŮ
Žďárská 41
Nové Město na Moravě
Rozšířený výběr
BYTOVÝ TEXTIL (záclony, závěsy, doplňky)
SPODNÍ PRÁDLO (pánské, dámské, pyžama, pro kojící)
Nápoje
ALKO, NEALKO, SUDOVÉ PIVO
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