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Novoměstsko

Privatizace městských bytů zahájena
Poslední zasedání zastupitelstva 

města, deváté v pořadí, se konalo 
20 prosince. Pro předpokládaný 
zájem občanů uvažujících o koupi 
městského bytu bylo svoláno do 
velkého sálu kulturního domu.
Od září připravovali pracov-

níci Městského úřadu N. Měs-
to  a Novoměstské správy budov 
s.r.o. „Zásady prodeje bytového 
fondu ve vlastnictví města Nové-
ho Města na Moravě“. Na prosin-
covém zasedání měla být projed-
nána a schválena konečná verze 
zásad, doporučená radou města. 
Tomuto jednání předcházel semi-

nář zastupitelů, setkání občanů, 
jednání se Sdružením na ochranu 
nájemníků. 
Zastupitelé většinou 14 hla-

sů předložené zásady schválili, 
a to i přes zjevný nesouhlas vět-
šiny přítomných dosavadních 
nájemníků. Hlasováním nepro-
šly pozměňovací návrhy zastupi-
telů ČSSD přednesené Michalem 
Šmardou: vypustit ze zásad odsta-
vec o možném prodeji bytů tře-
tím osobám a snížit ceny za metr 
čtvereční. A v případě přehod-
nocování cen vycházet z odhadů 
uskutečněných v roce 2007.
 V obsáhlé předchozí diskuzi po-

ukazovali budoucí kupující i část 
zastupitelů na vysokou základ-
ní prodejní cenu za metr čtve-
reční plochy, na neutěšený stav 
starých domů, nesouhlasili s ce-
novou preferencí spojenou s pro-
dejem celé nemovitosti družstvu 
nájemníků ani s možností prode-
je bytu za jistých okolností třetím 
osobám, poukazovali na  proble-

matické základní ocenění nemo-
vitostí.
K privatizaci bylo vybráno cel-

kem 461 bytů. Jedná se o byty 
v domech postavených v letech 
1961 až 1990,  o byty  velikosti od 
1+kk až po 1+4. Cena za m2 plo-
chy bytu určená „Zásadami“ se 
pohybuje přibližně mezi 3,7 tis. 
Kč a 4,9 tis. Kč. Za předpokladu, 
že jeden byt obývají průměrně 3 
osoby, může se privatizace do-
tknout celkem 1383 obyvatel N. 
Města.
Hlasování zastupitelů: Brů-

na -, Buchtová -, Grepl +, Mgr. 
Handschuh +, JUDr. Havlíková 
+, MUDr. Kadlec +, Ing. Král +, 
Krupicová +, Ing. Laštovička zdr-
žel se, Bc. Lempera - , Mgr. Madě-
ra zdržel se, Macháčková zdrže-
la se,  Marek +, Marková +, Mgr. 
Německý +, Mgr. Ondráček +, 
PaedDr. Pavlík +, Pejchal nehla-
soval,  JUDr. Rusová nepřítomna 
omluvena, Sečanský +, Sochor +, 
Šmarda -, Švanda +.                   EJ

V mrazivých dnech je potřeba myslet nejen na sebe, ale i na zvěř 
a ptactvo ve volné přírodě. A tak zpravidla sypeme do krmítek za 
okny, věšíme na stromy lojové koule.  Ale i ti větší mají hlad. Za sním-
ku Františka Lapeše je vidět, že i o kačeny na Cihelském rybníku je 
v zimě dobře postaráno.

Novoměstští strážníci 
nebudou sloužit

v Bystřici nad Pernštejnem 

Přibližně dva měsíce trvala 
příprava veřejnoprávní smlou-
vy mezi městy N. Město na 
Mor. a Bystřice n.P., která měla 
stanovit podmínky, za kte-
rých by novoměstská služebna 
Městské policie, posílená o pa-
třičný počet strážníků, vypo-
máhala o víkendech v soused-
ní Bystřici. Zastupitelé města 
však se spoluprácí nesouhlasili 
a v hlasování ji většina z nich 
odmítla.

Rozpočet
na rok 2008 schválen
Rozpočet na rok 2008 počí-

tá s příjmy 266 098,6 tis. Kč 
a s výdaji 265 951,6 tis. Kč. Po-
drobnější informace o rozpočtu 
přineseme v příštím čísle No-
voměstska.

Hvězdou Tour de Ski
(nejen v Novém Městě)

Lukáš Bauer
Na snímku spolu s Helenou Er-

benovou na tiskové konferenci den 
před prvním závodem, kdy ještě 
netušil, jak skvěle nejen ve všech 
čtyřech závodech v Novém Měs-
tě na Moravě  pojede, netušil, jaké 
zklamání mu připraví neobvyk-
lá pravidla těchto závodů a že se 
i přesto stane celkovým vítězem 
druhého ročníku Tour de Ski!

Blahopřejeme! 
foto Helena Křížová
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Blahopřání

Úmrtí

Narození

Kino

Poděkování

Klub seniorů

Kulturní dům

Z významných

výročí

• Ve čtvrtek 17. 1. v 16 h.  bude 
zahájen Kurs tanečních pro po-
kročilé základního kursu (kur-
sovné 700 Kč)
• Ve čtvrtek 17. 1. v 18,10 h. bude 
zahájen Kurs tance pro dospělé 
(kursovné 1500 Kč/os.) 
Na oba druhy kursů se může-
te přihlašovat na tel.: 566 618 961 
nebo na vlasta.soldanova@nmnm.
cz případně na zahajovací lekci. 
Kursy povede Vlasta Buryanová 
z taneční školy STARLET Brno.
ne 20. 1., 16 h.  Nedělní odpoled-
ne s Jiřím Smolíkem -  taneční 
hudba 60. - 80. let minulého sto-
letí. Vstupné 70 Kč
st 23. 1., 17 h., Aljaška – fascinu-
jící země na severu - beseda s ces-
tovatelem a fotografem Jiřím Kol-
babou. Dobrodružné toulky po 
„Chrámu divočiny“ nás povedou 
z Anchorage okolo mohutných le-
dovců v Zálivu prince Williama, 
na nejjižnější cíp poloostrova Ke-
nai. Navštívíme posvátnou horu 
Denali, městečko, kde bydlí San-
ta Claus, ledovce v parku Wrangell 
a mnoho jiných krásných míst. 
Nezapomenutelné budou snímky 
divokých zvířat, zejména medvě-
dů. Dozvíme se mnoho zajímavos-
tí z jejich života a pravidla bezpeč-
ného putování divokou krajinou. 
Vstupné 50  Kč
ne 27. 1., 14,30 h., Karnevalo-
vé pohádkové tancování - dětský 
karneval. Vstupné 40 Kč

Dne 1. ledna 2008 se krásné-
ho věku 88 let dožila paní Vlasta 
Halvová. Mnoho zdraví a pohody 
do dalších let přejí děti a vnouča-
ta s rodinami.

Děkujeme všem přátelům a zná-
mým za slova útěchy a projevenou 
účast nad odchodem našeho man-
žela a tatínka, pana Pavla Petroviče.

rodina Petrovičova

 30. 11. Michaela Soukupová
 1. 12. Josef Janů
 4. 12. Denisa Pejchlová
 18. 12. David Lukeš
 18. 12. Marek Lukeš

 14. 12. Pavla Beranovská (1971)
 15. 12. Pavel Petrovič (1948)
 19. 12. Zdeňka Bláhová (1929)
 19. 12. Bohumil Bukáček (1937)
 20. 12. Ing. Zdeněk Petr (1937)
 21. 12. Jaromír Buchta (1925)
 27. 12. Emílie Klímová (1924)

11. pá v 19,30 h.
Hrdinové a zbabělci
USA 2007, thriller, české titulky, 
88 min, od 12 let, premiéra, 60 Kč 
- Tisíce mladých mužů nasazu-
je americká armáda v nejrůzněj-
ších koutech světa, aby bojovali 
s terorismem. Jejich osud ovšem 
řídí politici z dobře zabezpeče-
ných pracoven. 
16. st v 10 h.
Kytice pohádek 3
72 min, animované pásmo, 15 Kč
16. st v 19,30 h.
Poslední legie
USA/Velká Británie/Francie 2007, 
historický, české titulky, 110 min, 
od 12 let, premiéra, 65 Kč - Když 
se začne Římská říše rozpadat, 
opustí Romulus Augustus město 
a vydá se na nebezpečnou cestu, 
aby vytvořil legii věrných – po-
slední legii.
18. pá v 19,30 h., 19. so v 19,30 h.
Královna Alžběta: Zlatý věk
Velká Británie 2007, historický, 
české titulky, 114 min, od 12 let, 
premiéra,  60 Kč -  Postavila se 
nejmocnější armádě světa, unikla 
pokusu o atentát. Kvůli vyššímu 
zájmu obětovala svou lásku a ne-
chala popravit příbuznou. Pře-
devším díky ní se Británie může 
chlubit přívlastkem Velká. 
23. st v 19,30 h. 
Sejmi je všechny
USA 2007, akční thriller, české ti-
tulky, 86 min, od 12 let, premiéra, 
65 Kč - Divoký thriller plný černé-
ho humoru a  čisté akční zábavy.
25. pá v 19,30 h. 
Ďáblova dílna Filmový klub
Německo 2007, válečné drama, 
české titulky, 98 min, přístupný, 
premiéra,  60 Kč - Berlín roku 
1936. Salmon Sorwitsch je krá-
lem padělatelů a ve světě hazar-
du se cítí jako ryba ve vodě. Sám 
si vyrábí bankovky, které pak otá-
čí v kasinech. Při vlně represí vůči 
židům je  zatčen a transportován 
do Mauthausenu.

po 14. 1., DPS, 15 h. -  Promítání 
videa ze slavnostního setkání k 20. 
výročí založení Klubu seniorů
po 21. 1., DPS, 15 h. - Cvičení 
paměti, ukázková hodina
28. 1., DPS, 15 h. -  Novinky 
v sociálním zabezpečení, beseda 
s Mgr. Švandou

1. 1. 1883    se v N. Městě  naro-
dil František Fiala (125. výročí 
narození, literární vědec a filolog, 
zemřel 1967)
17. 1. 1938 zemřel v Brně Karel 
Šír (70. výročí úmrtí, stavitel, na-
rozen 27. 10. 1871 v N. Městě)   
20. 1. 1963 zemřel v N. Městě Jo-
sef Khun (45. výročí úmrtí, soci-
ální demokrat, knihkupec a vy-
davatel, narozen 26. 3. 1882 ve 
Vojicích – tehdy okres Hořice)
21. 1. 1843 zemřel v N. Městě  Le-
opold Pausa (165. výročí úmrtí,  
děkan v N. Městě, historiograf, kro-
nikář, narozen 1773 ve Vyškově)
21. 1. 1943 zemřel v Praze Ota-
kar Šín (65. výročí úmrtí, hudeb-
ní skladatel, teoretik a pedagog,  
narozen 23. 4. 1881 v Rokytně)
26. 1. 1943 zemřel v Jeseníku Jo-
sef Herzog (65. výročí úmrtí,  uči-
tel a ředitel měšťanské školy v N.
Městě, narozen 12. 4. 1859 v Hru-
bém Jeseníku u Nymburka) 

Senioři děkují za skvělé zážitky
Základní škola L. Čecha pro 

nás připravila krásné vystoupe-
ní v kostýmech v hudebně ško-
ly. Byla to půvabná hra „Půjdem 
spolu do Betléma“ o Svaté rodině 
a narození Ježíška, kterého vítali 
nejen pastýři a tři králové, ale i ši-
kovné gymnastky a nadané zpě-
vačky skvělými písněmi a hudeb-
ním doprovodem učitelů.

Milým pohlazením po duši byla 
i vánoční besídka v Mateřské ško-
le v Pohledci v útulném, sváteč-
ně vyzdobeném prostředí, kde 
nám děti předvedly dojemný vá-
noční program v horáckých kro-
jích. Paní učitelka s nimi nacviči-
la krásné vánoční pásmo recitací, 
tanečků u jesliček a doprovázela 
zpěv dětí hrou na klavír. Účinku-
jící byli odměněni dárečky a po-
tleskem obecenstva.

Děkujeme všem, kteří nás po-
zvali, abychom se mohli s našimi 
vnoučaty a pravnoučaty potěšit 
v předvánoční atmosféře, a přeje-
me všem, aby se jim vše ve zdraví  
dařilo i v roce nastávajícím.

za seniory Draha Pustinová

Adventní dobu nám zpestři-
ly děti z Mateřské školy Žďárská 
ul. se svými učitelkami na miku-
lášském posezení v jídelně DPS. 
Potěšily nás vánočními koleda-
mi s doprovodem klavíru, bás-
ničkami o zimě, hezkými tanečky 
a hrami. Dojaly nás i roztomilý-
mi vlastnoručně vyrobenými  dá-
rečky.

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o sexu…
...a báli jste se zeptat? Tak tato si-

tuace nemůže na besedě s MUDr. 
Radimem Uzlem, CSc. nastat. At-
mosféra bezprostřednosti a důvě-
ry je utvářena i způsobem, jakým 
sexuolog Radim Uzel  dokáže o té-
matu pro mladé lidi přitažlivém, 
ale i intimním, hovořit - tedy ote-
vřeně, zajímavě a s humorem.

To ocenili i studenti vyššího 
gymnázia, kterým byla přednáška 
v úterý 17. prosince určena. Zti-

chlá i smějící se aula dokumen-
tovala zaujetí posluchačů i tref-
nost formulací přednášejícího. 
Závěrečný potlesk byl oceněním 
poutavého a detabuizujícího při-
blížení sexuální výchovy i  podě-
kováním za zodpovězení polože-
ných dotazů. 

MUDr. Radim Uzel tak bude jis-
tě patřit k těm hostům novoměst-
ského gymnázia, na které se neza-
pomíná.                             gynome

Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře
Prosinec je měsíc, který je tak tro-

chu svátečně a pohádkově laděný. 
Tradičně se všichni setkávají s Mi-
kuláši, čerty a anděly. Do 1. A i 1. 
B zavítali navíc ještě dva skřítci čte-
náříčci, kteří dětem vesele vyzváně-
li svými zlatými rolničkami.

V pondělí 3. a ve čtvrtek 6. pro-
since totiž všichni prvňáčci před-
vedli svým rodičům, jaké čtenář-
ské dovednosti už získali za tak 
krátké období, co chodí do školy.

Netradiční hodina byla zahájena 
písničkou, po ní následovala malá 
rozcvička a přes básničku se všich-

ni přenesli do světa pohádek. Pak 
nastal ten slavnostní okamžik - 
vlastní pasování opravdovým ob-
řím mečem a předání kytičky se 
stužkou. Za své čtenářské výkony 
byli ještě odměněni velkým potles-
kem a s jiskřičkami radosti v očích 
se pak všichni rozcházeli domů.

To, že děti ve velice krátké době 
zvládají plynulé čtení, je dáno ne-
jen jejich přirozenými schopnost-
mi, ale i tím, že výuka čtení probí-
há na naší škole již několik let tzv. 

genetickou metodou, která právě 
tyto dovednosti umožňuje.

Poděkování za hezké chvilky pa-
tří všem, kteří se na slavnostním 
pasování podíleli. Kromě hlav-
ních aktérů – tedy prvňáčků – to 
byli zejména naši sponzoři, žá-
kovská knihovna a členky redakč-
ní rady školního časopisu Puclík.

Mgr. Iva Fousková
a Mgr. Marcela Žďánská,

učitelky prvních tříd
1. ZŠ Nové Město na Mor.
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Horácké muzeum

Horácká galerie

Klub maminek

Zvoneček
14. 1. - Pohybové hrátky pro děti 
- Zimní radovánky v teple. Umí-
te postavit doma sněhuláka, lyžo-
vat nebo bruslit? Zdá se Vám to 
divné?My Vás to naučíme!
15. 1. - Cvičení pro krásnou po-
stavu a zdraví - Pilates pro zdra-
vé klouby
16. 1. - Pleteme, pleteme zim-
ní nitku - Tvořivá dílna pro ma-
minky. 
21. 1. -Keramická dílna pro ma-
minky i děti 
22. 1. – Cvičení pro krásnou po-
stavu a zdraví - Pilates klasika
23. 1 - Výchova a psychologie 
dítěte předškolního věku - Jak 
správně vychovávat malé dítě, co 
je to přiměřený trest, jak zvládat 
dětskou vzdorovitost,...
28. 1. – Múzička - Přijďte si s ná-
mi zazpívat, zaskotačit a zahrát na 
jednoduché hudební nástroje.

Dům dětí a mládeže

so 12. 1., 9,30 h. Drátohraní - 
Pojďte si vyrobit originální prstý-
nek či odrátovat kamínek. Bude-
me kombinovat drátky s korálky. 
Necháme se inspirovat technikami 
starých mistrů i novými trendy. 
Přezůvky s sebou, vstupné 30 Kč
so 26. 1. 9,30 h. Korálkování - Ko-
rálky, které nabízíme, určitě ještě 
nemáš. Musíš si je totiž sama a ne-
bo sám vyrobit. Jak? To si ukážeme 
a hned provedeme z hmoty FIMO. 
Přezůvky s sebou, vstupné 50 Kč. 

zve na zahájení výstavy fotografií 
Zdeňka a Michala Thomových s ná-
zvem Putování za čajovou vůní.

Vernisáž výstavy fotografií 
z Thajska a Indie a beseda s au-
tory se koná v sobotu 12. ledna 
ve 14,30 h. v prostorách Horác-
ké galerie. Během zahájení  vý-
stavy bude možnost využít nabíd-
ky čajů ze sortimentu Caffé Stone 
v Novém Městě na Moravě. Vý-
stava potrvá do 23. března.

• Výstava „Flamberg“  předsta-
vuje stejnojmennou společnost 
historického šermu  ze Žďáru nad 
Sázavou. Výstava dokumentuje 
její činnost, ukazuje  staré zbraně, 
zbroj a historické rekvizity. Bude 
přístupná od 18. 1 do 1. 3.
• Betlémy (nejen z Vysočiny) – 
otevřeno do 12. 1.

Andělská tvořivá dílna v MŠ Tyršova
Blížily se Vánoce a s nimi 

i předlouhá doba očekávání. Plá-
novaly jsme si už dlouho dopředu 
program pro zábavné odpoledne, 
v kterém jsme chtěly dětem a rodi-
čům zpříjemnit předvánoční dění. 
Po měsíční usilovné práci plné pří-
prav, zdobení a chystání jsme se 
všichni společně sešli 11. prosince 
v naší školce, abychom se pobavili 
a potěšili navzájem.

Slavnostní odpoledne děti zahá-
jily vystoupením složeným z her, 
písniček, básniček, pískání na flét-
ničky v andělských a čertovských 
kostýmech. V druhé části byly děti 
přizvány k pěti stanovištím, u kte-
rých si mohly s pomocí rodičů vy-
robit ozdoby z medových pláství, 

vánoční koule z polystyrénu zdo-
bené ubrouskovou technikou, svíc-
ny z jablek nebo pomerančů, andíl-
ky z keramických zvonečků nebo 
ozdobit voňavé medové perníčky. 

O dobrou náladu se postarali skvělí 
tvořiví rodiče a o vynikající občer-
stvení zase šikovné maminky, kte-
rým tímto ještě jednou děkujeme. 

Leona Marcinko

Besedy v ZŠ Leandra Čecha
Již tradičně pořádáme pro žáky 9. ročníku v rámci vyučovacích hodin 

dějepisu a občanské výchovy besedy  o zajímavém dění. Snahou je při-
blížit mladým lidem minulost i současnost v reálné podobě - bez pou-
čování a frází, přes osobní zkušenosti a zážitky konkrétních osob.

Celkové hodnocení těchto besed necháváme na žácích...
Zdeněk Ptáček

Beseda s politickými vězni
Dne 29. 11. žáky 9. tříd navštívi-

li pan Karel Linhart a pan Jaroslav 

Krásný. Dva bývalí političtí vězni 

nám vyprávěli svoje životní příběhy. 

Dozvěděli jsme se, jak těžký byl život 

za války, rozšířili jsme si vědomosti 

o kruté komunistické vládě v bý-

valé ČSR. Velmi zajímavé bylo také 

vyprávění o životě v pracovním tá-

boře. Těžké podmínky v uranovém 

dole, neustálý hlad a nedostatečná 

zdravotní péče. To vše a ještě mnoho 

dalšího k pracovním táborům urči-

tě patří. Oba pánové nám pomohli 

pochopit, jak moc je pro nás důleži-
tá svoboda, a proto bychom si jí měli 
vážit. Ke konci besedy jsme se moh-
li zeptat na vše, co nám vrtalo hla-
vou, někteří žáci i učitelé toho nále-
žitě využili. Pánové nám trpělivě na 
vše odpověděli. Tímto bychom jim 
chtěli poděkovat za poutavou bese-
du a za čas s námi strávený.  

 Vendula Pohanková
a Darina Latzková  /9.A/

Beseda se strážníkem MP
Dne 6. 12. k nám zavítal a svůj 

drahocenný čas si pro nás udělal 
strážník městské policie pan Petr 

Jinek. Tato beseda se jako již kaž-
dý rok stala obohacením pro žáky 
devátých ročníků. Velice barvitě 
nám pan Jínek dokázal povyprá-
vět o činnosti příslušníků městské 
policie, o jejich povinnostech, prá-
vech a náplni jejich práce. Nechy-
běly ani zajímavé příběhy z poli-
cejních zásahů, které nesmírně 
obohatily celou vyučovací hodi-
nu. Některé byly vtipné a u jiných 
nám úsměv ztuhnul. Pro názor-
nost svého výkladu si přinesl pan 
Jinek pomůcky v podobě obušku  - 
který jsme si všichni mohli potěž-
kat a prohlédnout - pout a strážní 
pistole. Na konci této zajímavé, po-
učné a informacemi nabité hodiny 
jsme měli prostor na otázky, avšak 
nebyl plně využit, snad z bázně.   

Ladislav Mošner
a Tomáš Nejedlý /9.A/

INZERCE
• Mladá rodina vymění nový obecní 

byt 2+kk, 58 m2, za obecní byt 3+1 
nejlépe před koupí do os. vlastnic-
tví v N.M.n.M. Tel.:732 148 577

• Hledám pronájem bytu 2+1, 
v hodnotě 4500 Kč + inkaso, 
tel. 776 751 049.

• Prodám kompletní PC sestavu 
s monitorem NOKIA 17“. Počítač 
je vhodný pro běžnou práci, hry 
i Internet. Procesor AMD Sem-
pron 2200, paměť 768MB, HDD 
80GB, disketová a DVD-RW me-
chanika, síťová karta, zvuková 
karta 5.1, grafická karta ATI RA-
DEON, klávesnice a myš. Cena 
6500 Kč. K sestavě zdarma při-
dám inkoustovou tiskárnu CA-
NON. Tel.: 777 273 593

• Vyměním v NM městský nepri-
vatizovaný byt 2+kk za byt 2+1 
nebo 3+1 v privatizovaném 
domě. Tel. 603 94 30 62. 

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

PROFIREAL, a.s.
Pracovní příležitost pro všechny

bez rozdílu věku

Jedna z největších společností v ČR pohybující se ve finanční oblasti
hledá zájemce, kteří chtějí zprostředkovávat

velice žádané a jednoduché finanční produkty.

Hledáme ctižádostivé zájemce, kteří mají chuť pracovat
za velmi zajímavé provize s možností kariérního postupu

– anebo ty, kteří si chtějí jen přivydělat peníze navíc.

Nabízíme: prestižní práci za nejvyšší provize v oboru v ČR
  plnou podporu kolegů v týmu
  spoustu benefitů navíc

Nutný osobní pohovor. Schůzku možno domluvit
na tel. 777 229 889, p. Petr Hromátka, oblastní manažer.
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Vydavatelem Novoměstska zůstává rada města
Zastupitelé města projevili 30. října zájem změnit vydavatele zpravo-

daje  Novoměstsko a nahradit dosavadního vydavatele – radu města – 
celým zastupitelstvem. V hlasování dne 20. prosince však  většina za-
stupitelů návrh nepodpořila.

Demolice nemocničního komínu
Zděný komín novoměstské nemocnice bude zbourán a nahrazen ně-

kolika menšími kovovými. Celkové náklady na demolici komínu, likvi-
daci sutě a výstavbu nových komínů jsou odhadovány na 2,2 mil. Kč. 
Město Nové Město přispělo novoměstské nemocnici na demolici část-
kou 350 tis. Kč.

Bylo to moc ošklivé
V pátek 20. prosince na zasedá-

ní zastupitelů města bylo prvním 

bodem programu udělení čestné-

ho občanství města Cyrilu Mu-

silovi in memoriam. Tato pocta, 

byť pozdní, měla být slavnostním 

okamžikem jak pro příslušní-

ky rodiny Cyrila Musila, tak pro 

hosty z řad Českého svazu bo-

jovníků za svobodu, Konfederace 

politických vězňů a Krajského vo-

jenského velitelství. Měla být, ale 

nebyla. Sál plný občanů zvěda-

vých na projednávání a schvalo-

vání podmínek privatizace měst-

ských bytů nedokázal vytvořit 

neutrální, natož slavnostní atmo-

sféru. Cyril Musil byl dle vzpomí-

nek pamětníků tvrdý chlap a mu-

sel v životě překousnout mnohé 

– opravdu zlé a život ohrožující. 

Reakce, které provázely tu chvil-

ku, ve které na něj měli občané N. 

Města vzpomenout, byly neuctivé 

a sprosté.

Těžko říct, zda je vhodné klást 

vinu vedení města, že nezajistilo 

jiné – důstojné prostředí pro udě-

lení čestného občanství. Opravdu 

těžko říct, neboť kdo by předpo-

kládal, že je něco takového vůbec 

možné?                                         EJ

Jsem přesvědčen, že zařazení 

předání čestného občanství Cy-

rilu Musilovi in memoriam  jako 

první bod programu zasedání za-

stupitelstva města v kulturním 

domě bylo vhodné. Bylo to v pro-

gramu zveřejněno s předstihem, 

tedy všem občanům známo. To, 

že někteří spoluobčané v sále na-

rušovali důstojný průběh předá-

vání hlasitými výkřiky po zkráce-

ní, jiní hlučným opouštěním sálu 

rušili, jen ukázalo, jací lidé mezi 

námi žijí. Sobci, kteří vidí jen tu 

svoji „kuličku hnoje“ a nic jiného 

nechtějí slyšet, byli tak netrpěliví, 

že nebyli schopni vyčkat ani třicet 

minut, než přijde na pořad jedná-

ní bod, kvůli kterému na zasedá-

ní přišli. Byla jich v sále menšina, 

bylo mně za ně hanba. 

                       Otakar Německý, 

člen redakční rady a ZM

Rozhodování i zodpovědnost
kdo prosadil zasadit místo každé-
ho šestého místa strom.

V Novém Městě provázela ne-
hospodárnost i většinu nedávných 
akcí. Přestavbu MěÚ předcházely 
nemalé úpravy i úplná výměna el. 
rozvodů. Také nové schodiště před 
kulturním domem bylo následně 
zničeno. Marně vynaložené pro-
středky pak chybí jinde.

A plány do budoucna? Pro za-
mýšlenou stavbu regeneračního 
centra je počítáno s velkým bou-
ráním a stěhováním stávajících 
sportovních objektů. Není šťast-
né ani správné, že minulé zastupi-
telstvo na konci volebního období 
takovou akci odhlasovalo. Na je-
jich nástupcích je stavbu prová-
dět. Jsou zde však námitky, velké 
náklady na bourání i stavění, ne-
jistá využitelnost a provozní ná-
klady převyšující zisk. Způsob, ja-
kým se tyto námitky vyvrací, není 
přesvědčivý. Je těžké si představit,  
co by u stavby za několik set mili-
onů korun způsobilo špatné roz-
hodnutí. Škody by byly nesrov-
natelně větší, než když se nechá 
postavit a pak zbourat zídka.

Jaromír Peňáz, Slavkovice

zorem se leckdo pozastaví. Nicmé-
ně vzniklá škoda není tak velká, 
jako ostuda vzniklá nelichotivým 
přirovnáním. Dalo by se nad tím 
mávnout rukou, kdyby to nebylo 
pokračování celé řady přehmatů, 
nehospodárnosti a špatných roz-
hodnutí.

Snad nejhůř dopadla úprava 
parkoviště před vjezdem do ne-
mocnice. To sloužilo už snad de-
sítku let. A právě v době, kdy se 
počet pacientů a návštěvníků 
zvětšoval, se do zdravého asfaltu 
zakously stroje. Bylo zlikvidováno 
nejméně dvacet parkovacích míst. 
Byl zrušen výjezd na silnici z pro-
středních řad. Ostrůvky kolem 
vysazených stromků znesnadňu-
jí odhrnování sněhu a k nim na-
hrnované hromady dále zmenšují 
parkovací plochu. Pro nedostatek 
místa řidiči parkují na objíždě-
cích cestách a tím dovršují špat-
ný stav. Nemalými náklady bylo 
tak dosaženo značného zhorše-
ní pro uživatele. To u polikliniky 
ve Žďáru otevřeli letos nové, další 
parkoviště. Při pohledu na dlouhé 
nepřerušované řady parkovacích 
míst se nechce věřit, že by tam ně-

„Jako v Kocourkově si připadali 
obyvatelé Makovského ulice v No-
vém Městě na Moravě“ – tak začí-
nal Žďárský deník na první stra-
ně 9. listopadu informaci o stavbě 
a následném zbourání zídky pro 
kontejnery. V uvedeném člán-
ku projektant obhajuje správnost 
umístění zídky, která měla být oze-
leněna, a zbourání označuje jako 
záležitost politickou. Je uvede-
no i vysvětlení paní starostky, kte-
rá umístění označuje jako kulturní 
barbarství a že: „Když se namaluje 
něco na papír, je to dvojrozměrné, 
nemáte tu trojrozměrnou vizi. Ani 
stavební úřad nemůže něco tako-
vého posoudit.“ Nad takovým ná-

Tříkrálová sbírka
Do neděle 13. ledna je možno v Tříkrálové sbírce přispět potřebným.  

Mottem Tříkrálové sbírky pro rok 2008 se stala „Pomoc rodinám a lidem 
v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla“. 

„I kdybych měl jít sám, tak půjdu…“
Pan Josef Krupica je asistentem Tříkrálové sbírky v Novém Měs-

tě na Moravě. Se žďárskou charitou začal spolupracovat již v roce 
2003. Od té doby úspěšně zaštiťuje tuto každoroční aktivitu. Je žena-
tý, má dvě dospělé děti, pracuje jako technik a je vedoucím malých 
skautů (vlčat). V Novém Městě na Moravě se v lednu 2007 do sbírky 
zapojilo zhruba dvacet dva skupinek, z nichž patnáct bylo pod vede-
ním pana Krupici.

Pane Krupico, můžete zavzpo-
mínat na počátky Tříkrálové 
sbírky v Novém Městě na Mora-
vě. Jak jste se vůbec ke sbírce do-
stal?

Před lety mě oslovila paní ředi-
telka ze žďárské charity, zda bych 
se do sbírky zapojil, a já souhlasil. 

Jak se Vám spolupracuje s ko-
ledníčky a kde je vlastně získá-
váte?

Na začátku to bylo 5-6 skupinek. 
Teď jich máme patnáct. Spolupra-
cujeme hlavně se skauty, minist-
ranty a několika dospělými. Mezi 
vedoucí skupinek patří především 
skautíci od 15 let. Společně s ni-
mi koledují naše  vlčata a světluš-
ky. Na období sbírky se nejvíc těší 
ti malí. Stojí to odříkání, i mráz, 
a velkým se už moc nechce. Já 
osobně se na to těším, i kdybych 
měl chodit sám, tak prostě půjdu.

Je s Vaším tříkrálovým koledo-
váním spojená nějaká tradice?

První roky byli lidé velmi zdr-
ženliví, ale to se postupně zlepši-
lo. Fotí se s námi i malé děti. Jedna 
babička, ke které chodím také ko-
ledovat, má pro nás vždy připra-
vený štrúdl a teplý čaj.  Tyhle za-
stávky však bývají zrádné, protože 
se už pak moc nechce dál. V ně-
kterých ulicích, 
kde jsou domy 
po obou stra-
nách, používá-
me náš zlepšo-
vák. Zazvoníme 
na zvonky ko-
lem, a pak si 
stoupneme do-
prostřed uli-
ce na viditelné 
místo a zazpívá-
me koledu..

A závěrem... nenapadá Vás něja-
ká vtipná historka z koledování?

Zaujal mě jeden pán, který šel po 
noci z nějaké takové „té“ akce a dal 
se s námi do řeči. Šlapal si tak tro-
chu na jazyk a mně bylo jasné, že 
koledování s ním a debata o třech 
králích nebude mít žádný smy-
sl. Najednou si ale nechal ukázat 
průkazku, dal nám padesát korun 
a odešel. Loni jsme měli dokonce 
i tříkrálového kocoura. Pochodo-
val za námi do pěti rodin,  a pak se 
vrátil zpět k majiteli. Občas koled-
níčci dostanou i nějakou koledu 
v podobě čokolád a oplatek. To se 
pak těšíme, že si vše rozdělíme na 
skautské základně u teplého čaje. 
Právě to, že konáme dobrou věc 
a společně, je to, co nás baví a těší.

ptala se Michaela Mahlová,
koordinátorka Tříkrálové sbírky
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Stomatologická pohotovostní služba
Ošetření je poskytováno v době od 8 do 12 hod.
19. 1. MUDr. Kulková, Strážek, 20. 1. MUDr.  Petrášová,  poliklinika ZR, 27. 
1. MUDr. Bajerová, NM, 28. 1. MUDr. Vorlíčková,  Švermova  ZR. Sledujte 
stránky www.i-zdarsko.cz 

Lékařská pohotovost ve všech krajských nemocnicích
ledních a odpoledních časech 
praktičtí lékaři ve svých ordi-
nacích 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

Provozní doba pohotovostí 
v Nemocnici Nové Město na Mo-
ravě (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 ne-
mocnicích Havlíčkův Brod, Pel-
hřimov, Jihlava a Třebíč. Mimo 
provozní dobu pohotovosti jsou 
k dispozici v obvyklých dopo-

Každému, kdo potřebuje léka-
ře mimo běžné ordinační hodiny, 
se v našem kraji dostane i nadále 
pohotovostní péče. O pacienty se 
v naléhavých případech postarají 
profesionální záchranáři, běžněj-
ší ošetření s odborným zázemím 
pak lidé najdou v nemocnicích. 
Od 1. ledna 2008 bude lékařská 
pohotovost (Lékařská služba prv-
ní pomoci, LSPP) na území kra-
je Vysočina občanům k dispozici 
ve všech krajských nemocnicích, 
a to v rozšířených ordinačních 
hodinách.

Způsoby úhrady ze zákona zavedených  poplatků od 1. ledna 2008 
v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

• Za ošetření na ambulantních 
pracovištích nemocnice se 
úhrada bude provádět formou 
platebních kuponů v hodno-
tách 30 Kč (resp. 90 Kč – v do-
bě ústavní pohotovostní služby 
- od 17:00 hodin).

Prodej kuponů budou zajiš-
ťovat tři automaty – situované 
na hlavní vrátnici, na centrál-

ní recepci a v interním pavilo-

nu. Automaty budou přijímat 

mince v hodnotách 10, 20 a 50 

Kč. Vedle automatu bude dále 

k dispozici měnič  papírových 

bankovek (nominálů 50, 100, 

200 Kč) na mince  v hodnotě 

10 Kč.

• Některá ambulantní praco-

viště budou schopna ve vý-

jimečných případech vybí-

rat poplatek i v hotovosti. 

Poplatky za ošetření na pra-

covišti LSPP (90 Kč) budou 

vybírány kuponem nebo ho-

tovostní platbou dle možnos-

tí klienta.

• Kupon odpovídající hodno-

ty doporučujeme zakoupit ješ-

tě před návštěvou ambulantní-

ho  pracoviště, urychlí Vám to 

průběh Vašeho ošetření.

• Účet za hospitalizaci bude kli-

entovi vystaven ke konci hospi-

talizace. Jeho úhrada se pro-

vede na recepci nemocnice. 

Platbu bude moci klient pro-

vést hotově nebo pomocí pla-

tební karty (přes platební 

terminál). Pokud klient po-

žádá o odložení platby, bude 

mu vystaven účetní doklad-

-faktura se splatností 8 dnů. 

V případech hodných zře-

tele (starší, imobilní klienti 

apod.) budou mít tito mož-

nost provést úhradu přímo 

na oddělení, kde jsou hospi-

talizováni.

• Výběr poplatků za recepty a do-

platků za léky zajišťuje vždy 

příslušné pracoviště lékárny. 

V ústavní lékárně nemocnice 

i její výdejně budou mít klien-

ti rovněž nově možnost k úhra-

dě využít platební karty.

Případné Vaše dotazy k for-

mám úhrad nám zasílejte emai-

lem na adresu: sekretariat@n-

nm.cz nebo prostřednictvím 

formuláře (odkaz) na našich 

www stránkách. Odpověď Vám 

bude zaslána na Vámi uvede-

ný kontakt. Odpovědi na čas-

to se opakující dotazy budou 

postupně dostupné i na www 

stránkách nemocnice.

           vedení nemocnice

Automaty
na platební kupony

i měnič bankovek jsou dobře vidi-
telné a dobře přístupné. Jak sdělil 
recepční novoměstské nemocnice 
Eduard Gregor, neměli pacienti 
s jejich obsluhou v prvních dnech 
provozu žádné větší problémy. Na 
dotaz, zda je možné, aby napří-
klad příbuzní starších pacientů, 
kteří se automatů přece jen po-
někud obávají, předplatili svým 
blízkým dva či tři kupony, kte-
ré budou dle potřeby  použity až 
v příštích týdnech, odpověděl, že 
je  to samozřejmě možné.          EJ
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Novoměstská sportoviště na konci roku 2007.

Jarmarky v roce 2008
 16. 5. Novoměstský výroční trh
 27. 6. Novoměstský řemeslný jarmark a slavnost NOVA CIVITAS
 15. 8. Novoměstský pouťový jarmark
 29. 8. Novoměstské slavnosti medu
 17. 10. Novoměstský pohodový jarmark a  šenkovní slavnosti 
 12. 12. Novoměstský vánoční jarmark

INZERCE
• Prodám Škoda Fabia Combi 1,2 

47kW, najeto 16000 km, v záruce, 
provoz od 5/2006, servisní kníž-
ka, nehavarovaná, stříbrná met., 
garážovaná, orig. CD autorádio, 
tónovaná skla, airbag, čisté neku-
řácké auto a bezvadný stav. Zdar-
ma 4x zimní pneu Firestone i s 
disky. 229 tis. Kč. tel. 776 495 506

• Prodám mrazák 70 l, nepo-
užívaný, cena 1200 Kč, tel. 
566 618 730

• Vyměním měst. byt 2+1 za stej-
ný nebo 3+1 navrhovaný do 
privatizace. tel. 774 616 490, 
608 469 726   

• Vyměním státní 2+1 v Praze za 
NM, nejlépe 1+1, prosím vo-
lat po 18. hod., tel. 283 841 630, 
604 476 924

• Prodám kočár, 4kombinace, ví-
novo béžový, taška na mimi, 
nafuk. kola, výborný stav, cena 
dohodou, tel. 608 605 248

K zamyšlení
Washington Irving: Ostrý jazyk 
je jediný nástroj, který se pravi-
delným používáním stává čím dál 
ostřejší.
Charles de Gaulle: Protože poli-
tik nikdy nevěří tomu, co říká, je 
docela překvapen, když ho vez-
mou za slovo.
Norman Douglas: Abys našel pří-
tele, musíš jedno oko zavřít, aby 
sis ho udržel, musíš zavřít obě.
Mark Twain: Nic nevyžaduje 
změnu tak naléhavě, jako zvyky 
ostatních.
Clifton Fadiman: Pro většinu lidí 
je život hledáním toho správného 
šanonu, do kterého se můžou ne-
chat zařadit.

Časté  dotazy  čtenářů
◆ Zveřejňování jubilantů:

Všichni občané N. Města na 
Mor. ve věku 75, 80, 85 a více 
let dostanou několik týdnů před 
datem svého jubilea z městské-
ho úřadu dopis s žádostí o od-
pověď, zda si přejí, aby infor-
mace o jejich jubileu byla nebo 
nebyla zveřejněna v Novoměst-
sku. Pouze v případě, že na žá-
dost reagují, a to souhlasně, je 
jejich jméno zařazeno do sezna-
mu, který je dále předán redak-
ci ke zveřejnění. Doporučujeme 
příbuzným a přátelům nejstar-
ších a nemocných spoluobča-
nů, aby dopis s žádostí o sou-

hlas pohlídali a v případě zájmu 
o zveřejnění pomohli s vyplně-
ním a včasným doručením zpět.
◆ Nedoručování Novoměstska: 

Novoměstsko by mělo být do-
ručováno Českou poštou do 
poštovních schránek všech ro-
din (nikoli firem!) v N. Městě 
a místních částech. Není a ne-
bude doručováno do schránek 
opatřených žádostí „Nevhazo-
vat letáky“. Jistý problém se zís-
káváním Novoměstska mohou 
mít obyvatelé obytných domů, 
kde se stalo zvykem nevkládat 
letáky do jednotlivých schrá-
nek a  obyvatelé domu si je ro-
zebírají z většího odloženého 
množství.

Doporučujeme několik mož-
ností, jak se ke zpravodaji dostat: 
- Je možno Novoměstsko rozesí-

lat poštou v obálce „předplatite-
lům poštovného“ – za 300 Kč za 
kalendářní rok. 

- Část výtisků bývá bezprostřed-
ně po vydání volně k rozebrá-
ní ve výdejních místech (In-
formační centrum, Horácké 
muzeum, Knihkupectví Tro-
jan, Městská knihovna, redak-
ce Novoměstska).

- Novoměstsko je zveřejňováno 
na internetu (zpravidla i něko-
lik dní před datem vydání) na 
stránce  http://noviny.nmnm.cz

- Novoměstsko je možno zasílat 
elektronickou poštou jako pří-
lohu ve formátu pdf.

◆ Barevné Novoměstsko?:
Mnohé městské zpravodaje začí-

nají využívat v tisku  barvu. I zpra-
vodaje měst velikostí srovnatelných 
s N. Městem připlácejí alespoň na 
drobný barevný akcent v podo-
bě jedné barvy na první a poslední 
straně. Je pravděpodobné, že i v No-
voměstsku se s jednou barvou snad 
již v průběhu prvního pololetí letoš-
ního roku setkáme.             redakce
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Znovuotevření
secondhandu

Vratislavovo nám. 122
Nové Město na Mor.

SOLÁRIUM
NEHTOVÉ STUDIO
Lucie Vališová, tel. 603 153 364 

přestěhováno
z hotelové ubytovny DUO

na Vratislavovo nám. 3, 
I. patro, vedle pohřební služby

Lucie Sárová na ME 
v přespolním běhu
Letošní velice úspěšnou sezonu 

novoměstského atletického oddí-
lu (nejlepší oddíl kraje Vysočina 
co do počtu medailí a reprezen-
tace) zakončila Lucie startem ve 
Španělsku, kde se 9. 12. ve městě 
Toro uskutečnilo ME v přespol-
ním běhu. Ze čtyř nominovaných 
závodníků ČR se nejvíce vedlo 
právě Lucii v závodě juniorek. Na 
trati 4,2 km skončila v konkuren-
ci 90 běžkyň na dobrém 39. místě 
a prokázala tím svoji perspektivu 
do dalších let.                             ph

Michal Miko letos zvítězil ve 32. ročníku tradičního Štěpánského turna-
je v kuželkách. S výsledkem 507 kolků se jednak stal prvním novoměst-
ským kuželkářem, který překonal hranici 500 kolků, jednak překonal 
rekord novoměstské kuželny 502 kolků, který dosud držel Bohumil Drá-
pela, dříve ligový hráč oddílu BOPO Třebíč. Michal Miko se věnuje ku-
želkám již osmnáct let. Za tu dobu získal na různých turnajích celkem 20 
pohárů. Na snímku s pohárem z letošního Štěpánského turnaje a několi-
ka dalšími, nejcennějšími.

Orlíci vybojovali své první vítězství!
Blanenská sportovní hala hosti-

la v sobotu 3. listopadu druhý tur-
naj žákovské florbalové ligy. No-
voměstský tým čekaly další dva 
zápasy proti orlíkům ze Zábřehu 
a Olešnice.

První poločas zápasu proti Zá-
břehu vypadal nadějně. I přes 
obdržený gól prakticky z roze-
hrávky dokázali kluci dotaho-
vat náskok soupeře a první polo-
čas skončil těsně 3:4. Na začátku 
druhého poločasu se prosadil 
Honza Filipi a srovnal na 4:4. 
Vzápětí nejproduktivnější hráč 
soupeře zajistil dvoubrankové 
vedení a v 7. minutě druhé půlky 
přišla studená sprcha v podobě 
třígólového přídělu, který defini-
tivně rozhodl zápas. Těsně před 
koncem utkání se ještě indivi-
duálně prosadili dva protihráči, 
kteří uzavřeli gólovou bilanci na 
kruté skóre 4:11.

V druhém utkání nás čekalo ta-
bulkově silnější družstvo z Olešni-
ce. Zápas začal na obou stranách 
opatrně a to se projevilo i v počtu 
vstřelených gólů. Kluci dokáza-
li v prvním poločase otočit skóre 
na slibných 2:1. Nečekané vede-
ní slibovalo v druhé půlce zajíma-
vou bitvu. Po pěti minutách rych-
lého a pohledného zápasu přišlo 
soupeřovo vyrovnání. Kluci však 
dokázali hrát pozorně v obraně 
a vyráželi do drtivých protiútoků. 
Rychle zareagovali na soupeřo-
vo vyrovnání a dokonce 2 minuty 
před koncem zvýšili na 4:2. Pak se 
ale začala projevovat únava a po-
slední minuty nás soupeř uza-
vřel na naší polovině. Zápas gra-
doval a kluci bohužel nedokázali 
vyhodit míček z naší půlky a sou-
peř tak snížením 30 sekund před 
koncem zápas zdramatizoval. Blí-
žící se vítězství však kluky vyhe-
covalo a díky pozorné obraně si 
už své první vítězství vzít nene-
chali. Soupeř ještě mohl zahrozit 
standardní situací několik sekund 
před koncem, kterou však díky 
nervozitě nezvládl. A kluci mohli 
slavit. Za předvedený bojovný vý-
kon si zaslouží  pochvalu.

Sestava na turnaji: Martin Stra-
ka – Jakub Stařík, Martin Vraspír, 
Zdeněk Bukáček, Jan Filipi, Da-
vid Krejčí, Jakub Rovenský.

Vít Německý
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Autoškola
Josef Kadlec

zahajuje
17. ledna
v 15 hod.

v KD N. Město
kurz k získání

řidičského
oprávnění

tel. 604 384 736

Truhlářství
výroba dveří z masivu i lamina

plovoucí podlahy Parador

a veškeré jiné truhlářské práce

tel. 777 225 038 Kadeřnický salon
Marlen

(Hana Nečasová, Alena Vlčková)
oznamuje změnu

působiště provozovny:
nám. Palackého 33

(nad prodejnou Zverimexu)

provozní doba:
po – pá 7 – 19

so - dle objednávek

tel. 774 41 66 53

Digitální televize

instalace zdarma

více info na tel. 721 088 873

Nejlevnější nebankovní půjčky

pro všechny, i ženy na MD

tel. 777 229 889

INZERCE
• Koupím družst. byt nebo 

v osob. vlast. 2+kk nebo 2+1 
nebo 2+0 nebo 1+1 v NM 
nebo vyměním za družst. zdě-
ný ve Svratce, tel. 566 662 256, 
732 740 729

• Prodám sbírku pohlednic, cca 4 
tis. ks,  větší formát, české i za-
hraniční. tel. 566 618 594

• Vyměním neprivatizovaný  měst-
ský byt 2+kk za měst. byt 2+1 

nebo 1+1 určený k privatizaci. 
tel. 732 666 496

• Vyměním městs. byt 2+1 za 
městs. menší, tel. 732 701 611 
po 17. hod.

• Prodám sjezdové lyže Fischer 
RcX, délka 170 cm, radius to-
čení 14,5 m, s vázáním a lyžař-
ské boty Dalbello velikost 10. 
Cena za komplet 3000 Kč.Tel. 
607 183 944.

Výsledky: 28. 12.:  Muži, 4,5 km klasicky: 1. Bauer (ČR) 11:15,6, 2. 

Teichmann (Něm.) -1,0, 3. Hjelmeset (Nor.) -3,3,... 14. Jakš -15,5, 27. 

Koukal -24,9, 47. Magál -37,2, 57. Kožíšek (všichni ČR) -45,7.

Ženy, 3,3 km klasicky: 1. Kuitunen 9:22,8, 2. Saarinen (obě Fin.) -0,7, 3. 

Kowalczykowa (Pol.),... 41. Hájková - 51,8, 45. Skalníková -56,4, 48. Janeč-

ková -1:00,2, 49. Erbenová -1:06,5, 53. Tolarová (všechny ČR) -1:29,1.

29. 12.: Muži - 15 km volně: 1. Bauer (ČR) 34:53,5, 2. Hellner -47,0, 

3. Södergren (oba Švéd.) -47,9, ...15. Jakš -54,8, 44. Kožíšek -2:10,1, 56. 

Magál (všichni ČR) -2:47,8.

Ženy - 10 km volně: 1. Björgen (Nor.) 26:17,2, 2. Kalla (Švéd.) - 0,2, 3. 

Kowalczykowa (Pol.) -7,2, ... 38. Janečková - 2:20,5, 40. Skalníková -

2:34,8, 41. Erbenová -2:37,4, 42. Hájková -2:41,2, 52. Tolarová (všech-

ny ČR) -5:48,3.

1. 1. Muži - 15 km volně: 1. Bauer 36:34,9, 2. Koukal (oba ČR) -3,2, 

3. Piller Cottrer -3,4, 11. Jakš -36,0, ...50. Kožíšek -4:07,9, 51. Magál 

(všichni ČR) -4:27,6.

Ženy  - 10 km volně: 1. Kalla (Švéd.) 26:59,9, 2. Follis (It.) -8,5, 3. Ko-

walczykowa (Pol.) -10,1, , ...37. Janečková -5:00,2, 38. Erbenová -5:03,9, 

42. Skalníková -5:38,9, 43. Hájková (všechny ČR) -5:39,2.

2. 1. Muži - 15 km klasicky: 1. Bauer (ČR) 38:26,9, 2. Svartedal (Nor.) 

-27,8, 3. Pankratov (Rus.) -28,5, , ...17. Magál -1:29,4, 23. Jakš -1:45,7, 

43. Koukal (všichni ČR) -2:43,2.

Ženy - 10 km klasicky: 1. Saarinen 28:55,7, 2. Kuitunen (obě Fin.) -2,6, 

3. Johaug (Nor.) -13,3, ...34. Janečková -2:17,1, 41. Hájková -2:32,5, 43. 

Erbenová -3:00,3, 47. Skalníková -3:23,1, 51. Tolarová (všechny ČR) -

5:02,3.

Na tento ročník E.ON Zlaté lyže se bude dlouho vzpomínat
Jak se vlastně říkalo letošním (nebo snad loňským) hlavním novo-

městským lyžařským závodům? Postaru Zlatá lyže? Nebo Tour de Ski? 
Oborníci jistě vědí. Jisté je, že  propojené závody E.ON Zlatá lyže a hned 
čtyři etapy druhého ročníku Tour de Ski přinesly do Nového Města na 
Moravě mimořádné okamžiky světového běžeckého lyžování.

K původně dlouhodobě pláno-
vaným dvěma úvodním etapám 
v posledních prosincových dnech 
se doslova na poslední chvíli při-
daly další dvě, plánované původ-
ně do německého Oberstdorfu. 
Nové Město vyhovělo pořadate-
lům a zdvojnásobeným úsilím se 
připravilo na opravdu nečeka-
nou porci všeho, co mezinárod-

ní sportovní události vyžadují. 
A obstálo.

Hvězdou novoměstských závodů 
byl bezesporu Lukáš Bauer. I když 
mu nečekaně zvláštní pravidla závo-
dů upřela  prémiová hodnocení z 29. 
prosince a 1. ledna, pro sportovní fa-
noušky byl, je a bude nejen vítězem 
celé Tour de Ski, ale i všech novo-
městských etap.                 E. Jašková 

Vlasta Vokounová: Moc! Hroz-
ně se nám to líbilo, celé rodině. 
Byli jsme na všech závodech. 
Moc dobré rozptýlení mezi 
svátky.
Helena Krondráfová: Sledovala 
jsem závody v televizi. Jsem nad-
šená Bauerem. Před vrcholovým 
sportem bych ale spíš preferova-
la, aby každý dělal něco málo pro 
své zdraví.
Otakar Sáblík, Bobrová: Sledo-
val jsem závody v televizi. Líbi-
lo se mi to. Pořadatelsky pěkně 
udělané.
žena středních let: Byla jsem 
v době závodů v práci, sledovala 
jsem jen okrajově v televizi.
Petr Pazour, Žďár n.S.: Vel-
ký výkon českých závodníků. 
Sledoval jsem Bauera v televi-
zi, s obdivem. Závody byly ze 

strany pořadatelů vzorně při-
praveny.
žena středních let: Nic. Vrcholo-
vý sport mě vůbec nezajímá.
PhDr. Sylva Tesařová: První den 
závodů pro mě znamenal pobyt 
v muzeu, kde bylo zázemí slav-
nostního zahájení, až do 22 ho-
din. Závody jsem jinak sledovala 
v televizi.
Dana Sommerová: Bylo to pěk-
né. Hlavně Bauer! Zdálo se mi, že 
je menší účast než v předchozích 
letech. Závody byly dobře organi-
zované. Líbilo se mi i vystoupení 
na náměstí.
manželé Pohankovi, Hradec 
Králové: Jsme teď nějaký čas na 
Vysočině u dcery, na závody jsme 
se šli ze zvědavosti podívat, cel-
kem se nám to líbilo.

ptala se  E. Jašková 

Anketa: Co pro vás znamenala
letošní E.ON Zlatá lyže – Tour de Ski?


