
�����������
����������������	���
������������������������
����������������
����������

���������������� ������������������������� ����������������������������� �����������
��

 Výběrové řízení na

pronájem

nebytových prostor

o výměře 71 m2

pro provozování bufetu

v budově zastávky

Českých drah

v Novém Městě na Mor.

inf. na tel.: 066/7111 551,

066/7111 553

Do výběrového řízení budou

zařazeny přihlášky doručené

vyhlašovatelem do 15. 7.

2002 do 14 hod.

České dráhy, státní organizace,

správa dopravní cesty Jihlava

majetkový odbor,

Pávovská 2a, 586 02 Jihlava

Nové CT pracoviště v nemocnici v Novém Městě na Mor.
Nechce se mi věřit, že je tomu již

10 roků, co jsme zakoupili původ-

ní CT přístroj TOSHIBA, jehož cena

společně se stavebními úpravami

byla 13 mil. Kč. Z této částky nám

daroval s.p. Ž2as, který byl tehdy

těsně před privatizací v akciovou

společnost, 10 mil. Kč.

Od té doby bylo každým rokem

na přístroji vyšetřeno kolem 3800

pacientů. Po 10 letech provozu je

přístroj morálně i technicky zasta-

ralý, časté havárie v posledním roce

a garance náhradních dílů do kon-

ce roku 2001 byly důvodem k ob-

nově přístroje, bez něhož okresní

nemocnice nemůže existovat.

Nový přístroj byl vybrán komisí

dle zákona o zadávání veřejných

zakázek. Komisí byl vybrán spirál-

ní CT od firmy TOSHIBA. Cena

přístroje činí 22 mil. Kč a nutné

stavební úpravy si vyžádaly přes

4 mil. Kč. Úpravy provedla k naší

spokojenosti firma HCS z Nového

Města na Moravě. Nákup přístroje

musel být pochopitelně schválen jak

krajským úřadem, tak především

komisí ministerstva zdravotnictví

pro umís>ování vybrané techniky.

Z celkové částky 26 mil. Kč za

přístroj a stavební úpravy máme do

dneška zaplaceno 13 mil. Kč. Zby-

tek bude platit nemocnice ze svých

prostředků, pakliže se nám nepo-

daří získat jiné zdroje.

Kvalita přístroje se zcela jistě zú-

ročí v rukou vysoce erudovaného

týmu pracovníků rtg oddělení, kde

průměrný věk lékařů je 37 roků.

Tento tým pod novým vedením

primáře MUDr. Bílka se z odborné-

ho hlediska těší té nejlepší pověsti

v kraji Vysočina.

Závěrem bych upřímně poděko-

val za nemocnici i pacienty poslan-

kyni Miroslavě Němcové, která

prosadila ve státním rozpočtu na

rok 2002 pro naši nemocnici na rtg

oddělení 10 mil. Kč na tento pří-

stroj, bez kterých bychom byli

v neřešitelné situaci.

MUDr. Zdeněk Kadlec,
ředitel ON

Spolek absolventů a přátel Gymnázia Vincence Makovského
Myšlenka ustanovit tento spolek

vznikla před rokem. Inspirací byla

činnost spolku „Horák“, který spo-

lupracoval s tehdejší reálkou, měs-

tem a přáteli školy.

Spolek absolventů a přátel Gym-

názia Vincence Makovského je ne-

politické občanské sdružení, jehož

hlavním cílem je podporovat kul-

turně společenskou činnost včetně

vydávání publikací, podporovat vý-

jimečně umělecky i jinak nadané

studenty na základě doporučení

gymnázia.

Členství ve spolku je dobrovol-

né. Členy se mohou stát fyzické

osoby starší 19 let. O přijetí za člena

spolku rozhoduje na základě pí-

semné přihlášky výbor spolku. Roč-

ní členský příspěvek činí 50 Kč.

Sponzorský dar může být přijat od

kohokoli.

Ministerstvo vnitra ČR registro-

valo spolek dne 1. 11. 2001 pod

č.j. VS/1-1/48 457/01-R a přidělilo

mu IČO 2256 46 698.

Dne 24. 5. se uskutečnily druhé

zpěvanky v režii spolku a byl na

nich zvolen výbor a revizní komi-

se. V současné době má spolek již

80 členů.

Zveme proto všechny absolven-

ty a přátele gymnázia, kteří mají

zájem o činnost spolku. Přihlásit se

můžete přímo na gymnáziu.

Ing. Josef Svítil, předseda spolku

Zastupitelstvo opět
třiadvacetičlenné

Dne 1. 7. pokračovalo jednání

přerušeného 20. řádného zasedání

zastupitelstva města. K nejdůleži-

tějším výsledkům tohoto jednání

patří rozhodnutí, že zastupitelstvo

města zvolené v podzimních ko-

munálních volbách bude opět třia-

dvacetičlenné. Zastupitelé si zejmé-

na přáli, aby rada města pracovala

v sedmi členech. K sedmičlenné

radě přísluší 21 – 26 členů zastupi-

telstva. EJ

Co chceme vědět o EU?
Klub Sluníčko ve spolupráci

s kanceláří Zdravého města připra-

vuje na podzim letošního roku cyk-

lus přednášek a besed na téma Ev-

ropská unie. Zvolené téma je aktu-

ální, široké a nabízí mnoho mož-

ností a úhlů pohledu. Aby bylo

možné cyklus zaměřit na problé-

my, které jsou aktuální pro obyva-

tele Nového Města, vyhlašuje kan-

celář Zdravého města anketu na

téma – EU co mě zajímá. Své ná-

měty a připomínky zasílejte na

Městský úřad, odbor stavební,

územního plánování a životního

prostředí, tel. 650 256, e-mail to-

mas.blazek@meu.nmnm.cz, nebo

na adresu Novoměstska.

za kancelář Zdravého města
Tomáš Blažek

Investiční stavby dle harmonogramu
Probíhající i plánovaná inves-

tiční výstavba se zatím vícemé-

ně neodchýlila od harmonogra-

mů. Se zahájením plynofikace Hlin-

ného se počítá v září nebo říjnu.

Při rekonstrukci radnice se objevi-

ly mírné potíže při bednění kaze-

tových stropů a při zpevnění kle-

neb. Znamenaly zpoždění sedmi

dnů.

Na konečný termín dokončení

stavby by to však nemělo mít zá-

sadní vliv. Novou střechu by měla

mít radnice do října. Také při pří-

pravě výstavby supermarketu Billa

se postupuje kupředu, v současné

době se upřesňuje typ a vzhled

prodejny, aby budova architekto-

nicky co nejvhodněji zapadla jak

do přírodního prostředí, tak do sou-

sedství zámku.

EJ

V blízké době by se měla někde v Novém Městě objevit směrovka

informující, že do partnerského města Walre je to „jen“ 1015 km.

Směrovku přivezli hosté z Waalre, kteří navštívili ve dnech 27. – 29.

června Nové Město. Novoměstští prý mají mít stále na očích, že tam, kam

směrovka ukazuje, leží Waalre a v něm žijí přátelé.

Směrovka by neměla rušit účastníky silničního provozu, přitom by

měla stát veřejnosti na očích. S největší pravděpodobností se vhodné

místo začne hledat v okolí rekonstruované radnice.
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Úmrtí

Knihkupectví
Trojan

Horácká galerie

Kino

Kulturní dům

nabízí

Slupovací barvy na sklo WIN-
DOW COLOR
■ sady

■ jednotlivé barvy

a praktické sešitové předlohy

pro děti i dospělé

■ Dětský svět

■ Schovávaná v trávě

■ Bytové dekorace

Ivan Hodonský – keramika - vý-

stava potrvá do konce srpna

Miroslav Roštínský – výběr z ma-
lířského díla - výstava potrvá do

konce srpna

zve na koncert Mira Žbirky:
středa 30. října, 19,30 hod. Vstu-

penky v ceně 200 a 220 Kč již

v předprodeji v IC.

aktuální nabídku letních kul-
turních, sportovních a jiných
aktivit hledejte na plakátech
a v Informačním centru

Klub Sluníčko
BLUESOVÁ NOC
3. 8. od 19 hod., areál koupaliště

ochutnávka dobré muziky – blues,

jazz, funky, rock, a to vše v pěk-

ném areálu novoměstského koupa-

liště, s kvalitním občerstvením

Kryštofovy staré věci * Jericho *

Band * Annie´s Trip * Bluesweiser

závěrečný jam-session

INZERCE
❖ Prodám obrazy malířů Vysočiny

– Kopáček, Emler, Lukášek, Jícha,

Konečný, Bílkovský aj. Vážným zá-

jemcům, spěchá. tel. 0777 591 005

❖ Koupím družst. nebo měst. byt

v osob. vlastnictví 2+1 nebo 2+0

v NM. tel. 615 714 po 19 hod.

❖ Koupím družst. byt 3+1 nebo byt

v osob. vlastnictví v NM. Platba

v hotovosti. tel. 0776 005 775,

e-mail: sembob@seznam.cz

❖ Hledám studentku k doučení ma-

tematiky 7. třídy ZŠ. tel. 615 563

❖ Pronajmu suché sklepy na sklad

zboží 50 – 100m2 v blízkosti cent-

ra města, 0606/402 825

❖ Koupím družst. nebo měst. byt

v osobním vlastnictví 2+0 nebo 1+1

s balkonem v NM. Platba v hoto-

vosti, tel. 0312 637 509.

V květnu a červnu patřilo
Vratislavovo náměstí dvakrát dětem

Obě akce připravil pro širokou

dětskou, ale i trošku odrostlejší veřej-

nost novoměstský Dům dětí a mláde-

že Klubíčko. Podle ředitele Klubíčka

Lubomíra Šuly šlo o doposud nejro-

zsáhlejší akce, které Klubíčko zatím

pořádalo. A to jak organizační ná-

ročností, tak i počtem návštěvníků.

V odpoledních hodinách 31. 5.

začaly na Vratislavově náměstí osla-

vy Dne dětí, které připravilo Klu-

bíčko akcí „ Netradiční kousky“.

Prvním a hlavním netradičním

kouskem nebyl nikdo jiný než Že-

lezný Zekon. Osoba vážící v den

konání přesně 112 kilogramů před-

vedla početnému obecenstvu, co se

hned tak nevidí. Ohýbaní železné

tyče o vlastní krk, štípání dřeva na

vlastní hlavě atd. Nechyběl ani ob-

líbený a divácky atraktivní kou-

sek, v němž se protagonista nechá

přejet vozem o hmotnosti téměř

1,5 tuny. Dalším neuvěřitelným

kouskem byl fakír Petr Fieodor, kte-

rý ve své show předváděl, co vše

umí na skleněných střepech, opalo-

val si tělo a plival oheň. Oba jme-

novaní jsou držiteli několika čes-

kých rekordů v různých discipli-

nách. Program doplnily ukázky

brazilského bojového tance Capo-

eira a vystoupení taneční skupiny

Devils.

Vratislavovo náměstí patřilo dě-

tem i odpoledne před rozdáváním

vysvědčení. Ve čtvrtek 27. 6. se ko-

nala akce „ Za vysvědčení…“ K akci

ředitel Klubíčka L. Šula pozname-

nal: “Záměrem bylo dát dětem za

celoroční snahu dárek v podobě vel-

ké hudební show. Napadlo mne ce-

lou akci zatraktivnit a přitáhnout

k ní i rodiče dětí. Proto tedy přijel

houslista Pavel Šporcl. Jednání o je-

ho vystoupení začala již v polovině

prosince, nakonec vše dobře do-

padlo, pan Šporcl přijel.“ Program

tedy byl okořeněn vystoupením

umělce světového formátu. Mimo

něj mohlo množství diváků (dle ne-

závislých pozorovatelů 600 – 700)

sledovat vystoupení Venduly Přího-

dové (vítězky posledního dětského

finále televizního pořadu Rozjezdy

pro hvězdy), dívčí skupiny Naruby,

místních rockerů Kryštofovy staré

věci. Na závěr byl připraven oprav-

du bonbonek. Pětice violoncellistů

a bubeník, hrající pod názvem Če-

listi, předvedli v tomto obsazení řadu

hitů Beatles, Nirvany a dalších rock-

ových legend. Celý program končil

krátce před devatenáctou hodinou.

DDM Klubíčko N. M. na Moravě

EVROPA VE ŠKOLE
Soutěž Evropa ve škole je vý-

tvarná a literární soutěž, která je

organizována v evropských zemích

od roku 1953 pod patronací Ev-

ropského komitétu v Bonnu, Rady

Evropy, Evropské kulturní nadace

a Evropského parlamentu. Letos se

této soutěže zúčastnili i studenti

Gymnázia V. Makovského v No-

vém Městě na Moravě. Líbilo se

nám totiž letošní motto soutěže:

„Klíč k budoucnosti Evropy hle-

dejme v její minulosti“. A tak stu-

denti psali a tvořili slohové i vý-

tvarné práce s tématy: „Český rok

ve zvycích a obyčejích“, „Konzer-

vy paměti“ nebo „Minulost, přítom-

nost a budoucnost našeho města (naší

vesnice)“. Úkol, který byl 90 stu-

dentům zadán jako seminární prá-

ce, byl nelehký! Nesměli totiž opi-

sovat věci známé, ale pídit se po

novém. Formou rozhovoru se svý-

mi příbuznými, místními i nezná-

mými lidmi vyslechli řadu velmi

zajímavých příběhů a to je „chyt-

lo“. Sami pak přicházeli bohatší

nejen o nově poznané, ale i o setká-

ní se zajímavými lidmi, kteří jim

navíc byli vděční za zájem.

Pro nás pak bylo těžké posoudit,

kterou práci zaslat do dalšího kola,

protože se nám líbily všechny. Byly

totiž psány především srdcem a lás-

kou k místu, kde studenti žijí a vy-

růstají. Jsme rádi, že z 10 literárních

a 3 výtvarných prací zaslaných do

krajského kola bylo 7 prací postou-

peno do celostátního kola a že ani

tam nezapadly. Tři byly oceněny

nejvyššími cenami - L. Hrušková

(cena Evropské unie), Jana Večeřo-

vá (cena MŠMT), Jakub Kujal (cena

Německého nár. komitétu) a Marie

Šírová (zvláštní cena MŠMT).

Někdy se nám zdá, že je „přesou-

těžováno“, ale za takovou smyslu-

plnou soutěž můžeme jenom podě-

kovat, protože nám přinesla obou-

stranné uspokojení a radost.

Mgr. M. Čechovská

Nabídka
Novoměstských
sociálních služeb

Odhalte v sobě uměleckého
ducha a navštivte náš

KERAMICKÝ
KROUŽEK

v arteateliéru v domě s pečova-

telskou službou

TERMÍNY:   5. 8. – 9. 8.
12. 8. - 16. 8.

dopoledne 9.00 – 11.00 hodin
nebo

odpoledne 13.30 –15.30 hodin

KURZOVNÉ:
pro děti 8-15 let

900 Kč / týden (20 hodin)
děti od 16 let a dospělí

 1100Kč / týden (20 hodin)

KURZ OBSAHUJE :
❍ výuku a seznámení

s keramickou hlínou

❍ materiál

❍ práci na hrnčířském kruhu

❍ výpal a glazuru

❍ práce se sochařskou hlínou

INFORMACE dostanete na tel.
číslech 652 802 nebo 652 803.

16. út ve 20 h., 17. st v 18 h.
Star Wars: Epizoda II – Klony
útočí (142´)
Nejúspěšnější hvězdná sága světa.

Premiéra, české znění, přístupný

55 Kč

19. pá ve 20 h., 20. so ve 20 h.
Král Škorpion (88´)
Akční dobrodružství z dob před

5 tis. lety. Premiéra, příst. od 12 let

23. út ve 20 h., 24. st ve 20 h.
Bulšit (82´)
Parodie na teenagerské filmy. Pre-

miéra, příst. od 12 let 51 Kč

26. pá ve 20 hod.
Kytice z Tisíce a jedné noci (125´)
Režisér Pasolini se inspiroval po-

hádkami Šeherezády.

Příst. od 15 let 39 Kč

27. 6. Eva Slámová (1937)

29. 6. Helena Dobrovolná (1944)

30. 6. Roman Tomek (1977)

Poděkování
Klára a rodina Severova děkují

II. ZŠ v Novém Městě na Moravě

za výborný profesionální i lidský

přístup k jejímu integrovanému

vzdělávání. Poděkování patří zvláš-

tě řediteli školy Mgr. Havlíkovi,

třídní učitelce Petrové, asistentce

Noskové, ale i celému učitelskému

sboru. Svých dosažených znalostí

bude moci Klára využít při dalším

studiu na střední škole.

HUDEBNÍ FESTIVAL VYSOČINA
Koncert v Novém Městě: pá 19. 7. evang. kostel, 20 hod.

Makoto Ueno, Japonsko - klavír
Wolfgang Amadeus Mozart: Klavírní sonáta a moll, KV 310

Allegro maestoso, Andante cantabile, Presto

Fryderik Chopin: Sonáta b moll, op. 35 Grave - Doppio movimento,

Scherzo, Marche Funebre, Presto

Toru Takemitsu: Far Away (1973), Les yeux clos I (1979)

Maurice Ravel: Gaspard de la Nuit, Ondine, Gibet, Scarbo

vstupné 30 Kč, výtěžek je věnován na charitativní účel
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Geodetická
kancelář
v Novém

Městě  zůstala

Nabízíme krmné směsi, mine-
rální látky a mléčné náhražky
pro všechny druhy zvířat.

Při nákupu
nad 50 kg množstevní sleva
po – so 8 – 20
ne 8 – 13

tel. 0616/618 916

VLASTIMIL LUKEŠ
prodejna krmných směsí

Petrovice

 p ZPRÁVY Z RADNICE p
Z hlavních bodů 81. řádného

zasedání rady města dne 1. čer-
vence:
❐ Se zpětnou platností od 1. 1. 2002

byly stanoveny ceny pronájmu po-
hřebních míst. Smlouvy o proná-

jmu jsou uzavírány vždy na 10 let.

Na katolickém a evangelickém hřbi-

tově v N. Městě je cena stanovena:

jednohrob 900 Kč, dvojhrob 1500

Kč, urnový hrob 200 Kč. Na hřbito-

vě v Olešné platí sazby: jednohrob

600 Kč, dvojhrob 1000 Kč.

❐ Rada města schválila návrh fi-
nančního kontrolního systému.
❐ Rada města souhlasí s výstavbou
obchodu s potravinami, masem
a uzeninami v areálu mlékárny.
V současné době se již dokončuje

dokumentace pro územní řízení.

Areál obchodu by měl spojovat

Masarykovu ulici s ulicí Křenko-

vou, pro automobily se počítá s 63

běžnými parkovacími místy plus

dvěma místy pro invalidní zákazní-

ky.       dle informací P. Klimenta

Deset let Centra Zdislava
V květnu letošního roku oslavilo

Centrum Zdislava 10. výročí svého

otevření. V kulturním domě se sešli

Zdislaváci s bývalými zaměstnanci

Centra, rodiči a svými příznivci.

Nechyběla zde dobrá nálada, zpěv

a tanec. Všichni si mohli na infor-

mačních tabulích prohlédnout fo-

todokumentaci desetileté práce Cen-

tra. K poslechu i tanci hrála Šafá-

řanka z Křižanova.

Mgr. Marie Severová

Novoměstská občanská koalice - NOK
Dne 9. 4. 2002 založilo několik

neziskových organizací Novoměst-

skou občanskou koalici (zkráceně -

NOK). Jedná se o neformální se-

skupení nestátních neziskových or-

ganizací, které je otevřené i aktiv-

ním jednotlivcům.

Cílem NOK je rozvoj občanské

společnosti a komunitní práce. Svou

činností chce NOK zlepšit napří-

klad spolupráci a informovanost

mezi jednotlivými neziskovými or-

ganizacemi, chce podpořit pořá-

dání společných akcí, vzájemnou

výpomoc. Snahou NOK je také cel-

kové zlepšení pozice neziskového

sektoru v našem regionu, spolu-

práce se státní správou a samo-

správou. Členem NOK se může stát

nejen nezisková organizace (ob-

čanské sdružení, obecně prospěš-

ná společnost…), ale také jednot-

livci, kteří mají o členství zájem

a kteří se chtějí aktivně zapojit do

řešení problémů, se kterými se se-

tkáváme.

Chcete-li se o činnosti NOK do-

vědět více, můžete nás kontaktovat

na tel. 0737/741 978 nebo na naší

příští schůzce. Její termín bude včas

oznámen v Novoměstsku.

Marie Štouračová

ŠLECHTIC NA KAŠNĚ
Před 130 lety ozdobila kašnu před

kostelem socha Vratislava z Pern-

štejna od pražského sochaře Karla

Dvořáka. Umělec zde zpodobil pří-

slušníka jednoho z nejvýznamněj-

ších šlechtických rodů se svitkem

listu, „jenž jest dán a psán na hradě

pražském léta l580 ve štvrtek po

svatém Vavřinci“ (11. srpna). Byl

určen Novému Městu, které jako

součást pernštejnského majetku do-

sáhlo za tohoto pána svého vrchol-

ného rozkvětu.

Vratislav (1530 - 1582) spojil od

mládí svůj život s habsburským pa-

novnickým dvorem. Ve třinácti le-

tech odešel do ciziny, kde se stal

společníkem arciknížete Maxmiliá-

na (budoucího císaře a českého krále

Maxmiliána II.). V jeho službách

byl arciknížecím číšníkem, komor-

níkem a později jako štálmistr zod-

povídal během cestování za koně

a dopravu. S následníkem trůnu strá-

vil na cestách západní a jižní Evro-

pou řadu let a prožil nejedno dob-

rodružství. Přes své mládí patřil

mezi domácí šlechtou k nejzkuše-

nějším cestovatelům, čímž značně

vyčerpával pernštejnský rozpočet

(nepřítomnost při otcově smrti brá-

nila bratřím ve finančních převo-

dech, což zemský soud vyřešil do-

časným prohlášením Vratislava za

nezletilého). Jeho budoucí život

ovlivnil zejména čtyřletý pobyt ve

Španělsku, kde Maxmilián získával

vladařské zkušenosti. Z této země

pocházela i Vratislavova manželka

Marie Manrique de Lara, která si

k nám přivezla světoznámou sošku

Pražského Jezulátka. Tato horlivá

katolička, jejíž matku prohlásila in-

kvizice za kacířku, byla dvorní dá-

mou Maxmiliánovy španělské že-

ny (neví se, jestli ji Vratislav po-

znal již ve Španělsku, nebo až ve

střední Evropě). Z manželství uza-

vřeného roku 1555 se narodilo

21 dětí, z nichž mnoho zemřelo

v raném věku.

Maxmiliánův nástup na trůn ote-

vřel Vratislavovi z Pernštejna cestu

ke dvoru. V roce 1566, kdy se

s ním zúčastnil nezdařeného tažení

proti Turkům, se stal nejvyšším

kancléřem Království českého

(funkce na úrovni dnešního premi-

éra). Klíčový post v tehdejší zem-

ské vládě zůstal ve Vratislavových

rukou až do smrti. Panovník ho

využíval i k diplomatickým služ-

bám, např. k jednání o habsburské

kandidatuře na polský královský

trůn. Po smrti císaře Maxmiliána II.

se stal oporou mladého panovníka

Rudolfa II. Podporoval rovněž zá-

jmy španělského krále, který mu již

v mládí udělil řád Zlatého rouna.

O vztazích ke španělské koruně

svědčí i zastupování krále na svatbě

bavorského vévody.

Stal se též mocným zastáncem zá-

jmů katolické církve a jezuitského

řádu, ale nepatřil ještě ke generaci

nesmiřitelných katolických politiků

konce 16. století (pro zajímavost dě-

jinného vývoje připomeňme, že otec

byl vůdcem novoutrakvistů). Jeho

palác na Pražském hradě (dnešní Lob-

kovický) byl důležitým společen-

ským a politickým centrem českých

katolíků, kteří se hlásili ke „španěl-

ské“ straně. Celý dům podřídil vkusu

manželky, pod jejímž vlivem vešel

ve známost jako španělský salon (ve

své době byl pojmem a prošpanělská

domácí i zahraniční aristokracie se

zde scházela i po jeho smrti v době

hospodářského úpadku rodu).

Vedle politických schopností pro-

slul Vratislav z Pernštejna i jako

milovník a mecenáš umění. Budo-

val též parky a vodovody, přesta-

voval svá sídla a nechal vystavět

rozsáhlý zámecký komplex v Lito-

myšli, který se pak stal hlavním

venkovským rodovým sídlem. Vedl

rozmařilý život renezančního ka-

valíra a ne nadarmo měl přezdívku

Nádherný. Nákladná reprezentace

mimořádně zatěžovala rozpočet

a výrazně zmenšila statky rodu, kte-

rý byl od 15. století vlastníkem nej-

většího pozemkového majetku

v zemi.

Nové Město zabránilo zadluže-

nému Vratislavovi v prodeji novo-

městské části panství půjčkou, za

niž získalo do zástavy a správy pří-

jmy z panství a různá oprávnění

(na půjčku si samo vypůjčilo a dlu-

hy splácelo mj. i dalším zadluže-

ním). Zakoupilo od něj rovněž mi-

trovské panství, čímž získalo další

výhody.

Za poskytnuté služby potvrdil

Vratislav z Pernštejna roku 1580

městečku dosavadní práva a udělil

další výsady. Listina se vztahovala

na starší práva (vaření piva rozšíře-

ného o volnost mletí se závazkem

nezřizovat panské mlýny, právo

výkupní v případě prodeje panství)

i na práva nově udělená (dar lesa

„Ochoz s lukami, pastvinami a roli“

mimo myslivosti). Je zde stanovena

i částka, kterou Nové Město za tyto

služby platilo.

Dva roky poté Vratislav z Pern-

štejna zemřel při cestě na dopravní

lodi u Lince na Dunaji. Jeho tělo by-

lo pohřbeno v rodové hrobce v Dou-

bravníku, ale po roce dala manželka

převézt ostatky do chrámu sv. Víta

na Pražském hradě. Honosný ná-

hrobek významného šlechtice tam

můžeme vidět dodnes.          Z CH
Zájemce o bližší informace odka-

zujeme na knihy Páni z Pernštejna

a Ženy české renesance (autoři Petr

Vorel, Josef Janáček)

Krùtí a drùbe�í
maso a uzeniny

Nová prodejna
Pod nemocnicí (u Jednoty)

Prodej zahájen od 8. 7. 2002

Akční nabídka:

Chlazená krůtí prsa 118 Kč
Chlazená krůtí křídla 39 Kč
Chlazené kuře celé 42,90 Kč
Chlazené kuřecí čtvrtky 44 Kč
Mražené kuřecí řízky 109 Kč
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NAPOŘÁD?
Na Smetanově ulici máme pěkný

nový chodník. Sice jen po jedné

straně ulice pro dostatečně delší

výlet, ale to je v tuto chvíli méně

podstatné. Chodník je široký, takže

by neměl být problém touto ulicí

projít. Pokud ovšem nezaprší. Po

dešti se okolí křižovatky Tyršova -

Smetanova změní v jedno veliké

moře a běda každému, kdo je po-

malejší než projíždějící auta. Ne že

by tomu bylo v dávné minulosti ji-

nak, jen se snad při té nedávné

opravě chodníku mohlo myslet i pra-

covat malinko „dál“. Ale možná to

tak má zůstat napořád, vždyB ne

každý si může dovolit cestu k moři

a tady u křižovatky si alespoň na

chvíli připadá jako v příboji. EJ

Do Ochozy se vrací obrázky
Městský les Ochoza je místo ne-

sčetných vycházek v létě a lyžař-

ských stop v zimě. Pamětníci vzpo-

mínají na zastavení u obrázků, kte-

ré značily cestu a byly často i orien-

tačním místem začínajících lásek

a přátelství.

Lyžařský klub a Okrašlovací spo-

lek Nového Města za podpory měst-

ského úřadu se rozhodly obrázky

obnovit a doplnit tak, aby vznikla

„obrázková stezka“. Díky organi-

začním schopnostem ing. Ladisla-

va Slonka, ing. Lubomíra Mazla,

Jiřího Svatoně a lesnického učiliště

bude možno v brzké době se na

stezku vydat. Originály jsou umís-

těny v muzeu na zídce dvorku a re-

pliky na lesních cestách Ochozy.

Tvůrci jsou Jiří Dvořák, Miloslav

Dvořák, Eva Brychtová, Milan Kot-

lář, Miroslav Lamplot, Milena Vy-

plašilová. Ti starší, kteří se už do

Ochozy nemohou vypravit, si mo-

hou zavzpomínat v muzeu a ostatní

mohou procházku v lese uskuteč-

nit. Konečná instalace obrázků bude

oznámena.

Jednotlivá zastavení:
1. Sv. Hubert

2. Sv. Rodina

3. Tři bratři

4. Víly na Pernovce

5. Hejkal na louce

6. Lyžaři na Tatrách

7. Vodník u Rychtářovce ML

Dobrodružná noční výprava,

V sobotu 15. 6. byl průjezd Oleš-

nou pro některé řidiče poněkud ne-

tradiční. Není běžné potkávat u sil-

nice vodníka s vílou, lišku s Budu-

línkem, Krakonoše, dvounohé mu-

chomůrky, myšky, mravence, ko-

čičku a ohniváky. Řidiči s údivem

projížděli kolem a děti na zadních

sedadlech radostně mávaly.

Náš průvod ve večerních hodi-

nách směřoval k lesu. Postavičky se

rozmístily na jednotlivá stanoviš-

tě, kde připravovaly úkoly a také

odměny pro všechny, kteří se chys-

tali soutěžit. V osm hodin večer,

dvě hodiny před setměním, akce

vypukla. Děti se vydaly na cestu.

Kočka Micka je přivítala u lesa

jako první a očekávala jejich pomoc

při lovu myší. U mravenců se děti

poučily o lesní ekologii, lišce s po-

mocí Budulínka proklouzly mezi dráp-

ky temnou norou. Vílu zachraňova-

ly před vodníkem, pod muchomůr-

kami hledaly jedlou houbu a před

Krakonošem doznávaly, jak se v lese

nechovají a jak by se chovat měly.

Na závěr na děti čekali v černém

lesíku osvětleném světýlky a lam-

piony ohniváci se zlatými dukáty.

Špekáčky byly dopečeny a sněde-

ny. Setmělo se a dobrodružství ještě

zdaleka neskončilo. Všichni, kteří byli

vybaveni baterkami a lopatami, se

pustili do hledání pokladu. Přála bych

vám vidět louku plnou světýlek

a nadšení. Za chvíli už děti k ohništi

přinášely dva vlastnoručně vykopa-

né poklady plné domácích kynutých

buchet a perníků. K tomu všemu

nám svítily pravé lesní světlušky

s lampiony dětí, které spokojeně od-

cházely domů. L. Marečková

POČASÍ V ČERVNU
Chladné květnové počasí pokra-

čovalo i v prvních třech červnových

dnech. Ranní teploty byly jen 7 oC,

odpolední 16 oC. Krátké oteplení

ukončil Medard (8. 6.) V noci prše-

lo, ve dne bylo nevlídno, chladno

(15 oC). Letošní Medard se nenapl-

nil. Až do 21. 6. bylo beze srážek,

stále se oteplovalo a ve dnech 18.

– 23. 6. se teploty blížily 30 oC.

Toto období ukončila dne 21. 6.

noční bouřka a déš>. Do konce měsí-

ce pak bylo proměnlivo, teploty kle-

saly a 30. 6. bylo ráno 5 oC. Srážko-

vě i teplotně byl červen podnormál-

ní. FV

Jízdy nostalgických vlaků doplní
oslavy 750 let kláštera ve ŽYáru n.S.

Ve dnech 31. 8. a 1. 9. se budou

konat v rámci výročních oslav 750

let ž2árského kláštera doprovodné

jízdy nostalgických vlaků v úseku

tratě Ž2ár n.S. – N. Město – Tišnov.

Historická souprava vlaku sestave-

ná z osobních vozů 50. let minulé-

ho století tažená nejstarší českou

provozuschopnou parní lokomoti-

vou 310.006 zvanou „Kafemlej-

nek“ bude jezdit mezi Ž2árem a N.

Městem. Ve zbývajícím úseku tratě

do Tišnova pojede historický mo-

torový vůz řady 131.1 „Hurvínek“,

který bude zařazen již ze Ž2áru, a

to na konci soupravy parního vla-

ku. V sobotu 31. 8. též proběhnou

mezi N. Městem a Ž2árem večerní

nostalgické jízdy se stejným moto-

rovým vozem, proto bude možné

si vychutnat i jízdu vlaku pod tem-

nou oblohou. Vzhledem k ukonče-

ní jízd ve 23 hodin, lze využít spojů

k návratu návštěvníků z večerního

programu oslav v klášteře do všech

stanic a zastávek uvedené trasy. Pro

příznivce dokonalé symbiózy vla-

ku projíždějícího atraktivní kraji-

nou, kterou tra> č. 251 nabízí, je

připraveno v úseku trati N. Město –

Tišnov několik fotozastávek.

Všechny vlaky pojedou podle

zvláštního jízdního řádu a v sou-

pravě vlaku taženého parní loko-

motivou bude i bufetový vůz. Je na

libosti každého cestujícího, kam se

vlakem vydá. Zda se jen krátce sve-

ze na dřevěné lavici vozu, ve kte-

rém voní pára a kouř z parní loko-

motivy, nebo vyjede na delším vý-

let do turisticky atraktivních míst

Vysočiny, či dojede na oslavy ve

Ž2áru n.S.

Po oba dny bude možné pro-

hlédnout si za pobytu vlaku ve sta-

nici parní lokomotivu na stanovišti

strojvůdce. U vlaku vedeného mo-

torovým vozem se lze za jízdy po-

dívat na „řidičské“ stanoviště vozu.

Mezi Ž2árem n.S. a N. Městem se

budou vydávat klasické lepenkové

jízdenky. Podrobnosti a termíny

jednotlivých jízd sledujte na plaká-

tech.

dle mat. Klubu přátel lokálky

HELIPORT
Pozornému a zvídavému občanu

Novoměstska při příjezdu do Nové-

ho Města od Ž2áru n. Sázavou neu-

jde, že začíná čilý ruch a střeše hlav-

ního pavilonu nemocnice. O co jde?

Na střeše centrálního pavilonu

začíná výstavba heliportu, které

předcházelo poměrně složité static-

ké zajištění. Zcela zásadním význa-

mným krokem pro statické zajiště-

ní budovy a heliportu byla přestav-

ba dvou stávajících šachet v centru

budovy na jednu výtahovou šachtu

většího půdorysného rozměru. Bylo

nutno prohloubit dojezd ve výta-

hové šachtě až na nosnou základo-

vou spáru, tj. snížení o 1,5 metru.

Z tohoto důvodu bylo nutno pro-

vést masivní podepření nosného

skeletu v podzemí i v jednotlivých

nadzemních patrech pomocí dře-

věných a ocelových podpěr. Po sta-

tickém zajištění všech nosných žele-

zobetonových pilířů současných

i nových bylo možno přistoupit

k budování heliportu a strojovny

vzduchotechniky, která se nachází

pod talířem heliportu společně s ma-

nipulační místností.

Vlastní přistávací plocha bude tvo-

řena kruhovou křížem armovanou

železobetonovou deskou o síle cca

200mm z betonu třídy B30. Vnější

průměr této desky bude o poloměru

11,5 metrů. Heliport bude ve výšce

17,6 m nad úrovní terénu, který má

nadmořskou výšku 606 metrů nad

mořem. Bude sloužit pro provoz vr-

tulníků LZS a podle pravidel pro

lety za viditelnosti (VFR). Fyzikální

parametry provozních ploch jsou

navrženy tak, aby na heliportu byl

možný provoz vrtulníků s maximál-

ní vzletovou hmotností 3,5 t s celko-

vou délkou včetně rotorů 13 metrů.

Vlastní plocha heliportu bude pří-

stupná jednak výtahem, jednak nou-

zovým schodištěm. Vlastní provoz

bude následující: tým, který dopro-

vází pacienta, který je určen k trans-

portu vrtulníkem do jiného zdravot-

nického pracoviště, bude čekat ve

výtahu v poslední stanici a bude mít

možnost prostřednictvím kamery na

heliportu sledovat přistávající vrtul-

ník. Po přistání pilot na přistávací

ploše stiskne deblokační tlačítko

a po otevření poklopu (který je vy-

hříván) vyjede výtah nad heliport

a zde dojde k přeložení pacienta do

vrtulníku. Po naložení pacienta od-

jíždí doprovodný tým výtahem, po-

klop se zavírá a pak odlétá vrtulník.

Provoz bude přesně vymezen pro-

vozním řádem, který schvaluje Ústav

civilního letectví ČR.

Letecký provoz na heliportu bude

složen jednak ze sekundárních letů

(jedná se o přepravu pacientů, léčiv

atd. mezi nemocnicemi), jednak

z primárních letů (převoz raněného

z místa nehody do nemocnice).

Nový heliport bude dalším kro-

kem naší nemocnice směrem do sítě

zdravotnických zařízení nemocnič-

ního typu, která jsou strategicky

významná a nezastupitelná a jsou

páteří našeho zdravotnictví, hlavně

v lůžkové části.

MUDr. Zdeněk Kadlec, ředitel ON
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aneb jak jsme spolu s rodiči proměnili
Olešenský les v pohádkový les pro radost dětí
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Ještě něco k začátkům

(pozn. red.: Série textů Osmdesát

let Junáka v Novém Městě na Mo-

ravě vycházela v letošním ročníku

Novoměstska v číslech 5 až 8.)

Skauting na Novoměstsku - to

znamená nejen skautské či junácké

hnutí a organizace s ním související

právě v našem městě, ale i skautské

a junácké hnutí pronikající k nám

z rychleji se vyvíjejících velkoměst.

První náznak takového „průniku“

zaznamenali básník Karel Viktor

Červinka a jeho přátelé ze Sněžné-

ho dne 31. 12. 1913 ve „staniční

knize“ lyžařů na Fryšavě.

Předešleme (to kvůli lepšímu po-

chopení), že slovo „skaut“ tehdy

ještě prakticky nebylo veřejně zná-

mé a nějaký jeho český překlad

tím méně; vždy> Svojsíkova kniha

„Český skaut“ vyšla jako první

svazek „Knihovny Junáků (čes-

kých skautů)“ teprve roku 1912

a teprve její druhé vydání z roku

1919 se dostalo do širšího pově-

domí. Ale všichni, kteří se doká-

zali orientovat v zahraničním tis-

ku, znali už jméno generála Ba-

den-Powella a jím založené orga-

nizace. Jenže ti, kdo nebyli v kon-

taktu s pražským prostředím, tá-

pali s vhodným překladem slova

„scout“. Znamená doslova „zvěd,

pátrač, člen (ozbrojeného) ochran-

ného doprovodu“. Analogická or-

ganizace pro dívky doslala jméno

Girls´Guides – dívčí průvodkyně.

Protože honosit se označením

„zvěd, pátrač“ by bylo bývalo ve

starém mocnářství dost nebezpeč-

né (stejně nebezpečné jako za no-

vého mocnářství v letech 1948 –

1989), přišel Červinka a jeho přá-

telé (B. Veselý, Jar. Veselý, M.

Veselý aj.) na překlad „průvodčí“.

Svoji malou skupinku označili

„Klub akademických průvodčích,

zkráceně A.K.P. V poslední den

posledního předválečného roku se

tedy na Fryšavě zapsali takto: Za

tmy opouští klub Ak. Průvodčích

(A.K.P.) Fryšavu (Německé – Pa-

seky – Nové Město – Fryšava –

Německé). Řítíme v tmu se tajem-

nou – Tma za mnou je, tma přede

mnou (snad Goethe).“ Následo-

valy podpisy. Pravděpodobně po-

slední podepsaný (snad P. Kozák?)

k tomu připsal nepříliš skautskou

poznámku: ...a v Sylvestrovské ná-

ladě. Sníh přiměřený.

Tma před nimi opravdu byla.

Červinka padl 28. 10. 1915.

K. Daněk

JAMBOREE NA ISLANDU
Dávno před prázdninami si

mnozí dělali plány, jak stráví své

dny volna. Také novoměstští skau-

ti pomýšleli na své tábory a toul-

ky přírodou. Pro čtyři z nich bu-

dou tyto prázdniny něčím výjimeč-

ným.

V průběhu měsíce července bu-

dou mít tu čest zúčastnit se národ-

ního setkání skautů a skautek, tzv.

jamboree, v Islandu. Toto setkání

se uskuteční v okolí města Aku-

reyri. Samozřejně si Novoměst-

ští nenechají ujít příležitost poznat

tamní rozmanité přírodní krásy

a obyvatele ostrova. Prozkoumají

Duhové hory, uvidí nejeden nád-

herný vodopád, projdou se i ná-

rodními parky v okolí města Skaf-

tafell a jezera Myvaten, zhlédnou

proslavené islandské gejzíry a mno-

ho dalšího.

MS juniorů v lyžování na trávě

Po dobrých zkušenostech s po-

řádáním závodů v bílé stopě se

Nové Město připravuje na zcela

jiný typ lyžování, a to trávní.

Nejlepší světoví junioři tohoto

mladého sportu se sejdou ve dnech

24. – 28. 7. na Harusově kopci

a budou soutěžit v disciplínách

slalom speciál (pá 26. 7., 10 a 14

hod.), obří slalom (so 27. 7., 10

a 14 hod.), super obří slalom (ne

28. 7. 10,30 hod.)

Pro veřejnost bude tento sport

jistě natolik zajímavý, že si nene-

chá ujít ani nesoutěžní dny. Ve

středu a čtvrtek se bude na Haru-

sově kopci po celý den trénovat.

Ve čtvrtek od 19 hod. bude na

Vratislavově nám. slavnostní za-

hájení s kulturním programem, kdo

má rád ohňostroje, užije si lesního

ohňostroje u hotelu SKI v sobotu

od 20,30 hod.

dle materiálů E. Jašková

skautingu na Novoměstsku

bude na Harusově kopci

Fišar Miloš

MALBY

NÁTĚRY

TAPETY
provádí:

➞ malby interiérů

➞ stříkané tapety GOTA

➞ nátěry oken, dveří

➞ nátěry fasád

tel. 0616/616 624,

0605/ 572 545

HLEDÁM PRONÁJEM
NEBYTOVÝCH

PROSTOR V N. MĚSTĚ.

Voda a WC podmínkou.
V případě zájmu volejte
tel. číslo 0728 045 330.

ATLETIKA
V pátek 5. 7. se v Hodoníně ko-

nal třetí ročník závodu na jednu

míli. Startoval také náš momentál-

ně nejlepší závodník Petr Hubáček.

V sólovém závodě nedal ostatním

soupeřům šanci a vyhrál v kvalit-

ním čase 4:16,4 min. Překonal tím

svůj okresní i krajský rekord o více

jak 3 sekundy. ph

Volejbalisté vyhráli okresní přebor
Letošního okresního přeboru

žáků ve volejbale se zúčastnila stej-

ně jako loni dvě družstva novo-

městských a dvě družstva ž2árských

žáků a jedno družstvo z Velkého

Meziříčí. Přebor se hrál formou pěti

turnajů od 4. května do 15. června

střídavě na hřištích všech zúčastně-

ných družstev. Po loňském třetím

místě toužili naši mladí volejbalisté

po lepším umístění. Že nakonec

zvítězili zcela přesvědčivě s pětibo-

dovým náskokem před ž2árskými

rivaly, je velkým úspěchem tohoto

mladého týmu. Naše „A“ družstvo

si vedlo znamenitě a z dvaceti utká-

ní prohrálo pouze jediné a získalo

titul přeborníka okresu. Potěšitelné

je, že naši žáci porazili ve všech pěti

turnajích družstvo Ž2áru, které

v nedávno skončeném krajského

přeboru skončilo po vzájemném

velkém boji o třetí příčku před naši-

mi žáky o pouhý jediný set.

 Naše „B“ družstvo žáků, které

bylo složeno z hráčů mladších, bo-

jovalo statečně a někdy i úspěšně

odolávalo výškové převaze soupe-

řů. Dvě vítězství nad „B“ družstvem

Ž2áru jsou toho dokladem a pro

chlapce velkým povzbuzením do

jejich dalších volejbalových zápa-

sů.

MN
Konečná tabulka okresního přebo-

ru ročníku 2001 – 2002
 1. Nové Město „A“ 20  19  1  38- 6  39

2. Ž2ár n. S.“A“ 20 14 6 33-12 34

3. Velké Meziříčí 20 12 8 24-17 32
4. Ž2ár n. S.“B“ 20 3 17 8- 34 23

5. Nové Město „B“ 20 2 18 4- 38 22

POLICIE ČR INFORMUJE
V noční době na 30. června se

vloupal dosud nezjištěný pacha-

tel do prodejny SD Jednota v jed-

né z místních částí N. Města. Odci-

zil zejména alkohol a tabákové

výrobky v částce vyšší jak 8 tisíc

Kč.

V době od 26. 6. do 28. 6. odtrhl

dosud neznámý pachatel plecho-

vou stěnu jednoho rekreačního

střediska v N. Městě. Ze skladu od-

cizil tři horská jízdní kola v celkové

hodnotě 35 tis. Kč. Poškozením

skladu způsobil další škodu větší

jak 2 tis. Kč.

V šetření je podezření z tr. činu

zanedbání povinné výživy, které-

ho se zřejmě dopustil 49letý muž

z N. Města. Dlouhodobě nepřispí-

vá na výživu svých dvou dětí

a dluží na výživném částku větší

jak 50 tis. Kč.

V šetření jsou případy vloupání

do rekreačních chat v Bobrůvce,

Jimramově, krádeže věcí z osob-

ních aut v Novém Městě, Svratce,

vloupání do garáže v Podolí a krá-

deže mobilních telefonů v Novém

Městě.

V posledním období došlo ke zvý-

šenému počtu různého domácí-

ho násilí mezi manželi, a to jak

v Novém Městě, kde jen v noční

době na 22. června musela hlídka

zasahovat v rodinách na ul. Budo-

vatelů, Pavlvově a Křenkově, tak

i v ostatních částech služebního ob-

vodu. Prvotním původcem pozděj-

ších sporů byl ve všech případech

alkohol požitý jedním z manželů.

V souvislosti s nastávajícím prázd-

ninovým obdobím a tím i zvýše-

ným provozem vozidel i větší kon-

centrací lidí v N. Městě opětovně

upozorňuji občany, aby zvýšili opa-

trnost a předcházeli páchání růz-

ných druhů tr. činnosti (krádeže

vloupáním do aut, kapesních krá-

deže) a zvýšili dohled na vlastní

děti. Aby se předešlo mnohému

pozdějšímu zklamání, měli by rodi-

če vědět, s kým se dítě stýká a kam

chodí.

kpt. Bouček
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Stomatologické pohotovostní služby
Lékařské ošetřování je poskytováno v době 8 – 12 hod.
13. 7. MUDr. Jiřina Fialová, nám. Republiky 63, ZR, MUDr. Věra

Dvořáková, Šursova 487, NM, MUDr. Anna Špárníková, zdr. stř. Křiža-
nov
14. 7. MUDr. Vlasta Špinarová, Štursova 487, NM, MUDr. Miloš Bulíček,

zdr. stř. D. Loučky
20. 7. MUDr. Marie Šenkýřová, poliklinika ZR, MUDr. Dagmar Blaháko-

vá, poliklinika NM, MUDr. Božena Pavelková, zdr. stř. Nedvědice
21. 7. MUDr. Marcela Petrášová, poliklinika ZR, MUDr. Jiří Žák, polikli-

nika V. Meziříčí

FOTBAL DĚTEM
To je název programu, pod kte-

rým připravujeme v letošním roce

sportovní fotbalové akce pro děti

z Novoměstska. Jde nejenom o fot-

balová utkání kvalitních týmů naší

republiky, jejichž výtěžek věnuje-

me na rozvoj kopané v našem klu-

bu, ale také o akce a soutěže pro

děti prvního stupně základních škol.

Kromě již odehraných fotbalo-

vých zápasů připravujeme utkání

našich hráčů s týmem Ladislava

Vízka, ve kterém by se měla před-

stavit celá řada vynikajících hráčů

uplynulého období v naší republi-

ce.

Pro naše nejmenší jsme připravili

dvě dopoledne plná soutěží a od-

měn. Toho prvního se zúčastnili

žáci prvních a druhých tříd z Nové-

ho Města v celkovém počtu 105

dětí, toho druhého pak 78 žáků

stejných ročníků z okolních no-

voměstských škol. Věřím, že pěkné

prostředí fotbalového stadionu

v Novém Městě na Moravě a řada

soutěží znamenalo pro děti příjem-

ně strávené dopoledne.

V těchto aktivitách budeme po-

kračovat i nadále a pro příští rok

připravujeme pro nejmenší žactvo

fotbalovou soutěž o „Putovní po-

hár předsedy SFK Vrchovina“, do

níž by se mohli zapojit školy z No-

vého Města a okolí.

za výbor SFK Jiří Maděra

Rodinné odpoledne na kolech
Sdružení rodičů při I. základní

škole v Novém Městě na Moravě

uspořádalo, za velmi pěkného a tep-

lého počasí závody rodinných druž-

stev na jízdních kolech. Závody se

konaly 15. června v odpoledních

hodinách a zúčastnilo se 53 dvou

až čtyřčlenných rodinných druž-

stev.

 Start závodů byl na parkovišti

u novoměstského koupaliště. Zde

musela soutěžící družstva formou

testu odpovědět na otázky týkající

se dopravních značek. Po napsání

testu teprve vyjela k dalším stano-

vištím.Trasa závodu vedla medlov-

ským údolím na Vlachovice a zpět

lesem Ochoza ke koupališti. Dru-

hým stanovištěm byla prověřena

znalost a umění vázaní uzlů. Na

třetím stanovišti soutěžící prokazo-

vali zručnost v udržení míčku na

pálce, zde některé výkony ovlivnil

silný vítr. Čtvrté stanoviště prověři-

lo schopnosti zapálení knotu svíč-

ky jednou sirkou. V lese Ochoza na

pátém stanovišti si účastníci vy-

zkoušeli jízdu zručnosti. Tato vyty-

čená trasa jistě nebyla pro mnohé

tak těžká jako cesta, po které se

k tomuto stanovišti dostávali. Ně-

kteří tuto cestu odnesli odřeninami.

U šestého stanoviště se mnozí mar-

ně snažili trefit do otvoru v terči

a tím získat několik bodů. Fyzicky

nejnáročnější, mimo celé cesty do

kopce, bylo stanoviště sedm. Zde

účastníci po vzoru starých Keltů

házeli do dálky dřevěnými kolky,

které byly velikostně odstupňová-

ny pro muže, ženy a děti. V celém

klání nešlo o čas, ale o počet bodů,

které soutěžící dosáhnou na stano-

vištích. Se všemi úkoly se nejlépe

vypořádali na 1. místě Petr a Karel

Hlisnikovští, na 2. místě Jan a Jaro-

slav Svobodovi a na 3. místě Kate-

řina a Jiří Herálovi.

Ostatní rodinná družstva vyhrá-

la už jenom tím, že si rodiče společ-

ně s dětmi našli čas a náladu změ-

řit si síly a vědomosti sami za sebe

i s jinými účastníky.

Na tomto místě bych chtěl podě-

kovat všem účastníkům a spolupo-

řadatelům, kteří se tohoto klání zú-

častnili a vytrvali a dorazli do cíle

i přes malou přepršku, která v prů-

běhu závodu začala strašit. Věřím,

že se všichni setkáme, třeba i ve

větším počtu, při dalším podobném

klání v kteroukoliv roční dobu.

Martin Grepl
předseda sdružení

Pekárenská a cukrárenská společnost ENPEKA

zve občany a návštěvníky Nového Města

na Moravě k nákupu vždy čerstvých pekařských

a cukrářských výrobků a dalšího občerstvení

z mobilní prodejny umístěné u Penzionu Vrchovi-

na na Bělisku směrem k městskému koupališti.

prodejní doba po dobu prázdnin denně 9 – 18 h

MIMOŘÁDNÁ
LETNÍ NABÍDKA


