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MALÁ „VELKÁ“ VODA
Obce ležící v blízkosti Evropské-

ho rozvodí by se snad neměly bát

podobných katastrof, jaké postihly

v polovině srpna břehy Vltavy, Labe

a jejich přítoků. Ale i v Novém Měs-

tě dokázala v té době voda svoji sílu.

Poprvé v neděli 4. srpna, kdy nad

N. Město přišel od severovýchodu

silný přívalový déš-. Nestačila ka-

pacita kanalizace na Křičkově ulici,

takže vyvěrající voda poškodila dláž-

dění chodníku, které odnesla o 200

– 300 m níže na Masarykovu uli-

ci. Vyčíslené škody za předláždění

a úklid se pohybují kolem 50 tis. Kč.

Celodenní deště v úterý 13. 8. již

zahrozily více. Protrhla se „hráz“ po-

divného vodního dílka v louce nad

koupalištěm. Příval vody byl tak sil-

ný, že způsobil i krátkodobé přelití

hráze koupaliště. Od koupaliště smě-

řovala rozvodněná Bobrůvka do

Cihelského rybníka a dále do Kleč-

kovskho, naštěstí od jara prázdné-

ho. Spolu s vodami z potoka tekou-

cího od Zichova rybníka pod Medi-

nem, kterému rovněž hrozilo přelití,

zaplnila Bobrůvka Kazmírův ryb-

ník, kde zcela vážně hrozilo protr-

žení hráze. Na Nečasově ulici v oko-

lí Jelínkova mlýna zasahovaly TS

služby s.r.o. Pytli s pískem se zápla-

vě bránil Dům s pečovatelskou služ-

bou na ŽBárské ulici. Déš- ustal dří-

ve, než mohlo dojít k závažnějším

škodám na majetku. I tak jsou škody

odhadovány na 80 tis. Kč.

dle informací J. Sokolíčka

Na snímku nahoře je vidět, že u viaduktu, na křižovatce ulic Veslařská, Bě-

lisko a dalších, šla 13. 8. voda pod mostem i nad mostem. Snímek uprostřed

- hráz nad koupalištěm o týden později. Na spodním snímku část humani-

tární pomoci snromážděná v DPS.

Sbírka humanitární pomoci
Oblastní Charita Ž'ár nad Sázavou a Novoměstské sociální služ-

by vyzvaly občany, aby ve dnech 15. a 16. srpna pomohli při shro-
maž'ování humanitární pomoci pro oblasti postižené katastrofál-
ními záplavami.

Novoměstský Dům s pečovatel-

skou službou – tak zní oficiální ná-

zev novoměstského Penzionu. Pen-

zion ho všichni jmenujeme a tak

se vryl do paměti každého obyva-

tele Nového Města. Už dlouho při-

náší dobrodiní svým obyvatelům

a vždy, když je zapotřebí pomoci,

nezaváhá a dává k dispozici své

prostory, své pracovníky a nezištně

pomáhá. Tak se stalo ve dnech niči-

vých záplav. Ve společenské míst-

nosti se nashromáždilo množství kra-

bic od nejmenších po největší, do

kterých se počítaly a skládaly stov-

ky a stovky potřebných předmětů,

které přinášeli novoměstští občané.

PosuBte sami, zda jsme obstáli ve

zkoušce a podali pomocnou ruku.

Myslím, že díky “našemu Penzio-

nu” se to podařilo. Seznam shro-

mážděných dezinfekčních a hygie-

nických potřeb má 35 položek

a mezi nimi je (v kusech a baleních):

toaletní papír 1886, savo 537, sapo-

náty 98, ručníky 41, toal. mýdla

775, ... Na tomto seznamu jsou dále

dětské pleny, vložky, zubní pasty,

svíčky, baterie, ubrousky... Potra-

viny byly roztříděny do 33 základ-

ních skupin. Namátkou: PET láhve

s vodou 906, instant. polévky 242,

masové konzervy 191, sunar 29,

mléko 55, těstoviny 18, krmivo pro

psy 10,... Na seznamu s nadpisem

“materiál” lze mezi 13 položkami

najít lopaty 21, deky 80, koš-ata

26, kbelíky 71, holínky 10, čerpa-

dlo 1 atd.       Mgr. Eva Brychtová

 ❖ ❖ ❖

Pracovnice DPS Marie Krupicová

na dotaz redakce dodala: Humani-

tární pomoc novoměstských obča-

nů byla doplněna o sbírku pořáda-

nou ve Sněžném. Obě části sbírky

zaplnily nákladní vůz Avie a smě-

řovaly do Ústí nad Labem.

Nové Město přispěje postiženým
Rada města na svém 82. řádném

jednání dne 19. srpna rozhodla, že

doporučí zastupitelům ke schválení

finanční pomoc Českému Krumlo-

vu ve výši 100 tis. Kč. Zastupitel-

stvo města zasedá 10. září. Zastupi-

telé mohou navržený příspěvek sní-

žit i zvýšit, mohou rovněž rozhod-

nout, že finance budou poukázány

jiné obci. V roce 1997 po katastro-

fálních záplavách na Moravě po-

máhalo N. Město prostřednictvím

TS služeb Starému Městu u Uher-

ského Hradiště. EJ

Zastupitelstvo města zasedá
v úterý 10. září 2002
od 15,30 v KD
z programu vybíráme: hovory s obča-
ny, zpráva o hospodaření N. Města za
I. pol. 2002 a aktualizace rozpočtu,
prodej bytové jednotky v II. etapě pri-
vatizace, volba přísedících soudců,...
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Úmrtí

Jubilanti

Kino

Horácká galerie

Kniha TrojanKulturní dům

V letošním roce si připomínáme

sedmisté padesáté výročí založení

žBárského kláštera. Toto jubileum

není jen významným výročím ŽBá-

ru nad Sázavou, založení kláštera

dalo základ osídlení těchto končin

Českomoravské vrchoviny. Proto

musíme hledat i počátky našeho

města obrazně řečeno ve žBárském

klášteře. Vždy- máme společného

zakladatele, moravského šlechtice

pana Bočka z Obřan. O počátcích

našeho města máme velice málo

zpráv, do konce třináctého století

se dochovaly pouze dvě listiny

s přímou zmínkou o Novém Městě.

Pokud však rozšíříme svá bádání

v dávné minulosti do větší šíře, mů-

žeme objevit nové zajímavé infor-

mace týkající se počátků našeho

města. V osudech obřanského rodu

a v rané historii žBárského kláštera

se skrývají i odpovědi na naše no-

voměstské otázky. Kdy vlastně bylo

Nové Město založeno, kdy bychom

tedy mohli slavit sedm set padesáté

výročí založení? Proč zmizel Boč-

konov a objevilo se Nové Město?

Oslavy tohoto velkolepého kláš-

terního výročí probíhaly ve ŽBáře

od 29. srpna do 5. září. Doprovod-

nou akcí byly i nostalgické jízdy

parního vlaku. Jako součást těchto

oslav se konalo 5. září i mezinárod-

ní setkání historiků, ze kterého byl

vydán sborník příspěvků. Jeden

z těchto příspěvků je věnován i pů-

sobení rodu zakladatelů kláštera na

Novoměstsku a souvislostem histo-

rie kláštera s historií Nového Města.

Založení žBárského kláštera je

významným mezníkem v dějinách

širokého okolí ŽBáru, proto je vhod-

né, abychom si tak významné jubi-

leum připomněli i u nás v Novém

Městě na Moravě. Proto pořádá

Horácké muzeum ve spolupráci

s Novoměstským okrašlovacím

spolkem besedu k sedmistému pa-

desátému výročí založení žBárské-

ho kláštera. Hostem bude předseda

společnosti Cisterciana sarensis Petr

Peňáz. Beseda se koná ve čtvrtek

19. září v 18:00 hod., v prostorách

Horáckého muzea. Návštěvníci si

budou moci zakoupit reprezenta-

tivní knihu ke klášternímu výročí.

Předpokládaná cena je okolo 350

Kč. Srdečně zveme všechny zájem-

ce o historii Nového Města a Novo-

městska.

Ing. Jaromír Černý –
Novoměstský okrašlovací spolek

Pozvánka na besedu 750 let ž'árského kláštera

čtvrtek 12. září v 16 hod.
zahájení kursu Společenského cho-

vání a tance

úterý 17. září
Koncert vážné hudby: Hana Ko-

zelská - klavír, Jana Nováková –

soprán

vstupné 50 Kč

středa 18. září v 19,30 hod.
zábavný pořad „Roztoč to s Pet-
rem Rychlým“
účinkují: Petr Rychlý, Dominik Renč

vstupné 120 a 110 Kč

sobota 21. září ve 14,30 hod.
Zábavné odpoledne pro rodiče
s dětmi
uvádí DJ Mgr. Zdeněk Vranovský

vstupné 25 Kč

středa 25. září v 18 hod. gobelíno-
vý salonek
Cukrovka a její důsledky – beseda

připravujeme:

30. 9. sólový koncert Jiřího Stivína

z děl barokních mistrů,

vstupné 100 Kč

5. 10. VI. dětský folklorní bál

30. 10. Miro Žbirka

výstava k 80. výročí založení Ju-
náka
vernisáž 6. 9. v 19 hod., výstava

potrvá do 31. 10.

vernisáž 6. 9. v 19 hod.

sobota 14. září
Dny evropského dědictví, Den ote-
vření památek
vstup zdarma

čtvrtek 19. 9. v 18 hod.
Beseda k 750. výročí založení ž'ár-
ského kláštera
hostem je předseda společnosti Cis-

terciana sarensis Petr Peňáz

Horácké muzeum

nabízí

Pavel Svoboda: Krajem kamení a

jeřabin

Křižánky – 610 let obce

Odranec – Sbor dobrovolných ha-

sičů 1892 – 2002

Ivan Hodonský – keramika - do

29. 9.

Židovské památky Moravy a Slez-
ska - fotografie Ing. Arch. J. Kle-
novského – do 20. 10.

Mojmír Preclík – výběr ze sochař-

ského díla – do 13. 10.

STOMATOLOGICKÉ
POHOTOVOSTNÍ

SLUŽBY
Lékařské ošetření je poskytováno

v době 8 – 12 hod.

7. 9. MUDr. Eva Vorlíčková, 4. ZŠ

ZR, MUDr. Ivo Matonoha, zdr.

stř. Jimaramov, MUDr. Zdeňka

Ouředníčková, Masarykovo nám.,

V. Bíteš
8. 9. MUDr. Danuše Grenarová,

zdr. stř. ŽĎAS ZR, MUDr. Eva

Daňková, Rovečné
14. 9. MUDr. Marie Přikrylová,

poliklinika ZR, MUDr. Jiřina Fol-

tanová, zdr. stř. Svratka, MUDr.

Miroslava Rohovská, poliklinika

V. Meziříčí
15. 9. MUDr. Tomáš Konečný,

NM, MUDr. Věra Havlíčková, Ra-
dostín n. Osl.

AEROBIC
pravidelné cvičení pro ženy
od 3. 9. 2002 v tělocvičné na Gymnáziu

Út 1900 � Posilování � Míša Hradilová

St 1830 � StepAerobic � Vlasta Fialová
Èt 1900 � Aerobic � Míša Hradilová

Tì�íme se na Vás!!!

Moravský rybářský svaz
MO N. Město

prodává od 30. 8. každý pátek
ryby na sádkách.
6. 9. pouze pstruh duhový
od 13. 9. kapr a pstruh
do vyprodání zásob.

prodej 14 – 17 hod.
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Letní jubilejní nabídka
ještě nekončí

mimořádný úrokový bonus 35%

(celkový roční úrok přes 4%)

a navíc dárek – nafukovací míč

Okamžité úvěry - 6,9%
do 70 tis. bez ručitele

Rychlé bezúčel. úvěry bez
ručitele

kancelář: Wüstenrot

budova autosal. NISSAN

Nové Město na Mor.

tel. 0604 169 753
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18. 7. Ing. Jiří Michálek (1979)

30. 7. Marie Pospíšilová (1936)

30. 7. Anežka Ročárková (1929)

2. 8. Stanislav Kakač (1953)

6. 8. Petr Lopašovský (1960)

6. 8. Emilie Mrázková (1907)

8. 8. Božena Suchá (1923)

13. 8. Milada Šustáčková (1913)

18. 8. Josef Špaček (1919)

24. 8. Ludmila Marešová (1915)

27. 8. Ladislav Kromíchal (1921)

28. 8. Anna Štiplová (1932)

2. 9. Marie Fousková 92 let

5. 9. Božena Zajíčková 80 let

7. 9. Karel Nejedlý 75 let

9. 9. Josef Hladík 89 let

10. 9. Marie Novotná 94 let

12. 9. Marie Popelková 90 let

13. 9. MUDr. Milan Brychta 75 let

15. 9. František Janů 87 let

15. 9. Libuše Bukáčková 75 let

16. 9. Ludmila Peňázová 86 let

16. 9. Marie Baláková 75 let

16. 9. Josef Komínek 75 let

17. 9. Zdeněk Tatíček 75 let

18. 9. Božena Hladíková 85 let

19. 9. Jan Hudeček 80 let

20. 9. Jaroslava Koš-álová 75 let

22. 9. Marie Javorská 92 let

23. 9. Anastázie Havlíčková 87 let

24. 9. Marie Havlíčková 80 let

28. 9. Václav Smejkal 93 let

Všem jubilantům blahopřejeme!

1. – 12. září dovolená

13. – 14. pá – so ve 20 hod.
Showtime (95´)

Policajtská akční komedie. Premié-

ra, příst. od 12 let 47 Kč

17. – 18. út – st ve 20 hod.
Bůh je velký – já ne (100´)

Komedie o hledání ideálního nábo-

ženství, přítele i životního stylu.

Premiéra, přístupný 50 Kč

20. – 21. pá - so ve 20 hod.
Muži v černém (89´)

Pokračování akční sci-fi komedie.

Premiéra, přístupný 55 Kč

úterý 17. 9.
Leoš Machek – recitál
(jazz, blues, poezie)

do 30. 9. výstava fotografií - Stani-
slav Žampach: Íslands

Děkuji za vzornou, obětavou a las-

kavou péči MUDr. Malečkové,

MUDr. Š-astníkovi a obětavým zdra-

votním sestrám z infekčního oddě-

lení nemocnice v Novém Městě na

Moravě, kteří se o mne pečlivě sta-

rali po dobu mé nemoci.

Anna Jinková, Pohledec

Poděkování

Klub Středozemě



3

Na červencové a srpnové počasí

má většina lidí osobité nároky –

vždy- nastává čas dovolených

a prázdnin. Vydaří se? První polo-

vinu prázdnin posuBte sami:

Úvodní dny července byly chlad-

né a deštivé. 4. 7. bylo ráno 12 ˚C

a odpoledne jen 14 ˚C. Až do 12. 7.

však teploty postupně stoupaly

a bylo teplé letní počasí s teplotami

út 10. 9., 17 hod., Kulturní dům -
přísálí
Informační schůzka pro rodiče
Informace o časech a místech schů-

zek zájmových útvarů DDM Klu-

bíčko v novém školním roce. Záro-

veň bude vybíráno i zápisné do

zájmových útvarů.

po 23. 9., 13 hod. DDM Klubíčko
a ostatní...
Zahájení činnosti zájmových útva-
rů v novém školním roce
Tento den se po prázdninovém le-

nošení opět rozběhne kolotoč schů-

zek jednotlivých kroužků.

* * *

Přihlášky do zájmových útvarů jsou

k dispozici v Informačním centru

a v DDM Klubíčko, Výhledy 523

Dům dětí a mládeže

KLUBÍČKO
DANCE

SHOW LIVE
9. 10. od 15 hod.

v Kulturním domě

pořádají
DDM Klubíčko a Novoměstská

kulturní zařízení

z výtěžku budou nakoupeny

hračky pro děti v Centru Zdislava,

Dětském domově v Rovečném

a v nemocnici v N. Městě

Martin Kocian

Markéta

DJ BADY

4*YOU

VERONA

Těžkej Pokondr revival

osoby 0 – 18 let čeká světelná

show, dokonalý zvuk a živé

vstupy rádia CR Region

do 25 ˚C. 13. a 15. 7. v odpoled-

ních hodinách přišly krátké, ale

vydatné lijáky, 13. 7. i s kroupami,

které však nijak neuškodily Až do

22. 7. trvalo stále polojasné a na

červenec chladné počasí. 19. 7. byla

odpolední teplota jen 15 ˚C.

Až do konce měsíce bylo příjem-

né letní počasí. Poslední tři dny čer-

vence přišla vedra, až 30 ̊ C.            FV

TS služby s.r.o. upozorňují ob-

čany, kteří čekají na uložení zpo-

pelněných ostatků do urnových

hrobů v nové části katolického hřbi-

tova, že se jeho výstavba opozdí

Hrobová místa na urny budou později
a místa budou k pronajmutí nejdří-

ve v prosinci t.r. Dále samozřejmě

platí možnost pronajmout hrobová

místa na urny ve staré části katolic-

kého hřbitova.     Luděk Sečanský

I N Z E R C E
Koupím byt 2+1 v NM, družst. nebo

v osob. vlastnictví, co nejrychleji.

tel. 0605 184 093

Jedna písemná žádost byla doru-

čena na městský úřad před několi-

ka týdny, druhá je údajně sepisová-

na a bude doručena co nejdříve.

Obě žádají starostu města, aby měs-

to v jednotlivých lokalitách bralo

více ohled na vše nepříjemné, co

provází stavební ruch a městský

život vůbec.

Občané Brožkova kopce upozor-

ňují, že v této dříve klidné čtvrti se

odehrávaly dětské radovánky vět-

šinou na místních komunikacích.

Dnešní doprava v této stále se roz-

růstající části města už nic podob-

ného nedovoluje. Rodiče dětí by

uvítali, kdyby se v této lokalitě na-

šlo místo na dětské hřiště.

Většímu dopravnému ruchu se

brání občané Křenkovy ulice. Obá-

vají se, že velkoprodejna plánovaná

v areálu mlékárny by mohla být

zásobována zbožím z Křenkovy uli-

ce. Rovněž část nakupujících bude

pravděpodobně z této ulice zajíždět

na parkoviště. Občané připomínají,

že na Křenkově ulici by mohly vli-

vem hustého dopravního provozu

vzniknout dopravní problémy. EJ

Hřiště pro děti a klidné bydlení POČASÍ V ČERVENCI
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Zákazníci, nebojte se cukrárny Klára!
Na počátku roku jsem přivítala

otevření této cukrárny a musím se

přiznat, že jsem byla mile překva-

pena. Značný cukrářský sortiment,

příjemné a čistě prostředí, prodejní

doba vyhovující širokému spektru

zákazníků. Prodej čerstvého pečiva

po celý týden je zejména pro nás,

chalupáře, velkým přínosem.

Po přečtení varovného článku

v Novoměstsku jsem se nejprve lek-

la, že se majitelé cukrárny rozhodli

zákazníka snad i okrádat! Po chvíli

přemýšlení jsem dospěla k názoru,

že není nad osobní zkušenost. Pro-

tože se blížila chalupářská party,

vydala jsem se do cukrárny. Objed-

nala jsem nestandardní, recesní dort

a několik desítek zákusků. Předem

mně bylo jasné, že u zákusků je

stanovena pevná cena, u dortových

výrobků se řídí celkovou hmotnos-

tí, úrovní zdobení, pracností. Ovšem

– pokud majitel nestanoví cenu vyšší

pro všechny dortové výrobky –

cenu paušální. Ostatně tato pravidla

zná téměř každá z nás, která občas

v domácnosti peče tyto druhy. Za-

kázka byla hotova přesně v termí-

nu, cenově odpovídala a výrobky

byly skvělé chuti, což ocenili ze-

jména naši hosté.

Závěrem bych ráda poděkovala

vstřícnému personálu za ojedinělý

projev důvěry v zákazníka. V Brně

při objednávce vždy požadují slo-

žit finanční částku ve výši 50 – 80

% ceny hotových výrobků a mnoh-

dy neprojeví o zákazníka zájem. V

cukrárně Klára nejenom radí zá-

kazníkům, ale dokonce nepožadují

finanční zálohu! Tohoto přístupu si

velmi vážím zejména proto, že mě

personál nezná a důvěřuje mi.

Zdena Kubíčková

Třicet nových pracovníků z OkÚ
V druhé polovině srpna pode-

psal tajemník MÚ N. Města smlou-

vu s vedením Okresního úřadu ve

ŽBáru nad Sázavou a třiceti pra-

covníky OkÚ o přechodu ze zani-

kajícího úřadu na nově vznikající.

Dle sdělení starosty města budou

jednotlivé odbory kvalitně obsaze-

ny. Výběrová řízení na místa ve-

doucích pracovníků v N. Městě

vypsána nebudou. Nepředpokládají

ve velké změny v dnešní struktuře

jednotlivých odborů. Rovněž se již

ustoupilo od myšlenky, že by ně-

která pracoviště zůstala dočasně ve

ŽBáru. Do doby, než bude dokon-

čena rekonstrukce radnice, budou

noví úřednici částečně umístěni na

dosavadní pracoviště na Drobného

301 a Vratislavovo 12 (poliklinika)

a v sále hasičské zbrojnice na ulici

Drobného. Přechod z jednoho pra-

coviště na druhé musí být plynulý,

zejména dopravní odbor musí v N.

Městě po 1. 1. 2003 bez prodlevy

zahájit činnost. EJ

Názor na stavbu velkoprodejny
Zřejmě také N. Město potřebuje

velkoprodejnu několikrát větší, než

jsou dosavadní potravinářské pro-

dejny ve středu města. Má stát po-

blíž autobusového nádraží pod vy-

asfaltovanou plochou parkoviště.

Z laického hlediska lze o správnosti

jejího umístění pochybovat.

První námitka spočívá v samotném

umístění poblíž potoka. Po zkušenos-

tech s letošními záplavami v Čechách

a před pěti lety na Moravě se lze obá-

vat, že malý potok se může po mimo-

řádně silném dešti změnit v řeku

a budoucí prodejnu zaplavit. Vzhle-

dem ke změnám počasí ovlivněným

zprůmyslněním světa lze záplavy oče-

kávat i v budoucnosti. Od roku 1997

se vyskytují v naší republice každo-

ročně. Prodejní firma chce umístit svou

budoucí velkoprodejnu vedle důleži-

té silnice, aby získala více zákazníků.

Případnou škodu na zboží nahradí

pojiš-ovna, ale úbytek majetku se na-

konec projeví na životní úrovni celé-

ho národa. V naší kopcovité krajině

lze přece najít bezpečnější území.

Druhá námitka se týká mizení

přírody z našeho života. Přírodní

plocha hned u středu města, pří-

hodná dětem k jejich denním ná-

vštěvám hned blízko panelových

domů Budovatelské ulice, by ne-

měla zmizet. Zahuš-ování měst je

na škodu, a- už to zákony podporu-

jí více či méně.  Bohumír Tichánek

Na tiskové konferenci, dříve než

byl do redakce doručen tento pří-
spěvek, se k podobnému dota-

zu ohledně bezprostředního sou-
sedství plánované prodejny a poto-
ka Bezděčky vyjádřil starosta

města: Prodejna bude stát na při-
bližně dvoumetrové navážce ze-

miny, stejně vysoko, jako je plocha
parkoviště.

O výstavbě supermarketu Billa

jednala i rada města na mimořád-

ném zasedání dne 5. 8. Zabývala se
zejména technickými a stavebními

otázkami. Většinu dalších vyjedná-
vání a nutných úředních úkonů
nyní povede stavební úřad města.

V podloží budoucí stavby byly
v polovině srpna provedeny potřeb-

né geologické vrty, viditelný sta-
vební ruch je očekáván v podzim-
ních měsících. EJ
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Svědectví od rozvodněné Berounky
Náhodou a nepřímo jsem si vyslechla část vyprávění Radka Klapače,

jednoho ze šestice Novoměš-áků, kteří o své vůli vyrazili pomáhat do

zaplavených oblastí. Na požádání se o své pracovní, popracovní, humorné

i povážlivé zážitky dělí se čtenáři Novoměstska.        EJ
Povodně, které nedávno zasáhly

Čechy, snad musely u všech vzbudit

solidaritu s postiženými. Proto jsme

se po výzvě, kterou na internetu zve-

řejnila obec Lety nedaleko Prahy,

zasažená vodami Berounky, rozhod-

li pomoci i my, šestičlenná parta lidí,

kteří se znají od novoměstského ly-

žařského vleku. Obecní úřad v Le-

tech požadoval hlavně elektrocentrá-

ly, čerpadla a vysokotlaké mycí zaří-

zení. Protože toto vybavení má-me k

dispozici, kontaktovali jsme Leten-

ské a po domluvě jsme v sobotu

17. 8. ráno s vybavením v Avii a te-

rénním voze vyrazili na Berounku.

Náves v Letech, kterou Berounka

ušetřila, už byla zaplněna technikou

a dobrovolníky snad ze všech koutů

republiky. V místní hasičské zbrojni-

ci jsme vyložili čisticí a ochranné

prostředky, které jsme s sebou dove-

zli, ale největší pomoc jsme poskytli

místním hasičům ve formě plechov-

kového Gambrinusu. Rozhořčeně si

přitom stěžovali, že hospoda je za-

plavená, v humanitární pomoci žádné

pivo nepřišlo, jen samé minerálky a z

Berounky sice vylovili razítko, které

zřejmě připlavalo z plzeňského Pra-

zdroje, ale pivo asi stačili vylovit ha-

siči z vesnic výš proti proudu. Proto-

že jsme měli vlastní vybavení a mohli

jsme pracovat samostatně, dostali jsme

ten nejdůležitější úkol - vyčistit míst-

ní hospodu. Starosta nám přidělil ješ-

tě dvě dobrovolnice z Kutné Hory

a během sobotního dopoledne byla

hospoda vyklizená a vyčištěná. Voda

zde dosahovala výšky asi jeden metr.

Nejvíce nám komplikovalo práci všu-

dypřítomné jemné páchnoucí ba-hno,

které se dostalo úplně všude. Bylo

proto nutné vytrhat podlahy, dřevě-

né obložení i radiátory. Vše, co přišlo

do styku s vodou a dalo se zachránit,

bylo nutné řádně omýt savem.

Jinak bylo všude vidět, že starosta

má situaci pevně v rukou a dobře

zorganizovanou, proto práce probí-

haly rychlým tempem. Dostatek na-

kladačů a nákladních aut stačil spo-

lehlivě odvážet vodou zničené věci,

které obyvatelé vynášeli na ulici. Ha-

siči neustále projížděli ulicemi a na

požádání čerpali komukoliv vodu ze

sklepů nebo studní. Kromě místních

hasičů zde byli dobrovolní hasiči

mimo jiné také z Vysočiny, jejichž

staré avie a čerpadla ostře kontrasto-

valy s nejnovější technikou pražských

záchranných sborů. To ale nijak ne-

snižovalo jejich nasazení a obětavost.

Také starosta a lidé z obecního úřadu

neustále projížděli ulicemi a přidělo-

vali dobrovolníky nebo vybavení

tomu, kdo o ně požádal. Samozřej-

mostí bylo i rozvážení jídla a pití

všem zúčastněným bez rozdílu. Oby-

vatelé zatopených domů si ale větši-

nou s pomocí příbuzných vyklízeli

své domy sami a pomoc dobrovolní-

ků většinou odmítali, spíše byli vděčni

za vybavení, hlavně elektrocentrála-

mi, protože elektřina zde byla samo-

zřejmě odpojena. Jinak byli místní v

drtivé většině velmi vděční a přátel-

ští. Paní starostová dokonce poskytla

pro totálně špinavé pomocníky svou

velice pěkně zařízenou koupelnu a

starosta dal ze sklepa námi vyčištěné

hospody vytáhnout několik sudů

piva, které se večer čepovalo zdarma

všem dobrovolníkům i místním.

Někteří obyvatelé té části vesni-

ce, která unikla povodni, ale dělali,

že to, co se děje o 200 metrů dál,

není jejich věc, a v poklidu pleli

svoje zahrádky nebo posedávali na

lavičkách. Jeden takový občan si

přišel dokonce zcela vážně stěžovat

na hasiče, že čerpadla čerpající vodu

ze sklepů jsou moc hlučná a on

nemůže spát. Ale většina nepostiže-

ných sousedů byla jinak k postiže-

ným velmi solidární a pomáhala ze

všech sil. Často jsem se ptal vytope-

ných lidí, jestli nebylo možno se na

velkou vodu lépe připravit a ales-

poň něco zachránit. Dostával jsem

stále stejnou odpověB: nevěděli jsme,

nečekali jsme, nevěřili jsme, nikdo

nám nic neřekl... Některým se po-

dařilo zachránit alespoň televize,

rádia nebo domácí zvířata, někteří

nezachránili vůbec nic.

Odpoledne jsme se přesunuli asi

o jeden kilometr dál na druhý břeh

Berounky do obce Řevnice. V části,

do které jsme přijeli, sahala voda asi

3 m vysoko. Po protržení ochranné

hráze zde vystoupala tak rychle, že

místní obyvatelé - většinou důchod-

ci - nestačili ze svého majetku za-

chránit vůbec nic a jen taktak stači-

li sami utéct. Situace zde byla zce-

la odlišná a daleko vážnější než

v 1 km vzdálených Letech. Nikde

žádní hasiči, dobrovolníci, techni-

ka, kontejnery. Zdejšího starostu ani

někoho jiného z vedení obce tady

nikde nikdo nezahlédl, o všechno

museli místní chodit prosit na obec-

ní úřad. Většinou lidé v důchodo-

vém věku nebyli schopni bez po-

moci vynášet nábytek nebo kober-

ce, ale přesto se snažili alespoň ně-

jak si pomoci, někteří s pomocí pří-

buzných, někteří sami. Vše, co lidé

měli v dolních patrech svých domů,

bylo totálně zničeno. Zachránit se

daly snad jen hrníčky na kafe. Elek-

tronika, plynové kotle, sporáky,

pračky, osobní věci od kartáčku na

zuby po knížku na nočním stolku -

vše nenávratně zničené jemným

bahnem a vodou z vyplavených se-

ptiků. Pomohli jsme vynášet náby-

tek a zničené věci dvěma rodinám

v důchodovém věku, jejichž starší

rodinné domy byly zatopeny po

úroveň lustru v kuchyni. Po vyno-

šení zatopených věcí a nábytku

a vytrhání podlahy následovalo vy-

čištění tlakovou vodou. Zároveň by-

lo třeba čerpat kontaminovanou vo-

du ze studní a sklepů. Byl to velmi

zvláštní pocit, když se úplně cizím

lidem přehrabujete v jejich knihov-

ně, šatníku nebo kuchyni, když

krumpáčem trháte ze stěn nádherné

dřevěné obložení, které si majitel

sám vyrobil, nebo když si soused

přijde na vedlejší zahradu pro svou

králíkárnu s utopenými králíky nebo

míchačku na beton, která se tam

dostala přes dva metry vysoký drá-

těný plot, aniž by ho poškodila.

Myslím ale, že místní i přes to, co

je postihlo, většinou neztráceli op-

timismus. A i když zatím budou

dočasně muset bydlet u příbuzných,

určitě udělají všechno pro to, aby

zas bydleli co nejrychleji ve svých

domech. Vděčnost lidí, kterým jsme

pomohli, byla taková, že jeden z

příbuzných paní, které jsme pomá-

hali čistit dům, nám nejenže nabídl

nocleh ve svém domě, ale pozval

nás i na večeři, ráno nám přichystal

snídani a v poledne znovu pozval

na oběd. V Řevnici jsme pomáhali

ještě celou neděli, ale večer jsme se

museli vydat domů. S pocitem, že

jsme alespoň trochu pomohli lidem

v nouzi, a s několika novými zná-

mými a přáteli jsme š-astně dojeli.

Radek Klapač

Na snímcích Karla Klapače:

Krátce po příjezdu do Letů (nahoře), čerpání vody ze znečištěné studny

(vlevo dole), hromada kompotů určených k vyhození (vpravo dole).
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Dluhy za nájem a služby

Na svém 82. řádném jednání rozhodla rada města zveřejnit analýzu

stavu placení nájmů a služeb spojených s užíváním bytů v působnosti

NSB. Analýza pracuje s platbami k datu 28. 8. 2002 a dluhy vedenými

u inkasního střediska k datu 31. 5. 2002.

V předchozím sledovaném období (k 28. 2. 2002) činil celkový dluh

816.446 Kč. Od té doby vzrostl o 17.058 Kč, tedy na 833.504 Kč.

NSB rozlišuje dlužníky na dlouhodobé a dlužníky, kteří jsou evidováni

poprvé. Nových, poprvé evidovaných dlužníků se ve sledovaném období

objevilo dvanáct a na nájemném a službách dluží celkem 48.266 Kč.

V soudním řízení jsou tito dlužníci: Radek Krejčí 18.807 Kč, Voj-

těch Jaroš 65.249 Kč, Irena Horváthová 84.652 Kč, Miloslav Zeleňák

46.103 Kč, Věra Ekslerová 136.864 Kč, Štefan Mésároš 107.253 Kč, Aleš

Landa 17.126 Kč, Jaromír Koutník 17.504 Kč, Bohumila Tvarůžková

15.277 Kč, Nataša Romanová 15.521 Kč. Celkový dluh těchto dlužníků je

525.074 Kč.

Mezi dlouhodobé dlužníky, se kterými není vedeno soudní řízení, patří:

Miloslav Kříž 4.140 Kč, +Josef Králíček 1.540 Kč, Stanislav Horváth

7.668 Kč, Nataša Feriová 7.214 Kč, Marta Žáková 1.428 Kč, Radka

Kohoutová 5.044 Kč, František Šimon 1.691 Kč, Patrik Plánka 2.318 Kč,

Vladimír Petr 26.104 Kč, Jiří Jícha 3.752 Kč, Markéta Krampolová

14.798 Kč, Alan Koller 11.311 Kč, Miroslav Gaži 2.941 Kč, Irena

Moravcová 2.695 Kč, Renata Humlíčková 7.921 Kč, Jana Horňasová

14.653 Kč, Jindřich Pavlíček 25.470 Kč, Ludvík Adamec 64.414 Kč,

Hana Mrázová 9.112 Kč, Dalibor Brambora 1.463 Kč, Anna Štiplová

2.949 Kč, František Černý 18.474 Kč, +Veronika Fousková 1.013 Kč,

Libor Svoboda 2.475 Kč, Zdeněk Moravec 5.835 Kč. Celkový dluh

těchto dlužníků je 246.630 Kč.                    dle materiálů NSB

BAZAR – ZASTAVÁRNA
nabízí použité i nové zboží pro domácnost, kutily

i chalupáře (nábytek, koberce, nářadí, porcelán, sklo, kola,

elektroniku, telefony, počítače a jiné)

Akce: od 15. 9. do 31. 10.
sleva 10 % na všechno zboží

N. Město, ul. Budovatelů 1484, tel. 0603 330 834

Občanské sdružení
CHRISTIANEUM – VOJTA

 je v početném pelotonu neziskových organizací relativním nováč-
kem. Myšlenka na jeho vznik byla počata na sklonku loňského roku, k
zaregistrování a zahájení činnosti došlo na jaře roku letošního. Cíl:
Vybudovat v Jimramově na Českomoravské vysočině centrum léčebné
rehabilitace pro děti i dospělé s mozkovou obrnou a poraněním míchy.

Pod jednou střechou
nedalekém Jimramově, na dlouho-

dobý pronájem objektu, v němž

bude možné soustředit pod jednu

střechu terapii, ubytování a trávení

volného času.

Kdy prostorný dům obklopený

velkou zahradou přivítá své první

obyvatele, je jako v mnoha podob-

ných případech zcela závislé na pe-

nězích. Budova totiž vyžaduje cel-

kovou rekonstrukci, vybavení in-

teriérů a přizpůsobení potřebám lidí

s handicapem. Občanské sdružení,

jehož členskou základnu tvoří sami

pacienti, jejich rodiče či další ro-

dinní příslušníci a pracovníci reha-

bilitačního centra, proto zřídilo kon-

to, na němž se shromažBují pří-

spěvky dárců, a- už firem nebo sou-

kromých osob, kterým není lhos-

tejný osud spoluobčanů postižených

poruchou hybnosti.

dalších rehabilitačních pomůcek.

Centrum rovněž odlehčí svému slu-

žebně staršímu sourozenci, pražské-

mu Parapleti, nebo- převezme část

jeho klientely z moravských regio-

nů, což umožní podstatně zkrátit

čekací dobu na přijetí.

Kdo se potýká s fyzickým či psy-

chickým problémem, potvrdí, jak

důležitý je kontakt s podobně po-

stiženými přáteli. I toho se zde pa-

cientům dostane. Těšit se mohou na

společně strávené chvíle při pose-

zení v herně, zahradě či společen-

ské místnosti. A v neposlední řadě

na příjemnou atmosféru městečka

pod soutokem řek Svratky a Fry-

šávky, kde stojí rodný dům bratří

Mrštíků a kde se narodil další spiso-

vatel, evangelický kněz a autor zná-

mých Broučků Jan Karafiát.

Kontaktní adresa:
Občanské sdružení Christianeum-

Vojta Kuklík 4, 592 03 p. Sněžné,

tel/fax 0616 664 104.Bankovní

spojení: GECB Nové Město na Mo-

ravě, číslo účtu 160229007/0600

Danuše Mokrošová

Obě skupiny pacientů se už léta

potkávají na specializovaném pra-

covišti léčebné rehabilitace v Kuk-

líku poblíž N. Města. Prostory sice

útulné, avšak kapacitou a absencí

bezbariérového přístupu nevyho-

vující, přiměly pracovníky i klien-

ty hledat nové, pro všechny strany

vhodnější řešení. Jako na zavola-

nou proto přišla nabídka PhDr. L.

Belcrediho, majitele budovy býva-

lého kláštera sester boromejek v

Společně na cestě

Podaří-li se dílo zdárně dokon-

čit, zahájí centrum provoz v listo-

padu letošního roku. Jako jediné

pracoviště v republice bude zajiš-o-

vat jak ambulantní, tak pobytovou

fyzioterapeutickou léčbu. Nejen

dětští pacienti uvítají fakt, že zde

budou moci strávit jeden nebo dva

týdny společně s rodiči nebo další-

mi rodinnými příslušníky. Terapii

Vojtovou metodou, která je plně

hrazena ze zdravotního pojištění,

rozšíří množství doplňkových slu-

žeb, které mohou lidem s handica-

pem usnadnit život: od kontaktu s

neurologem, psychologem a orto-

pedem po získání rady při výběru

zdravotní obuvi, kočárků, vozíků a

v městských bytech
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POLICIE INFORMUJE
Dne 20. 7. na základě telefonic-

kého upozornění dopadla policejní

hlídka přímo při činu dva zloděje,

oba z Velkého Meziříčí. Vloupali

se do a.s. Medin a odnášeli barevné

kovy v celkové hodnotě 48 tis. Kč.

Lup chtěli zpeněžit v některé vý-

kupně kovů.

Opět přibývá vloupání do osob-

ních aut a chtěl bych na toto ob-

zvláš- upozornit v souvislosti s pro-

bíhající houbařskou sezonou. Je

opravdu nezodpovědné ponechat

v autě bez dozoru peněženky, ba-

tohy a další věci, mnohdy poháze-

né na sedadlech. Auto lze otevřít

i bez násilí během okamžiku. Proto

nespoléhejte na to, že nejste od auta

tak daleko a že včas stihnete když

ne chytit zloděje, tak alespoň krá-

deži zabránit. 22. 7. došlo v N.

Městě k celkem 4 případům vlou-

pání do vozidel s celkovou škodou

129 tis. Kč, 29. 7. pak 2 případy se

škodou 72 tis. Kč, 4. 8. jeden pří-

pad se škodou 8 tis. Kč a zatím

poslední případ je ze 16. 8. u Křižá-

nek, kdy si zloděj odnesl batoh

s fotoaparátem, mobilní telefon,

platební karty i peníze v hotovosti

– vše za celkem 12,5 tis. Kč.

Opakovaně dochází ke kráde-

žím elektrokabelů z různých skla-

dů v N Městě. Zloději kabely vypa-

lují a potom vodiče – obvykle hli-

níkové – prodávají do výkupen.

Ve spolupráci s kriminální službou

již bylo v minulosti mnoho těchto

případů realizováno a také v sou-

časné době je několik zlodějů k této

trestné činnosti vyšetřováno.

Dne 25. 7. došlo v N. Městě

k vloupání do rodinného domu.

Zloděj se dovnitř dostal po vypáče-

ní zámku vstupních dveří a dalších

dveří uvnitř. Odcizil šperky, MC

kazety a peníze – vše za 155 tis. Kč.

Policisté usvědčili dne 30. 7.

23 letého muže z Bystřice n.P., kte-

rý se vloupal do chaty v místní části

Svárov. Škoda nebyla v tomto pří-

padě vysoká, ale s největší pravdě-

podobností bylo zabráněno mnoha

dalším případům.

V noci na 7. 8. došlo k vloupání

do ordinace v novoměstské nemoc-

nici. Pachatel vypáčil okno a po

prohledání místnosti odcizil počíta-

čovou sestavu za 40 tis. Kč.

Dne 22. 8. byl oznámen případ

vloupání do sklepa obytného blo-

ku na ul. Drobného. Předmětem

zájmu zloděje bylo v tomto případě

horské jízdní kolo za 6,2 tis. Kč.

Je smutné, že v N. Městě dochází

občas k projevům vandalismu. Ze-

jména jsou poškozovány dopravní

značky, rozbíjena skla vývěsních

skříní a rozbíjena okna – v tomto

případě opakovaně u budovy 2.

ZŠ. Poslední případ je z 26. 8., kdy

kolem 23. hod. prohodil dosud ne-

zjištěný hrdina oknem do šatny od-

padkový koš. Policisté zdejšího ob-

vod. oddělení prosí občany o větší

spolupráci a všímavost. Veřejný

pořádek není jenom záležitostí měst-

ské či státní policie. Policisté nemo-

hou být všude a přitom mnohdy

stačí anonymně telefonicky na vý-

tržnost upozornit. Nebo snad sou-

časný stav někomu vyhovuje? (Ano,

ale bohužel jen vandalům!)

mjr. Vašík Ant.

Před redaktory už hovořil Václav Faltus zcela civilně. Pozvání do N. Měs-

ta přijal bez váhání, podobné benefiční akce se prý neodmítají. Také

před pěti lety vystupoval po povodních na mnoha místech. Dnes si stejně

jako tehdy myslí, že humor v tíživých situacích pomáhá, že je třeba

obohatit duši úsměvem a pohodou. Tyto dny vystupuje v místech, kde

voda škodu nenapáchala, ale předpokládá, že za pár týdnů, až se lidé

kolem českých řek vzpamatují z nejhoršího, přijede i mezi ně.

Hrálo se pro jihočeské Metly
Ve čtvrtek 22. 8. dopoledne se

muselo na městském úřadu čekat

v pořadí na kopírování. Kopírovaly

se tam plakáty na benefiční akci, kte-

rá zvala na páteční odpoledne dne

30. 8. na Vratislavovo náměstí. Pla-

káty slibovaly účast známých i méně

známých účinkujících, občany vy-

zývaly, aby s sebou přinesli příspě-

vek “do kasičky” nebo hmotný dá-

rek – něco pro školáky, školy a dět-

ská zařízení. Jako iniciátoři a organi-

zátoři byly uvedeny dvě novoměst-

ské organizace – Dům dětí a mládeže

Klubíčko a klub Sluníčko Unijazz.

Ředitel Klubíčka L. Šula se k při-

pravované benefici rozpovídal: V týd-

nu, kdy Čechy zaplavily povodně,

jsem byl na dovolené. Hned jsem za-

čal o akci přemýšlet a v duchu ji

připravovat. Po návratu, už se Slu-

níčkem, jsme začali skládat program.

Na některé účinkující jsme měli kon-

takt sami, jiné jsme oslovili přes agen-

tury. Výsledkem je jakási směs žánrů.

Důvodů této všehochuti je více – krátký

čas na přípravu i záměr nestavět pro-

gram pro jednu cílovou skupinu, sna-

ha, aby si každý našel to svoje.

Peníze, které vybereme, dodáme

do obce Metly - obce zcela zničené,

která má navíc v tomto tragickém

osudu časové prvenství. Věcnou sbír-

ku hodláme předat dětským zaříze-

ním v Ústí nad Labem.

Na začátku benefice promluvil

starosta Josef Sokolíček. Vážně a

věcně akci zahájil. Po něm neváž-

ně, ale stále ještě věcně představil

moderátor benefice další program

a vzápětí přišla zřejmě největší

hvězda odpoledne – Václav Faltus.

A ten už jenom nevážně a nevěcně

plácal a imitoval známé osobnosti,

přesně tak, jak ho známe a jak jsme

od něj čekali. A pak už se na dvou

jevištích střídaly žánry jeden za dru-

hým. Beatles revival zahráli skoro

jako dávní Beatles, k vidění byla

ukázka bojového umění, z úplně

jiného soudku bylo vysoupení Tra-

vesti show XXL atd. atd. Všichni

účinkující se zřekli nároku na ho-

norář.

Vstupné bylo dobrovolné. Po

skončení programu se v kasičce

napočítalo 23.555,80 Kč. Přispět

věcným dárkem se rozhodlo mé-

ně diváků, než pořadatelé očekáva-

li. I když se hromádka sportovních

potřeb, stolních her či pastelek na

stole shromáždila, pořadatelé ope-

rativně rozhodli, že se s ní až do

Ústí nepojete, ale věci se přidají

k financím a poputují také do Me-

tel. E. Jašková

Každá pořádná hvězda světového i českého popu si s sebou na jeviště

obvykle přivede sborové zpěváky či taneční skupinu. Zpěvačka Anitta

údajně svoji slávu budovat začíná. Jestli na vlastní doprovodnou taneční

skupinu pomýšlí, nesdělila, ale hbitě využila půvabu a tanečního nadání

dvou místních dívenek a pozvala je na jeviště. Terezka Krahutová a Lucka

Klimešová se prosit nedaly.

Před vystoupením novoměstských mažoretek se moderátor a Eva Olejníko-

vá dohadovali, zda vystupující mažoretky chodí, nebo tancují. Divákům

zůstal přesný pojem pro specifický taneční krok mažoretek utajen, ale

nikomu to nevadilo.
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Jezdíš na kole a umíš trochu plavat?
Cyklistický a triatlonový oddíl v N. Městě pořádá náborové závody pro

kluky a holky od 6 do 11 let (asi 2. až 5. třída).

Kdy? - 6. září a 13. září v 16:00
Kde? - Sraz je u atletického hřiště, závody proběhnou u rybníka
„Cihelňák“ v Koruně.
Co s sebou? - Kolo, přilbu, sportovní oblečení a odvahu zkusit to.
Co když bude pršet? - Závodit se bude za každého počasí. Nenech se
odradit kapkami deště, zítra vysvitne sluníčko.

Zleva: Schmier, Krejčí, Fialová, Horká, Ostrejš

Triatlon: Žaneta Horká má stříbro z Mistrovství České republiky v triatlonu

Turnaj Petrovice 2002
V neděli 11. 8. uspořádal SK Pet-

rovice na hřištích SOULe Petrovice

7. ročník turnaje v malé kopané.

V osmi základních skupinách se již

tradičně představila družstva z Par-

dubic a Čučic. Kromě týmů žBárské-

ho okresu se v letošním roce na peč-

livě připravených hřištích představili

i zástupci z okresů Rakovník a Praha.

Do připraveného pavouka tur-

naje se tentokrát nepodařilo postou-

pit žádnému domácímu týmu, ale

i tak vyřazovací souboje nepostrá-

daly kvalitu a dramatičnost. V je-

jich průběhu došlo k mnoha neče-

kaným výsledkovým překvapením.

Loňský obhájce prvenství FC Směs

N. Město na Mor. dospěl až do

semifinále. V něm však neuspěl

a po penaltovém rozstřelu o 3. mís-

to zůstala pro směsáky brambora.

Z bronzové trofeje se tak radoval

dobře hrající Nížkov Muflons. Sa-

motný finálový duel měl jedno-

značný průběh, v němž velké pře-

kvapení turnaje FC Vlachovice ne-

stačilo na celek Nového Strašecí.

Po výsledku 1:4 se nově zhotovený

putovní pohár pro vítěze stěhuje do

okresu Rakovník.

Nejlepšími hráči turnaje byli vy-

hlášeni: brankář – Jan Petr, FC Vla-

chovice, hráč – Stanislav Vencálek,

SK Březí n.Osl., nejlepší střelec –

Milan Dvořák, FC Lazaři Pardubi-

ce, nejrychlejší střelec – Jiří Staněk,

FC N. Město na Mor. Cenu útěchy

převzalo družstvo Sona S+K ŽBár

n.S. a divácká soutěž se stala kořistí

mladíka z Čučic. Pavel Laštovička

Triatlon je olympijský sport a skládá se ze 3 disciplín: plavání - jízda na

kole - běh. Triatlon je velice atraktivní, ale náročný na všestrannost.

I přesto se atleti sportovních tříd rozhodli, že si ho letos vyzkouší. Jezdili

2 x týdně na plavecký trénink a střídali atletickou přípravu s jízdou na

kole. Svůj první triatlon absolvovali v červnu v Poděbradech, pak

v Litomyšli a Olomouci. Pokaždé se umístili v první třetině a někteří stáli

i na stupních vítězů. Oproti svým soupeřům musí zlepšit orientaci ve vodě,

zrychlit přezouvání v depu, ukládání kol a samotné plavání.

Na Mistrovství ČR mladšího

a staršího žactva do Nymburku jsme

jeli poprvé a spíše „na zkušenou“,

protože triatlonový oddíl vznikl

v Novém Městě teprve letos. V rám-

ci všestrannosti. jezdili atleti spor-

tovních tříd 2. ZŠ plavat do bazénu.

Protože některým z nich šlo plavání

výborně, rozhodli jsme se, že jim

dáme šanci vyzkoušet si triatlon.

Věděli jsme, že naši žáci mají

málo zkušeností a oproti svým sou-

peřům slabší plavaní. Ale máme

výborné kolo a umíme slušně bě-

hat. Tak jsme si triatlon zkusili a od

17. srpna patříme k oddílům, které

vzbuzují u svých soupeřů respekt.

A teB k výsledkům z MČR: zís-

kali jsme stříbro (Žaneta Horká),

bronz (Jan Ostrejš), 5. místo (Mar-

kéta Krejčí), 6. místo (Petr Schmier),

9. místo (Tereza Fialová).

Největší radost má Žaneta Hor-

ká, vicemistryně ČR. Z vody vybí-

hala jako devátá, do depa přijela

první a v běhu vybojovala druhé

místo. Žaneto, gratulujeme !

U benjamínků (do 11 let) byl tře-

tí Jan Ostrejš. Z vody vybíhal devá-

tý, ale krásným během si vybojo-

val bronz. Je třeba ještě pochválit

Markétu Krejčí a Petra Schmiera

v kategorii mladšího žactva, pro které

je 5. a 6. místo na MČR velice cenné

a nadějné. Petr Schmier navíc letos

závodil s o rok staršími kluky. Ve

stejné nevýhodě byla i starší žákyně

Tereza Fialová, přesto skončila na

hezkém devátém místě.

Všem účastníkům mistrovství

České republiky gratulujeme.

Zájemcům o tento hezký sport

sdělujeme, že náborové závody dě-

láme 6. září a 13. září v 16:00, sraz

je u zadního vchodu 2. ZŠ v No-

vém Městě na Moravě. Kontakt:

0608 831673, 0608 873745

 klub „Schmier triatlon“

Ve dnech 24. až 28. července se v Novém Městě konalo Mistrovství světa

juniorů v lyžování na trávě. Mladí vyznavači tohoto sportu se sešli na

Harusově kopci a závodili ve všech sjezdových disciplinách. Snímek vlevo

je ze zahájení šampionátu, které bylo spojeno s kulturním programem

a odehrálo se na Vratislavově náměstí. Mezi juniorkami kralovala Zuza-

na Gardavská, která po všech disciplinách stála na stupních vítězů

nejvýše (snímek vpravo).V příštím roce chtějí novoměstští lyžaři závody

na trávě připravit znovu, tentokrát už klasické, pro dospělé závodníky.

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


