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Neznám pøírodní areál, který by
konkuroval naemu koupaliti
Novomìstské koupalitì se v posledních mìsících nìkolikrát dostalo na stránky tisku, nejen místního zpravodaje. A informace to
nebyly turisticko rekreaèní, nýbr pøipomínlaly problémy, dlouhodobé i letoní. Letní sezona pomalu konèí, problémy budou øeit
pøísluné úøady. Jaká vak bude sezona pøítí a ty následující? Co
zde mohou milovníci odpoèinku u vody èekat? Na tyto otázky odpovìdìl starosta N. Mìsta Josef Sokolíèek:
Pøedpokládám, e rada mìsta N.
Mìsta ji dále neprodlouí nájemní smlouvu se stávajícím nájemcem MVH s.r.o. z Bystøice n.P.
Smlouva konèí 30. 6. 2006. Poté
by mìla zùstat brána koupalitì
otevøená a mìla by zapoèít jeho
zásadní rekonstrukce, dostavba a
dovybudování.
Nae pøírodní koupalitì má neopakovatelného genia loci. Jak
svou polohou, tak svým oslunìním. Neznám jiný takový pøírodní
areál, který by naemu mohl konkurovat. A to nejenom v blízkém,
ale i vzdáleném okolí.
Rekonstrukci si pøedstavuji rozdìlenou na dvì etapy. První by
mìla probìhnout v 2. pol. roku
2006 a poèátkem roku 2007. Poté
by u na nìm pùsobil jiný nájemník. (Nìkteré z mìstských eseró-

èek nebo soukromý nájemník.)
První etapa by zahrnovala rekonstrukci budovy jak po stránce
vnitøní dispozice, tak dispozice
venkovní, s citlivým zásahem architekta a následnou kolaudací. Je
potøebná i nenákladná úprava povrchu pláe - jeho vyrovnání a pravidelné seèení. Travnatá plá by
mìla po celé ploe vypadat skoro
jako golfový green. Dále dvì sprchovací místa, na kterých by plavec pøi výstupu z vody nemusel
tanèit èardá èi odzemek, jak jsem
to nedávno musel absolvovat já.
Pochopitelnì by sprchovací místa
nebyla z druhé strany od vody
opatøena cedulkou zákaz vstupu.
A vùbec by tìch cedulí bylo poskrovnu a byly by provedeny s jistou mírou estetického cítìní korespondujícího s úrovní budoucí-
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ho pronajimatele. Dále pøedpokládám jeden velký a jeden støední
tobogan, dalí skluzavky, skákadlo, høitì pro pláový volejbal. V
areálu je vhodné vysadit 3  4
vzrostlé listnaté solitéry pro monost skrytí se pøed sluncem.
V druhé etapì, a to pro sezonu
2008, bude tøeba upravit pøíjezdovou cestu, vybudovat parkovitì, kanalizaci, kemping, minigolf
a... a... mnohé dalí smysluplné.
Budoucí koupalitì u vidím

MìÚ Nové Mìsto na Moravì ve dnech 22. 9. a 23. 9. 2005 uzavøen
Mìstský úøad Nové Mìsto na Moravì informuje fyzické a právnické
osoby, e ve dnech ètvrtek 22. 9. a pátek 23. 9. 2005 bude z provozních
dùvodù uzavøen.
Vekeré ádosti a podnìty budou vyøizovány standardnì v úøední dny
pondìlí a støeda v úøedních hodinách od 8.00 do 11.30 hod. a od 12.30
do 17.00 hod. Dìkujeme za pochopení.

Horácké muzeum vydalo
v tìchto dnech zajímavou publikaci Frontový deník Frantika
Kubíka z 1. svìtové války. Frantiek Kubík (1898  1979) se narodil v Novém Mìstì na Moravì.
Ve svém deníku zachytil záitky z
ruské a italské fronty v letech 1917
 1918.
Jedná se o ètivì vylíèený obraz 1.
svìtové války z pera devatenáctile-

Soutì v poárním útoku o pohár starosty mìsta
V sobotu 20. srpna se v N. Mìstì na Vratislavovì námìstí soutìilo v poárním útoku o pohár starosty mìsta. Jednalo se o první 
premiérový roèník soutìe, kterou by novomìstský sbor dobrovolných hasièù èasem rád vidìl
jako pravidelné kadoroèní klání.
Soutìit v poárním útoku znamená, e si soutìící drustva pøipraví na základnu o rozmìrech 2
x 2 metry technický materiál, poodstoupí o deset metrù a v okamiku startu se snaí co nejrychleji pospojovat pøipravené hadice,
nasát vodu do stroje a dostat se k
terèùm vzdáleným 90 plus 5 metrù. Posledních pìt metrù je ji
oznaèeno linií, za kterou hasièi
nemohou vstoupit. Odtud je tøeba
srazit terèe proudem vody.
Úèast na prvním roèníku nebyla

velká, pøesto se v základní skupinì utkala tøi drustva a v kategorii
vesnické ligy se pøedvedlo jedno
drustvo. Mení poèet soutìících
umonil dvoukolový závod. Kadému drustvu se v koneèném
hodnocení poèítal lepí èas.
Cenou pro vítìzné drustvo byl
pohár. Pùvodnì mìl být pouze
putovní, z rozhodnutí starosty
mìsta vak bude kadoroènì pøedáván nový. Letos i jej odvezli
hasièi z Radostína nad Oslavou, na
dalích místech se umístili hasièi
z Olí a Netína. Vesnickou ligu
reprezentovali soutìící z Oleenky u Havlíèkova Brodu. Radostíntí si navíc odvezli cenu v podobì
prasete, Oleentí sud piva. Vechna drustva získala navíc dárkové
koe a upomínkové pøedmìty. Dìkujeme vem spozorùm, kteøí k

coby opravdovou chloubu naeho
mìsta. Tìím se u nyní se vemi
jeho návtìvníky na nìm na shledanou. Snad mi tam dovolí zapálit si i ten doutník, jestli mi kouøení do té doby moje despotická
ena nezakáe. Moná, e toho
kouøení do té doby nechám sám.
Tohle poslední u je legrace, ale
vechno pøedchozí myslím opravdu vánì, dodal Josef Sokolíèek na
závìr.
E. Jaková

pìkným cenám prvního roèníku
jakkoli pøispìli, doplnil informace velitel sboru a velitel jednoty
mìsta Pavel Kotinský.
EJ

tého vojáka psaný pøímo na bojiti. Zoufalý protest proti utrpení a
umírání na frontì v zavivených
blátivých zákopech doprovází touha po míru, úzkost a stesk nejen po
domovì, ale i po vysnìné dívèí bytosti, soucit s postienými lidmi i
zamylení nad osudem ponièených
mìst, vesnic, chalup i kostelù.
Vyprávìní je dynamické, obrazy
ètivé, protkané úvahami. K autentiènosti pøispívá ponechání vojenské hantýrky v textu. Dobové fotografie a mapy pøispívají k názorné orientaci.
(z úvodního slova ke knize od
PhDr. Zdeòka Vyhlídala)
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Podìkování
Chtìla bych touto cestou podìkovat panu Zdeòku Pelzerovi za velkou ochotu, se kterou dlouhodobì
pravidelnì pomáhá pøi úklidu veøejného chodníku na Mrtíkovì a Èapkovì ulici.
sousedka Lada Roubínková

Jubilanti
5. 9. Miroslavka Hlaváèková 80 let
8. 9. Miroslav Lenfeld
80 let
15. 9. Frantiek Janù
90 let
21. 9. Frantika Adamová 95 let
Vem jubilantùm blahopøejeme!

Klub Støedozemì
Amatérský Pétanque klub
kadé úterý od 17 hod.
na høiti u evang. kostela, do konce záøí, za pøíznivého poèasí

DPS
út 20. 9., 9 hod. Aktivita - pøedpoklad sobìstaènosti v seniors. vìku
- Stará øemesla Akce zamìøená na
stará øemesla a jiné výtvarné techniky, pøedevím pro seniory

Klub seniorù
po 5. 9., 16 hod., DPS  Organizaèní záleitosti, pranostiky na záøí
so 10. 9., Zájezd po Vysoèinì s
Mgr. Chocholáèovou, odjezd v
7,30 hod. od KD, cena 50 Kè èlen,
70 Kè ostatní
pá 16. 9. divadelní pøedstavení
Romeo a Julie na nádvoøí pardubického zámku, odjezd od KD v 16 hod.
cena 200 Kè èlen. ostatní 250 Kè
po 19. 9., 16 hod. DPS, Èetba
poezie Boh. Málkové

Nabídka zájmových útvarù pro kolní rok 2005/2006
Keramika s Ájou  pro dìti a mláde 4  18 let /zápisné 950 Kè/, dospìlí /zápisné 1 400 Kè/
Píalka  hra na zobcovou flétnu - pro dìti 4  12 let / zápisné 500 Kè/
Orffovy nástroje  pro dìti 4  7 let /zápisné 400 Kè/
Poèítaèe pro malé punty  pro dìti 4  7 let /zápisné 500 Kè/
Tvoøínek - pro dìti 4  7 let /zápisné 400 Kè/
Veselá angliètina  pro dìti 4  7 let /zápisné 600 Kè/
Hravá angliètina  pro dìti 8  12 let /zápisné 700 Kè/
ikovné ruce  pro dìti 8  12 let /zápisné 500 Kè/
Kytara k táboráku  pro dìti a mláde 8  18 let /zápisné 700 Kè/, dospìlí /zápisné 1 100 Kè/
Stolní a spoleèenské hry  pro dìti a mláde 8  18 let /zápisné 500 Kè/
Zoo krouek  pro dìti 8  14 let /zápisné 400 Kè/
Netradièní výtvarné techniky  pro dìti a mláde 8  18 let /zápisné 900 Kè/, dospìlí /zápisné 1 400 Kè/
Mladý cukráø  cukráøka  pro dìti 8  14 let /zápisné 500 Kè/
Toèení na kruhu  pro mláde 12  18 let /zápisné 1 200 Kè/, dospìlí 1 600 Kè
Plastikový a papírový modeláø  pro dìti a mláde 8  18 let /zápisné 600 Kè/
Bøiní a orientální tance  pro dìti a mláde 8  18 let /zápisné 700 Kè, dospìlí /zápisné 900 Kè/
Práce na PC  zaèáteèníci pro dìti a mláde 8  18 let /zápisné 600 Kè/, dospìlí /zápisné 900 Kè/
Práce na PC  pokroèilí pro dìti a mláde 8  18 let /zápisné 700 Kè, dospìlí /zápisné 1 100 Kè/
Hry na PC  pro dìti 8  14 let /zápisné 400 Kè/
Internet  pro dìti a mláde 8  18 let /zápisné 400 Kè/, dospìlí /zápisné 600 Kè/
Stolní tenis  pro dìti a mláde 8  18 let /zápisné 500 Kè/
Hra na keyboard  pro dìti a mláde 8  18 let /zápisné 800 Kè/
Florbal pro kluky a holky - pro dìti 8  15 let /zápisné 700 Kè/
Florbalový tým FBC DEVILS  pro stávající tým /zápisné 900 Kè/
Akordeon  pro dìti 8  15 let /zápisné 800 Kè/
Divèí klub - pro dìti 8  15 let /zápisné 600 Kè/
Dramatické hry, výroba loutek, loutkové divadélko - pro dìti 8  15 let /zápisné 600 Kè/
Pohybové a netradièní hry  pro dìti 8  15 let /zápisné 500 Kè/
Debatní klub  pro dìti 11  15 let /zápisné 300 Kè/
Tradièní karate  pro dìti a mláde 8  18 let /zápisné 500 Kè/, dospìlí /zápisné 500 Kè/
Aerobic s Dáou Kadlecovou  pro dìti 11  15 let / 20 Kè za jednotlivé cvièení/

Pøihláky jsou od 1. záøí 2005 k dispozici v Informaèním centru
na Vratislavovì námìstí a v DDM Klubíèko

Vem obèanùm narozeným v roce 1955
Spoleèenská komise mìstské
rady v Novém Mìstì na Moravì
pøipravuje i v letoním roce tradièní setkání rodákù a pøátel
mìsta, kteøí v roce 2005 oslaví
své padesáté narozeniny.
Jak je patrno z názvu akce, zváni jsou nejen ti, kteøí se v Novém Mìstì narodili, ale i ti, kteøí zde chodili do koly, a i ti, kteøí
se sem pozdìji pøistìhovali a
jsou dnes obèany N. Mìsta.
Zákon o utajování osobních
údajù nedovoluje získávat adresy rodákù bez jejich souhlasu.
Nìkteøí poskytli své adresy bývalým spoluákùm, kteøí organizují setkání tøíd. O mnohých
vak není mono informace získat.
Obracíme se proto na vechny
obèany mìsta s prosbou. Pokud
víte o svých známých a pøíbuz2

ných, kteøí nebydlí v naem mìstì, pøedejte, prosím, jejich adresu do podatelny radnice (k rukám
Vìry ákové, tajemnice komise).
Souèasnì prosíme vechny padesátníky ijící v Novém Mìstì,
aby toto nae oznámení pøijali
jako oficiální pozvánku na toto
setkání. Letos se sejdeme 29. øíjna v 10 hodin v mìstském kulturním domì.
Narozeným v podzimních mìsících, kteøí mají vìtinu spoluákù narozených a v roce 1956,
doporuèujeme, aby se bez obav
zúèastnili jak letoního setkání,
tak toho budoucího.
Tìíme se, e nae pozvání pøijmete, a dìkujeme za pochopení, e vás nemùeme pozvat
osobnì.
za spol. komisi Jana Èerná,
pøedsedkynì

BENEFIÈNÍ VARHANNÍ KONCERT
Farní sbor èeskobratrské církve evangelické v Novém Mìstì na
Moravì poøádá v nedìli 11. záøí od 15 hodin ve svém kostele
VARHANNÍ KONCERT. Na varhany bude hrát celocírkevní
kantor Ladislav Moravetz.
Mimo jiné zazní skladby J.S. Bacha, J. Pachelbela, F.X.A.
Murschhasera, G. Fracobaldiho aj.
Výtìek dobrovolného vstupného bude pouit na generální
opravu varhan.
Zváni jste skuteènì vichni.

Výuka angliètiny
kolní rok 2005/06
l

kurz pro zaèáteèníky
l kurz pro mírnì
pokroèilé
l kurz pro dìti

pod vedením
kvalifikovaného pedagoga

inf. 605 170 471

Kino

Pavuèina nad Novým Mìstem stále roste
Obèanské sdruení Steadynet
oslavilo své první narozeniny a
nastala tedy doba bilancování a
úvah o budoucím rozvoji sítì. K
pùvodním 15 zakládajícím èlenùm se od èervence 2004 pøidala celá dalí stovka domácností.
Ke tøem pøístupovým bodùm
jsme postupnì vybudovali dalích pìt a tím se nám povedlo
pokrýt signálem témìø celé Nové
Mìsto a velkou èást Marovic.
Zlepili jsme pøipojení k internetu a to jak celkovou rychlost
(z 256 kbps na 4096 kbps), tak i

kvalitu slueb naim èlenùm.
Toto ve by nebylo moné bez
dobrovolnické práce èlenù sdruení, kteøí sí budují a starají se
o její chod. Tímto bychom jim
chtìli veøejnì podìkovat, protoe sdruení funguje pøedevím
díky jejich práci. Rádi v naich
øadách uvítáme dalí podobné
talenty, kteøí nám pomohou zlepovat stávající stav sítì.
Chtìli bychom sí v budoucnosti rozíøit i mimo Nové Mìsto do lokalit jako je Pohledec,
Radeínská Svratka a pokud to

bude technicky moné tak i do
Jiøíkovic a Radòovic. Také bychom rádi podìkovali firmì Racom za finanèní podporu, která
nám zlepila finanèní situaci v
poèátcích sdruení.
Nezbývá ne doufat, e nám vydrí chu do práce a udríme tento kvalitativní rùst ke spokojenosti vech naich èlenù.
Vechny dalí informace a pøedevím potøebné informace pro
zájemce o èlenství najdete na webové adrese: www.steadynet.org
Jiøí Blahák, Daniel Mach

Kulturní dùm

Kniha Trojan

Horácká galerie

ne 11. 9. v 17 h., - Nedìlní odpoledne s dechovou hudbou ROZMARÝNKA Rozmarýnka patøí k
nejznámìjím a nejpopulárnìjím
malým kapelám u nás. Absolvovala ji stovky vystoupení, a to
nejen u nás, ale i v zahranièí. Je
velmi èasto slyet na vlnách Èeského rozhlasu. Rozmarýnka je
vynikající kapela, pøevánì absolventù konzervatoøe a nadchne kadého milovníka dechovky hlavnì
vysokou umìleckou úrovní vech
hráèù a dále velmi rozsáhlým, rozmanitým, ale i nároèným repertoárem. Vstupné 50 Kè, pøedprodej
v IC
út 20. 9. v 19,30 h. - TEÏ NE,
DARLING - divadlo SKELET Komedie R. Cooneyho a J.
Chapmana. Název této anglické
komedie plnì vystihuje, co se na
jeviti dìje. Vdycky vichni
a vechno pøijde nevhod. Bìí tu
o krásné koichy, krásné peníze,
kterých se nikdy nedoèkáte, a pøesto budete astni, nebo se budete bavit. Osvobozující smích je to,
po èem vichni touíme. Hrají:
Pavel Trávníèek, Pavel Skøípal,
Mojmír Madìriè, Simona Prasková, Dana Bartùòková/Jaroslava
Obermaierová, Milue Bittnerová/
Klára Dolealová. Vstupné: 150,
140 Kè, pøedprodej v IC

w Frantiek Kubík: Pøeil jsem...

frontový deník z I. svìtové války
w Vìra Rudolfová: Kraj vìèných
návratù
w Zdìnìk Vyhlídal: Povìsti ze
ïárska
w Miroslav Hedbávný: Povìsti z
Vysoèiny

Horácké muzeum
Výstava k 35. výroèí zaloení
CHKO ïárské vrchy
do 4. záøí
so 10. 9., (èas bude upøesnìn na
plakátech) - Dny evropského dìdictví - Koncert uèitelù a ákù
ZU Nové Mìsto na Moravì

Ellen Jilemnická  Sochy
Jan Samec  Fragmenty, kresby
Obì výstavy potrvají do 28. 9.
Dny evropského dìdictví:
l so 10. 9. 10  17 h. vstup zdarma
l ne 18. 9. 15 h. koncert Jakuba Pustiny  Písnì a vernisá výstavy Zdenìk plíchal - Staøí Mistøi - arkádová chodba - chemláe
- uvede Dr. Jiøí Valoch.

Dny evropského dìdiství

9.  18. záøí
V rámci akce je mono v sobotu
10. záøí zdarma navtívit:
Horáckou galerii (10  17 hod.),
Horácké muzeum (9  16 hod.),
kostel sv. Kunhuty (10  11 hod.)

K tanci, zpìvu i poslechu

zahraji na klávesy pøi vaí rodinné i jiné oslavì. Kontakt: Výhledy 740, Nové Mìsto, tel.
566 618 234

Festival Køídla 2005 pá a so 23. a 24. záøí

Program: pátek - skupiny NOM (místní underground), Dva v jednom, KSV (místní bigbo), Terne èhave, Klec (klekzmer), Rapa Nui.
Sobota - dopoledne: divadlo (pøedstavení Konì), onglovací workshop,
výlet ke hrobu neznámého vojína, bohosluba, pár lehce akustických
vìcí. Veèerní hlavní program: Korisz, Volant, Veselá Zubatá, Medvìd
009 (Divokej Bill tak trochu jinak), Bow Wave (hip hop), Hadry z tìla
(písnì kramáøské a jim podobné). Celý festival bude moderovat tìpán
Zikmund, v prùbìhu festivalu bude fungovat èajovna. Spát je mono ve
spacáku na místì. Vstupné bude pravdìpodobnì 250 Kè na celý festival,
festival poøádá obèanské sdruení Lysina lenina.

Kulturní dùm pøipravuje

Pozvánka
do filmového klubu

Kino obnovuje klubovou èinnost. Na doprovodných programových akcích se budou podílet obèanské sdruení Lysina
lenina a klub Sluníèko  Unijazz. Klubová pøedstavení se
uskuteèní jedenkrát za mìsíc
vdy v pátek. Snímky pøedstaví
lektorským úvodem Milo Zabloudil. Filmové projekce doprovodí promítání krátkých filmù, divácká soutì, odborný
komentáø nebo koncert.
do 12. záøí - dovolená
13. úterý v 18 hodin
Madagaskar
85 min
USA 2005, animovaná komedie,
èeská verze, pøístupný, 60 Kè Rozmazlená zvíøátka z newyorské
ZOO se rozhodnou poznat skuteèný svìt.
14. støeda ve 20 hodin
Fantastická ètyøka
106 min
USA 2005, comicsová adaptace,
èeská verze, premiéra, pøístupný,
60 Kè - Hlavní hrdinové jsou ve
vesmíru ozáøeni záhadnou radiací
a objeví v sobì superschopnosti.
16. pátek ve 20 hodin
Proti zdi
Filmový klub
Nìmecko 2004, psychologický,
èeské titulky, 121 min, premiéra,
od 15 let, 60 Kè - Nejlepí evropský film roku 2004. Pøíbìh ètyøicetiletého tureckého Nìmce, závislého na drogách a alkoholu, a pùvabné mladé muslimky. Lektorský
úvod, promítání krátkých filmù a
divácká soutì.
17. sobota ve 20 hodin
Blízko nebe
96 min
ÈR 2005, tragikomedie, èeské titulky, premiéra, pøístupný, 60 Kè
- Pøíbìh mladého Afrièana ijícího s rodinou v hotelu Blízko
nebe a jeho lásce k bílé dívce,
propletený ivotními pøíbìhy dalích obyvatel hotelu.

VÝUKA NÌMÈINY
l

n Kurs spoleèenského chování a tance - zahájení 8. záøí v 16 hod. ve

l

velkém sále kulturního domu. Kursovné 900 Kè.
V dùsledku nedostatku chlapcù nabízíme absolventùm taneèních z minulých let monost opìt se kursu zúèastnit za polovièní kursovné,
tedy za 450 Kè.

l
l

n Jazykové kursy - angliètina - pro zaèáteèníky * pro pokroèilé

nìmèina - pro pokroèilé
Dvì vyuèovací hodiny týdnì. Kursovné 1.800 Kè/kolní rok.
Do kursù se pøihlaujte v kanceláøi kulturního domu, nebo na telefonním èísle 566 618 961,
nebo na e-mailové adrese vlasta.soldanova@nmnm.cz
Studenti z minulých roèníkù v jazykových kursech automaticky pokraèují a nemusí se opìt pøihlaovat.

l
l

DEUTSCH MIT
LUST UND LIEBE

KURZ PRO ZAÈÁTEÈNÍKY
KURZ PRO DÌTI
KURZ PRO MÍRNÌ POKROÈILÉ
PØÍPRAVA K PØIJÍMACÍM
ZKOUKÁM,
KE STÁTNÍ JAZYKOVÉ
ZKOUCE A K EVROPSKÝM
CERTIFIKÁTÙM
INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA
FIREMNÍ KURZY

Ing. Mgr. LENA LIKOVÁ
KOMENSKÉHO NÁMÌSTÍ 135
NOVÉ MÌSTO NA MORAVÌ
tel. 566 615 013, 737 183 856
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Generaèní støet a zároveò shoda
V minulých týdnech se v redakci Novomìstska selo nìkolik pøíspìvkù na téma skatepark. Mláde na ulici na svých prknech jezdit
nechce, starím tam vadí. Chtìlo by to skatepark, opravdu.
l Chtìl bych vás poprosit, abyste
l Je krásné, e máme mìsto bezpostavili skatepark, protoe u ne- bariérové, alespoò mohou cyklismáme kde jezdit a vude nás vy- té bez ohledu na vìk a pohlaví
hání. U-rampa nám nestaèí na celé klidnì jezdit po chodnících, vyumìsto.
dn
ívat výhody ochrany na pøechol V Novomìstsku jsem èetl, e
dech pro chodce a chovat se zde
jste dali na opravu ulice Malá 5,3 vùbec jako doma. K nim se øadí
mil. Kè. Ale abyste postavili nìco koleèkoví bruslaøi a chuligánci na
na jedìní na skejtu, to ne. Staèil okoleèkovaných prknech. Byla
by mení skatepark. Mohl by být dokonce vznesena mylenka, e by
krytý nebo normální. Protoe ten, se tito výtrníci mìli shromádit
kdo nejezdí v U-rampì, jezdí na do nìjakých vyasfaltovaných
ulici. A na to bychom potøebovali ohrad namísto dosavadního souskatepark.
dm støeditì pøed OK marketem. A

na to, e výstavba a údba takových vyasfaltovaných ploch pro
tyhle výteèníky by stála moná i
víc ne poøádné koupalitì, byla
by to spásná mylenka. Spí by
ale bylo tøeba uvaovat, kam se v
tom vem vrtnou chodci. Nebylo
by tøeba úèelné vyhradit nìkteré
chodníky èi jejich skromné èásti
nìjakými pruhy, za nimi by mìli
chodci koneènì pøednost, pokud
si jich okoleèkovaný výrostek dokáe vèas vimnout? Nebo úplná
bezbøehá bezbariérovost pro meninu vede k zabarikádování pro
vìtinu? A to vìtímu ne kdykoli
døív...
kd

Dobrovolnické centrum Vysoèina
V srpnu zaèala realizace projektu Dobrovolnické centrum v Novém Mìstì na Moravì. Jedním
z cílù projektu je ovìøit, zda je
v mikroregionech Novomìstsko,
Bystøicko a ïársko zájem o program Dobrovolnictví nezamìstnaných. Program nabízí nezamìstnaným monost zapojit se
jako dobrovolník do èinnosti místních neziskových organizací. Takové zapojení pak nezamìstnanému umoòuje dalí osobní a profesní rùst.
Dobrovolnické centrum Vysoèina má svoji kanceláø v prostorech
klubu Støedozemì (ve dvoøe za
kinem) v Novém Mìstì na Moravì. Svùj provoz zahájí dnem otevøených dveøí ve støedu 21. záøí od
12.00 do 17.00 hod. Centrum
bude také nabízet konzultaèní hodiny zájemcùm o dobrovolnictví

(nejen z øad nezamìstnaných), a to
kadou støedu od 7.00 do 9.00 a
od 13.00 do 17.00 hod. Konzultaci se zástupcem centra je moné si
domluvit i v jiném termínu na
tìchto kontaktech: 566 617 864,
774 664 661 a nebo info@dobrocentrum.org. Bìhem
mìsíce záøí budou rovnì zprovoznìny stránky centra na webové
adrese http://dobrocentrum.org.

Projekt realizuje obèanské sdruení Maneor.
Tento projekt je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a
státním rozpoètem Èeské republiky. ESF napomáhá rozvoji zamìstnanosti podporou zamìstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných pøíleitostí a investicemi do
lidských zdrojù.
ko

Real komplex s.r.o.
Masarykova 197,
592 31 Nové Mìsto na Moravì
Tel: 566 615 147, mobil: 731 181 984

INZERUJTE
v
Novomìstsku
øádková inzerce zdarma (pouze
nepodnikatelská)

l

plošná inzerce
místní podnikatelé
13,50 Kè/cm2
ostatní podnikatelé
15 Kè/cm2

l

na podmínky slevy
se informujete
v redakci
u

DÁRKOVÉ
ZBOÍ

HALINA – 1. patro
v Hedvábí – šátky: 28x28,

55x55, 74x74
šály: 130x28, 150x45
Jiný rozmìr vám rádi zajistíme

Pro nae klienty hledáme byty, rodinné i nájemní domy, chalupy,
stavební pozemky, zemìdìlskou pùdu.
Právní, znalecké i notáøské sluby zajitìny.
Pro prodávající jsou sluby realitní kanceláøe zdarma.
Rádi vám celou nai nabídku ukáeme pøi návtìvì naí kanceláøe,
více informací i na www.realkomplex.cz

Topenáøské centrum
Firma

Chovatelské potøeby
Vlastimil Svoboda
12.9.05 OTEVÍRÁ VZORKOVOU PRODEJNU V NOVÉM
SÍDLE NA UL. SOKOVA 1550
(areál pily, v sousedství ZZN)

NABÍZÍME:

l
l
l
l
l

kachlová kamna, krbová kamna, sporáky, krby, krbové vloky (katalogový výbìr z 900 typù)
kotle na døevo a biomasu Atmos, Verner
obnovitelné zdroje energie: solární kolektory, tepelná èerpadla, absorbéry
instalatérský materiál voda - topení
zaøizovací pøedmìty: zdravotechnika, vany, sprchové kouty, baterie
sluby: návrhy, dodávka a montá vekerých domovních instalací
zavádìcí ceny
Sokova 1550, tel-fax: 566 616 659, 777 616 659
e-mail: solar@solartop.cz, www.solartop.cz
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Palackého námìstí 33
(u Pasáèka)
Nové Mìsto na Moravì,
tel.: 566 618 126
BINGO
granule pro dospìlé psy
7 + 2,3 kg 150 Kè

MIKE
(hrudkující stelivo pro koèky)
5 kg 40 Kè
REX
(konzerva pro psy) hovìzí
1280 g 35 Kè

Vedení Pionýrské skupiny arm. gen. L. Svobody ke èlánku
Støediskové rady Junáka z èervna t. r., samozøejmì ve vìci
chaty Mercedes

Za léta útokù a osoèování jistì nikdo nepochybuje o tom, e hnacím
motorem celé tvanice je paní Látalová. Proto u je na èase øíci, e z její
strany jde o osobní zá, protoe pøed
rokem 1989 poadovala prostøednictvím vedení koly po skupinové vedoucí pro svoji dceru, která v té dobì
studovala Pedagogickou fakultu, k
zápoètu potvrzení, e pracuje s dìtmi. Protoe ta vak s dìtmi nikdy nepracovala, potvrzení nedostala. Alespoò ne od vedoucí PS.
Dále by veøejnost také mìla vìdìt,
jakým zpùsobem se toèí takový objektivní televizní poøad Proti srsti.
To se takhle kolem 19. hodiny vracíte domù ze zahrádky a v domovních
dveøích potkáte kameru. Podríte jí

JOSEF NÌMEC
Vododinstalace, topení
l montá

topení z mìdi a plastu
– plast (PPR, PE)
l odpady z materiálu – PVC, KG,
HT
l jsme plátci DPH, dlouholetá praxe v oboru
l mimoøádná nabídka:
l sleva na radiátoru zn. Korado 30 %
l ohøívaèe vody zn. Ariston  nerez
nádoby (sleva 20 %, záruka 10 let)
l první konzultace a zpracování nabídky zdarma
l zdìné byt. jádro  rekonstrukce od
3500 Kè
l koupelnový nábytek, zaøizovací
pøedmìty  slevy od 15 %
l kotle na tuhá paliva – sleva 15 %
l myèky na nádobí  sleva 12 %
l vodoinstalace

tel. 732 514 783, 566 666 526
e-mail:
vodo-top.nemec@seznam.cz

!!POZOR!!
otevøeno od 5. záøí

Kadeønický
a vizáistický

støih
pánské, dámské, dìtské
u barva
u líèení
u barvová typologie
u poradenství
u promìny
otevírací doba
po, st, pá 13  20
út, èt 8  13
Vratislavovo nám. 13, 1. posch.
objednávky na tel.
777 127 607

Jinýma oèima

dveøe, aby mohla projít, ona vám
podìkuje a usmìje se na vás. Za chvíli
se jetì podíváte z okna a divíte se,
co e u vás v domì mohla toèit televize Prima. Kolem pùl osmé veèer
vám telefonuje tá televize, e by pøila na návtìvu. To vzhledem k pokroèilé hodinì odmítnete, ale po telefonu se snaíte být vstøícní a komunikativní. Posléze vak televize z
celého pomìrnì dlouhého rozhovoru vystøihne tøi krátké vìty, které
se nìkomu hodí do krámu. O doprovodné kampani a zneuití Kvìtinového dne k ní ani nemluvì.
K samotnému pøedmìtu sporu:
Sami Junáci v posledním èlánku
uvedli, e chata byla zdevastovaná.
Alespoò na nìèem se shodneme.
Pravdìpodobnì tedy u od války a
do r. 1972, kdy nae PS chatu pøevzala, tuto nikdo neudroval, tím
ménì do ní investoval. Svìdèí o tom
zajisté i skuteènost, e TJ a do r.
1982, kdy jsme my objevili nesrovnalosti v majetkové evidenci, nevìdìla, e chata je podle zápisu v pozemkových knihách jejím majetkem.
Proto také v první fázi jednání o narovnání majetkových pomìrù chaty, do které jsme my ji 10 let investovali (støecha vè. krovù, zavedení
vody a elektøiny, pøístavba verandy
...), byli oba èelní funkcionáøi TJ k
tìmto naim snahám vstøícní. Teprve pozdìji zaèali nìkteøí èlenové
výboru TJ kalkulovat a dìlat obstrukce. Protoe Pionýrská organizace byla v té dobì nedílnou souèástí SSM, i kdy u tenkrát mìly
pionýrské skupiny vlastní právní
subjektivitu, není divu, e se za PS
postavil OV SSM.
A po roce 1989? To junáci odmítli
spolupráci, spoleènou klubovnu i jakoukoli dohodu. Co èekali, èi èekají? e jim nebo komukoli jinému
pøedáme bez náhrady zhodnocený
objekt? Pøi maximální podpoøe, kterou Junák má od MìÚ  dùm na
Malé ul., bývalý KD v Pohledci... 
logicky vzato ádný dalí objekt nepotøebují. A co finanèní dar od pøátel z Holandska, za který chtìli vystavìt novou Mercedesku?
Co dá MìÚ nám, kdy nebudeme
mít Mercedesku?
K vyuívání chaty? Kdyby nebylo
toho vleklého sporu, do kterého jsme

byli vehnáni, mohla chata slouit u
dávno a vem. Bohuel v dobì, kdy
spor zaèal, nebyly vnitøní úpravy jetì zcela dokonèeny. Nebyly peníze
a upøímnì øeèeno ani vùle pokraèovat. Teprve nyní, po mnoha letech,
vnitøní úpravy dokonèujeme, protoe dále u by nebylo moné s nimi
otálet.
Aby chata slouila jako klubovna,
na to dnes u není doba. Jen a se
pøihlásí rodièe, kteøí by byli ochotni
posílat své dìti na schùzky, které by
vzhledem k pracovní dobì vedoucích mohly zaèínat nìkdy mezi 16.
a 17. hodinou a trvaly zhruba do
19 hodin, nìkam na kraj lesa Ochozy. Rádi se tìmto dìtem budeme
vìnovat.
V souèasné dobì nae èinnost probíhá pøedevím o víkendech, které
pak samozøejmì netrávíme na Mercedesce. Proto také souèasná vnitøní rekonstrukce byla provedena tak,
aby chata mohla souit pøedevím
k ubytování dìtských a mládenických kolektivù z celé republiky bez
ohledu na to, z jaké budou organizace. První vstøícný krok tímto smìrem jsme uèinili tím, e jsme tuto
monost nabídli vem prostøednictvím informaèní broury, kterou vydala v 1. pol. t. r. Krajská rada dìtí a
mládee Vysoèiny.
Støedisková rada Junáka nás ve
zmiòovaném èlánku naøkla, e chata byla a je vyuívána k soukromým
a obchodním úèelùm. To nikdy nebyla a není pravda. Proto ádáme veøejnou omluvu, samozøejmì opìt v
Novomìstsku. Jinak bychom se
oèitìní museli domáhat jinou cestou.
Pro úplnou informovanost veøejnosti bychom chtìli v pøítích èíslech
Novomìstska uvést také nìco víc jak
o Pionýru, tak o Duze, by jsme to
ji v minulosti také èinili. Tyto organizace mají obì celorepublikovou
pùsobnost a ústøední orgány naí organizace mají kadá vlastní právní
subjektivitu, a protoe spolu velmi
úzce spolupracují, tvoøí dohromady
SVÈ, tj. sdruení pro volný èas dìtí
a mládee, ale nejen jich, viz nae
vývìska. Celkem mají tyto organizace kolem 150 registrovaných èlenù.
vedení PS arm. gen. L Svobody
v Novém Mìstì na Moravì

Diskuze èi spor o vlastnictví Mercedesky se v Novomìstsku objevuje ji po nìkolikáté a výsledek stále
ádný.
Z pohledu zastupitele mìsta bych
byl rád, kdyby se ètenáøi Novomìstska na tuto kauzu podívali jinýma
oèima.
Po celostátní likvidaci Skautu byl
novomìstský skautský majetek
pøeveden na tìlovýchovnou jednotu. Ta chatu Mercedesku vyuívala, jak umìla. Do chaty nebylo investováno, proto postupnì chátrala. Z podnìtu mìstských orgánù
KSÈ pøedala TJ chátrající chatu pionýrské skupinì pøi II. Z v N.
Mìstì.
V letech 1972 a 1990 byla chata
opravována a zaøízena vnitøním vybavením. Bylo to v dobì, kdy bylo
vechno vech. To nebylo za soukromé peníze, troufám si øíct, e to
bylo za peníze nás vech. Samozøejmì nìkdo zaøizoval proinvestování
financí, které nìkdo pøidìlil.
Vím, e se na zhodnocení Mercedesky tehdy podíleli i obèané, kteøí
s pionýrskou skupinou nemìli nic
spoleèného a kteøí tam zanechali
svoji kolektivní práci. Pamìtníci z
Chirany si moná vzpomenou. Myslím si, e dnes je zbyteèné rozebírat, co kdo a kdy v Mercedesce udìlal.
Rok 1989 znamenal návrat
k nìèemu, co zde bylo pøed ètyøiceti lety znièeno. Restitucí byly vráceny jak zdevastované, tak mnohamilionovì zhodnocené nemovitosti.
Na vrácení majetku organizacím
bohuel zákon nepamatoval.
Majetkové pøevody byly zkomplikovány sloitými transformacemi majetku SSM a vytváøením nových sdruení a organizací dìtí a
mládee po roce 1990. Napravování starých køivd tak, aby nebyly
vytváøeny køivdy nové, je velice
sloité.
V pøípadì Mercedesky to sloité
být nemuselo. Staèilo mít trochu citu
pro spravedlnost a vrátit Mercedesku tìm, kterým po právu pùvodních
vlastníkù náleí. Získal-li jsem, aè v
dobré víøe, nìco, co bylo pùvodním
vlastníkùm ukradeno, mìl bych to
vrátit. Bohuel toto cítìní asi souèasným vlastníkùm Mercedesky
chybí.
Otakar Nìmecký,
zastupitel mìsta a èlen redakèní
rady Novomìstska

Text Vedení Pionýrské skupiny
arm. gen. L. Svobody ke èlánku
je oprávnìnou reakcí na text
Kdo vlastnì vyuívá Mercedesku?
(Novomìstsko è. 11/2005). Pøestoe má redakèní rada Novomìst-

ska výhrady k nìkterým pasáím,
zejména pasáím osobního charakteru, je text zveøejnìn v plném
znìní a bez úprav.
Upozoròujeme ètenáøe, e zveøejnìním textu zastupitele mìsta

Mgr. Otakara Nìmeckého doèasnì na stránkách Novomìstska uzavíráme diskuzi k problematice
Mercedesky. K pøípadu se vrátíme
po uzavøení soudního sporu.
redakce
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Policie ÈR informuje
Od 11. 8. etøíme podezøení z
trestného èinu podvodu, kterého se
zøejmì dopustil dosud nezjitìný
pachatel. Na prodavaèce jedné z
prodejen N. Mìsta poadoval zapùjèení vyí fin. èástky s tím, e
peníze potøebuje jen na dvì hodiny a po té je vrátí i s úroky. Jako
zástavu jí dal hodinky a øetízek ze
lutého kovu, hodnotou zøejmì v

nepomìru k výi zapùjèené èástky.
Kdy se podezøelý po dvou hodinách nevrátil, pokozená vìc oznámila na zdejí souèást P ÈR se ádostí o proetøení.
Dalího podvodného jednání se
dopustila 18letá ena z N. Mìsta
tím, e uvedla prodavaèky jedné z
potravináøských prodejen v omyl.
Uvedla, e má pracovnicí sociální-

Zahrádkáøi pozor! Pùvodní zámìr zveøejnìný na èlenské

ho odboru mìsta povolen nákup
potravin v èástce vyí jak 5000 Kè.
Potraviny jí byly vydány, avak nad
rámec èerpání sociálních dávek.
Podezøelé bylo sdìleno podezøení
z tohoto tr. èinu a nyní se ji ze svého jednání zodpovídá pøed samosoudcem.
Pøípad krádee vìcí z rekonstruovaného domu v hodnotì vìtí jak 10
tis. Kè v blízké obci byl vyøeen ve
spolupráci s kriminální policií dne
17. 8., do dvou hodin po oznámení
krádee na zdejí souèást P ÈR.

Krádee se dopustili dva mladíci z
okresù Brno a Bøeclav. Vìci byly
zajitìny a budou vráceny majiteli.
V etøení je i pøípad neoprávnìného uívání osobního auta 46letým
muem z N. Mìsta. Uil vozidlo k
jízdì bez souhlasu majitele a na ul.
Drobného havaroval. Nyní se zodpovídá nejen z dopravního pøestupku, který bude øeit referát dopravy
mìstského úøadu, ale i z trestného
èinu, pro který mu hrozí postih u
Okresního soudu.
kpt. Bouèek

schùzi ZO ÈZS - navtívit cibuláøské trhy  byl zmìnìn. Pøipravuje
se zájezd na Hortikomplex: sobota 8. øíjna, výstavitì Flora
Olomouc, odjezd od KD v 7 hod.
Výstava: ovoce, zelenina, kolkaøské výpìstky, houby, vèelaøství,
chryzantémy, gastronomie, ochutnávky vín, bonsaje
Trhy: kvìtiny, zelenina, ovoce, okrasné a ovocné stromky
Pro rodièe s dìtmi zajistíme návtìvu ZOO a baziliky na Svatém
Kopeèku (dle zájmu).
informace poskytnou: Josef Mach, Hornická 972, 566 615 922,
Václav Kuèera, Hornická 972, 566 615 160

INZERCE
l Pronajmu gará na Holubce,
inf. na tel. 604 927 037
l Prodám RD, gará, zahradu v Novém Mìstì na Moravì - blízko centra a nemocnice. Tel.: 775 275 544
l Daruji dvì koata, bíloedá,
v polovinì záøí, rámek, Snìné
23, tel. 566 664 013 veèer
l Hledám pronájem bytu 1+1
nebo garsonky v NM, tel.
604 205 665
l Koupím byt 1+1 nebo garsonku v NM, tel. 604 205 665
l Prodám  110 R bez tech. prohlídky, deponovaná SPZ, tel.
566 615 295 (veèer), 721 179 150
l Daruji zdravá koata, tel.
566 615 295 (veèer)

l Prodám RD 2+1 na vl.pozemku
2.020.m2 v Novém Mìstì, cena
920 tis., tel: 608 444 424
l Zdravotní sestra hledá zamìstnání. Nabízím i výpomoc v rodinì
se seniorem. tel. 776 799 951
l Prodám dìtskou autosedaèku
9 mìsícù - 12 rokù. Schválená pro
provoz na poz. komunikacích,
pìkné polstr., nevyuitá. Telefon
608/036 466
l Prodám zahradu 340m2 v kolonii Svárov v NM, zbudované základy pro stavbu zahr. chatky,
v místì vlastní studna, elektøina
a èást staveb. materiálu. Plánek
a staveb. povol. vyøízeno, tel.
566 627 372 naveèer

Setkání bývalých zamìstnancù
nemocnice

Dne 24. srpna se seli dùchodci,
bývalí zamìstnanci nemocnice, èlenové odborové organizace v jídelnì nemocnice na pøátelském posezení s obèerstvením. Vichni uvítali informace o dìní v nemocnici
od øeditele MUDr. Zdeòka Kadlece a hlavní sestry Marie Vybíralové. Byli seznámeni se zámìry, které byly v poslední dobì úspìnì
dokonèeny, a s plány do budoucna, jako je napø. rekonstrukce pokojù na gynekologii, zakoupení
pøístrojového vybavení na oddìlení radiodiagnostické, stavební úpravy na dìtském oddìlení èi realiza-

ce výdejny lékù u hlavního vchodu
do nemocnice. Byli informováni o
nejzásadnìjím problému nemocnice, kterým je stavebnì technický
stav interního pavilonu, a s tìkostmi s jeho tolik potøebnou rekonstrukcí. Hlavní sestra Marie Vybíralová také seznámila pøítomné s
dopady nové legislativy na vzdìlání sester a laborantù. Setkání se
konají kadoroènì za hojné úèasti
zamìstancù.
Boena Latzková, pøedsedkynì odborové organizace Nemocnice Nové Mìsto na Mor.,
foto Alena Èadková

Stomatologická pohotovostní péèe

Oetøení je poskytováno v dobì 8  12 hod.
3. 9. MUDr. Bílková, ïas ZR, MUDr. Zrieka, V. Bíte, 4. 9. MUDr.
Bureová, NM, MUDr. Èumplová, Bystøice n.P., 10. 9. MUDr. Gregor,
ïas ZR, MUDr. Janouek, Mìøín, 11. 9. MUDr. tìrbová, poliklinika
ZR, MUDr. Janouková, V. Meziøíèí

Restaurace zastávka
(vlaková zastávka u Nemocnice N. Mìsto)
otevøeno 10  21 (po dohodì i déle)
teplá jídla po celý den, v pracovní dny menu
(polévka, hlavní jídlo, 0,3l nápoj) od 45 Kè
Restauraci i letní zahrádku je mono rezervovat na soukromé akce
cca 40 + 40 míst.
Pojízdným stánkem zajistíme obèerstvení i na veøejných akcích.

tel. 777 21 15 60, 777 21 15 62
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AUTOŠKOLA
JOSEF KADLEC
zahajuje

6. 9. a 8. 9. v 15.00 hod.
v budovì kulturního domu
v Novém Mìstì

podzimní kurs
k získání øidièského
oprávnìní
tel. 604 384 736

Obchod
se sportovním zboím

LYE SLONEK
Sokova 231
Nové Mìsto na Moravì

se zaèínajícím kolním rokem
zahajujeme VÝPRODEJ
vybraných modelù bot
NEW BALANCE
za 990 Kè (pùv. a 2790 Kè)
a SALOMON
za 1290 Kè (pùv. 2700 Kè)
otevøeno
po-pá 8 - 17, so 8 - 11

Ze skautské
mozaiky
m Ve dnech 17.  30. 7. se usku-

teènil na táboøiti v Podolí u Bobrové spoleèný tábor Kameny osudu svìtluek a vlèat. Zúèastnilo
se ho celkem 35 èlenù. Rodièùm
byla umonìna návtìva  poslední táborové odpoledne a veèer pro
nì táborníci pøipravili program.
m Ve dnech 31. 7.  13. 8. pøevzal táboøitì v Podolí spolek
Gohiral. I tento tábor probìhl
úspìnì.
m Ve dnech 30. 7.  14. 8. si
skauti a skautky oddílu Nadìje vybudovali tábor na táboøii Zubrtejn u Øeèice a pobývali na nìm.
Jejich pobyt se dá charakterizovat
názvem Putování do Atlantidy,
pøièem také úspìnì pøekonávali
nástrahy chladného a detivého
poèasí. Pøivítali mezi sebou na týdenní pobyt také návtìvu zástupce z Ústøední rady Junáka.
JJ
Støedisková rada spolu s klubem
R+R zve obèany mìsta k návtìvì Skautského dne. Koná se
10. záøí, tradiènì v parku pøed
zámkem i na zámeckém nádvoøí.
Zaèátek ve 14 hod.

Ohlédnutí za sezónou
Novomìaèka Petra Katánková, reprezentantka a èlenka brnìnského klubu SSK Slatina, se
v kvìtnu a èervnu zúèastnila nejen pøípravných závodù na ME u
nás i v zahranièí, ale i samotného
Mistrovství Evropy v Bìlehradu.
V kvìtnu se v Maïarsku konalo
Trojutkání, kde Petra ve své oblíbené disciplínì VzPu 40 nastøílela 398. Pouze dvakrát minula desítku a obsadila skvìlé 2. místo.
V disciplínì SM 60 nastøílela 588
a skonèila na bronzovém místì.
V nejtìí disciplínì SM 3x20 pak
Petra nastøílela 567 a obsadila 5.
místo. V èervnu se na plzeòské
støelnici konaly juniorské závody
olympijských nadìjí. Petra vdy
velmi dobøe podpoøila èeské drustvo, dìvèata získala zlatou a bronzovou medaili. O týden pozdìji se
konaly závody v nìmeckém Pforzheimu, kde se Petra opìt neztratila. Ve VzPu 40 nastøílela 392 a
obsadila 5. místo a v SM 3x20
velmi potìila 570 body a 5. místem. Odmìnou za tvrdou pøípravu
byla nominace na Mistrovství Evropy v Srbsku, konané zaèátkem
èervence. Na støelnici se museli
støelci vyrovnat s nároènými podmínkami støelnice. Støílelo se
v provizorní a velmi odkryté støelnici, kde byl silný vítr. V prvním
závodì se Petra nedokázala srovnat s vìtrem a v SM 60 nastøílela
576 bodù, obsadila 35. místo z 97
startujících. Èeské drustvo obsadilo 11. místo. V druhé disciplínì

SM 3x20 podala výkon mnohem
lepí. Pìkným výsledkem 566
bodù si Petra zajistila 12. místo,
èeské drustvo skonèilo na 5. místì. Toto ME mìlo velmi tìké podmínky, se kterými se nedokázali
vyrovnat ani nìkteøí zkuení støelci. Petra je nejmladí èlenkou ju-

niorského reprezentaèního drustva. Také na ME patøila mezi nejmladí úèastníky. Nyní se Petra
pøipravuje na ME v kui ve Francii a Mistrovství Èeské republiky.
Petøe pøejeme hodnì úspìchù pøi
reprezentaci u nás i ve svìtì.
IO

Mistrovství Èeské republiky v bìhu do vrchu
2. místo pro juniorku Klímovou
Kralický Snìník leí mezi Jeseníky a Orlickými horami. Letos se
tam dne 21. 8. konalo oficiální
MÈR muù, en, juniorù a juniorek v bìhu do vrchu.
Závody poøádala firma Iscarex,
která má bohaté zkuenosti s po-

dobnými závody a vdy je zárukou kvalitní úèasti nejenom bìcù, ale i triatlonistù a lyaøù.
Hlavní závod muù na 13 km vyhrál lyaø Magál z Dukly Liberec,
hlavní závod en olympionièka
a vícemistrynì Evropy Pichrtová.

V kategorii juniorek bìela za
Nové Mìsto na Moravì èlenka
bývalého Schmier klubu Iva Klímová a vybojovala pro nae mìsto støíbrnou medaili.
Závod do vrchu byl velice tìký
a dlouhý 5 km. Iva soupeøila celou dobu s výbornou triatlonistkou, medailistkou z MÈR Leou
Johanedisovou z Ústí nad Orlicí.
Nakonec vybojovala tìsnì 2. místo a raduje se ze zisku støíbrné
medaile. Závod juniorek vyhrála
Pelántová z Prahy.
Ivì Klímové moc blahopøejeme
a pøejeme dalí sportovní úspìchy!
Batt klub
Schmier klub oznamuje, e dne
19. 8. 2005 zmìnil název svého
klubu na Batt klub Nové Mìsto
na Moravì. BATT = bìhy, atletika, triatlon, ... (bìhy silnièní, do
vrchù, pøespolní atd.)
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PONORKA CUP 2005
Trofej má desátého majitele
Ve dnech 6. a 7. záøí ily Petrovice po roce opìt fotbalem. Poøadatelé místního sportovního klubu uspoøádali jubilejní desátý roèník turnaje Ponorka cup. Nedìlnímu klání dospìlých fotbalistù
pøedcházel sobotní druhý roèník
turnaje nadìjí Ponorèe cup pro
áky kolou povinné.
Popularitu malé kopané prezentovala úèast devìtatøiceti týmù
z celé republiky, z toho sedmi ákovských. Na pìti peèlivì pøipravených høitích a za vynikající divácké kulisy probíhaly boje o velmi pìkné ceny, na které velkou
mìrou pøispìli sponzoøi turnaje, za
co jim touto cestou domácí srdeènì dìkují. Velká podpora divákù
byla vzpruhou pro domácí týmy.
V ákovském turnaji obhájilo
loòské prvenství drustvo Øeèice
pøed Slavkovicemi, tøetím Braniovem a po tìsných výsledcích
obsadily nepopulární ètvrté místo
domácí Petrovice. Nejlepím mladíkem byl arbitry vyhláen Michal
Buchta ze Slavkovic, cenu pro
nejlepího støelce vystøílel Milo-

slav Pekárek z Øeèice. Pøedávání
cen pøedcházelo vystoupení petrovských en, které sklidily potlesk pøihlíejících divákù. Po té
si ji vichni vychutnávali ceny od
poøadatelù.
V tradièním turnaji dospìlých se
pøedstavilo 10 mustev z rùzných
krajù republiky. Domácím týmùm
Petrovic se daøilo, ale ve stále vìtí konkurenci obsadili místa na
bednì pøece jen favorité. Áèko
prolo bez problémù základní skupinou, ovem osmifinále se mu po
tøetí za sebou stalo osudným. Tentokrát zùstalo PPP na kopaèkách
pozdìjího finalisty, velmi dobøe
hrajícího drustva Hruky 98 Pardubice. Velkým a pøíjemným pøekvapením bylo pro diváky pùsobení domácího béèka. To
s pøehledem vyhrálo svoji skupinu a domácí vìøili, e velký úspìch
je na dosah. Ztráta koncentrace
v dobøe rozehraném ètvrtfinálovém zápase s loòským obhájcem
z Radeínské Svratky vak vystavila Boskému vìtru stop.
V dalích vyøazovacích zápasech

NÁBYTEK
Vzorková projedna pøímo v areálu výrobního
závodu INTERMONT s.r.o. v KRUCEMBURKU
Tel.: 569 698 705

postupovali také favorité, a tak ve
finále se støetli opravdu nejlepí
mustva. V souboji o tøetí místo
byli lepí borci z Nového Straecí. Ti si poradili s Kovárnou RS
4:2 na penalty. Kdo èekal od finálového utkání krásný fotbal
s festivalem ancí, odcházel po
závìreèném hvizdu rozhodèího
zklamán. Opatrný fotbal hráèù
Nové Vsi a Pardubic provázel pískot divákù z ochozù stadionu
SOULe Petrovice. Doèkali se gólù
a v penaltovém rozstøelu. V nìm
udreli pøece jen více nervy na
uzdì hráèi Racomu a po výhøe 4:3
se radovali z vítìzství. Celý turnaj
øídila estice rozhodèích LMK
(M. Muátko, J. Cvak, F. Franìk,

K. Kunstmüller, P. Maa a I. Hajný), kteøí zvolili nejlepího hráèe
Miroslava Kaluu z Hruky 98
Pardubice a cenu pro nejlepího
brankáøe pøedali Liboru Skryjovi
z týmu Na Kovárnì RS. Nejlepímu støelci turnaje Slávovi Havlíkovi z Racomu staèilo k zisku trofeje devìt tref do èerného. Nejhbitìjím støelcem se tentokrát stal
domácí Ale Fixon Svoboda, který udìlal týmu Boský vítr Petrovice radost ji ve dvacáte vteøinì
zápasu. O tom, e se v Petrovicích
rodí dobøí fotbalisté, vechny pøítomné pøesvìdèil domácí Zdenda
Luke. Ten pøesnými kopy vystøílel cenu pro vítìze divácké soutìe.
las

Ve spolupráci s krajským sdruením ÈSS Vysoèina uspoøádal novomìstský SSK ve dnech 9.  15. èervence støelecké soustøedìní mládee.
Zúèastnilo se ho 15 mladých støelcù z Bystøice n.P., Velkého Meziøíèí,
Jihlavy, Tøeti a N. Mìsta. Trenéøi Karel Marek, Frantiek Vobr, Milan
Marek a Jindøich Dvoøák jim na soustøedìní pomáhali v odstraòování
chyb a patných návykù a ve zdokonalování se ve støelbì ve vzduchovkových, malorákových a pistolových disciplínách.
Na konci soustøedìní se prokázalo, e vìtina úèastníkù se výkonnostnì zlepila. Vichni vèetnì trenérù pochopili, jak dùleitá a potøebná podobná soustøedìní jsou.
KM

Sleva 20% na dìtské pokoje
platí od 1. 9. do 30. 9. 2005
KA
VIN
O
N

www.montero.cz
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