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Nejen pro turisty
jsou pøipraveny nejrùznìjí letní výstavy v Novém Mìstì na
Moravì a v okolí. V Horácké galerii zaujmou mimo jiné i sochy
Ellen Jilemnické. Pùvabné nádvoøí si zaslouí, aby návtìvníci nepøicházeli jen za uplakaného poèasí.

Dále pøipomínáme køest knihy
Vìry Rudolfové Kraj vìèných
návratù. Dojde k nìmu v nedìli 10. èervence v 16 hodin v Horácké galerii, køest hudebnì doprovodí skupina Falená karta.
Kniha Kraj vìèných návratù pøináí témìø 30 medailonkù kultur-

ních osobností zdejího kraje a
jistì se stane vhodným a vítaným
dárkem vem, kdo mají k Vysoèinì citový vztah.
Nezapomeòme ani na slavnostní odhalení pamìtní desky
Hany Brady na domì rodiny
Brady, Vratislavovo nám. 13. Je
plánováno na úterý 12. èervence

v 17 hodin. Pamìtní desku z pálené keramické hlíny navrhla architektka Jiøièková. Souèástí odhalení bude i slavnostní program
v kulturním domì  pøednáka
velvyslance Izraele v 15 hod. a
koncert idovské hudby v 19,30
hod.
EJ

ZPRÁVY Z RADNICE
Z jednání 59. øádné schùze rady
mìsta dne 13. èervna:
r Rada mìsta souhlasí se zámìrem umístit do prùjezdu domu
èp. 13 na Vratislavovì nám. vývìsní skøíòku s informacemi o
osudu rodiny Brady. Na domì è.
13 bude v èervenci odhalena pamìtní deska Hany Brady. Informaèní centrum zaznamenalo nárùst zájmu zejména zahranièních
turistù o místa, která jsou spojena
s ivotním pøíbìhem Hany Brady.
Ve vývìsní skøíòce budou unístìny fotografie a texty v angliètinì a
èetinì.
r Rada mìsta schválila pronájem parcely o cca 300 m2 firmì
Hack Snowboards. Jedná se o
bývalý areál firmy Komfi na
Mendlovì ulici. Firma Hack

Snowboards bude pozemek vyuívat pro podnikatelskou èinnost.
Roèní nájemné bylo stanoveno na
necelých 18 tis. Kè.
r Rada mìsta vyhovìla ádosti
Sdruení Krajina Poèítky o pronájem louky v k.ú. Slavkovice.
Na louce se nachází druhovì bohatá luèní spoleèenstva, která pro
udrení pestrosti vyadují pravidelné kosení. Sdruení Krajina
zaplatí za pronájem louky 417 Kè
roènì.
dle informací J. Sokolíèka

V soutìi Najdìme spoleènì logo Mlynáøské stezky
zvítìzila Martina Stará z Olené

Za pøispìní prostøedkù z EU
dojde v letoním roce k vyznaèení Mlynáøské stezky. Mlynáø-

TS sluby s.r.o. informují o náhradním
svozu domovního odpadu z dùvodu státních
svátkù ve dnech 5.- 6. èervence:
4. èervence  tento den probìhne pondìlní a úterní svoz: ulice Marovská, Bezruèova, Olbrachtova, Karníkova, Wolkerova, Vanèurova,
Mrtíkova, Èapkova, Nádraní, Luèní, Nìmcova, Jamborova, Nìmeckého, Podlouckého, Blaíèkova, Lesní, Polní, Bìlisko, Zahradní, Veslaøská, Dukelská, U Jatek, Na Výsluní, Radnická, tursova, Makovského, Leandra Èecha, Sportovní, imkova, Petrovická, Vlachovická, Studnice, Rokytno, Marovice, Slavkovice, Petrovice, Jiøíkovice, Pohledec.
7. èervence  tento den probìhne støedeèní svoz: ulice Smetanova,
Drobného, Mírová  sídlitì + rodinné domy, Tyrova, Køenkova, Monseova, kolní, Hornická, Budovatelù, Pavlovova, Mendlova, Purkyòova, ïárská  bytovky + rodinné domy, Horní, Výhledy, Palackého
námìstí, Neèasova.
8. èervence  tento den probìhne ètvrteèní a páteèní svoz: ulice
Nezvalova, Sokova, Hájkova, Vratislavovo námìstí, Komenského námìstí, Masarykova, Malá, Køièkova, Jánská, Brnìnská, kolní, Bezdìkov, Hlinné, Olená.
Dále oznamujeme, e v sobotu dne 9. èervence probìhne svoz skla
- kontejnery o objemu 1100 l.

ská stezka je tématická cyklistická trasa nadregionálního významu, jejím hlavním motivem je
historie mlynáøství. Navrená
trasa, její délka dosahuje témìø
180 km, propojuje území dvou
krajù, obvody osmi obcí s rozíøenou pùsobností a pøivádí návtìvníky a na území Dolního
Rakouska. Cílovým bodem je
hranièní pøechod Èíov-Hardegg
(pouze pro pìí a cyklisty). Zde
se Mlynáøská stezka napojuje na
sí cyklotras a cyklostezek v
Dolním Rakousku.
Mikroregiony Námìsko, Novomìstsko, Velkomeziøíèsko,
Bystøicko, Vranovsko, kraj Vysoèina a Regionální rozvojová agentura Vysoèina vypsaly soutì, jejím smyslem bylo najít logo, které by co nejlépe vystihlo a charakterizovalo tuto vznikající nadregionální tématickou cykloturistickou trasu. Do soutìe se
od talentovaných ákù kolských
zaøízení v území trasy selo pøes
130 výtvarných návrhù.

Výbìr vítìzného loga probìhl
na posledním setkání organizátorù soutìe. Autorkou vítìzného loga je Martina Stará, ètrnáctiletá aèka Základní umìlecké
koly Jana tursy, Nové Mìsto
na Moravì. Hlavní cenou soutìe je trekkingové kolo, které
bude vítìzce v prùbìhu mìsíce
èervence slavnostnì pøedáno
v Novém Mìstì na Moravì.
Vybrané logo se stane základním symbolem prezentace témìø
180 km dlouhé Mlynáøské stezky, která propojuje území dvou
krajù a dále navazuje na sí cyklistických tras v Dolním Rakousku.
dle tiskových mamteriálù
E. Jaková

1

Úmrtí
11. 6. Miluka Stará
(1925)
14. 6. Marie Procházková (1917)
15. 6. Ladislav Neèas
(1955)
16. 6. Jaroslava Pøívarová (1914)
21. 6. Jan Jurman
(1981)
21. 6. Jakub Jurman
(1989)

Jubilanti
4. 7. Bohumila Èejková 94 let
5. 7. Zdenìk Kadlec
92 let
12. 7. Marta írová
91 let
25. 7. Olga Buchtová
75 let
31. 7. Marie Bukáèková 85 let
Vem jubilantùm blahopøejeme!

Horácké muzeum
Výstava k 35. výroèí zaloení
CHKO ïárské vrchy
èervenec - srpen

Horácká galerie
Ellen Jilemnická  Sochy
Jan Samec  Fragmenty, kresby
výstavy potrvají do 28. 9.

Taneèní zábavy
Sbor dobrovolných
hasièù Olená
oznamuje konání taneèních
zábav na výletiti v místní èásti
Olená:
16. 7. Morava l 13. 8. Card
Zaèátek vdy od 20.00 hod.
Srdeènì zvou poøadatelé.

Upozoròujeme návtìvníky
Mìstské knihovny
na prázdninovou zmìnu
pùjèovní doby
9.7. 2005 a 26. 7. 2005
je knihovna uzavøena
 dovolená
Provoz knihovny (Internetu)
od 1.7. do 8.7. vèetnì
a
od 27.7 do 31.8. vèetnì
po
zavøeno
út
zavøeno
st
9.00-11.00 12.30-18.00
èt
zavøeno
pá
9.00-11.00 12.30-17.00
so
zavøeno

Les Ochoza se 11. èervna zmìnil v pohádkový!
Ptáte se proè? Uèitelky vech
mateøských kol, které jsou sdrueny v pøíspìvkové organizaci pod
názvem Mateøská kola Nové
Mìsto na Moravì, uspoøádaly pro
dìti, rodièe, sourozence i jejich
pøátele setkání s pohádkovými bytostmi.
Ji od 13.30 hod. se zaèali scházet rodièe s dìtmi na Bìlisku. Kadé dítì obdrelo kartièku, na kterou postupnì pøibývala razítka za
splnìné úkoly. Hned na zaèátku
pohádkové trasy èekali vodníci.
Dìti jim pomohly tím, e spolu
s rodièi nabíraly vodu z potoka a
nosily ji pro záchranu rybièek. Dalí
zastávka èekala u líného Honzy,
kde si dìti pøeváely pytle
s moukou, za co obdrely od Honzovy maminky opravdovou èeskou
buchtu. Posilnìny se dobøe vypo-

Kino
1. pá ve 20 h.
Pøíbìhy obyèejného ílenství 100
min ÈR/SRN/SR 2005, hoøká komedie, pøístupný, 60 Kè
2. so ve 20 h.
Ray
146 min
USA/VB 2004, hudební ivotopis
Ray Charlese, èeské titulky, premiéra, od 12 let, 60 Kè
5. út ve 20 h., 6. st ve 20 h.
xXx: Nová dimenze
97 min
USA 2005, pokraèování úspìného akèního thrilleru, èeské titulky,
premiéra , pøístupný, 65 Kè
8. pá ve 20 h.
Jarmark marnosti
141 min
USA/VB 2004, historický, adaptace, ironický pohled na anglickou
spoleènost na sklonku napoleonských válek, èeské titulky, premiéra, od 12 let, 60 Kè
9. so ve 20 h.
Boská Julie
105 min
Kanada/VB/USA/Maïarsko
2004, komedie, èeské titulky, premiéra, od 12 let, 60 Kè
12. út v 18 h., 13. st ve 20 h.
Madagaskar
85 min
USA 2005, animovaná komedie

Sbor dobrovolných hasièù v Nové Vsi u N. Mìsta na Mor. si
Vás dovoluje pozvat na oslavy 110. výroèí svého zaloení,
které se konají v nedìli dne 3. èervence v Nové Vsi na výletiti.

V pøípadì nepøíznivého poèasí probìhnou oslavy v Kulturním domì
v N. Vsi. Program oslav:
10:00
me svatá za zemøelé a ivé sestry a bratry hasièského sboru
13:30 - 14:00 vítání hasièských sborù a hostù u zbrojnice
14:00 - 14:30 zahájení oslav s pøedáním ocenìní zaslouilým èlenùm
14:30 - 15:00 slavnostní prùvod obcí na výletitì. Poloení vìnce
u památníku.
15:00 - 16:00 ukázka cvièení zásahové jednotky a ukázka èinnosti
moderní techniky pøi poárech a haváriích
16:00 - 24:00 hasièská taneèní veselice s dechovou hudbou Vacenovjáci
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øádaly s nebezpeènými piráty. Pøesnou trefou dokázaly potopit jejich
lodì. O kousek dál je pøivítali rytíøi, kterým dìti musely prokázat svoji obratnost pøi zdolávání pøeklápìcí
lávky. Na kraji lesa èekala smutná
víla, které zlý èarodìj rozházel barevné korále. I pøes to, e jim èarodìj bránil, dìtem se podaøilo korále posbírat a roztøídit podle barev.
U perníkové chaloupky èekala bába
s dìdkem a voòavými perníèky.
Zde se trochu báli o své dìti i rodièe, aby je bába s dìdkem neupekla
v peci, pomáhali pøi loupání perníèkù. Napìtí polevilo pøi setkání
s veselými aky. Malí ongléøi
prokázali takovou ikovnost, e by
mohli vystupovat i v opravdovém
cirkusu. Staèilo pár krokù a Rumcajs s Mankou pøivítali dìti v lese
Øáholci. Potøebovali poøezat døe-

o rozmazlených zvíøátkách z newyorské ZOO, èeská verze, premiéra, pøístupný, 60 Kè
15. pá ve 20 h.
SAW  Hra o pøeití 100 min
USA 2004, psychothriller, jeden
z nejlepích od pøelomu letopoètu, èeské titulky, premiéra, od 15
let, 58 Kè
16. so ve 20 h.
Million Dollar Baby 137 min
USA 2004, psychologické drama, èeské titulky, premiéra, od
12 let, 60 Kè - Napínavý a dojemný snímek získal ètyøi Oscary.
19. út ve 20 h., 20. st ve 20 h.
Stopaøùv prùvodce po Galaxii
110 min USA/VB 2005, kultovní sci-fi komedie, èeské titulky,
premiéra, pøístupný, 65 Kè
22. pá ve 20 h., 23. so ve 20 h.
Constantine
121 min
USA/Austrálie/SRN, akèní horor, èeské titulky, premiéra, od
12 let, 60 Kè
26. út ve 20 h.
Dogora
80 min
Francie 2004, hudební dokument,
bez komentáøe, premiéra, pøístupný, 58 Kè  Audiovizuální esej
o Kambodském království.
27. st v 18 h.
Rychlý Stripes
103 min
USA 2004, rodinná komedie
o mladé zebøe, èeská verze, premiéra, pøístupný, 55 Kè
29. pá ve 20 h.
Sluneèní stát
95 min
ÈR/SR 2005, hoøká komedie
o ètveøici kamarádù proputìných z ostravské fabriky, premiéra, od 15 let, 65 Kè

vo, aby si mohli uvaøit loupenickou polévku. Zde pøispìli svojí silou také tatínkové. Dalí zastávka
byla u Harryho Pottera. V jeho kouzelném klobouku byly ukryty hádanky. Nedaleko pak èekali královtí muketýøi a provìøili pøesnou muku dìtí i rodièù pøi házení
ipkami do terèe a kroukù na stojany.
Na konci pohádkového putování
u èekaly Karkulka a babièka
s koem plným bábovek. Dìti se
pobavily, nìkde se i trochu bály, ale
na závìr je vechny èekala odmìna
v podobì plyového zvíøátka.
Dìtem i rodièùm se sobotní odpoledne velmi líbilo. Uèitelkám,
které tuto akci pøipravily, byla odmìnou spokojenost vech úèastníkù.
kolektiv pracovnic
mateøské koly Tyrova

Vìøíte na zázraky?
Kadý z nás zná ten pocit, kdy si
øíkáme: Kam spìje mladá generace? Nae dìti jsou nezvladatelné,
nelze s nimi vydret, jsme z nich
unavení, vyèerpaní, bez elánu.
Pak se stane malý zázrak.
Ten jsem proila a vìøím, e spoleènì se mnou i pøeplnìný sál kulturního domu na Akademii ákù
I. Z dne 16. èervna.
Pøed naima oèima se støídal nádherný program od prvòáèkù a po
devááky. Snad jen karohlíd mohl
nìco celému programu vytknout.
Celá koncepce byla zaloena na
uplatnìní kadého áka  vystupovaly celé tøídy, a ji to byl nebo
nebyl dobrý taneèník èi zpìvák. Ta
radost, která z dìtí vyzaøovala, byla
a dojemná a urèitì se objevila i
slza v oèích mnohých rodièù.
Co øíci na závìr? Díky Vám váení uèitelé, nebo kdo zná práci s
dìtmi, ví, kolik týdnù a mìsícù Vás
pøíprava akademie stála.
Ale stálo to za to!
Mgr. Eva Brychtová

Klub Støedozemì
Amatérsky klub petanque - kadé úterý od 17.00 hod., Masarykova 176 (zahrada za kinem), N.
Mìsto, èerven  záøí, za pøíznivého poèasí, vstupné 20 Kè

Kniha Trojan

Pøijïte si jetì pøed prázdninami
objednat uèebnice, které budete
potøebovat v novém kolním roce.

Horácká galerie
v Novém Mìstì na Moravì zve na
Letní výtvarné dílny 2005
èervenec  srpen
n Kámen, drát, keramika 
Netradièní letní venkovní i interiérová dekorace. Spojením kamenù a
drobných keramických ozdob si vytvoøíte zajímavou dekoraci vhodnou
k výzdobì balkonu, terasy èi pergoly. Výrobek mùe být i malou pozorností, kterou si odnesou Vai pøátelé
na památku na pøíjemné posezení
s Vámi.
n Keramika 
V dílnì jsou k dispozici tøi hrnèíøské
kruhy, na kterých si mùete vytoèit
hrníèek nebo mistièku. Dílna je také
vybavena pomùckami pro modelování drobných plastik èi ozdobných
kachlù.
n Tkaní
Na ruèním tkalcovském stavu se nauèíte základùm tkaní a vyzkouíte si
rùzné monosti vzorování zhotovované textilie. Kromì práce na stavu
se mùete nauèit tkaní trakù na høebenovém stávku nebo na karetkách.
Pøijïte a vytvoøte si svoji originální
taku, poltáøek nebo prostírku.
Blií informace a pøihláky:
Simona Zobaèová,
tel.: 566 654 225,
e-mail:
simona.zobacova@hg.nmnm.cz
n Batika na hedvábí 
Jednoduchá, pøesto velmi efektní a
zajímavá technika, kterou zvládnou
i dìti. V dílnì si vyzkouíte na malém kousku hedvábí skládání a barvení pomocí barev fixujících se
v páøe.
Je také moné si pøikoupit átek nebo
ál na barvení v rùzných velikostech.
n Grafické týdny
Pøijïte se seznámit s grafickými technikami jako jsou monotyp, otisk
z koláe, linoryt èi suchá jehla.
V prùbìhu dílny se dozvíte o historii
grafiky a vyzkouíte si práci na tiskaøském lisu. Vzhledem k tomu, e
grafika je èasovì nároènìjí, je lepí
si práci rozdìlit na 2 a 3 návtìvy,
anebo se objednat na celý den.
Blií informace a pøihláky:
Eva Buchtová, tel.: 566 654 216,
e-mail:
eva.buchtova@hg.nmnm.cz
Cena: 50 Kè/cca 1,5 hod.
25 Kè/cca 1,5 hod. pro èleny GK
DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ
ve Výtvarné dílnì HG
Pokud se nemùete rozhodnout,
kterou z nabízených technik navtívit, anebo máte chu se do naí
Výtvarné dílny jenom podívat
pøijïte ve dnech
13., 20., 27. 7. od 9 do 16 hod.

Poklad Èerného zubra
Ji podruhé se vypravili áci 7. tøíd
(letos posílených o 6.C) naí koly
do rekreaèního zaøízení v Zubøí. V
rámci preventivního protidrogového programu se uèitelé kadoroènì
snaí ukázat dìtem, jak zajímavì lze
trávit volný èas a jak dùleité je nauèit se komunikovat a spolupracovat mezi sebou.
V týdnu od 23. do 26. 5. se v Zubøí
sela zajímavá spoleènost. Celkem
osm drustev s názvy Smajlíci, Tygøi, Morèata na útìku èi Frajeøi se usilovnì snaila vylutit zprávu Èerného zubra a najít tak vytouený poklad. K tomu ale potøebovala drustva vybojovat 1125 písmen, a to ne
vdy lehkým zpùsobem. Èekaly na
nì zkouky dovednosti, tvoøivosti,
pøesnosti, rychlosti, vímavosti a
síly. Musela zvládnout rozdìlání
ohnì a pøepálit provázek, poslat
zprávu Morseovou abecedou, rozlutit ifru a mnoho dalích úkolù.
V bohatém programu mìla drustva
také èas na sportovní klání, táborový oheò èi veèerní diskotéku. Mezitím se doplòovala zpráva o nová a
nová písmena. Chytré hlavièky kombinovaly a domýlely text. Výsledek

Podnikatelé dìtem
k svátku
Seli jsme se v novomìstském kulturním domì  dìti, podnikatelé,
pracovníci spolupoøádajícího kulturního domu a Fugas s Harrym.
Bylo to milé nedìlní odpoledne 29.
5., dìti dostaly odmìny za soutìe,
které pro nì Fugas s Harrym pøipravili. Vyøádily se pøi malé diskotéce a domù odcházely vpodveèer
unavené a spokojené.
koda, e nás nebylo trochu víc...
Antonín Sláma

pøedèil oèekávání. 7 drustev zprávu vylutilo naprosto správnì a mohlo se vydat za pokladem, který, jak
jinak, chutnal sladce.
Dìti si vak v závìreèném hodnocení uvìdomovaly, e vlastnì ani tak
nelo o poklad, ale o snahu vydat ze
sebe to nejlepí. Zároveò se pobavily a dokázaly, e stateèný není ten,

Ezop v 2. Z

Nae kola spolupracuje ji nìkolik let s Ezopem (Poradnou pro dìti
a rodièe). Tento kolní rok si sociální
pracovnice pøipravily dva rùzné programy pro áky druhého stupnì.
Náplní prvního programu, který
probìhl v estých tøídách, bylo téma
Mezilidské vztahy a vztahy ve spoleènosti. Pracovnice se soustøedily
pøedevím na vztahy v tøídním kolektivu. Pomocí rùzných her, diskusí
a anonymních dotazù se pokouely
hloubìji proniknout do problematiky dnení mládee. Diskutovalo se o
vulgární mluvì, nevhodném chování na veøejnosti a o skryté ikanì.
Po kladném ohlasu ze strany ákù i
uèitelù byly pracovnice z Ezopu opìt

Festival Vysoèina
koncerty váné hudby, poøádá
Konference EPTA (Sdruení uèitelù klavíru) ve dnech 10.  17. 7.
program v N. Mìstì (interpret/
autoøi hudby):
10. 7. evang. kostel, 19.30 h.
Aldo Mancinelli, Itálie-USA, klavír / L. van Beethoven, J. Brahms,
F. Chopin
11. 7., evang. kostel, 14,30 h.
Boris Krajný, klavír / C. Debussy,
M. Ravel
12. 7. evang. kostel, 19.30 h.
Vadym Mazo, USA, housle, Marina Grokhovskaja, Rusko, klavír
/ A. Schnitke, F. Schubert, R.
Schumann, R. èedrin
13. 7. evang. kostel, 19.30 h.
Stephan Moeller, Susanna

kdo se nebojí, ale ten, kdo svùj strach
umí pøekonat. To bylo také mottem
celého programu.
Ze Zubøí odjídìli nejen spokojení áci, ale i hrdí a unavení uèitelé,
kteøí si opìt mohou øíct, e nae dìti
jsou skvìlé, a proto stojí za to jim
vìnovat svùj volný èas. Vdy na
pøítí rok se ji tìí letoní esáci!
Mgr. J. Hnízdilová
a Mgr. H. Knapèoková, uèitelky
1. Z Nové Mìsto na Moravì

Spaemann, Rakousko, klavír / L.
van Beethoven, F. Schubert
15. 7. evang. kostel, 19.30 h.
Radoslav Kvapil, klavír / J.S.
Bach-F. Busoni, R. Schumann, A.
Dvoøák, L. Janáèek, F. Liszt
16. 7. evang. kostel, 19.30 h.
Kytarové duo Klemke- WeimarNìmecko/ M. Giuliani, J.S. Bach,
D. Aguado y García, M. Castelnuovo-Tedesco, G. F. Händel
program v nejbliím okolí:
7. 7. Tøi Studnì, hostinec U Loubù, 15 h.
Radoslav Kvapil / J.S. Bach-F.
Busoni, R. Schumann, A. Dvoøák,
L. Janáèek, F. Liszt
13. 7. ïár n. S., zámek, 19.30 h.
Justas Dvarionas, Litva, klavír / J.

pozvány na nai kolu. Støedem jejich zájmu se tentokrát stali áci sedmých roèníkù, pro které byl pøipraven dalí program pod názvem Drogy a jejich rizika. Ve dvou vyuèovacích hodinách byly dìtem nabídnuty odborné znalosti o dané problematice. Formou výkladu, hry a diskuse byli áci seznámeni s riziky a
následky drogové závislosti.
Oba projekty pøispìly k rozíøení
znalostí o diskutovaných problémech. áci mìli zároveò i monost
svobodnì se projevit, vzájemnì se
lépe poznat a porozumìt si.
Dìkujeme pracovnicím Ezopu za
kvalitnì odvedenou práci a tìíme se
na dalí spolupráci.
2. Z
Brahms, A. Skrjabin, B. Dvarionas, S. Prokofjev
14. 7. Svratka, kostel sv. Jana
Køtitele, 20 h.
Kytarové duo Klemke- Weimar,
Nìmecko/ M. Giuliani, J.S. Bach,
D. Aguado y García, M. Castelnuovo-Tedesco, G. F. Händel
15. 7. Snìné, kostel, 19 h.
Kytarové duo Klemke- Weimar,
Nìmecko
17. 7. ïár n. S., zámek, 11 h.
Duo MODUS, Dánsko, housle,
akordeon /A. Dvoøák, C. Debussy, G. Klein, A. Piazzolla, I. Stravinskij
Podrobnosti o Festivalu Vysoèina
a o jednotlivých koncertech hledejte na plakátech a v programovém bloku stránek www.nmnm.cz
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ZPRÁVY Z RADNICE
Z jednání XVII. øádného zasedání zastupitelstva mìsta dne
21. èervna:
r etøení ohlednì myslivecké
chaty v mìstských lesích u Petrovic prokázalo, e se pøiblinì
ètyøicet let stará a stavebnì neohláená døevìná chata nachází na
pozemcích N. Mìsta. Starosta
mìsta se domnívá, e vhodnìjí
ne likvidace by bylo legalizování stavby.
r Zastupitelé schválili Program
regenerace mìstské památkové
zóny v Novém Mìstì na Moravì
v období let 2005  2010. Dosavadní program regenerace MPZ
pøinesl mìstu pozitivní výsledky
jak rázu urbanisticko architekto-

nického, tak estetického. Z nejzdaøilejích akcí minulých let: generální rekonstrukce èp. 114 
Horáckého muzea, adaptace èp.
119 (lékárna), restaurování tøí kaen, sousoí Pomník padlým ve
svìtové válce, sochy sv. Jana Nepomuckého..., restaurování sgrafit
na fasádì kostela sv. Kunhuty a
fresek v Èerné kapli, oprava evangelického kostela,... (K cílùm programu se vrátíme v pøítím èísle.)
r Mateøská kola na jeden rok
uzavírá pracovitì v Olené. Dùvodem je malý poèet dìtí, které by
ve kolním roce 2005-06 toto pracovitì navtìvovaly.
r Zastupitelé se opìt vyjadøovali
k návrhu zástavby proluky mezi

Jednou z atrakcí letoního øemeslného jarmarku byl stánek místní organizace vèelaøù. Prosklený vèelí úl nabízel mimoøádnì zajímavý pohled do vèelího soukromí

Poslední zmìna ivnostenského zákona
s platností od 1. 7. 2005 stanoví
kadému podnikateli povinnost
vydat zákazníkovi doklad o prodeji zboí nebo poskytnutí sluby, pøesahuje-li cena èástku 50 Kè.
Obecní ivnostenský úøad na tuto
skuteènost upozoròuje z dùvodu,
e se dotýká kadého podnikatele
i spotøebitele, i kdy její pøínos
mùe být jednotlivými osobami
zcela odlinì hodnocen. Pro úplnost je vhodné dodat, e pøed touto novelizací byl podnikatel takový doklad povinen vydat na ádost

zákazníka a cenový limit nebyl stanoven.
Náleitosti vydaného dokladu se
dle textu ivnostenského zákona
nezmìnily, tzn. podnikatel je povinen uvádìt minimálnì obchodní firmu èi název (u právnických
osob) nebo jméno a pøíjmení (u
fyzických osob), identifikaèní èíslo, druh zboí nebo sluby a datum prodeje zboí nebo poskytnutí
sluby.
Ing. Jana Bartoová,
odbor vnitøních vìcí
a ivnostenský úøad

Stomatologická pohotovostní sluba

Oetøení je poskytováno v dobì 8  12 hod.
2. 7. MUDr. Fialová, nám. Republiky ZR, MUDr. Matonoha, Jimramov, 3. 7. MUDr. enkýøová, poliklinika ZR, MUDr. Musilová, V.
Meziøíèí, 5. 7. MUDr. Vorlíèková, vermova ZR, MUDr. Filla, V.
Meziøíèí, 6. 7. MUDr. Blaháková, NM, MUDr. Fillová, V. Meziøíèí, 9.
7. MUDr. Borek, Bystøice n.P., MUDr. Rychtecká, V. Meziøíèí, 10. 7.
MUDr. Petráová, poliklinika ZR, MUDr. Havlíèková, Radostín n.O.,
16. 7. MUDr. Havlíèková, nám. Republiky ZR, MUDr. pinarová, Mìøín, 17. 7. MUDr. Koutská, Snìné, MUDr. Janouková, V. Meziøíèí,
23. 7. MUDr. Michal, poliklinika ZR, MUDr. Ouøedníèková, V. Bíte,
24. 7. MUDr. Michalová, poliklinika ZR, MUDr. Stalmachová, Vír.
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domy èp. 1487 a 1489 na Masarykovì ul. Investor pøedloil nový
návrh zamýlené pizzerie. Zastupitelé jej shledali jako architektonicky zdaøilý a budoucí stavbì vyjádøili v hlasování souhlas. Starosta mìsta sdìlil, e nájemníkùm v
bytì tìsnì pøiléhajícím k budoucí
pizzerii bude nabídnuta monost
výmìny bytu èi sleva na nájemném.
r Za èlena dozorèí rady SATT
byl zvolen Ing. Antonín Dvoøák.
r V Hovorech s obèany vyjádøila obèanka mìsta nesouhlas jak s
ruením dìtských pískovi, tak
s výbìrem pískovi urèených k

pravidelné péèi podle pøísných
norem.
r Rekonstrukce kanalizace na
Malé ulici pøináí velké problémy motoristùm. Jednak pøímo na
frekventované køiovatce ulic
Malá  Masarykova, jednak dopravním znaèením objídìk, které
je sice správné, ale pro mnohé èasto matoucí.
r Pøestoe ji byla zeleò na Palackého nám. v okolí pomníku Josefa Palackého na jaøe èásteènì
prostøíhána, zaslouil by si tento
parèík dalí zahradnický zásah.
zaznamenala Eva Jaková

Lesní embargo zrueno
Na svém XVII. øádném zasedání dne 21. èervna zruili zastupitelé mìsta pøiblinì tøináct mìsícù trvající informaèní embargo
vùèi novomìstským lesùm a související problematice. Tomuto rozhodnutí pøedcházelo usnesení
Rady mìsta z 13. èervna:
Rada mìsta Nového Mìsta na
Moravì po seznámení se s výsledkem studie na ovìøení stavu lesa
a ekonomické analýzy hospodaøení na lesním majetku mìsta N.
Mìsta konstatuje, e celkové hospodaøení na lesním majetku N.
Mìsta se významnì neodchyluje
(vyjma uvedených nezajitìných
ploch) od obvyklých pomìrù hospodaøení ve srovnatelných podmínkách 5. a 6. lesního vegetaèního stupnì vè. dosahovaných
hospodáøských výsledkù. Z tohoto dùvodu se neztotoòuje s prohláením pana místostarosty mìsta ve vìci patného stavu hospo-

INZERCE
Prodám Opel Vectra, sportovní
verze, tmavá metalíza, plná výbava, elektr. kola, íbr, atd. cena 65
tis. Kè, tel. 603 361 482
l Prodám maringotku, celoroènì
obyvatelnou, výborný stav, odvoz
zajitìn, tel. 723 598 105
l Prodám
piano AUGUST
FÖRSTER, kovová resonanèní
deska, starí povrch, cena 35 tis.
Kè, dohoda jistá, tel. 566 618 280,
732 121 447
l

daøení v novomìstských lesích.
Povauje jej za soukromý názor
pana Petra Pejchala.
Vìtina pøítomných zastupitelù
vyjádøila pøání, aby se dlouhodobý spor urovnal. aloby podané na
N. Mìsto a místostarostu mìsta
mìstu kodí a odebírají èas i energii nutné pro jakoukoli práci. Jedenáct zastupitelù doporuèilo, aby
místostarosta mìsta pøijal návrh
alující strany a zveøejnil prohláení, e nebylo vhodné oznaèit
chyby v hospodaøení spoleènosti
Lesy a zeleò s.r.o. jako drancování.
Eva Jaková
Vyjádøení Petra Pejchala: Jsme
teprve v polovinì cesty nápravy.
Vìøím, e budeme pokraèovat v
zalesòování pozemkù, které zalesnìny mìly být a u kterých lesní
spoleènost poádala o prodlouení doby zalesnìní.

Soukromý detektiv nabízí
sluby v tomto regionu v dobì
od 30. 6. do 31. 8. 2005,
30 let praxe, neznáme slova
nejde to, ceny dohodou. tel.
603 369 664
u

DÁRKOVÉ
ZBOÍ

HALINA – 1. patro
v saténové barvy v devíti od-

stínech vèetnì bílé (mrazivý
efekt)

Zástupci Pionýrské skupiny gen. Svobody v Novém Mìstì na Moravì poádali o zveøejnìní písemné reakce

na text Kdo vlastnì vyuívá Mercedesku? zveøejnìný v Novomìstsku è. 11.
Z technických dùvodù (pøedsunutí uzávìrky è. 12) nebylo mono
oprávnìné ádosti vyhovìt.
Dle tiskového zákona je tøeba zveøejnit reakci nejpozdìji ve druhém
následujícím èísle periodik. Zástupci pionýrské skupiny vak v tomto
pøípadì poádali o odklad zvìøejnìní svého textu a na poprázdninovou dobu  záøí.
red.

Policie informuje
Policie ÈR
Od 21. 6. pátráme po osobním
motorovém vozidle Peugeot 306
modré barvy, r.z. 1J8 8504, které
bylo odcizeno z parkovitì na
Komenského nám. v ranních hodinách. Pokozenému byla zpùsobena koda v èástce vìtí jak 100
tis. Kè.
Dva místní obèané se pøesvìdèili,
e se nevyplácí nechávat vìci v
autì na viditelných místech pøi
oputìní vozidla. V prvním pøípadì v noci na 13. 6. v blízké obci se
dosud nezjitìný pachatel pokouel vypáèit zámek dveøí zde zaparkovaného vozidla. Kdy se mu to
nepodaøilo, rozbil sklenìnou výplò
okna a z vozidla odcizil digitální
fotoaparát a autorádio. Zpùsobil
kodu vìtí jak 10 tis. Kè. Ve druhém pøípadì dne 18. 6. v odpoledních hodinách rozbil dosud nezjitìný pachatel sklenìnou výplò zadních dveøí u vozidla zaparkovaného v jedné z novomìstských místních èástí. Zatímco majitel hrabal
seno, zlodìj odcizil koený kufr
poloený na zadním sedadle. Ne
majitel vozu, který ve vidìl, dobìhl, zlodìj odjel. Nebylo mono
ani pøeèíst registraèní znaèku odjídìjícího vozidla. V tomto pøípadì je koda 4 tis. Kè.
V etøení jsou dále vìci jako fyzické napadení dvou hostù v místním pohostinství, vìc dosud není

kvalifikována, jedná-li se o pøestupek proti obèanskému souití nebo
tr. èin ublíení na zdraví. Dále pak
nìkolik pøípadù ruení noèního
klidu, rùzné drobné krádee  penìz a mobilních telefonù, pokození vozidel kopanci do karoserií,
zøejmì po posilnìní alkoholem,
rozbití oken u prodejny, u rodinného domu i u koly. Byly zaznamenány i dva pøípady silnì podnapilých muù neschopných jakéhokoli pohybu  jednoho dne 17.
6. u silnice na konci mìsta smìrem k Olené, druhého 21. 6. na
ul. ïárská.
kpt. Bouèek
Mìstská policie
Smyslem kadé pokuty je upozornit viníka na daný prohøeek a vést
jej k tomu, aby se v budoucnosti
obdobného jednání zdrel. U vìtiny delikventù toto platí, i kdy
jedna výjimka mne pøece napadá.
Jsou jí chovatelé psù. Ne ti, kteøí
dodrují dané pøedpisy a pravidla,
ale ti, jejich zvíøata se opakovanì potulují mìstem a zanechávají
po sobì nepìkné vizitky. I kdy
pøipustím, e zvíøe je zvíøe a leckdy se chová nepøedvídatelnì, lze
pøeváné vìtinì deliktù zabránit.
Ukame si proto pár pøípadù, kde
chovatel selhal.
15. 6. v 9:30 hodin bìhal po dìtském høiti u Enpeky pic majitele z N. Mìsta, 15. 6. v dopoledních
hodinách byli obèanem Petrovic

Oznámení o disponování s majetkem
l Mìsto Nové Mìsto nabízí k odprodeji tøi stavební parcely

k výstavbì rodinných domù v lokalitì Podlouckého v k.ú. Nové
Mìsto na Moravì, a to p.è. 3799/11 (647 m2) , p.è. 3799/10
(594 m2) a p.è. 3799/4 (701 m2).
Podmínky pro dispozici s majetkem
-kolaudace do pìti let od kolaudace inenýrských sítí
-zøízení pøedkupního práva pro mìsto do doby kolaudace
-pøefakturace danì z pøevodu nemovitostí kupujícímu (3%)
Odprodej stavebních parcel se uskuteèní losováním.
Cena: p.è. 3799/11 600 Kè/m2, p.è. 3799/10 550 Kè/m2, p.è.3799/4
500 Kè/m2
adatelé mohou své písemné ádosti o úèast ve výbìru parcely (pøíp.
preferenci jedné z parcel) zasílat na Mìstský úøad v Novém Mìstì na
Moravì, odbor ISM, v oznaèené obálce neotvírat-3 RD Podlouckého a s uvedením adresy odesílatele na zadní stranì obálky, a to do
30. 9. 2005. V ádosti by bylo vhodné rovnì uvést telefonický kontakt na adatele. Blií informace o dispozici se shora uvedeným
majetkem získáte na Mìstském úøadì v Novém Mìstì na Moravì,
odbor investic a správy majetku, tel. 566 650 223.
l Mìsto Nové Mìsto na Moravì nabízí k odprodeji poslední tøi
stavební parcely v lokalitì Holubka v Novém Mìstì na Moravì,
a to parcelu è. 3430/10 (805 m2), parcelu è. 3495/35 (940 m2) a parcelu è. 3495/33 (841m2) v k.ú. N. Mìsto zaøazené do lokality Holubka II-2. etapa se stanovenou kupní cenou 650 Kè/m2, kolaudací do
5 let a pøedkupním právem pro mìsto do doby kolaudace. adatelé
o stavební parcely mohou své ádosti zasílat prùbìnì na Mìstský
úøad v Novém Mìstì na Moravì, odbor ISM. Blií informace získáte na tel. 566 650 223, 566 650 220.

odchyceni na louce dva volnì pobíhající psi - køíenci. Ponìvad
se majitele nepodaøilo zjistit, byli
psi pøevezeni do útulku ve ïáøe
nad Sázavou, 17. 6. v podveèerních hodinách si nezletilá dívenka
vyla se svým psem na vycházku
k Hornímu Dvoru, zde vak psa
nezvládla, ten vbìhl do blízké zahrady, kde zaútoèil na slepice, 20.
6. ve 20 hodin se nepøíjemného
pøekvapení doèkal obèan z Beranice, kdy na vlastní zahradì objevil cizího psa - zlatého retrievera. Pøi etøení vylo najevo, e
majitel zvíøete bydlí nedaleko.
Jsou pøípady drobných krádeí,
které nemusí být nutnì trestány
uloením pokuty. První, co kadého napadne, je, e se zøejmì jedná o nìjakou banalitu. A má zpravidla pravdu. Avak pro stráníka
bývají právì takovéto pøípady nejobtínìji øeitelné. Napøíklad 6. 6.
doputoval do N. Mìsta obèan slovenské národnosti. V 13 hodin
navtívil prodejnu Discount Plus,
kde se pokusil odcizit jedno rajèe.
Byl ale pøistien pracovníkem bezpeènostní sluby, který vìc oznámil mìstské policii. Rajèe musel
vrátit. Jak ale naloit s viníkem,
který sice spáchal pøestupek, ale
ve jen proto, aby zabránil hladu,
který mìl? Peníze toti ji pøi svém
putování pozbyl. A teprve nyní se
musí stráník na místì rozhodnout.
Lze jednání pro svou nízkou spoleèenskou nebezpeènost vùbec za
pøestupek oznaèit? Zda a jakou má
zvolit sankci? V daném pøípadì
byla vìc vyøeena domluvou.
Vlastním oèím nemohli uvìøit
stráníci, kdy 17. 6. krátce pøed
pùlnocí spatøili udatného mladíka, jak pozvolna pokládá pøed barem ach kontejner na odpad.
Zøejmì mìlo jít o ukázku zdatnosti, kterou zde pøedvádìl pøed svými kamarády 18letý mladík z Kyjovic. Ponìvad vak kontejner
jetì pøed pøíchodem stráníkù staèil vrátit zpìt na místo a nezpùsobil ádnou kodu, nemuseli stráníci ani v tomto pøípadì vytahovat
pokutové bloky.
Gregor Petr, velitel MP

Závodní kuchynì hotelového
domu DUO v N. Mìstì pøijme
vyuèeného kuchaøe nebo
kuchaøku z N. Mìsta nebo
blízkého okolí. Poadujeme
praxi. Inf. u vedení kuchynì,
tel. 566 615 903

Firma DIS

(staví ÈOV v N. Mìstì)
hledá zamìstnanance do
trvalého pracovního pomìru:
tesaøe, betonáøe, zedníky,
elezáøe
tel. 724 508 778

BERUKA

Zveme Vás do novì otevøené
prodejny Beruka.
Nabízíme kojenecký a dìtský
textil, koèárky a jiné doplòky.
Vratislavovo nám. 38, naproti
poliklinice, tel. 607 630 734

Firma J + J + J
nabízí kompletní
stavební práce
l
l
l
l
l
l
l
l

zednické
obkladaèské
klempíøské
sádrokartonáøské
výkové práce
bytová jádra
pùdní vestavby
stavba rodinných domù

tel. 605 438 269,
777 226 310, 776 169 997

TRUHLÁØSTVÍ
Pavel Pejchal

Jánská 288,
Nové Mìsto na Moravì
(nad benzínovou pumpou)

tel. 566 616 464
728 750 602
výroba nábytku na zakázku
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Jak bezpeènì za bouøky, pravidla bezpeèného chování
Kadá bouøe bývá doprovázena
nìkterým ze svých doprovodných
projevù - blesky, srákami (pøívalové detì, krupobití), nebo prudkým
vìtrem èi jeho nárazy. Tyto projevy
se vak vìtinou nevyskytují samostatnì, proto vdy musíme pøedpokládat jejich moné kombinace.
Musíme zohlednit konkrétní situaci
a prostøedí, v nìm se nacházíme, a
posoudit, který z tìchto èinitelù za
daných okolností pro nás pøedstavuje nejvìtí nebezpeèí, a podle toho
se pak zachovat.
Blesky pøedstavují patrnì nejrizikovìjí faktor a doprovázejí vìtinu
bouøí. Za bouøky není ádné místo
absolutnì bezpeèné - jsou jen místa
pomìrnì bezpeèná (napøíklad dobøe
uzemnìné zdìné, kamenné nebo elezobetonové budovy) nebo automobily s uzavøenou plechovou karosérií, a naopak místa vyslovenì riziková (viz níe). Základní pravidlo je,
e blesk si vdy hledá pro nìj nejkratí a nejvodivìjí cestu do zemì.
Proto nejèastìji zasáhne nejvyí
nebo nejlépe vodivé objekty v krajinì. Nelze vak na to absolutnì spoléhat - èasto toti nedokáeme odhadnout, jaká dráha je pro blesk nejvýhodnìjí. Obecnì vak platí, e za
bouøky bychom se mìli snait vyvarovat situace, pøi které se staneme
doslova hromosvodem (a ji z dùvodu nejvyí polohy v okolí èi zvyováním své vodivosti). Nebezpeènou se situace stává v okamiku, kdy
ji vidíme jednotlivé blesky, akutní
nebezpeèí hrozí, kdy ji slyíme i
hømìní. Èím je doba mezi bleskem a
zahømìním kratí nebo èím je hrom
hlasitìjí, tím je riziko vìtí.
Za nejvíce rizikové lze povaovat následující situace:
l Pohyb osob v otevøené krajinì
nebo na jakémkoliv vyvýeném místì. Pobyt na vodní hladinì (øek, pøehrad, rybníkù, jezer, moøe) - jako plavec, v èlunu, na lodi, surfu, nafukovací matraci,...
l Pohyb v jakékoliv otevøené krajinì, kdy máme u sebe jakékoliv vìtí
kovové pøedmìty (napø. jízdní kola,
detníky, krosny s kovovou kostrou).
l Pobyt pod vzrostlejími stromy.
Pozor - nìkteré nií stromy mohou
mít výraznì hlubí koøeny ne tøeba
okolní vyí smrky a díky tomu jsou
výraznì vodivìjí. Za bouøky je tedy
lepí vyvarovat se blízkosti jakýchkoliv vzrostlejích stromù, nejen tìch
nejvyích!
l Pobyt v blízkosti jakýchkoliv stoárù (nejen kovových!), sloupù veøejného osvìtlení a poblí elektrického vedení.
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l Pobyt v a na jakýchkoliv otevøených vozidlech - sportovních, stavebních èi zemìdìlských, cyklistických
kolech a motorkách.
l Telefonování pevnými linkami (a
to i v uzavøených chránìných místnostech), práce s poèítaèem (zpravidla je spojen nejen s elektrickou sítí,
ale i s telefonní sítí pøes modem) èi
jakýmikoliv elektrospotøebièi pøipojenými k rozvodné síti.
l Kontakt s vodou z vodovodu (mytí
rukou, nádobí, sprchování).
l Pokud jsme v blízkosti bouøky,
mùe být nebezpeèné i pouhé vystupování z auta, zejména jsou-li pneumatiky a pùda jetì suché. V okamiku vystoupení se toti mùeme
stát uzemnìním naeho auta a tím
iniciovat blesk. Za mokra by toto riziko mìlo být výraznì nií.
Naopak za relativnì bezpeèný lze
povaovat pobyt v bouøce v autì s
uzavøenou plechovou karosérií (nikoliv tedy v kabrioletu - by se zataenou støechou) a za pøedpokladu
pøimìøeného sníení rychlosti jízdy.
Stihneme-li to jetì pøed bouøkou,
zatáhneme èi demontujeme vechny
externí antény, zatáhneme okénka a
nedotýkáme se zbyteènì kovových
èástí karosérie.
Pokud nás bouøka zastihne v
otevøené krajinì, snaíme se vyhledat co nejnií polohy (údolí,
úvozy, aj.) - musíme vak zváit
riziko neèekaného pøívalu vody
(zejména v soutìsce nebo uzavøené rokli). Na vyvýených místech
zaujmeme co nejnií polohu, nikoliv vak v lee; zároveò se snaíme o co nejmení kontakt naeho tìla se zemí. Z tohoto dùvodu
je doporuèována poloha v podøepu, avak pokud mono na pièkách bot (otázkou vak je, kdo tuto
polohu vydrí delí dobu).
Pokud jsme ve skupinì, radìji se
rozdìlíme a hlavnì se nebudeme dret za ruce. Pokud by nìkdo ze skupiny byl náhodou zasaen bleskem,
je tak vìtí nadìje, e v okolí bude
osoba schopná poskytnout první pomoc. Pokud budeme pohromadì, v
tìsné blízkosti, v pøípadì zásahu
bleskem budou zasaeni nejspíe
vichni!
V pøípadì zásahu a zranìní èlovìka bleskem bývá nadìjí pro zasaeného vèasná první pomoc zpravidla je nutná masá srdce a
umìlé dýchání. Proto není zcela od
vìci si jejich zásady èas od èasu zopakovat...
Vítr sám o sobì pro èlovìka vìtinou nebezpeèný není. Nebezpeèný
je vak svým pùsobením na pøedmì-

ty a objekty, které èlovìka obklopují, pøípadnì v nich se zrovna pohybuje. Za bouøek se nejèastìji prudký
nárazový vítr vyskytuje na jejich èele,
tìsnì pøed nástupem sráek. Nejvíce
úrazù zpùsobených vìtrem jde na
vrub vyvrácených stromù a ulámaných velkých vìtví a jejich následného pádu buï pøímo na èlovìka,
nebo na vozidlo, v nìm èlovìk právì sedí, nebo pøed jedoucí vozidlo s
následnou havárií. Následují úrazy
zpùsobené padající støení krytinou
a okapy (zejména ve mìstech, kde
lidé v ulicích èasto vùbec nevìdí, co
se kolem nich dìje). Pøitom obì tyto
skupiny úrazù nemusí být vázány
pouze na bouøky, mohou se vyskytnout za jakéhokoliv silnìjího vìtru
(napø. pøi pøechodu front, nebo v silném proudìní za frontou).
Pøívalový dé (silné pøeháòky)
spojené s bouøkovou èinností jsou v
letním období pomìrnì èastým a
bìným jevem, ale ve vìtinì pøípadù mají pouze krátké trvání (do 30
minut), co souvisí s dynamikou
bouøkové oblaènosti. Nìkdy vak
mùe být bouøková buòka mimoøádnì aktivní a ve velmi krátkém èase z
ní vypadne extrémní mnoství sráek, které pak nestaèí normálnì
odtéct z oblasti, kde napadly. Jindy
se bouøková oblaènost mùe zorganizovat do podoby vìtího mnoství bouøkových bunìk, které opakovanì vznikají v pøiblinì stejné oblasti. Za takové situace pak dochází
k velmi nebezpeèné akumulaci sráek, které se ji nestaèí vsakovat èi
normálnì odtékat. V obou uvedených pøípadech tak mùe dojít k velmi nebezpeèným povodním z pøívalových deù, nazývaným pøívalové
povodnì. Ty jsou nebezpeèné pøedevím svou rychlostí a prudkostí a té
tím, e mohou pøemìnit nevinné
malé potùèky (èi jen suchá koryta) v
ivotu nebezpeèný ivel.
A jak se chovat za bouøky?
I kdy k pøímému zásahu èlovìka
bleskem dochází jen zøídka, konèívají podobné pøípady mnohdy tragicky. Proto je dobré chovat se za bouøky rozumnì:
l Pokud se nacházíte venku, je
lépe pøeruit nìkteré èinnosti a vyhledat spolehlivý úkryt. Obzvlátì
nebezpeèný je napøíklad pobyt ve
volné pøírodì, pøedevím na horách
a na otevøených a vyvýených místech, koupání, windsurfing, plavba v loïce apod. Pøíli bezpeèné
není ani telefonování èi práce s
elektrickými a plynovými spotøebièi. Bezpeèný úkryt pøed bleskem
poskytují budovy, zejména velké

objekty s ocelovou nebo elezobetonovou konstrukcí, èi obecnì vekeré stavby dobøe chránìné hromosvodem, popøípadì i velké prostorné budovy bez hromosvodu. Naopak nebezpeèné je pobývat bìhem
bouøky v malých staveních bez hromosvodu, napøíklad kùlnì, velké
bezpeèí neskýtají ani velká stavení
s poruenou statikou (napø. zpustlé polorozpadlé kostely), kde v pøípadì úderu blesku hrozí dalí naruení zdiva a zøícení.
Bìhem bouøky se uvnitø budov
zdrujte radìji na suchém místì a
dále od vodovodu, kamen, elektrospotøebièù, zásuvek a telefonu. Nezapomeòte zavøít okna a vypnout
televizor a dalí pøístroje, jejich
souèástí je obrazovka.
l Jestlie se v dobì bouøky nacházíte venku a nemáte monost se
ukrýt v blízké budovì, nezùstávejte
na kopcích a holých pláních a neschovávejte se pod osamìlými stromy èi pod pøevisy nízkých skal.
Naopak husté lesy a háje, úzká údolí,
úpatí vysokých skalních stìn, jeskynì nebo mìstské ulice lze povaovat za pomìrnì bezpeèná místa. Pøi
pobytu ve volné pøírodì zkrátka platí
známá pravidla: neutíkat, neschovávat se pod stromem,v obou pøípadech by nás blesk mohl zasáhnout.
Pøekvapí-li vás bouøka na rozlehlé
holé pláni, je nejlépe pøeèkat ji v podøepu s nohama u sebe.
l Pokud vás zastihne bouøka v automobilu, nemusíte se blesku pøíli obávat. Jestlie necháte okna i
dveøe zavøená, poskytne vám plechová karoserie spolehlivou ochranu. V pøípadì silných nárazù vìtru
vak dávejte pozor na padající stromy èi vìtve.
l Bìhem bouøky pozor na vodu a
vechny látky, které snadno vedou
proud. Kdy vak pøece jen dojde
k nehodì, první pomoc pøi úrazech
bleskem je stejná jako pøi ostatních
úrazech zpùsobených elektrickým
proudem a pøi popáleninách. Podle stavu zranìného bývá èasto nezbytné pouít umìlé dýchání, srdeèní masá, protioková opatøení
apod.
Blesk je v podstatì koncentrovaná
elektøina a jako takový mùe být nekodným, ale i velmi nebezpeèným
jevem, pøinejmením vùèi naemu
zdraví a majetku. Proto se sname
podobná rizika minimalizovat, abychom se ve zdraví mohli tìit z té
ochoèené a nedivoké elektøiny
proudící dennodennì v naich domovech.
dle materiálù
z internetových stránek Petr Kos

Sportovní dvanáctiboj
V kvìtnu probìhla na atletickém
høiti v N. Mìstì está disciplína
ïárské ligy mistrù  atletický
trojboj. Sto a dva závodníci a závodnice se utkali v hodu diskem,
skoku do dálky a bìhu na 300
metrù. Celkové prvenství z loòského roku obhájil novomìstský Tomá Muátko, v enách se poprvé
radovala z vítìzství teprve estnáctiletá Iva Krakovièová, rovnì z
Nového Mìsta.
Za perfektnì pøipravené høitì,
organizaci závodu i rozhodcovskou výpomoc dìkují sportovní
dvanáctibojaøi touto cestou Atletickému oddílu N. Mìsto v èele s
maneli Hubáèkovými a Petru
Kadlecovi. Byli stoprocentní, proto se ji nyní tìíme na dalí roèník tohoto klání, který bychom
chtìli uspoøádat opìt v N. Mìstì.
Celkové výsledky atletického
trojboje, kde stojí za povimnutí
rozloení sil mezi N. Mìstem a
ïárem n.S.: mui: 1. Tomá
Muátko  263,57 b., NM, 2. Martin Veselský  261,19, NM, 3. Jiøí
Uchytil  258,37, ZR, 4. Petr Orság  244,87, NM, 5. Ondøej Køí
 239,19, ZR, 6. Viktor Bene 

Ze skautské mozaiky
r Ve dnech 3.  5. 6. uskuteènil

roj svìtluek výpravu do obce Fryava, kde se jim dostalo ubytování na místní faøe.
r Dne 3. 6. od 19,30 do 23 hod.
probìhla veèerní vycházka smeèky vlèat s pozorováním pøírody a
prostøednictvím hvìzdáøského dalekohledu planety Saturn a Jupiterových mìsícù.
r Ve dnech 3.  5. 6. uskuteènil
klub roverù a rangers tradièní návtìvu kopce Ivanèeny s mohylou
pøipomínající odboj skautù proti
faistùm na Ostravsku.
r Dne 11. 6. probìhlo v Chotìboøi krajské kolo Svojsíkova závodu. Zúèastnili se ho také nae
druiny Rysù a Liek, které byly
nejúspìnìjí v okresním kole v
Bystøici n.P. Díky velmi dobré pøípravì na tuto soutì pro skauty i
skautky se obì drustva umístila
na prvních místech a na podzim
Zveme vás do pøíjemného prostøedí
stylové restaurace
Na kovárnì ve Vlachovicích
Co nabízíme? Domácí kuchyni!
! pivo Pilsner, Gambrinus !
Kde nás najdete?
na konci obce u poární
zbrojnice
T+F 566 616 357  775 39 00 26
...Tìíme se na Vai návtìvu...

budou reprezentovat kraj Vysoèina v celostátním kole. Blahopøejeme!
r Dne 17. 6. se zapojili èlenové
klubu roverù a rangers do celostátní humanitní sbírky Kapka nadìje. Díky vedení benzinové èerpací
stanice na Brnìnské ul. vedle motorestu umývali za úplatu okna
automobilù.
r Ve dnech 17.  19. 6. uskueènil oddíl vlèat výpravu na kolech

Obchod
se sportovním zboím

na letní táboøitì Podolí. Kromì
pøípravy na letní táborový program, vèetnì plavby v gumovém
èlunu na Sklenském rybníku, také
pracovali na úpravì pøíjezdové
cesty k táboøiti.
r Dne 16. 6. se uskuteènila v klubovnì na ul. Malá schùzka oddílu
oldskautù. Hlavními body programu byly pøíprava letního setkání
OS na táboøiti v Podolí a situace
kolem chaty Mercedsky.
JJ

237,74, NM, eny: 1. Iva Krakovièová  220,83 b., NM, 2. Lenka
Slonková  203,49, NM, 3. Tereza Fialová  195,33, NM, 4. Monika Uchytilová  193,06, ZR, 5.
Tereza vehlová  186,17, NM, 6.
Iva Slonková  182,95, NM.
Jiøí ustr
Na snímku: Vítìzný Tomá Muátko (vpravo) s dalím novomìstským soutìícím Petrem Havlíèkem.

Èeská obchodní firma
ve ïáøe n.S.
pøijme
spolupracovníky,
spolupracovnice
na rozvoz knih
s vlastním autem.
Vhodné i pro dùchodce,
zakolíme.
tel. 608 273 137
Firma

Chovatelské potøeby
Vlastimil Svoboda
Palackého námìstí 33
(u Pasáèka)
Nové Mìsto na Moravì,
tel.: 566 618 126

konzerva Rex hovìzí
1280 g 35 Kè
granule pro psy Rational
8 kg 130 Kè
Tetramin  krmení pro ryby
1 l 205 Kè
akvarijní komplet
200 l 4000 Kè

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÈINNOSTI
dne 7. 3. 2005 byla zahájena èinnost

VETERINÁRNÍ ORDINACE pro MALÁ ZVÍØATA
v ÚJEZDÌ èp. 20, 592 12 (2 km od N. Veselí)
ordinaèní hodiny pondìlí  pátek 14,00  19,00
v jiném èase: pohotovost dle domluvy po telefonu

LYE SLONEK
Sokova 231
Nové Mìsto na Moravì
Nabídneme Vám
l

l

l

sortiment znaèky
REJOICE
funkèní obleèení
CRAFT
obuv a textil NEW
BALANCE
otevøeno
po-pá 8 - 17, so 8 - 11

Provádìné úkony:
 preventivní èinnost (vakcinace, odèervení, odstraòování









zubního kamene)
èipování
léèba interních nemocí
chirurgické zákroky (kastrace, chirurgie mìkkých tkání)
oetøení akutních pacientù
rentgenologické a sonografické vyetøení
vyetøení krve
monost krátkodobé hospitalizace
prodej krmiv
MVDr. Ing. Zdenìk Pohanka
mobil: 775 104 436 l telefon: 566 667 238
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Atletika ve sportovních tøídách
Cílem vech sportovních tøíd na
2. Z L. Èecha je nejen zvyovat
fyzickou zdatnost dìtí, ale rozvíjet i jejich rozumové schopnosti a
takové vlastnosti, které dìti lépe
pøipraví na dospívání (houevnatost, vytrvalost, cílevìdomost ).
A právì takoví sportovci letos
vyli z 9. atletické tøídy. Jsou to
áci, kteøí zvládli na vysoké úrovni sport i uèení. Reprezentovali
nai republiku v mezistátních utkáních, sbírali medaile z mistrovství
Èeské republiky a byli vzorem i
ve kolním studiu.
Letos vyli ze sportovních tøídy
tito výborní atleti:
Jaroslav Jílek  dále bude studovat na sportovním gymnáziu v
Pardubicích. Jeho úspìchy: Jarda
je reprezentantem Èeské republiky v hodu otìpem, je Mistrem
republiky, dritelem krajských rekordù a letos byl vyhláen nejlepím atletem Vysoèiny v actvu, je
èlenem Sportovního centra talentované mládee.
Lenka Hrbková  odchází na
sportovní gymnázium do Pardubic. Její úspìchy: Lenka získala 2
x 2. místo na mistrovství ÈR
v duatlonu a triatlonu, je vítìzka
celostátní Olympiády mládee
v triatlonu.
Vendula Koíková  dále bude
pokraèovat na sportovním gymnáziu v Brnì. Její úspìchy: Vendula
obsadila 6. místo na mistrovství
ÈR v bìhu na 1500 m, je èlenkou
Sportovního centra talentované
mládee.

FC Radòovice poøádá

dne 2. èervence
6. roèník turnaje v malé kopané
O POHÁR STAROSTY
zaèátek v 8 hodin.
OCHOTNÌ VYØÍDÍM
ÚVÌR BEZ VKLADU
39 Kè/ mìs.
ZA KADÝCH PÙJÈENÝCH
10 000 Kè.
NAPØÍKLAD:
800 tisíc  400 tisíc
splátky:
3120 Kè/mìs.  1560 Kè/mìs.
TEL.: 775 390 026  775 390 025
KANCELÁØ:
604 282 005, 604 177 801

Kamil Krbek - nastoupí na
sportovní gymnázium v Novém
Mìstì na Moravì. Jeho úspìchy:
Kamil získal 6. místo na mistrovství ÈR v bìhu na 1500 m Spolu
s Kamilem bude studovat na gymnáziu v Novém Mìstì i Nikola
Fuèíková.
Petr Schmier  pøestupuje do
Pardubic. Jeho úspìchy: Petr je
reprezentant ÈR, dvojnásobný
Mistr Èeské republiky v duatlonu,
1 x 3. místo na mistrovství ÈR a
atletice a triatlonu, vítìz celostátní
Olympiády mládee, èlen Sportovního centra talentované mládee.
V loòském roce získali nai atleti na mistrovství Èeské republiky 2 x zlato, 2 x bronz, 2 x 4.
místo, 1 x 5. místo, 1 x 6. místo.
Smyslem sportovních tøíd je vychovávat èleny sportovních gymnázií nebo èleny Sportovních center mládee, kde je o dìti postaráno na profesionální úrovni. Dále
se snaíme pomáhat dìtem uiteènì vyuívat jejich volný èas, upevnit kladný vztah k výkonnostnímu
sportu a k rekreaènímu pohybu.
Ve se nám zatím daøí ve spolupráci s klubem Schmier a za finanèní podpory naeho mìsta.
Pøejeme vem naim dìtem, které odcházejí na nová pùsobitì,
aby se jim tam daøilo alespoò tak
jako ve sportovních tøídách, aby
dobøe reprezentovali kolu, mìsto a nai vlast. trenéøi atletiky
na 2. Z L. Èecha

Nabízím domácí práci na
pøivydìlání. N. Mìsto a okolí.
tel. 604 861 128 (po 15. hod.)

SO a SOU lesnické,
dopravní a slueb
v N. Mìstì na Mor.
pøijme od 1. 9. 2005
na èásteèný nebo úplný
úvazek
uèitele nìmeckého
jazyka.
inf. 566 615 120 nebo
ústnì u øeditele koly
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