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Novoměstsko

Lidové slavnosti 
a jarmarky

Druhým rokem se N. Město sna-
ží připravit pro veřejnost co nejza-
jímavější a pestré lidové slavnosti, 
odlišné od běžných jarmarků. Za-
tímco na jarmarcích je příležitost 
především pro levný nákup, u li-
dových slavností je kladen důraz 
na řemeslné prvky. . 

Největší městská slavnost NOVA 
CIVITS je vždy programově nej-
bohatší, Pouťové radovánky spo-
jené se srpnovým datem pouti na 
Kostelíčku letos přinesly přede-
vším spoustu zábavy pro děti  (viz 
snímek vlevo) a Novoměstské slav-
nosti medu se s létem pomyslně 
rozloučily řemeslným jarmarkem 
a nabídkou medu a mléka v mno-
ha podobách.

„Zajímavým a pestrým dopro-
vodným programem pro děti i do-
spělé chceme na lidových  slavnos-
tech nabídnout sváteční zážitky 
pro celou rodinu,“ dodala pracov-
nice MěÚ Veronika Teplá.

Chceme mít rozkvetlé město
Příjezdové komunikace lemova-

né růžemi, záhony květin v centru, 
poliklinika s truhlíky za okny. To je 
vize jara 2010. V současné době je 
zpracováván finanční odhad, kolik 
by pěkně rozkvetlé město, tedy vý-
sadba rostlin a jejich údržba, stá-

lo. S květinovými záhony je počí-
táno například  i na ulici Mírové, 
kde v minulých dnech byla redu-
kována zeleň na úkor nových par-
kovacích míst. 

Na zásah do zeleně na této uli-
ci mají obyvatelé přilehlých domů 

rozdílné názory. Motoristé jej víta-
jí, nemotoristé kritizují. S náhradní 
výsadbou se v každém případě po-
čítá, spíše však s nižšími keři  a kvě-
tinami.

V letošním roce se město ještě do-
čká opravy chodníku na Komenské-

ho náměstí, žulová dlažba bude po-
ložena na Žďárské ulici na chodníku 
od budovy Policie ČR až k náměstí 
Palackého a na jaře roku 2010 bude 
upraven chodník a parkovací místa 
na Tyršově ulici v prostoru před kul-
turním domem a u gymnázia.       EJ

Letošní  „objížďkové“ léto pořád-
ně potrápilo domácí i turisty. Cenou 
za nové kvalitní silnice na Novoměst-
sku často byl a stále ještě je chaos v 
systému objížděk. Opravovalo se na 
pěti ze sedmi hlavních příjezdových 
komunikací a  ne vždy bylo doprav-

ní značení objízdných tras zcela v po-
řádku.

Starostka města Zdeňka Marková 
věří, že vše bude v řádných termínech 
dokončeno. 

Kraj Vysočina přislíbil, že  ještě v le-
tošním roce získá nový povrch ulice 

Žďárská. A to po zprovoznění opravo-
vaného mostu na silnici I/19. Starost-
ka města doporučuje zahájit opravu 
Žďárské ulice dříve, raději souběžně 
s opravou mostu, tedy raději za cenu 
větších dopravních  komplikací, ale 
za jistějšího říjnového počasí.    EJ

Objížďky, uzávěry silnic, objížďky… a stále dokola

V novoměstských školách se o 
prázdninách nezahálelo. Opravova-
lo se a rekonstruovalo, dohromady 
za 7 milionů korun. Školní rok tak 
mohou žáci i učitelé zahájit v lepších 
prostorách i lepších podmínkách.

1. základní škola má novou elek-
troinstalaci v tělocvičně a v přízemí 
budovy, bylo vybudováno nové zá-
zemí pro uklízečky, nová kuchyň-

ka pro výuku vaření, úpravami pro-
šly školní kabinety a střecha získala 
nový nátěr.

V 2. základní škole došlo k drobněj-
ším vnitřním úpravám, zásadní však 
byla oprava tělocvičny. Za přibližně 2 
miliony korun byla zlepšena její akus-
tika – odstraněny tzv. dozvuky. 

MŠ Drobného a speciální  základ-
ní škola ve stejné budově mají nová 

okna a počítá se zde ještě se zatep-
lením. 

Celkové zateplení, výměna oken 
a změna topného systému je plá-
nována pro táborovou základnu 
Domu dětí a mládeže v Olešné. Ná-
klady jsou odhadovány na 3,5 mil. 
Kč. Očekává se, že část nákladů pro 
Olešnou i pro zateplení MŠ ve Slav-
kovicích pokryjí dotace.     EJ

Sedmimilionové přípravy na nový školní rok

Česká premiéra 
filmu Hanin kufřík

V neděli 20. září v 17 hodin bude 
v kině v  Novém Městě na Mora-
vě promítán kanadský dokumen-
tární film o osudech Hany Brady 
a jejího kufříku.  Předpokládá se, 
že film úvodním slovem předsta-
ví Jiří Brady. Veřejnost je srdeč-
ně zvána.

Jiřímu Brady bude předtím, v 16 
hodin na radnici města, slavnost-
ně uděleno čestné občanství No-
vého Města na Moravě.

Více informací přineseme v dal-
ším čísle Novoměstska.     EJ



Dny evropského dědictví
Každoroční akce pravidelně otevírá co nejvíce zajímavých a  výjimeč-

ných památek, budov a prostor. Často se otevírají  i dveře soukromých 
či veřejných budov, které nebývají veřejnosti přístupny vůbec, nebo jen 
příležitostně a částečně. Podrobnosti o otevřených objektech v celé ČR 
na www.ehd.cz

V Novém Městě na Moravě jsou pro veřejnost zdarma otevřeny 
dne 19. září:

Horácká galerie (10 – 17 hod.)
Horácké muzeum (9 – 16 hod.)
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Úmrtí

Sňatky
1. srpna

Jarmila Cacková    Tomáš Vlček
15. srpna

Alice Hrdá   Vlastimil Pospíšil
Zuzana Jelínková   Jiří Šafařík

Narození

Jubilanti

11. 8. Václav Fiala
12. 8. Martin Sáblík
17. 8. Jana Košíková
18. 8. Šárka Megó

Z málo známé historie města a okolí

Horácká galerie
 Jan Chaloupek, Lucie Olivová – Čínské pohádky (vernisáž ve středu 9. 

září v 15 hodin, otevřeno do  28. října) Počáteční výtvarné impulsy dodává 
Janu Chaloupkovi krajina jeho rodiště Nového Města na Moravě. Prvními 
„pedagogy“ byli Petr Brázda a Jindřich Zezula z novoměstské Horácké ga-
lerie. Přesto (nebo právě proto), že absolvoval několik životních odboček, 
začal se od roku 1985 připravovat na systematickou výtvarnou práci. Po 
roce 1990 se věnuje reklamní grafice a volné výtvarné tvorbě. Chaloupek 
tvoří bez kalkulování, podstata, nadšení a talent vedou jeho ruku. Přísnost 
kresebných kompozic zušlechťuje šarmem a lehkostí. Krása jeho děl vyvě-
rá ze syntézy tradice a osobní vnímavosti harmonie. 
Za ilustrace ke knize Čínské pohádky autorky Lucie Olivové získává cenu 
SČGU Hollar. Nedílnou součástí Chaloupkovy výstavy je kolekce fotogra-
fií Lucie Olivové Po odlehlých cestách.  Doprovodná akce k výstavě: Před-
náška o čínské a tibetské medicíně „Návrat ke zdraví“  bude uspořádána 
ve dnech 8. a 15. září 2009 vždy v 17 hodin.

 Josef Kremláček – Podezřelá skutečnost (9. září – 8. listopadu ) Z bo-
haté škály výtvarných technik preferuje především techniku dekalku, kte-
rá byla používána knihaři již v 18. století. Na nejčastěji užívaný černobí-
lý symetrický dekalk navazuje Kremláček barevným olejovým dekalkem, 
který je snímán z povrchu plátna nebo desky papírovou plochou. Při roz-
víjení této techniky se mu podařilo převést barevný dekalk do barevné li-
tografie. „Experimentální techniky založené na principu náhody považuji 
ve své tvorbě za životodárně nezbytné i provokující. Dekalk se pro mě stal 
jakousi mánií pro svoji nečekanost a neopakovatelnost ve tvarech a detai-
lech. Používám ho stále, nejen ve volné tvorbě, ale i v ilustracích či v ani-
movaném filmu.“ Ve tvorbě Josefa Kremláčka jde především o symbiózu 
básnických a výtvarných prostředků, dokonalá obrysová linka je doplně-
na bohatou barevnou škálou valérů. Jeho dílům dominuje fantazie, poeti-
ka, tajemnost a originalita zpracování tématu. 

 V rámci Dnů evropského dědictví pořádáme ve středu 16. září  v 19 
hodin  pěvecký koncert Jakub Pustina a jeho hosté. Účinkují Jakub 
Pustina (baryton) a Olga Jelínková (soprán), klavírní doprovod Richard 
Pohl. Jednotné vstupné 150 Kč, předprodej v pokladně HG.

Děkuji pracovníkům prodejny ZZN  Nové Město na Moravě (u nádraží) 
za poctivé navrácení ztracené peněženky s vyšším obnosem peněz. Dobří 
lidé ještě žijí.                 Jaromír Lausch

Poděkování

  3. 9.  Marie Janíčková    90 let
  5. 9.  Božena Zajíčková     87 let
11. 9.  Marie Žáková          85 let
14. 9.  Františka Pýchová   85 let
15. 9.  František Janů         94 let
23. 9.  Anastázie Havlíčková    94 let
24. 9.  Marie Havlíčková     87 let
24. 9.  Marie Musilová        85 let
25. 9.  Vladimír Bauer         75 let

16. 8. Jan Kondýsek  (1915)
19. 8. František Dostál (1923)
20. 8. Zdeňka Šinclová (1925)
22. 8. Pavel Popelka  (1938)
25. 8. Slavomír Zdražil  (1931)

Farní sbor Českobratrské církve evangelické 
v Novém Městě na Moravě pořádá 

seniorátní (regionální) setkání všech generací

DVACET ROKŮ SVOBODY
(co nám přinesly a k čemu nás vedou…)

Zveme zájemce na část programu:
• 10.00 přednášky  a diskuse – Zdeněk Susa a Vojen Syrovátka (evan-
gelický kostel)
• 13.00  projekce filmu „Tenkrát“ (události  mezi 17. listopadem a kon-
cem roku 1989 pohledem hlavních aktérů „sametové revoluce“, 101 mi-
nut, režie Robert Sedláček, sál ZUŠ Monseova)
• 13.30 projekce filmu „Ztracená duše národa – ztráta víry“ (perzeku-
ce církve v období komunistické totality, 57 minut, režie Olga Somme-
rová, presbyterna evangelického kostela)
• 15.00 divadelní představení Bitva u Lipan (Divadlo Polárka Brno, režie 
Jan Jirků, evangelický kostel nebo zahrada u něj), vstupné dobrovolné

sobota 19. září v Novém Městě na Moravě
Seniorátní setkání všech generací je realizováno

za finanční podpory města Nové Město na Moravě

Při toulkách krajinou Novoměstska se můžete setkat s řadou památeč-
ních kamenů. Vím, že o nich bylo již napsáno a publikováno mnohé, ale 
jistě nezaškodí nahlédnout opět do archivu a připomenout si, co o památ-
ných kamenech zaznamenali naši předchůdci.                           Ž. Řádková

Pamětní kameny na Novoměstsku
(Horácké listy, 12. 1. 1940)

Na Horácku se doposud zacho-
valo mnoho kamenů památných. 
Nacházejí se na nejrůznějších mís-
tech, buď přímo v obci, nebo v je-
jich těsném sousedství, ale také při 
cestách, v polích, u lesních cest, na 
křižovatkách.

K místům, na nichž se památeční 
kameny nacházejí, pojí se obyčej-
ně různé pověsti, legendy, z nichž 
mnohé vznikly až později, kdy již 
pravý význam, pro který byl pa-
máteční kámen na to které místo 
položen, z mysli místních obyva-
tel vymizel.

Tyto památné kameny bývají po-
většině ozdobovány křížem, jenž 
byl buď přitesán, nebo vtesán, vy-
hloubeně nebo vypoukle do kame-
ne. Mimo kříž, někdy více křížů do 
kamene vtesaných, nachází se ně-
kdy na kameni letopočet, kdy byl 

kámen položen, a nápis. Staletí, 
která nad kamenem uplynula, za-
hladila z části, někdy i úplně nápis, 
takže ne vždycky lze přesně určiti, 
kdy a proč byl památný kámen po-
ložen.

Na Moravci se nacházejí dva pa-
mátné kameny, oba s letopočtem 
1581. Jeden má vtesán kříž s rame-
ny, dotýkajícími se obrub kamene, 
na vrcholu kolmého kamene kří-
že je vyryto 1581. Druhý památ-
ný kámen byl vsazen do kostelní 
zdi, na něm je nápis, že dne 8. září 
1581 byl zastřelen Jetřich Lhotský 
ze Ptení.

V osadě Bukov byl na rozces-
tí k hradu Lísku a Mitrovu 1608 
položen pamětní kámen s nápi-
sem hlásajícím, že zde byl zrád-
ně zabit v den sv. Filipa a Jakuba 
šlechtic Petr Čižovský z Čižova a 
na Mitrově. Tento kámen byl za-
sazen do památníku padlých v 
Bukově.

Ve vsi Věcově zasadili do zdi kol-
ny bývalé rychty památný kámen 
obdélníkového tvaru s vypouklým 
křížem a nápisem vyrytým, sdělu-
jícím, že v pátek před Božím naro-
zením roku 1621 byl zabit někdej-
ší úředník jimramovského panství, 
Václav Rychnovský z Louňovic.

Roku 1927 byl na poli u Horního 
dvora nad Novým Městem vyorán 
památný kámen, na kterém byl vy-
ryt letopočet 1645 a nápis vysvět-
lující, že na tom místě byl zabit syn 
rychtáře Pitky, když chtěl obháji-
ti chudé lidi, jdoucí po cestě, před 
okradením.

Během doby se často stávalo, že k 
těmto památným kamenům se při-
dávaly vymyšlené, nebo přeměně-
né legendy, přijaté z jiných míst, 
takže někdy je zatěžko zjistiti přes-
ný smysl položení památného ka-
mene. Tak třeba u vsi Vítochova, 
kde se nalézá pět památečních ka-
menů, z nichž jeden tvoří vrchní 
desku kamenného oltáře. Ostatní 
byly položeny do dlažby.

Podobné starobylé památeční 
kameny se nalézají ještě u Velké-
ho Meziříčí a ve Střížově na Tře-
bíčsku.

B. M. Paar
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Kino

Klub seniorů

Horácké muzeum
„Lidové stavby na moravském Horácku“ - na 12 panelech se seznámí-

te prostřednictvím fotografií, textů i stavebních plánů se zajímavou lido-
vou architekturou typickou pro oblast moravského Horácka. Výstava je 
výsledkem přípravných prací a zároveň součástí propagace k vydání chys-
tané publikace “Stavební kultura západní Moravy“. K vidění budou i mo-
dely lidových staveb, různé stavební materiály a nářadí. 

Vernisáže, která se koná v úterý 8. 9. 2009 v 16.00 hod., se zúčastní i oba 
autoři připravované publikace PhDr. Věra Kovářů z Brna a Mgr. Jan Kuča 
ze Žďáru nad Sázavou. Výstava bude otevřena do 3. 10. 2009.

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě Vás zve na

Malířský kurz olejomalby
Máte zájem si namalovat vlastní obraz technikou olejomalby? Seznámit 

se i prakticky si vyzkoušet celý technologický postup? 

Pokud ano, neváhejte a ozvěte Výtvarné dílně HG.

Kurz je určen pro širokou veřejnost, pedagogy a milovníky umění.

termín kurzu:  září – prosinec 2009, cena: 4.500 Kč

tel: 566 654 216, e-mail: eva.buchtova@hg.nmnm.cz

5. so ve 20 h.
Krvavé pobřeží
Čína 2009, historický velkofilm, 
české titulky, 147 min, přístup-
ný, premiéra, 65 Kč - Čína v roce 
208 n. l.,  rozdělená do mnoha pro-
ti sobě bojujících států. Ambicióz-
ní premiér se chce prohlásit za je-
diného vládce sjednocené Číny. 
9. st ve 20 h. 
Zastav a nepřežiješ 2 – Vysoké 
napětí USA 2009, akční, české ti-
tulky, 94 min, nevhodný do 15 let, 
premiéra, 65 Kč - Chev Chelios se 
vydává na zběsilou honičku ulice-
mi L.A. a sejme každého, kdo se 
mu postaví do cesty.
11. pá ve 20 h.
Operace Dunaj
ČR 2009, tragikomedie, 104 min, 
přístupný, premiéra, 65 Kč - Ko-
mediální příběh z 21. srpna 1968 o 
jednom ostře sledovaném polském 
tanku, který se střetl s českou re-
alitou. 
15. út v 17,30 h., 16. st v 17,30 h.
Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů
USA 2009, animovaná kome-
die, česká verze, 94 min, přístup-
ný, premiéra, 65 Kč - Nová „doba 
ledová” tentokrát zavede  hrdiny 
i diváky do  podzemního světa di-
nosaurů. 
19. so ve 20 h.
Veřejní nepřátelé
USA 2009, kriminální thriller, čes-
ké titulky, 138 min, nevhodný do 
15 let, premiéra,  65 Kč - Příběh 
o muži, který měl obrovské sym-
patie veřejnosti navzdory tomu, že 
páchal ty největší zločiny. 

po 7. 9., DPS 16 hod. -  Zaháje-
ní sezony, organ. záležitosti,  volná 
zábava – zážitky z léta.    
po 14. 9. -  Vycházka, směr Petro-
vice. Sraz u kruhového objezdu ve 
14 hod.

Křídla 2009 
Brambory už opadávají? To se plíží 
Křídla! A je to skutečně tak – po-
malu ale jistě se blíží předposlední 
zářijový víkend (pátek 18. a sobota 
19. září), kdy v obci Křídla u No-
vého Města na Moravě proběhne 
další ročník legendárního a neo-
pakovatelného festivalu, který si 
za dobu svého trvání vybudoval 
značné renomé jak mezi návštěv-
níky, tak i hudebníky . 
Návštěvníci festivalu Křídla 2009  
se mohou, jak je již dobrým zvy-
kem, těšit nejen na pořádnou por-
ci hudby nejrůznějších žánrů, ale 
také na divadlo, tanec a mnoho 
dalšího. Kromě kapel, které mají 
své stálé místo na pódiu v Kříd-
lech, vystoupí letos poprvé i zahra-
niční hosté.                        ll
Více v příštím čísle a na plakátech.

V polovině srpna žila Olešná táborem Hip hop camp America  2009, který 
ve své táborové základně organizoval novoměstský Dům dětí a mládeže Klu-
bíčko. Adepti tance ve stylu hip hop a street dance, kteří se sem sjeli téměř z 
celé republiky,  na závěr tábora připravili pro své rodiče a místní občany zá-
věrečnou Mega show. Při té děti předvedly, co vše se na táboře naučily. Kro-
mě tanečních choreografií nechyběly rapové tracky,  zpívané spirituály a ne-
tradiční holywoodská módní přehlídka.

Pozvání na Dětský den na koních v Pohledci 
SDH Pohledec ve spolupráci s Jezdeckým klubem Janovičky pořádá v 

sobotu 12. září Dětský den. Zahájení v 11 hodin  u požární nádrže. Na 
děti bude čekat šest jezdeckých parkurových koní, o bezpečí dětí (svézt se 
však mohou i dospělí) se budou starat členové klubu JK Janovičky. Občer-
stvení zajištěno.

Pojď domů – aneb pozvánka na hudební festival
Rozmanitost barev života chtě-

jí prostřednictvím umělecké tvo-
řivosti zobrazit účinkující prvního 
ročníku žánrově pestrého festiva-
lu Pojď domů. Dramaturgie je zá-
měrně postavena na protikladech. 
V průběhu festivalu nabídne divá-
kům jak humor, tak i vážnější hu-
dební i výtvarné polohy. 

Festival začíná v sobotu 5. září  v 
15 hodin na nádvoří Horácké gale-
rie. Během odpoledne a podveče-
ra se návštěvníkům představí pět 
žánrově  odlišných hudebních se-
skupení. Hudební produkce bude 
zároveň inspirací pro spontánní 
malování výtvarnice Soni Jančo-
vé,  jejíž  práce budou v rámci fes-
tivalu vystaveny na nádvoří Horác-
ké galerie.

Jako první vystoupí mezinárod-
ní trio Call me Ishmael, které hraje 
mladistvou, energií nabitou hud-
bu. Následující Con Brio působí 
od přelomu 80.  a 90. let minulého 
století v nezměněné sestavě jako 

elektro-akustické trio – v jejich 
hudbě se mísí prvky blues, latiny 
i šansonu. Hlavní podíl repertoá-
ru dalších vystupujících - Gospel 
Limited (mladého smíšeného pě-
veckého sboru) tvoří moderní go-
spel - nádherná emotivní duchov-
ní hudba vycházející z černošské 
hudební tradice. Jemnou, klidnou 
a hladivou hudbu s hlubokými tex-
ty skupiny John de Jong band snad 
ani není třeba příliš představovat. 
A jako poslední zahrají svoji tvor-
bu  Groom’s Friends – stylově ne-
vyhraněné seskupení muzikantů. 
Snad nejlépe styl jejich produkce 

vystihuje anglické slovo „worship“.
Zakladatelem festivalu je Libor 

Orel, pořádá jej občanské sdružení 
Lysina lenina ve spolupráci s Angel 
mountain ministries a Horáckou 
galerií. Festival vznikl díky podpo-
ře města Nového Města na Moravě 
a nadace Život umělce. 

Všichni organizátoři se těší na 
Vaši návštěvu. A pokud přemýšlíte 
nad názvem festivalu – Pojď domů 
- budiž vám vysvětlením slova Li-
bora Orla: „Název v sobě nese po-
intu celé akce – pozvání domů jako 
do místa klidu a bezpečí, kde však 
může být pořádně veselo.“           ll
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Proč letošní rok? Letos uplynu-
lo od doby, kdy si Galileo Galilei 
zkonstruoval vlastní dalekohled, s 
jehož pomocí zbořil tehdejší před-
stavy o vesmíru, už 400 let. Význam 
Galileových objevů dodnes žád-
ný astronom nepřekonal, přestože 
současná astronomie má k dispozi-
ci teleskopy s průměrem objektivu 
už více než deset metrů, některé da-
lekohledy jsou dokonce umístěné 
na oběžné dráze kolem Země. 

Hlavní vize mezinárodního roku 
astronomie je jednoduchá a záro-
veň přitažlivá: Napomoci lidem ke 
znovuobjevení a uvědomění si naší 
pozice ve vesmíru pohledem na 
noční i denní oblohu a zprostřed-
kovat jim zážitky, nesporný půvab 
a kouzlo při pozorování kosmu a 
vnímání toho, co vidíme – i když 
o mnohém ani zdaleka nevíme 
vše. Ovšem právě fakt nevědomos-
ti dává našim myšlenkám nebývalý 
prostor, v němž můžeme snadno ve 
fantazii cestovat.

Stačí si představit kosmický ko-
ráb, něco jako Enterprise, letící sko-
ro světelnou rychlostí, abychom 
přímo ucítili obrovskou rozlehlost 
toho všeho kolem nás. Děti na let-
ních táborech mají podobnou před-
stavu velice rády a umí cestovat ča-
sem bez větších skrupulí. Ví, že 
k 300 metrům vzdálené hranici lesa 
doletí takovou lodí za jednu mili-
óntinu sekundy. Snadno si uvědo-
mí, že třeba do Egypta doletí za se-
tinu sekundy. Let na Měsíc už trvá 
déle než sekundu. Hvězdy v sou-
hvězdích v naší galaxii, v Mléčné 
dráze, jsou ještě v přijatelném do-
sahu, řekněme několika stovek let 
tak rychlé plavby. Pohlédneme-li 
ale k malému, stříbřitě nadýchnu-
tému obláčku jiné, cizí galaxie, jež 
je podobná té naší, k obláčku, kte-
rý je na srpnové bezměsíčné ob-
loze v souhvězdí Andromedy pod 
čistou noční oblohou celkem jas-
ně vidět i dalekohledem neozbro-
jeným okem, potřebovali bychom 

Obrazová beseda o vesmíru a našem místě v něm

úterý 15. září 2009 v 19:30, vstupné dobrovolné

cukrárna Stone, Radnická ulice, Nové Město na Moravě

pořízených snímcích spatřit obrazy 
z vesmíru, které byly ještě před dva-
ceti léty doménou pouze těch větších 
světových observatoří. Novoměst-
sko je ale naštěstí jedním z míst, kde 
je noční obloha ještě relativně málo 
rušena světelným znečištěním a sní-
mek temné mlhoviny Koňská hlava 
jsem pořídil v loňské zimě takovou 
jednoduchou amatérskou sestavou 
právě zde. Světlo z okolí temné mlho-
viny potřebovalo 1500 let, než dora-
zilo k Zemi a dopadlo na senzor foto-
aparátu. Současný obraz oblasti dnes 
proto pravděpodobně vypadá už ji-
nak; pár hvězd zřejmě vzniklo a ně-
kolik zase možná zaniklo, aby z jejich 
popela a prachu mohly vznikat nové 
světy…                          Karel Daněk

Barevný snímek mlhoviny Koňská 
hlava je na poslední straně.

k cestě tam více než dva milióny 
let. Stáří vesmíru se podle součas-
ných poznatků, zdaleka ne úplných, 
pohybuje kolem 13,7 miliardy let – 
a podstatně delší odpovídající čas 
bychom kvůli jeho rozpínání strá-
vili v našem imaginárním korábu, 
kdybychom se těsně podsvětelnou 
rychlostí vydali k hranicím vesmí-
ru, o nichž nikdo stále nic neví.

Naštěstí pro nás ale k podobné 
pouti žádný vyspělý světelný samo-
hyb nepotřebujeme. Stačí nám zá-
jem, jasná bezměsíčná noc, třeba ta 
srpnová nebo zářijová, kdy už se dny 
zkracují, ale venku je i v noci příjem-
ně teplo, vlastní zrak a můžeme se 
vydat opravdu velmi daleko. Připo-
jíme-li navíc k menšímu dalekohle-
du vhodným způsobem moderní di-
gitální zrcadlovku, můžeme pak na 

V neděli 4. října v 10 hod. bude 
v poutním kostele Božího milosr-
denství a sv. Faustyny ve Slavkovi-
cích sloužit mši svatou brněnský 
biskup Vojtěch Cikrle. Po mši svaté 
bude následovat žehnání nově po-
stavené venkovní křížové cesty.

Autorem křížové cesty je umělec-
ký kovář Pavel Tasovský. Svoji prá-
ci představuje slovy:  

„Po dokončení kované nerezo-
vé monstrance, kříže a mariánské-
ho reliéfu poutního kostela Boží-
ho milosrdenství a sv. Faustyny ve 

Slavkovicích mě pověřili P. Pavel 
Habrovec společně s profesorem 
Ludvíkem Kolkem, autorem celé-
ho projektu ve Slavkovicích, vy-
tvořením návrhu křížové cesty. Pro 
výrobu jsme zvolili stejné materi-
ály, které se zde již objevují -  ká-
men a kov.

Jednotlivá zastavení křížové cesty 
jsem navrhl a nakreslil ve velikos-
ti 1:1, 330 x 450 mm, vykoval jsem  
z nerezového plechu první reliéf a 
přivezl ke konzultaci. Ve Slavkovi-
cích jsme dohodli velikost a roz-
místění kamenů, na kterých bu-
dou jednotlivá zastavení osazena. 
Na návrší za kostelem jsme vytý-
čili trasu, umístili 14 zastavení kří-
žové cesty a jako patnácté zastavení 
jsme vytýčili prostor pro vzkříšení 
Ježíše Krista.

Každé zastavení křížové cesty 
tvoří kamenná stéla z místního ma-
teriálu, vystupující ze země, výška 
2200 x 600 x 150 mm, po obvodu 

neopracovaná (vylomená), na její 
čelní straně je osazen kovaný nere-
zový  reliéf. Z formátu reliéfu 330 x 
450 vždy  přes  spodní okraj vystu-
puje postava Ježíše Krista. Umoc-
ňuje tak dramatičnost děje a záro-
veň podvědomě vtahuje do tohoto 
příběhu nás - přihlížející. Jednotli-
vé kameny jsou umístěny po stra-
ně cesty na vrchol kopce vždy reli-
éfem ke kostelu, takže při pohledu 
od kostela vidíme téměř celý pří-
běh křížové cesty.  

Upravením zarostlého svahu za 
kostelem a umístěním křížové ces-
ty se podařilo podtrhnout vzhled 
kostela a nabídnout tak další pro-
story poutníkům k procházce a za-
myšlení.“

Rozhovor s P. Jozefem Grubou 
SAC a podrobnější pozvání na 
žehnání křížové cesty ve Slavkovi-
cích přineseme v příštím čísle. 

Eva Jašková

Poprvé za tři roky, kdy byl z mého 
podnětu vytvořen prostor pro ná-
zory členů zastupitelstva, jej vy-
užívám. Protože mé názory jsou 
prezentovány i v jiných místech a 
denním tisku, nechtěla jsem brát 
místo svým kolegům. Dnes jej vyu-
žívám proto, abych „nahlas“ popře-
mýšlela, zda všem otevřená mož-
nost sdělit svůj názor splnila mé 
očekávání.  Nemyslím si, že by No-
voměstsko mělo sloužit k nekoneč-
né názorové přestřelce opozice a 
vedení města, nemyslím si, že by se 

diskuse, přenášená internetem pří-
mo z veřejného zasedání zastupitel-
stva města, měla opakovat na jeho 
stránkách. Novoměstsko by mělo 
být odrazem života organizací i jed-
notlivců, podnikatelských aktivit, 
společenského, sportovního a kul-
turního dění. Mělo by dokumen-
tovat vše podstatné v daném čase. 
Vedle toho musí poskytovat infor-
mace o práci radnice a chybět by 
neměly ani informace z kraje, kte-
ré se města přímo či nepřímo do-
týkají. 

Své místo pro prezentaci urči-
tě mají mít i členové zastupitel-
stva města. Vždyť jsou to právě oni, 
kdo o zásadních otázkách rozhodu-
jí. Praxe ukázala, že této možnosti 
využívají více ti, kteří kritizují prá-
ci vedení města, než ti, kteří se na ní 
přímo podílejí a podporují ji. Ti, co 
jsou aktivnější, píší více, ti méně ak-
tivní mlčí. To je určitě škoda. Přesto 
dnes nikdo nemůže říkat, že v No-
voměstsku se píše jen to hezké, co 
vedení města chce. Naopak. Přije-
tí jasných pravidel a skutečnost, že 

starostka ani místostarosta nejsou 
členy redakční rady, fakticky zna-
mená, že obsah Novoměstska ne-
mohou ovlivnit. Vidí ho až v oka-
mžiku, kdy je doručován do všech 
domácností. Garantem pestros-
ti, názorové plurality a objektivity 
musí být jednoznačně redakce a re-
dakční rada. Zda se to daří, posuzu-
jeme my všichni, kdo Novoměstsko 
čteme. Určitě se naše hodnocení 
bude lišit. Tak to má být.

Zdeňka Marková, starostka 
města zvolená za SNK ED

Mezinárodní rok astronomie 2009

Křížovou cestu ve Slavkovicích požehná brněnský biskup Vojtěch Cikrle

Názory zastupitelů

Hlavní celebrant letošní jarní pouti k svátku Božího milosrdenství ve Slavko-
vicích kardinál Miloslav Vlk se prochází nově postavenou křížovou cestou.



Inspirace ze setkání Nových Měst Evropy v Německu
Zveme vás na besedu do Horácké galerie!

V úterý 22. září v 17:00 hodin se uskuteční v Horácké galerii beseda 
s účastníky setkání Nových Měst Evropy v Neustadtu an der Spree. K 
vidění budou fotografie a film, který u této příležitosti vznikl, hovořit 
se bude také o programu, který připravujeme pro hosty v příštím roce 
u nás na Vysočině. Spolu s pozváním na besedu vám již nyní v Novo-
městsku nabízíme několik postřehů, kterými se může Nové Město na 
Moravě inspirovat v roli organizátora příštího setkání. To se uskuteční 
ve dnech 18. – 20. června 2010.

Vyzdobená obec

Přestože Nové Město nad Spré-
vou s 420 obyvateli je nejmenší obcí 
sdružení Nových Měst Evropy, na 
organizaci setkání si dalo velmi zá-
ležet. Celá obec zářila čistotou a no-
votou včetně nedávno vydlážděných 
chodníků. Místní obyvatelé obec vy-

zdobili praporky, zelení i květinami, 
takže na každém kroku bylo zřejmé, 
že tady se slaví! Tříbarevné fáborky 
vlály na jakémkoliv vhodném místě 
– před domy, stánky, na mostě přes 
řeku Sprévu i v blízkosti velkého sta-
nu pro účastníky. 

Vstupní brána do města

Vstupní zelená brána s nápisem 
Vítejte a vlajkami byla pomyslnou 
startovní čárou veškerého dění. 
Každý účastník tudy musel projít, 

vycházely odtud také hudební sou-
bory a kapely na každodenní po-
chody i sobotní průvod v čele s 
historickými vozy.

Otevřené dvory

Místní obyvatelé otevřeli ne-
jen svá srdce, ale také dvory. Jed-
notlivé místní spolky se domluvi-
ly a jejich členové poskytli ve svých 
domech zázemí pro 1500 novo-
městských hostů. Připravili občer-
stvení, hudební produkci, poseze-
ní, na ulicích se tančilo dlouho do 

noci. Organizátoři setkání vydali u 
této příležitosti mapu a vyznačili v 
ní, kde je možné najít něco zajíma-
vého. Na místě byla k vidění napří-
klad malá kovářská dílna, ukázky 
kamenické práce, fotografie nebo 
třeba nesmrtelný Trabant a malá 
motoristická dílna.

Sběratelé

Na dvorcích se představovali také 
sběratelé. Do garáže umístili na-
příklad kolekci krojů, vystavovali 
kraslice nebo panenky. Místní sbě-
ratelka jich měla dohromady 868! 
Byla návštěvníkům  po celý víkend 

k dispozici a odpovídala na všech-
ny otázky týkající se její sběratel-
ské vášně. Místní se do akce za-
pojili, přišli si s účastníky setkání 
popovídat (někteří dokonce česky) 
a také zamávat průvodu.

Přijďte se podívat na více fotografií a dozvědět se dal-
ší zajímavosti o setkání Nových Měst Evropy v příjemné, 
domácí novoměstské atmosféře!
Přijďte v úterý 22. září v 17:00 hodin do Horácké galerie.

Věra Staňková
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Nebyla jsem, pane Žáku, sama, 
koho překvapilo, že závodníci 
„jen běhají“. Biatlon, to je puš-
ka a lyže. V létě jsem proto čeka-
la pušku a kolečkové lyže.  Jak je 
to tedy?

V současné době se letní biatlon 
jezdí na kolečkových lyžích nebo 
horských kolech, nebo se běhá 
krosem. Ale kolečkovým lyžím se, 
podle naznačeného vývoje, zřejmě 
bude dávat čím dál více přednost a 
zřejmě převáží úplně.

Jaké další velké biatlonové zá-
vody můžeme v N. Městě očeká-
vat v příštích letech?

V roce 2010 proběhne v novo-
městském areálu IBU cup v letním 
biatlonu na kolečkových lyžích, v 
roce 2011 se bude v N. Městě ko-
nat Mistrovství světa v letním biat-
lonu na kolečkových lyžích. V 
zimě 2011 to bude Mistrovství svě-
ta juniorů v biatlonu. V zimě 2012 
se novoměstský areál stane jednou 
ze zastávek Světového poháru. Vr-
cholem pak bude rok 2013 a Mis-
trovství světa v biatlonu.

Jak hodnotíte českou účast na 
těchto nedávných závodech?

Po sportovní stránce se závody 
velmi vydařily. Česká reprezenta-
ce získala 4 medaile. Tři seniorské, 
jednu juniorskou. Scházela sice 
zlatá, ale 4 medaile potvrdily, že 
patříme k evropské špičce. Z před-
chozích 11 evropských šampioná-
tů si Češi odvezli 50 medailí. Zisk 4 
medailí na letošním 12. šampioná-
tu potvrdil, že dlouhodobě patří-
me v tabulkách úspěšnosti na dru-
hé místo. První jsou Rusové.

A novoměstská účast?
Z novoměstských závodníků 

startoval „pouze“ Michal Žák. Mi-
chal je podle věku teprve doros-
tenec. Aby se mohl nominovat do 
české juniorské reprezentace, ne-
chal jsem ho na letošní letní sezó-
nu „postaršit“ do kategorie junio-
rů. Závodil tedy se soupeři staršími 
o dva roky a vedl si výborně. 

V prvním závodě, v pátek, měl 
smůlu i štěstí. Smůlu v tom, že 
mu nevystřelil jeden náboj a 
skončil až na 30. místě. Štěstí v 
tom, že do sobotního závodu s 
hromadným startem postupova-

lo právě třicet nejlepších. To štěs-
tí mělo hodnotu dvou desetin se-
kundy.

Před sobotním závodem bylo 
reálné, že by mohl skončit ně-
kde mezi 10. až 15. místem. Mi-
chal je skvěle fyzicky připravený, 
závod s hromadným startem je 
dlouhý šest kilometrů a je prolo-
žený čtyřmi střeleckými položka-
mi, dvě vleže a dvě vstoje (sprint 
se běhá na 4 km se dvěma stře-
leckými položkami, jednou vle-
že a jednou vstoje), proto mu del-
ší tratě více vyhovují. Byl desátý 
a z českých závodníků druhý. Jed-
na nevydařená rána ho dělila od 
6. místa, to by znamenalo místo 
na pódiu. A to byla naše meta pro 
sobotní závod s hromadným star-
tem.  Michal za sobotní výkon za-
slouží velké uznání!

Toto umístění Michala nomino-
valo do nedělního závodu smíše-
ných štafet. Ve štafetách startova-
li za každou zemi dvě holky a dva 
kluci. Čeští závodníci doběhli na 5. 
místě mezi deseti štafetami, na 2. 
místo scházelo 40 sekund.

Takže předpovídáte Michalu 
Žákovi velkou sportovní budouc-
nost? Mimochodem, máte stejná 
příjmení, jste jedna rodina?

Nejsme příbuzní. Michal bydlí na 
Javorku, ale jeho strejda (také bý-
valý výborný lyžař, byli jsme spolu 
za federální republiky na vojně na 
Štrbském Plese v Tatrách) je můj 
soused a Michalovi vytvořil druhý 
domov, tak se dá říct, že s Micha-
lem  jsme sousedé. 

Michala trénuji třetím rokem. Vě-
řím, že se on a jistě i někdo další z 
novoměstských biatlonistů prosa-
dí do české juniorské reprezentace 
pro MS juniorů v roce 2011, které 
se uskuteční v novoměstském are-
álu. A naším dlouhodobým spor-
tovním cílem je, aby Michal repre-
zentoval Česko na novoměstském 
MS 2013 a v roce 2014 na zimních 
olympijských hrách v Soči.

ptala se Eva Jašková,
 dokončení v příštím čísle

Na snímcích: Před hromadným 
startem juniorů (nahoře) a nejú-
spěšnější z tohoto závodu na stup-
ních vítězů (dole).

Slavnostního ceremoniálu, který byl i vyjádřením podpory tomuto mla-
dému sportu, se zúčastnil i hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek a rad-
ní kraje Vysočina pro sociální oblast Petr Krčál. Mezi hosty nechyběla ani 
místopředsedkyně Parlamentu ČR Miroslava Němcová nebo několikaná-
sobný mistr světa Alexander Tichonov. 

„Jsem rád, že takováto mistrovství se konají v našem kraji. Biatlon je sice 
mladý sport, ale o to více jsou klub a sportovci motivováni snahou vybu-
dovat v Novém Městě na Moravě moderní středisko biatlonu, které bude 
hostit zanedlouho sportovce z celého světa. Věřím, že i kraj Vysočina vy-
tvoří podmínky k realizaci celého projektu. Svůj podíl musí vyjádřit i před-
stavitelé státu. Přeji všem sportovcům a organizátorům ty nejlepší výsled-
ky“, řekl na úvod hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek.  (z tiskové zprávy 
kraje Vysočina)

ME v letním biatlonu prověřilo světové parametry novoměstského areálu
Ve dnech 14. – 16. srpna hostilo Nové Město na Moravě nejlepší evrop-

ské biatlonisty. Na 12. Mistrovství Evropy v letním biatlonu přijelo změřit 
síly na 180 mužů, juniorů, žen a juniorek z celkem 17 států.

Biatlon patří mezi zimní olympijské sporty. Závodníci překonávají trať 
na lyžích a podle (ne)zvládnuté střelby se jim může trať prodloužit o trest-
ná kola dlouhá 150 metrů, nebo je výsledný čas za absolvování tratě zvý-
šen o připočtené minuty za každý netrefený terč. Při letním biatlonu jsou 
pravidla střelby a trestných kol stejná, tedy za každou ránu mimo terč jed-
no trestné kolo dlouhé 75 metrů. Závodníci mohou jezdit na kolečkových 
lyžích nebo na horských kolech, anebo, jako tomu bylo letos v Novém 
Městě, spojí střelbu s krosem - tedy během.

V Novém Městě na Moravě bylo v posledních letech vybudováno jed-
no z nejlepších evropských biatlonových středisek. Jak areál, tak střelnice 

mají světové parametry. Ostatně přidělení závodů seniorského Mistrov-
ství světa pro rok 2013 i juniorského Mistrovství světa v roce 2011 je toho 
důkazem. 

Souběžně s růstem biatlonového zázemí roste v N. Městě i zájem o biat-
lonový sport. Novoměstská biatlonová základna má v současnosti přes 
třicet závodníků, které trenérsky vychovávají Jiří Žák, František Kuchař 
a Miloš Buchta.

A právě Jiří Žák se pro čtenáře Novoměstska rozpovídal o svých svěřen-
cích i budoucnosti biatlonu. On sám považuje biatlon společně se skoky na 
lyžích za „Formuli 1“ mezi zimními sporty: „Zatímco u běhu na lyžích se už 
z mezičasů dá hodně odhadnout, v biatlonu trvá napětí do poslední rány.“



Stomatologická pohotovostní služba
Ošetření je poskytováno v době 9 – 12 hod. 
5. 9. MUDr. Vorlíčková, Švermova 4, ZR, 6. 9. MUDr. Musilová, Sokolov-
ská 13, V. Meziříčí, 12. 9. MUDr. Dvořáková, Štursova 487, NM, 13. 9. 
MUDr. Petrášová, poliklinika ZR,  19. 9. MUDr. Bartoš, N. Veselí, 20. 9. 
MUDr. Žák, Poříčí 11, V. Meziříčí. Aktuální změny je možno najít na in-
ternetových stránkách novoměstské nemocnice (www.nnm.cz).

Podzimní bazárek   

Milé maminky! Připravujeme další, tentokráte podzimní bazárek. Ma-
teřské centrum Zvoneček pořádá „Podzimní bazárek“  21. - 25. září. Aby-
chom předešli problémům, které vznikají při prodeji a následném vy-
dávání neprodaných věcí, žádáme maminky, jež se chtějí do prodeje 
zapojit, aby dodržely tato pravidla:
1. Každá maminka má možnost nabídnout maximálně 50 položek.
2. Veškeré věci určené k prodeji musí být zapsány na formuláři, který je 
možné vyzvednout přímo v MC Zvoneček, a nebo stáhnout z internetu na 
našich webových stránkách. Na stránkách je i vzorový formulář i vzor ce-
dulky.
3. Na každou část oblečení musí být cedulka přišita sešívačkou či nití tak, 
aby nedošlo ke ztrátě cedulky při prohlížení zboží.

Více informací můžete zjistit buď přímo u nás v MC Zvoneček, který 
je v DDM Klubíčko, nebo na našich internetových stránkách www.zvo-
necek.estranky.cz či nás můžete kontaktovat na sobotkova@klubicko.eu 
(777 822 612) Alena Sobotková.
Pondělí   21. 9. 2009:   Výběr zboží 8.00-17.00 hod.
Úterý  22. 9. 2009:    Prodej zboží 8.00-17.00 hod.
Středa  23. 9. 2009:  Prodej zboží 8.00-17.00 hod.
Pátek  25. 9. 2009:  Výdej neprodaného zboží 8.00-16.00 hod.

Policie ČR informuje
V poslední době roste počet 

oznámení, kdy z volně odložených 
tašek a batohů jsou odcizeny peně-
ženky, finanční hotovost, doklady 
a také platební karty, které mohou 
být dále použity k neoprávněným 
výběrům z bankomatů. Chceme 
upozornit občany, aby se těchto  
nepříjemností vyvarovali. 

Nejčastějším problémem jsou 
odložené kabelky v restauračních 
zařízeních, pověšené na opěra-
dlech židlí nebo na stole, zatímco 
jejich majitelky odcházejí na toale-
tu nebo k baru. Další častou chy-
bou jsou tašky a kabelky pověše-
né na nákupních vozících. Zloději 
rádi využívají chvilky, kdy je naku-
pující otočen směrem k regálu se 
zbožím a nemá přehled, co se děje 
za jeho zády. 

Dále bychom chtěli upozornit 
především starší občany na vesni-
cích a v malých obcích na podo-
mní prodejce. Pokud si nezamy-
kají vchodové dveře nebo vstupní 
branky na pozemek, nemají jak za-
bránit příchodu takovýchto osob 
do obytných místností, kde jim za-
čnou nabízet zboží. Jedná se často 
o oblečení nebo deky. Jeden z pro-
dejců ukazuje zboží  tak, aby na 
sebe upoutal veškerou pozornost 
a omezil prostorové vidění uživa-
tele obydlí. Druhý z dvojice zatím 
prohledá byt a odcizí nalezenou fi-
nanční hotovost. Občas chodí do 
příbytků i s legendou o vypůjče-
ní peněz na porouchané auto, zá-

loze na pojištění nebo vrácení pře-
platku z inkasa. Prosíme občany, 
aby při takových a obdobných pří-
padech žádné peníze nevydáva-
li ani nerozměňovali a ihned vo-
lali na bezplatnou linku 158 a věc 
oznámili Policii ČR. Vyzýváme ob-
čany k bdělosti, aby si všímali po-
hybu cizích osob a vozidel, které 
přijedou do jejich obce, a pozna-
menali si jejich registrační značku. 
Každá drobná informace může po-
moci při dopadení pachatele trest-
né činnosti. 

Jedním z problémů, které poli-
cie v současné době řeší, je i ob-
čany opomíjené preventivní opat-
ření, které zní „Auto není trezor“. 
Škodám na poškozených vozidlech 
by se dalo zabránit, pokud by jeho 
uživatel nenechal v přihrádce vy-
stavený mobilní telefon, batoh 
nebo peněženku. Způsobená ško-
da na odcizení bývá zpravidla jen 
pár set korun, ale výměna vypáče-
ných zámků nebo rozbité skleněné 
výplně okna je o poznání dražší. 
Nelze opomíjet ani zbytečně strá-
vený čas na úřadech při vyřizování 
nových dokladů. V horším případě 
se jedná opět o již zmiňované pla-
tební karty. V případě platebních 
karet chceme požádat občany, aby 
si na ně nevypisovali PIN a ani jej 
nenechávali v její blízkosti. Většina 
bankovních úřadů umožňuje změ-
nit si PIN na dobře zapamatovatel-
né číslo podle přání klienta.

nprap. Petra Šmídová

Oznámení o přerušení dodávky el. energie
Firma E.ON informuje o přerušení dodávek el. energie:
•  14. září v době od 7,30 do 14 hod., Maršovice: areál bývalého Agrozetu, 

Zahradníkův kout, koupaliště.
•  17. září v době od 7,30 do 15,30 hod., N. Město, Monseova čp. 351-357, 

381-382, 447, 541, 542

Pilates institut London - zdravotní a rehabilitační cviče-
ní vhodné pro všechny, kterým není lhostejná jejich páteř.
Nové Město a Mor., sportovně relaxační centrum  SPORTEN 
 KURZ PILATES pro začátečníky – PO 17 - 17.55 h., v rozsahu 18 hod., 
začínáme 14. 9., přihlášky do 13. 9.
 KURZ PILATES pro mírně a středně pokročilé  PÁ17.30 -18.25 h., v 
rozsahu 19 h., začínáme  18. 9., přihlášky do 10. 9.  
 BOSU CARDIO - cvičení na balančních půlmíčích (nutná sport. 
obuv) PO 18 – 19 h., začínáme  7. 9., objednávka na 723 112 488
 BOSU CORE  - posilovací cvičení na balančních půlmíčích (bez 
sport. obuvi)  PÁ 16.30 - 17.30 h., začínáme  11. 9., objednávka na 723 
112 488 
kontakt a podrobnosti: www.fitclubida.cz, idaskovic@centrum.cz, 

tel.775 665 657

Tenisová škola
bude probíhat 

v září a říjnu 
v pondělí a čtvrtek 

od 15.00 hod.
info: 604 48 49 98

Sportovní střelba
SSK Nové Město na Mor. uspo-

řádal v sobotu 8. srpna  závod ve 
střelbě  z LM 3x40 a SM 3x20. V 
LM 3x40 zvítězil Jiří Materna  s ná-
střelem 1126 b. a náš střelec Milan 
Marek byl  na 5. místě. V závodě 
SM 3x20 vyhrál Lukáš Řádek s ná-
střelem 531 b. 

V Horní Cerekvi se konal 9. srp-
na 2009 závod o Pohár AVZO Hor-
ní Cerekev ve střelbě z LM a SM 60 
ran vleže a 3x20 ran. Závodu se zú-
častnili dva závodníci za naši orga-
nizaci. 

V závodě LM 60 jsme získali prv-
ní a druhé místo, a to Petrem Ka-
manem a Jirkou Maternou, když 
Petr nastřílel 586 b. a Jirka o dva 
body méně.  Ti samí naši střelci 
v závodě LM 3x20 získali první a 
třetí místo.  První místo si vystřílel 
Jirka Materna s 571 b. a třetí Petr 
Kaman  558 b. 

V neděli 16. srpna  se střílela Vel-
ká cena SSK Chotěboř, která byla 
pro střelce z Vysočiny zároveň Pře-
borem regionu Vysočina. V Přebo-
ru regionu se naši dva střelci Mi-
lan Marek a Lukáš Řádek umístili: 
Milan v LM 60 ve velké konkuren-
ci na 13. místě s nástřelem 554 b. 
a dorostenec Lukáš Řádek v SM 60 
na 6. místě nástřelem 568 b. V zá-
vodě LM 3x20 skončil Milan Ma-
rek šestý a Lukáš si v kategorii do-
rostu SM 3x20 novým osobním 
rekordem 541 bodů vystřílel titul 
Přeborník kraje Vysočina pro rok 
2009.   KM

Jóga proti bolestem
 zad a kloubů,

vhodné pro všechny 
věkové kategorie

vede:  MUDr. Jitka Kellerová   
kdy: 15. 9. 2009 – 31. 1. 2010
každou středu  17:30-19:00

kde: cvičební sál Brady 
v budově Zdravěnky, 
Vratislavovo nám. 13, 

Nové Město na Moravě
cena: 800 Kč

SYSTÉM

Jóga
v denním životě

HARMONIE TĚLA,

MYSLI A DUŠE

První hodinu si můžete přijít 
vyzkoušet a pak se rozhodnete.

info: 724 279 158

P-class, Bodystyling,
Posilování

Michaela Hradilová
pravidelné posilovací cvičení 

pro ženy
středa od 19.00 hod

v tělocvičně na gymnáziu
začínáme 2. 9. 2009

tel: 777 618 948
mail: misa.hradilova@seznam.cz

Bruslení
Žďár n. S. zimní stadion

  3. 9. čtvrtek     17.00-18.30
  5. 9. sobota     15.30-17.00
12. 9. sobota    17.15-18.45
13. 9. neděle    15.00-16.30
19. 9. sobota    15.30-17.00
20. 9. neděle     10.15-11.45
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zahajuje od září 2009 veřejné 
i firemní jazykové kurzy.

angličtina  němčina
   francouzština

nově: 
přípravný kurz angličtiny 

ke složení zkoušky FCE

Cena veřejného kurzu  
je 2 500 Kč za semestr. 

Více informací na 
www.jazykovkanmnm.cz, 

e-mail: 
jazykovkanmnm@centrum.cz

JM CAR – JOSEF MACHEK

◆ provoz odtahové a vyprošťovací služby
◆ uskladnění vozidel
◆ asistenční služby
◆ přeprava pracovních strojů
◆ možnost skládání a nakládání hydraulickou rukou
◆ užitná nosnost 4,5 t

Pavlovova 1516, Nové Město na Moravě
tel.: 604 781 220, e-mail: machek.j@email.cz

N O N S T O P

VÝUKA NĚMČINY

Ing. Mgr. Lena Lišková
+420 737 183 856

www.nemcina-liskova.cz
lena.liskova@gmail.com

INZERCE
• Daruji 2 krásná koťátka, bílé s čer-
nými flíčky a bílé s medovými flíčky, 
zvyklá na psa, odběr v polovině září. 
tel. 733 109 215
• Koupím garáž  v  NM Tel. 607 854 
123
• Pronajmu DB 2+1, 71 m2  v NM, 
5. p., plast. okna, vybavená kuchyň, 
lodžie, šatna. tel. 608 004 160
• PRODÁM 4 kusy zimních pneu 
zn. Barum Polaris (jeté) na plech. 
discích 165x70x14 na ŠKODA Fa-
bia, cena 3.500 Kč,  tel. 776 005 775
• PRODÁM uzamykatelné příčníky 
na hagusy zn. HAKR - univerzální, 
téměř nepoužívané,   ŠKODA Fabia. 
Cena 900 Kč,  tel. 776 005 775
• PRODÁM 4 kusy zimních pneu 
zn. Barum (jeté) na plech. discích 
165x70x13 na  PEUGEOT 309, cena 
3.500 Kč,  tel. 776 005 775
• Prodám pozemek v centru NM 
(1400 m2), vhodný k podnikat. úče-
lům i výstavbě RD. Na pozemku se 
nachází starší nemovitost (zastavěná 
plocha 431 m2). Přístup na pozemek 
z hlavní silnice i zahradou. kontakt: 
606 532 913 (9 – 11 a 16 – 18 hod.)
• Prodám byt 3+1 v osobním vlast-
nictví, byt je zrekonstruovaný. Cena 
1,5 mil. Kč. tel. 737 133 961
• Za odvoz daruji vzrostlý fíkus, tel. 
566 616 333
• Pronajmu byt 2 + 1 na ul. Luční, 
tel. 607 574 797
• Prodám zahrádku na Svárově sol-
ventnímu zájemci,  cca 400 m2, chat-
ka, dřevník, užitková voda, vybeton. 

foliovník,… 5 jabloní, 2 švestky, vi-
šeň, broskev, rybízy, maliny, jaho-
dy,…, tel. 605 04 22 14 (po 20. hod.)
• Vyměním byt v Bystřici n.P. pro-
ti Penny, 2+1, velká kuchyň, slunný, 
1. patro. Za garsonku v NM, družst. 
nebo v osob. vlast., doplatím. tel. 605 
04 22 14 (po 20. hod.)
• Prodám nebo dlouhodobě prona-
jmu zařízený byt 2+1 v NM,  tel. 603 
792 232
• Prodám byt 2+1 v OV, 3. p., NM, 
Mírová. Nová pl. okna, udržovaný, 
pěkný, slunný. Cena 940 tis., tel: 725 
718 969, Dohoda možná.
• Prodám bytelný rozkládací stůl 
a 4 židle, starší, tmavě hnědý lak. 
Rozměry délka  180cm, šíře 115 cm, 
masivní dřevo. Cena dohodou. Tel. 
566 615 292.
• Nabízím stavební kámen, asi 8 
m 3,  tel. 732 938 904
• Prodám kočárek trojkombinace 
červeno-šedé barvy, přehazovací ru-
kojeť, po jednom dítěti, pěkný, s taš-
kou, pláštěnkou, za 3 500 Kč. volejte 
723 099 588.

Vlastimil Lukeš
prodejna krmiv

Petrovice

nová prodejna v N. Městě
na Nečasově ulici
(pod Pasáčkem)

otevírací doba
po – pá    8 – 12   13 – 16

 so 8 – 11

Nabízíme krmné směsi, šro-

ty a vitaminy od VKS Pohledští 

Dvořáci za rozumné ceny - např.:

králík od 8 Kč/kg

nosnice od 8,90 Kč/kg

kačeny od 9,60 Kč/kg

Prodejna v Petrovicích otevřena

po – pá 16 – 20

tel. 775 105 073

ZAHRADNICTVÍ
Nové Město na Mor., Horní 330 

Vás zve na nákup okrasných dře-
vin, trvalek, trav a skalniček. 

Provedeme
- návrhy a realizaci zahrad 
- smuteční vazby, kytice, věnce.                                     
- sleva řezaných květin ještě v září.

Objednávky na „Dušičky“ 
a ovocné stromky přijímáme 

v Květince u Pasáčka 
nebo v zahradnictví 

tel. 566 618 535, 604 477 428

1. ZŠ Nové Město na Moravě, 

Vratislavovo náměstí 124 

přijme od 1. 10. 2009 

administrativní pracovnici. 

Bližší informace

 na tel.: 566 616 029, nebo 

prostřednictvím e-mailu 

otto.ondracek@zs1.nmnm.cz

Přihlášky zašlete (osobně do-

ručte) na výše uvedenou

 adresu nejpozději 

do 24. 9. 2009.

NONSTOP
TAXI

723088 915,

607  927 698,  723 925 389

AUTOŠKOLA   ČERNÝ
Horní 30, 591 01 Žďár nad Sázavou,
                  tel. 566 622 811, 602 755 196,
                                 autoskola@jihlavsko.com

zahajuje kurzy k získání řidičského oprávnění 
pro skupiny A, B, T, C, E, D   

 -  VĚRNOSTNÍ SLEVA  

 -  SLEVA 500 Kč PRO ÚČASTNÍKY V TĚCHTO KURZECH
Žďár nad Sázavou, hotel FIT, 3. patro 
15. září 2009 v 15,00 hod.
Nové Město na Mor., CK Hejkal Tour, Vratislavovo nám. 116 

17. září  2009  v 15,00 hod.

Další služby: počítačová učebna, škola smyku, jízda Brnem, 
Jihlavou, možnost splátek

Přijmeme:
pro Školící středisko zdokonalování odborné způsobilosti řidičů 

ve Žďáře nad Sázavou a v  Novém Městě na Moravě: 
- lektory odborných předmětů

Pro střediska autoškoly ve Žďáře nad Sázavou a v Nové Městě na 
Moravě: - učitele výuky a výcviku
Informace na tel. č. 602 755 196

Akreditované školící středisko pořádá školení Zdokonalování 
odborné způsobilosti řidičů , hotel FIT, Horní 30, Žďár nad 
Sázavou pro řidiče nákladní dopravy a autobusů (držitele pro-
fesních průkazů) 5. září 2009
Pořádáme školení Profesní způsobilosti řidičů k získání pro-

fesního průkazu pro řidičské průkazy sk. „C“ nebo „D“ v roz-
sahu 140 vyuč. hodin

Z kapacitních důvodů je nutné se objednat na tel. 566 622 811

Autoopravna 
Procházka

N. Město na Mor., Soškova 595
 příprava na STK
 nástřik spodků a dutin karo-
serie

 výměny rozvodových řemenů
 výměny olejů

 - při zakoupení oleje u nás vý-
měna zdarma

 karosářské práce
 diagnostika ŘJ vozů
 výměna autoskel, servis kli-
matizací

 prodej ND + orig. díly na 
vozy ŠKODA, AUDI, SEAT

tel. 732 554 608, 607 759 344

MOŠTOVÁNÍ
zahajuje v sobotu 12. září 
vždy so 8 - 12     13 - 17 

moštárna ZO ČSZ pod nemocnicí
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Neustadt in Sachsen

Německo, Sasko

Počet obyvatel: 11.000

www.neustadt-sachsen.de

Městečko leží v širokém údolí mezi 

hřebeny Hohwaldu. Založili jej freiber-

ští havíři okolo roku 1300. V minulosti 

se zde lidé živili zejména tkalcovstvím, 

později také zhotovováním umělých 

květin, ocelářstvím a výrobou smalto-

vaného zboží.

 Neustadt svým hostům nabízí širo-

kou škálu volnočasových aktivit, na-

chází se zde největší aquapark ve vý-

chodním Sasku, sportovní areály, 

naučné dendrologické a ornitologické 

stezky. Nedaleké Českosaské Švýcar-

sko a blízká hranice s Polskem a Čes-

kou republikou přímo vybízejí k jed-

nodenním výletům.

Dvě horní řady: Na le-

tošních Pouťových slav-

nostech v neděli 16. srpna 

velmi potěšilo a pobavilo 

loutkové „divadlo eMIL-

LIon“ Emila Navrátila 

z Větrného Jeníkova.  K 

zapomínaným řemeslům 

patří i kartáčnictví. Vý-

robu kartáčů předváděla 

paní Slepánková z Brod-

ku u Konice. 

Ti větší poseděli třeba 

u točeného chotěbořské-

ho piva, menší zasedli do 

autíček nebo do sedel na 

kolotoči. 

Vpravo: Při oslavách 

90. výročí SDH Pohledec 

dne 9. srpna  se pohle-

dečtí hasiči pochlubili i 

novou vlajkou. Na sním-

ku čestná stráž s vlajkou. 

Dole: Temná mlhovina 

Koňská hlava v souhvěz-

dí Orion v okolí hvězdy 

Zeta Orionis má kromě 

svého poetického názvu 

samozřejmě i suché ka-

talogové označení - B33. 

Oblast na snímku je jed-

nou z mnoha vesmírných 

porodnic, v nichž vzni-

kají nové hvězdy. K textu 

Mezinárodní rok astro-

nomie 2009  na str. 4.


