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Anketa
Pro nebývalý zájem, nejvíce zúčastněných
hlasujících, prodlužujeme anketu z posledního
čísla. Prozatím velmi vyrovnané a dramatické
hlasování! Podpořte názor zda zavést či nikoli
městskou hromadnou dopravu v Novém Městě na
Moravě. V Novém městě na Moravě se často
mluví o tom, že bychom si zasloužili zavedení
městské hromadné dopravy. Co si o městské
dopravě myslíte vy? Hlasujte na webových
stránkách http://noviny.nmnm.cz/ nebo osobně
v Městské knihovně.
1. Novému Městu by hromadná doprava
prospěla. Město se rozrůstá a pro řadu lidí už je
pěší doprava příliš náročná.
2. Samostatná hromadná doprava by byla příliš
drahá. Stačilo by pustit meziměstské autobusy
do města a zavést nové zastávky.
3. Městská doprava je zbytečně drahý nesmysl.
Máme dvě zastávky vlaku a lidé mohou všude
dojít pěšky nebo autem.

Nové Město na Moravě

Veinlich šestým na MS v kulturistice
Novoměstského rodáka Jiřího Veinlicha
nemusím mnohým představovat. Potkat se s ním
můžete při nákupu soudků a soudečků
s alkoholem. A možná právě zvedání těžkých
pivních sudů mu dává elán do cvičení, které ho
letos vyneslo až na šestou nejlepší pozici mezi
amatérskými kulturisty světa. Těsně před závody
musel projít vrcholovou několikaměsíční
přípravou.
- Kdy jsi začal posilovat a kdy jsi zjistil, že chceš
dělat něco takového jako je kulturistika?
Tak cvičit jsem začal, když mi bylo asi 14, ale na
závody jsem se dokopal až v roce 2008. Já jsem
vlastně ani nikdy závodit nechtěl, k tomu mě
z velké části přivedl i kamarád Rosťa Janíček. Tak
jsem to zkusil a před těmi třemi lety jsem vyhrál
Mistrovství republiky a to mě teď tak namotivovalo, abych zkusil i něco víc. Tak jsem se nominoval
na Mistrovství světa.
- S jakým předsevzetím jsi šel na první závody?
Co sis od toho sliboval?

To byla spíš taková zkušenost, zajímalo nás,
jak ta forma bude vypadat, jestli se dá zvládnout
příprava. No a letos jsem si už chtěl doopravdy
zazávodit.
Mistrovství republiky a světa je přece jen velký
rozdíl. V čem největší?
V přípravě vlastně žádnej. Na ty první závody jsem
se rozhodl asi 6 týdnů před začátkem. No
a letos už jsem s tím počítal a ta příprava byla asi
9 měsíců. Dietu jsem držel 19 týdnů. Ve cvičení
a ve stravě rozdíl nebyl, jen že to měl člověk víc
v hlavě a víc na to myslel, že se chce pořádně
připravit.
- Co znamená pro kulturistu taková dieta před
závody?
Prvních pět měsíců se člověk stravuje normálně,
i když nějaké doplňky stravy jako proteiny tam
jsou. Čtyři měsíce před závodama jsem musel
zpřísnit a to už pak je opravdu jen kuře a rýže,
nějaká zelenina nic víc.
/pokračování na straně 6/

Konečně se mi vnoučata nebudou smát
- říkají senioři po absolvování základního kurzu informatiky Novoměstští senioři byli v roce 2005 první
seniorskou organizací v rámci 130 Svazů
důchodců, kteří měli své vlastní webové stránky.
Iniciátorkou stránek byla tehdejší předsedkyně
Alena Albrechtová. „Měli jsme to štěstí, že
webové stránky pro nás naprogramoval pan
Zbyněk Grepl. Jsou moc pěkné, odlišují se od
jiných, přehledně informují o naší činnosti,“ říká
iniciátorka. Díky tomu nebylo daleko k dalšímu
úspěchu s moderními technologiemi. Stránky
http://seniori.nmnm.cz vybrala v tomto roce
Národní knihovna jako kvalitní zdroj, který by
měl být uchován do budoucna a stát se součástí
českého kulturního dědictví. WEB Archiv
Národní knihovny bude stránky novoměstských
seniorů bezplatně archivovat na stránkách
http://www.webvarchiv.cz. Na své stránky, které
za šest let navštívilo přes 67 tisíc lidí, tak jsou
senioři právem pyšní.
Ne každý z našich obyvatel v důchodovém věku se
ale na stránky mohl podívat. „Ze 105 členů Klubu
seniorů jsem ovládala v té době počítač pouze já
a následně obě místopředsedkyně Helena Žáková

a Hana Poukarová,“ říká tehdejší předsedkyně,
zakladatelka webových stránek novoměstských
seniorů Alena Albrechtová. Mnoho seniorů
počítače nevlastnilo a navíc by s nimi ani neuměli
pracovat. Snaha tu ale byla, proto se klub seniorů
snažil zajistit proškolení práce s počítačem
a internetem pro své členy. Po několika letech
se podařilo finanční prostředky získat, a to
z projektu „Senioři komunikují“ u Nadačního
fondu manželů Livie a Václava Klausových, další
dva kurzy uspořádali pracovníci Městského
úřadu s podporou EU v rámci Operačního
programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“.
Do červencových kurzů informatiky se přihlásily
téměř 3 desítky seniorů. Školitelem kurzu, který
se uskutečnil v novoměstském Kulturním domě
byl Ing. Jiří Barták z Jihočeského institutu
celoživotního učení v Českých Budějovicích,
který byl s výukou spokojený: „Myslím, že jsme
dokázali náplň té látky probrat. Mě pozitivně
překvapil ten velmi aktivní přístup, všichni se
opravdu snažili, takže já jsem spokojen.“ Barták
by navíc všem seniorům vzkázal, že se moderní

technologie bát nemusí, pokud na počítač
nepoužijí fyzickou sílu, tak ho rozhodně nerozbijí.
Další 2 kurzy vedli pracovníci Městského úřadu
z oddělení informatiky Martin Havelka a Jakub
Topinka.
S kurzy byli spokojení i účastníci: „Mám z toho
dobrý pocit, jsem spokojená, konečně se mi
vnoučata nebudou smát,“ říká Jana Šustáčková.
Mnozí přiznávají, že se do práce s počítačem nebo
internetem sami neodhodlají, s rodinou v zádech
to prý půjde líp. „Já mám nápovědu v domě, takže
si to potom budu doma procvičovat s mladýma,“
doplňuje další účastnice kurzu Blanka Krupicová.
/pokračování na straně 2/
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Významná záříjová výročí
4.9.1881
narodil se ve Vídni ing. Volfgang Flek
básník-humorista, technik
130. výročí narození
(zemřel v roce 1954 v Brně)
5.9.1981
zemřel v Uherském Hradišti Jan Blažek
akademický malíř
30. výročí úmrtí
(narozen 10.1.1920 v Křídlech)
12.9.1896
narodil se v NMnM MUDr. Jaroslav Procházka
docent pediatrie UK v Praze, autor prací
o infekčních chorobách
115. výročí narození
(zemřel 3.11.1967 v Praze)

Popis památek
Novoměstské informační centrum zaznamenávalo dlouhodobě zejména od turistů absenci
popisu památek. Proto bylo v minulých dnech
označeno na 22 míst, jako jsou sochy, plastiky,
kostely a další významné objekty hlavně v centru
města. „Cedulky najdete na fasádách, tam, kde
nešlo umístit označení přímo na objekt, po
konzultaci s památkáři, umístil se poblíž památky
přírodní kámen s popisem,“ říká vedoucí
Informačního centra Mgr. Jaroslava Šmídková.
Cedulky s popisem jsou ve dvou velikostech, větší
s kompletními informacemi a letopočtem vzniku
památky a menší v případě, že památka už nějaký
svůj popis má. Všechny obsahují hlavně číslo,
díky kterému můžete přímo u památky využít
audioprůvodce. „Přístroje budou zdarma
k zapůjčení společně s mapou, kde budou
jednotlivé památky vyznačeny,“ upozorňuje na
připravovanou novinku Šmídková. Přístroje,
které návštěvníky hned ve třech jazycích
provedou po městě, by měly být na IC do konce
roku. Postačí jen na audioprůvodci zmáčknout
příslušné číslo památky.
A navíc k audioprůvodci patří i mapa, díky které se
po novoměstských památkách nikdo neztratí.

Mapy budou dokonce ve dvou provedeních, jedno
z nich se zaměřením na handicapované. „Jsou to
speciálně upravené mapy, hlavně pro vozíčkáře,
tak aby věděli, kde mohou bezpečně sjet a kde jsou
zvýšené pásy. Cestu po památkách prošla s jednou
handicapovanou Veronika Teplá a bude to trochu
upravený okruh,“ dodává Jaroslava Šmídková.
Označení památek a pořízení audioprůvodců je
součástí projektu Destinace cestovního ruchu
Novoměstsko s finanční podporou z EU. Objekty
jsou označeny v památkové zóně města.
Stejné označení, pro 11 památek, se realizuje
i v Jimramově na náměstí a v přilehlých uličkách.
Jimramov je totiž druhá památková zóna
Novoměstska.
/vrk/

Konečně se mi vnoučata
nebudou smát ...
/dokončení ze strany 1/
„Já myslím, že je kurz velmi důležitý pro pocit,
že nejsme v současné době ještě úplně odepsaní
a že jsme schopni i v našem věku zvládnout
počítačovou techniku, alespoň základní,“
přiznává současná předsedkyně novoměstského
Klubu seniorů Libuše Topinková.
Dalším úspěchem klubu seniorů v roce 2011 je
získání tří stolních počítačů, jde sice o již použité
počítače, ale plně funkční a pro Klub seniorů
dostačující. „Počítače pro nás zabezpečil
poslanec Evropského parlamentu PeaDr. Ivo
Strejček, dárcem počítačových sestav je Nadační
fond Slunce pro všechny,“ dodává Albrechtová.
Všem, kteří k úspěchům Klubu seniorů v Novém
Městě na Moravě s proškolením seniorů pro práci
s počítačem, internetem, k získání počítačů
a k archivaci internetových stránek seniorů
Národní knihovnou přispěli, senioři upřímně
děkují.
/vrk/
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Jiříkovice mají staronový kulturní dům
Obyvatelé Jiříkovic toužili dostat zpět kulturní
dům. Ten už několik let v obci chátral. Původně šlo
o školu, pak si ho ale starší generace začala
budovat, téměř vlastníma rukama na objekt, kde
by se mohli scházet. Slavnostně byl místní
kulturní stánek otevřen v červenci roku 1969.
V osmdesátých letech byl ale kulturní dům prodán
za 70 tisíc korun Zemědělskému družstvu Nové
Město na Moravě. Ve své době se kulturnímu
domu společensky dařilo, pořádaly se tu svatby,
zábavy a další společenské akce. Výstavbou

kulturních domů v okolí ale nejspíš došlo
k útlumu společenských akcí v Jiříkovicích. Od té
doby se kulturní dům využíval minimálně
a v posledních letech sloužil dokonce jako
skladiště.
„Poslední roky jsme jednali o koupi domu, ale
cena byla příliš vysoko, takže to pro nás
nepřipadalo v úvahu. V posledním asi roce a půl se
cena stáhla a byla i pro nás přijatelná,“ říká
malostarostka obce Ing. Ilona Komínková.
Původně chtělo družstvo odkoupit pozemek pod

O Vašem parkování můžete
rozhodnout anketou
Město dlouhodobě řeší počty parkovacích stání,
kterých je kvůli nárůstu počtu automobilů
každým rokem méně. Cílem je přitom vyhovět
potřebám těm, kteří potřebují parkovat, ale i těm,
kteří chtějí v klidu projít městem. V posledních
letech se při rekonstrukcích ulic vždy počítalo
s rozšířením parkovacích míst, například v ulicích
Malá, Makovského, Žďárská, Křenkova,
Monseova, Mírová nebo Drobného.
Ve městě jsou ale i lokality, které potřebují místa
pro zaparkování vozidel rozšířit. Nejvíce se to týká
ulic Luční, Hornická, Budovatelů, Masarykova
(za kinem), Tyršova, Radnická, ale i sídliště Pod
nemocnicí. Vedení města by proto zajímaly Vaše
názory na způsob řešení parkování. Obyvatelé
ulic, kterých se problematika týká, dostanou
do svých schránek anketní lístek, kde se mohou
vyjádřit, zda by byli ochotni se na budování
nových parkovacích míst finančně podílet. A to
jak formou předplatného na několik let dopředu
nebo uhrazením nájemného za své parkovací
místo. Podnětné mohou být i Vaše další návrhy
řešení. Vyplněné anketní lístky pak můžete
odevzdávat na podatelně MěÚ, IC, muzeu nebo
knihovně. Odpověď s příslušnou variantou
můžete posílt i na e-mail: posta@nmnm.cz a to
v termínu do14. 9. 2011.
Připojit se mohou i ostatní obyvatelé Nového
Města na Moravě, kteří budou mít potřebu se k
problematice jakkoli vyjádřit. Anketní lístky
budou k dispozici na sběrných místech.
V elektronické podobě najdete anketu i na webu
města. Problematiku můžete komentovat i na
stránkách www.vas-nazor.cz.
/dokončení ze strany 2/
budovou kulturního domu, k tomu ale obec nikdy
nepřistoupila. A právě to vedlo k návrhu odkupu
budovy. Teď už bude kulturní dům v majetku obce,
celkem se ve dvou splátkách zemědělskému
družstvu zaplatí 850 tisíc korun. „Je dobře, že se
Jiříkovští rozhodli o budovu, která chátrala,
postarat. Nejdůležitější ji bude nejen opravit, ale
kulturní dům pak naplnit akcemi. Místní jsou
ochotni na kulturním domě udělat spoustu práce
zadarmo, což je vždycky dobře, když se lidé ve
vesnici semknou pro něco, co bude sloužit všem,“
netají se názorem starosta Nového Města Michal
Šmarda.
13. srpna navíc Jiříkovští využili konání
novoměstské poutě jako důvod sejít se s místními
a nahlédnout do budovy, která byla dlouhé roky
zavřená. Obyvatelé, zejména starší generace, rádi
zavzpomínali. Někdo v kulturním domě dokonce
bydlel, několik místních párů zde zažilo svoji
svatbu a nikdo nemohl chybět na zábavách, které
se občas neobešly i bez pár ran, dokonce se jedna
ze zábav v jiříkovickém Kulturním domě konala
bez elektrického proudu, a i tak se prý všichni
dobře bavili.
Jiříkovické teď ale s kulturním domem čeká
spousta práce a starostí. Vidina svého kulturního
stánku je ale u většiny domorodců doslova
hnacím motorem. „Co bude jako první?

Upozornění na novou povinnost podnikatelů, kteří nabízejí,
poskytují nebo zprostředkovávají spotřebitelský úvěr
Dne 01.07.2011 nabyl účinnosti zákon
č. 180/2011 Sb., kterým se mění zákon
č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění
pozdějších předpisů a další související zákony.
Touto novou právní úpravou dochází k rozšíření
působnosti finančního arbitra, který je
specifickým státním orgánem určeným pro řešení
vymezeného okruhu sporů mezi zákonem
uvedenými osobami, i na oblast spotřebitelského
úvěrování.
Okruh povinných osob, na které se zmíněný
zákon vztahuje, byl doplněn o zprostředkovatele
při nabízení, poskytování nebo zprostředkování
spotřebitelského úvěru.
Noví podnikatelé v oblasti spotřebitelského úvěru
jsou v souladu s ust. § 19 citovaného zákona
o finančním arbitrovi povinni nejpozději ke dni,
od něhož jsou oprávněni vykonávat svou činnost,
na základě živnosti vázané „Poskytování nebo
zprostředkování spotřebitelského úvěru“,
poskytnout finančnímu arbitrovi své zákonem
dané identifikační údaje (jako je např. obchodní
firma, název nebo jméno a příjmení, sídlo nebo
místo podnikání, aj.).
Stávající podnikatelé, kteří již vykonávají činnost
nabízení, poskytování nebo zprostředkování
spotřebitelského úvěru na základě svého
živnostenského oprávnění pro živnost vázanou
s předmětem podnikání „Poskytování nebo
zprostředkování spotřebitelského úvěru“, jakož
i podnikatelé podnikající dosud na základě

živnostenského oprávnění pro ohlašovací
živnosti volnou s předmětem podnikání „Výroba,
obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona“, v rámci oboru činnosti
č. 47 „Zprostředkování obchodu a služeb“ nebo
v rámci oboru činnosti č. 70 „Služby v oblasti
administrativní správy a služby organizačně
hospodářské povahy“ mají povinnost poskytnou
finančnímu arbitrovi své zákonem dané
identifikační údaje nejpozději do 3 měsíců ode
dne nabytí účinnosti novely zákona, tj do 1. 10.
2011. (Dle Čl. II bodu 1. Přechodných ustanovení
citovaného zákona)
Tuto informační povinnost mohou podnikatelé
splnit i na formuláři vydaném arbitrem, který je
zveřejněn na internetových stránkách
www.finarbitr.cz.
Za nesplnění informační povinnosti může
finanční arbitr v souladu se zákonem uložit
pokutu až do výše 1.000.000,- Kč. Pokutu lze
uložit i opakovaně, jestliže porušení povinnosti
trvá.
Kontakty: Finanční arbitr ČR
Washingtonova 25
110 00 Praha 1
Telefon: 221 674 600
E-mail: arbitr@finarbitr.cz.
Obecní živnostenský úřad
MěÚ Nové Město na Moravě

Tak určitě to bude cvičení pro ženy, protože cvičíme na hasičárně a nemůžeme se tam vejít. Všechny akce,
jak pro dospělé, tak pro děti, teď děláme venku a to počasí nám moc nepřeje, takže bychom tam chtěli
nějaké pravidelné aktivity a kroužky pro děti. Noa podle toho, jak rychle půjdou opravy, tak bychom
chtěli i větší akce jako plesy apod,“ popisuje plány do budoucna hlava obce Ing. Ilona Komínková.
/vrk/
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Jdete do lesa na houby?

Přepisujeme kroniku, PŘIDEJ SE I TY!
- aktuální informace -

- připomeňte si pár pravidel -

Máte zájem se dozvědět něco zajímavého
z historie vašeho města? Neváhejte a přepište
stranu novoměstské kroniky! Každý přepisovatel
bude v záhlaví přepsané strany uveřejněn na
webových stránkách: http://kronika.nmnm.cz.
O zaslání strany k přepisu si můžete požádat na
e-mailu: kronika@nmnm.cz.
Náš projekt se rozběhl díky finanční podpoře
ČSOB, města Nového Města na Moravě a Nadace
Via, která z celkového počtu 208 uchazečů
podpořila 20 nejúspěšnějších.
Za necelé dva měsíce se podařilo přepsat již více
jak 500 stran. Je přepsán celý svazek číslo 4, tedy
léta od roku 1966 do roku 1975, a v současné době
je rozesílán svazek číslo 5. Do projektu se zatím
zapojilo necelých 50 osob.
Začíná nový školní rok, a proto bychom také rádi
apelovali na pedagogy, kteří projekt mohou
začlenit do své výuky na základních a středních
školách. Pokud budete chtít pro svoji třídu získat
strany k přepisu, napište si o ně na výše uvedených
stránkách. Je možné vás také navštívit v rámci
výuky a projekt studentům představit.
Pokud nevlastníte připojení k internetu, ale máte
počítač, dostanete informace, jak se do
přepisování zapojit v kanceláři Kulturního domu.
Nejaktivnější přepisovatelé se mohou těšit na
zajímavé věcné ceny!

- pokud možno nechodit do lesa osamocen
- vybavit se nabitým a funkčním mobilním
telefonem
- v neznámém lese by se skupinka měla držet
pohromadě
- mít se stále s ostatními členy skupiny na dohled
- nechodit do hlubokého lesa
- svěřit se příbuzným nebo známým, do kterých
lokalit jedinec odchází
- kdo trpí závažnou chorobou, má mít u sebe
potřebné léky

Děkujeme všem, kteří se do projektu zapojili,
a těšíme se na další nadšence.
Eva Kulková
za Kulturní a společenskou komisi

Pořadí Žebříček přepisu kroniky Počet stran
1.

Lucie Vlčková

2.

Blanka Klempířová

47

3.

Lenka Huťková

46

4. - 5.

Žaneta Slonková

16

4. - 5.

Tereza Wolkerová

16

6. - 9.

Káťa Zástěrová

11

6. - 9.

Monika Chudobová

11

6. - 9.

Lucie Nekvindová

11

6. - 9.

Marie Buřvalová

11

Jiří Maděra

10

10.

255

Co když v lese ztratím orientaci:
- nepanikařit
- držet se při hledání cesty jednoho směru
- nechodit stále do kruhu nebo chaoticky měnit
směr
- funkčním telefonem lze přivolat pomoc
por. Mgr. Jana Martincová
komisař PIS

RYZEC PEPRNÝ
- Lactarius piperatus
Klobouk je bílý, průměr 6 - 20 cm, suchý a matný.
Ve stáří mírně nažloutlý. Lupeny jsou bílé a ve
srovnání s velmi podobným ryzcem plstnatým
jsou velmi husté - jemné. Dužnina roní bílé mléko,
které prudce a dlouho pálí. Pro tuto chuť je
pokládán za nejedlý. Ve východní Evropě
(Ukrajina, Rumunsko) se konzumuje pečený na
slanině a cibuli. I po této úpravě je tato houba jen
pro houbařské gurmány.
Obdoba je i u dalších druhů ryzců, které jsou u nás
pokládány za nejedlé.
Nález je z oblasti Humpolce. Fotografováno:
24.7.2011
/Poj/

Návštěva z kraje

Starosta města přijal na radnici krajské radní. Nové Město na
Moravě navštívili náměstek Ing. Vladimír Novotný a radní pro
oblast sociálních záležitostí Mgr. et Bc. Petr Krčál.
Během jednání se starosta s krajskými zástupci dohodl, že žádná
z místních středních škol se rušit nebude. Naléhání starosty
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Michala Šmardy o zachování
středních škol ve městě krajští
radní vyslyšeli a slíbili, že školy
budou zachovány.
Řeč přišla i na peníze, konkrétně
na financování sociálních služeb,
pro které by se v krajském rozpočtu našli nové možnosti dotací
pro novoměstské sociální služby.
Podpořena byla i myšlenka
rekonstrukce stacionáře Zdislava
z fondů EU. „Zdislava slouží
potřebným lidem téměř dvacet let
a myslím, že si novou investici
zaslouží,“ říká starosta Nového
Města. Projekt na opravu a rozšíření Zdislavy má už město připravený, jak a kdy by se mohlo
začít stavět, bude rozhodnuto do
konce roku.
vrk

Náš zpravodaj
můžete
sledovat i na:
http://noviny.nmnm.cz/

Mečíková pouť a chovatelská výstava Desatero problémů
Tradiční pouť se letos podruhé konala u kostelíčka
a i díky pěknému počasí se opět vydařila.
Nechyběly kolotoče, stánky, dobroty uzené
i sladké. Jarmark dětem zpestřil bohatý program,
vyzkoušet mohly lukostřelbu, různé pouťové
atrakce, povozit se na konících a nechyběla
loutková představení. Ty se pochlubily i raritou,
kterou mají jen v Českém Krumlově, otáčivým
hledištěm. Jedna pohádka se hrála na jedné straně
a za druhou se děti musely otočit. Nedělní
program poutě doplnila odpoledne za kulturním
domem kapela Bobrůvanka.
Nechyběla ani tradiční Horácká výstava králíků,
holubů, drůbeže a exotických ptáků, jejíž součástí
bylo i ocenění úspěšných chovatelů, kteří jsou
každoročně oceněni pohárem starosty města. Za
odchov šampiona mezi králíky získal ocenění
Josef Dobrovolný, za odchov mezi holuby Josef
Odehnal a za nejlepší chov drůbeže Martin
Dudek. „Ta cena je taková vizitka jeho chovatel-

ských dovedností, starostlivostí a umu,“ říká
Jaroslav Dudek, předseda Základní organizace
chovatelů v Novém Městě, která má kolem 20
členů. Dudek také zavzpomínal na doby, kdy bylo
chovatelů až třikrát více. „Chovatelství tak trochu
upadá a je to tím, že ti starší zapálení chovatelé už
odchází a mladí nejsou, protože krmení a všechno
kolem je dražší.“ Chovatele se město snaží podporovat dlouhodobě. „Výstava má čím dál vyšší
úroveň. Viděl jsem tam celé rodiny s dětmi, je fajn,
že je v době, kdy je pouť, takže se po celém městě
děje několik akcí. A doufám, že příští rok výstavu
navštíví ještě víc lidí a město bude i nadále naše
chovatele podporovat,“ dodává starosta Michal
Šmarda.
Za vydařený pouťový víkend nemůže jen dobré
počasí, ale všichni, co se na programu a pořádání
podíleli. Poděkování patří i obyvatelům ulice
Tyršova, kteří přeparkovali svá auta jinam, aby se
pouť kolem kostelíčka mohla uskutečnit.

Zdravého Města Nového Města na Moravě

Alkohol, drogy
automaty a nepořádek
nebo

kvalitní doprava,
čisté město,
dostatek mateřských škol
Jestliže chcete rozhodovat o tom,
jaké město budeme mít,
přijďte
dne 13. září 2011 v 17. hodin
do Kulturního domu v Novém Městě na Moravě
diskutovat se zástupci vedení města na témata
v oblastech kultury, životního prostředí,
bydlení, infrastruktury, rozvoje dopravy a města
Nového Města na Moravě
Součástí veřejného projednávání je kulturní
program, občerstvení a bohatá tombola.

Co ta dnešní mládež vlastně chce?
Tato otázka je v naší práci dost důležitá a odpověď
na ni hledá většina z nás neustále, včetně
„mladých dospívajících“. Puberta je bouřlivým
obdobím v životě člověka. Mladí lidé podstupují
boje ve vrstevnické aréně, s rodiči, s učiteli a snaží
se směřovat k nezávislosti. Od druhých slýchají
rady, jak by se měli chovat a co by měli dělat
i nedělat. Když se potom střetnou názory blízkých
dospělých a kamarádů, ocitá se mladý člověk před
mnoha rozhodnutími: zda se má bavit s tím nebo
tamtím, zda má domů přijít včas nebo ještě chvíli
pobýt venku, zda má jít dnes do školy nebo se na to
vykašlat? V podstatě jakákoli tato situace může
vyvolat tuhý vnitřní boj člověka, který se učí
rozhodovat sám za sebe. A zde může pomoct
i nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.
Nízkoprah vstupuje do života těch, kteří ho s ním
chtějí sdílet. Podstatou této sociální služby je
příprava a doprovázení mladých lidí obdobím
dospívání, napomáhání hledání různých
alternativ i řešení konkrétních situací. Různými

aktivitami směřujeme službu k široké skupině
novoměstské komunity. EZOP, jedna ze služeb
Sdružení Nové Město na Moravě o.s., má tři
programy: nízkoprahový klub, streetwork a programy primární prevence. Nízkoprahový klub je
místem, kde se schází děti i dospívající pro
zábavu, pokec i radu. Streetwork je práce na ulici,
kde se pracovníci baví s mladými lidmi o tom, co
právě dělají, prožívají a plánují. Programy
primární prevence nabízíme základním a středním školám v našem městě. Jde o preventivní
aktivity pro třídní kolektivy týkající se tolerance,
závislosti, komunikace atd. Více informací
naleznete na webových stránkách:
www.sdruzeninovemesto.cz.
Hana Kincová, vedoucí služby

MLEJNEK Z VÍRU
VE DVOŘE HORÁCKÉHO MUZEA

do konce září
mlejnek se spouští každou půlhodinu
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Veinlich šestým na MS
v kulturistice ...
/dokončení ze strany 1/
Těsně před závodama se pak dávky rýže ještě
ubírají, ke konci už není skoro žádná. To jsem pak
jedl jen vařené kuřecí maso a zeleninu. Nejdrsnější je poslední týden, kdy se přestává solit,
aby nezůstala žádná voda pod kůží.
- Jak často jsi musel chodit trénovat a jaké váhy
musíš zvedat?
Ze začátku stačí tak třikrát až čtyřikrát za týden, to
není takový problém. Ten závěr je horší, to jsem
chodil pětkrát týdně a dvakrát denně kolo. No a ty
kila jsou odcvičené za ty roky, třeba na dřepy
zvedám 250 kg.
- Vraťme se k závodům, které máš za sebou.
Jak se člověk na Mistrovství světa dostane?
Nominace tady letos bohužel žádná nebyla,
protože ten šampionát byl v Brazílii a každý
závodník si cestu a ubytování platí sám. Proto se
do toho tolik zájemců nehrnulo, přece jen jsou to
závody sice na úrovni, ale amatérské. O účasti na
Mistrovství světa jsme stáli dva, Martin Holub
z Liberce a já. Nebylo to tak jednoduché, formu
jsme museli ukázat prezidentovi federace
NABBA, účastnili jsme se oba závodů v Brně, kde
jsme každý vyhrál svoji váhovou kategorii.
- Jaké to bylo v Brazílii?
Hned po příletu jsme si užili trochu stresu,

protože tam vůbec nedorazily naše podklady,
proto jsme nebyli zaregistrování a neměli jsme
ubytování. Všechno se ale vyřídilo a ten samotný
závod byl úžasný. Byl to krásný sál pro dva a půl
tisíce diváků, kteří udělali neskutečnou atmosféru, to jsme si opravdu užili.
Z organizačního hlediska velmi dobře připravený,
věděli jsme, kdy máme jít na plac, kdy si můžeme
odejít. A hlavně se k nám chovali velmi dobře.
Na památky a poznávání země moc času nebylo,
byli jsme tam opravdu jen pár dní.
- Pro tebe už je to samozřejmost, jak ale
samotné závody vypadají?
Kategorie v chlapech byly čtyři, rozdělené podle
výšky, ne podle váhy. Celkem nás tam mohlo být
kolem stovky, takže každá kategorie celkem
nabitá počtem závodníků. Závody začaly ráno
semifinálem a vyhlášením absolutního vítěze to
skončilo asi v jednu ráno.
- Podobně jako u soutěží krásy je i tady nějaká
volná disciplína?
Každý závodník má svoji sestavu na hudbu.
Já jsem měl sestavu na hudbu kapely Metalica
a choreografii jsem si dával společně s manželkou
dohromady asi měsíc před závodama. Jinak se
hlavně ukazují povinné pózy a na jednotlivé
soutěžící ukazují porotci a říkají, co má ten
soutěžící ukázat.
- Co pro tebe znamená 6. místo na Mistrovství
světa v kulturistice?
Strašná spokojenost z výsledku. Ta příprava ale

Z leva: Jiří Veinlich, Martin Holub
byla hodně těžká, byl jsem z toho utahanej a to
nejen já, ale celé mé okolí. V té dietě je člověk
protivnej, takže jsem dával pořádně zabrat hlavně
rodině. Teď si dávám pauzu a kdo ví, jestli ještě
někdy na podobné závody půjdu.
Jiří Venlich přiznává, že bez podpory známých
a příbuzných by se tak daleko ve sportu, který ho
baví, nedostal. A nejen bez nich, moc mu pomohli
i sponzoři, díky jejich příspěvkům měl z čeho
uhradit cestovné a ubytovací náklady. Konkrétně
děkuje městu Novému Městu na Moravě a místní
Tělovýchovné jednotě, městu Bystřice nad
Pernštejnem a firmám Campanula a MOD PLAY
a.s.
/vrk/

Vrchovina vstoupila do nové sezóny
Divizní áčko první dvě kola hrálo na domácím
hřišti a za velmi slušné návštěvy ze šesti možných
bodů uhrála pouze jeden jediný. Nejprve 7. 8.
hostil RSM Hodonín a začátek se nepovedl,
protože již ve 4´ šli hosté do vedení. Poté se strhl
uragán neproměňěných šancí domácích, vyslali
na branku 18 střel, ale ujala se pouze jedna jediná
novice Brance, který z otočky vyrovnal deset
minut před koncem na konečných 1:1.
14. 8. přijel na Vrchovinu zkušený tým SK Rostex
Vyškov, který oplýval zkušeností a ve druhé půli
šel chytře penaltou do vedení. To nakonec udržel
i ve 3. minutě nastavení, když tutovku neproměnil
Smetana s Buchtou. Celková bilance 0-1-1, 1:2,
1 bod v tabulce = 11. místo. Ve třetím kole
zajíždíme poprvé ven na Spartu Brno a 28. 8.
přivítáme silný FK Pelhřimov.
Juniorka v I. B tř. hrála dvakrát venku a dovezla
příjemné remízy, ze Stařce 0:0 a Přibyslavic 1:1,
branku vstřelil mladíček Lukáš Komínek.
Naši dorostenci odehráli v dorostenecké divizi
zatím jeden zápas U19 (starší), remizovali v derby
se Žďárem n/S. 2:2, když branky stříleli bratři
Sodomkovi Petr a Rostislav. Mladší kolegové U17
nakonec těsně Žďár porazili 2:1, když branky
stříleli Šmída a Petr Laštovička.
V EAL+TIA krajský přebor žáků se Vrchovině
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dařilo střídavě. Nejprve mladší vyhráli
v Jaroměřicích vysoko 9:1 a starší se stejným
soupeřem také vyhráli 8:0. V derby se Žďárem
mladší prohráli 4:6 a starší také odešli poraženi,
tentokrát 2:4.

Sleduj zprávy na:

www.sfkvrchovina.nmnm.cz
SFK Vrchovina

Jóga v denním životě
I v tomto školním roce bude v Novém Městě
cvičení Jógy v denním životě. Jóga v sanskrtu
znamená spojit, sjednotit se. Cvičení jógy uvádí
tělo i duši do rovnováhy. Je prověřena tisíciletími.
Jóga v denním životě je systém fyzických cvičení ásán, dechových cvičení - pranájámy a relaxačních a meditačních technik. Vychází z tradiční
jógy, ale je upravená pro potřeby člověka
současné doby. Jejím autorem je indický učitel
jógy Paramhans svámí Mahéšvaránanda. Vše, co
se v kurzech učí, může člověk použít
v denním životě. Fyzická cvičení zlepšují kondici
a upevňují zdraví. Ovlivňují funkci páteře,
kloubů, svalů a vnitřních orgánů. Dechová
cvičení působí pozitivně na dechový systém
a preventivně na řadu onemocnění. Relaxační
a meditační techniky zklidňují a podporují
schopnost soustředění.
Střediska Jógy v denním životě jsou v mnoha
městech České republiky a v dalších evropských
městech, ve Spojených státech, Kanadě, Austrálii.
Cvičení bylo prověřeno ve zdravotních zařízeních
a rehabilitačních a lázeňských centrech. Je
vhodné pro všechny věkové kategorie.
Hlavní zásadou jógového učení je chránit všechny
podoby života vzájemnou láskou, pomocí
a tolerancí mezi lidmi všech ras a náboženství.
Více se dozvíte na www.joga.cz
Cvičení pro nové zájemce, ženy i muže, bude
v pondělí od 17.30 do 19.00 hodin ve Fitklubu
Brady na Vratislavově náměstí. Přihlášky pošlete
buď na mailovou adresu jkellerova@gmail.com
nebo se přihlaste v Informačním centru.
Informace a platba kurzovného bude v úterý 13.9.
od 15.00 do 17.00 hodin v budově Zdravěnky na
náměstí.

Novoměstská andulka
Ve dnech 1. - 2. října, pořádá ZO ČSCH Nové Město na Moravě,
ve svém chovatelském areálu za nádražím ČSD

NEJVĚTŠÍ VÝSTAVU PAPOUŠKŮ V REGIONU
Téměř 100 voliér a 70 výstavních klecí, tj. více jak 1000 kusů exotického ptactva.
Přijďte se podívat na výstavu ptačích klenotů z celého světa. K vidění bude široká paleta barev,
především australských papoušků, ale i jemná krása drobných astrildů. Ve od běžně chovaných druhů až
po skutečné chovatelské vzácnosti, které na jiných výstavách stěží uvidíte! Velká část exponátů bude
prodejních.
Po celou dobu výstavy bude probíhat i prodej krmiv a výkup exotů. Pro děti je připraven bohatý
program s prodejem malých domácích mazlíčků – králíčci, morčátka apod.
Otevřeno je: v sobotu od 8.00 do 18.00 / neděli od 8.00 do 16.00

Cena za pololetí (do 31.1.)
1100 Kč
studenti,
důchodci, ženy na
mateřské dovolené
a nezaměstnaní
900 Kč
Jitka Kellerová

stomatologická pohotovost
3.9. MUDr. Koutská, Sněžné 134, 566 664 342
4.9. MUDr. Vorlíčková, Švermova 4, ZR, 566 536 712
10.9. MUDr. Bílková, Strojírenská 6, ŽR, 566 642 545
11.9. MUDr. Brázdilová, Osová Bitýška 130, 566 536 712
17.9. MUDr. Musilová, Sokolovská 13, V. Meziříčí, 566 524 203
18.9. MUDr. Šmídek, Palackého nám. 32, NMNM, 566 542 615
24.9. MUDr. Semerádová, Palachova 35, ZR, 566 627 298
25.9. MUDr. Semerádová, Palachova 35, ZR, 566 627 298
28.9. MUDr. Škorpíková, Studentská 7, ZR, 566 690 123

.

Aktuální pohotovost najdete i na stránkách novoměstské
nemocnice www.nnm.cz
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Horácká galerie

Program Klubu seniorů

Mat. centrum Zvoneček

Miroslava Zychová - Ze sešitu (kresby)

5.9.2011
Organizační záležitosti, informace o plánovaných
programech, přihlášky na zájezdy, blahopřání
jubilantům.
Jídelna DPS,15.00

pořádá „Bazárek“ 12. - 16. září. Abychom předešli problémům, které vznikají při prodeji
a následném vydávání neprodaných věcí, žádáme
maminky, jež se chtějí do prodeje zapojit, aby
dodržely tato pravidla:
1. Každá maminka má u nás možnost nabídnout
maximálně 50 položek.
2. Veškeré věci určené k prodeji musí být zapsány
na formuláři, který je možné vyzvednout přímo
v MC Zvoneček anebo stáhnout z internetu na
našich webových stránkách. Na stránkách je
i vzorový formulář i vzor cedulky.
3. Na každou část oblečení musí být cedulka
přišita nití nebo spínacími špendlíky tak, aby
nedošlo ke ztrátě cedulky při prohlížení zboží.
Nově je možné přilepit označenou velkou
papírovou pásku.
Více informací můžete zjistit buď přímo u nás
v MC Zvoneček, který je v DDM Klubíčko, nebo
na našich internetových stránkách
www.zvonecek.estranky.cz či nás můžete
kontaktovat na sobotkova@klubicko.eu
(777 822 612) Alena Sobotková.
12.9.2011: Výběr zboží 8.00-16.00
13.9.2011: Prodej zboží 8.00-16.30
14.9.2011: Prodej zboží 8.00-16.00
16.9.2011: Výdej neprodaného zboží 8.00-16.00

1. září - 16. října 2011
Zychová o svých raných kresbách s despektem
říká: „...vždyť jsou to jenom čmáranice v sešitě…,“
a opravdu se zdá, že tyto kresby vznikaly bezděčně
jako vedlejší produkt při náhodných krátkých
chvílích odpočinku, kdy hlavou běží záznam
celého dne, oči se zahledí mimo prostor a čas
a ruka samovolně „čmárá“ na list papíru jednotlivé fragmenty kresby se vrství na sebe bez
valného pořádku a smyslu.
Vernisáž výstavy bude ve čtvrtek 1. září 2011
v 17 hodin.

Bohumír Komínek - Malba
1. září - 30. října 2011
Nikdy se neškolil v žádném výtvarném oboru, byl
autodidakt. Používal, možná
i záměrně, škálu studených barev - zelenou,
modrou a fialovou, protože
„diabetici tíhnou ke studeným barvám a svět mi
nepřipadal příliš barevný,“
řekl Komínek v rozhovoru pro Denní telegraf
v roce 1996. Jedním ze čtyř tématických okruhů,
kterým se malíř věnoval, byl hlinecký Betlém,
kolonie unikátních lidových dřevěných staveb,
kterou Komínek za pomoci přátel zachránil před
demolicí.
Vernisáž výstavy bude ve čtvrtek 1. září 2011
v 17 hodin.

Horácké muzeum
Asi tak čtyři
výstava mladých výtvarníků, vernisáž 8.9.2011
v18.00 hod. Potr vá 8.9. - 29.10.2011

Loutkové divadélko ZUŠ
V rámci Dnů evropského dědictví bude ve čtvrtek
15. září 2011 vstup do Horáckému muzea
zdarma. Během dne se představí loutkové divadlo
Základní umělecké školy Jana Štursy.

Zájezd po památkách
Horácké muzeum pořádá 17. září v rámci
Dnů evropského kulturního dědictví zájezd po
památkách.
Plánovaná trasa je: Bobrová - kostel sv. Petra
a Pavla, kostel sv. Markéty, Zvole nad
Pernštejnem - kostel sv. Václava, Bystřice nad
Pernštejnem - Městské muzeum, Vítochov kostelík sv. Archanděla Michaela.
Odjezd bude v 9 hodin z autobusového nádraží.
Kontakt na Horácké muzeum:
Adresa: Vratislavovo náměstí 114,
592 31 Nové Město na Moravě
E-mail: horacke.muzeum@nmnm.cz
Telefon: 566650216
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12.9.2011
Zážitky našich členek ze setkání Nových Měst
Evropy konaného letos v Německu.
Jídelna DPS, 15.00
19.9.2011
Výlet vlakem do Tišnova, nenáročná vycházka na
rozhlednu.
Odjezd v 9.05 z nádr. ČSD
29.9.2011
Kavárnička - volná zábava při šálku kávy nebo
čaje.
Jídelna DPS , 15.00
PLÁNUJEME:
29.10.2011 Zájezd do Sezimova Ústí,
v listopadu zájezd do Polska
POZOR:
V letošní sezoně budou běžné programy Klubu
začínat trvale v 15 hodin.

minibazar
Pronajmu byt 1+1 s ložnicí v Novém Městě
na Moravě, kauce nutná.
Tel.: 723 267 418, 566 615 295 večer.
Pro nově zřizovanou prodejnu s oděvy na
náměstí hledáme prodavačku-če. Nástup
začátkem září, nenáročná práce. Praxe v oboru
velkou výhodou. Více info:
milan.nink@seznam.cz či na tel.: 731 584 909.
Prosím o zapůjčení, k okopírování nebo
odprodej návodu k používání kufříkového šicího
stroje Veritas 8014/39 - výroba NDR. Tel.: 775
404 663.
Prodám mláďata Chameleona Jemenského.
Odběr možný ihned. Tel.: 607 901 907,
pav.iva@seznam.cz
Daruji do dobrých rukou koťátka. Zajímavě
zbarvená. Tel.: 603 352 707.
Pronajmu byt 2+1 v Novém Městě na Moravě.
Tel.: 608 477 428.
Pronajmu byt 3+1 v Novém Městě. Zn. Ihned.
Tel.: 566 617 253, 732 546 576.
Prodám notebook COMPAQ Evo N800c. Cena
2000,- Kč. Bližší info na tel.: 603 939 932.
Učitelka na mateřské dovolené pohlídá dítě.
Bližší info na tel.: 731 716 166. Spolehlivost.
Prodám starší rodinný dům 2+1, soc. zařízení,
ÚT, plyn, studna, kůlna, skleník a zahrada. JZ
svah. Tel.: 602 794 355.
Prodám byt v OV 2+1 v Novém Městě n. M.
u nemocnice. Tel.: 603 320 345.
Pronajmu byt 2+1 v NM, lokalita sídliště
u vlakového nádraží, dlouhodobě.
Tel.: 728 556 110.
Prodám družstevní byt 3+1 ve čtyřpodlažním
domě Pod nemocnicí v NMNM, dobrá poloha,
možno částečně vybavený. Cena: 900.000 Kč.
Tel.: 607 714 273.
Koupím garáž v NM. Tel.: 607 854 123.
Prodám litinový kotel na pevná paliva pro
ústřední vytápění EMKA U - výkon kotle 34 kW.
Cena dohodou. Tel.: 737 431 162.
Prodám zemědělskou usedlost s velkým

z matriky
uzavřeným dvorem, stodolou, garáží,
předzahrádkou, přilehlou zahradou za stodolou,
ornou půdou a lesem v obci vzdálené 10 km od
Nového Města na Moravě. 16 ha polí a 2,3 ha lesa.
Tel.: 774 859 591.
Pronajmeme pěkný rekonstruovaný byt 3+1 v
sídlišti Pod Zastávkou. Nabízíme nezávaznou
prohlídku. Tel.: 602 569 184.
Prodám byt 2+kk, ulice Budovatelů, po částečné
rekonstrukci. Tel.: 602 603 673.
Prodáme čistokrevná štěňátka labradora černé
barvy, klidné povahy, vhodné k dětem. Jsou
očkovaná a odčervená. K odběru ihned. Tel.777
355 007.
Prodám kočárek Spider, trojkombinace, taška na
rukojeti, nákupní košík, slída, barva oranžovošedá. Původní cena 6 600,- Kč. Nyní 2 900,- Kč.
Tel.: 603 352 707.
Nabízím pomoc ve Vaší domácnosti (pravidelně),
prosím pouze seriozní nabídky. Tel.: 604 585 633,
onpato@seznam.cz
Prodám hliníkové schůdky /3 schody/ málo
používané. Cena 300,- Kč. Tel.: 731 465 353.
Prodám cihlový byt 2+1 v OV v Novém Městě na
Moravě, klidná část. Tel.: 739 665 724.
Prodám zahradu vhodnou pro stavbu, sítě v místě, lokalita Svárov. Tel.: 721 328 780.
Pronajmu nebytové stylové prostory se sociálním
zařízením, cca 50 m2 na ulici Malá v Novém
Městě. Vhodné na obchod nebo kancelář.
Tel.: 608 763 113, 776 345 117, ráno + večer 566
616 496.
Prodám nový výfuk a čep řízení na Fiat Punto 1.2
r.v. 1999. Cena výfuk 3600,- Kč, čep 300,- Kč.
Tel.: 737 334 436.
Doučím anglický jazyk žáky a studenty. Levně.
Tel.: 720 243 863.
Pronajmeme byt 2 + 1 na ul. Budovatelů v Novém
Městě na Moravě. Tel.: 733 780 379, 723 432 682.
Pronajmu byt cihlový 3+1, Žďár n/Sáz.
(Stalingrad) Cena: 5000,- + inkaso/měsíčně.
Tel.: 776 847 753.

Prodej vyřazeného nábytku. Kulturní dům nabízí regály, police, psací stoly, ledničky, židle, květináče
a starší typy audiovizuální techniky. 6.9.2011/13.00 - 15.00 na dvoře KD. Za špatného počasí v přísálí.

Oznámení o přerušení dodávky
elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční
soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních
prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 12.09.2011 od 07:30 do 16:30
Obec/Část obce
Nové Město na Moravě/Nové Město na Moravě
Vypnutá oblast:
ul. Blažíčkova, J. Německého, Němcova,
Jamborova, Podlouckého vč. čerpací stanice Shell
Dne 15.09.2011 od 07:30 do 16:30
Obec/Část obce
Nové Město na Moravě/Nové Město na Moravě
Vypnutá oblast:
ul. U Jatek, ul. Dukelská (mimo části od RD č. 964
sm. ul. Žďárská), ul. Veslařská
Děkujeme Vám za pochopení.
E.ON Česká republika, s.r.o.

blahopřání
V uplynulých dnech oslavila
významné životní jubileum
paní Alena Blahová.
Přes mnoho osobních životních útrap si zachovala
dodnes obdivuhnou vitalitu
a přehled. Jako dlouholetá
členka Orla po roce 1989
spoluobnovila jeho činnost
v Novém Městě na Moravě a v dalším období
obětavě zajišťovala administrativu spojenou
s chodem jednoty. Také díky jí mohou dnešní
mladí členové jednoty využívat možností ke
společnému setkávání a sportování. Za Orel
jednotu Nové Město na Moravě chceme při této
příležitosti vyslovit sestře Aleně poděkování
i obdiv a popřát prožití dalších let ve společnosti
svých blízkých.
Břetislav Wurzel, Orel NMNM

narozené děti:
20. 7.
1. 8.
1. 8.
2. 8.

Petr Polanský
Nikola Fialová
Sára Havlíková
Martin Vošický

manželství:
13. 8. 2011
Markéta Lubínková
Radek Kotlán
13. 8. 2011
Denisa Petříčková
Mgr. Milan Jirku

úmrtí:
23. 7.
23. 7.
25. 7.
27. 7.
27. 7.
28. 7.
2. 8.
3. 8.
5. 8.

Jaromíra Humlíčková (Zubří, 1943)
Vlasta Šípková (Nové Město, 1930)
Marie Hudíková (Nové Město, 1935)
Josef Kadlec (Maršovice, 1932)
Pavel Bělohlávek (Pohledec, 1965)
Ludmila Hlaváčová (Nové Město, 1941)
Marta Majerová (Nové Město, 1936)
Josef Kinc (Nové Město, 1938)
Karel Paseka (Nové Město, 1918)

jubilanti:
1. 9.
3. 9.
5. 9.
5. 9.
8. 9.
11. 9.
14. 9.
23. 9.
24. 9.
30. 9.

Bohuslav Pulgret
Marie Janíčková
Božena Zajíčková
Miroslávka Hlaváčková
Miroslav Lenfeld
Marie Žáková
Františka Pýchová
Anastázie Havlíčková
Marie Musilová
Anežka Kopecká

80 let
92 let
89 let
86 let
86 let
87 let
87 let
96 let
87 let
80 let

poděkování
Děkuji všem příznivcům lyžování, přátelům
a známým za účast, květinové dary a projevy
soustrasti při posledním rozloučení s mým
manželem Zdeňkem Gabrielem. Dále děkuji Ing.
L. Slonkovi a J. Dvořákovi za krásná procítěná
slova při pohřbu v krematoriu Brno.
Jana Gabrielová, manželka
Děkuji zaměstnancům novoměstského
Hospicového hnutí Vysočina za obětavou
a vysoce odbornou péči, kterou věnovali v posledním období života mému manželovi.
Jana Gabrielová, manželka
Upřímné poděkování prim. MUDr. Jaroslavu
Tůmovi, ošetřujícímu lékaři MUDr. Miloši
Kutalovi a celému týmu lékařů a sester
Urologického oddělení nemocnice Nové Město
na Moravě za vzornou a obětavou péči při
hospitalizacích mého manžela.
Jana Gabrielová, manželka
Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se
dne 11. 8. 2011 přišli naposledy rozloučit s panem
Josefem Kincem.
Rodina Kincova
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Jakub Pustina v září opět zahájí svůj putovní festival
Putovní festival „Jakub Pustina a jeho hosté“ již
patří mezi tradiční akce a letos se uskuteční již
šestý ročník. Jedná se o turné koncertů s operní,
písňovou a operetní tématikou. V letošním roce
přijala pozvání Jakuba Pustiny na festival česká
sopranistka Marta Reichelová, která obsadila
v konkurenci sedmnácti zemí světa na letošní
Mezinárodní pěvecké soutěži Jakuba Pustiny třetí
příčku.
„Každý rok je program složen především z písní
a operních árií či duetů. Ale letošní program bude
jedinečný, protože koncert je složen pouze
z operetních písní a duetů,“ uvádí Jakub Pustina.
„Vždy, když zpívám operetu, je publikum nadšené.
A tak jsem se rozhodl najít skvělou zpěvačku
a udělat koncert pouze s operetní tématikou.
Myslím si, že se mají posluchači na co těšit a uslyší
jedinečný program plný energie a optimizmu,“
dodává Jakub Pustina.
Zpěv Jakuba Pustiny a Marty Reichelové bude již
tradičně doprovázet na klavír Richard Pohl
a posluchači budou moci vyslechnout program
na šesti místech.

8. 9. sál zámku
Chotěboř od 18.30
11. 9. Městské divadlo,
Žďár nad Sázavou od 17.00
13. 9. Kulturní dům
Bystřice nad Pernštejnem od 19.30
15. 9. Stará radnice
Havlíčkův Brod od 19.00
18. 9. Horácká galerie,
Nové Město na Moravě od 15.00
21. 9. sál ZUŠ
Kuřim od 19.30
V programu zazní operety Čardášová
princezna, Paganini, Giuditta, Cigánský
baron, Veselá vdova, Netopýr a Polská krev.
Další informace naleznete na:
www.jakubpustina.cz

Pověsti z Novoměstska - Pustý mlýn
Před lety bývalo v Novém Městě více mlýnů nežli
dnes. Mimo mlýn Humpolecký a Ráčkův klepával
tu na Žďárské ulici mlýn Hánův a u rybníka
Kazmírovce mlýn Kazmírův. Také bývával mlýn
pod zámkem. Všecky dnes už pominuly, až na
mlýn Humpolecký.
Ještě dříve než všechny jmenované zpustl však
mlýn, který klepával na Bezděčce za novými
domy, pod Klapáčkovou borovinkou. Stával na
půdě obce Mnichova, jejíž pozemky sahaly až
k potoku Bezděčce.
Bývalo ve mlýně na Bezděčce veselo. Všichni
mnichovští sedláci vozili tam melivo. Také
z Olešné zajížděli tam mleči, jak svědčí dosud
cesty, sbíhající se k místu. Dnes se jich užívá jen
jako cest polních.
Mnichov časem zpustl. Nikdo neví, jak a proč se to
stalo. Snad vyhořel a obyvatelé se přestěhovali do
Nového Města, kde v té době vyrostla nová ulice,
zvaná Nové domy, nyní ulice Masarykova.
Tehdy se nastěhovala do mlýna bída. Bylo málo
mlečů. Málo obživy. Mlynář, který tam tehdy
hospodařil, byl starý mrzutý mládenec. Nikoho
u sebe nestrpěl, kalého slova s nikým neutrousil.
Byl ve mlýně úplně sám, ani čeládky neměl.
Když už byl hodně letitý, kde se vzala, tu se vzala,
najednou byla ve mlýně ještě dosti mladá a statná
ženská. Nikdo nevěděl, odkud přišla.
A podivno, mlynář byl od té chvíle jako vyměněný.
Najednou dovedl pohovořit s lidmi, dovedl se
zasmát a dokonce někdy i zažertovat. Všecko se ve
mlýně změnilo. Kde dřív jen pavouci sítě předli
a honily se myši, tam nyní zavládla čistota a ozýval
se zpěv. Přicházeli opět mleči, ne ovšem z pustého
Mnichova, nýbrž z Nového Města.
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Po čase narodila se ve mlýně dcera. Dali jí říkati
Lída. Mlynář zářil štěstím. Ale to se mu brzo
zkazilo. Sotva uplynul roka mlynářka dceru
odkojila, jednou do rána byla ta tam. Jak se
tajemně byla ve mlýně objevila, tak zase náhle
a podivně zmizela. Povídali si lidé, že to nejspíš
byla divoženka.
Mlynář činil jako bez rozumu, vynaložil všecko,
aby vypátral, kam se mlynářka poděla, ale marně.
Když se trochu ukonejšil, věnoval všecku péči
výchově dcery Lídy. Byl by jí modré nebe snesl. Po
čem zatoužila, jen hlesla a měla to. Vyrostla
v dívku neobyčejně hezkou. A milou, neboť na
podiv, bláznivá láska otcova ji nezkazila. Byla
prostá a dobrá, že o ní šla pověst široko daleko.
Brzy začali se o ni zajímat i bohatí synkové
z širokého okolí. Ale mlynář ji žárlivě střežil
a opatroval jako oko v hlavě. Nesměla bez něho
ani na krok.
Když jí bylo sedmnáct let, přišel jednou do mlýna
hezký mládenec krajánek. Byl veselá kopa a uměl
pěkně vypravovat. Večer bylo v šalandě velmi
veselo. I mlynář se rozjařil a jeho bystý zrak snad
po prvé pustil se zřetele Lidušku a nepovšiml si,
že dcera může na krajánkovi oči nechat.
Krajánek pobyl ve mlýně tři dni. Po celou tu dobu
bylo večer ve mlýně veselo jako o posvícení.
A nejveseleji třetího dne. Teprve po půlnoci si
besedníci vzpomněli na lůžko.
Příštího rána vstával mlynář později než obvykle.
V noci ulehal rozjařený, ale procitnutí bylo
neveselé. Krajánek byl zatím už přes hory a doly –
a s ním také Lída. To mlynáři, který už byl jen jako
věchýtek, dodalo. Pomátlo ho to na rozumu.
Chodil okolo mlýna, spínal ruce a bezustání volal

dceru. Najednou z největšího nářku se zase dal do
křečovitého smíchu, až u toho lidem mráz po
zádech přebíhal.
Dcery se chudák nedovolal. Jednou ráno ho našli
mleči ve mlýnici mrtvého. Ležel na podlaze tváří
k zemi, ruce křečovitě sevřené v pěsti.
Po něm se už nikdo ve mlýně neusadil a mlýn
ponenáhlu pustl. Lidé se mu časem zdaleka
vyhýbali. Vyprávělo se, že tam straší. Mnozí viděli
nebožtíka mlynáře, jak obchází mlýn, a slyšeli ho
volati Lídu.
Dnes už není po mlýně ani památky. Jen místo,
kde stával, je lidem známo pod jménem Pustý
mlýn nebo Pusták.
Pověsti z Novoměstska
sestavil: Zdenka Marková
Listy Horáckého muzea, svazek 1., 1998

další zpravodaj
Další číslo měsíčníku Novoměstska bude mít
uzávěrku už v pondělí 19. 9. 2011, do distribuce
se dostane 1. 10. 2011.
Vaše příspěvky a inzerci posílejte na internetovou
adresu zpravodaj@nmnm.cz nebo je můžete
zanechat v kanceláři Kulturního domu, Městské
knihovně nebo Horáckém muzeu.
Případné dotazy směřujte na:
tel: 722 905 756
(redaktorka Veronika Klapačová).

90. LET „VYSOKÉ“ ŠKOLY STUDNICKÉ
V září roku 1921 byla ve Studnicích otevřena
škola. Do prvního ročníku nastoupilo sedmatřicet
dětí. V nejvýše položené obci na Vysočině tehdy
žilo přes dvě stě lidí. Když se škola v roce 1960
uzavírala, chodilo do ní dětí pět a počet obyvatel
klesl pod stovku. S koncem školy skončila také
jedna významná etapa v dějinách této malebné
horské vesničky. Události, které předcházely
otevření školy, je možné v lecčems přirovnat
i k současnému životu na Studnicích, i když tehdy
měla obec vlastní samosprávu.
Vybudování samostatné školní budovy bylo pro
malou obec významnou událostí. Zdejší děti
navštěvovaly od roku 1829 školu v Rokytně.
Do školy se tehdy chodilo převážně v zimě.
Do Rokytna to jsou ze Studnic dva kilometry,
navíc po otevřené pláni, takže cesta za vzděláním
asi nebyla pro studnické děti vždy příjemná.
V roce 1914 se proto zastupitelé obce Studnice
jednomyslně shodli na tom, že podají žádost
o zřízení vlastní školy přímo v obci. Studnickým
také vadilo, že musí na provoz školy v Rokytně
přispívat stále většími částkami bez toho, že by
byly na školní budově nějaké viditelné změny
k lepšímu. 2. ledna 1914 proto zastupitelé
ze Studnic poslali C.k. školní radě v Brně žádost
o povolení expozitury nebo samostatné školy
na Studnicích. V žádosti mimo jiné neopomněli
zdůraznit, že v zimě a čase dešťů a studených
větrů je ohroženo zdraví zdejších dětí.
K žádosti bylo připojené také dobrozdání
MUDr. Josefa Svítala: „…pěší cesty mezi
Studnicemi a Rokytnem jsou velmi neschůdné
a často zaváté a děti jdoucí do školy rokytenské
brodí se sněhem velmi namáhavě.“
V podobném duchu podpořil žádost také Silniční
výbor okresu Novoměstského, který ohodnotil
cestu ze Studnic do Rokytna takto: „..chůze po ní
dětem, ale i dospělým znesnadňována, ba mno-

hdy přímo znemožňována bývá.“ 16. února roku
1914 proto na Studnice přijela komise, aby
především prozkoumala stav cesty do Rokytna
a mimo jiné konstatovala: „Cesta ve výšce 800
metrů jest vystavena studeným větrům a zimní
srážky jsou velmi značné. Návštěva školy je proto
v zimních měsících pro studnické děti obtížnou,
není však spojena se zvláště zvýšeným nebezpečím pro zdraví dítek. C.k. ministerstvem
vyučování byla obecné škole v Rokytně v roce
1913 udělena subvence 60 K, za něž bylo pořízeno
8 párů lyží, kterých mnozí žáci ze Studnic s velmi
dobrým úspěchem používají.“ C.k. okresní
školská rada nakonec přes váhavý posudek žádost
studnických doporučila, ale její vyřízení zastavila
válka. Na jaře roku 1919 obec podala žádost
novou a 7. února 1920 vydala Zemská školní rada
souhlas se zřízením expozitury na Studnicích.
V březnu bylo vybráno místo na poli rolníka
Františka Konvalinky, který směnil pole
s tehdejším starostou Cyrilem Musilem.
Už 10. května 1920 schválil stavební úřad
v Jihlavě plány a v červnu téhož roku započal
stavitel František Šmída se stavbou. Do konce
roku byly postaveny zdi a střecha. „Studnická
škola byla církevně vysvěcena římsko katolicky
i českobratrsko evangelicky jednoho dne
odpoledne, t.j. v neděli 28. srpna a vyučovati se
počalo 1. září 1921,“ píše se ve školní kronice.
První prozatímní učitelkou se v nově postavené
škole stala Otýlie Okurková. Definitivním
učitelem a později také správcem školy byl v roce
1922 jmenován Josef Zavadil, rodák z Vítochova.
V témže roce zemská školní rada povolila
přeměnu expozitury v samostatnou jednotřídní
školu.
V průběhu devětatřiceti vyučovacích ročníků se ve
škole vystřídalo 201 dětí, 12 ředitelů a 10 učitelů
odborných nauk. Studnická škola byla nejenom
důstojným místem pro vzdělávání zdejších dětí,

ale stala se také kulturním a společenským
centrem, kterého si lidé vážili. Vždyť na její
výstavbě se podíleli především obyvatelé Studnic.
Vlastnoručně vyrobili a vypálili skoro 90 tisíc
cihel, z obecního lesa poskytli dřevo na stavbu
a pálení cihel. Někteří obyvatelé dokonce půjčili
na stavbu peníze, celkem skoro 60 tisíc korun.
Obci půjčila 200 tisíc Obecní spořitelna, 20 tisíc
Krejcarový spolek a patnáct set korun daroval
obci advokát Fiala z Nového Města. Lidé se ve
škole scházeli při významných výročích, hrálo se
tady divadlo, v hospodářské budově byla pec na
chleba a také veřejná koupelna. Ve škole se v roce
1948 konala veřejná beseda s Emilem Zátopkem,
který dětem vyprávěl o svém mládí a svém
vítězství na olympiádě v Londýně a mimo jiné:
„…projevil radost nad tím, že děti v tak nepatrných Studnicích projevují tak živý zájem o sport.
Řekl, že doufá, že mezi dětmi roste nový
Zátopek,“ stojí v kronice.
Školní lavice osiřely 18. června 1960. (Školní rok
tehdy skončil dříve kvůli II. Spartakiádě v Praze.)
V září už musely děti ze Studnic znovu do
Rokytna. Ředitel školy František Bukáček napsal
do školní kroniky poslední záznam: „Studnická
pěkná škola zůstane smutná a opuštěná,
poněvadž nebudou zde 1. září 1960 znít dětské
hlasy. Rádi vzpomeneme, nikdy nezapomeneme!“
Škola, která byla díky své nadmořské výšce
nazývána „vysokou školou“ , od té doby chátrala.
Občas ji využíval Státní statek k ubytování
sezónních pracovníků, kteří ji však dokonale
zničili. V roce 1984 byla škola převedena do
trvalého užívání Tělovýchovné jednotě Nové
Město. Členové lyžařského oddílu pak školu
přestavěli na Turistickou chatu, která dodnes
slouží veřejnosti k rekreaci.
Petr Hladík
Foto: Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou
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listárna
Novoměstské koupaliště bylo zrekonstruováno
a vybaveno jako další dětské hřiště. Chce to ale
ještě odstranit všechno, co sem nepatří a může být
příčinou úrazu.

Město Nové Město na Moravě
pronajme
nebytové prostory v čp. 12 v I. nadzemním
podlaží o celkové výměře 120,16 m2 na
Vratislavově náměstí (budova Polikliniky nebytové prostory t.č. prodejna textilu Asiat)
v Novém Městě na Moravě, za minimální roční
nájemné 1500,- Kč /m2 /rok.
Nebytové prostory se nabízejí k pronájmu
v takovém technickém stavu, v jakém se t.č.
nacházejí, bez jakékoliv další finanční spoluúčasti
pronajímatele na příp. požadovaných údržbách
a opravách nájemců.

Koloběžkiáda
DDM Klubíčko zve na již pravidelnou
Koloběžkiádu, která se uskuteční 17. září od 14
hodin. Účastníci budou vítání i s originálně
nazdobenou koloběžkou a nejkrásnější oceníme.
Chybět nebude bohatý program pro děti, spousta
soutěží s prověřením zručnosti na koloběžce, jako
například přejezd překážek, jízda s kelímkem
vody, slalomová dráha, ale i vědomostní zápolení
s Besipem. Podzimní odpoledne bude zakončeno
opékáním buřtů na zahradě DDM Klubíčko. Celý
program bude moderovat ředitel DDM Lubomír
Šula.

Specifikace:
- místnost č. 125 113,50 m2
- místnost č. 124 3,50 m2
- místnost č. 202-WC pro nájemce I. NP 3,16 m2
Celkem 120,16 m2

oznámení
Vlasta Soldánová oznamuje, že rekonstrukce
jejího domu, na ulici Výhledy 524, Nové Město na
Moravě, vedle domu manželů MUDr. Pavla
a JUDr. Věry Pávkových, probíhá na základě
Stavebního povolení ze dne 29.9.2010,
č.j.MUNMNM/39982/2010-12 a nabylo právní
moci dne 14.2.2011. Rekonstrukce probíhá dle
projektové dokumentace.
Pokud někdo šíří jiné informace, sděluji, že se tyto
NEZAKLÁDAJÍ NA PRAVDĚ !

z Rady
Výstavba cyklostezky
V polovině srpna byla zahájena výstavba
cyklostezky k Medinu. Součástí výstavby bude
i provedení terénních úprav na přilehlých
plochách cyklostezky. Budování v této lokalitě
bude v následujících měsících komplikované,
protože v místě kraj provádí rekonstrukci
povrchu silnice od zastávky až po Tři Studně.
Zároveň dochází k rozšíření tras ve sportovním
areálu. V místě tak dochází hned ke třem
výstavbám naráz a každou zhotovuje jiná firma.
Silnice směrem na Vlachovice a Tři Studně tak
bude neprůjezdná ještě několik týdnů.
Prodloužení návštěvní doby na hřbitovech
Na základě požadavků zastupitelů byla
prodloužena návštěvní doba na hřbitovech.
Prodloužení se týká i 2. listopadu, Památky
zesnulých, tak, aby byla v ten den co nejdelší a to
od 7 do 20 hodin. Od 1. dubna do 30. září budou
hřbitovy otevřeny od 6 do 20 hod. Od 1. října do
31. března od 7 do 17 hodin.
Váš názor
Na aktuální témata, problémy města, kde se
můžete ptát kompetentních osob a příspěvky
komentovat, najdete na diskuzním webu
www.vas-nazor.cz. Aktuálně jsou otevřené debaty
na téma Výherní hrací zařízení a jiná technická
herní zařízení, Městská hromadná doprava,
Parkování v Novém Městě na Moravě. Připojte
tak i svůj názor.
/vrk/
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Nebytové prostory jsou pronajímány za účelem
přednostního využití pro zdravotnické zařízení.
Žádost o pronájem nabízených nebytových
prostor musí obsahovat:
- jméno a příjmení žadatele, datum narození, IČ,
DIČ, trvalé bydliště, tel. kontakt, příp. e-mailový
kontakt
- nabídku ročního základního nájemného za
požadovaný nebytový prostor v Kč/m2/rok
- způsob využití nebytových prostor
Žádosti o pronájem nebytových prostor je možno
zasílat na podatelnu Městského úřadu v Novém
Městě na Moravě, Vratislavovo nám. 103, a to do
07.09.2011 do 17 hod.

Rodičovské sdružení zahraje divadlo
Byl tady konec dalšího školního roku, začátek
prázdnin, a tak jsme byli všichni zvědaví, zda
zástupci našeho rodičovského sdružení MŠ
Drobného v Novém Městě na Moravě připraví
jako každým rokem nějakou pěknou pohádku pro
naše děti, kterou nám sehrají na naší školní
zahradě. A dočkali jsme se. Tentokrát to bylo
kouzelné vyprávění o různých zajímavých
příhodách Křemílka a Vochomůrky.
Tihle malí nezbedové měli starosti s kukačkou,
čmelákem či drakem, dokonce i s jakýmsi
semínkem zvaným verbaskum, ale vždy se jim
nakonec podařilo vše dovést ke zdárnému konci.
Herecké výkony našich báječných maminek,
které nelitovaly času, scházely se, učily se texty,
režírovaly, připravovaly masky a kulisy, byly
naprosto bezkonkurenční. Potlesk dětí, které
prožívaly příběh pohádkových postaviček, trval
hodně dlouho a naše herečky se musely
mnohokrát děkovat. A i my děkujeme touto
cestou paní Katce Horváthové, Heleně Popelkové,
Mirce Prokopové, Jindřišce Nečasové a Marcele
Poláškové za překrásný kulturní zážitek. Tak co to
bude příště?
Marta Juránková

Nové Město na Moravě
facebook.com/Nove.Mesto.na.Morave

NKZ - KULTURNÍ DŮM NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
http://nkz.nmnm.cz

Kurz společenského chování a tance
pod vedením Vlasty Buryanové (STARLET Brno)
Základy tance a společenského chování pro středoškolské studenty v rozsahu 2 hod. týdně (čtvrtek 16.00 - 18.00)
Studenti Gymnázia V. Makovského a SOŠ Nové Město na Moravě se přihlašují hromadně. Ostatní zájemci se přihlašují na:
ludmila.neumanova@nmnm.cz a na tel.: 566 618 961
Cena kurzu: 1200 Kč

zahájení: 15.9.2011 / 16.00

Zájmové útvary pro školní rok 2011 - 2012
Aerobic * Baby aerobic * Box * Florbal pro kluky a holky * Judo *Kick box *
Lets Dance * Míčové hry a hravé sportování * Squash * Stolní tenis *
Keramika s Alčou * Netradiční výtvarné techniky * Točení na kruhu *
Tvořínek * Angličtina * Mluvím anglicky * Digitální video a fotografie *
Počítače a internet pro pokročilé * Počítače pro začátečníky * Počítačová herna *
Airsoft * Detektivní agentura * Divadlo žije * Dračí doupě * Klubíčko TV *
Letem světem * Modelářství * Šachy a stolní hry * Šikovná vařečka * Bicí nástroje *
Hra na keyboard * Kytara k táboráku * Píšťalka * Rocková kytara * Rocková skupina *
Více informací a nabídku aktivit pro dospělé hledejte na www.klubicko.eu

UŽ JSTE SE PŘIHLÁSILI?
www.klubicko.eu
Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Výhledy 526,
592 31 Nové Město na Moravě, tel. 566 616 151, 608 822 562, email info@klubicko.eu
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Jazykové

kurzy

angličtina, němčina, ruština
Kulturní dům Vám nabízí jazykové kurzy různých stupňů
pokročilosti.
Angličtina - začátečník, mírně pokročilý, pokročilý, business,
maturitní příprava, jazyková příprava pro děti I.-II. třída ZŠ.

Maturitní

příprava
angličtiny
pro obě úrovně maturit - písemná i ústní část
Rozsah kurzu - 2 vyučovací hodiny týdně /90 minut/,
pod vedením zkušených lektorů.

Kurzy němčiny a ruštiny budou otevřeny dle zájmu veřejnosti.

Informace a přihlášky:
veronika.tepla@nmnm.cz
tel.: 725 109 673

Informace a přihlášky:
veronika.tepla@nmnm.cz
tel.: 725 109 673

Cena kurzu: 3.000 Kč

Business

english

Jazyková

přípravka

kurz obchodní angličtiny

kurz angličtiny pro mladší školní děti 1. - 2. třída

Pod vedením zkušených lektorů se seznámíte s terminologií
užívanou v mezinárodním obchodním styku. V rozsahu
2 vyučovací hodiny týdně /90 minut/.

Děti se v kurzu zábavnou formou postupně seznámí s angl.
výslovností, naučí se základní fráze a v tématických okruzích
slovíčka, např.: zvířata, osoby, lidské tělo, ovoce, jídlo a další.
Rozsah vyučování - 1 hodina týdně.
Informace a přihlášky:
veronika.tepla@nmnm.cz
tel.: 725 109 673

Informace a přihlášky:
veronika.tepla@nmnm.cz
tel.: 725 109 673
Cena kurzu: 3.000 Kč

little?

školní rok 2011/2012
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Cena kurzu: 1.500 Kč
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů

KUŘICE černé, červené, stáří 18.týdnů, cena 150 Kč
SLEPICE ½ roku ve snášce, cena 60 Kč
prodej se uskuteční 14.9.2011
Dále přijímáme objednávky na domácí vykrmené
kačeny barbarie, husy a krůty kanadské širokoprsé
Informace a objednávky: GALLUS EXTRA, s.r.o., Laštovičková M.
Petrovice 44, 592 31 Nové Město na Moravě, mob. 736 408 840
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Vinotéka u Bukáčků
Malá 161, 592 31 Nové Město na Moravě, info: facebook

Vás zve na

2. řízenou degustaci vín se someliérem
(Vinařství Plešingr),
která se bude konat

29. září 2011 od 19.00 – cca 21.00
zajištěné pohoštění ( sýr, domácí uzené, chléb )
vstupné 115,-/osoba (z toho je 40,- Kč sleva na vybraná lahvová vína)
rezervace mob. 777 935 719
Každou zářijovou sobotu grilujeme čerstvé pstruhy!!!

22

03

2203
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MOŠTÁRNA
SLAVKOVICE
angličtina, francouzština, němčina,
španělština

zahajuje
9. září 2011
provoz

tel.: 561 202 286, 776 890 330

Otevřeno bude:
každý pátek
od 16.00 hod.
(za kulturním domem)
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PEDIKÚRA
nově otevřená
provozovna
Petrová Jitka
Drobného 301
(stará hotelovka)
mob.: 605 403 393
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